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A ló mint
lélekvivó jelkép
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Szent Pál lovát
patkolni
Mondókák és hagyományok

Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki a mai magyar regényiroda
lom egyik kimagasló és maradandó teljesítményének Mészöly Mik
lós Saulus címü regényét tartja. Mészöly soha nem járt Palesztiná
ban, csupán néhány képes albumból látta az eredeti helyszíneket.
Ezekkel feltarisznyázva egyik nyáron elvonult szülővárosa, Szek
szárd szőlőhegyére,egy tanyára, és az ottani tájat, völgyet, horhost
nézve egy árnyas cseresznyefa alatt két hónap alatt megírta remek
művét. Jártam itt, láttam a helyszínt, és azóta én is próbálom ide
képzelni Saulust, akiből a regény utolsó lapjain Paulus lesz.

Mondom, hogy próbálom, mert ebben megakadályoz többek
közott Brueghel híres festménye, amely pedig az Alpok egyik há
gójára helyezi a "pálfordulás" eseményét, de ezen a festményen
csak hosszas keresés után lehet észrevenni, hogy hol is van Saulus.
Mert először a nagytermetű lovát lehet látni. Én most erről szól
nék, mert ez a ló, bármilyen különös is, ott szerepel a mi mondó
káinkban.

Amikor először találkoztam az alább idézett szöveggel, analóg át
vételre gondoltam. (Hisz a néphagyományban ez nem szokatlan.)
De több, egymástól távol eső helyről való változat is előkerült, ami
arra figyelmeztet, hogy vagy egy (elfelejtett) toposzról, vagy talán
szimbólumról van szó. És ha az utóbbira gondolok, akkor csakis a
ló lehet a jelkép. A kolozsvári néprajzkutató, Tánczos Vilmos sze
rint a ló jelképnek tágabb értelme: gyors jármű, amelynek ugrásai
túlhaladják az emberi lehetőségeket. De a ló a mitológiákban
gyakran lesz a le1ekutazás járműve. Vagyis lélekvivő, s ebben a
funkciójában gyakran maga is megszemélyesül, társa lesz a szállí
tott személynek, azaz maga válik lélekjelképpé. Mint az európai
népmesékben, például a Grimm-mesékben, de a magyar ősvallás

lóáldozata is a ló lélekvivő szerepével függ össze. I

Ha ezen bevezető és cím után azt várja a kedves Olvasó, hogy
megmondom, miért is kell Szent Pál lovát megpatkolni, akkor
csak annyit mondok, bizonyára azért, mert hátasló. És hogy ki a
patkoló kovács? A szöveg szerint ő Isten kovácsa, aki nyilván
"égi kovács", vagyis mitologikus lény, akit a hagyomány elsősor

ban itt a földön tud csak elképzelni.
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Kodály Zoltán gyűjtése

2Kodály Zoltán
nagyszalontai gyűjtése.

Magyar népköltési gyűj

temény. Új folyam Xv.
Budapest, 2001, 75.

31n: Kiss Áron (szerk.):
Magyar gyermekjá

ték-gyűjtemény.

Hornyánszky,
Budapest, 1891, 33.

Erdélyi József verse

Szent Pál lova ott szerepel Kodály egyik gyermekkari művében is,
amelynek alapja egy nagyszalontai kiszámoló. Az Isten kovácsa
című háromszólamú kórusmű alapjául szolgáló kiolvasót (amely
nek variánsai több gyűjteményben is megtalálhatók) Nagyszalon
tán, Arany János szülöhelyén Kodály gyűjtötte.

Egyetem-begyetem karkantyú, nem vagyok én félnyakú.
Isten kovácsa vagyok, Szent Pál lovát vasalom,
Fényes szeggel szegelem, vaspálcával kongatom,
Kipp, kopp,
Péter bácsi, János bácsi,
Szedte-vette, ezek közül ezt!2

Ez a gyermekdal, ez a mondóka elég sok változatban ismert. 3

Itt most csak kettőt idézek az újabb gyűjtések közül:
Egyetem-begyetem sarkantyú
Nem vagyok én félnyakú.
Bandi lovát patkolom,
Aranyszeggel szegelem,
Vaspálcával pöngetem.
Pön, pon, pönege,
Száraz malom kötele ... stb.
(Gunaras - Bács-Bodrog. Gyűjt. Matijevics Lajos)

Egedem, begedem bakkecske,
Hová való menyecske?
Szántóföldön ugrósik,
Egérlyukba bujdosik.
Tim-tam, szabókám,
Kengyelfutó madárkám,
Őszkém, madárkám,
Kölesszemet szedegetnek,
Kasba hányják, kas megtelik,
Idalatt, odalatt, a hid alatt
Tarka tyúkat fogdosnék,
Bóbitára baktatnék.
Nem vagyok én serpenyű,

Csak vagyok, csak vagyok
Isten kovácskája.
Szent Pál lovát patkoljuk,
Éles szöggel vasaljuk."
(Cakó - Gömör m. Gyűjt. B. Kovács István)

Ezek után egy költeményt is ide teszek: elolvasása után nyom
ban kiderül, hogy nem véletlenül idézem Erdélyi József 1924-ben
született, Isten kovácsa című rövid versét:

Szemöldöke szemébe hullt,
felső bajuszaként,
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Pál fordulása

-Erdész Sándor:
Nyírség. Gondolat,

Budapest, 1974, 186.

ha berúgott, rázta a korom
lepte vad üstökét.
Behorpadt mellét verte két
fekete öklivel.
Isten kovácsa vagyok én,
világon senkivel
nem cserélek! ... hirdette a
tanyában szerteszét. 
Isten kovácsa? gondolám,
ez már aztán beszéd! ...
Sírját is láttam: hantja mint
melle, besüppedett.
Fejtó1 sötét jegenyefa
verte a kék eget.

Lehetetlen, hogyaBiharból származó, a népköltészetben jára
tos költő ne ismerte volna ennek a kiszámolónak valamelyik vál
tozatát. Ugyanis a versnek a címe és legszebb képe, metaforája,
az Isten kovácsa innen származtatható. így lesz a mondókából
egy mitikus telítettségű, szép-szomorú vers Erdélyi [ózsefnél,
Kodálynál pedig kórusmű.

*
A közmondásból máig jól ismert a Pál fordulása: ez Pál napján,
vagyis január 25-én van, a hideg tél közepén. Attól függ6en, hogy
milyen aznap az időjárás: napos idő esetén rövid télre, borulatkor
hosszú télre számíthatunk." Ha Pál-nap reggelén kisütött a nap,
akkor a Középsé-Ipoly menti falvakban hosszú telet jósoltak, írja
Csáky Károly.

Az id6járásból a termésre, a gazdasági élet kilátásaira követ
keztetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul.

Az els6 idevonatkozó, még középkori hazai följegyzés egy
misekönyvünkben olvasható. A szentesi elnépiesedett regula is
így tudja: ha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás. Ez a
tudatlan embereknél - írja Bod Péter egy deák versezetnek a
közlésével - Dies criticus, olyan nap, melyböl jövendölnek. Ha
tiszta, bő termést, ha ködös, döghalált, ha esős, havat, szükséget
jelent ama versek szerint:

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni,
Si fuerint venti; designat proelia genti.
Si fuerint nebulae; pereunt animalis queque.
Si nix, si pluvia, designat tempora cara.

Pál napja ha tiszta, jelent nagy bővséget.

Ha szeles, hoz földre rabló ellenséget.
Ha ködös pediglen, halált veszettséget,
Ha havas és esős, kenyérben szükséget.
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5Bálint Sándor:
Ünnepi kalendárium.

Szent István Társulat,
Budapest, 1977, I. 179.

6Marcell Béla: Naptár
és néphagyomány

Csallóközi népszokások.
Csemadok Dunaszer

dahelyi Területi Választ
mánya, Dunaszerdahely,

1997, 17.

7Magyar Néprajz VII.
Népszokások, néphit,

népi vallásosság.
(Főszerk. Dömötör Tekla.)

Akadémiai, Budapest,
1990, 119.

BLábadi Károly:
Drávaszög ábécéje.

Eszék. HunCro Sajtó
és Nyjp. Kft., Budapest,

1996, 361.

9Székely Ferenc: Jeles
napok, ünnepek, szoká

sok Vadasdon. Erdélyi
Gondolat, Székelyud

varhely, 1999, 38.

l°Csáky Károly:
Hallottátok-e már hirét?

Madách, Bratislava,
1987, 78.

lWagyar Néprajz VII.
i. m. 120.

12Berze Nagy János:
Baranyai magyar

néphagyományok.
Pécs, 1940, III. 277.

13Barabás László:
Forog az esztendő

kereke. Sóv/déki
népszokások. Mentor,

Marcsvásárhely,
1998, 27.

Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még
annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már
eltelt. Sajátos, de szintén a gazdasági élettel összefüggő klárafal
vi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni,
hogy szaporán tojjanak Magyarbánhegyes öregasszonyai így
szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a na
pon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy
hidegekre számítanak a tél végén. Vásárosdombó hajdani vízi
molnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt,
akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a
déli szélből jósoltak hideget. Kiskanizsa öregjei szerint pálfordu
lás: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett éle
lem és takarmány fele még megvan, akkor nincs baj: a család
már kitelel, Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: pálfordu
lás: fele kenyér, fele bor. Kissé bővebb a zalaszentbalázsi szen
tencia: fele kenyér, fele széna, fele fa. Különös somlóvidéki,
oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendó'ben
megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát.'

A pálfordulással, ennek népi értelmezésével függ össze az a
hiedelem is, hogyadughagymát tartalmazó tarisznyát ilyenkor
fordítva kell visszaakasztani a szögre a kamrában, hogy gazdag,
szép hagymatermés legyen. 6A bukovinai magyarok szerint: "Ha
tiszta idő van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor ke
vés lesz a széna.""

A régi csíziót követő laskói szentencia szerint:
Pál fordulása ha tiszta,
Bőven terem mező, puszta.
Ha szeles, jön hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás,
Ha pedig esős vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.8

Vadasdon azt tartják: "Ha fényes Pál, / Gazdag lesz a nyár.,,9
Ha Pál-nap reggelén kisütött a nap, akkor a Középsö-Ipoly men
ti falvakban hosszú telet jósoltak." .Pálkor inkább a farkas or
dítson be az ablakon, mint a nap süssön be" - tartották például
Kecelen." A baranyai hagyomány szerint pálforduláskor amed
dig bésüt a nap a pajtába, addig béver a hó odáig még József
napkor iS.12 Sóvidéken a szép idő egészséget, szaporodást ígért
egész évre. "Azt mondták, ha Pál világos, sok gyermek születik,
lesz egészséges, új nemzedék" A Pál-napi ködös idő viszont be
tegséget, járványokat jósolY

Egy régi, 1669-es kalendáriumból vett megállapítással és jókí-
vánsággal zárom ezt a kis leltárt:

Pális ugy fordullyon tellyes fényességgel,
Hogy tápláltathassék szivünk reménséggel,
Ködös haragiával ne öllye marhánkat,
Essövel és szellel ne rontsa hazánkat.
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