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BEVEZETŐ

Gyakran vagyunk abban a helyzetben, hogy gyerekkori 
emlékekről, élményekről számolunk be. Felvetődik a kérdés, mit 
szerettünk, mit tudtunk ügyesen csinálni, kik voltak játszótár
sainak?

A fiatalkori játékoknak nagyon jelentős személyiségformáló 
szerepük van. A játékok barátságot, tartós emberi kapcsolatot, de 
m ég szakmai érdeklődést is hozhatnak az ember életében.

Az érvelések ellenére ritkán jelennek meg gyűjtemények és 
tanulmányok gyerekkori játékokról. Egy szép gyűjtemény készült 
el Molnár Gyöngyi és Papp László többéves kutatómunkájának 
köszönhetően. Hiánypótló és gazdagítja az eddigi néprajzi írá
sokat. Vajdaságban is kevés, különösen magyar nyelvű ilyen kiad
ványjelent meg.

A Morovici gyermekvilág elnevezésű gyűjtemény játékleírá
sokat, mondókákat, kiszámolókat, kiolvasókat, csúfolókat, kottákat 
tartalmaz. Mindezt sok képes illusztráció kíséri szürke és színes 
képekkel. Az utóbbiak fele, sajnos, anyagi okok miatt nem kerül
hetett be a könyvbe.

A szerzőkről el kell mondani, hogy a nagy gyűjtőmunkát 
szem élyes, gyerm ekkori élm ényeikből kiindulva kezdték el. 
Számos helybeli ember és a település korábbi helytörténeti kiad
ványai is felhasználásra kerültek forrásmunkaként. Gyöngyi, a 
nyugdíjas tanítónő, sok generációt kísért ki az iskolából, és főleg a 
lányos játékokra figyelt oda. László, a szorgalmas helytörténész, 
fényképész elsősorban a fiús játékokat gyűjtötte.

Mit mondjunk a játékokról? Először is azt, hogy nem csak 
helyi jellegűek. Olvasás közben sokan magukra találhatnak,
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eltekintve attól, hogy hol élnek, hány évesek és mivel foglalkoz
nak.

A játékokról elmondhatjuk, hogy felismerhető bennük a 
falusi élet tarkasága, egyszerűsége és a mezőgazdasági tevékenység 
különböző formája. Az utóbbi ötven évben játszották ezeket a 
játékokat, amiről a még emlékező idős emberek be tudtak számol
ni, de egészen biztos, hogy a gyökerek több száz évre nyúlnak 
vissza. A Bácskossuthfalván játszadozó gyerekek ősei Nagy
kunságról származnak (Karcag, Jászkisér, Kunmadaras), ezek ősei 
kunok és jászok voltak, és Ázsiából jöttek. Talán a játékokban is 
hoztunk magunkkal maradandó elemeket.

Szomorú, amikor kihalt utcákon sétálunk és sehol egy 
gyerek. Hol vannak? Már elfelejtették a zavarócskát, a hunyócskát, 
s a labdajátékok sem érdeklik őket? A demográfiai problémáinkat, 
a jelentéktelen népszaporulatot pedig m ég nem is merjük 
em legetni.

A gyerekeink, unokáink szinte elfelejtettek játszani. A 
fogyasztói kultusz, a sok haszontalan műanyag játékszer, amivel 
elárasztjuk gyerekeinket, újabban a computer-játékok sokasága, 
üres, tartalmatlan gyerekkort kínálnak.

A játék életszükséglet, a fiatalkor gazdagságát és tartalmát 
jelenti. Ez a megállapítás méginkább szükségessé teszi a régi, 
elfelejtett játékok felidézését.

A könyvről három szakvéleményező mondott értékelést. Az 
erről szóló értékeléseknek is helyet adunk.

Ez a könyv nem csupán néprajzi gyűjtemény. Lehet böl
csődék, óvodák, iskolák, játszóházak hasznos kézikönyve is. Az 
egyes játékok egyszerűsége folytán beláthatjuk, hogy pénz nélkül, 
közönséges anyagokkal és tárgyakkal csodálatosan eltölthetik ide
jüket gyerekeink. Csupán m eg kell ismerni ezeket az elfelejtett 
játékokat.

„Nem azért hagyunk fel kedvenc játékainkkal, mert megöregedtünk, 
hanem pont fordítva! Azért öregszünk, mert egyre inkább elhanyagoljuk a 
játékot. “ (Steve W ilson)

Gulyás László



ESZKÖZÖS JÁTÉKOK

Tárgykészítő játékok

Csutkababa
Egy csutkát csuhába öltöztetünk. (A csuhát 

beszenteljük vízzel, hogy könnyebben kezelhető 
legyen.) Kezeket, szoknyát és kendőt kötünk a 
csutkára. A szoknyát ollóval a kívánt hosszúságra 
levágjuk és kész a csutkababa. Fiút is készíthetünk, 
csak akkor alul egybe kötjük az ülepet, s külön- 
külön a lábakat.

Csuhé-pólyásbaba
A leáztatott csuhából babát kötünk. A fej egy 
csuhába kötött meggymag. Az így elkészített 
babát két másik, előre elkészített csuhába 
pólyáljuk, és átkötjük, mint a pólyát. Főkötőt is 
köthetünk a baba fejére.

Gyufaszál-pólyásbaba
Egy gyufaszálat ruhadarabok segítségé

vel bepólyázunk és megrajzoljuk a szemet, az 
orrt és a szájat. Félbevágott és kitisztított 
dióhéj a bababölcső. A dióhéjat kibéleljük kis 
rongydarabokkal és belefektetjük a babát. Pici 
jaárnát, derékaljat is hajtogatunk alá, fehér 
gyolcsból. Betakarjuk egy széjT kelmével.



A pam utot a hüvelykujjunk és 
középsőujjunk köré tekerjük tíz
szer. Ezt megismételjük kétszer. A 
két köteget összekötözzük kereszt 
alakban, és a kezek és a fej kiala
kításában is elkötéseket alkal
mazunk. A végeket ollóval levág
juk. így készül a lány baba. A 
fiúbaba törzsrészét tizenötször is 
körültekerjük, így a nadrág két 
szárát jobban összehozhatjuk.

Szénababa

Ágbaba

Olyan ágat keresünk, amely
nek oldalhajtásából könnyen ki
alakítható a kéz és a láb. Bicskával 
vagy késsel megfaragjuk, hogy 
szebb formája legyen.



Csuhébaba
Kukoricacsuhéból (áztatott) formál

ható, hasonlóképpen, mint a pamutbaba, 
csak az anyag természetéből adódóan 
készíthető el a kendője, köténye, kalapja.

Pipacsbaba
A kinyílt pipacs virágán a 

szirmokat lehajtjuk, ez lesz a baba 
szoknyája. A lehajtástól felszabadult 
bibe és porzók a baba feje és haja.
Kislányok játéka.

Zöldkukorica-baba, kukoricababa
Zöld kukoricát letörünk héjastól, nem 
hántoljuk le egészen, csak a csúcsát 
bontjuk ki és visszahajtjuk. Ez olyan 
formát ölt, mint egy pólyás baba. A 
kukorica bajsza a haja, az arca pedig 
az éretlen kukorica, amit kibontot
tunk. Tintaceruzával rajzolunk sze
met, szájat, orrt.

Ízíkbaba (valamint állatfigurák kukorica- és cirokízíkből)

Fényes, tiszta ízíkből, éles késsel, 
törzset szabunk: nyakat, lábakat, keze
ket, és az ízíkből hasított darabkákkal 
összeillesztjük. Ugyanígy készülnek az 
állatfigurák is.



Lécbaba
A megfelelő nagyságú lécdarabot rongyba 

bugyoláljuk, négyzet alakú mintás ruhába cso
magoljuk, mint a pólyás babát. Vékony pántlikával 
körülkötjük. Szemet, szájat rajzolunk neki.

Papírbaba
A papírbaba készítése gyerekkorom kedvelt időtöltése volt 

(az 50-es évek). Téli délutánokon a sablonbabára, amely kartonból 
volt, különféle ruhadarabokat készítettünk, és fülekkel rögzítet
tünk a baba alakjára. Minden papírból készült, színes ceruzával 
kifestve. A papírbaba vastagabb kartonpapírból készült.

(Kapornyai Éva, 1954)

Rongybaba
Nagyobb lányok készítették. Világos 

vászonból minta alapján kiszabták a törzset a 
fejjel együtt, és külön a végtagokat. Össze
varrták, kitömték. A tömés lehetett: törek, 
forgács, rongy vagy pozdorja. Miután 
összeállították a babát, gyapjúból hajat fontak 
neki és felöltöztették. Kedvelt és csaknem 
kizárólagos játékuk volt a kislányoknak. A 
negyvenes években és az ötvenes évek elején 
a Harcsa boltban lehetett már papírmasé 
babafejet vásárolni, s ezzel készültek a rongybabák.



A zsebkendő egyik sarkára laza csomót 
kell kötni. Ez a baba feje. Úgy rendezzük el, 
hogy pólyás formát vegyen fel.

Bogáncsbaba (és más játékok)
Zöld bogáncsot szorosan egymás mellé rakva lapokat 

készítünk. így alakítható ki a szék, az ágy és a baba formája. A fiúk 
a bogáncslabdát a lányok hajába, ruhájára dobták, hogy ezzel 
bosszantsák őket.

Vadgesztenyebaba (és más játékok)
A vadgesztenye lapos oldalának a peremébe gombostűt 

szúrunk. Köré gyapotszálat fonunk. Az összelőni sorokat összébb 
nyomjuk és szép támlákat, bútorrészeket kapunk.



Gesztenyebabához és az állatfigurákhoz nagyság szerint válo
gatjuk össze a vadgesztenyét és fogpiszkáló felhasználásával alakít
juk  ki az alakokat.

Gesztenyeszámoló
Tíz vadgesztenyét spárgára fel kell fűzni, mégpedig olyan 

módon, hogy egy idősebb gyerek árral átszúrja a gesztenyét és 
tízesével felfűzi. Minden tízes fűzér végére akasztót kötünk. Ezek 
a füzérek számtanórán segédeszközként szerepeltek.

Sárbaba
Kiadós nyári eső után a langyos esővízben mezítláb szaladgál

tunk. Könnyen találtunk sarat, amiből emberalakot formáltunk: 
törzset, végtagokat, fejet külön-külön, és összeillesztettük őket. Az 
ügyesebbek a nemüket is meg tudták formálni. Kedves játék volt.

Mákbaba
Ugyanúgy készül, mint a pipacsbaba.

Rongybaba (favázon)
Két fadarabot keresztnek kötöttek össze. A csúcsára került a 

kitömött rongylej, a két ág volt a kéz. Felöltöztették, szemet és szá
ja t rajzoltak és kész volt a baba. Az ügyesebbek kivarrták a szemet 
és a szájat a baba fején.

(Papp Ibolya, 1958)



Paprikajancsi
Ezt a babát a szülők, a nagyanyák készítették. Nagyobb 

volt, m int az átlagos játékbabák. Elkészítése hasonló a rongy
babáéhoz. Abban különbözik, hogy többféle tarka textilből 
készül, hosszú és csúcsos a süvege, körkörös a gallérja, hasán 
bojtok, a lábán saru van. Esetenként a nyakába vagy a saru 
já ra  kerek kis csörgőt varrtak. Legjellegzetesebb dísz az arcán 
a hosszú paprikaorr.

Csernai Zsófia, Moravica, 1953

Tésztababa
A tésztanyújtó édesanyák 

főzés közben is kedveskedtek a 
kisgyerekeknek. A m aradék 
tésztából emberalakot form ál
tak, s azt a tűzhely tetején 
m egsütötték. Készítettek ma
d á r vagy más form át is. A 
gyerekek örültek neki. Később 
megették.



Bukfencelő baba
Úgy készül, mint a rongybaba, 

csak a fejébe 7-8 cm-es cső van beépítve, 
amibe előzőleg egy vasgolyót helye
zünk. A cső, melynek mindkét vége 
zárt, kemény kartonból, vagy műanyag
ból készül, s benne a vasgolyó szabadon 
mozog. Amikor a baba elkészül, a cső 
nem látszik. Ha egy párnára ültetjük és 
meglökjük, a baba bukfencei, amit a 
vasgolyó csőben való mozgása idéz elő.

Téli esték kedvelt játéka. A tűzrevaló 
csutkából a gyerekek építették a csutkaházat, 
olyan módon, hogy a csutkákat kettesével 
keresztben egymásra sorakoztatták. Aki 
magasabbat tudott építeni, annak volt si
kerélménye. Még tetőt is lehetett rá rakni, 
mert a csutka jól tapadt.

Közepes nagyságú „disznótok11 (
pepo) kell hozzá. Cikkcakkban kettévágtuk, 

kitisztítottuk. A magját kemencében vagy 
rem iben megsütöttük és megettük. A két 
üres fél tökbe, összeillesztésük után szemet, 
szájat, orrt vágtunk, belsejébe égő gyertyát 
tettünk. Játszótársaink ijesztgetésére hasz
náltuk.

Zsebkendőből béka
A zsebkendőt szétterítjük. Két szemben levő oldaláról a 

közepéig henger alakúra feltekerjük. Egyik feléről a két kapott

Töklámpás

Csutkaház



hengert behajtjuk 2/3 részre. A behajlított részt 
még egyszer ráfordítjuk. Az alsó két hengerrészt 
keresztbe átbújtatva alakítjuk ki a zsebkendőbé
ka lábait.

(Molnár József, 1949)

Akácfalevél-fiizér
Az akácfa levelének nyeléből karikát 

kötünk és a következőt belefűzzük (egyiket a 
másikba). Addig folytatjuk a fűzést és a csomó
zást, amíg nem lesz elegendő hosszúságú a lánc. 
A fiúk lovazáshoz használták, a lányok a 
derekukra kötötték.

Kutyatejfüzér
A kutyatej virágát hosszú szárral 

letépjük. A szár végébe körömmel rést nyi
tunk és a következő virágfejet belefűzzük. így 
készült a fűzér. Nyakba akasztjuk. Leginkább 
a lányok játéka.

Láncfüzér kutyatejből
A virágszárról lecsípjük a virág fejét és a vékonyabb szár 

részét az alsó, vastagabb szár nyílásába dugjuk. Karikákat alakí
tunk ki. Nyakba akasztjuk.

Játék kutyatejszárból
A virágfej eltávolítása után a szár 

felétől a körm ünkkel behasítottuk 
legalább háromszor. A behasogatott 
virágszárat eső után a pocsolyába már- 
togattuk, ennek hatására a virágszár 
felkunkorodott, ami örömet okozott a 
gyerekeknek.



Kutyatejkoszorú
Csokorba szedjük a virágokat hosszabb szárral és kettesével 

három  ágba fonjuk. Állandóan hizlaljuk a fonást a virágfejekkel. 
Olyan hosszúra fonjuk, hogy összekötve ráférjen a kislány 
fejére.

Pénzecskekoszorú
Hármas fonással, a virág

fejek összeillesztésével olyan 
hosszú fonatot készítünk, hogy 
amikor összekötjük, ráférjen a 
kislány fejére.

Béka
A kövirózsa ( Sempervivum)húsos levelét letéptük, s addig 

nyomkodtuk, simogattuk, míg az egyik részéről elvált a bőr
szerű hártya. Belefújva felfuvalkodott, s ebből lett a béka. Ha rá
csaptunk, hangot adott, durrant. A vert falak tetejét betakarták 
szárízíkkel, arra  földet tettek és ide ültették a kövirózsát. 
Gyerekkorunkban ettük a levelét, savanykás az íze. A felnőttek 
gyógyításra is használták: gyom orbántalmakra fogyasztották a 
levelét, fülfájáskor húsos levelét összenyomva csöppentettek 
belőle a fülbe. Kisebb sérüléseknél bedörzsölték vele a sérült 
felületet.

Koca, koca, tarka
Egérárpa kalászával játsszák. Két, felfelé nyitott tenyerün

ket vályúvá formálva, élben össze kell tenni. Ebbe a vályúba 
helyezik bele a fű kalászát, hegyes végével felénk. Tenyerünk 
összetett élét dörzsölni kell, és a kalász megindul. Közben így 
kell csalogatni:

-  Koca, koca, tarka.
-  Koca, koca, tarka.
Akinek a tenyerében tovább maradt a kalász, az lett a győztes.



Kalap
Fiúk, lányok meleg nyári napokon a lapulevél nagy levelét a 

szárával együtt letépték és fejükre tették. A lapulevél büdös volt, 
de érdekes, mint fejfedő.

Pattogatott kukoricalánc
A pattogatott kukoricaszemeket cérnára fűztük. A játék

babákat és önmagunkat is ékesítettük vele. Karácsonyfára is rakták 
díszként.

Függő
A májusi cseresznye és a nyári meggy érésekor a kétszárú 

gyümölcsöt a fülünkre akasztottuk. Ékszerként viseltük, majd 
megettük.

Lábtörlő, papucs, kiskosár
Kukoricacsuhét meg kell nedvesíteni és csíkokra szaggatni, 

majd három hosszú ágra fonni. Cérnával összevarrva lábtörlőt, 
papucsot, kiskosarat készíthetünk. A fonást az iskolában is tanították.

Önjáró cérnagurigából
Hozzávalók: Üres fa cérnaguriga (ma már nem kapható), 

kisszög, befőttesüveghez való gumi, kis darab kemény háziszappan 
és egy szög.

Készítése: A fa cérnaguriga 
oldalába beleütjük a kisszöget úgy, 
hogy a szög feje 5 mm hosszan 
kiálljon, amire ráakasztjuk a gumit.
Szappanból kifaragunk egy kocka
cukor nagyságú és öt-hat milli
méter vastagságú darabot, aminek 
a közepén lyukat fúrunk. A gumi 
egyik végét ráakasztjuk a szögre, a 
másik végét pedig átbujtatjuk a szappandarabon és a cér
nagurigán, majd ráakasztjuk a szegre.
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Üzemeltetése'. Egyik kezünkbe a cérnagurigát fogjuk, a másik 
kezünkkel körbe forgatjuk a szöget, amíg a gumi nem lesz elég fe
szes. Ekkor letesszük egy sima felületre, elengedjük és saját magát 
addig hajtja, amíg a gumi le nem tekeredik. Kedvenc szórakozása 
volt a kisebb fiúknak.

Önjáró traktor
Nagyobb fiúk játéka. A traktorokkal az Iván bolt előtt lehetett 

legjobban játszani, mert itt volt legsimább és legkeményebb a föld. 
A traktor hátsó kereke úgy készült, mint az önjáró, csak azzal a 
különbséggel, hogy fából készült nagyobb cérnagurigára volt szük
ség.

A gumi is, ami hajtotta az önjárót, erősebb volt, hogy a trak
tor messzebb haladhasson és az akadályokat is legyőzze. 
Traktoralváznak 5x20 cm-es lécet alkalmaztunk, egyik végére 
dróttal az önjárót úgy erősítettük rá, hogy szabadon foroghatott, a 
léc másik végére az első kerekeket tartó tengely került, ami szintén 
fából készült, és egy csappal illeszkedett az alvázhoz. A tengely két 
végén voltak a szeggel odaerősített kerekek, ezek m ellé 
kisszögeket vertünk, ami a kormányzáshoz kellett. Hogy m inden
nek traktor kinézete legyen, az első kerekek m ögé fakockát 
erősítettünk és az m ögé került a kormányszerkezet. Ez abból állt, 
hogy a fatengely felső végén egy kerek fa rész volt, az alsó rész 
pedig átért az alvázon.

Az alváz alatti részen többször körültekertük spárgával és 
szorosan az első kerekek melletti kisszegekhez kötöttük. Ha 
megtekertük a kormányt, a feszes spárga elfordította az első 
kerekeket tartó tengelyt. Felhúztuk az önjárót, letettük a földre és 
a traktor elindult, mi pedig kormányoztuk. A felnőttek is m eg
csodálták.

(Molnár József, 1949)

Lovazó (hurkapánt)
Ennek a játéknak a készítéséhez szükség van egy fa cér

nagurigára, négy kisszögre, harisnyakötőtűre és gyapjúra.



Készítése:
• A cérnaguriga egyik oldalába beleverjük a kisszögeket, 

arányosan, négyszögre.
• A kisszögek fejét lecsipkedjük.
• A gyapjúszálat felülről ledugjuk a cérnagurigán.
• Minden szögre ráhurkoljuk a gyapjút.
• A fennmaradt szál a gombolyagból további kötésre kerül a 

következő módon: minden szemet körbe átemelünk, mint amikor 
sima kötést (lusta) kötünk.

• Ahogy kötjük a sima kötést, a lovazó gyarapodik. Mivel 
maradék fonalakból kötjük, több színű lesz.

• Befejezéskor a négy szemet egyszerre hurkoljuk és kihúz
zuk a cérnagurigából.

Leginkább téli foglalatossága volt ez a fiúknak: készülődés a 
nyári lovazásra.

Pörgettyű (cérnagurigából)
A cérnagurigát kettévágjuk.

Előre elkészített egyik végén kihe
gyezett fadarabot átdugunk a guri
ga nyílásán. A fadarabnak jól kell 
szorulnia, hiszen a tompa végénél 
fogva pörgetjük meg. Akinek 
tovább pereg a pörgettyű, az a 
győztes.



Változata:
Megszámozzuk a pörgettyű perem ét és tíz pergetés után, 

akinek nagyobb volt az összege, az nyerte meg a játékot.

Szőrlabda
A tehén levakart szőréből készül. Harisnyaszárba kell tömni 

a szőrt, jó  keményre. A harisnyaszárát el kell varrni és kész a szőr
labda, ami annyira rugalmas, hogy még pattog is.

Rongylabda
Ugyanúgy készül, mint a szőrlabda, csak a harisnyaszárat 

ronggyal tömjük ki keményre.

Gyapjúlabda
A ju h  gyapjából készül, melegvíz és háziszappan fel- 

használásával, kézzel hengergetve. A gyapjúgombolyagot addig 
gyúrjuk, gyömöszöljük kevés gyapjúpamacs hozzáadásával, amíg 
nem kapunk megfelelő nagyságú gyapjúlabdát.

Gyufafotó
Egy üres gyufásdoboz 

gyufatartójának keskenyebb 
oldalán, és a doboz hátsó 
részén kis lyukat vágunk. A 
spárga végére csom ót kö
tünk és úgy fűzzük be előbb 
a gyufatartó részbe, majd a 
doboz hátsó oldalán, hogy 
ha a spárgát m eghúzzuk, a 
gyufatartó -  amelybe bele
teszünk egy m ajm ot, vagy 
szam arat ábrázoló rajzot -  
felcsúszik.

Amikor m egkérdezzük, hogy akarsz egy fotót, s a válasz 
igen, meghúzzuk a spárga végét.



Bökdöső
Ajátékszer egy gyufásdoboz, aminek oldalait megszámozzuk. 

A két rövid oldala 100, a két hosszú oldala 50, képes oldala 20, hát
lapja 10 pontot ér. A gyufásdobozt az asztal szélére tesszük és 
hüvelykujjunkkal felbökjük. A felülre kerülő pontokat összeadjuk 
és az lesz a győztes, aki hamarabb éri el az ezret.

(Gönci Ferenc, 1955)

Kakastaréj
Óvodáskorú gyerekek egyszerű játéka. A juharfa termését 

körmünkkel szétválasztjuk a magnál. A szétválasztott ragadós 
felületet az orr nyergére ragasztjuk. Ez a kakastaréj. A gyerekek 
kukorékolva szaladgálnak vele.

Csattogás levéllel
Öklünket összeszorítjuk úgy, 

hogy a hüvelykujjunk és a mutató
ujjunk között tölcsér alakú rés 
keletkezzen. Rátesszük a falevelet és 
nyitott tenyérrel rácsapunk. Csatta
nó hangot ad.

Pukkantózás
A hóbogyó ( Symphoricarivularis) bokor fehér (gyöngyszerű)

termését összegyűjtöttük, elszórtuk és rátapostunk. A bogyók 
nagyokat pukkantak. Mindig a nagyobb bogyókat szedtük, m ert 
azok pukkantak leginkább.

Hangadás

a) Fűszállal
Ökölbezárt kezünk kinyújtott hüvelykujjai közé tesszük a 

fűszálat feszesen. Erősen megfújjuk. Sivító hangot ad.
21
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b) Akácfalevéllel
Az akácfalevelet fonákjával ráhelyezzük a nyelvünk végére. A 

levél és a nyelvünk közötti vékony résen füjjuk ki a levegőt. Éles fütty
re hasonlító hangot képezünk. Csak többszöri gyakorlás után sikerül.

Búgó
Erős zsinórhoz, amely kb. 1,5 m hosszú, 30 cm hosszú, 5 cm 

széles falemezt erősítünk. Az egészet fejünk felett megforgatjuk. A 
falemez pergése búgó hangot ad.

Csettegő
Egy nagyobb fél dióhéj, egy 

befőttesüveg-gumi és egy gyufaszál 
kell hozzá. A gumit ráhúzzuk a dióra, a 
gyufaszálat keresztbe felcsavarjuk.
Amikor elengedjük, csettegő hangot 
ad míg pereg a gyufaszál, aminek a 
hosszát szabályozni kell. (A rajz Nagy 
Mari -  Vidák István: Fűben fában játék c. könyvéből való.)

Zöld nádból készül, úgy, hogy a két íz 
közötti részt behasítjuk. Ezzel két, úgy
nevezett húrt készítünk (hasítunk ki). Kis 
fadarabokkal felpöcköljük, hogy a hasa- 
dékok (húrok) kifeszüljenek. Két egyforma 
nádi hegedűt készítünk és egymáshoz 
dörzsölve (mint a hegedűt) hegedülünk. 
Ha nem szól, megnyálazzuk a húrt.

Szárhegedű
Kukoricaszárból két egyforma hosszúságú szárdarabot 

vágunk le, de nem a csomóknál, mert a csomók közti részen 
alakítjuk ki a hegedűt. A kukoricaszár keskenyebb felén (egész 
hosszában) vékony, árokszerű képződmény van. Ez felett hasítjuk

ládi hegedű



be bicskával a szárat csomótól csomóig, és így két húr képződik. A 
hasítékot vékony pálcikákkal alápeckeljük, ezzel a húrokat 
kifeszítjük. Az elkészült 
hegedűkkel úgy hegedü
lünk, hogy egymáshoz dör
zsöljük őket. A hangkép
zésnek van egy titka. A 
kukoricaszár-hegedű nem 
szólal meg, ha a húrokat 
nem tisztítottuk meg a szár 
belső tartalmától, és ha nem 
nyálaztuk meg.

(Gönci János, 1949)

Repülő
K ukoricaszár-ízíkből 

készül. A repülő testét a szár 
két csomó melletti rész elvá
gásával alakítjuk ki, úgy, 
hogy a két csomó a repülő 
testrészét képezze. A szár
nyakat, a lábakat, a farok 
részt a szárból hasított széle- 
sebb-keskenyebb részekből 
tetszés szerint alakítjuk ki. Légcsavart (propellert) is teszünk a 
repülő elejére, amit szöggel átszúrva rögzítünk. A repülő 
érdekessége, hogy a légcsavaron és a lábain egy dunsztgumit 
átfűzünk, feltekerjük, és a légcsavar rövid ideig pörög.

(Gönci János, 1949)

A maghagyma erős szárából levá
gunk 30-40 cm-es darabot. A 
vékonyabb végénél fújjuk. D u
dálunk vele.

Hagymaszarduda



Nádduda
Zöld nádból 15 

cm-es darabot vágunk 
úgy, hogy az egyik vége 
a csomónál legyen 
elvágva. A közepét faág
gal kitisztítjuk. Bicská
val harántvonalban át
szúrjuk, és 4-5 cm-es 
hasadékot vágunk rajta.
Az üres végénél megfúj
juk, és a hasadékon keresztül hang képződik. Ha hosszabb a 
hasadék, mélyebb hangot ad, és fordítva.

Tökszárduda
A tökinda szárából levágunk 20-30 cm-es darabot. Mivel 

üreges a szár, belefújunk és dudálunk vele.

Nádsíp
A zöld nád friss hajtását (dárdát) leszakítjuk. A külső levelet 

letekerjük, vagyis a közepét kivesszük. Az így elkészített dárdát 
megfújjuk. Vékony, sípoló hangot ad.

Ősszel, amikor a tölgyfa termése, a 
makk lehullik, a síphoz az anyag 
begyűjthető. A kalapjára van szük
ség. A kalapot nyílásával a szánk felé 
fordítjuk a mutató- és a középsőujj 
szorításában. Ha erősen megfújjuk, 
éles hangot ad. Általában nem sike
rül elsőre, ezért sokat kell gyakorol
ni. Próbálkozásaink során a makk 
dőlési szögét kell állítani, és így éle
sebb vagy mélyebb hangot kapunk.

Makksíp



Csuhébabák

Gyufaszál-pályásbaba
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Pamutbabák

Fotó: Iván László, 2007

Paprikajancsi Kard, kereszt gombostűből



Fotó: Iván László, 2007

Csuhékosár
27



Önjáró (traktor)

Lovazó (hurkapánt) 
28



Fotó: Papp László, 2006

Fűzfa- és birsalmaágból készült sípok

Babacsörgő libagégéből



Krumplipuska

Fotó: Besnyi Károly, 2008

Csoncsikó (kettősfogat)
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Ökör
31



Fotó: Papp László, 2006

Bökő

Zsinóros játék



Fűzfasíp
Csak nyáron készíthető, amikor frissek, nedvesek a fűz

favesszők. 15-20 cm hosszú vessződarabot vágunk le.
A vastagabb végéről 5 cm hosszúságban lehúzzuk a héját, 

úgy, hogy egészben maradjon. A lehúzás előtt éket kell rajta vágni, 
ez lesz a sípja.

A vessző héjának leve- 
vése: Bicskával az 5 cm 
résznél körben átvágjuk a 
vessző héját, majd a bicska 
nyelével körbe ütögetjük, 
vigyázva, hogy a héjat 
sérülés ne érje.

Az ütögetés hatására a 
héj elválik és lehúzható. 
Amikor lehúztuk, az éknél 

átvágjuk a vesszőt. Az így kapott kis fadarabkáról lehasítunk egy 
vékony réteget. A cső alakú héjat csak egy cm hosszan húzzuk 
vissza, és a végébe helyezzük a lehasított kis fadarabot. Ez a síp. 
Addig használható, amíg friss, nedves (egy-két nap).

(Kosa Sándor, 1936)

Fésűmuzsika
Fésűre vékony 

selyem papírt helye
zünk, rászorítjuk  a 
szánkra és fújva (du- 
dorászva) m uzsiká
lunk vele. A papírnak 
nem  szabad á tn e d 
vesednie, m ert akkor 
nem szól. Szájbőgős 
m ódszerrel változato
sabb a muzsikálás.



Búgógomb
Nagyobb kabátgombon 

átfűzzük a vékony zsineget 
(cérna), két végét összekötjük, 
kezünk középsőujjára úgy tesz- 
szük, hogy a gomb középen 
legyen. Magunk felé feltekerjük 
a gombot, majd a zsineget 
óvatosan szétfeszítjük. A gomb 
pörögve búgó hangot ad. A 
széthúzás után vissza is kell 
engedni.

Kereplő

1

/TIT

Az ügyesebb fiúk készítik az apák 
közreműködésével. Egy arasznyi hosszú 
és 3-4 ujjnyi széles deszkadarab kell 
hozzá. Ez lesz a test, ebből faragható ki a 
kereplő nyelve. A keret, amelyet forgatni 
kell, a súlyt szolgáltatja, hogy hangot 

adjon. Nem csak játékként használták. Kereplővel ijesztgették a 
seregélyeket, amikor megtámadták a szőlőültetvényeket.

(A rajz Rind Melitta: Haj, szénárú szénára c. könyvéből)

Ijesztő csomag
Vastagabb huzalból karikát for

málunk és ráhúzunk egy befőttesüveg- 
gumit, amit egy kis fadarab segítségé
vel erősen feltekerünk. A fadarab 
hossza rövidebb legyen a drótkarika 
átm érőjétől. Miután feltekertük, 
szorosan csomagoljuk sztaniolpapírba. 
Amikor kibontják ezt a csomagot, a 
fadarab kipörög, és megijeszti a cso
magbontót.



Dugójáték
Parafa dugóból játékokat, állatfigurákat, babákat stb. készít

hetünk.
Elkészítése: A parafa dugót ketté
vágjuk, s így két kisebb darabot 
kapunk, ami fejnek használható. 
Egy egész dugó lesz a test, amibe 
lábnak négy fogpiszkálót szú
runk, egyet pedig a nyaknak, 
majd erre szúrjuk rá a fél dugót 
fejnek. Szarvakat is készíthe
tünk, meg pici farkat, és kész az 
antilop. Ilyen módon kutyát, 
macskát, tehenet, lovat stb. lehet 
formálni.

Fél diót jól kitisztítunk és a köze
pén kis lyukat fúrunk. Ollóval ki
vágunk egy 4 x 3  centiméteres 
papírdarabot és átszúrjuk egy fog- 
piszkálóval. Ez a vitorla, amit bele
dugunk a kifúrt lyukba. A hajó 
vízre bocsátva enyhe kis szélben is 
úszik.

Telefon
Kisebb gyerekek játéka. Elké

szítéséhez két db cipőkrém fém
doboza, két szeg és egy gombolyag 
spárga kell. A fémdoboz alján szeggel 
egy, a tetején kívülről befelé pedig 
sok apró lyukat kell csinálni. A doboz 
alján levő lyukon keresztül befűzött 
spárgára rá kell kötni keresztben a

Hajó dióból



szeget, majd rátenni a doboz tetejét, s ezzel kész a telefon. 
Telefonálás közben ki kell feszíteni a spárgát, mert így a hang job
ban hallható társunk „készülékében", és fordítva.

(Molnár József, 1949)

Cifrabot
A fiúk egyenes fűzfabotot vágtak, s a kérgét 

bicskával spirálisan kimetszették.
A legügyesebbek vésték ki legszebben és 

legcifrábban. Maga a botkészítés volt a játék.
A szépen sikerült botokat eltették, és évek 

múltán, amikor előkerült, a gyerekkorra emlé
keztette őket.

Egy-egy botot akár évtizedekig is őriztek.

Kör alakú papírból spirált vágunk ki, 
s egy ötös kötőtűt krumpliba szú
runk, annak a hegyére helyezzük a 
kígyó fejét (a kivágott spirál közepét). 
A meleg tűzhely tetejére rakjuk, ahol 
a meleg légáramlat hatására forog.

Babacsörgő
A babacsörgő készítésének három módszerét ismertetjük,

a) Libagégéből
Liba- vagy kacsavágáskor a friss 

gégét összeillesztették és megszárították.
Összeillesztés előtt azonban apró magvat 
tettek bele. Szárítás közben néha megrá- 
zogatták, hogy a magvak ne tapadjanak 
össze. Nagyon jó tapintású babacsörgő.

Forgó kígyó
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b) Kakassarkantyúból
A kakassarkantyút felfűzték és babacsörgőnek használták.

c) Makkból
A makktermés kalapját felfűzve szintén babacsörgőként 

használták.
(Papp Lídia szül. Bíró, 1906)

Lószőrből gyűrű
A lófarok szőréből készül. A lószőrt többször körültekerjük 

gyűrűsujjunkon, így jó lesz a méret. Vigyázni kell, hogy ne legyen 
szoros, ami nem csak a levevése miatt fontos, hanem azért is, m ert 
körül kell tekerni. Amikor a gyűrűt lehúzzuk az ujjúnkról, a felte
kert lószőrt szorosan kell tartani, nehogy szétessen, és újabb 
lószőrrel körülcsomózzuk. Aprólékos munka, de ügyes kezű 
lányok megcsinálják.

Ördöglakat
a) Az ördöglakat logikai meg

oldást kereső játékszer. Két részből 
áll, és fémdrótból kell elkészíteni. A 
játék lényege, hogy a két egymásba 
akasztott részt miként válasszuk 
ketté. Egy kis gondolkodás, ügyesség 
és megvan a megoldás. (A képen 
látható elkészítésének módja.)

(Kapornyai István, 1950)

b) Apák készítették fiaiknak, 
könnyen hajlítható fémdrótból. 
Két ,,U“ alakú, mintegy 10 cm- 
es hosszú alakzatot készítettek, 
az „U“ szár végei pedig kari
kákban végződtek. A két alak
zat szárát kis karikákkal



összekötötték, így az alakzat egymásra hajtható. Az elkészült 
formát a közepénél összébb nyomták és egy szabadon mozgó 
karikával összefogták. A feladat levenni a karikát úgy, hogy nem 
változtatnak az alakzaton és nem vágják el a drótot. A két drótot 
egymásra kell hajlítani és a karika az összehajtott részen, egy kis 
ügyeskedéssel, átbujtatható majd levehető. Többszöri próbál
kozásra sikerül.

(Besnyi Károly, 1 )

c) Apák készítik a fiaiknak. Ez a legbonyolultabb ördöglakat, 
már a készítése sem könnyű. Egy két cm széles, 15 cm hosszú 
lemezen egyforma távolságra egymástól nyolc lyukat fúrunk, majd 
nyolc egyforma alakzatot készítünk drótból, s ezeket egyenként 
befűzzük a lyukakon 
keresztül. Az alakzatok 
(formák) kinézete: tíz 
cm hosszú, 1,5 mm vas
tag drót, aminek a 
végén egy 3 cm átmé
rőjű karika forog.

Az átfűzés után a 
drótok végeit rágör
bítjük a lemezre.

A nyelvet úgy készítjük, hogy egy 40 cm hosszú d ró to t 
a közepénél m eghajtjuk úgy, hogy körülbelül két centim éter 
legyen a távolság a dró tok  között, és a vége nyél szerű 
legyen.

A nyelvre rá kell fűzni valamennyi karikát. A felfűzést a két 
első karika ráhelyezésével kell elkezdeni. A harmadik csak úgy 
helyezhető fel, ha az elsőt leveszik. Az első két karika kivételével, 
mindig csak egy karika fűzhető fel, de ahhoz le kell engedni az 
előzőket, kivéve a közvetlenül előtte levőt.

Ez a felfűzési módszer, aminek a fordítottja a nyelv kifűzése. 
Ma már kevesen ismerik.

(Kapornyai István, 1950)



Fúvócső
A fúvócsövet 20-25 cm- 

es nádból készítettük. Száraz 
ággal kitisztítottuk a belsejét 
és száráról letépett kamil
lavirágot használtunk golyó
nak, céltáblának pedig a tár
sainkat. A kilövésnél nyel
vünk hegyét a nád nyílására 
tettük majd hirtelen fúvással 
kilőttük a virágot. Amíg 
kamillával lövöldöztünk, ár
tatlan volt a játék, hiszen a virág nem szállt messzire és nem ütött 
nagyot. Ennek a játéknak veszélyesebb formája volt az, amikor 
golyónak a galagonya termését használtuk.

A zöld galagonya golyóként fájdalmat okozott. Ennek 
ellenére szívesen lövöldöztünk vele.

Gumipisztoly
Falemezből pisztolyt vágunk ki. Nyélnek, hogy jobb legyen a 

fogása, még egy réteget ragasztunk. A csőre befőttes üveghez 
használt gumit húzunk kifeszítve, amit a hüvelykujjunkkal 
kilövünk.

(Molnár József, 1949)

Kukoricapuska
Fából vagy lécből kialakítjuk a pisztolyt, vagy -  miként a neve 

mondja -  a kukoricapuskát. Csőnek egy kb. 20 cm hosszú bodzafa 
ágát használjuk. A csőbe keményfa ágából kifaragjuk a tolót. 
Traktor első kerekének a gumijából vékony gumiszalagot vágunk, 
amit a cső alá szegezünk és a tolóba akasztjuk.

Amikor a tolót kihúzzuk a csőből és megakasztjuk a nyél 
peremébe, a gumi kifeszült. Hüvelykujjunkkal megbökjük a tolót 
és a betett kukoricatöltetet a puska kilövi.

Nagyobb fiúk játéka.



Gumipuska
A játék elkészítésére vékony gumiszál kell, aminek egyik 

végét a hüvelyk-, a másik végét a m utatóujjunkra kötjük, 
leginkább úgy, hogy a gumiszál végére hurkot kötünk, és azt húz
zuk az ujjúnkra. A szükséges gumiszálat pizsamák, gatyák, bugyik 
korcából húztuk ki. Összehajtogatott papírdarabkákkal lövöl
döztünk egymásra.

Bodzafapuska
A két levél közötti részt 

választjuk a puska csövének. A 
toló keményfából (akác, tölgy) 
készül. A toló résznek 1 cm-el 
rövidebbnek kell lennie, mint a 
csőnek. Jól megrágott kender- 
kócgolyó kell hozzá. Az egyik 
golyót a cső egyik végébe, a 
másikat a másik végébe helyezzük. Két kézzel fogva a csövet a 
hasunkhoz szorítjuk és a toló segítségével kilőjük az egyik golyót, 
a másik pedig a csőben marad. H ajó i zárnak a golyók, durranó 
hangot ad és messzire elszáll a lövedék. Kedvelt játéka volt a fiúk
nak.

(Id. Imre József, 1942)

Krumplipuska
A libatoll üreges részéből levágunk 7-8 
cm-es darabot. Ez a puskacső. Keményfa 
ágából tolót készítünk. Ennek hosszabb
nak kell lennie a libatollcsőtől és 
könnyen járnia a csőben. Működési elve 
hasonló a bodzafapuskáéhoz. A levágott 
libatoll egyik végétől a másikig szűkül, 

ami igen lényeges. Lövedéknek krumplit használunk. A nyers 
krumplit 5-6 mm széles karikákra vágjuk és a libatollcső szélesebb 
felével átszúrjuk. A benne maradt krumplit a tolóval beljebb



nyomjuk, majdnem a végéig, ahol a cső szűkül, s a krumpli 
beszorul. Újra átszúrjuk a krumpliszeletet és a toló segítségével 
kilőjük az előbbi golyót. Ilyenkor pukkanó hangot ad. Jó játék 
volt.

Utoljára az 1950-es években játszották.
(Kósa Sándor, 1936)

Pampuska (sárpuska)
Fiúk nyári játéka. Zápor után a poros utcákon nagy víztócsák 

keletkeztek, így adott volt a sár, az alapanyag. A sárból kézzel tál
formát készítettünk, ennek mélysége kb. 5 cm, falvastagsága egy 
ujjnyi volt. A tál volt a pampuska. Beleköptünk és hirtelen moz
dulattal a földhöz csaptuk. A beszorult levegő durranó hangot 
adott. Akinek nagyobb tenyere volt, annak nagyobbat szólt a pam- 
puskája.

(Zajác Mihály, 1955)

Kulcspuska
Lyukas kulcs és egy lecsípett 

végű szeg kellett hozzá. A kulcs 
fülét és a szög nyakát spárgával úgy 
kötöttük össze, hogy a kulcspuskát 
lengetni lehessen. A kulcsot meg
tömtük a gyufaszál lekapart fejével.
Beleillesztettük a szöget a kulcs
lyukba, majd a madzaggal úgy 
ütöttük a falhoz, hogy az ütés a 
szög fejét érje. Nagyokat durrog- 
tunk vele.

Karbidágyú
Fiúk játéka volt. Régen karbidlámpákkal világítottak és így 

jutottak karóidhoz a gyerekek. Kellett hozzá egy festékes doboz és 
gyufa. A festékes dobozon lyukat ütöttünk. A karbidot vízbe m ár
tottuk, de leginkább jól megköpködtük és a festékes dobozba



tettük. A doboz tetejét rányomtuk, a lyukat befogtuk, majd a föld
re helyeztük. A dobozban képződött gáz a tűz hatására berobbant. 
Amíg a gáz képződött, a lábunkat rátettük a dobozra. Kis idő 
múltán játszótársunk égő gyufát tartott a lyukhoz. A robbanás 
akkorát szólt, mint egy ágyú, és messzire repítette a festékes doboz 
tetejét.

Ejtőernyő
Egy zsebkendő, vagy négyzet 

alakú ruhadarab négy sarkára egy
forma hosszúságban zsinórt kö
tünk, majd a szabad végeit össze
kötjük. Nehezékként egy anya
csavart erősítünk rá. Az egészet 
összegöngyöljük és feldobjuk. Esés 
közben kinyílik az ejtőernyő.

(Molnár József, 1955)

Helikopter
Vadgesztenyéből és tyúk (csir

ke, kacsa) szárnyának a tollából 
készül. Egy szöggel lyukat szúrunk 
a gesztenyébe, s beleszúrjuk a 
szárnytollat. Amikor feldobjuk, 
pörögve-forogva hangot adva hul
lik alá. A gyerekek szerint ez a 
helikopter.

(Gönci Ferenc, 1955)

Egyike a legnépszerűbb, nem veszély
telen játéknak ma is a fiúk körében. A 
parittya készítéséhez egy v alakú 
nyélre két darab, huszonöt centiméter 
hosszú, egy cm széles gumicsíkra,

Parittya



bőrdarabra, befőttes üveghez használt gumira van szükség. A nyél
nek valót leginkább orgonabokor ágából készítettük. Két ágára 
kötöttük a gumicsíkokat a gumik segítségével. A gumicsíkok 
szabadon m aradt végére a bőrdarabot erősítettük, s ebbe 
helyeztük a lövedéket, többnyire a vasúti töltésnél összeszedett 
kavicsokat.

(Ivanyos József, 1949)

Dávid-parittya
A Dávid-parittya elkészítéséhez 

tenyérnagyságú bő rd arab ra  és 
két, 40 cm hosszú zsinegre van 
szükség. Az ovális alakú bőrdarab 
két végére kell ráerősíteni a zsi
neget, m égpedig úgy, hogy az 
egyik végére hu rko t, a másik 
végére csomót kell kötni. A bő 
tartóba kerül a lövedék, ami kő, 

tégladarab, zöld alma stb. Célba dobáskor a hurokba kell 
dugni a középsőujjat, a zsineg másik, csomós végét pedig 
m utató- és a gyűrűsujjal fogni kell. Többszöri forgatás után 
kell célba dobni, m iután a csomós zsineget elengedjük. Sok 
gyakorlást igényel.

Csoncsikó
A kisebb fiúk kedvelt játéka. A lovak csánkjában van egy 

csont, amit, mint csoncsikót (lovat) befognak egy rossz lábasba. Ez
lehet egy- vagy kétfogatos. A 
csoncsikót a szülők szerezték be, 
a befogást a nagyobb fiúktól 
eltanulva minden gyerek maga 
csinálta. Egész nap eljátszottak, 
például, földet fuvaroztak egyik 
helyről a másikra. A csoncsikók- 
nak (lovaknak) nevet is adtak.



A játék és annak elkészítése azonos 
a Csoncsikó játékkal. Kisebb fiúk 
játszották. Hozzá egy fehér és egy 
piros csutka, valamint egy rossz 
lábas kell. A fehér csutka a „Szür- 
ke“, a piros a „Pejkó“. A csutkákat 
befogták a lábasba, akárcsak a 

Csoncsikó játéknál a csoncsikókat, és ezzel megvolt a csutkafogat.
-  Gyí, te, Szürke, gyí, te Pejkó! -  biztatással játszották a gyerekek. 

Főképpen por és föld fuvarozását (szállítását) játszották.

Sárkány
A papírsárkány elkészítéséhez a 

hozzávaló anyag: nád, papír, zsineg.
Gyerekkorunkban hatsarkú és 

rombusz alakú sárkányokat készítet
tünk. A készítés lényege nem a szép
sége, hanem a használhatósága volt.
Mivel gyerekkorunkban nem voltak 
színes papírok, a boltban kapható cso
magolópapír volt a legalkalmasabb a 
hatsarkú sárkány elkészítésére. Hat 
egyforma erősségű és hosszú nádat a 
végeinél összekötöttünk, erősítésül 
egy x alakú, nádból készült merevítőt 
tettünk bele és az egészet befedtük 
papírral. Amit nagyobbra hagytunk, 
hogy a széleknél rágöngyölíthessük és rávarrva ráerősítsük a 
nádra. A sárkány kötőfékét a sárkánytesthez viszonyítva úgy alakí
tottuk, hogy 45 fokos szöget zárjon. A kötőféket három pontban 
erősítettük a sárkányhoz, majd hozzácsatlakoztattuk a vezér
zsinórt, amit egy botdarabra nyolcas formában tekertünk fel, hogy 
minél könnyebb legyen a sárkányt a magasba engedni. A farok

(Fehér Antal, 1941)

A rajz Nagy Mari - 
Vidák István:

Fűben, fában játék című 
könyvéből

Csutkafogat



hosszának az elkészítésénél óvatosnak kell lenni, mert ha túl 
hosszú, nehezen emelkedik, ha túl könnyű, akkor előre bukik. 
Hossza általában 1,5-2 méter volt, papírcsíkokkal díszítve.

Hóemberkészítés
Legalkalmasabb idő a hóember készítésére az az idő, amikor 

a hó jól tapad és alkalmas arra, hogy egy kis hógolyót görgetve a 
havon, óriási legyen, ami a hóember alsó teste lesz. Hasonló
képpen készül a felsőteste és a feje is. Tetszés szerint alakítható és 
szépíthető.

Készül a hóember. Bdcshossuthfalva, 2003 
45



Egyszerű játékok papírból

Papírt ollóval négyzet alakúra 
kivágunk. Átlókat rajzolunk rá, 
és a vonal mentén majdnem a 
közepéig bevágjuk. A bevágással 
készül a forgó szárnya, oly 
módon, hogy minden második 
sarkot felhajtjuk, és gombostű
vel egyszerre rögzítjük a forgó 
közepén. A gombostűt a forgó
val együtt feltűzzük egy pálcára. 
Ha szaladgálunk vele, a forgó 
forog.

Pohár
Négyzet alakú papírt az egyik átlója mentén össze kell haj

tani, az így kapott háromszög szárát úgy hajtjuk be, ahogyan az a 
képen látható: először jobbról, majd balról. A kimaradt gallért 
lehajtjuk előre és háti'a. Kinyitjuk a poharat és használhatjuk.

\ * 7 
\ /

c 1 <*•

Pohár (A rajz Lábadiné Kedves Klára: fíarkócakoszorá c. könyvéből)
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Csákó
Egy újságlapot félbe hajtunk, a közepétől a sarkokat behajt

juk. Az alul maradt széleket felhajtjuk és a szabadon maradt szél
sarkokat behajtogatjuk.

Csákó (A rajz Mirolyub Jevtovics, Dusán Pantics: Ügyes kézzel c.
könyvéből)

Repülő
Füzetlapból készítjük. Elkészítését a lap keskenyebb oldalánál 

kezdjük: két sarkát a közepéig behajtjuk, majd újra ráhajtunk, az 
így kapott formát visszahajtjuk a felezővonalán. Mindkét oldalán a 
szárnyakat behajtjuk és kész a repülő.

A papírhajtogatás külön művészet. Gyerekkorunkban m eg
tanultuk néhány tárgy elkészítését. A leírtakon kívül készítettünk 
m ég hajót, pénztárcát, sótartót, ördögöt, csapót stb.

Csákó (A rajz Mirolyub Jevtovics, Dusán Pantics: Ügyes kézzel c.
könyvéből)

Hinta
Legegyszerűbb változata, hogy egy kötelet átdobnak egy fa 

vastag ágán és megkötik. A kötél végére csomót kötnek. A gyerek 
a lába közé veszi a kötélcsomót és saját magát hintáztatja. Ennek 
változata, amikor a kötél végére egy fát erősítenek és erre  
kapaszkodik fel a gyerek, és így hintázik. Újabb változat, amikor 
úgy kötik fel a kötelet, hogy 25 cm széles és 40 cm hosszú
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deszkadarabot lehet a párhuzamosan lógó kötelek közé tenni és a 
deszkán ülve, vagy állva lehet hintázni.

Hintaló
A hintalovazás kedvelt játék volt. A hintalovat a felnőttek 

készítették, általában az asztalosmester.

Korcsolyázás
G yerek k o ru n k b an  

fából készült korcsolyát 
használtunk. Ennek elké
szítéséhez szükség volt 
egy talphosszúságú lécre. 
Hosszanti részére öt-hat 
milliméter vastagságú réz
huzalt erősítettünk, ez 
volt a korcsolya éle. A léc 
oldalába u-szeget ver
tünk, hogy fel lehessen 
erősíteni a lábbelire. A 
korcsolya a letaposott ke
mény havon jobban csú
szott, mint a jégen.



Durrogtatás korbáccsal
Fiúk ügyességi játéka volt. A korbács elkészítése a felnőt

tekre, az apákra hárult. Jószág terelésénél használták. Korbáccsal 
a durrogtatás két módszerét ismertük. Az egyik, amikor a fejünk 
felett megforgatott korbácsot hirtelen mozdulattal ellenkező irány
ba rántottuk. A másik, amikor előre suhintottunk karunkkal és 
rövid visszarántással keletkezett a csattanó (durranó) hang.

A sudár
A sudár készítése a gyerekek feladata volt. A sudár az a része 

a korbácsnak, ami a durranó hangot adja. Többnyire kender
madzagból készült. A kb. 1 m hosszú madzagot félbehajtva 
megsodrottuk és 10 cm-ként csomót kötöttünk rá. Az utolsó 10 
cm-es részt kirojtoztuk. Az így elkészített sudarat ráhurkoltuk a 
korbács utolsó karikájára.

Vár
Sok udvarban volt sárgaföld, ami tapasztáshoz kellett. Egy 

rossz kanállal, tompa késsel várat, házakat lehetett építeni, 
alagutat fúrni. Utakkal kötötték össze a házakat, amelyek köré 
ágakból kerítés is készült. Csoncsikós fogattal szállították a sár
gaföldet, ahol hiányzott.

Vízimalom
Nyári záporok után kedvelt 

játéka a fiúknak. A lejtős árokban 
két, villás alakú pálcát szúrtunk le, 
erre vízszintesen kukoricaszárból 
készült tengelyt fektettünk, mely
nek a közepébe lapátokat helyez
tünk. A lapátok kukoricaszár-



hasítékok. A lefolyó víz beleütközött a lapátokba és forgásba hozta 
a malmot. Ha sok volt a víz, elsodorta a malmot.

(Molnár József, 1949)

Mérleghinta
Az udvai'ban egy fűrészbakra hosszabb deszkát helyezünk, a 

két végére egymással szembe ülünk és a lábunkkal el-ellökjük 
magunkat a földtől. így hintázunk.

Gólyaláb
Nagyapáink fából készítették a gólyalábakat, 

de mi már lécet használtunk. A talp alá valóhoz két 
kisebb lécdarabot választottunk és az állómagassá
got tetszés szerint állítottuk be. (A rajz Rind Melitta:
Haj, szénárú, szénára című könyvéből)

Lepkefogás
Fiúk, lányok játéka, amikor a különféle lepkék megjelennek. 

A lepkefogó készítéséhez leveles ágakat kell felhasználni, de az alsó 
szárakról le kell szedni a leveleket. Több ág összefogva kitűnő 
lepkefogó. A suhintás sokszor „szétvitte" a lepkét, és ügyetlen
ségnek számított, ha elrepült.

Indiánozás
Fiúk játéka a vadnyugati filmek hatására. A gyerekek ugyan

is azonosultak a pozitív hősökkel.
A nyíl készítéséhez az orgonabokor vagy a koronatüske ágai 

voltak a legmegfelelőbbek. A nyíl húrja manilamadzagból vagy 
spárgából készült. A nyílvessző leggyakrabban nád vagy kender
szár volt. (Az utóbbi bizonyult jobbnak, mert erősebb és egyene
sebb.) A nyílvessző végére bodzafaágból nehezéknek 3-4 cm-es 
darabokat vágtunk. A nehezékkel ellátott nyílvesszők messzebbre 
szálltak. Egymás ellen két csapat között folyt a csata. Egymásra 
célzó lövéseket is leadtunk, m égsem  fordult elő komolyabb 
sérülés.



Kard, kereszt gombostűből
Az 1950/60-as években szénvásárláskor a szén között gyakran 

lehetett találni a szén felszíni robbantásakor használt szigetelt drót
darabkákat. A szigetelést lehúztuk róla és annak belső mérete jól 
passzolt a gombostűre. Egy kis kézügyességgel és fantáziával a 
gombostűből miniatűr kardot, keresztet stb. lehetett készíteni.

Ökör
A kacsa mellcsontját letisztítottuk, a sarkantyúcsontot kifúr

tuk és erre erősítettük madzaggal a húzócsontot, ami az ökör 
szarvára emlékeztet. A mellcsont alsó két oldalát is kifúrtuk és közé 
az erős, vastagabb cérnát feszesre kötöttük. Egy 5 cm-es fapálciká
val a cérnát feltekertük és belenyomtuk a pálcikával szemben 
csontra ragasztott szurokba. Az így elkészült „ökröt“ az asztalra tet
tük és vártuk a hatást. Kis idő elteltével a szurok elengedte a pál
cikát és az ökör ugrott egyet.

A kisebb gyerekek eleinte megijednek tőle, de később nem 
tudnak betelni vele, annyit ugrattatták.

Húsvétkor volt szokás a m adár
készítés. Egy tyúktojás mindkét 
végét kifúrtuk és kifújtuk a tar
talmát. (Adatközlőm kiszívta.) A 
tojás két oldalán is készítettünk 
lyukakat, amiknek valamivel 
nagyobbak kellett lenniük. Egy 
sima füzetlapot harmonika- 
szérűén összehajtogattunk és 
átdugtuk a tojás oldalnyílásain, 

ez volt a szárny. A farkrészt is így készítettük, csak kisebb papírból. 
A fejet ollóval kivágtuk és kifestettük, de előfordult, hogy a papírt 
megvizeztük, összegyűrtük és úgy formáltuk meg, majd a tojás 
szélesebb felén kialakított nyílásba dugtuk. Az ajtó kilincsétől a 
szoba mennyezetéig zsineget húztunk és a madár szárnyaihoz

Madar



erősítve a madár a szoba közepén lebegett. Amikor az ajtót kinyi
tották, a madár, akárha röppent volna.

(Gönci János, 1949)

Kulcstartó
Négy, kb. 50 cm hosszú, 

szigetelt drótszál kell hozzá, 
legalább két színű, mert úgy 
szebb. A drótot helyettesítheti 
keményebb és vékony műanyag 
szál is, ami nem vastagabb 1 
mm-nél. Az összefogott kezdő 
páros drótszálak közepére hur
kot kötünk, amelynek az átmérője kb. 1 cm. A másik pár szálat 
keresztben simán a hurok alá helyezzük és megkezdjük az egymás
ra hajtogatást. Mindig egymásra hajtogatjuk a páros szálakat, de 
csak lazán, hogy amikor a negyedik hajtás következik, a szálakat az 
első hajtás alatt átfűzhessük. Amikor ezzel megvagyunk, követ
kezik a rászorítás, igazgatás, és ezt addig ismételjük, amíg nem 
fogy el a drót, aminek a végeit csípőfogóval elcsipkedjük.

(Molnár Sándor, 1952)

Eszközös ügyességi játékok

Vesszőparipa
A legkezdetlegesebb játék, főképpen a kisebb fiúk játéka, azt 

bizonyítva, hogy a gyermek bármivel játszani tud és megszemé
lyesíti a tárgyakat. A botot a lába közé veszi, meglovagolja, s biztat
ja, Gyí, te fakó! Gyí, gyí!, és a ló járását utánozva szaladgál. Már az 
ókori görög gyerekek is játszották. Lányok seprűvel játsszák, azt 
kiabálva: Gyiinnek a boszorkányok!



Szappanbuborék
Először langyos szappanos vizet készítünk. A fúvóka lehet 

szalmaszál vagy nád. A fúvóka végét csillag alakban széthajtjuk és 
ezt a végét a szappanos vízbe mártjuk. Kivéve a vízből, óvatosan 
fújjuk, hogy minél nagyobb buborék keletkezzen. Kedvelt játék.

Karikázás
A karika hordóabroncs vagy 

kerékpár küllő nélküli abroncsa, amit egy 
fadarabbal kell ütögetni, hajtani.
Illusztráció: Madarász testvérek (fotó: Tímár,
Szabadka, 1916)

Körömfestés
A japánakácfa (So ph ora  japonica)ter

mését (ami úgy néz ki, mint a zöldbab

hüvelye) kettétörtük és a belőle kibuggya
nó anyaggal bedörzsöltük a körmeinket.
Amikor megszáradt, sárgás, fényes, lakk
szerű bevonatot kapott a körmünk. Főleg 
a lányok festették a körmüket.

Parázás
Nagyobb fiúk játéka. Nagyon hasonlít a hatvanas-hetvenes 

évek divatos játékára, a klikkerezésre, amit ma is játszanak. Ehhez 
nagyobb sima földterület kell.

Bicskával hat-nyolc cm átmérőjű, 5 cm mély lyukat kell 
készíteni. Ettől tízlépésnyi távolságra dobóvonalat kell húzni, ez 
mögé sorakoznak fel a játékosok.

Mindegyik játékosnak régebben forgalomban levő pénzér
méje van, amit lyukra dob. Csak azután döntik el a bökés sorrend
jét, akinek az érme legközelebb volt a lyukhoz, ő volt az első bökő. 

A bökést a következőképpen kell elvégezni:



Öklünket a földre nyomjuk és hüvelykujjunkkal a lyukra 
bökjük a pénzérmét. Minden másfajta bökés, vagy lökés érvényte
len. Az első játékos mindaddig folytathatja a bökést, amíg az érméi 
becsúsznak a lyukba. Ha ez nem sikerül, a következő játékoson van 
a sor. Kétféleképpen lehet játszani:

• tízre-húszra.
• igaziból nyerésre.
A tízre-húszra azt jelenti, hogy egy érme lyukba csúsztatása 

(bökése) 10 pontot ér. Aki elsőként éri el az ötszázat, az nyer.
Az igaziból nyerésre azt jelenti, hogy akinek a dobóérmét 

becsúsztatták (bökték) a lyukba, az ad helyette másikat. A dobóér
mét minden játékos külön választja ki a többi érme közül, s azt 
nem lehet elnyerni.

(Fehér Antal, 1941)

Bökőzés
Az ötvenes és hatvanas 

évek elején még játszották, 
jobbára a serdülő fiúk. A 
bökő a gyufásdoboz címké
vel ellátott része. Egy ház 
falától négy-öt m éterre bök
tük a bökőnket a falhoz, 
mégpedig úgy, hogy a bökőt 
az öklünkre helyeztük és a 
m utatóujjunkkal megbök
tük. Peregve szállt a fal felé, 
s akinek legközelebb volt a 
falhoz, az volt az első feldobó. Az első feldobó összeszedte a 
bökőket és feldobta a levegőbe, azoknak peregniük kellett, mert 
ha nem, érvénytelen volt a feldobás, s meg kellett ismételni. A fel
dobó nyereménye minden címkével felfelé leesett bökő volt. Ha 
marad még feldobnivaló bökő, azt a következő feldobó dobta a 
magasba. A feldobás sorrendjét a bökök falhoz mért távolsága 
határozta meg.



Pénzezés
Hasonlóan játszották, mint a böközést, csak apró fémpénzzel, 

amit nem böktek, hanem dobtak. Ez ajáték is nyerésre ment, és az 
ötvenes években még játszották a kamasz fiúk. Egy ház falától 
négy-öt méterre dobóvonalat húztak, innen indult ajáték. A dobó 
sorrendjét felkiáltással döntötték el: utolsó, első, második stb. 
Akinek a falhoz legközelebb volt a pénze, az lett az első feldobó, aki 
összeszedte az érméket és egymásra rakva feldobta. Az érméknek 
peregniük kellett. Feldobás közben a feldobó válaszolt a játszótár
sak által feltett kérdésre:

-  Fej vagy írás?
-  Fej.
Ilyenkor azok a pénzérmék képezték a nyereményét, ame

lyek fejjel felfelé hullottak a földre. Ha még m aradt pénzérme, 
következett az újabb feldobó. Ebben a játékban is a feldobó sor
rendjét a pénzérmék faltól mért távolsága határozta meg.

Késezés
Két fiú játssza. Nagyobb átmérőjű kört és felezővonalat raj

zolnak a földre és aki közelebb dobja kését (zsebkését) a vonalhoz, 
az a kezdő. A dobást a következő módon lehet végrehajtani: a zseb

kés hegyét a hüvelyk- és 
a mutatóujjal kell meg
fogni, és pörögve a föld
be állítani. Ha nem pö
rög, vagy nem áll bele a 
földbe a zsebkés, a dobás 
joga átszáll a játszótársra. 
A dobás sorrendjének az 
eldöntése után követke
zik a térfélválasztás, ez a 
vesztes joga. Ezt követő
en a kétjátékos azt dön

tőd el, hogy egy- vagy kétujjnyiig játszanak-e, majd kezdődhet a 
játék. A dobónak az ellenfél térfelébe kell beleállítania a zsebkését.



Ha ez sikerül, akkor a késpenge irányába vonalat húz és területet 
nyer. A vonal eltörlésével a nyert területet egyesítette a saját 
területével. Addig játsszák, amíg az egyik játékos nem nyeri el 
ellenfele a területét.

Patkózás
A dobóvonaltól nyolc-tíz méterre le kell verni egy karót. 

Minden játékosnak van egy patkója, amit úgy dob a karóhoz, hogy 
ráakadjon. Az a győztes, akinek ez sikerül.

Csigázás
A csigát, amely 7-8 cm magas, 

gömbölyített palástú, sima falú, kúp 
alakú fadarab volt, faesztergályos 
készítette. Lapjától kb. fél centire 
bemélyedés vette körül. Indítása 
előtt ebbe csavartuk az ostor 
madzagját. A csiga, amit hegyével az 
aszfalton (vagy kemény sima földön) 
tartottunk, és az ostor hirtelen megrántásával forogni kezdett. 
Azután csak ostorozni kellett a hegyét és a csiga tovább forgott. 
Nagy ügyességet igénylő játék volt.

Kacsázás (vízen)
Sima vízfelület kellett hoz

zá: a Nagyárok csendesen folyó 
vize, a kenderáztató, vagy akár 
egy nagy pocsolya. Lapos kavi
csokat vagy cserépdarabokat 
dobáltunk úgy, hogy minél 
többször m egpattanjon a víz 
felületén. Órákig eljátszadoz
tunk így. (A képen Tóth Norbert 
és Csernek Dominik. Bácskos- 
suthfalva, 2006.)



Kapózás
Lányok, fiúk kézügyességi játéka. Legalább két játékos kell 

hozzá. Öt kis, gömbölyded kavicsot a földre teszünk. A játékos 
egyet felkap a földről, feldobja a levegőbe, s amíg a kő a levegőben 
van, gyorsan felkap egy újabb kavicsot. így tesz mindaddig, amíg 
kavics van a földön.

Második feladat: Kettesével felszedni a kavicsokat.
Harmadik feladat: Mind a négy kavicsot egyszerre felvenni a 

földről.
Az a győztes, aki hibátlanul teljesíti a feladatot. Aki téved, a 

játékjogát átadja játszótársának.

Pókozás
Nyáron kedvelt játék a fiúk körében. Napsütötte füves 

területen kell keresni a póklyukakat, ott, ahol a lyuk szájánál 
finom, apró földgömböcskék vannak. Ebből megállapítható, hogy 
lakója van. A pókfogást megelőzően el kell készíteni a pókozót. 
Ehhez az új házak szigetelésénél használt kátránypapírról kell 
lekaparni a szurkot, egy 
félméteres spárga végére 
pedig csomót kötni és 
erre rágyúrni a szurkot, 
aminek akkorának kell 
lennie, hogy a póklyukba 
könnyen belecsússzon. A 
pókozót néhányszor meg 
kell mozgatni, le-fel, s 
amikor azt tapasztalni, 
hogy a pók „ráharapott", 
akkor kirántani, és az 
előre elkészített gyufás- 
dobozba a zsákmányt beletenni. Amikor mindenkinek van fogása, 
közösen el kell dönteni, ki fogott ki nagyobb pókot, kinek van 
keresztes pókja. Ezután a pókok összeveszítése következik, ami 
szurkolással jár.



Szartúróbogár-keresés
A pókozáshoz hasonló, s a fiúk kedvek játéka volt. A 

szartúróbogár keresésére a Csordalegelőn, a tehénürülékeknél 
került sor. (A faluban erre a célra az egyik legjobb hely a Koplaló 
volt.) Amelyik ürüléknek a teteje már megkeménykedett, és egy 
kis földtúrás volt mellette, az ürülék kemény tetejét zsebkéssel 
lelöktük, a földtúrás körül pedig 4-5 cm mélyen kiszedtük a földet. 
A bogarakat gyufásdobozba, vagy befőttes üvegbe tettük. N éze
gettük őket, megcsodáltuk a szarvukat, majd elengedtük őket.

Csíkozás (halfogás)
Fiúk játéka nyáron. Bácskossuthfalva Pacsér felé eső határá

ban van a Csík-árok -  a benne élő csíkokról kapta a nevét - ,  ami a 
falun keresztül folyó Nagyárok mellékága. Ennek vize egykor 
kristálytiszta, szinte iható volt, előfeltétele annak, hogy csíkok 
éljenek benne. A csíkfogáshoz legalább négyen kellettek, valamint 
egy vesszőből fonott szalmahordó kosár, amit az iszapba nyomva 
jobbról-balról egy-egy gyerek tartott, a többiek pedig mintegy 
ötven-hatvan méterről hajtottak a kosártartók felé, m égpedig úgy, 
hogy az iszapot taposták lépésről lépésre. Tették ezt a kosártartók 
is helyben. Amikor néhány méter volt közöttük a távolság, a kosár
tartók hirtelen mozdulattal kiem elték a kosarat, am elyben  
leginkább nyüzsögtek a csíkok. Ezeket tiszta vízzel teli vödörbe tet
ték, majd később visszaengedték. A játék célja csupán a csíkfogás 
volt. A Csík-árok még megvan, de már nincs benne csík.

Ürgeöntés
Az ürgeöntés is hozzátartozott a fiúk játékához. Legalkal

masabb terület erre a célra a Pilák-völgye volt. Sok ürgelyuk talál
ható itt, és a patak is közel volt. A kiszemelt lyukba egy-két vödör 
vizet öntöttek és az ürge kimászott. A bátrabbak puszta kézzel 
megfogták és előre elkészített dobozba tették. A félősebbek szitát 
helyeztek az ürgelyukra és azon keresztül öntötték a vizet, így az 
ürge, amikor kibújt, nem szökhetett meg. Később az ürgéket 
elengedték.



Fészekszedés (madárfogás)
A fiúk legérdekesebb és legattraktívabb játéka. Nem csak a 

fán fészkelő madarak fészkét dézsmálták meg egy-két tojásért, 
hanem a partoldalakban, szalmakazlakban, háztetők alatt fészkelő 
madarak fészkét is. A szalmakazlakban fészkelő verebeket rostával 
vagy szitával fogták. Ehhez meg kellett várni, hogy a verebek este
felé elüljenek, s akkor a bejárati nyílásra rászorítani a szitát és 
ütögetni. Ijedtükben a verebek kiszálltak volna, de a szita fogva 
tartotta őket. Hasonlóképpen lehetett a partoldalban fészkelő 
madarakat is rabul ejteni. Fecskék, vagy ritka énekes madarak 
fészke sohasem volt célpont.

Pukkantás szájjal
A meggörbített mutatóujjat a szájüregbe helyezzük. Az ajkat 

o-betű formára húzzuk és hirtelen mozdulattal az ujjúnkat kiránt
juk. Ez adja a pukkanó hangot. Lehet hüvelykujjal is csinálni. 
Sokat kell gyakorolni.

Zsinórozás
Álló, páros játék. Mintegy 2,5 m hosszú, két végénél 

összekötött zsinór kell hozzá, ez a játékszer.



Alapállás: Két kezünket m agunk elé tartva a zsinórt, 
am ennyire lehetővé teszi, a hüvelykujjunk felett m indkét 
kezünkön egyszer körültekerjük.

Középső ujjúnkat a tenyér és a zsinór közé bedugva egymás 
után kétszer, széthúzzuk a zsinórt (két kezünkkel feszesen kell tar
tani, hogy a játszótársunk át tudja majd venni), ami után egy 
párhuzamos és egy keresztező zsinórforma alakul ki.

2. állás: A keresztező zsinórokat játszótársunk a mutató- és 
hüvelyujjával átbujtatja a párhuzamos zsinórok alatt és széthúzza. 
Két keresztező, két párhuzamos zsinórállás keletkezik, de ez víz
szintes állású, és hasonlóképp bújtatunk, mint az alapállásnál.

3. állás: Négy párhuzamos állás van, azzal, hogy a két szélső 
zsinór megkettőzött. A kisujjunkat a belső zsinórokba akasztva 
ellentétes irányba m eghúzzuk, míg hüvelyujjunkat a szélső 
zsinórokba akasztjuk. Az így létrejött forma a

4. állás, ami függőleges. Két keresztezett zsinór és két párhu
zamos forma alakul ki, azzal, hogy a párhuzamos zsinór felül van.

5. állás: Hasonlóképpen fogjuk m eg a keresztező zsinórokat, 
mint a kiindulásnál, majd átbujtatjuk a párhuzamosokon és 
széthúzzuk.

6. állás: Olyan, mint a vízszintes, keresztező, párhuzamos 
zsinórállás, és ha bujtatunk, megkapjuk a békát. Ez ajáték vége.

Ha nem bújtatunk, hanem a hüvelyk- és mutatóujjunkkal 
széthúzzuk az állást, ajáték folytatódhat, amíg m eg nem unjuk.

Gombfoci
Nagykabát gombjaival játszották a gyerekek. Inggom b volt a 

labda, konyhaasztal a focipálya, egy-egy gyufásdoboz a két kapu. 
Ha az inggomb a gyufásdobozt ért, az találat (gól) volt. Az 
összeérintett hüvelyk- és mutatóujjnak a gomb féldom ború  
felületére való szorításával a gomb a tervezett irányba csúszott.

A szabályok megfeleltek a labdarúgás szabályainak.
Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején gomb  

helyett műanyagból készültek a „játékosok": gomb nagyságú 
rézedényben  összetört m űanyagot olvasztottak m eg. Ezek



felületét cementes malterral bevont házaknak a falán dörzsölés
sel tették megfelelőbbé.

Kártyavár
Téli estéken, amikor a felnőt

tek ráuntak a kártyázásra, a gyere
kek kártyavárat építettek. Két- 
laponként kúpokat állítottak fel, 
sorba, egymás mellé. A kúpok tete
jére  vízszintesen lapokat helyeztek, 
így kötötték össze a kúpokat, ame
lyekre újabb kúpokat tettek, ezekre pedig ismét vízszintes lapok 
kerültek. Az ügyesebbek négy-öt emeletet is építettek. A kártyavár 
építés közben sokszor összedőlt. Ilyenkor újra kezdték a türelmet 
igénylő játékot.

Árnyjáték
Téli esték kedvelt szórakozása a kisebb korosztály számára. A 

petróleumlámpát úgy fordítják az asztalon, hogy a kéz árnyéka jól 
látható legyen a falon. Többnyire egy idősebb gyerek vagy valame
lyik szülő szórakoztatta kézfejének árnyékával a kisebb gyerekeket. 
Mesét is lehetett az árnyképekhez fűzni. Legegyszerűbb árnyfor
mák: kutyafej, farkas, boszorkány (vasorrú bába), nyúl, madár stb.

(A rajz Grátzer József: Sicc... című könyvéből)
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Tenyércsapós
Ketten játsszák, nyerésre, a gyufásdoboz címkéjével. A 

címkét képes oldalával a földre fektetik és az ellenfél homorított 
tenyérrel rácsap. Ha a címke képes oldala felfelé perdül, nyer, ha 
nem , az ellenfél nyer. Mindig a vesztes teszi a cimkés gyufásdobozt 
képes oldalával a földre.

Tapsolós
Ketten játsszák, főként lányok. Felemelt tenyérrel, egymással 

szemben állnak. A játékot lassan kezdik.
• Taps (összeütik a kezüket).
• Összecsapják mindkét kezüket, egyszerre.
• Taps.
• Összecsapják a jobb kezüket.
• Taps.
• Összecsapják a bal kezüket.
Gyorsabban.
• Taps.
• Összecsapják a kezüket.
• Taps.
• Összecsapják a jobb kezüket.
• Taps.
• Összecsapják a bal kezüket.
Teszik ezt a továbbiakban m ég gyorsabban és gyorsabban, s 

ha tévednek, újra kezdik. Aki többször téved, az a vesztes.

Rúdugrás
A falunkat kettészelő Nagyárkot nem lehetett nekifutással 

átugrani, ami viszont egy hosszabb rúddal, virtusból, sikerült. 
Házunk nagykapuját is át bírtam ugrani rúddal. A kamasz fiúk 
játéka volt a rúdugrás.

Tarzanozás
A N a g y á r o k  p a r t j á n  n a g y  fűzfák ál l tak.  Az e g y i k  fa 

k iv á la s z to t t  e r ő s  á g á r a ,  a m e l y  a p a t a k  fölé h a j l o t t ,  k ö t e l e t



erősítettek a fiúk. A Tarzan-film ek hatása nyom án, a kötélen  
lógva, élvezet volt átlendülni a túlsó partra, vagy oda-vissza  
him bálózni.

Kötélhúzás
Erőpróbáló játék. Igazán akkor játszható, ha legalább tíz

tizenöt gyerek két csapatra oszlik és húzza a kötelet.

Zsákban ugrálás
A zsákba bele kell állni, a zsák száját a derekunknál két kézzel 

magunkhoz kell szorítani és úgy ugrálni.

Hintáztató
a)
Egy üveg alma,
Két üveg alma,
Három üveg alma,
Négy üveg alma,
Öt üveg alma,
Hat üveg alma,
Hét üveg alma,
Nyolc üveg alma,
Kilenc üveg alma,
Tíz üveg alma.
Tíz, tíz, tiszta víz,
Olyan, mint az aranyvíz,
Angyomasszony kislánya,
Belefúlt a Dunába,
Szedjünk össze cserepeket, csontokat,
Azzal halásszuk ki.
Miska fiam, Miska,
Hajtsd ki a tehenei!
Hová, hová, hová f 
Kis kemence mellé,
Ott tarkázik, ott harkázik



Fekete madárka.
Szállj le, Sanyi, a hintáról, 
Nem te pénzed ára,
Én pénzem ára,
Száz forint az ára,
Aki többet meglódítja,
Koszos legyen annak marka, 
Heje, huja, hoppszl

Ketten játsszák, egyikük ül a hintán, a másik meg lökdösi. 
Leng a hinta, közben dalolnak. A Heje, huja, hoppszl-ra megállítják, 
helyet cserélnek.

(Dévay Lajos, 1886-1970)
b)
Hinta, palinta,
Karácsonyi Katica,
Lökd meg, pajtás, a hintát,
Érje el a pacsirtát.

Egy üveg alma,
Két üveg alma,
Három üveg alma,
Négy üveg alma,
Öt üveg alma,
Hat üveg alma,
Hét üveg alma,
Nyolc üveg alma,
Kilenc üveg alma,
Tíz üveg alma.

Tíz, tíz, tiszta víz,
Olyan, mint az aranypíz.
Angyomasszony kislánya,
Belefúlt a Dunába,
Szedjünk össze csinteket, csontokat,

Stangliczki Molnár Gyöngyi, 
Sta ngliczki Csaba. 
Moravica, 1952



Avval halásszuk ki.
Pista fiam, Pista,
Hajtsd ki a tehenet!
Hová, hová, hová?
Kis kemence mellé,
Ott tarkázik, ott barkánk,
Egy fekete holló.
Szállj le, pajtás, a hintáról,
Nem a pénzed ára.
De a pénzem ára,
Aki többször meglódítja,
Koszos legyen a márkája,
Heje, huja, hopp!

(Papp Erzsébet, 1932)

Volt-e apád katona?
Az egérárpa (Hordeum murium) kalászát kettétépjük, újra 

összeillesztjük, a hüvelykujjunk redőjébe állítjuk és játszótár
sunkhoz fordulva, ezt kérdezzük tőle:

-  Volt-e apád katona?
-  Volt.
-  Hogy ugrott le a lóról?
-  Nem tudom.
-  így ni!
Ekkor ráütünk a kalászt tartó kezünkre. Az ütés hatására a 

kalász felső része leesik.

Malmozás
Ketten játsszák kilenc bab- és kilenc kukoricaszemmel. A mal

mot papírra lerajzolták. Három négyzetből áll, s ezek a sarkoknál 
és a felezőpontoknál össze vannak kötve. Ajáték kezdésekor a ját
szótársak felváltva egy-egy bab- vagy kukoricaszemet tesznek. A 
cél, minél előbb malmot kialakítani.

Malomnak nevezik azt az állást, amikor három egyforma bab
vagy kukoricaszem vonalban van. Ez esetben a malomtulajdonos



elvehetett az ellenféltől egy bab- vagy kukoricaszemet. Aki ügyes 
volt, két malmot is kialakíthatott magának, amit nyiki-csukinak, 
vagy kibe-csukinak hívtak.

A bab- és kukoricaszemek helyzetét, felváltva, húzással 
lehetett változtatni összekötőpontoktól összekötőpontokig. Egy 
ponton csak egy bab- vagy kukoricaszem lehetett. Aki három 
szemre maradt, az az egyik szemmel ugorhatott, de ha két szem 
maradt, akkor veszített a játékos, vége volt a játszmának.

Tornyos diózás
Főként fiúk játéka. Legalább három játékos kell hozzá, de 

sokkal érdekesebb, ha többen játsszák, nyerésre. Minden játékos 
elhelyez egy-egy diót az előre megrajzolt körbe, majd a meghúzott 
dobóvonal mögé állnak. A földre rajzolt kör átmérője 10-15 cm. A 
dobóvonal távolságát a toronytól megbeszéléssel döntik el (kb. 5-6 
méter). Ha sokan játsszák, a diókat toronyba (kúpba) rakják, innen 
az elnevezése. A dobóelsőség eldöntése a „ki hamarább mondja“ 
alapon dől el, ki hamarább kiáltja el: első, második, harmadik, és 
így tovább. A sorrend megállapítása után következik a dobás.

Minden játékosnak van úgynevezett dobódiója, ami általában 
egy nagyobb és nehezebb dió. A cél: eltalálni a „tornyot11, és minél 
több diót kiütni. A körön kívülre kiütött dió a dobó nyereménye. 
Ha mind kiüti, akkor az összes dió a nyereménye és újra ő a kezdő



dobó, míg a többiek kötelesek a körbe újabb diókat helyezni. Ha a 
dobó téved, akkor a sor végére áll. Dobáskor, ha a dobó „dobódió
ja* benn marad a torony alapját képező körben, akkor azt 
kiválthatja a többiek által megszabott diómennyiséggel. Általában 
öt-hat diót kell adni érte. Ezeket a diókat nem teszik a toronyhoz, 
hanem a torony mellé húzott vonalra. Ha három kör (dobás) után 
még mindig van dió a toronyból, akkor a benn m aradt diómennyi
séget a már említett vonalra helyezik és mindenki újra tesz diót, 
ezzel elkészítve az új tornyot. A vonalra helyezett diókat az viheti 
el, aki egy dobással kiüti valamennyi diót a körből, azaz tornyot 
tarol. Ez esetben minden dió a dobó tulajdona lesz, és minden 
játékos ismét diót tesz, s a dobás elsősége is rajta marad. Játék 
közben a dobó játékos előtt a többiek a tornyot átrendezhetik. Úgy 
rakják egymásra a diókat, hogy minél kisebb célpont legyen a 
„torony**. Ezt a játékot gesztenyével is játszották.

(Gönci Ferenc, 1955)
Vonalas diózás

Általában fiúk játéka. Két párhuzamos vonalat húznak a 
játékosok 5-6 m távolságra. Az egyik a dobó vonal, a másikra 
helyezik a diókat, egymás mellé, szorosan. Kezdéskor ahány 
játékos van, annyi diót tesznek a vonalra. Nyerésre megy ajáték.

A dobók sorrendjét felkiáltással döntik el, mint a Tornyos 
diózás játékban. A sorban az első dió a fődió. Ha azt találja el a 
dobó, akkor az összes dió az ő nyereménye lesz. Ha a dobó a sorba 
rakott diók közül egyet eltalál, nyereménye a találatot ért diótól 
jobbra eső diók lesznek. Aki téved, az a sor végére áll. Három for
duló után minden játékos köteles újra diót tenni a vonalra. Aki 
célba talál, összeszedi nyereményét és újra dobhat.

(Gönci Ferenc, 1955)



Üveggolyózás
Újkori játék üveggolyóval, 

amit a boltban lehet venni.
Vonalról gurítják, vagy dobják 
egy-egy golyóval, a 4-5 méterre 
kialakított lyukra, melynek 
átmérője 7-8, mélysége 4-5 cm, 
és simára gömbölyített a széle.
Amikor minden játékos gurí
tott, a lökés sorrendjét a golyóknak a lyukhoz mért távolsága dönti 
el. A gurítás sorrendjét felkiáltással döntik el.

Szabályok:
• Csak azzal az üveggolyó lehet nyerni, amelyik volt már a 

lyukban.
• Csak lökni és lőni szabad.
• A lökést a mutatóujjunk behajlított részével kell elvégezni.
• A lövést úgy kell elvégezni, hogy az üveggolyót a középső- 

és hüvelykujjal befogva a hüvelykujj rugószerű mozdulatával 
kilőjje.

• Ha valakinek az üveggolyója volt már a lyukban, az lőhet 
az ellenfél golyójára, s ha talál, elnyeri ellenfelének üveggolyóját, s 
a játék folytatása továbbra is rajta maradt.

• A lyukban levő üveggolyó tulajdonosa, ha nem lőtt 
ellenfeleinek az üveggolyójára, akkor „lyukra hívott11. Ez úgy 
zajlik le, hogy a lyukra hívott játékos a golyójával a lyuk felé 
gurít, vagy lő.

• Lövéssel ki lehet lőni az ellenfél golyóját a lyukból, s ha erre 
sor kerül, akkor a kilövő nyer.

• Lyukra hívásnál lehet taktikázni, csak néhány centis 
lökésekkel a lyuk felé haladni és megfelelő távolságról a lyukba 
gurítani. Ha ez sikerül, következik a kiütés.

• Kiütni a következőképpen lehet: a játékos mellmagasságig 
emeli golyóját, és úgy ejti a lyukban levő golyóra. A kiütés azonban 
csak akkor érvényes, ha mindkét golyó kigurult a lyukból. Ha ez 
nem sikerül, az ellenfélen van a sor.



• Amikor csak ketten maradnak, és már voltak lyukban is, 
Dossz mindhalálig! felkiáltással követelhetik a kötelező egymásra 
lövést.

Ez a játék a kamasz fiúk népszerű játéka volt.

Kötélugrálás
Változatai: a) helyben

b) egyéni
c) csoportos
d) nagykötél

a) H elyben
Az ugráló a kötél két végét a kezében fogva a feje felett maga 

elé lendíti, majd átugorja. Leginkább hátulról előre mozog a kötél. 
Az ugrás ütemes, egyszerre két lábbal, egy nagyobb és egy kisebb 
ugrással. A nagyobb ugráskor csúszik át a kötél a talp alatt.

b) Egyéni ugróiskola
Első osztály: sima ugrálás tízig.
Második osztály: gyors.
Harmadik osztály: fél lábon ugrálás tízig.
Negyedik osztály: a kötelet test előtt keresztezett kézzel kell 

lengetni, közben átugrálni ötig.
Aki eltéveszti, megbukott és átadja helyét játékostársának.



c) Csoportos ugróiskola
Első osztály: az ugrálókötelet hajtó játékoshoz beugrik még 

egy játékos, szemben azzal, aki a kötelet hajtja, és együtt ugrálnak.
Második osztály: az ugrálókötelet hajtó játékoshoz ketten 

ugranak be, az egyik elölről, a másik hátulról.
Harmadik osztály: futással kötélugrálás. A köröző kötelet nem  

két lábbal, hanem futás közben ugrálják át. Minden futólépésre 
egy fordulat esik.

d) Nagy kötél
Ketten hajtják a kötelet.
• Sorban állnak a gyerekek és a lengőkötél alatt átfutnak. Aki 

belegabalyodik, az felváltja a hajtót.
• Egyesével beugornak és öt ugrás után kiállnak, átadva a 

helyet a következő játszótársnak.
• Egy lábon kell ugrálni ötig.
• Váltólábbal kell ugrálni.
• Párosával, kézen fogva kell ugrálni.
Amikor mindenki teljesíti az ugróiskolát, egyenként m ind

annyian beugrálnak egy közös ugrálásra.

Biciklizés (kerékpározás)
Gyerekkorunkban (az 1950/60-as évek eleje) nem volt m in

den családban kerékpár, ahol akadt, az főleg férfikerékpár volt. 
Női és gyerekkerékpár nem igen volt, de mi, gyerekek, feltaláltuk 
m agunkat és férfikerékpáron tanultunk meg biciklizni. Az akkori 
férfikerékpár méretei olyanok voltak, hogy a 9-10 éves gyerek 
csak „váz alatt11 tudta hajtani. Később a váz felett riszáltunk, mert 
m ég m indig nem értük fel az ülés magasságáig. Először tologat
tuk, ismerkedtünk a kerékpárral, s amikor már felbátorodtunk, 
pedáloztunk, ami abból állt, hogy jobb lábunkkal ráálltunk a 
bicikli bal pedáljára és bal lábunkkal lökdöstük magunkat. 
Amikor egyensúlyérzékünk kialakult (többszöri elesés után), 
következett a biciklizés a váz alatt. Jobb lábunkat áttettük a váz 
alatt, rátettük a pedálra és próbáltunk elindulni.



Az egyensúlyozást úgy oldottuk meg, hogy a biciklit jobbra 
tartottuk, mi pedig balra dőltünk. Ha az indulás nem volt olyan, 
mint szerettük volna, nagyot estünk.

Biciklizéskor általában velünk voltak játszótársaink is, és 
am íg mi bicikliztünk, ők futottak mellettünk vagy utánunk. Mai 
szemmel nézve nevetségesnek hat, de gyerekkorunkban ilyen volt 
a kerékpározás, ilyen m ódon tanult meg m inden gyerek bicik
lizni.

Tegyél, vegyél, nebántsd, mind
Tíz-tizenkét éves gyerekek társasjátéka. Fő eszköze egy  

kocka alakú pörgettyű, aminek négy oldalán egy-egy betű van. 
Ezek: T  -  tegyél, V -  vegyél, N  -  nebántsd, M  -  mind.

A játék szabályai:
• minden játékosnak azonos számú kukoricaszeme (bab

szeme) van,
• kezdéskor minden játékos betesz egy szem kukoricát 

(babot) az asztal közepére
• az első játékos megpörgeti a pörgettyűt és eldőlése után a 

felül maradt betű utasítása szerint cselekszik
• ha T  betű, betesz egy szemet
• ha V betű, kivesz egy szemet
• ha N  betű nem bántja
• ha M betű, minden szemet kivesz. Ilyenkor a játék foly

tatásához valamennyi játékos újra betesz egy kukoricaszemet 
(babot). Az 1900-as évek elején már játszották.

(Molnár Papp Lídia, 1930)

Lövőke
Az útifű termését hosszú szárral letépjük, közvetlenül a fej 

alatt egy hurkot képezünk, s ha azt megrántjuk, elszakad a fej és 
pár méterre elrepül. Ez a lövőke. Mulatságosnak tartottuk, ha 
valakit nyakon lőttünk. Ugyanezt a játékot játszottuk a lóhere 
virágjával is.



Labdajátékok

Bevezető
A labda, mint eszköz, lehet rongylabda, szőrlabda, gyapjúlab

da és (később) gumilabda. Készítésük leírását lásd a Játékszerek 
készítése fejezetnél.

A labdát régebben a gyerekek maguk készítették. A labdázás 
ma is kedvenc időtöltés, akár egyedül, csoportban vagy csapatfor
mációban játsszák. Egy-egy labdajáték száz évnél is korábbi múltra 
tekint vissza, mint az 1890-ben kiadott Magyar Nemzeti Olvasó
könyvben leírt labdajáték, ami szinte azonos az általunk is gyűjtött 
játékkal.

Ide tartoznak a következő játékok: Labdaiskola, Falraverőcske, 
Cicázás, Ki szeret ?, Kiütőcske, Seggreverőcske, Kiszorítócska, Fejelés, Foci.

Labdaiskola
A játék abból áll, hogy a játékos a labdát a falhoz dobja és 

elkapja. A labda elkapásának különféle változatai vannak:
Sima: a játékos két kézzel a falhoz dobja a labdát, majd 

megkapja, szintén két kézzel.
Lejtős: a falhoz dobott labda előbb a földet éri és felpattanva 

kapja el a játékos.
Csavarintós: mielőtt a falhoz dobott labdát elkapta volna, 

könyökben behajlított két karját egymás körül maga előtt megfor
gatja.

Bükkentős: a falról visszapattanó labdát két ököllel kell újra 
visszaütni.

Hátbavágós: a labdát a falhoz kell dobni, majd gyorsan m eg
fordulni, hogy a leeső labda a játékos hátát érintse. Ekkor gyorsan 
vissza kell fordulni és elkapni a labdát.

Tapsolós: mielőtt visszapattanna a labda, a játékos egyet tapsol 
és úgy kapja el.



Lábemelős: a labdát a felemelt térd alatt kell a falhoz dobni. 
Van jobbos és balos is.

Derekas: a labdát a játékosnak jobb kézzel a háta mögött kell 
a falhoz dobni és elkapni. Van jobbos és balos is.

Melles: a faltól visszapattanó labdát mellkassal kell várni és 
elkapni.

Ez volt a labdaiskola egyszerű változata, amit nehezíteni úgy  
lehetett, hogy m inden változatot pattanó labdával játszottak. Ha 
valaki játék közben tévedett, a helyét átadta a következő játékos
nak.

Falraverőcske
Kedvenc udvari játékunk volt. A gyerekek közül az egyik lab

dát dobált a falhoz és ezt mondta:

Egy kettőre, két előre,
Három hatra, hat kilencre,
Üss ki tízre, tizenegyre,
Egy nagy hátba düffentisre,
Szaladj, öreg, mert megütlek,
Ha nem szaladsz, hátba ütlek!

Ekkor a körülállók valamelyikét a labdával hátba ütötte. 
Ezután az dobálta a falhoz a labdát és mondogatta a mondókát. 
így folyt a játék, amíg nem került rá a sor mindenkire.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Cicázás
a) Fiúk, lányok közös labdajátéka. Hárman játsszák. A 

játékosok terpesztett lábakkal egy vonalba állnak, a középső 
gyerek a cica. A két szélső játékos egymással szemben, a cica pedig  
a gurító felé fordul. A labdát a cica lába között kell átgurítani. 
Akinek a gurítását a cica elfogja, azzal helyet cserél. A gurító 
játékosok incselkednek, csúfolódnak a cicával.

-  Ciciccc, cica-maca, cicuska.



Vagy:
-  Cicukám, micukám.

Vagy:
-  Kérsz tejet, cica-mica?
Teszik ezt csak azért, hogy a figyelmét eltereljék.

b) A já ték o so k  hason ló  m ód on  állnak fel, ám nem  g u 
rítják, hanem  dobják a labdát, de a k in yú jtott kar m agassá
gánál nem  m agasabban, hogy a cica, ha ü gyes, elkaphassa.

Seggreverőcske
Tíz-tizenkét éves fiúk, lányok labdajátéka közepes nagyságú 

gumilabdával. Kiolvasóval választanak dobót (seggreverőt), a töb
biek pedig kört alkotva leguggolnak és hátrafelé a kezükre 
támaszkodnak. Az egyik játékos, amilyen messzire csak bírja, a lab
dát elrúgja a körön kívülre. A dobó játékos ahol felveszi a labdát, 
azt csak onnan dobhatja el. Célja, hogy a játszótársai közül 
valakinek a fenekét eltalálja. A labda eldobása után szaladnia kell 
a labda irányába, hogy a labdát a játszótársaihoz minél közelebb 
kapja el. Kedvezőbb állásból nagyobb az esélye az eredményes 
találatra. A többiek igyekeznek elkerülni a találatot, s ha a labda 
közelében vannak, megkísérlik azt messzire elrúgni. A dobó 
játékosnak van egy más lehetősége is. Nem  csak a fenéktalálattal 
próbálkozhat, hanem, ha nagyon közel kerül, a labda ölbe tevésé
vel is. A dobó (seggreverő) két módon adhatja át szerepét: a labda 
fenékhez dobásával vagy a labda ölbe tevésével.

(Besnyi Jutka, 1955)
Ki szereti?

Fiúk, lányok együtt játszották ezt a játékot. Az egyik játékos, 
labdával a kezében, nyolc-tíz lépésre, háttal állt a csoporttól és elki
áltotta magát:

-  Ki szereti? Ki szereti?
A labda röpte ideje alatt mondta ki a nevet, és más, tréfás 

szót, például: Pista. Ilyenkor a lányok nem kapták el a labdát, de



ha mégis, volt nagy nevetés. H ajó  dolgot kiáltott a dobó, a labdát 
elkapta valaki, ha nem, akkor nem kellett elkapni. Tévedés előfor
dult és ez volt ajáték lényege.

Kiütős
Egyenlőszámú játékossal két csapat áll ki egymás ellen. A 

játékteret egy széles utcán jelölik ki, 30x7 m téglalap alakú, 
középvonallal elválasztott területet. Mindkét csapat kijelöl egy-egy 
dobó játékost (általában a legfejlettebb gyereket). Miután a 
játékosok elfoglalják saját térfelüket, a dobó az ellentétes csapat 
vonalán kívül áll. Acél: labdával eltalálni (kiütni) az ellenfél játéko
sait.

Szabályok:
• A körülhatárolt játéktérvonalát átlépni tilos. Ha a játékos 

ezt megteszi, úgy veszik, mintha labdával eltalálták volna, és kiesik.
• A földtől elpattanó labdatalálat érvénytelen.
• Ha a labdát a játékos megfogja (nem esik ki a kezéből), m ég  

egy életet kap (tehát kétszer kell kiütni), s a többiek tiszteletét 
élvezi.

Foci
Fiúk megunhatatlan játéka. Mivel mindenki ismeri, ezért 

csak egy általunk használt szabályt ismertetek. Amikor kiskapura 
játszottunk, akkor a büntetőrúgást lehetett védeni. Az egyik 
játékos, fél lábon ugrálva a kapuban, háríthatta a tíz lépésről 
rúgott büntetőt.

Fejelés
Két változatát játszották a gyerekek, attól függően, hogy ket

ten vagy négyen voltak-e.
Ha ketten voltak: kijelölték a kapukat téglával, ruhával, mint

egy 5-6 méterre egymástól. A labdát kétféleképpen hozhatták 
játékba:

• A gólvonalon állva feldobták a labdát és a másik kapura 
fejelték.



• A labdát fejünkön pattogtatva vezethették az ellenfél felé, 
egészen a félpályáig és onnan fejeltek kapura. Ha a labda leesett, 
az ellenfél következett. Aki több gólt fejelt, az lett a győztes.

Ha négyen voltak: kijelölték a kapukat, s amíg az ellenfelek a 
kapujukban a gólvonalon álltak, addig a fejelő páros a következő 
állást vette fel: egyikük a kapu gólvonalára állt, a társa pedig a 
játéktér felénél szemben állt a társával. A kapuvonalról az adogató 
a labdát a társának fejelte, aki vagy az ellenfél kapujára fejelte, 
vagy visszafejelte a társának, aki aztán az ellenfél kapujára fejelte, 
vagy ismét visszafejelte társának, hogy próbálkozzon fejesgólt 
adni.

Szabályok:
• Ha fejelés közben a labda leesett a földre, a fejelés joga az 

ellenfelet illette meg.
• Ha a kapura fejelt labdát az ellenfél fejjel hárította, bün

tetőt fejelhetett.
• A büntetőt a pálya felező vonaláról kellett elvégezni.
• Ha az ellenfél fejjel hárította a kapura fejelt labdát és a 

labda nem előre, hanem a háta m ögé szállt, két büntetőt kapott.
• Ha valaki büntetőt hárított fejjel, két büntetőt fejelhetett.

Kiszorítócska
Két csapatban főleg a fiúk játéka, de olykor bekapcsolódnak 

a lányok is. Játéktérnek széles és hosszú utca felel meg. A játéktér 
határvonalait és közepét megjelölik. A két csapat egymással szem
ben áll fel, szétszóródva, mindenki a maga térfelén. Sorsolással 
döntik el, ki kezd. A kezdőjátékos a játéktér közepéről kézből az 
ellenfél térfelére rúgja a labdát, s ahol leesik, vagy elkapják, onnan 
rúgják vissza. Amelyik csapat labdája hamarabb átrepül az ellenfél 
határvonalán, pontot kap.



Sport jellegű népi játékok

Sintérméta
A játékhoz két csapat kell. Fiúk, lányok vegyesen játszhatják. 

A métajáték egyszerűsített változata. A felszerelés egy ütőbot és egy 
labda. A két csapat között mintegy 10-15 méterre két párhuzamos 
vonalat húznak. A játék a kijelölt pályán belül folyik. Egyik felén  
az ütőcsapat, a másik felén a kapócsapatjátékosai szétszóródva áll
nak. Jobb a játék, ha 10-15-en játsszák. Az ütőcsapatból egyik 
játékos feldobja a labdát az ütőnek, aki az ütőbottal igyekszik 
minél messzebbre ütni a labdát a kapócsapat felé. A kapócsapat 
tagjainak a labdát még a levegőben el kell kapniuk, majd a labdá
val az ütőcsapat tagjai közül valakit el kell találniuk, azaz kiütni. 
Ha ez sikerül, pontot kapnak.

&II 2

(A rajz Lázár Katalin: Népi játékuk c. köteléből)
Szabályok:
• Az ütőjátékos háromszor próbálkozhat a labda megiitésé- 

vel. Ha háromszorra sem sikerül, az ütés joga a másik csapatot 
illeti meg.



• A kapócsapat tagjai egymás közt adogathatják a labdát, 
hogy minél jobb helyzetből dobjanak és találjanak el (üssenek ki) 
valakit a másik csapatból.

• A kapócsapat tagjainak az elkapott labdával nem szabad 
szaladniuk.

• Ha a labda földet ér, az ütőcsapat pontot kap.
• Ha a kapócsapat játékosa az elkapott labdával eltalál (kiüt) 

valakit, azzal megszerzi az ütés jogát.
• Ha az ütőcsapat tagjai megfogják egymás kezét, a labda

találat nem érvényes.
• A kapócsapat tagjainak a határvonalat átlépni, arra rálépni 

tilos. Vonatkozik ez az ütőcsapat tagjaira is.
(Szabó Lajos, 1933)

Méta
Dévay Lajos -  Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában című 

helytörténeti könyvükben (1936) azt írják a Helyi szokások című 
fejezetben: A régi világban kedvenc ünnepi szórakozásuk volt a 
legényeknek a métázás. A széles utcákon verődtek össze az ifjak és vígan 
ütötték és kapdosták a labdát. A métajáték a régi várháborúk emlékét 
őrzi. Nagyobb területen, 30x50 m-es pályán csapatonként 10-12, 
serdülőkorban levő fiúk, leányok játszották.

(Nem találtunk olyan adatközlőre, aki ismeri a játékszabá
lyokat.)

Csocsara-macsara
Nagy tisztáson 10-16, tíz-tizennégy éves korú fiú, lány együtt 

játszhatja. Játékeszköz: személyenként egy ütőbot és keményre 
kötött rongylabda. Nagy körben, egymástól 2 m távolságra eggyel 
kevesebb lyukat ásnak a löldbe, mint ahányan játsszák. A nagv kör 
közepére teszik a kezdő bukat, amelvbe a labdának bele kell férnie.

Kezdéskor minden játékos beleteszi botját a középső kis 
gödörbe, közben a bot felső végét marokra lógva, egymás mögött 
haladva körbe járnak. A vezér, aki önként jelentkezik, és a többiek 
elfogadják, a következőket mondja:



-  Csocsara-macsara. Egy. Csocsara-macsara. Kettő. Csocsara-ma- 
csara. Három.

Háromra szétfutnak a nagy kör kerületén levő lyukakhoz és 
botjuk végét a gödörbe dugják. Mindenki egy lyukat foglal el, de 
egynek nem jut lyuk: ő lesz a kanász. A vezér a kör közepéről 
messzire kiüti a labdát. Ahol a labda megáll, onnan tereli vissza a 
Kanász a botjával a kör középső gödrébe. A játékosok nem  
engedik, hogy a labda a gödörbe kerüljön. Akihez közel van a 
labda, botjával elüti, de a Kanász se rest, ha észreveszi, hogy 
valamelyik lukból kiemelték a botot, odaugrik és botja végével 
elfoglalja a gödröt. Ilyenkor az elfoglalt lyuk gazdája lesz az új 
Kanász.

Szabályok:
• Ha a Kanásznak sikerül a labdát a kör közepén levő 

gödörbe beterelni, akkor ugyanúgy körbe járnak, mint a játék ele-

• A lyukakra állni, azt lábbal eltakarni nem szabad.
• Tilos a bottal hadonászni, az elleniélet megütni.
• Ha a Kanász sokáig nem tudja a lyukat foglalni, elkiálthat

ja: Likból-likba, egy, kettő, három! Ilyenkor minden játékosnak másik 
lyukhoz kell átfutnia. Közben a Kanász is elfoglalhat egy üresen 
maradt lyukat.

(A rajz Lázár Katalin: Népi játékok c. kötetéből)

jén.



Kotya
Széles utcán 6-8 vagy 12 nagyobb fiú játszhatja. Játékeszköz: 

személyenként egy erős ütőbot és egy kislabda.
A játéktér közepén, hat játékos esetén, 4x8 méter téglalap 

alakú területet rajzolnak, melynek négy sarkába egy-egy kislabda 
nagyságú lyukat ásnak. Kisorsolják az adogató-kapó párt és a négy 
ütőjátékost. A négy ütőjátékos a lyukakhoz áll, de úgy, hogy 
páronként a szemben álló lyukakat foglalják el a téglalap hosszan
ti oldalán. Az adogató és kapó egymással szemben, a téglalap 
keskenyebb oldalát jelző vonaltól 1-2 méterre áll. Ok dobálják 
egymásnak a labdát. Az ütők megkísérlik elütni a közeledő labdát. 
Az átjátszás (a labda dobálása) addig tart, amíg valamelyik ütő nem  
találja el a labdát.

A sikeres elütés után a téglalap hosszanti oldalán levő ütők 
egymás felé futnak és középen (megállapodás szerint egyszer vagy 
kétszer) összeütik a botjukat. „Koccintás“ után visszafutnak  
helyükre és a bot végét a gödörbe dugják. Amíg a „koccintás" zaj
lik, az egyik kapó (adogató) a labda után fut, a másik m eg egy 
kiválasztott gödör mellé áll és a visszadobott labdát igyekszik az 
üresen hagyott gödörbe tenni. Ha sikerül neki a lyukat elfoglalni, 
az adogató-kapó pár helyet cserél az ütőpár egyikével, amelyiknek 
a lyukát elfoglalták a labdával. Ha nem sikerül, az ütők egy pontot 
kapnak és kezdődik újra a játék. Hosszú ütéseknél az ütők vannak 
előnyben, de ha a bot csak súrolja a labdát, akkor a kapók. Mire a 
botosok elvégzik a „koccintást", már lyukban a labda. Ilyen eset
ben az ütők csellel próbálkoznak. Amelyik lyukhoz a kapó odaáll, 
az az ütő nem veszi ki a botját a lyukból. Társa veszély nélkül átsza
lad mellé, hirtelen elvégzik a „koccintást" és már is fut vissza, m eg
próbálja megelőzni a kapót.

A játékot az a pár nyeri meg, amelyik a játékidő alatt a 
legtöbb sikeres „koccintást" hajtotta végre.

(PapJ) Erzsébet, 1932)
Csülközés

K a m a s z  fiúk játéka volt, k ü l ö n ö s e n ,  ha legalább ö t e n  játszot
ták.  M i n d e n  já tékosnak kellett legye n egy 1 2 0 - 1 5 0  c m  hosszú



botja. Erre a célra a cirokseprű nyele bizonyult a legm egfelelőbb
nek. A csülök régebben fahasáb, később egy keskenyebb, élére állí
tott tégla volt. Miután a csülköt felállították, 15-20 méterre egy 
vonalat húztak. Ez volt a dobóvonal. A csülök vigyázására kanászt 
kellett választani, m égpedig az alábbi módon: a dobóvonal m ögött 
felsorakoztak a játékosok, akik egyenként a csülökhöz dobták 
botjukat. A dobást úgy végezték el, hogy a bot egyik végét a lábfe
jükre tették, a másik végét középsőujjukkal tartották, majd 
láblendítéssel repítették a botot a csülökhöz.

Akinek a botja legtávolabbra került a csülöktől, az lett a 
kanász. A többiek újra dobtak. A kanász feladata volt, hogy vigyáz
zon a csülökre, hogy ne döntsék el és átadja a kanászságot. Amíg 
a botok a földön voltak, és a játékosok nem vették kézbe, addig a 
kanász nem tehetett semmit. Ha valaki felkapta a botját, s azzal a 
kanász megérintette, akkor átadhatta a kanászságot. Amíg a csülök 
állt, senki nem hagyhatta el a játékteret, tehát az érintés után a 
csülköt le kellett dönteni. Csak ezt követően lehetett elhagyni a 
játékteret, vagyis kiszaladni a dobóvonal mögé. Amíg a kanász a 
botját felvevő valamelyik játékost igyekezett megérinteni, addig a 
többiek feldöntötték a csülköt, ha azonban a csülök feküdt, az 
érintés nem volt érvényes, sőt ez idő alatt bárki elhagyhatta a 
játékteret. A kanásznak mindenkire nagyon kellett figyelnie, s ha 
idejében felállította a ledöntött csülköt, játékostársait benntarthat
ta a játéktéren. Játéktérnek az utca teljes szélessége kellett. Az 
1960-as évek elején m ég játszották.

(A rajz Lázár Katalin: Népi játékok c. kötetéből)



Pilicke (kacskázás)
Nagyjátékteret igénylő, fiúknak való játék. Minden játékos

nak szüksége van egy ütőbotra (cirokseprű nyele a leg
megfelelőbb) és egy „pilickére“. A pilicke 15-20 cm hosszú, henger 
alakú botdarab, leginkább a cirokseprűnyél levágott része. Két 
vége csúcsba faragott.

Az ütő kisorsolása után a játék lökéssel 
kezdődik. Az ütő játékos a pilickét 5 cm mély 
lyuk fölé teszi keresztben. Botját a lyukba 
helyezve löki ki a pilickét.

A többi játékos tőle 10-30 m távolságra 
szétszóródva várja a pilickét. A kilökött pilic
két el kell kapni, s ha sikerül, aki elkapja, az 
lesz az ütő játékos, ha nem kapja el, folytatja a 
játékot a következőképpen: botjával a pilicke 
egyik végére üt. Az ütés hatására a pilicke fel
pattan a levegőbe, és még a levegőben meg 
kell ütni, hogy minél messzebbre szálljon.

A többi játékos feladata az, hogy a repülő 
pilickét elkapja. Akinek ez sikerül, arra száll át 
az ütés joga, ha pedig nem, akkor a kezdő ütő 
folytatja a játékot. Ezt megelőzően azonban 
megmérték az ütőhely és a pilicke földre érése 
helyének a távolságát.

Szabályok:
• Az nyer, aki a pilickét a legnagyobb 

távolságra tudja elütögetni annak elkapásáig.
• Mivel a levegőbe felpattanó pilickét Ütőbot és pilicke 

nehéz megütni, az ütő játékos háromszor próbálkozhat.
• Ha háromszori kísérletre sem sikerül a pilickét megütni, az 

ütő játékos kiesik.
• Ha a pilicke hátrafelé száll, az ütő játékos kiesik.
Csapat- és páros játékban is játszható ez a balesetveszélyes

játék.



MOZGÁSOS JÁTÉKOK

Ölbéli gyermek játékai

Ringató
Ölbe vett csecsemőt dajkálva énekelték, vagy a bölcsőben 

fekvő kisbabát ringatták így. Még ma is elhangzanak ezek az 
énekek.

a)
Tente, baba, tente,
Itt van már az este,
Aludj ingó, bingó,
Pici rózsabimbó.

b)
Tente, baba, tente,
Megfőtt a kemence,
Benne volt a lángos,
Megette Papp János.

c)
Tente, baba, tente,
A szemedet hunyd le,
Aludj ingó, bingó,
Pici rózsabimbó.



d)
Tente, baba, tente,
A szemedet hunyd be,
Aludj ingó, bingó,
Pici rózsabimbó,
Alszik az ibolya,
Csicsíja, bubája.

(Papp Erzsébet, 1932)
a)
Csicsíja, babája,
Apa katonája.
Csicsíja, babája,
Alszik a puskája.

b)
Csicsíja, baba, aludjál,
Nyuszika is alszik már.
Este van a faluba,
Esti harang hallik már.

Majd ha reggel felragyog 
Isten napocskája,
Mosolyog a baba is,
Nyuszika is rája.

(Papp Erzsébet, 1932)
Simogató

A kisgyerek két kezét megfogjuk és simogatjuk az arcát, 
közben ezt mondjuk:

Ciróka, maróka,
Ciróka, maróka,
Sicc, sicc, sicc.

A sicc, sicc, sicc szónál megpaskoljuk az arcát. Addig játsszuk, 
amíg nem nevettetjük meg.



Nevettető
A kisbabát szembefordítjuk, hogy az orrunk hegye összeérjen.

Pisze, pisze,
Vesszünk össze 
Én is pisze,
Te is pisze.

A mondóka ütemére gyengéden összedörzsöljük az orrunkat. 

Tapsoltató
Megfogjuk a baba két kezét és lágyan tapsikolunk vele, 

közben mondjuk a mondókát:

Süti, süti pogácsa,
Süti, süti kalácsa,
Apának, anyának,
Apró kisbabának.

Sétáltató
Sétálunk, sétálunk,
Egy kis dombra lecsücsülünk,
Csüccs!

Karban tartva a gyermeket sétálunk és a „csüccs1* szóra 
leguggolunk, vagy legalábbis úgy teszünk. Szeretik a gyerekek.

Táncoltató
a)
Cini, cini muzsika,
Táncol a kis Zsuzsika,
Jobbra dűl, balra dűl,
Tücsök koma hegedül.

Fogjuk a gyermek két kezét és a dallamra mozgatjuk.
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b)
Ég a gyertya, ég,
El ne aludjék.
Aki lángot látni akar,
Mind leguggolják.

Szemben állva fogjuk a gyermek kezét, a mondóka ütemére 
rugózunk és az utolsó sornál leguggolunk.

c)
Gombolyag cérna,
Faggyúgyertya,
Lángot vet a kiskemence,
Táncot já r  a kis gerlice,
Gúzs.

Két-három éves gyermekek játéka. Körben járva fogják 
egymás kezét. A dal végére érve leguggolnak, majd irányt változ
tatva újra kezdik.

(Dévay Lajos, 1886-1979)

Lépkedő
Az egy, két, három éves gyereket szembefordítva a lábunkra 

állítjuk s a kezét fogva lépkedünk vele.
All a baba, áll,
Mint a gyertyaszál.
Fogadjunk egy liter borba,
Hogy ez megy is már.
Fogjuk a gyermek kezét és m enni tanítjuk.

(Papp Erzsébet, 1932)
Hintáztató

A gyermeket a hóna alatt tartva hintáztatjuk, közben ezt 
mondjuk:

Zsipp-zsupp,
Kenderzsupp,



Ha megázik,
Kidobjuk.
A „kidobjuk"1 szóra magasabbra lendítjük a gyermeket.

Hátba ütögető

Dobi, dobi háta,
Rakoncai pálca,
Aki tudja, meg ne mondja,
Melyik ujjam bökte meg.

Az ölbe vett gyermek hátát gyengéden egy ujjal bökdössük. 
A mondóka végén a gyermek elé tesszük a kezünket és ki kell talál
nia, melyik volt a bökdöső ujj.

Térden lovagoltató

a)
így lovagol a huszár, 
így meg a paraszt.

A térdünkre ültetett gyerek két kezét megfogva játszunk. Az 
első verssornál mozgatjuk a lábunkat le-fel, a második sornál jobbra 
és balra döntögetjük. Addig játsszuk, amíg a gyermek jól érzi magát.

b)
Hóc, hóc katona, 
így lovagol Lacika.
Jobbra dűl, balra dűl,
Lacika is lovon ül.
Ugyanúgy játsszuk, mint a fentit.

Lábhintáztató
Kinyújtott lábfejünkre ültetjük a gyermeket. Két kezét m eg

fogjuk és lábunkkal hintáztatva ezt mondjuk:
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a)
Hóc, hóc katona,
Ketten ülünk egy lóra.
Csikó viszi Gyulára,
A gyulai vásárra.

b)
Hinta, palinta,
Régi Duna, kis katona,
Ugorj a Dunába!

Ugyanúgy játszunk, mint az a) változatnál. Az utolsó  
verssornál magasra lendítjük a lábunkat.

Döcögtető
A felnőtt a hátára veszi a kisgyermeket és döcögteti, közben 

ezt mondogatja:
-  Sót vegyenek! Sót vegyenek!
Egy harmadik személy megcsipkedi a gyermek popsiját. 

Ujjasdi
A gyerm ek ujjait egyenként megfogjuk és mondjuk a 

mondókát. A hüvelykujjal kezdjük.

Hüvelykujj: Ez elment vadászni.
Mutatóujj: Ez meglőtte.
Középsőujj: Ez hazavitte.
Gyűrűsujj: Ez megfőzte.
Kisujj: Ez az iciri-piciri mind megette.
Tenyér: Kerekecske, dombocska, itt van a kis kutacska, itt ivott a 

nyuszika, szalad, szalad a lyukába.

A tenyérhez érve körkörösen simogatjuk, majd a mondóka 
végén ujjainkkal végig szaladunk a karján és a hóna alatt m eg
csiklandozzuk.



Csip, csip, csóka..

a)
Csipi csóka, vak var jócska,
Holló kapiskálja 
Hol jártál, te kisfiúcska?
Ha nem voltál, kisfiúcska,
Meg né csípjen vak var jócska.
Hess!

(Dévay Lajos, 1886-1971)
b)
Csipi csóka, vak varjócska,
Jó volt-e a kisfiúcska'?
Ha nem jó  a kisfiúcska,
Vigye el a vak varjócska.

c)
Csip, csip csóka, vak varjócska,
Komámasszony kéreti a szekerét.
Nem adhatom oda,
Tyúkok ülnek rajta,
Hess, hess, hess!

A  jobb kezünkkel belecsípünk a gyermek bal keze fejébe, ő 
pedig a bal kezével belecsíp a mi jobb kezünk fejébe, és emelgetjük 
a kezünket egymás előtt, míg a mondókát mondjuk.

A mondóka végén, amikor eleresztjük egymás kezét, egymás 
előtt mindkét kezünkkel hessegetünk.

Töröm, töröm...
a)
Töröm, töröm a mákom,
Sütünk vele kalácsot.
Uccu, tolla-motolla,
Neked adom, Ilona.



• Az első verssornál ökölbezárt kezünket egym áshoz  
ütögetjük.

• A második verssornál kezünkkel tésztagyúró mozdulatokat 
teszünk.

• A harmadik verssornál váltott mutatóujjunkkal fenyegető  
mozdulatokat teszünk.

• A negyedik verssornál kezünkkel átadó m ozdulatot 
teszünk.

(Papp Erzsébet, 1932)

b)
Töröm, töröm a mákom,
Sütök vele kalácsot,
Kerekest és édest,
Tökös-mákos rétest.

Az első két verssornál a mutogatás megegyezik az a) válto
zatúéval, a harmadik és a negyedik verssornál a hasunk előtt 
kezünkkel körkörös mozdulatokat teszünk.

Két-három éves gyerekekkel játsszuk ezt a játékot.



Különféle ügyességi és erőjátékok

(Kitartás-, tűrőképesség-gyakorló játékok)

Fáramászás
Kezünkkel húzzuk, lábunkkal 

pedig toljuk magunkat felfelé a fán. 
Legjobb mezítláb próbálkozni. Ügyes
séget, kitartást követel.

A képen: Csernek Dominik és Tóth 
Martin. Bácskossuthfalva, 2006.

Tótágas
Mindkét tenyerünket és fejünket 

a földre helyezzük. Lábunkkal lendü
letet veszünk és az égnek emeljük. Jó 
egyensúlyérzék kell hozzá.

Kézenjárás
Lendületet veszünk előre. Tenyerünket a földre tesszük, 

lábunkat az égnek emeljük hirtelen. így járunk kézen.

Bukfenc
Egészen a földhöz hajolunk, fejünkkel a földet érintjük, előre 

gördülünk és átfordulunk.

Cigánykerék
Kezünket meg lábunkat megfeszítjük és lendületből kül

lőként használjuk. így cigánykerekezünk.



Pecsenyeforgatás
Retten játsszák. Az egyik gyerek kézen áll, a másik pedig  

közel hozzá, úgy, hogy fejét bedugja a kézen álló bokája közé. 
Ugyanígy, a kézen álló is bedugja fejét a másik bokája közé. Ekként 
vagyunk pecsenyék. Bukfencező mozgással forogni kezdünk. 
Nagy ügyességet igénylő játék.

Birkózás
Retten szemben állnak egymással, s az győz, aki ledönti a 

másikat. Nagy erőkifejtést igénylő játék. A győztes m egkülön
böztetett tiszteletet élvez a fiúk körében.

Talicskázás
Retten játsszák. Az egyik gyerek fekvőtámaszt vesz fel, a 

másik a bokájánál fogva felemeli és tartja, mint a talicskát, 
miközben a másik a kezén jár.

Sótörés
Rét játékos egymásnak háttal áll, kar

jukat egymásba fűzik, s megfeszítik. Felvált
va lehajolnak, a hátukra emelik egymást, 
közben a felemelt társukat megrázogatják.
(A kép Lázár Ratalin: Népi játékok c. könyvéből)

Forgatócska
Retten állnak egymással szemben. Rinyújtott karral m eg

fogják egymás kezét, hátradőlve egyik lábukat előre helyezve 
forognak, előbb lassan, majd gyorsabban. Amikor már szédülnek, 
akkor abbahagyják.

Én is kaptam, add tovább!
Spontánul keletkező játék. Legtöbbször, amikor többen 

egymás mellett unatkozva üldögélnek, az egyik gyerek a másikra 
rácsap hirtelen, és elkiáltja:

-  Én is kaptam, add tovább!



Aki kapta, siet tovább adni. A felkiáltást követően szétrebben
nek, menekül mindenki.

Lovazás
a)
Egyik gyerek a hátára veszi a másikat, ő a ló, a hátán ülő m eg  

a lovas. így nyargalásznak, később pedig cserélnek.

b)
Két gyerek megfogja egymás kezét. A másik kezükkel pedig  

a gyeplőt, amit télen, cérnagurigán fonott gyapjúmaradékból 
készítettek. A kocsis a gyeplőszárat fogja és annak rángatásával 
irányít, közben szóval buzdít, mint az igazi kocsis.

Kosfejütés
Két játékos kosfejet üt, vagyis összeütik a homlokukat. Ki 

bírja többször? Két-három ütéstől többet senki sem vállal.

Hétfogás
Kisgyermekek csiklandozásának egyik formája. Az ülő gyer

mek combját a hüvelyk- és mutatóujjunkkal megszorítjuk a 
térdétől felfelé, hétszer, ha kibírja nevetés nélkül. Leginkább a 
negyedik fogásnál már kitör a nevetés.

Száztű
A gyerek alkarját két kezünkkel megszorítjuk és ellentétes 

irányba megcsavarjuk. A hatás olyan, m intha száz tűvel 
megszúrnák a karunkat. Gyerekek virtusból próbálják ki egym á
son, hogy melyikük viseli el tovább a fájdalmat.

Piroskesztyű
Egymással szemben ülve (állva) játsszák. A gyerekek kisor

solják, hogy ki lesz az ütő, akinek kinyújtott kezének a tenyere  
fölé helyezi kezét a szem benálló. Az ütő m egpróbál rácsapni a 
másik kezére.



Addig marad ütő, amíg ez sikerül. A másik játékos közben 
megkísérli elrántani a kezét, hogy az ütő m ellé üssön. Ha sikerül, 
szerepet cserélnek. Ha sokáig játsszák, és ügyesek, mind a ket
tőjük kézfeje kipirosodik a sok ütéstől. Innen a játék neve: 
piroskesztyű.

Kakaskodás
Ketten játsszák. Egy lábon ugrálva a gyerekek vállukkal 

egymásnak ugranak, s a vállukat összeütik. Aki a másikat fellöki, 
vagy kimozdítja egyensúlyából, az a nyertes.

Százlábú
Többen négykézlábra ereszkednek és megfogják az előttük 

levő bokáját. Ez a százlábú, majd együtt másznak, amíg meg nem  
unják.

Kicsi rakás nagyot kíván!
Egy csoportban, ha valaki elkiáltotta, hogy kicsi rakás nagyot 

kíván, és a következő pillanatban rá is ugrott valakire, a csoport 
többi tagjai is keresztbe-hosszába ráugráltak egymásra. Aki legalul 
volt, megsínylette ezt, s legközelebb ő volt a kezdeményező.

Ostorozás
Láncban állva a gyerekek 

megfogják egymás kezét (ez az 
ostor), és az első kanyarogva 
futásnak indul. A hirtelen  
kanyarodáskor az utolsó gye
rek (ő a sudár) kicsapódik.
Neki kell a legügyesebbnek  
lennie, mert reá hárul a játék 
legnehezebb része, hiszen, ha 
óvatlan, eleshet.

(A kép Lázár Katalin: Népi 
játékok című kötetéből)



Porvonat
Kedvelt nyári játék. Amikor nagy volt a por az utcán, egymás 

m ögé felsorakoztak a fiúk és csoszogó lábakkal haladtak a porban. 
A cél az volt, hogy minél nagyobb port kavarjanak. A felnőttek 
nem szerették ezt a gyerekjátékot. A betonos utcákon nem is lehet 
játszani.

Csacsizás
Két fiúcsapat játssza. Az egyik a tartó, a másik az ugró. A  

tartó csapat első em bere falnak vagy fának veti a hátát és elől 
összekulcsolja a kezét. Az ő kezébe helyezi a következő tartó 
játékos a fejét. Az őt követők m indegyike az előtte álló játékos 
tom porához támasztja a fejét és szorosan átkarolja a térdét, hogy  
a tartás erős legyen. Az ugrók nekifutva bakugrásban, sorban a 
tartók hátára ugranak. Az ugróknak arra kell vigyázniuk, hogy az 
ugrást követően ne érjen le a 
földre a lábuk. Ha ez bárm e
lyikükkel m egtörténik, az a csapat 
lesz a tartó, akiknek egyébként az 
a feladatuk, hogy az ugrókat 
m egtartsák, és ne rogyjanak  
össze, mert ha igen, ismét tartók 
lesznek. (A kép Lázár Katalin:
Népi játékok című kötetéből)

Lánc, lánc, eszterlánc...
Kifordulós körjáték. A gyerekek egymás kezét fogva körbe 

járnak. Ének közben a megnevezett személy kifordul, és háttal a 
kör közepében körbe jár a többiekkel. A játék addig tart, amíg 
mindenki ki nem fordul:

Lánc, lánc, eszterlánc, 
eszterlánci cérna, 
cérna volna, selyem volna, 
mégis kifordulna.



Pénz volna, karika, karika,
forduljon ki, Marika,
Marikának lánca.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Tüzet viszek
Az egyik legkedvesebb, legismertebb közös szórakozás volt az 

úgynevezett kendős játék. A lányok körbe álltak, egyikük zseb
kendővel a kezében körbe járta őket.

Közben igyekezett észrevétlenül valaki m ögött elejteni a 
zsebkendőt. Aki m ögött elejtették a zsebkendőt, annak fel kellett 
kapnia és a körbejárót megkergetni, utolérni és a zsebkendővel 
m egcsapkodni. A körbejáró pedig, ha ügyes volt, beállt a 
m egüresedett helyre, mielőtt utolérték. Ha ez sikerült neki, 
akkor a körbejárás átszállt arra a játékosra, aki m ögött elejtették 
a zsebkendőt.

Ebben a játékban fellelhető egy régi szokásnak a nyoma, 
miszerint a házból nem  szívesen adnak kölcsön tüzet, amit a zseb
kendő szimbolizált.

Sokfelé, nálunk is, húsvétkor gyújtottak új tüzet, a parazsat 
egész éven át őrizték. Az asszony dolga volt a tűz őrzése. Azt tar
tották, hogy aki kölcsönadja a tüzet, az a saját házából kiadja a 
szerencsét.

A zsebkendővivő a következő versikét mondta:

Tüzet viszek, ne lássátok!
Ha lássátok, ne hagyjátok!
Ég, ég, ég a ruhátok!

Célba köpés
Ez is egy játék. Amikor a fiúk már nagyon unták magukat, 

akkor kerítettek rá sort. Nyolc-tíz lépésre a porba egy kört raj
zoltak és egyenként abba köpködtek. Akinek sikerült a közepébe 
köpnie, tekintélyt élvezett. Ha könnyű volt beletalálni, növelték a 
távolságot. A szülők, ha látták, haragudtak érte.



Elvesztettem zsebkendőmet, 
megver anyám érte, 
aki eztet megtalálja, 
csókot adok érte.

Szabad péntek, szabad szombat 
szabad szappanozni, 
szabad az én galambomnak 
egy pár csókot adni.

Körben állnak a játékosok, mozdulatlanul, és nem szabad 
hátra nézniük. Amíg közösen énekelnek, egy játékos körbe já r  
zsebkendővel a kezében. Az álló játékosok figyelik, hogy a zseb
kendő a kezében van-e még, hiszen, ha valaki mögött elejti, fel kell 
kapni és utána futni (üldözni). Az üldözött játékos, ha elég gyors, 
beáll a helyére, és folytatódik a játék. Ha utolérik, és a zsebkendő
vel megérintik, újra ő já r  körbe.

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006



Húzzad, húzzad...

Húzzad, húzzad magadat,
Én is húzom magamat,
Szél fújja pántlikámat,
Eső veri a szoknyámat 
Gúzs.

Forgatós játék. Retten fogják egymás kezét és forgás közben 
énekelnek.

Túrút ettem...

Túr út ettem, elejtettem,
Azt sem tudom, hová tettem.
Szél fújja pántlikámat,
Kapd el, lányka, a szoknyámat.

Retten játsszák. Egymás
sal szemben állnak, elöl 
keresztezett kézfogással, lábuk 
egészen közel, karjuk kifeszít
ve, felső testük hátradől. Apró 
oldallépésekkel féltalpon fo
rognak tetszés szerinti irány
ba.

Mit játsszunk, lányok?
Játékra hívó énekes já 

ték. Egymás kezét fogva éne
kelve körbe járnak a gyere
kek. Az ének végén leguggol
nak, majd ellenkező irányba
indulnak, a második verssort Nagy Réka és Szűcs Andrea. 
énekelve: bácskossuthfalva, 2006
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Mit játsszunk, lányok ?
Csicseri borsót,

Három vackot, hat barackot,
Tengeri guggot.

Gyertek, lányok, játsszunk!
Ugyan mit is játsszunk1?
Nádat, vackot, vadbarackot,
Guggoljunk le, lányok!

Dombon törik a diót...

Dombon törik a diót,
Hegyen meg a mogyorót,
Rajta, vissza.
Tessék, kérem, megbecsülni,
És a földre lecsücsülni,
Csücs!

Páros irányváltoztatós játék. Ketten karban összefogódzva, 
ütemesen körbe mozogva játszanak. A. Rajta, vissza... éneksornál 
hirtelen irányt változtatnak és oda-vissza mozognak, a Csücs'.-re 
leguggolnak, majd elölről kezdik.

Erre kakas, erre tyúk...

Erre kakas, erre tyúk,
Erre van a gyalogút,
Hopp, Sári, sarokra,
Rúgd a macskát oldalba.
Ketten, egymás kezét maguk 

előtt keresztezve megfogják, és ugrál
va verselnek. Az utolsó szóra irányt 
változtatnak. Az ugrálás olyan, mint a Móricz Lilla és Szűcs Andrea, 
sasszélépés a kosárlabdában. Bácskossuthfalva, 2006
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Ispilángi rózsa...

Ispiláng, ispiláng,
Ispilángi rózsa,
Bamaszemű kis Mariska,
Fordulj angyal módra.

Kifordulós körjáték. Egymás kezét fogva énekelve körben 
járnak a gyerekek. Akinek a nevét kiéneklik, az kifordul és úgy jár 
körbe. Amikor mindannyian kifordultak, a következőképpen foly
tatják: ismét körbe állnak, a kiválasztott m indenkihez odam egy és 
megkérdezi:

-A ngyal vagy?
-  Nézz az égre, köpj á földre.
Aki nevet, az az ördög, aki nem nevet, az az angyal. Két cso

portban állnak, akik többen vannak, azok a győztesek.
(Dévay Lajos, 1886-1971)

Ég a gyertya

Ég a gyertya, ha meggyújtják,
Mikor ezt a táncot járják.
Fújjad, fújjad kiskatona,
Hadd dobogjon ez az utca.
Állj ki már!

Szorosan összefogódzva sebesen körbe forognak, az Állj ki 
már! azokra vonatkozik, akik szédülnek.

Jöjjetek, én angyalaim...
Tíz-tizenkét éves lányok játéka. Megfogják egymás kezét és 

körbejárnak:

Jöjjetek, én angyalaim,
Főzzünk háromféle ételt!



Hej, doboska, doboska,
Én fiamnak!
Hej, doboska, doboska,
Én lányomnak!
Gólya, gelice,
Gebedjen meg tőle.
Tükör masírozz,
Úgy szép a lány, ha piros,
Ha nem piros, színtelen,
Megcsókolom hirtelen.

Megcsókolja mindenki a szomszédját és egyet fordul vele, 
majd folytatják elölről.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Tányérica, babica...

Tányérica, babica,
Az én lányom Katica,
Szél fújja pántlikáját,
Harmat mossa papucskáját,
Heje, huja, hopp!

A játékosok szorosan összefogódzva körbejárnak, énekelnek. 
Lányok játsszák.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Csúszkálás
Télen a befagyott pocsolya jegén nekiszaladással lehetett 

csúszkálni. Különösen jó  eredm ényt értek el azok, akiknek fa
klumpájuk volt.

A jégen a gyerekek leguggolva és felállással nehezítették a 
csúszást.

A csúszkálás más formái közül még néhány. Ha ketten 
voltunk, egyikünk ráállt egy vaslapátra, leguggolt, megfogta a



lapát nyelét, a másik pedig húzta. Aztán cseréltünk. Ha nem volt 
szánkónk, vagy másként akartunk szórakozni, akkor szalmával 
töm ött műanyagzsákot készítettünk és arra ülve szánkóztunk. 
Erre a célra a szalmászsák nehezen volt irányítható, és gyakran 
leestünk róla. De éppen ez volt benne a szép.

A morovici (bácskossuthfalvi) gyerekek kedvelt találkahelyei 
télen a Boza-kert és az Első fürdő elhagyatott része volt. Mindkét 
helyen szinte állandóan magasan állt a talajvíz, ami télen befa
gyott, és korcsolyázni, csúszkálni lehetett rajta. Több utcából jöttek  
össze a gyerekek, hogy élvezzék a tél nyújtotta örömöket, hogy 
barátkozzanak, játszanak.

Mosdatás
Kedvelt játéka volt a fiúknak. Havat vettek a kezükbe és azzal 

bedörzsölték a lányok arcát, fejét. A lányok védekeztek, ezért a gal
lérjuk m ögé is bedugták a havat. Ritkán volt harag miatta.

Angyalka
A frissen esett hóba hanyatt fekszünk, m indkét kezünket 

széttárjuk, majd a testünk m ellé húzzuk. Az így hátrahagyott 
nyom  az angyalka szárnya. A lábunkkal terpeszt csinálunk, 
majd egym ás m ellé húzzuk. Az így hátrahagyott nyom  a 
ruhája.

Hóvárépítés
Olyankor lehetett hóvárat építeni, amikor a hó teteje 

megkérgesedett és nagyobb hótömböket lehetett egymásra rakni. 
Akkora hóvárat is építettek, hogy bele lehetett bújni. A hóvár 
építése gyakran átcsapott hógolyózásba.

Hógolyózás
A m ik o r n agyob b  m e n n y isé g ű  h ó  esett, és jó l ta p a d t a h ó , két 

c s o p o r tr a  o sztó d v a  n agy  csa tá t le h e te tt vívni. A d d ig  d o b álták  
e g y m á s t a g y e rek ek , a m íg  n em  u n tá k  m e g  az e g y é b k é n t k ed velt 
já ték o t.



Szánkózás
A legjobb téli játék. Egyaránt kedvelt kicsiknek és nagyok

nak. Legkedveltebb helyek voltak szánkózásra a következő  
hegyek (a dombokat hegyeknek mondtuk): Ambrus-hegy, Kara- 
hegy, Fekete Endre-hegy, Árpád utca-hegy, Fitus-hegy. A 
szánkók többsége a lovas szánkó fából készült kicsinyített mása 
volt. Csak később jelennek m eg az asztalosműhelyben készült 
ródlik. A fiúk általában hasaltak a szánkón, a lányok ülve siklottak 
le szánjaikkal a dombról. Külön élvezet volt, ha a farsangoló 
lovas szánkó után köthettük a szánkónkat. Ezt m egelőzően azon
ban megkérdeztük:

-  Szabad-e kapaszkodni?
Ha intettek, ami azt jelentette, hogy szabad, akkor szánkónk 

kötelét beakasztottuk a nagy szánkóba és boldogan élveztük a 
szánkózást.

Fütyülés ajak és kéz használatával
A fiúk játékra hívásának jele  volt a fütyülés. Ezek a füttyjelek 

dallamban, hosszúságban változhattak. A falunkban minden cso
portnak külön füttyjele volt. A fütyülés több változata ismeretes.

Egyszerű: csak az ajak csücsörítésével.
Eles: az alsó ajak beharapásával, felülről lefelé fújva ki a 

levegőt.
Az ujjak használatával: az összeillesztett két mutatóujjunkat 

nyelvünkre tesszük, erősen kifújjuk a levegőt az ujjak és a nyelv 
közötti résen.

Ugyanilyen módon a két középső-, a két gyűrűs- és a két 
kisujjunkkal is fütyülhetünk.

Görbített kisujjal: meggörbített kisujjunkat a nyelvünkre téve 
fújjuk ki a levegőt. Behajlított mutató- és középsőujjunk  
használatával is fütyülhetünk.

Nézzünk farkasszemet
Amikor két gyerek egymásnak felteszi a kérdést, Nézzünk 

farkasszemet?, akkor egymáshoz közel hajolnak (szinte összeér az



orruk) és egymás szemébe néznek. Aki tovább bírja, hogy nem pis- 
lant, nem  néz félre, az a győztes.

Bakugrás
Nagyobb fiúk játéka. Egy önkéntes bakot tart. Egyik lábával 

előrelép és két kezével a térdére támaszkodik, fejét lehajtva. 
Játszótársai nekifutásból a bakot tartó hátán, kezükre megtá
maszkodva terpeszugrással átugorják, majd néhány méterrel 
távolabb bakot állnak. Őket ugorják át a többiek. Ilyen m ódon  
m indenki sorra kerül.

Lépcsőjáték
Tíz-tizenkét éves lányok játéka. Csak azok játszották, akik 

közel laktak valamelyik lépcsőfeljáróhoz (templom vagy iskola). A 
lépcsőjátékot „iskolára11 játszották, hasonlóképpen, mint az ugró
vagy a labdaiskola.

Első osztály: páros lábbal ugrálunk lépcsőről lépcsőre, amíg 
nem jutunk fel az utolsó lépcsőig, majd páros lábbal lépcsőnként 
vissza.

Második osztály: egy lábon ugrálunk lépcsőről lépcsőre, fel, 
majd ugyanúgy le.

Harmadik osztály: keresztbe tett lábakkal ugrálunk lépcsőről 
lépcsőre, fel, majd ugyanúgy le.

Negyedik osztály: oldalt állva ugrálunk lépcsőről lépcsőre, a 
következőképp: jobb lábunkkal megérintjük a lépcsőt, visszaránt
juk és ugrunk páros lábbal. Egészen fel, majd le.

Ötödik osztály: minden lépcsőről le kell ugrani, egyesével váltva 
a lépcsőmagasságot. Ki milyen magasságot vállal, ott hagyja abba.

Hatodik osztály: nekifutással felugrás a lépcsőre. Ki magasabb, 
ki több lépcsőt ugrott át egyszerre.

Hetedik osztály: nekifutással, pár lépéssel fel a lépcső tetejére. 
Akinek kevesebb a lépése, az teljesít a legjobban.

A lépcsőjátékban az a nyerő, aki a legjobban teljesít. Fárasztó 
és nehéz, de élvezetes játék.



Árulom a házam
Öten-hatan játsszák, vegyesen, fiúk, lányok. Helyszínnek 

olyan helyet kell választani, ahol több fa van egymáshoz közel. 
Kiszámolóval választanak egy „betolakodót'1, a többiek pedig egy- 
egy „házat" (egy-egy fát megölelnek).

Incselkedve mondogatják:
-  Árulom a házam, árulom a házam!
Közben helyet cserélnek, eltávolodnak a fától („háztól"). A  

„betolakodó" igyekszik egy szabadon hagyott fát („házat") elkapni. 
A hoppon maradt játékos az új „betolakodó".

Öregapám, hová megy?
Csoportos játék, fiúk, lányok játsszák vegyesen. Választanak 

egy játékost, akinek az a feladata, hogy egy templomba m enő  
öregem ber szerepét eljátssza. Bottal a kezében, csoszogva elindul, 
közben a többiek incselkednek vele:

-  Öregapám, hová megy?
-  Templomba.
-  Mi is elmehetünk?
-E l ,  de ne fingjatok!
-  Nem, nem...
„Öregapám" megáll, helyben topog, a többiek pedig szájjal 

utánozzák a fing hangját. „Öregapám" úgy tesz, mint aki 
megharagszik és szétzavarja a csúfolkodókat. Nagy nevetés kíséri 
ezt a játékot.

(Id. Imre József, 1942)

Hoppon maradt menyasszony
Csoportos játék, fiúk, lányok játsszák. A feltétel az, hogy egy  

leánnyal több legyen, mint fiú. A fiúk egy sorban széken ülnek, s 
megbeszélik, melyik lányt nem fogadják be. A lányok sorba járul
nak a fiúk elé, meghajolnak, és megkérdezik:

-  Befogadsz-e, Pista?
Ha a válasz „be“, a fiú m ögé áll, ha nem akarja befogadni, 

akkor kitapsolja. A kitapsolt leány visszaáll a sorba, és újra



próbálkozhat. A játék akkor ér véget, amikor a fiúk által 
megbeszélt leány hoppon marad. Újra játsszák, de másik leányt 
kell választani, aki majd „hoppon11 marad.

(Id. Imre Józsefné szül. Anda Erzsébet, 1944)

Hoppon maradt vőlegény
Ugyanúgy játsszák, mint a Hoppon maradt menyasszonyt. 

M égpedig akkor, amikor egy fiúval több van, mint leány.
(Id. Imre Józsefné szül. Anda Erzsébet, 1944)

Adj, király, katonát!
Két sorban, egymással szem ben összefogott kézzel, feláll

nak a játékosok, fiúk, lányok egyaránt. M indkét csapatban 
legalább 6-6 katona van. Az egyik csapat királya kérdez, a másik 
válaszol:

-  Adj király katonát!
-  Nem adok!
-  Ha nem adsz, szakítok!
-  Szakíts, ha bírsz!

A király e k k o r o d aszó l az egyik  k a to n áján ak : 
-  Eredj. . .  (m e g n e v e z i, p é ld áu l Jóska), szakíts!



A megnevezett játékos nekifutással megpróbálja átszakítani a 
másik csapat láncát. Ha ez sikerül neki, magával viszi a két 
katonát, ha nem, ott marad. Ezután a másik csapatból kiált a király 
és szakít valaki. Az lesz a vesztes, akinek elfogynak a katonái.

Ugróiskola
Kislányok kedvelt őszi és tavaszi szökellő játéka. Legkevesebb 

ketten játsszák. A játékhoz kell egy lapos cserépdarab, amit 
dobókőnek használnak, valamint m eg kell rajzolni egy ugróhálót 
is. Az ugróiskolának négy változata ismeretes:

a) Cserepes
A dobókövet az első kockába dobjuk. Fél lábbal kezdjük az 

ugrálást, az 1., 2., 3. kockába fél lábbal, a 4. és 5. kockába páros 
lábbal, a 6. kockába ismét fél lábbal, majd hirtelen lendülettel 
visszafordulunk két lábbal, s miként előre, oly m ódon ugrálunk 
vissza is. Amikor az 1. kockába érünk, felvesszük a követ és kiug- 
runk. Ily módon kijárjuk mind a nyolc osztályt.

Szabályok:
• Aki nem tudja a dobókövet a megfelelő négyzetbe dobni, 

az a helyet átadja a következő kislánynak és csak akkor folytathat
ja, ha mindenki szerepelt, s annál a négyzetnél, vagyis osztálynál 
kell folytatnia, amelyiken megbukott, mert a dobás nem sikerült 
neki.

• Minden négyzet egy ugrás, de ahol keresztbe is vannak 
négyzetek (4., 5. és 8., 9.), ott a játékos pihenésként mindkét lábát 
leteheti.

• Aki k ijárta  m in d  a n yolc osztályt, egy n é g y z e te t fo g lalh at, 
m é g p e d ig  úgy, h o g y  a já té k o s  h átta l áll az u g ró isk o lán ak  a  
d ob ók ővel s h á tra fe lé  d o b v a valam elyik  n ég y zete t p ró b álja  eltaláln i 
(a  követ b eled o b n i). H a  a kő az egyik  n ég y zetb e  esik és ott m a r a d ,  
azt egy jellel lefoglalja (p éld áu l k eresztet ír b ele), s eb b e a n ég y zetb e  
m á r n em  lép h e t b ele m ás. íg y  n eh ezíti m e g  a többiek h elyzetét. H a  
lezajlott a foglalás, folytatódik  a játék . Aki ú jra  k ijárta  az összes



osztályt (kihagyva a foglalt osztályokat), az ismét foglalhat. Akinek 
legtöbb foglalt négyzete lesz, az a győztes.

Szűcs Andrea, Bácskossuthfalva, 2006

b) Cserepes-tetős
Ugyanúgy játsszák, mint a Cserepes játékot, csak itt kilenc 

osztály van és amikor a játékos a kilencbe dob, beléphet az első 
négyzet kijelölt részébe. A kilencedikbe fél lábbal ugrunk, fél lábon 
állva vesszük fel a dobókövet a visszafordulásnál.

c) Kockás
Nyolc-tizenkét éves lányok játéka. Háromféle változatban 

kell kijárni a kockás ugróiskolát. A földre rajzolt ábra mindig 
ugyanaz.

Első változat: páros lábbal az első középső négyzetbe kell 
ugrani, majd terpeszugrással a két szélsőbe és vissza az első 
négyzetbe. Innen páros lábbal a másodikba, és folytatódik az előbb 
leírt módon a harmadik négyzetig, ahonnan háttal visszafelé kell 
ugyanezen a módon eljutni az első négyzetig.

Második változat: egy lábbal ugrunk az első, a második, a har
madik négyzetbe. A terpesz marad oda-vissza.



Harmadik változat: keresztbe tett lábbal ugrunk az első, a 
második, a harmadik négyzetbe. A terpesz marad oda-vissza.

Szabály:
• Ha a játékos a vonalra lép, vagy négyzetet téveszt, kezdi 

elölről a játékot.
(Papp Erzsébet, 1932)

d) Borítékos
Kisebb, 6-8 éves lányok játéka. Három változata ismeretes: 

páros lábbal, egy lábbal és keresztezett lábbal. Kezdéskor páros 
lábbal be kell ugrani az egyessel jelölt háromszögbe, innen terpesz
ugrással a két oldalsó háromszögbe, majd páros lábbal a második 
háromszögbe, és hátrafelé ugyanígy.

Szabály:
• Ha vonalra lép a játékos, vagy mezőt téveszt, megbukik.

(Papp Erzsébet, 1932)

Szűcs Andrea. Bácskossuthfalva, 2006



Fakardozás
Ha háborúsdit játszottunk, akkor kellett a fakard. Készíthet

tük csak faágból, s ha több idő volt rá, lécből, bicskával kifaragva. 
A kardozáskor óvatosan ütögettük össze a kardunkat, hogy a kard 
nehogy eltörjön, de a társunkat se üssük meg. Megbeszéléssel 
döntöttük el, ki a győztes.

Iván László, Molnár József, Kósa Lajos, Kosa Pál és Molnár Sándor.
Bácskossuthfalva, 1960



Fogócskák

Ha jó cica volna...
Fiúk és leányok vegyesen játsszák. Kiszámolóval választanak 

cicát. A helyszín: száraz vízelvezető árok az utcán. A terület szé
lességét megjelölik. A cica az árokban, a játékosok az árokparton 
foglalnak helyet. A játékosok feladata, hogy átszaladjanak az 
árkon, a cica feladata, hogy valakit elkapjon. Ha ez sikerül, az elka
pott játékos lesz az új cica. Játék közben így incselkednek a cicával:

a)
H ajó  cica volna, 
egeret is fogna.
Árkot, bokrot ugoma, 
még is egyet megfogna.

(Papp Erzsébet, 1932)

(A rajz Lázár Katalin: Népi játékok c. kötetéből)



De én cica nem vagyok,
egyeget sem foghatok.

(Papp Erzsébet, 1932)

Gyertek haza, ludaim!
Párbeszédes, szerepjátszós, fogócskajáték. A gyerekek maguk 

közül választanak egy farkast és egy gazdasszonyt (libapásztort). A 
többiek a ludak. Egymás mellé állnak, csoportba, s a gazdasszony 
3-4 méterre eltávolodik. A kihagyott üres helyen áll a farkas. A 
gazdasszony és a ludak közötti párbeszéddel kezdődik ajáték:

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006

-  Gyertek haza, ludaim!
-  Nem merünk.
-  Miért ?
-  Félünk.
-  Mitől?
-  A farkastól.
-  Hol a farkas?
-  Bokorban.
-  Mit csinál?
-  Mósdik.
-  Miben mosdik?



-  Aranymedencében.
-  Mibe törölközik?
-  Selyem keszkenőbe.
-  Gyertek haza, ludaim!

A gazdasszony többszöri hívására (kézmozdulatokkal is) a 
libák futva elindulnak a gazdasszony felé. A farkas igyekszik egyet 
elkapni közülük. Addig tart a játék, amíg csak egy liba marad. Az 
utolsó lúd lesz a gazdasszony, a farkast pedig újraválasztják.

Szembekötősdi
Kiszámolóval meghatározzuk, hogy kinek a szemét kötjük 

be. Ő a macska. A játékteret behatároljuk, s aki azon túl megy, az 
a macska. A szembekötés után megforgatjuk, majd a macska körül 
tapsolunk, incselkedve énekelünk:

Erre csörög a dió.
Erre meg a mogyoró.

Ha valakit elkap a macska, akkor m eg kell mondania, ki ő. 
Ha eltalálja, helyet cserélnek, ha nem, továbbra is ő a macska.

Köcsögözés
Öten-hatan játsszák, fiúk, lányok, vegyesen. Kiszámolóval 

választanak egy gazdasszonyt és egy cicát, a többiek a köcsögök. A 
köcsögök a mellükön keresztbetett kézzel sorban, egymás mellett 
ülnek. Jön a gazdasszony, „utánzó mozdulatokkal11 megtölti a 
köcsögöket tejföllel, majd elfordul és színlelve más munkát végez. 
Jön a cica és feldönti a „köcsögöket", akik azt mondják:

-  Buty, buty, buty, buty...

A gazdasszony siet felállítani a köcsögöket és elkapni a macs
kát. Ha ez sikerül, szerepet cserélnek.
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Zavarócska
Többen játsszák, fiúk, lányok vegyesen. A helyszín általában 

két ház köze, vagy egy vakköz. Kiszámolóval választanak zavarót, 
akinek valakit el kell kapnia, vagy csak megérintenie. A zavaró dol
gát megnehezíti az, hogy megbeszélés alapján egy menedéket, csírt 
választanak. Ez a lekuksolás, amikor a menekülő elkiáltja magát, 
hogy:

-  Gúzs a csírl
Ilyenkor a zavaró érintése nem számít. Különben a megérin

tett az új zavaró.

Kívül farkas, belül bárány
Fiúk, lányok vegyesen játsszák. Kiszámolóval választanak 

farkast és bárányt. A többiek egymás kezét fogva kört alakítanak 
ki. A bárány a körön belül, a farkas a körön kívül áll. A farkas 
igyekszik a körbe jutni, hogy elkapja a bárányt. A kört alakítók 
kezük le-fel mozgatásával védik a bárányt.



A báránynak szabad kibeszaladgálni, s ebben segítik a kört 
alakítók. Amikor a farkas elkapja a bárányt, új szereplőket válasz
tanak.

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006

Hátsó pár, előre fuss!
Fiúk, lányok közös játéka. Kiszámolóval választanak egy 

fogót, aki mögött a többiek kettesével oszlopban felállnak. A fogó 
azt kiáltja:

-  Tűt, cérnát, fonalat, hátsó pár előre fuss!
Erre az utolsó pár -  egyik jobbról, a másik balról -  előre fut 

és igyekszik egymást elérni, kezet fogni. A fogó ezt akarja 
megakadályozni, vagyis egyiküket elfogni. Ha nem bírja egyiküket 
sem elfogni, azok megfogják a kezüket és a sor elejére állnak. A 
játék folytatódik, a fogó ugyanaz marad. Ha elfogja valame
lyiküket, az lesz a párja, és beállnak elsőnek. A pár nélkül maradt 
játékos lesz a fogó. Az utolsó pár előre lopózkodhat, s a fogó orra 
előtt kezet foghatnak, és beállhatnak a sorba, mert a fogónak tilos 
hátra nézni.
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Záptojás
Hét-nyolc éves fiúk, lányok játéka. Többen (legalább heten 

vagy nyolcán) játsszák. A földre nagyobb kört rajzolnak, melynek 
átmérője legkevesebb 3 méter. A körön kívül eggyel kevesebb kis 
köröket, mint ahány játékos van. Kiszámolóval kiválasztják a „kör- 
bejárót“. A többiek beállnak a kis körökbe és leguggolnak, ők a 
tojások. A körökben lehet állni is. A körbejáró kezébe vesz egy 
zsebkendőt és úgy összegyűri, hogy az összeszorított kezében ne 
látsszon ki. Szökdelve körbejárja a tojásokat. Több kört is megtesz, 
mire valaki mögött elejti a zsebkendőt. Ha a játékos ezt nem veszi 
észre, és a körbejáró újra hozzá ér, akkor záptojás lesz. Ekkor min
den játékos befogja az orrát és ezt mondja:

-  Phű, phű, de büdös ez a záptojás!
A záptojásnak be kell állni/guggolni a nagy körbe és a játék 

folytatódik. Amikor már csak ketten maradnak, a játéknak vége. 
Ha a tojás észreveszi a háta mögött leejtett zsebkendőt, felkapja és 
megkísérli utolérni és elkapni a körbejárót. Ha utoléri és 
megérinti, akkor záptojássá válik, ha azonban a körbejáró az



üresen m aradt kiskörbe beáll, tojás, míg a zavaró játékos körbejáró 
lesz. A zsebkendővel futó (zavaró) játékos (tojás) már az első gug
goló mögött elejtheti a zsebkendőt. Aki a játék hevében ezt nem 
veszi észre, és mire kapcsol, máris záptojás. A játékot így lehet 
variálni, és néha négyen is futnak egymást zavarva.

(Papp Erzsébet, 1932)

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006



Vonulások

Bújj, bújj, zöld ág...

a)
Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Nyisd ki, rózsám, kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem váradat, váradat,
Szita, szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Zabszerda.

Retten kezükkel kaput formálnak, a többiek hosszú láncba 
fogódznak és a kapu alatt átbújnak, énekelve. Főleg a lányok játé
ka.

b)
Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,

Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Nyissad, asszony, kapudat, kapudat,
Hadd kerülöm váradat, váradat,
Szita, szita péntek,
Szerelem csütörtök, zabszerda.

Új a csizmám, most vették,
De zsíros a sarka.
Azért vették azt nekem,
Hogy ugor jak rajta.

U g y a n ú g y  já tssz á k , m in t az a) v á lto zatn ál.
(Dévay Lajos, 1886-1971)



c)
Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta,
Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
Benn maradt a macska
Farka.
-  Kit választasz ? Aranyalmát vagy aranykörtét ?
-  Aranyalmát.

Retten kaput formálnak, az egyik az aranyalma, a másik az 
aranykörte. A többiek kezüket fogva láncot formálnak, így bújnak 
át a kapun, énekelve. Az ének végén a kapu lezár, s fogva ejtenek 
valakit, akinek választania kell az aranyalma vagy az aranykörte 
közül. Akit választ, az mögé áll. Mikor már csak ketten maradnak, 
vége a játéknak. A győztes az, aki m ögött többen állnak.

Hidas játék
Párbeszédes, szerepjátszós, lányok, fiúk vegyesen játsszák. 

Kiválasztanak kétjátékost, akik magasan feltartott és összefogott 
kezükkel hidat formálnak. Összefogott kézzel jönnek a többiek. Az 
első szólítja m eg a hidasokat:

-  Eresszetek át a hídon!
Hidasok:
-  Minapjában erre jártatok, hidunk lábát eltörtétek, meg nem csi

náltátok.
Énekelve körbejárják a hidat:
-  Csináljuk meg a hidat bőrből, bürökből, ingyen aranyozzuk.
Hidasok:
-  Hol vettétek azt a sok aranyat ?
Válasz:
-  Isten adta.
Hidasok:
-  Nem igaz, mert loptátok.
Válasz
-  Nem vagyunk mi olyan zsiványok, csak engedjetek át a hídon.



Hidasok:
-  Mit adtok zálogba ?
Ahogy bújnak át a híd alatt, a legutolsót zálogba fogják. 

Addig tart a játék, amíg a sor el nem fogy.
(Dévay Lajos, 1886-1971)

Tekereg a kígyó
Nyolc-tíz éves fiúk, lányok játéka (játszották fiatalabbak is). 

Kezüket fogva láncban állnak és az első, aki a láncot vezeti, csi
gavonalban halad. Közben közösen énekelnek:

Tekereg a kígyó, rétes akar lenni.
Tekereg a rétes, kígyó akar lenni.

A játék érdekessége, hogy annyira összetekerednek, hogy 
már mozdulni sem bírnak. Ezen jó t nevetve, szétmennek.

(Besnyi Jutka, 1955)

Boza Lajos osztálya. 1933 
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SZELLEMI JÁTÉKOK

Szellemi ügyességi játékok

Bálám szamara
Tízen-tizenöten játsszák, fiúk, lányok vegyesen. A játékosok  

öt személyt választanak, akiknek nevük van: János, Lukács, Márk, 
Máté, Bálám szamara, míg a többiek számot kapnak. A játékot 
Bálám szamara kezdi, így:

Bálám szamara: -  Hét!
A hetes mondja: -  Hét Máté!
Máté mondja: -  Máté öt!
Ötös: -  Öt-tíz... és így tovább.
Aki m egtéved, vagy nem válaszol idejében, zálogot ad.

(Imre Józsefné Anda Erzsébet, 1944)

Repül a, repül a...
Télen szobában fiúk, lányok közös játéka. Választanak egy 

kikiáltót. A többi játékos az asztalnál ül és mindkét mutatóujját az 
asztalon tartja. Amikor a kikiáltó elkezdi a mondókát, ujjaikkal 
dobolnak az asztalon. Példa:

Kikiáltó: -  Repül a ..., repül a ..., repül a kutya. (Ilyen esetben  
nem  szabad felemelni az ujjakat, hanem folytatni kell a dobolást.)

Kikiáltó: -  Repül a . .., repül a ..., repül a galamb. (Ilyenkor gyor
san fel kell em elni az ujjakat.)

Ha valaki m egtéved és olyankor emeli fel az ujjait, amikor 
nem kell, vagy nem emeli fel, amikor kellene, zálogot ad.



Födőzés
Csoportos játék, lányok, fiúk közösen játsszák. Eszközként 

egy födőt használnak. A játékosok körbe állnak. Közülük az egyik 
m egpörgeti a födőt és mond egy nevet. A néven szólítottnak el kell 
kapnia a födőt. Ha ez nem sikerül, zálogot ad, ha sikerül, ő a 
födőpörgető.

(Imre Józsefné Anda Erzsébet, 1944)

Süket telefon
Hét-tízéves fiúk, lányok játéka. Sorban ülnek egymás mellett. 

Az a jó, ha legalább öten-hatan vannak.
Az első a sorban kezdi a súgást a mellette ülőnek, aki tovább 

adja, amit hallott, és így az utolsó részvevőig, aki hangosan  
kimondja, mit súgtak neki. A játék attól válik érdekessé, hogy a 
kezdő súgó milyen csacsiságot talál ki és milyen hosszú mondatot 
súg.

A súgott szavakat, m ondatot a továbbadok rendszerint 
rosszul közvetítik, elfelejtik, mit kell súgni, és egészen más lesz a 
mondat, mint az eredeti volt.

Vidám, szórakoztató kedvtelése volt ez a játék a gyerekeknek.
(Besnyi Jutka, 1955)

Nyelvtörők
A nyelvtörők is hozzátartoznak a gyermekjátékokhoz, a 

nyelvbotlások derűt, jókedvet csinálnak.

a) Sárga bögre, görbe bögre.

b) Rozi reszeli a répát.

c) Répa, retek, mogyoró,
Korán reggel, ritkán rikkant a rigó.

d) Mit sütsz kis szűcs ?
Sós húst sütsz kis szűcs ?



e) Jobb egy lúdnyak,
Tíz tyúknyaknál.

f)  Kőkút körül út,
Körülfutja kurtanyakú,
Rövidfarkú tarka tyúk.

g) Az ipafai papnak fapipája van,
Ezért, az ipafai fapipa papi fapipa.

h) A csengeti csikós itat a Tiszán,
Három cserépcsengő cseng
A csengeti csikós csikója nyakán.

i) Berecki Bandi 
Bement Budára,
Bekente bajszát 
Büdös bagóval.

j) Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Mákomban a rákom,
Kirágta a zsákom,
Kihullott a mákom,
Elszaladt a rákom.

k) Nem minden tarka farkú szarka farka tarka, 
Csak a tarka farkú szarka farka tarka.

Tanító
Január -  elől jár.
Február -  a nyomán.
Március -  szántóvető.
Április -  nevettető.
Május -  szép zöldellő.



Június -  nevelő.
Július -  érlelő.
Augusztus -  csépelő.
Szeptember -  gyümölcshozó.
Október -  borozó.
November -  télelő.
December -  pihenő.

Kacsintó
Lányok, fiúk csoportos játéka. Párosán kört alkotnak, úgy, 

hogy a lányok a fiúk előtt állnak. Egy fiú, aki pár nélkül marad, 
kacsintással jelzi valamelyik általa választott leánynak, hogy lenne- 
e a párja. Ha elfogadja a kacsintást, a fiú elé áll. A m ögötte álló fiú
nak résen kell lennie, mert a helyéről elmozdulnia nem  szabad, de 
kezével elkaphatja a leányt, így meggátolhatja, hogy „hoppon*1 
maradjon. Ha nem tudja elkapni a leányt, ő lesz a „kacsintó**.

(Id. Imre Józsefné szül. Anda Erzsébet, 1944)

Beugratások

Én is
Retten játsszák. Aki ismerte a játékot, olyan társat keresett, 

aki m ég nem ismerte. Ajáték ismerője rábeszélte társát, hogy m in
den szava, mondata után azt mondja: „Én is.“ Amikor m egállapod
tak, kezdődhetett ajáték:

-  Felkeltem.
-  Én is.
-  Felöltöztem.



-  Én is.
-  Elmentem a piacra.
-  Én is.
-  Ott láttam egy állatot.
-  Én is.
-  Szamár volt.
-  Én is.
Ezen jót nevettek mind a ketten.

Mondd, hogy...
Ebben a csoportosításban kitolások, csúfolódók névvel, csú

folódók név nélkül, játék a szavakkal, csúfolódó mondókák kaptak 
helyet.

Ezek is a mindennapos gyermekjátékok részei volttak. Ide
tartozik a Mondd, hogy...

...gereblye.
Tetű van a fejedbe.
*

...lámpás.
Öregapád csápás.
*

...szivárvány.
Szeretőd a cigánylány.
*

...csütörtök.
Vigyen el a kisördög.
*

...péntök.
Szaros az ingod.
*

...vasárnap.
Vason húzzák apádat.
*
...vasárnap.
Téged fognak kiskocsiba szamárnak.



...medve.
Szarok a nyelvedre.
*

...elefánt.
Nyald a segít, majd nem bánt.
*

...talicska.
Tele szartam, told haza.
*

...orgona.
Vastag szar a torkodra.
*

...bocsánat.
Csókold meg a picsámat.
*

...hokedli.
Szarok neked nokedlit.
*

...délelőtt.
Szaladj a fing előtt.
...délután.
Szaladj a fing után.

*

...kaszni.
Gyere velem baszni.
*

...nyárfa.
Zöld takony a szádba.
*

...gomb.
Tyúkseggit nyomd.
*

...ürge.
Baszd vieg ülve.



...guriga.
Pöcsöd a puliba.
*

...Jancsi.
Szart a macska, hajítsd ki.
Ami maradt, nyald ki.
*

... tizenhárom.
Szídd a fingom pipaszáron. 
*

...hatvanhat.
Seggem a szádra pattanhat. 
*

...hatvanhat.
Csókold meg a lukamat.
*

...hetvenhét.
Csókold meg a tehénét.
*

...százhét.
Tehén seggit rágd szét.
*

...jó napot.
Vegye le a kalapot.
Szarok bele tökmagot.
*

...joccakát.
Csókold meg a lópinát.
*

...meszelő.
Szart eszik a legelső.
*

...víziló.
Apád töke tíz kiló.



...majom.
Kapd fel a szarom.
*

...három.
Kapd be a káróm.
*

...harminchárom.
Nyald a seggem télen, nyáron.
*

...denevér.
Neked szarik az egér.
*

...nyakló.
Vastag szarral lakj jó.
*

...kecske.
Szarok neked este.
*

...marha.
Harapj a szarba.
*

...fordítva.
Nyald a seggem ordítva.
*

...kiskertajtó végig vasas,
A mi kutyánk tőled hasas.

Átverős kérdések, rögtön jövő válaszokkal
-  Szereted az almát ?
-  Szeretem.
-  Várd meg az estét,
Gyünnek a kecskék,
Húzd meg a farkát,
Potyognak az almák.



-  Láttál fán  fecskét?
-  Láttam.
-  Nahát, kecskét.
*

-  Szereted-e a fogolyhúst?
-  Szeretem.
-  Akkor kapd be a rabokét.
*

-  Hogy hívják Telecskán a talicskát?
-  ?
-  Nem hívják, hanem tolják.
*

-  Tudsz szerbül számolni?
-  ?
-  Szedám, oszám, devet, deszet,
Amit szarok, mind megeszed.
*

-  Mi az: lapos és magos?
-  ?
-  Szüreti fos, lapos is, magos is.
- M i  ez? | | --------0  0
-  Egyenes, egyenes, görbe, görbe,
Nyald a seggem, körbe, körbe.
*
-  Öt török, öt görög, hány ember?
-  Tíz.
-  Szerb húsz, öt cseh, öt török, öt görög?
-  Az harmincöt.
*
-  Hány ujjad van a kezeden?
-  Tíz.
-  Dehogy, csak kilenc. Figyelj! Egyem, kettem, hármam, négyem, 

ötöm, hatom, hetem, hétem, nyolcam, kilencem, tizem.
Ha gyorsan számolták az ujjakat, nem vették észre a csalást.



Én vagyok a szar, te vagy a méz,
Én lenyalom rólad a mézet,
Te meg lenyalod rólam a szart.
*

Hányféleképpen tudod a szellentést elm ondani csak magán
hangzókkal?

A -  alfarhang
A -  vágánygáz
E -  segglehelet
É -  végbélszél
I - f in g
0  -  gyomordoh
Ö -  böndőgőz
Ü -  űrgyűrűfütty
U -  lyukszusz 
*

-  Tudod-e, melyik a legszebb álom?
-  ?
-  Ha nyalod a seggem, én meg állom.
*

-  Tudod-e, melyik a legjobb szilva?
-  ?
-  A punci puszilva.

Bajuszpödrés
Ráfizet az a gyerek, aki a kérdésre, hogy akarod-e, hogy kipö

dörjem a bajuszod?, azt feleli, akarom.
A bajuszpödrés a következőképp zajlik le: kezünk mutató

ujját rászorítjuk az orr és a száj közötti bőrre és ellentétes irányba 
elhúzzuk.

Ennek nem igen várják ki a végét, hanem az első erős fáj
dalomérzésnél elrántják a fejüket.



Barack
Ez a barack nem  gyümölcs. Hasonlóan a bajuszpödréshez, ez 

is kitolásos játék. A mit sem sejtő gyereknek felteszik a kérdést, 
hogy kérsz egy barackot, és ha kér, akkor a hüvelykujját a kérdező a 
kérdezett fejére szorítja és elfordítja. Ily m ódon a meghúzott haj 
erős fájdalmat okoz. Ez a barack.

Megy a cigány, fel a dombra
Tudod-e, hogy megy fel a cigány a dombra? Aki nem tudta, 

annak m egm utatták. A mutatóujjat rászorítva a hom lokra, 
fokozatosan tolták a fejebúbja felé. Néhány centiméter után az 
áldozat elrántotta a fejét és ő keresett magának egy áldozatot.

Kitalálós játékok

Szegényemberezés
Tíz-tizenkét éves fiúk, lányok játéka. A játékhoz négy játékos 

kell. Négy cédulára a következőket írják egyenként: szegény 
ember, bíró, zsandár, tolvaj. A cédulákat összehajtogatják egyfor
mára, majd az egyik játékos feldobja, s amikor földet érnek, m in
den játékos felkap egyet. A szegény ember kezdi a játékot:

-  Szegény ember vagyok, ellopták a báránykámat.
Megszólal a bíró:

-  Kire gyanítasz ?
A szegény embernek választania kell a kétjátékos közül, hogy 

ki a tolvaj. Ha eltalálja, a bíró kiszabja a büntetést, ha nem, a 
szegény ember kap büntetést (például, békajárással menjen el az 
ajtóig).



Bzzzzzzz...
Nagyobb kamasz fiúk m eglehetősen durva játéka. Válasz

tanak egy kezdőt, aki hátat fordít a többieknek. Balkezét a jobb 
keze hónalja alatt kifordított tenyérrel a vállához, jobb kezének  
tenyerét pedig az arcához szorítja, így nem láthat oldalra. A cso
portból valaki erősen ráüt a kifordított tenyérre. Erre a kezdő 
megfordul, a többiek mutatóujjukat felemelve bzzzzzzzzz hangot 
adnak. Addig züm m ögnek, amíg az érintett nem  mutat rá 
valakire. Ha eltalálta, hogy ki volt az ütő, helyet cserélnek, ha nem, 
továbbra is ő marad a szenvedő alany.

Szemfényvesztés
Az egérárpa kalászát tépett felével az ingujjba helyezzük, a 

bőrünkre. Azt mondjuk a figyelő játszótársunknak:
-  Csiribú, csiribá, hová lett?
Miközben ezt mondjuk, a karunkat könyökben hajlítgatjuk. 

Karunk mozgatása révén a kalász eltűnik az ingujjban, feljut 
egészen a hónaljunkig. Játszótársunk hiába keresgeti az ingujjban, 
nem találja.

Csem-csem gyűrű
a)
Csem-csem gyűrű, aranygyűrű,
Nálam, nálad a jegygyűrű,
Itt csörög, itt pörög,
Itt a kiadója.
Itt a pipa, itt füstöl ki. (A kereső mondja.)

A gyerekek választanak egy gazdasszonyt és egy keresőt. 
Félkörben ülve kezüket összeteszik, s míg az ének tart, a gazd- 
asszony valakinek a kezébe rejti a gyűrűt. A kereső ez idő alatt hát
tal áll a többieknek, és csak a mondóka végén mutat rá valakinek 
a kezére. Ha megleli a gyűrűt, helyet cserélnek, ha nem, újra ő a 
kereső.



Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006

b)
Csem-csem gyűrű, aranygyűrű,
Nálam, nálad a jegygyűrű,
Itt csörög, ott csörög,
Itt a kiadója.
Szabad a gazdájánál is rajta kereskedni.

Ugyanúgy játsszák, mint az a) változatnál, de az elrejtőnél 
(gazdasszony) is lehet a gyűrű.

c)
Csön-csön gyűrű, aranygyűrű,
Nálam, nálad ezüstgyűrű,
Itt csörög, itt pörög, itt add ki.

Jöhet a cica, kisült a hurka. (Ez kórusban mondják.)
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Ugyanúgy játsszák, mint az a) változatnál. A kereső addig 
nem  m ehet keresni, amíg nem hangzik el a felszólítás, hogy: Jöhet 
a cica, kisült a hurka.

Pipacsjáték
Retten játsszák. A mezőn pipacsbimbókat kell szedni, majd az 

egyik játszótárs m egkérdezi a másiktól:

-  Sör-e, bor-e, pálinka-e ?
-  Bor.

A válasz háromféle lehet (esetünkben a kérdezett a bort 
választotta). Következik a bimbó szétbontása. A szétbontott bimbó 
színe határozta m eg a feltett kérdésre a választ.

Fehér bimbó -  pálinka.
Rózsaszínű bimbó -  sör.
Piros bimbó -  bor.
Ha a kérdezett eltalálja, szerepet cserélnek, ő lesz a kérdező.

Tűz, víz, hideg, meleg
Szobában játszottuk. Kijelöltünk egy keresőt (macskát), 

akinek át kellett m ennie a másik szobába, amíg elrejtettünk egy 
tárgyat. Majd jött és kereste. így segítettünk neki, ha helyes irány
ban járt:

-  Langyos, langyos, meleg, meleg...
Ha téves irányban keresett:
-  Víz, hideg, hideg -  mondtuk.
Amikor közel járt, fokozódott a hangulat:
-M eleg, meleg, forró, süt, süt, süt... (Ekkor már meglelte.)

Változzatok, szobraim!

a)
Többen játsszák, fiúk, lányok. Választanak egy „pörgetőt“ és 

egy „hunyót“. A játékosok sorban állnak és a pörgető egyenként
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megpörgeti őket. Pörgetés közben megsúgja, hogy milyen szobor 
legyen, például angyal, ördög, ló, katona stb. Amikor mindegyik  
játékos szobor lett, a hunyó megfordul és megpróbálja kitalálni, ki 
kicsoda, micsoda. Ha kitalálja, szerepet cserélnek.

b)
Lehetőleg füves, nagy téren játsszák fiúk, lányok. Válasz

tanak egy „pörgetőt“, aki mindegyik játékost a kezénél fogva több
ször megforgat a saját tengelye körül.

A körívben futó játékos kezét hirtelen elengedi, s ahogy az a 
lendülettől m eg tud állni, úgy kell maradnia. Ha minden gyerek 
már szobor, a pörgető megnézi őket. Aki a legjobban tetszik neki, 
annak azt mondja:

-  Te vagy a legszebb szobor.
A következő szoborpörgető a „legszebb szobor" lesz. 

c)
Ugyanúgy játsszák, mint a b) változatot. A különbség csak az, 

hogy a pörgető pörgetés közben elkiáltja magát:
-  Csúnyát!
Vagy azt kiáltja:
-  Szépet!
A játékosok a felszólítás után kellemetlen, félelmetes, csúnya 

fintorokat vágnak, vagy igyekeznek szép, kecses, bájos alakot 
ölteni. A pörgető közülük választ.

Amerikából jöttem
Lányok, fiúk közösen játsszák. A csoportból ketten eltávolod

nak, azaz „kimennek Amerikába". Erre azért van szükség, hogy a 
többiek ne hallják meg, amikor ők ketten megbeszélik, hogy ki 
milyen mesterséget mutogat (imitál). A megbeszélés után vissza
térve a többiekhez, ezt mondják:

-  Amerikából jöttünk, mesterségünk címere ez.
Jellem ző m ozdulatokkal utánozzák a m esterséget. Aki 

először kitalálja, az ment „Amerikába".



Cin-cin, bum-bum
Kiszámolóval választanak egy kertészt, egy angyalt és egy 

ördögöt. A többiek a virágok. A virágok leguggolnak és egyenként 
megsúgják a kertésznek, hogy milyen virágnevet választottak 
maguknak. Először az angyal jön, megveri a kiskaput, és mondja:

-  Cin-cin, bumm-bumm.
A kertész kérdezi:
-  Ki van kinti
-  Angyal az aranykereszten.
-  Mit keresel?
-  Virágot.
-  Válassz egyet!
-  Tulipán.
Ha van ilyen virág, akkor az feláll, kezét megfogja az angyal 

és elvezeti. Ha nincs, a kertész azt mondja:
-  Nincs.
Ekkor az angyal elm egy és jön  az ördög.
-  Cin-cin, bumm-bumm.
-  Ki van kint?
-  Ördög a vaslapáton.
-  M it keresel?
-  Virágot.
-  Válassz egyet!
-  Rózsa.
Minden úgy történik, mint a fent leírtakban. Addig játsszák, 

amíg a virágok el nem fogynak. Ekkor szerepcsere következik, és 
játszanak tovább.

Rajzolós
Amíg mondjuk a mondókát, rajzolunk.

a)
Vessző, vessző, vesszőcske,
Készen van a fejecske.
Kicsi nyaka,



Nagy a hasa, 
Készen van a 
Török basa.

Stangliczki Gyöngyi. 
Moravica, 1953

b)
Pont, pont, vesszőcske,
Készen van a fejecske.
Pici nyaka,
Nagy a hasa,
Készen van a 
Török basa.
Nagy kalap a fejibe,
Nagy pipa a szájába,
Eredj, basa, a vásárra.



c)
Egyest kaptam,
Hazamentem,
Hátba vágtak,
Meggörbültem,
Kalapot tettek a fejemre,
Jól van, eredj a helyedre!

Tréfás mondóka. Lerajzolás után ki kell találni, melyik szó 
melyik vonalat jelenti.

Rejtő-kereső játékok

Hunyócska
Többen játsszák, fiúk, lányok, vegyesen. Helyszín az utca, 

nyáron, amikor már besötétedik. Kiszámolóval választanak egy 
„hunyót“ és kijelölik a helyét. Ez általában egy kapubejárat. 
Megbeszélés szerint a hunyónak a fal felé kell fordulnia és kezével 
a szemeit eltakarva számolni százig, tízesével. Amíg számol, a 
többiek elbújnak. A hunyó számolása: tíz, húsz, harminc, negyven, 
ötven, hatvan, hetven, nyolcvan, kilencven, száz. Akkor ezt m ond
ja:

-  Aki bújt, aki nem megyek! Aki tíz lépésen belül van, az a hunyó.

A számolás után az elbújtak keresésére indul. Ha valakit 
megtalál, azt le kell „vernie11 a hunyóhelyen, viszont, ha az elbújt 
és megtalált a gyorsabb, ő veri ki a hunyót. Ilyenkor az egyik is, a 
másik is azt mondja:

-  Ipiapacs! -  S mondja a nevét, például -: Sanyi, ki vagy verve!

Az lesz a következő hunyó, akit elsőként vernek ki.



Kefejáték
Csoportos játék. Lányok, fiúk félkörben szorosan egymás 

m ellé állnak, hátratett kezekkel. A kiszámolóval kiválasztott 
„kereső11 előttük sétál, miközben a többiek a hátuk mögött kézről 
kézre adnak egy kefét. Ha a kereső figyelmetlen, m ég a hátát is 
megkefélik. A „kereső11 rámutatással próbálja kitalálni, hogy hol a 
kefe. Ha kitalálta, helyet cserélnek.

(Id. Imre József, 1942)

Tiltó játékok

Voltál kertbe?
Retten játsszák. Kérdezős-felelgetős játék:
-  Voltál kertbe1?
-  Voltam.
-  Láttál farkast?
-  Láttam.
-  Féltél tőle?
-  Nem.
Ekkor a kérdező a tenyerével levegőt legyez a felelgető nyi

tott szemébe. Ha pislant, akkor félt, ha nem, akkor nem félt a 
farkastól. Amikor pislantott, a kérdező csúfolódva mondta:

-  Féltél, féltél, látom!
Ezután szerepet cseréltek.

Mosogatórongy
Fiúk, lányok közös játéka. Választanak egy kérdezőt, a töb

biek ülnek.
Szabály:
• Minden feltett kérdésre a válasz csak egy lehet: moso

gatórongy.



•T ilos nevetni.
• Aki téved, vagy elneveti magát, zálogot ad.
Kedvelt, sok vidámságot keltő játék volt.

Fekete, fehér, igen, nem
Lányok, fiúk közös játéka. Választanak egy kérdezőt, a 

többiek félkörben ülnek.
Szabály:
• Minden feltett kérdésre csak négy válasz lehet: fekete, 

fehér, igen, nem.
Ha más a válasz, vagy a kérdezett késik a válaszadással, zálo

got ad.

Búzás Laura osztálya, 1932



PÁRVÁLASZTÓ JÁTÉKOK

Párválasztó körjátékok

Kis kacsa fürdik...

a)
Énekes, táncos körjáték. A játékosok kört alkotnak, egyikük 

bem egy a kör közepére, a többiek kézen fogva, körbejárva énekel
nek:

Kis kacsa fürdik, fekete tóba,
Anyjához készül, Lengyelországba,
Kapd el kislány, kapd el,
Akit szeretsz, kapd el!

Ekkor a kör közepén álló játékos választ valakit a körből és a 
kör közepén egymás kezét fogva forogva táncolnak, közben ezt 
énekelik:

Ezt szeretem, ezt csókolom, 
már régente megszerettem,
Hollárija, hollárija.
Csak a szívem szomorítja, 
állj ki már, te, barna kislány!

(Papp Erzsébet, 1932)



b>
Minden ugyanúgy, mint az a) változatnál, csak a szöveg más:

Kis kacsa fürdik, fekete tóba, 
Anyjához készül, Lengyelországba, 
Hajlott ágú, hajlott,
Termett ágú, termett,
Levelében kis menyecske,
Ölelj, akit szeretsz!

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006

Ekkor a középen álló választ valakit és együtt forognak a kör 
közepén:

Ezt ölelem, ezt kedvelem,
Már régente megszerettem.
Hoppsz, ide, dombos, sárga bocskoros!
A nyulacska kicsike,
Eget-földet befutja,
A Ciliké udvarán,



Minden délben dobog ám.
Annak adjuk a leányt,
Ki felköti a kardját.

Felkötöttem kardomat,
Add nekem a lányodat,
Én se jártam Pest-Budán,
A szent János temetésén.

(Dévay Lajos, 1886-1971)
c)
Kifordulós körjáték. Kézen fogva, énekelve körbe járnak a 

gyerekek. Az ének végén valakinek a nevét kiéneklik. A m eg
nevezett kifordul és körbe jár. Miután m indenki kifordult, a 
játékot újra kezdik:

Kis kacsa fürdik, fekete tóba,
Anyjához készül, Lengyelországba.
Aranyos a háta,
Ezüstös a lába,
Fordulj ki, fordulj ki,
Aranyos kislányka ...
(például: Zsófika)

Hajlik a meggyfa...
Leányok körben állnak, egyikük, a kiválasztott, a kör 

közepén áll. Mindannyian énekelnek:

Hajlik a meggyfa, 
nagy az árnyéka, 
alatta vagyon 
barna menyecske, 
akit szeretsz, kapd el.

Ekkor a körben álló kiválaszt egy leányt, akivel a körben tán
col, a többiek pedig folytatják az éneklést:



Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Hej! Ez az én édes kedvesem.
Rózsa volnék? Kerülnék.
Ha pedig nem? Meghalnék.
Mégis kifordulnék.
Ég a gyertya, ha meggyújtják?
Mikor ezt a táncot járják.
Járjad, járjad jó  katona,
Hadd dübögjön ez az utca.
Dübög a gyepszéli utca,
Ha én végig megyek rajta.
Őszi harmat, hideg eső,
Ősszel érik meg a szőlő,
Ha megérik, borrá szűrik,
A szép kislányt hazaviszik,
Hazaviszik, menyasszony lesz,
Jaj, de világi asszony lesz,
Még annál is világibb lesz,
Ha szép piros ruhája lesz.
Állj ki már, szállj ki már,
Vén kondás eleget táncoltál.

A játék azzal folytatódik, hogy egy másik leány áll a körbe és 
kezdődik az ének elölről.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Leánykérő játékok

Kikérős
Párbeszédes, szerepjátszós, lakodalmas játék. Fiúk, lányok 

vegyesen játsszák. A szerepeket egymás között szétosztják. Szükség



van egy kérőre, anyára, eladó leányokra. A leányok sorba állnak, 
jön  a leánykérő, odam egy az Anyához. A következő párbeszéd 
hangzik el:

Kérő:
A kend lányát kéretem, béretem, 
szebbiket, jobbikat, karcsú magasabbikat.

Anya:
Az én lányom nem eladó, 
kiskertembe bejárandó, 
se kijár, se bejár, 
az én hírem nélkül, 
fehér karját nem mutatja 
patyolatom nélkül.

Kérő:
A kend lánya ilyen begyes, 
olyan begyes, 
kezem alá ne kerüljön, 
mert előtte lesz a börtön.

Lányok karéja:
Rajta, rajta menjünk, vígan 
e fiatal napjainkban, 
a vénséghez a gond illik, 
a fiatal úgy szép, ha víg, 
üsd össze a bokádat, 
tovaszáll majd a bánat!
A vígság hadd járja, 
a gond sose várja.

Eladó leány:
A fejemen koszorú, 
dehogy vagyok szomorú,



firgek-forgok, fordulok, 
jaj, de nagyon bódulok!

(Dévay Lajos, 1886-1971)

A pünkösdi rózsa

A pünkösdi rózsa 
Kihajlott az útra.
Én édesem, én kedvesem,
Szakajts egyet róla.
Egyet szakasztottam,
El is szalasztottam,
Ha még egyet szakajtanék,
Csak jóra találnék.
Zöld asztalon ég a gyertya,
Barna kislány gyújtogatja,
Hol meggyújtja, hol eloltja,
Csak a szívem szomorítja.
Allj-ki-már-te-ró-zsa-szál!

Énekes körjáték. Lányok egymás kezét fogva énekelve körbe 
járnak. Egy kiválasztott játékos a kör közepén áll. A Zöld asztalon... 
verssornál leguggol, a Hol meggyújtja... verssornál párt választ. A 
dal végére helyet cserélnek.

Uborkázó
Lányok játéka. Kiszámolóval választanak egy játékost, aki 

majd a körben áll és egy játékost, aki majd a körön kívül jár. O az 
Uborka. A többiek kézen fogva kört alkotnak és körbe járnak. 
Uborka is körbe jár, de ellenkező irányban. Kérdezős, felelgetős 
játék, amit a körben álló játékos kezd:

Játékos:
-  Vén uborka, vén uborka. Mért jársz itt a házam körül ?
Uborka:
-  Van néked, van néked, szép eladó lányod?



Játékos:
-  Nincs nékem, nincs nékem, szép eladó lányom.
Uborka:
-  Mit töröd, tagadod, 
mikor egyszer láttam.
Morovici piacon 
piros almát láttam, 
vettem is belőle, 
ettem is belőle.
A hintámba hat ló fogva, 
mind a hat ló szélrül fogva.
Gyere velem, Sára, lányom, 
lifityomba, lafatyomba, 
cigánycímeresbe!

A kiválasztott Sára, Uborka kezét fogva, kiáll a körből. Addig  
játsszák, amíg a kör el nem fogy.

(Papp Erzsébet, 1932)



Stangliczki Gyöngyi, 1951 Molnár József, 1950
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MONDÓKÁK

Állatmondókák

Csigahívogató
Ha játék közben csigát találnak a gyerekek, ezt éneklik:

Csigabiga gyere ki,
Ég a házad ide ki,
Kapsz tejet, vajat,
Holnapra is marad.

(Dévay Lajos, 1886-1971)
Katicabogárka

Ha a katicabogarat kezükbe vették a gyerekek, a mondókát 
mondva úgy forgatták a kezüket, hogy a katicabogár felfelé, az ujj 
vége felé haladjon, s elszálljon:

Szállj el, szállj el, katicabogárka,
Jönnek a törökök,
Sós kútba vetnek,
Onnan is kivesznek,
Kerék alá vetnek,
Onnan is kivesznek,
Mindjárt jönnek a törökök,
Rögtön agyonvernek,
Szálljál, szálljál, szálljál!



Gólya, gólya, gilice...
Ha gólyát látnak a gyerekek, ezt mondogatják:

Gólya, gólya, gilice,
Mitől véres a lábod ?
Török gyerek megvágta,
Magyar gyerek gyógyítja,
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

Gólyával kapcsolatos
a)
Gólyát látok, szeplőt hányok!

b)
Gólya, gólya vaslapát,
Hozzál nekem kisbabát!

c)
Gólya viszi a fiát,
Itt leteszi, itt megáll.

(Dévay Lajos, 1886-1971)
Szürke lóval kapcsolatos

Szürke lovat látok, szerencsét találok!

Ha elvonuló bikákat láttak
Bömbös bika, vaskarika,
Hol a faluháza?

(Dévay Lajos, 1886-1971)
Pulykamérgesítő

Szebb a páva, mint a pulyka,
Mert a pulyka taknyos orrú,
Rút-rút-rút!

Fog-mondóka
Egér, egér, kisegér,



Van-e fogad hófehér ? 
Adjál nekem vasfogat, 
Adok neked csontfogat.

Természetmondókák

Süss fel, Nap!
Ha a gyerekek a felhők közül meglátják a Napot előbújni, 

rákezdenek a mondókára:

Süss fel Nap, fényes Nap,
Kertek alatt a kisbárány,
Majd megfagy.

Süss fel Nap, fényes Nap,
Kertek alatt a ludaim,
Megfagynak.

Esőhívogató
Ha esik az eső, ezt mondogatják a gyerekek:

Esik az eső,
Hajlik a vessző,
Haragszik a katona,
Mert megázik a lova.

Nem néz a Napra,
Csak a széplányokra.

Ess, eső, ess!
Ess, eső, ess,
Karikára ess!



Az én hajam olyan legyen, 
Mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb, 
Mint a Duna hossza,
Még annál is hosszabb, 
Mint a világ hossza. 
Krumpli bokrosodjék, 
Búza szaporodjék,
Ess, eső, ess,
Karikára ess!

Egyéb mondókák

Iskolából hazafelé menet
Nagy szamár, mégis iskolába jár.
*

Á-sok, nyavalyások.
*

Cé-sek, szerencsések.
*

Első osztály pi-pi-pi,
Második osztály bicigli,
Harmadik osztály fakanál,
Negyedik osztály nagy szamár.
*

Szélrül, szélrül angyal,
Közepébe tyúkszar.
*

Szélrül, szélrül fakanál,
Közepin egy aranytál.



Volt-e apád

Malmozás
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Pörgyettyű az 1930-as évekből 
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Hangadás fűszállal

Lábhintáztatás
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Fotó: Besnyi Károly, 2003

Szánkózás

Bújj, bújj, zöld ág.. 
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Sör-e, bor-e, pálinka 
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Kikérős
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Hajlik a meggyfa

Játékedények
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Zöldkukorica-baba Csutkababa



Szélrül, szélrül koróseprű,
Közepibe aranyvessző.
*

Első a vezető,
Második a szar evő,
Harmadik a kolompos,
Negyedik a gatyafos.
*

Eszelő, meszelő, szart eszik a legelső. 
*

Árulkodó Júdás,
kell-e piros tojás?
*

Iközépső, biközépső,
Szart eszik a legközépső.
Ikhátúsó, bikhátúsó,
Szart eszik a leghátúsó.
*

R ívó, picsogó,
Iskolába nem való.

Egy-egy szóra visszaszóló ritmusok

. Szerbusz.
Szarra buksz.
*

Találd ki.
Tamás seggit nyald ki.
*

Dobordán.
Megdöglött a boszorkán.
*

Kuss.
Seggibe fuss,



Ott légyé patikus,
Onnan többet ki ne juss.
*

Mit mondd?
Kiskorsóba fingottá.
*

Fogadjunk.
Fogd a pöcsöd lovazzunk.
*

Ha valaki beszéd közben sokat használta az izé-1:
Izé meg ecet,
Két kiló meszet.

Ha valaki elesett, vagy pórul járt:
Úgy köllött, káposztába hús köllött.

Ha egyikük a hátán vitte a másikat:
a)
Morovici határon,
Csacsi ül a szamáron.

b)
Morovici határon,
Csacsi ül a szamáron,
Egyre-másra rákiált,
Egy i-át, két i-át,
Szamár viszi a fiát.

Ha valaki „megállj“ szóval fenyegetett:
Megállj, megállj,
Ne kotkodálj!

Ha az alsóruha kilátszott:
a)
Hosszabb a pintek, mint a szombat.



b)
Messze van Budapest, mégis ide látszik.

c)
Barátom, kint a tököd, jó l látom.

d)
Messze van Budapest,
Mégis ide látszik,
Benne ül a pápa,
Fekete ruhába.

e)
Hosszabb a péntek, mint szombat,
Soká lesz még vasárnap.
*

Haragvónak
Aki haragszik,
Disznószarral marakszik.

Ha valakinek sokat járt a szája:
a)
Ugass, kutya, csontot kapsz,
Ha megeszed, szart is kapsz.

b)
Tyuti, neláj, né kotkodáj! (=  outi, ne laj, ne kotkodálj!)

Pisilés közben
Ki mit fog a kezibe,
Dugja kutya seggibe.

Ha valakik súgdalóznak
Síig a szamár a fiának,
Korpát adnak az anyjának.



Csere véglegességét megerősítő rigmus:
Cserebere, fogadom,
Többet vissza nem adom.

Síró gyerekre
Rívó, picsogó,
Bába seggibe való!

Pityergős gyerekre
Esik eső, csöpörög,
Paprika Jancsi nyöszörög,
Húsz dinár a zsebibe,
Puskapor a seggibe.

Bámulós gyerekre
M it bámulsz?
Hatot fingok, elájulsz.

Ha ketten összevesztek
Két kiskakas összeveszett,
Mind a kettő szarba esett.

Pacséri gyerekek csúfolása
Le-fel deszka, kerítés,
Átlátszik az ölelés.

Katonákat csúfolok

a)
Katona bácsi kaptákba,
Beleszart a nadrágba,
Mondtam neki, mossa ki,
Jaj, de büdös, dobja ki.



b)
Sárgarépa, pastemák, 
Most jönnek a katonák. 
Aki nem lép egyszerre, 
Nem kap rétest estére. 
Mert a rétes igen jó, 
Katonának az való.

c)
Egy, kettő, bal, jobb, 
így mennek a majmok.

Kicsi vagyok én...

a)
Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Mind a tüdő a fazékból,
Kidagadok én.

b)
Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Esztendőre vagy kettőre,
Nagylány leszek én.

Meztelenségre
Meztelen gólya,
Csípjen meg a bolha!

Csúfoló
Húshagyó, lányokat itt hagyó!

(Dévay Lajos, 1886-1971)



Ételkínáló
a)
Egyetek, egyetek,
Hadd nőjön a begyetek.

b)
Egyék-igyék minden vendég, 
Van kamránkban éppen elég.

c)
Répa, retek, mogyoró,
Jó gyereknek ez való!

d)
Réce, ruca, vadliba,
Jöjjenek a lagziba!
Kést, kanált hozzanak,
Hogy éhen ne haljanak. 
Hajönnek, lesznek,
Ha hoznak, esznek.

e)
Ne igyál már, hagyd abba, 
Béka nő a hasadba!

f)
Ne igyál már, hagyd abba, 
Nád nő a hasadba!

Az első gyümölcsérés alkalmával

a)
Újság hasamba,
Betegségem pokolba.

(Dévay Lajos, 1886-1971)



b)
Újság a hasamba,
Hideglelés a pokolba.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Mit mond a kácsa?
Hány-zsák ár-pá-tok van?
Csak-hat, csak-hat.

Csúfolok

Névvel csúfolódók
Sándor, József, Benedek,
Zsákba hozzák a meleget.
*

Jóska, levelet hozott a posta.
*

Jóska, pöcsöd a kokoska.
*

Misiké, egyik lába kicsike.
*

András, töke, pöcse hangyás.
*

Aladár, neked tojik a madár.
*

Elemér, nyakon fosott az egér.
*

Vince, csurog a pince.
*

Sándor, gatyába táncol,
Felesége bugyiba, 
úgy mennek a moziba.



Péterke, alig vagy egy méterke.
*

Jenő, mi lóg elő, tamburaverő.
*

Lukács, lukba sül a kalács,
Én eszem a kalácsot, fene eszi Lukácsot. 
*

Julcsa, legényeket fújcsa.
*

Julcsa, hun a kapu kúcsa.
*

Marcsa, csörög a bakancsa.
*

Kata, Kata fababa,
német asszony valaga.
*

Imre, szaros az inge.
*

Örzse, Örzse, büdös bögre,
Három tepszi kutya töke.
*

Lajos, Lajos, lakatos,
töke, pöcse maszatos.
*

Zoltán, lovagol a bolhán.
*

Lackó, fickó, göndördisznó.
*
Maris, jó neki a szar is.
*
Pista, Pista iárista
beleszart az áristomba.
*
Ferenc, Ferenc, Ferdinánd,



félre áll a gatyaránc.
*
Feri, Feri, feferi,
disznó seggit keceli.
*
Gyura, Gyura, gyünnek,
birkaszarral lűnek.
*
Róza, Róza, rosszkanta,
teleszarom, vidd haza.
*
Endre, szarok a nyelvedre.
*
Ákos, töke, pöcse mákos.
*
Ádám, macska ül a hátán.
*

Jancsi bácsi csi-csi-csi,
kendnek szarik a csacsi.
*
Gyurka, sistereg a hurka.
Ha sistereg, kavard meg,
Kutya farkát csavard meg.
*
Sándor, kocsi után táncol,
Nagy bot a kezibe,
Nagyot üt afejire.
*
Iván, lovagol a libán.
*
Jutka, kell-e neked csutka ?
*
Tót, seggin afót.
*
Pali, Pali, Papali,



Tehén seggií kinyali.
*
Kemencébe van a kalács,
Megbolondult mán a Lukács,
Kivesszük a kalácsot,
Helyre hozzuk Lukácsot.
*
Sándor, kenyérhajon táncol,
Galuskáért nyekereg,
Szép lány után kesereg.
*
Tivadar, a bilibe zivatar.
*
Pap, pap, prédikál, 
Görögdinnyét hajigái,
Úgy megvágtam a papot, 
Végig fosta a padot.

Lányokat csúfoló
Lányok, lányok,
Földi boszorkányok,
Híd alatt laknak,
Szart szopogatnak.

Ha valakit utánoztak
Utánozó majom,
Átugrott a falon,
Bekapta a szarom.

Csak úgy
Tisza, Duna, Dráva, Száva,
Törjön ki a lábad szára.
*
Mondok egy viccet:
Gombold be a sliccet.



*
Öcsém, facsiga,
PÖcsöd a csacsiba.
*
Kútágason áll egy veréb,
Tóni fasza álljon beléd.
*
Eccer vótam nálatok,
Leszakadt az ágyatok,
Recsegett, ropogott,
Még a szar is potyogott.
*
Fogadjunk egy kalap szarba,
Hogy nem eszel meg kettővel.
*
Leesett a pap az ágyrú,
Lement a bőr a faszárú,
Úgy kő neki, mé pinázik,
Mé nem inkább bibliázik.
*
1960-ba,
Kotló ült a katlanba,
Aki hamarább megszólal,
Azé lesz a kotlószar.
*
Mondok egy mesét,
Kutya viszi kefét,
Izgatja, mozgatja,
Bolond, aki hallgatja.
*
Öreganyád a szilvásba,
Majd megszakad a fingás ba.
*
Öregapád a pincébe,
Térdig jár a gecilébe.



*
Adjál pacsit,
Csókold meg a csacsit.
*

Búzába van a disznó,
Csak a füle látszik,
Pokolba van a kanász,
A papnéval játszik.
Jól megforgasd a papnét,
Nincsen rajta pöndöly,
Alatta a szuszogó,
A te orrod a dugó.

(Dévay Lajos, 1886-1971)
*

S

O-Morovica, jaj, Pacsir,
Kenyereden Csantavir,
Nagykalapú Bajsa,
Bugylibicska Topolya.

Iféfás

Kedves szüleim,
Fáznak a füleim,
Küldjenek egy sapkát,
Tisztelem a macskát.

Áprilisi csúfolódó

Április szamara,
Fölment a toronyba,
Megnézte, hogy hány óra?
Féltizenkettő.
Bolond mind a kettő.



Gólya van a háztetőn
Ha valamelyik gyereknek a fejére esik egy falevél, vagy egy  

tollpihe és nem veszi észre, a többiek kórusban kiabálták, csú
folták:

-  Gólya van a háztetőn, gólya van a háztetőn!
Körülugrálták mindaddig, amíg nem vette észre.

Morovici gyerekek, 1935
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KISORSOLOK, KIOLVASÓK

Kisorsolok

A kisorsolok segítségével döntöttük el egy-egy játékkezdés 
jogát, sorrendjét, akár egyéni, páros vagy csapatjátékról volt szó.

Húzás
Legegyszerűbb módja a sorsolásnak. Az egyik játékos felvesz 

két szalmaszálat, egy rövidebbet és egy hosszabbat. Úgy fogja a 
kezében, hogy a szalmaszál végei kilátszanak, ám a hosszuk rejtve 
marad. A csapatkapitányok megfogják a kilátszó végeket, s húz
nak. Aki a hosszabbat húzza, az a kezdő. A szalmaszálakat 
helyettesíthette két különböző hosszúságú fadarab vagy fűszál is.

Rejtő
Az egyik játszótárs kis kavicsot, vagy fadarabot vesz a kezébe. 

Háta mögé teszi mindkét kezét, majd ökölbe zárva maga előtt 
keresztbe teszi. Egyik kezében van a kavics. Az egyik csapat- 
kapitány rácsap egyik kézfejére, s ha abban van a kavics, a csapata 
a kezdő.

Botrugás
Csülközésnél, a kanász kisorsolásánál, ez volt a szabály: m in

den játékos felállt a játékvonal m ögé. Botjukat a lábfejre tették és 
mutatóujjukkal tartották. Láblendítéssel el kellett rúgnia m in
denkinek a botot, olyan messzire, amennyire csak bírta. Akinek a 
botja legközelebbre esett a játékvonalhoz, az lett a kanász.



Páros, páratlan
A két csapatkapitány egymással szemben áll és választanak. 

Az egyik a „páros“ a másik a „páratlan". Mindketten hátrateszik 
egyik kezüket és közösen ezt mondják:

-  Bimm, bamm, bumm.
Az utolsó szóra egyszerre előkapják kezüket és egy vagy több 

ujjúkat felmutatják. Ha az összeszámolt ujjaik száma páros, a 
„páros“-t választó nyer és kezd, vagy fordítva.

Fej vagy írás
A csapatkapitányok egyike (akinél a pénzérm e van) peregve 

feldobja a pénzérm ét. Ezt m egelőzően azonban választanak, fej 
vagy írás. A feldobott pénzt a feldobó egyik kezével elkapja és a 
másik kézfejére helyezi. Aki eltalálta az ábrát, az a kezdő.

Felkiáltás
Több játék elkezdése előtt valamit elő kell készíteni. Például: 

lyukat ásni, távolságot kim érni, vonalat húzni. Amikor az 
előkészületek befejeződtek, szokás volt felkiáltással a sorrendet 
megállapítani: első, utolsó, második, negyedik, harmadik stb. Az 
első, vagy az utolsó helyéért volt a legnagyobb a versengés.

Kiszámolók (Kiolvasók)

A kiolvasó a gyermekdal egy -  rendszerint dallamtalan -  oldalhaj
tása. Külföldön óriási irodalma van, nálunk nem foglalkoznak vele érdem
legesen -  írta az ötvenes évek végén Kodály Zoltán.

A szereposztó játékok bevezető része a kiszámoló (kiolvasó). 
Egyes kiszámolók, mint például az Elment medve az erdőbe... kezde
tű, akár önálló játéknak is vehető.
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Az alábbi kiszámolók a falunkhoz kötődnek.

Elment/ medve /az /erdőbe,
Elvesz/tette /a pa/pucsát,
Mond /meg /te,
Hogy /milyen /színű /volt?

Akire esik a volt, a ruhája színéből választ egy színt.

Piros,
Piros,/ piros, /piros,
Van-e /rajtad /piros?

Akire esett a piros szó, m egnézte a ruháját, hogy van-e benne  
keresett szín, s ha igen, kiesett. Addig tartott a kiszámolás, amíg 
nem lett m eg a hunyó.

Enege, /benege,
Tincsi, /tancsi,
Hajdú /sógor,
Vikii /Jancsi.
*
Csirr, /csárr,
Szabó /már,
Te menj /oda,
Te huny/jál.

Akire a kiszámoló utolsó szótagja esett, az volt a hunyó, vagy 
a zavaró, de játszották kiesésre is, és amikor már ketten maradtak, 
így folytatták:

Itt ül/tettem,
Egy szem /borsót,
Itt /kelt /ki.



Piros/ kendő/ pi, pi, pi, 
Az alatt/ van /valami, 
Két/ kis /egér,
Két/ kis /nyúl,
Álljon/ ki az /ifiúr.

*
Egyedem,/ begyedem, 
IborJ nábor,
Ökör,/ bika,
Kender,/ vászon, 
Karikás/ fickó,
Túrós/ Tamás,
Precc.

*
Ó,/ 6J 6,
Tündér/kaszi/nó!
Akire ju t/ a tizen/három, 
Az lesz/ a /fogó!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13.

*
Ó, /ó, /ó,
Tündér/kaszi/nó!
Akire jön /a száz/kettő, 
Az lesz /a /hunyó!
2, 12, 22, 32, 42, 52, 
62, 72, 82, 92, 102.

*
An-tan-ténusz,
Szó-raka-ténusz,
Szóraka lika-laka,

(Papp Erzsébet, 1932)

(Dévay Lajos, 1886-1971)

(Papp Erzsébet, 1932)

(Papp Erzsébet, 1932)



A lam-balam-bam-busz-ka,
Vigyen el a kram-pusz-ka.
*

Két kis /kakas /össze/veszett,
Mind /a kettő /seggre /esett,
Ecc-lpecc, /kime/hecc,
Holnap /után /begyü/hecc,
Cér/nára, /cine/gére,
Ugorj /cica /az egér/re,
Zsupsz!
*

Esik /eső, /csöpö/rög,
Pap/rika/  Jan/csi /nyö/szö/rög,
Hát /az öreg /mit csi/nál,
Ha/son /fék/szik, /úgy/ pi/pál.
*

Szalad /a kutya /tenger /felé,
Lóg /a szőre /ezer,/felé,
Ling-Hong /laka/tos,
Tied /lesz a /gatya/fos.
*

Lap, /lap, /lap,
Leve/lező/lap,
Rá van/ írva, /nagybe/tűvel,
Hogy /te /szamár /vagy.
*

Pad alatt, /pad alatt /egy kis /ház, 
Benne /lakik /Miku/lás,
Süti-/főzi /a hur/kát,
Kértem /tőle, /de nem /ád.
Azt mondta, /hogy /pofon /vág, 
Pofon /ám, /a kisku/tyát.
Hozd ki, /fiam, /a bal/tát,
Majd /levágjuk /a nya/kát,
Bele/  tesszük /lepe/dőbe,



Elvi/sszük /a teme/tőbe,
Adunk /neki /kisbics/kát,
Avval /eszik /sült bé/kát.
*

Egyedem-/begyedem, /tenger/tánc, 
Hajdú /sógor, /mit kí/vánsz?
Nem /kívánok /egye/bet,
Csak /egy /darab kenye/ret.

Egyben, /begyben, /két ken/dőben, 
Szól /a rigó /az er/dobén.
Nyám, /nyám, /nyoma/dadik, 
Tudom /apád, /hogy hol /lakik, 
Fűbe, /fába,
Tán a /búza /bokor/jába,
Te /vagy /ki,
Te /vagy a /humó (fogó).

(Dévay Lajos, 1886-1971)

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Egy-ket/tőre, /két /előre,
Három /hatra, /hat ki/lencre,
Üss ki /tízre, /tizen/egyre,
Egy nagy/ hátba /düffen/tisre,
Szaladj, /öreg, /mert meg/ütlek,
Ha nem /szaladsz, /hátba /ütlek,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
Szolga/bíró, /mit kí/vánsz ?
Nem /kívánok /egye/bet,
Csak /egy /darab /kenyeret.
Eridj /ki /alud/ni,
A /pokolba /nyugod/ni.

(Dévay Lajos, 1886-1971)



Sújt az /átok, /tekintetes /úr,
Kolbász /nélkül /nem jó a /paszuly,
Én a /babot /nagyon /szeretem,
Ha kolbász van /benne, /jobban /megesem.

(Dévay Lajos, 1886-1971)
*

Bika, /bika /bölöm/bika,
Hol a /falu/há/za?
Imitt, /amott, /a pap /udvarába. 
Szénát /eszik, /szurkot /tojik, 
Neked /komen/dál/ja.

*

Eccer /vót /egy em/ber,
Szakálla /vót ken/der, 
Meg/gyuladt a /ken/der, 
El/szaladt /az em/ber.

*

Ecc, /pecc, /kime/hecc,
Holnap/után /bejö/hecc,
Cér/nára, /cine/gére,
Ugorj /cica /az e/gérre,
Fuss!
*
Egy -  /megé/rett a /meggy.
Kettő -  /fene/ketlen /teknő. 
Három -  /macska /ül az /ágon. 
Négy -  /biz, /oda ne /mégy.
Öt -  /leesett á  /tök.
Hat -  /hasad /a pad.
Hét -  /dörög /az ég.
Nyolc -  /üres/ a polc.
Kilenc -  /Kis /Ferenc.
Tíz -  / tiszta /víz.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

(Dévay Lajos, 1886-1971)



Ha nem /tiszta, /vidd vissza,
Ott a s/zamár, /megissza.
*

El/ment /a/pám /din/nyét /lop/ni,
El/fe/lej/tett /zsá/kot /vin/ni,
Le/ve/te/tte /a /ga/tyá/ját,
Te/le/szed/te /a /szá/rát,
Inc-lprinc,
Te /vagy /o/da-/kint!
*

El/ment /a/pám /din/nyét /lop/ni,
El/fe/le j/tett /zsá/kot /vin/ni,
Ecc-lpecc, /kime/hecc,
Holnap/után /bejö/hecc.
*
Egy, /kettő, /három,
Macska /ül az /ágyon.
Fogad/junk /egy liter /borba,
Hogy ez /tizen/három.
*
Lemen/tem én /a pin/cébe,
Vajat /csipe/get/ni,
Utá/nam jött /öreg/'apám,
Hátba /vere/get/ni.
Nád /közé /búj/tam,
Nád/sípot /fúj/tam,
Nád/sípom /így /szól,
Di-/Dá-/Dú,
Te vagy /az a /nagy/szá/jú!
*

Elmen/tem én /a szőlő/be,
Szőlőt /csipe/get/ni,
Utá/nam jött /öreg/apám,

Jól meg/vere/get/ni,
Nád /közé /búj/tam,



Sípot /farics/kál/ni,
Az én /sípom, /csak azt /fújja,
Dirr-e, /durr-a /csapó/dór.
Kelten /fogunk /egy bé/kát,
Neked /adom /a far/kát.
*

Egy, /kettő, /há/rom,
Háta/mon a /zsá/kom,
Zsákom/ba a /má/kom,
Mákom/ba a /rá/kom,
Kirág/ta a /zsá/kom,
Meget/te a /má/kom.
Aki /szánja /ká/rom,
Fogja /meg a /rá/kom.
*

Egyszer /volt egy /em/ber,
Szakál/la volt /ken/'dér,
Bükk/fa tariszjnyá/ja,
Fölmá/szott /a fá/ra,
Lee/sett /a sár/ba,
Betet/ték a /lepe/dőbe,
Kivit/ték a /teme/tőbe,
Két /kutya /húz/ta,
Öreg/apám /nyúz/ta,
Sári /néni /sirat/ta,
Kisku/tyája /ugat/ta.
*
Jedan, /dva, /tri, /cetiri, /pet, /šest,
Sedam, /osam, /devet, /deset,
Amit /szarok, /mind meg/eszed.
*

Sárga /cukor, /veres /bor,
Mindjárt /rád /kerül a /sor, 
Szaladj, /pajtás,
Ha nem /szaladsz, /itt /maradsz.



Ma/darak /vol/tunk, föld/re /száll/tunk, 
Bú/za/sze/met /sze/de/get/tünk,
Mond /meg /nekem /te,
Hányat /mon/dasz / te ?
Öt. (Tetszés szerinti számot kell mondani.)
Egy, /kettő, /három, /négy, /öt.
Te vagy a fogó!
*

Egy-/pety, /liba/begy,
Rád /esik a /húszon/'egy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Te vagy a fogó!
*

Ki/ug/rott /a gom/bóc /a fa/zék/búl,
U/tá/na /a /mol/nár /faze/kas/tul,
Stúl, /Stúl, /Stúl,
Faze/kas/tul.
*

Réce, /ruca, /vad/liba,
Jöjje/nek a /lag/ziba!
Kést, /kanált /hozza/nak,
Hogy /éhen ne /halja/nak.
Ha jön/nek, /lesz/nek,
Ha hoz/nak, /esz/nek.
*

Egy, /kettő, /három, /négy,
Kicsi /Balázs, /hová /mégy'?
Debre/cenbe /pipá/ért,
Kolozs/várra /leá/nyért.
Jákob/nak van /hat /fia,
Mind /a hat /csizma/dia,
Simi, /Samu, /Sámu/el,
Dini, /Dani, /Dáni/el.



Egy, /kettő, /három, /négy,
Te kis/leány, /hová /mégy?
Nem /megyek én /messzi/re,
Csak /a világ /végi/re,
Ott se /lesük /soká/ig,
Csak /tizenkét /órá/ig.
*

Egy, /kettő, /három, /négy,
Sánta /kutya, /hová /mégy?
Nem /megyek én /messzi/re,
Csak a /Tisza /széli/re.
Ott áll /egy /kato/na,
Kérdi /tőlem, /hány /óra?
Fél/tizen/ket/tő,
Eltö/rött a /csen/gő,
Csőn-/csőn-/csőn/gött,
János /bácsi /meg/dög/lött,
Holnap /lesz a /teme/tése,
Te /leszel a /fele/sége.
*

Sas, /sas, /laka/tos,
Látom, /lábad /ripa/csos.
Addig /libát /nem a/dok,
Míg /százat nem /fordu/lok,
10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100.
*

Mese, /mese, /mát/ka,
Pillan/gós /madár/ka,
Ingó, /bingó /ró/zsa,
Te /vagy a /fogócs/ka.
*

Akom-/bákom-/tubá/kom, 
Elfő/'gyott a /dohá/nyom,



Ha el/fogyott, /menni /kell,
Tizen/hatnak /lenni /kell.
1, 2, 3...15, 16.
*

Egyedem-/begyedem /keszke/nőm,
Szól a /rigó /az er/dőn.
Nyúl, /nyúl /nyoma/dék,
Bárány, /tüccs ki, /üsd /ki,
Mikö/zülünk /ezl!
*

Egyedem-/begyedem /vaskam/pó,
Volt /egyszer egy /kis Jan/kó,
Egyet /gondolt /magá/ba,
Elsza/ladt a /világ/ba.
*

Egyedem-Zbegyedem /keszke/nőbe,
Szól a /rigó /az er/dőbe.
Csirr-/csárr,
Szabó /Pál,
Te e/redj /ki,
Te /huny/jál!
*

Ödön, /bődön /öt má/zsára,
Szól a /rigó, /rigan/cára,
Cér/nárúl-/cér/nára,
Kata-/kata /komé/dia,
Arany /János - /slocc!
Kivagy.

(Papp Erzsébet, 1932)



JÁTSZOTTÁK MÉG
Gyereklakodalom

A felnőttek, hogy gyerekeiknek különleges élményt szerez
zenek, olykor gyermeklakodalmat szerveztek. Ez a szokás a 
negyvenes és ötvenes években volt divatban a falunkban. A  
szervező szülők más szülőket is bevonva készültek a lakodalomra. 
Lányukra a menyasszony szerepét ruházták és előre kijelölték a 
vőlegényt is. Násznépnek meghívták az utcabeli és a rokon
gyerekeket, akik koszorús lányok és koszorús fiúk voltak. A  
szervezők a párosítást is előre eltervezték, hogy kinek ki lesz a 
párja. Az esem ényt m egelőzően egy héttel korábban szóltak, hogy  
m inden meghívott eljöhessen. A résztvevők életkora 8-12 év volt. 
A gyermeklakodalmat nyáron tartották.

Gyereklakodalom. A vőlegény Gál Misi. Bácskossuthfalva,



Kora délután a m enyasszonyos háznál, kinn, az első  
udvaron, m egterített asztalnál várták a vendégeket (gyere
keket), akik -  ha tehették -  tortát is hoztak. A gyereklakodalm at 
szervező szülők kúcsos kalácsot is sütöttek. (Szokás volt, hogy a 
lakodalmi m enetben a násznép borral és kúcsoskaláccsal kínálja 
a járókelőket, a lakodalom lesőket.) M eggylé volt a vörös, a 
bodzalé pedig a fehérbor. Amikor m inden vendég m egérkezett, 
a felnőttek  kettesével sorba állították őket, elő l a m eny
asszonnyal és a vőlegénnyel, m ögöttük a koszorús lányokkal és 
fiúkkal, majd elindították a m enetet, az egyik utcán fel, a 
másikon vissza.

A menyasszonynak hosszú ruhája és fátyla volt, a vőlegény  
akár rövidnadrágban is lehetett. Visszatérve a lakodalmas 
házhoz, paprikást szolgáltak fel. Leginkább egy harmonikás szol
gáltatta a zenét. Többnyire közös játékkal ért véget a gyereklako
dalom.

(Papp Erzsébet, 1932)

Játékra hívás
A fiúknál és a lányoknál bevett szokás volt a játékra hívás. 

Ennek több oka volt. Nem  kellett kapukon bekopogni, s e jelek  
messzire elhallatszottak. Egy-egy utcán elhangzó jelet több házban 
lehetett egyszerre hallani. Ilyenkor tudták a gyerekek, hogy az 
elkezdett otthoni munkát minél gyorsabban befejezzék, hiszen 
várják őket. A fiúknál füttyjelek voltak, amit szájjal, vagy ujjaik 
szájba tételével szólaltattak meg. A lányoknál a szájjal való 
prüttyögés, prüttyentés tolt, prrr, prrr hangokat hallattak, amit 
dallamszerűen formáltak.

Zálogkisorsolás
M inden zálogos játék befejező része. Zálogba adott tárgy 

bármi lehet, például: gyűrű, gomb, zsebkendő, bicska, sapka, baba 
stb. A zálogba adott tárgyakat egy kendővel letakarják. Válasz
tanak egy kikiáltót és egy bírót. A kikiáltó a kendő alatt m egfog egy 
zálogot és a bíró felé fordulva kérdezi:



-  Mi legyen a sorsa annak az egyénnek, akinek a záloga a kezemben
van?

A bíró ítéletet hoz, ami különféle tréfás feladatok végrehaj
tása. Például: fél lábon kell ugrálni, vagy háromszor kell azt m on
dani, hogy hülye vagyok, vagy bukfencezni kell stb.

Nyuszi ül a fűben...

Nyuszi ül a fűben,
Szépen szundikálgat,
Nyuszi talán beteg vagy?
Hogy még nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp, nyuszi hopp!
Nyuszi egyet elkapott.

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006

Körbe guggolnak a gyerekek, egyikük, aki a nyuszi, a kör 
közepén guggol. A dal végén szökdécselve odaugrál valakihez, akit 
elkap, és helyet cserélnek.

Addig játszanak, míg meg nem unják. A kör közepén levő 
gyerek mindkét keze mutatóujja segítségével a nyuszi fülét utánzó 
pózban guggol.



Beültettem kiskertemet...
Páratlan számú gyerekek játsszák, egyikük a vevő, a többiek 

párban virág és a gazda. Körben állnak a gazdák, a virágok előttük 
guggolnak. Közösen énekelnek. A vevő a körön belül körbejár.

a)
Beültettem kiskertemet a tavasszal, 
rózsa, szegfű, liliom és rezedával.
Ki is kelt az egyenként,
El szeretném adni mind, 
de most mindjárt.

A dal végén a vevő odafordul az egyik gazdához, kezet fog 
vele és ezt énekli:

Én megveszem virágodat, ha eladod, 
ha az árát te magad is nem sokallod.

Gazda:
-  Versenyfutás az ára, uccu, nézzünk utána, de most mindjárt!

Ellenkező irányba körbefutnak és aki hamarabb ér vissza a 
virághoz, az a gazda, majd folytatódik a játék.

b)
Beültettem kiskertemet a tavasszal, 
rózsafával, liliommal, rezedával.
Ki is kelt az egyenkint, 
el szeretném adni mind, 
de most mindjárt.

Én megveszem virágodat, ha eladod?
Ha az árát te magad is nem sokallod ?

Gazda:
Versenyfutás az ára, aki előbb találja, elviheti.

(Dévay Lajos, 1886-1971)



A körben áll egy kislányka
Lányok énekes körjátéka. Egy leány beáll a kör közepébe, 

majd párt választ magának és forog vele. A többiek állva énekelnek 
és ütem esen tapsolnak hozzá:

Körben áll egy kislányka,
Lássuk, ki lesz a párja,
Lássuk, kit szeret a legjobban,
Azzal forduljon gyorsan.

Választ párt magának.

Ezt szeretem legjobban,
Ezzel fordulok gyorsan,
Vége, vége, vége mindennek,
Vége a jó kedvünknek.

A választott benn marad és most ő választ párt magának. 
Addig játsszák, amíg m eg nem  unják.

Búzavirág tánccsoport. Bácskossuthfalva, 2006



Cickom, cickom...

Cickom, cickom,
Vagyon-e szép lányod?
Vagyon, vagyon,
De mihaszna vagyon.
Add nekem azt,
Elkapom azt,
Szita, szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dob szerda.

A legények regimentje 
Igen nyalka,
Benne ireg-forog 
Sándor, Panka,
Icce, ruca Rebeka,
De édes a dereka, galambocska.
Ha ékes is illeti,
Barna legény szereti,
Galambocska.

Énekes körjáték, fiúk, lányok játsszák vegyesen. A játékosok  
kézen fogva, énekelve körbejárnak. Az előre kiválasztott játékos a 
kör közepén áll és éneklés közben választ magának párt. Ha lány, 
fiút, ha fiú, akkor lányt. Az ireg-forog... szónál körbe forognak. Az 
ének végén szerepcsere.

Hol jártál, báránkám?
Lányok, fiúk közös, énekes, párbeszédes, szerepjátszós játé

ka. Választanak egy asszonkát és egy báránkát, a többiek pedig kört 
alakítanak. A kérdést a körön belül álló asszonka intézi a körön 
kívül álló báránkához. A válasz ism étlését a báránkával együtt m in
denki énekli. Utána körbe forognak, következik a második kérdés, 
és a játék folytatódik:



-  Hol jártál, báránkám?
-  Kertek alatt, asszonkám.

Kertek alatt, asszonkám.
-  Mit ettél, báránkám ?
-  Zöld füvecskét, asszonkám.

Zöld füvecskét, asszonkám.
-  Mit ittál, báránkám ?
-  Forrásvizet, asszonkám.

Forrásvizet, asszonkám.
-  Nem féltél, báránkám ?
-  Féltem, biz' én, asszonkám.

Féltem, biz' én, asszonkám.
-  Megvertek-e, báránkám ?
-  Biz' megvertek, asszonkám.

Biz' megvertek, asszonkám.
-  Ki vert meg, báránkám?
-  Bojtárgyerek, asszonkám.

Bojtárgyerek, asszonkám.
-  Mivel vertek, báránkám?
-  Furkósbottal, asszonkám.

Furkósbottal, asszonkám.
-  Hogy ríttál, báránkám?
-  Me-e-e-e, asszonkám.

Me-e-e-e, asszonkám.

Megy a papucs vándorútra
Csoportos, énekes játék. Szorosan felhúzott térddel egymás 

mellé ülnek fiúk, lányok. Mindkét kezüket térdük alá teszik, 
közben egy papucsot kézről kézre adnak.

Az ének folyamán a Sári, hopp!-ra fel kell mutatni a papucsot, 
ha addigra nem találja meg a kereső.

Amíg az éneklés tart, a kereső keresi a papucsot és rámu
tathat bárkire. Ha eltalálja, hogy kinél van a papucs, helyet cserél
nek.



Megy a papucs vándorútra,
Egyik kézből a másikba,
Aki tudja, meg ne mondja,
Merre van a papucs útja.
Csili-csalamádé, csili-csalamádé,
Csili-csalamádé, Sári-hopp!

Kis Bence

Egyszer volt egy kemence,
Belebújt a kis Bence,
Kormos volt a kemence,
Fekete lett kis Bence.

Ránézett a mamája,
Nem ismert a fiára,
Becsukta a kemencét,
Jól elverte kis Bencét.

Éneklés közben mutatjuk a cselekményt a következőképpen:
• Az első verssornál két kezünkkel félkört leírva mutatjuk a 

kemence ajtajának ívét.
• A második verssornál úgy csinálunk, mint aki bebújik.
• A harmadik és a negyedik verssornál arcunkat simogatva 

mutatjuk a korom színét.
• Az ötödik verssornál szemünk elé tesszük a kezünket, 

hangsúlyozva a ránézést.
• A hatodik verssornál széttárjuk kezünket, mint aki 

meglepődik.
• A hetedik verssornál kezünkkel az ajtó kinyitását utánoz

zuk.
• Az utolsó verssornál összeütögetjük a tenyerünket.
Két, három éves gyerekekkel játsszuk ezt a játékot.



Szép nagy körbe álljunk

Szép nagy körbe álljunk, egymás után haladva,
Szép nagy körbe forogva, furulyázzunk, szépen,
Trilla, trilla, trilla...

Szép nagy körbe álljunk, egymás után haladva,
Szép nagy körbe forogva, muzsikáljunk szépen,
Cini, cini, cini...
Szép nagy körbe álljunk, egymás után haladva,
Szép nagy körbe forogva, cimbalmozzunk szépen,
Cimbili, cimbili, cimbili...

Körben, egymás után haladva utánozzák a furulyázást, 
hegedülést, cimbalmozást.

(Dévay Lajos, 1886-1971)

Ördögmalom
Amikor még a körhinta nem volt általánosan elterjedt és nem jelent 

meg rendszeresen a vásárok idején, akkor sem mondott le a fiatalság a 
hódító, jóleső keringésről. Szokás volt, hogy pünkösd napjára egy-egy utca 
legényei ördögmalmot eszkábáltak össze. Kivették egy kocsi tengelyét (lovas 
kocsi), leásták a földbe, rátették az egyik kereket és ahhoz erősítettek 
keresztbe vendégoldal rudakat. A rúd végére ültek a keringeni vágyók, 
akiket a többiek a keréknél fogva sebesen forgattak. (Dévay Lajos -  
Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában című könyvéből.)

Nyári fürdőzés
A nyári fürdőzés is egyfajta játék volt, több helyszínnel. 

Nyáron a gyerekek kötelessége volt ugyanis, többek között, a 
libapásztorkodás a Nagyárok partján. Amikor nagy volt a meleg, a 
libákkal együtt a patakban fürdöttek a gyerekek is.

A másik színhely is a Nagyárokhoz kötődik. A Szűcs-féle 
téglagyárnál a munkások deszkákkal elrekesztették a Nagyárkot, 
és a gyerekek ide jártak fürdeni csiborok, békák, piócák társasá



gában, közben iszappal dobálták egymást, ugráltak a partoldalról, 
élvezték a fürdőzést. Később a m egépített falusi fürdőm edencébe  
m entek fürdeni. A víz négy-öt nap után bezöldült, átláthatatlan 
volt, így lehetett zavarócskázni, hiszen, ha lebuktak a gyerekek a 
víz alá, a zavaró nem láthatta őket. Ha a zavaró m egérintette 
valamelyik játszótársát, átadta a zavaró szerepét.

Régi fürdő. Moravica, 1966



GYERMEKHIEDELMEK

A gyerm ekhiedelm ek is hozzátartoztak a játszáshoz. 
Apróságok egy gyermek életében olykor nagy jelentőséget kaptak. 
H ogy hittek-e, hittünk-e ezekben a dolgokban? Úgy fogalmaznék, 
hogy játék volt.

Négy csoportra osztottuk a gyermekhiedelmeket: kívánal
mak; szeret, nem szeret; nagyszombati gyermekvarázslat; szeren
csehozó.

Kívánalmak

Oháj-boháj

Oháj-boháj,
Ha meggyógyul, nem fáj.

Még ma is a leggyakoribb kívánalom, ha egy 2-3 éves gyer
mek megsérül. A fájós testrészt megsimogatjuk, megpusziljuk és 
ekkor mondjuk a kívánalmat, ami sok esetben segít is.

Találkozás a kéményseprővel
Kérni kell a kéményseprőtől egy szálat a kéménykotró 

seprűből, azt jól el kell rejteni, hogy senki se tudjon róla. 
Kívánságunk teljesül.



Szempilla
Ha játszótársunk arcán egy szem pillát találunk, azt a 

hüvelyk- és mutatóujjunkkal megfogjuk. Mindketten háromszor 
megleheljük, majd magunkban kívánunk valamit. A kívánalom  
után ujjainkat szétnyitjuk, de előtte meghatározzuk, melyik ujj 
kinek a szerencsehozója, vagyis ujjat választunk. Akinek a válasz
tott ujján marad a szempilla, annak teljesül a kívánsága.

(Papp Ibolya, 1958)

Tyúkmellcsont
Ebéd közben, amikor a főtt 

csirke m ellehúsát m egettük, talál
tunk egy ipszilon alakú csontot. Ezt 
ujjunkkal ketten m egfogtuk és 
m agunkban kívántunk valamit. A 
kívánság után kettétörtük a csontot.
Akinek nagyobb darab maradt a 
kezében, annak a kívánsága teljesül.

Pitypang
Két gyerek, pitypanggal a kezükben, szembe áll egymással. 

Kívánnak valamit, majd erősen ráfújnak a pitypangra. Annak a 
kívánsága teljesül, akinek a pitypangmaradéka kisebb.

Fazekas Krisztina és Verebes Kitti. Bácskossuthfalva, 2006



Szeret, nem szeret

Akácfalevél
A lányok kezükbe vesznek egy akácfalevelet és egyenként 

letépik, közben minden tépésre szeret, nem szeret szót mondanak. Az 
utolsó levélre kijön az igazság.

Virágszirom
A fentebb leírtak alapján a kislányok egy virág szirmait 

tépdesik. Az utolsó sziromra kijön az igazság.

Fehér cérna, fekete cérna
Ha játszótársunk ruháján fehér cérnaszálat találunk, a 

szeretője szőke, ha fekete cérnaszálat találunk, a szeretője barna.
(Papp Ibolya, 1958)

Luca
Kislányok Luca-napkor 12 cédulára 12 fiú nevét írják fel. 

Karácsonyig m inden nap egy cédulát kihúznak. Az utolsó cédula 
karácsonyra esik és megmutatja, milyen keresztnevű lesz a férje.

Orgonavirág
A házasság idejének megjóslása. Az orgonavirágot a hüvelyk

ujjunk redőjébe fogjuk és himbáljuk a kezünk. Minden himbálás 
egy évet jelent. Amikor a virág kihull, annyi év múlva megyünk  
férjhez. Jó szórakozás volt.

Katicabogár
Lányok játéka. A katicabogarat összezárt tenyerükbe veszik 

és mielőtt kinyitnák, játszótársuk (barátnőjük) minden ujjára egy  
fiúnevet gondolnak. Amelyik ujjról elszáll a katicabogár, az a fiú 
gondol reájuk.



Nagyszombati gyermekvarázslat

Kora reggel kizavarták a gyerekeket a házból, hogy körüljár
ják nagy zajjal, kiabálással:

-  Kigyó, béka ki a házból!
A rossz kiűzésére szolgált.

(Szente Lídia szül. Bíró, 1906)

Szerencsehozó

Találkozás a kéményseprővel
Ha kéményseprővel találkozunk, m eg kell fogni a ruhánkon 

egy gombot. Ez szerencsét hoz.

Patkó
Ha lópatkót találunk, vegyük fel, köpködjük m eg háromszor 

és dobjuk a hátunk mögé. Szerencsét hoz.
Ha hétlyukú patkót találunk, vigyük haza és szegezzük fel az 

ajtófélfára. További életünkre szerencsét hoz.

Szürke ló
Ha szürke lovat látunk, ezt mondjuk:

Szürke lovat látok,
Szerencsét találok.



Herelevél
Lóhere (vadhere) között keressük a négylevelűt. Ha találunk, 

szakítsuk le és dugjuk a blúzunk (ingünk) alá. Szerencsét hoz. 
Fekete macska

Ha fekete macska átfut előttünk az úton, balszerencse, vagyis 
elviszi a szerencsét, de ha többször az útra köpünk, a szerencse 
nálunk marad.

Orgonavirág
Az orgonavirágban keressük az ötszirmú virágot. Szakítsuk 

ki, tegyük a blúzunkba (ingünkbe). Szerencsét hoz.

Verebes Kitti. Bácskossuthfalva, 2006
Jósló

Lányok játéka. Egy nagyobb, négyzet alakú papírlapból 
készül. A papírlapot az átlók és a felezővonalak mentén behajto
gatjuk és az éleket jól lesimítjuk. A szétnyitott papírlapot a sarkok
nál behajlítjuk úgy, hogy a szélek összeérjenek és újra négyzet 
alakot kapjunk. Megfordítjuk, és újra a sarkokat behajlítjuk, 
vagyis az előző folyamatot megismételjük. Az így elkészített



négyzetet felébe hajtjuk, majd a jobb és a bal kezünk hüvelyk- és 
mutatóujját a kialakult kis piramisokba dugjuk. Ujjaink moz
gatásával ki-becsukjuk a kis piramisokat. Ez a jósló. A kis 
piramisok belső oldalaira nyolc különféle fiúnevet írunk. 
Játszótársunk találomra rámutat az egyik piramisra és mond egy 
számot (például hat). Ekkor hatszor elvégezzük a ki-becsukogatást 
és a hatodik művelet után a megjelölt piramis szabadon maradt 
oldaláról leolvassuk a majdani szeretőnk nevét.

(Papp Ibolya, 1958)
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KOTTÁK
Nyuszi ül a fűben

Nyu - szi ül a fű ben, ül - ve szun - di - kál gat.

m
Nyu - szi ta - Ián be - teg vagy, hogy még nem is u - gór - hatsz?

  J J J
Nyu - szi hopp. nyu - szi hopp, nyu - szi egy - et el - ka - pott.

Bújj, bújj, zöld ág... (var. 1.)

m
Bújj, bújj zöld ág, zöld le - ve - lecs - ke,

Nyit - va van az a - rany ka - pu, csak búj - ja - tok raj - ta.

m
Nyisd ki ró - zsám ka - pu - dat, ka - pu - dat,

Hadd ke - rül - jeni vá - ra - dat. vá - ra - dat.

Szi - ta. szi - ta pén - tck. sze - re - lem csü - tör - tök, zab szer - da.



m
Raj - ta, raj ta, le - sza - kadt a paj - la,

Benn ma - radt a macs ka far ka.

Bújj, bújj, zöld ág... (var. 3.)

Bújj, bújj zöld ág, zöld le - ve - lecs - ke,

♦
Nyit - va van az a - rany ka - pu, csak búj - ja - tok raj - ta.

Nyis - sad Asz - szony ka - pu - dat, ka - pu - dat.

Hadd ke - rü löm vá - ra - dat, vá - ra - dat.

Szí - ta, szi - ta pén - tek, sze - re - lem csü - tör - tök, zab szer -

Új a csíz - mám. most vet - ték. de zsí - ros a sár - ka.

Az - ért vet - ték, azt ne - kém, hogy u - gór - jak raj - ta.

Csem-csem gyűrű... (var. 1.)

cső - rög, itt pö - rög. itt a ki - a - dó - ja.

Csem-csem gyűrű... (var. 2.)

Itt cső - rög. ott cső - rög. itt a ki - a - dó - ja.



Elvesztettem zsebkendőmet...

El - vesz - tét - tem zseb - ken - dö - met. meg - ver a - nyám ér - te.

A - ki ez - tét meg - ta - Iái - ja cső - kot a - dók ér - te.

Sza - bad pén - tek, sza - bad szom - bat. sza - bad szap - pa noz - ni.

Sza - bad az én ga - lám - bőm - nak. egy pár csó - kot ad - ni.

Kis kacsa fürdik...

r n  I i

J  J  ^
Kis ka - csa 

Anv - já - hoz

fúr - dik fc 

ké - szül Lei

ke - te 

i - gy ei - or -

tó - ba. 

szag - ba.

1

• r~ . j ar  é
Kapd el. kis - lány. kapd el. a - kit sze - retsz. kapd el.



Túr út ettem.

Tű - rút et - tem. el - ej - tét - tem. Azt sem tu - dóm, ho - vá tét - tcm.

Szél fúj - ja pánt - li - ká - mát, kapd el kis - lány a szók - nyá - mát.

Mit játszunk, lányok?

Mit ját - szunk, Iá - nyok? Csi - cse - ri bor sót.

Há - rom vac - kot, hat - ba - rác - kot, ten - ge - ri gug - got.

Gyér - tek, Iá - nyok, ját - szunk, u - gyan mit is ját - szunk?

Ná - dat. vac - kot, vad - ba - rác - kot, gug - goi - junk le. Iá - nyok.

Dombon törik a diót...

*
Dóm - bon tö - rik a di - ót, he - gyen meg a mo - gyo - rót.

Raj - ta, visz - sza, tes - sék, ké - rém, meg - be - csül - ni

Is - pi - láng. is - pi - láng. is - pi - Ián - gi ró - zsa.

j i j j
Bar - na - szc - mii kis Ma - ris - ka. fór - dúlj an - gyal mód - ra.



Hajlik a meggyfa..

Haj - lik a meggy - fa. nagy az ár - nyé - ka..

a - kit sze - retsz, kapd el.

Ha jó cica volna.

*
Ha jó ci - ca vol - na, e - gc - rét is fog - na,

Ár - kot, bök - rőt u - gór - na, még - is c - gyet meg - fog - i

Tüzet viszek...

m
Tü - zet vi - szék. ne lás - sá tok.

m m —W— 
tok.Ha lás - sá tok. ne hagy - já

m
Eg. ég. ég. a ni - há - tok.

Hol jártál, báránkám?

Kér lek lati. asz szón kám.

Mit ettél, báránkám?
Zöld füvecskét, asszonkám, 
Zöld füvecskét, asszonkám.



M it ittál, báránkám ? 
Forrásvizet, asszonkám, 
Forrásvizet, asszonkám.

Nem féltél, báránkám ? 
Féltem biz én, asszonkám, 
Féltem biz én, asszonkám.

Megvertek-e, báránkám ? 
Biz megvertek, asszonkám, 
Biz megvertek, asszonkám.

Ki vert meg, báránkám ? 
Bojtárgyerek, asszonkám, 
Bojtárgyerek, asszonkám.

Mivel vertek, báránkám ? 
Furkosbottal, asszonkám, 
Furkosbottal, asszonkám.

Hogy rítál báránkám ? 
M-e-e-e-e, asszonkám, 
M-e-e-e-e asszonkám.

Ég a gyertya...

t*— 1----- J------—J------

Ég a gvcr - ty a ,

l  i i , , |=

•J-
ha meg - gyújt - ják. mi - kor eZt £l tán - cot jár - ják,

j  *  *  •  •  J _ J J J J J 1
Fúj - jad. fúj - jad: kis ka - 10 - na. hadd do - bog - jón ez az ut - ca.

j j
Állj ki már.



Egyedem, begyedem...

^  0 é 0 0 0 0  0 0 0 -
E - gve-dem, be - gye-dem, len - ger tánc.

* 0 * 0
Haj - dú só - gór,

* 0 *
mit ki - vánsz,

rr ■ •  —  J  •  0 rg s •  * " •  1 ' 0 •  5

Ecc, pecc, ki - me - hetsz, hol - nap u - tán be - jő - hetsz.

Cér - ná - ra, ci - ne - gé - re. u - goij, ci - ca, az e - gér - re, fuss.

Egy, megérett a meggy...

^ ü h
Egy. meg- é rett a meggy, Két - tö, fe - ne - két - len - tek - no,

Há - rom; macs-ka ül az á - gyón,

Négy, biz o - da nem mégy,

öt, le - e - sett a tök,

Hat, ha - sad a

Hét, dö - rög az ég.

m
Nyolc, ü - rés a polc. Ki - lene. Kis Fe - renc,

$
Tíz, tisz - ta víz. ha nem tisz - ta, vidd visz-sza. Ott a sza-már meg-isz-sza.

Csigabiga...

4
Csi - ga - bi - ga, gye - re ki. ég a há - zad i - de - ki,

$ J ij j  -i
Kapsz te - jct. va - jat. hol - nap - ra is ma - rád.



Süss fel, Nap.

Süss fel

Süss fel

fć - nyes Nap.

fć - nyes Nap.

Ker - tek a - latt a kis bá - rány majd meg fagy.

Ker - tek a - latt a lu - da - im meg - fagy - nak.

Esik az eső...
m

E - sik az c - sőr haj - lik a vesz - sző.

Ha - rag - szik a ka - to - na, mert - meg - á - zik a lo - va.

m
Nem néz a nap - ra. csak a szép Iá - nvok - ra.

Ess, eső, ess.

Ess. c - ső. ess. ka - ri - ká - ra ess.

Az én ha - jani o - lyan le - gyen. mint a esi - kő far - ka.

M ég an  - nál is hosz - szabb. m int a Du - na hosz  - s z a :

K rum p - li bök - ro - sód - jék. bú - / a  s /a  - po - rod  - jék .

# ü n ü l
Ess. e - sö. ess. ka - ri - ká - ra ess.



$
Ki - esi va - gyök én. majd meg - nő - vök én.

Mind a tü - dó a fa - zék - ból. ki - da - ga - dók én.

Kicsi vagyok én... (var. b)

Ki - esi va - gyök én, majd meg - nő - vök én,

Esz - ten - dő - re vagy ket - tő - re. nagy lány le - szek én.

Gólya, gólya, gilice...

Gó - lya. gó - lya, gi - li - cc. mi - tői vé - rcs a Iá - bad,

Tö - rök gye - rck meg - vág - ta. ma - gyár gye - rek gyó - gyít - ja.

Síp - pal. dob

Szebb a páva, mint a pulyka

ná - di he - ge - dű - vei.

Szebb a pá - va, mint a pulv - ka. mert a puly - ka vé - rcs húr - ka.

Rút. rút. rút. rút rút

Tente, baba, tente... (var. a)

Ten - le. ba ten - te. itt van mar a/. es - te.

m m
A - ludj. in - gó. bin - gó. pi - ci ró - zsa bim  - bó.



Ten - te, ba - ba,

1  r— i .....

ten - te,

—i----------- J------------

itt van már az es - te,

— ----------- 1--------- 1
$  J - ~ J ..... 4

Ben - ne volt a
4 — - — 1
Ián - gos,

•  •
meg - et - te Papp

4 —
Já - nos.

Tente, baba, tente... (var. c)

Ten - te, ba - ba, ten - te, a sze - me - det hunyd le,

A - ludi. in - só. bin - só, dí - ci ró - zsa bim - bó.

Tente, baba, tente... (var. d)

Ten - te, ba - ba, ten - te, a sze - me - det hunyd le.

A - ludj, in - gó, bin - gó, pi - ci ró - zsa bim - bó.

A1 - szik az i - bo - lya, esi - esi - ja. ba - bu - ja.

Csicsíja-babája... (var. a)

Csi - esi ja, ba - bá - ja, a - pa ka - to - ná ja.

Csi - esi ja, ba - bá - ja. al - szik a pus - ká - ja.

Csicsíja-babája... (var. b)
£  ¥ J— j— j --- j-------1------ j— j— —J J---------J— J— J------ J— J— J— ■*—

Csi - csíj, ba - ba, a - lúd - jál, nyu - szi - ka is al - szik már,

Es - te van a

in n
•  •  m ...........  J -  J  •  m
fa - lu - ba. cs - ti ha - rang hal - ük már.

M ajd ha reg - gél fel - ra - gyog. Is - ten na - pocs - ká ja .
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Hinta, palinta...

j j ij-j j  iR-n i -n n i-n n  íj j
Hin - ta, pa - lin - ta, ré - gi dun - na, kis - ka - to - na, u - goij a Du - ná - ba.

Áll a baba, áll...

n  ij i r~ i r~j  i j =
Áll a ba - ba, áll, mint a gyér - tva - szál.

Fo - gad - junk egy li - tér bor - ba, hogy ez megy is már.

Ég a gyertya, ég...

Eg a gver-tya, ég,

El ne a - lúd - jék.

—m—w - j j -

a - ki Ián-got lát-n i a-kar, mind le-gug-gol - jék.

Csip, csip, csóka... (var. a)

Csip, csip, csó - ka, vak var - júcs - ka.

Ko - mám - asz - szony ké - re - ti a sze - ke - rét,

$

Nem ad - ha - tóm o - da. tyú - kok ül - nek raj - ta.

Hess. hess, hess.

Csipi, csóka... (var. b)
= 1 = =

Csi pi.

Jó \ olt

csó  - ka. vak var

kis

júcs - ka.

úcs - ka.



Ha nem
Vi - gye

jo
cl

kis
vak

fi
var

úcs - ka.

júcs - ka.

Dombon törik a diót.

m
Dóm - bon tö - rik a di - ót. Raj - ta. meg a mo - gyo - rőt.

Tes - sék, ké - rém, meg - be - csiil - ni, és a fold - re le - csü - csül - ni, csüccs.



KÉPMELLÉKLET

Szigeti család: Bálint, Julianna és gyermekeik: 
Zsófia, Zsuzsanna,Jucika (kendőben) és Mária. 1905



Lányok, 1900. 
Fotó: Mendege Bálint

Kiss Judit és János, 1912

Madarász Rozália 
és gyermekei, 1912 Gyerekek a malom előtt, 1914



Torok M án és Torok Marika, 1915 Lányok, 1918

Facsar tanítónő osztálya, 1920 
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Páncsics Mihály és 
Kiss János, 1922 Kiss Mariska, 1931

Kovacsics Antal osztálya, 1931



Család az 1930-as évekből



Gyerekek, 1950 Beredity Lajos, 1951

Stangliczki Csaba, 1947 
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Stangliczki Gyöngyi és Csaba, 1949

Konfirmandusok, 1952 
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Karnevál. Kovács Teréz tanítónő osztálya,

Gyerekek az önkiszolgáló játékrészlegénél, 195? 
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Karnevál, 1961

Ördögmalom (körhinta), 1962



Kadvány Zolika (6 éves), Ági (2 éves) és Iván Attila (2 éves), 1972

Farsangolás. A kocsis Varga Péter, 2007 
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RECENZIÓK

Vélemény
Molnár Gyöngyi -  Papp László: MOROVICI JÁTÉKOK 

című kéziratáról

Egy új, leendő könyv, M olnár Gyöngyi és Papp László 
szerzőpáros műve, amit pedagógiai segédkönyvnek is nevezhet
nénk, hiszen óvónők, tanítók, tanárok használhatják elsősorban, 
de lelkes szülők is forgathatják, akik fontosnak tartják a gyer
mekükkel való együtt játszást. Hiszen köztudott, hogy mennyire 
fontos az ember életében a játék.

A kötet több mint száz játékot, mondókát, kiszámolót, csú- 
folót tartalmaz. A szerzők csoportosították a játékokat a játék leg 
fontosabb mozzanata a „játékmag" szerint, amit Lázár Katalin, a 
Magyar Tudományos Akadémia munkatársa dolgozott ki. A  
játékkutatásban manapság ez a legcélszerűbb és legkorszerűbb 
csoportosítási mód. A szerzők a játékok dallamát is közük ott, ahol 
az adatközlők m ég emlékeztek rá. Több fotót is készítettek a 
játékokról, hogy ez által is érthetőbbé tegyék a játékok leírását. A 
M olnár-Papp páros elsősorban saját visszaemlékezéseikre hagyat
kozott, de gyűjtőm unkát is végeztek. Célunk a falunk népi 
játékainak bemutatása egy nemzedék tapasztalatán keresztül. -  vallják a 
szerzők. Sikerült, hiszen ha m egfigyeljük az adatközlők sorát, 
egy nem zedék vonul fel, akik m ég emlékeztek legkedvesebb já 
tékaikra.

A délvidéki magyar játékok gyűjtésében és publikálásában 
sok munka vár még a lelkes kutatókra. Vélem ényem szerint a 
morovici játékok lejegyzésével egy űrt töltött ki a szerzőpáros,



amellyel segítette, előrébb vitte a hazai kutatást. Köszönet Molnár 
Gyöngyinek és Papp Lászlónak, hogy m ég idejében cselekedtek és 
egy méreteiben igen gazdag, természetében igen érdekes néprajzi 
anyagot mentettek meg az utókor számára. Itt az ideje, hogy ez a 
hatalmas gyűjtem ény közkinccsé váljék, ezért a kéziratot 
feltétlenül megjelentetésre ajánlom.

Topolya, 2007. augusztus 8.

Rind Melitta,
néptáncpedagógus

Ajánlólevél

Molnár Gyöngyi -  Papp László: Csoncsikó. Morovici gyermekvilág 
című kézirathoz

A Molnár Gyöngyi és Papp László által összeállított kézirat mind 
a saját, mind pedig egyfajta diakrón képet bemutatva, Dévay Lajos 
által összegyűjtött bácskossuthfalvi gyerekjátékokat tartalmazza. 
Hihetetlenül gazdag, komplex anyag, amely a gyermekélethez 
kapcsolódó szöveges gyerekjátékokat és egyéb műfajok (mesék, 
hiedelem m ondák stb.) folklorisztikai szabályok szerint elrendezett 
és gondozott szövegei mellett, kottákat és gazdag fényképanyagot 
ad az olvasó kezébe. A kézirat mind a szövegek és fényképek 
száma, mind az értéke miatt a folklorisztika számára nagy 
m eglepetés. Ugyanis ennyire alaposan feldolgozott és ilyen nagy 
anyagot tartalmazó (képanyaggal is ellátott) gyerm ekjáték
gyűjteményt Vajdaságból még nem  publikáltak.

Elmondhatjuk, hogy Molnár Gyöngyi-Papp László Csoncsikó. 
Morovici gyermekvilág című kéziratának a könyvként való m egje
lenése mind a vajdasági, mind a magyar néprajz számára nagyon



fontos lenne. Térségünk néprajza több éve az egyik legfontosabb 
feladatának tartja a vajdasági tudom ányos élet, közművelődés, 
oktatás számára kiindulásként használható, magyar néprajz 
számára is hézagpótló, összefoglaló munkák megírását. Ezek 
elkészítésének elengedhetetlen feltételei az anyagok összegyűjtése, 
rendezése.

Ez a kézirat megfelelő alapossággal ezt teszi. A tudományos 
igény mellett értékes olvasmányként szolgálna a népi játékokkal a 
közművelődési szempontból foglalkozók, a szülők és egyéb olvasók 
számára is. Ugyanis napjainkban a népköltészet nem csak 
tudományos érdeklődésre tarthat számot, hanem alkalmazott 
műfaj is. H ogy ez így van, mi sem bizonyítja jobban, mint a folklór
szövegek óvodában, iskolában betöltött szerepe, az új szöveges és 
hangzó folklórkiadványok, a televízió és a rádió idevágó műsorai, 
az internet ilyen oldalai. Ebben az oktatói, közm űvelődési 
m unkában reprezentatív kiadványként nagyon fontos kiin
dulópont lenne ez a kötet.

A fentieket figyelembe véve, Molnár Gyöngyi és Papp László 
kéziratának könyvként való m egjelentetését szükségesnek és 
fontosnak tartjuk. Megjelenése sokban hozzájárulna a vajdasági 
néprajz előm eneteléhez. Értékes kéziratukat a kiadók és a tám o
gatók figyelmébe ajánljuk, kiadását a legm elegebben támogatjuk. 

Szabadka, 2007. július 10.

Raffai Judit,
néprajzkutató

Térben és időben 
-  Részletek -

M egnéztem, elolvastam Molnár Gyöngyi és Papp László gyer
mekjáték-gyűjteményét. Kitűnő munkának tartom, élvezet volt 
olvasni és a képeket nézegetni. Azt gondolom , hogy jó lenne egy
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kötetben megjelentetni úgy, hogy a képeket illusztrációként a 
szöveg közé tördelni. Ha megjelenik (biztos vagyok benne, hogy ez 
a szerzők szándéka), kemény kötésben kellene az olvasó asztalára 
tenni, mert sokat forgatják majd. (...)

Elvezettel olvasgattam és nézegettem  a fotókat. Láttam egy 
diósort, az valószínűleg a bikázás, bitykőzés lehetett, valaha a diók 
helyett juh  csontocskákkal játszották. (Ugyanilyen játékot ját
szanak a közép-ázsiai gyerekek, m eg a törökországiak is. Csak ők 
csontokkal, itt meg már nincs annyi ju h  nyilván, nem ju t hozzá a 
gyerek a bokacsontokhoz.) Lám, egy ilyen pici játék, és milyen 
messzire vezet vissza térben és időben egyaránt.

Gratulálok a szerzőknek (gyűjtőknek, akiket szerzőként kell 
feltüntetni)! A szerénység szép dolog, de ez nagy munka volt, a 
m inim um  az, hogy a nevük a címlapon szerepeljen.

Dr. Bartha Júlia,
etnográfus



ADATKÖZLŐK

Besnyi Jutka 1955
Besnyi Károly 1953
Beredity Anikó 1950
Csányi Bálintné 1927
Dévay Lajos 1886-1971
Fehér Antal 1941
Gönci Ferenc 1955
Gönci János 1949
Id. Imre József 1942
Imre (Anda) Erzsébet 1944
Ivanyos József 1949
Kapornyai István 1950
Kapornyai (Papp) Éva 1954
Kajdocsi (Tavaszi) Etelka 1923
Kiszelák (Bézi) Julianna 1944
Kósa (Csáti) Sándor 1936
Molnár (Papp) Lídia 1930
Molnár József 1949
Molnár Sándor 1952
Papp (Kecskés) Erzsébet 1932
Papp (Gönci) Ibolya 1958
Sebők Gusztáv 1961
Simon (Madarász) Anna 1948
Szabó Lajos 1934
Szente (Papp) Lídia 1906-1996
Szigeti Imre 1947
Szigeti (Kajdocsi) Éva 1948
Torok (Csernai) Zsófia 1950



Vala (Kiss) Mária 
Zajác Mihály

1930
1955

Köszönetét mondunk a Búzavirág tánccsoport alábbi tag
jainak:

Fényképek: Fotó Stangliczky József (1912-1956), Fotó Tóth  
Sándor (Maszek), Fotó M endege Bálint, Besnyi Károly, Papp 
László -  Bácskossuthfalva, Iván László -  Magyarkanizsa, Fotó 
Tímár -  Szabadka

Köszönet Besnyi Károlynak és Gulyás Lászlónak a könyv 
elkészítésében nyújtott segítségért.

Cservenák Anna 
Dávid Dóra 
Dávid Nikoletta 
Fűtő Nikoletta 
Fűtő Zalán 
Gogolyák Renáta 
Kotek Lóránt 
Mašić Dejana 
Mašić Evelin 
Matkovity Alexandra 
Móricz Kinga Virág 
Móricz Lilla 
Nagy Natasa 
Nagy Réka 
Sebők Rozika 
Szűcs Andrea 
Takács Heléna 
Tapiska Szandra 
Tar Nóra 
Torda Rozika

1998
2000
1998
1998
1997
1998
1997 
2001 
2002
1998
1999 
1998 
1998 
1998
1997
1998 
1998
2000 
1997 
1997 
1985Vezetőjüknek: Antunovity Karolina



IRODALOM

DÉVAY LAJOS: Sztáramoravica község nyelvjárása. 1963. már
cius 15. Községünk betelepítésének 175. évfordulója alkalmából. 
Kézirat.

DÉVAY LAJOS-GYARMATI SÁNDOR: Nagy idők sodrában (A 
sztáramoravicai református keresztyén egyház és község története 
1786-1936). Glóbus nyomda, Subotica, 1936. augusztus hava.

Magyar nemzeti olvasókönyv a népiskolák 5. esetleg a combinált 
5-6. osztálya számára. Szerkesztették: GR. GÖÓZ JÓZSEF, 
SCHÖN JÓZSEF, TRAJTLER KÁROLY. Budapest, 1890. Lampel 
Róbert (Wodianer F. és Fiai) kiadása.

MALONYAY DEZSŐ: A magyar nép művészete. A Balaton m el
léke. Franklin Társulat, Budapest (év nélkül).

BORI IMRE: Idő, idő, tavaszidő -  A magyarság nép- 
költészetéből. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1975.

RIND MELITTA: Haj, szénárú, szénára... Topolyai gyer
mekjátékok. Zöldy Pál hagyatéka. Tótfalusi Logos Grafikai 
Nyomda, 2005.

DR. BURÁNY BÉLA: Hej, széna, széna... A zentai múzeum  
kiadása, Zenta, 1973.



DR. BURÁNY BÉLA: A mi utcánk játékai. A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei. Fórum Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat, Újvidék, 1972.

KISS LAJOS: Gombos és Doroszló népzenéje. Készült a szabadkai 
Birografika nyomdájában, 1982.

ORTUTAY GYULA: Magyar néprajzi lexikon. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1977.

BÁNÓ ISTVÁN: Megfújom sípomat erdő derekában... 4. Néprajz 
m indenkinek. Az Anyanyelvi Konferencia V édnöksége és a 
Hazafias Népfront kiadványa, Budapest, 1985.

Magyar népi gyermekjátékok. Ének-zene szakköri füzetek, 2. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

KÓSA-SZEMERKÉNYI: Apáról fiúra. Móra Könyvkiadó, 
Budapest, 1975.

FŐFAI ATTILÁNÉ: Erre kakas, erre tyúk. Népi mondókák, 
népi dalos játékok, népmesék. Puedlo Kiadó, Debrecen.

DANCS LAJOS: Kör, kör, kijátszik? Száz népi gyermekjátékdal 
Szabolcs-Szatmár megyéből. Nyíregyháza, 1982.

HORVÁTH SAROLTA, BENKE ÉVA: Magyar ünnepek, 
ünnepi műsorok nemzeti, népi és egyházi ünnepeinkhez. Apáczai Kiadó, 
Celldömölk, 1990.

FALVY ZOLTÁN: Ezer esztendő. Millenniumi daloskönyv. 
Dinasztia Kiadó, Budapest, 2000.

HAIDER EDIT: Bújj, bújj„ zöld ág... Népi gyermekjátékok. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1983.
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Papp László (St. Moravica, 1952) helytörténész, ékszerész. Nős, két fiú apja. 
Az általános iskolát Moravicán (Bácskossuthfalva), a középiskolát Szabadkán 
végezte el. 1982-ben m unkaszervező m érnöki oklevelet szerzett az újvidéki 
főiskolán. Ékszerészként dolgozott Szabadkán, az A urom etalban, m ajd 
részlegvezető volt a ntoravicai A utošpedben. 1987-től önálló vállalkozó. 
M inden érdekli, ami faluja múltjával kapcsolatos. Tagja a bácskossuthfalvi 
M onográfia Bizottságnak, az iparosok egyesületének elnöke, tagja a 
szabadkai iparkam arának, vadász, a koronglövő egyesület vezetője. Több 
m int négyszáz fotóból álló gyűjtem énye van falujáról. Ezekből két önálló 
kiállítása volt. Társszerzője az Ö rökségünk része cím ű helytörténeti 
kiadványnak. T ém akörök, am iket feldolgozott: Ocortól Bácskossuthfalváig 
(A település névváltozatai dokum entum okban, 1192-2003), C ím erek és 
pecsétek, Nemesek és földbirtokosok. Jelen leg  a bácskossuthfalvi vadászok 
és Bácskossuthfalva sporttö rténetének  m egírásán dolgozik. 2007-ben 
sokrétű tevékenysége elism eréseként Bácskossuthfalva Helyi Közössége 
Faluplakettel tün te tte  ki.

M olnár Gyöngyi (szül. Stangliczky, St. Moravica, 1947) iparos családban 
szü le te tt m ásod ik  g y e rm ek k én t. Az á lta lános isko lá t M oravicán  
(Bácskossuthfalva), a tanítóképzőt 1967-ben Szabadkán fejezte be. 1971-ben 
Ú jvidéken, a Tanárképző  Főiskola képzőm űvészeti szakán szerzett 
oklevelet. Tanított Verbászon, Krivaján. A ntoravicai (Bácskossuthfalva) 
általános iskolából m ent nyugdíjba, 2003-ban. Szabadidejében grafikával, 
tányérfestéssel és bőrm egm unkálással foglalkozik. M unkáival a ntoravicai 
(Bácskossuthfalva) am atőr festők kiállításainak állandó résztvevője. A 
fedőlapon látható grafika is az ő m unkája. Tervei között szerepel a vallási 
ünnepekhez kötődő helyi gyerm ekjátékok, szokások összegyűjtése.


