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Közmondások, képek
és Jakabok között

,Jakab haaz éggel nap-kelet elöt fénlesz
Te minden czürököt gabonákkal töltesz."

(1665)1

Többször is IItalálkoztam" idősebb Szent Jakab apostollal, és ezek
mind váratlanok és meglepőek voltak. A hetvenes évek elején jár
tam először a háromszéki Gelencén, s ekkor találkoztam először a
Szent László-legenda freskóival, amiből késöbb aztán két könyv is
született. De ebben a középkori falképekkel teli templomban, az
északi falon, alig észrevehetően egy kopott freskót is láttam. Akkor
úgy tudtam, és ezért örültem is, hogy Szent Kálmánt ábrázolja, de
utóbb kiderült, hogy téves ez a megállapítás. Mert Szent Jakab-Ie
gendájából azt a részt mutatja, amely a szentjakabfalvi templomból
származó, az esztergomi Keresztény Múzeumban lévő középkori
(1480körüli) szárnyasoltár néhány tábláján is látható. A történetet a
Legenda Aurea - Calixtus pápára hivatkozva - így beszéli el:

Egy németaz Úr 1200. esztendeje körül fiával együtt Szent Jakabhoz
igyekezett. Toulouse városában megszálltak, s afogadós leitatta ó1cet, mál
hájukba pedig egyezüstpoharat rejtett. Másnap reggel a távozó vendégek
utáneredt, s mint valami tolvajokat, visszaparancsolta ésmegvádolta 6ket,
hogyellopták az ezüstpoharat. Azt felelteK neki,hogybüntesse meg ó1cet,
ha náluk találja az ezüstpoharat. Miután csomagjaikat kibontva megta
lalia, azonmódnagysietvebíróeléhurcolta ó'ket. Így szóltaz ítélet: min
denholmijukat adják át afogadósnak, ésegyikük bitófán lakol. Demivelaz
atya a fiú, a fiú pedig az atya helyettakart meghalni, végüla fiút akasz
tottákfel, ésaz atya me1y gyászban folytatta útját Szent Jakabhoz. 36 nap
múltán visszatérve odalépett fia teteméhez és keservesen siránkozott fö
lötte, s íme a felakasztott fiú vigasztalni kezdte 6t, mondván: "Kedves
atyám, ne sírjál, hiszen soha nem volt ilyen jó dolgom. Mindeddig Szent
Jakab tartott meg és égi kedvességgel üdít föl engemet." Ezt hallván az
atya rohant a városba, ésaz összeseregló' emberek a zarándok fiát érintet
lenül cették le,ésa fogadóst akasztották felhelyette.2

Egy másik, bővebb változat szerint - és ez is látható a képeken
- az apa a városban a bíróhoz sietett és elmondta a csodálatos ese
ményt. 6 épp asztalnál ült és étkezett. A tányérja mellett - azon
sült kakas és tyúk volt - kétkedve ezt mondta: ahogy ezek a jó
szágok élnek, úgy él a te fiad is! E pillanatban a kakas és tyúk föl
repült a tányérról.'
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A"jakoboini valakit"
kifejezés

A Jakab néveredete

A másik " találkozás" is a Keresztény Múzeumba vezet, ahol a 80-as
éve kben, amikor restaurálták a gara mszentbenedeki Úrkoporsót,
eltölthe ttem egy fél napot az apostolok társaságában . Ekkor avat
tam föl az apá mtól örökölt régi, lemezes fényképezőgépet. Ezzel
olyan közel mehettem az arcokhoz, amit a többi gépekkel nem tud
tam volna megtenni.

Most, hogy újra elővettem ezt a régi képet, úgy érzékelem,
mintha nem is én men tem volna közel, hanem Jakab apostol hajolt
vo lna közel hozzám, hogy a fü lembe súgjo n valami t.

A Szent Jakab életével, ne
vével és nap jával kapcso latos
ada tok, néprajzi feljegyzések
rend ezése kapcsán akadtam a
"jakobolni valakit" kifejezésre,
amit nem értettem. Ez a régi
szó lásmondás annyit tesz: pa
rancsolni vele. Megnéztem a
Czuczor- Fogarasi szótárt is, és
ott ez áll: a jakaboi ritka hasz
nálatú tájszó, am. rászed, bo
londdá tesz valakit. A "miért?"
re és a "hogyan?" -ra itt nem
kaptam magyar ázatot. Ehhez
egészen a Jakab név eredetéig,
tehát az Ótestamentumig kel
lett visszamenni.

Ismert, hogy két apostol is viselte ezt a nevet (az egyik Zebedeus,
a másik Kleofás fia), de a Jakab név ősibb alakja, a Jákob az Ószö
ve tségben fordul elő: Izráel három ősatyja közül Áb rahám és Izsák
után ő volt id őben az utolsó.

Ilosvai Selymes Péter a Jakab névre és a megjakabolásra is tudott
magyarázatul szo lgá lni a verses névnapi szófejtőjében :

Jakabnak nevenyom6dást és csalódást muiat,
Nem köszöni azt senkimegJ kit meg-jakabolnak.

"A kissé homályos névm agyarázath oz a ku lcsot a régi magyar
nyelvben, illetve a Bibliában találjuk meg - írja Szilágyi Ferenc. 
A Biblia szerint ugyanis Ábrahám fiának, Izsáknak hatv anéves ko- .
rában feleségétől, Rebekától ikrei születtek, Ézsua és Jákób: Éskijöve
az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak;azért nevezék
nevét Ézsaúnak. Az után kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú sarkába fo
g6dzva; azért nevezék nevét Ják6bnak (Ter 25-26).

Gelei Katona István, Erdé ly református püspöke a 17. században,
így értelmezte a bibilai névmagyarázatot : A Jákób talpfogót avagy
aláás kálót jelez, mely névnek meg is felele, mert az elsőszülöttséget

Ézsau tól [ ikertestv ér ét ől, aki előtte szű letet t ] ugyan vég tére is né
minemű szent ravaszságval elv öv é. megjakablá mes terségesen a
bátyját, ahonnan vötték a magyarok is a megjakabolást.

246



4Szilágyi Ferenc: Sokféle
neveknek magyarázalja.
RTV·Minerva Kiadó, Bu·
dapest, 1987, 162-163.

Tréfás mondókák

51n: Tíz, tíz, tíszta víz.
Forum, Újvidék,
1976,264-265.

Láncversek, jóslatok

6Halász Albert: Jeles
napok, népi ünnepek a

Muravídéken. Studió
Artis, Lendva, 1999,202.

Bod Péter magyar-latin szótára szerint a meg-jakabolnai valakit,
azazmegcsalni: a Jákób vagyJakobi névró1. A csalás a Biblia szerint ab
ban állt, hogy rosszul látó apja előtt Jakab csalárdul Ézsaunak adta
ki magát, s így megszerezte tőle bátyja helyett az elsőszülöttség

jogát, ami akkor jelentős kiváltságokkal járt. (Más változat szerint
Ézsau maga adta el a közmondásos egy tál lencséért elsőszülöttségi
jogát.)""

-"";T'

Jákob nevére, és még néhány (becézett) ótestamentumi névre em
lékeztet az alábbi négysoros tréfás mondóka.

Jákobnak volt hat fia,
Mind a hat csizmadia,
Simi, Samu, Sámuel,
Dini, Dani, Dániel.

Ez a tréfás mondóka, amelyet Kishegyesen gyűjtött Matijevics
Lajos, abba a típusba tartozik, amely egyaránt közkedvelt a felnőt

tek és a gyermekek körében. Rendszerint akkor mondják ezt, ha a
gyermekek meséért könyörögnek, és az idősebb testvérnek, a szű

lőnek vagy a nagyszülőnek nincs ideje, nincs kedve hosszabb mese
elmondásához. E tréfás mondókák szövege lehet hosszabb is, rövi
debb is, és a sorvégi rímek összecsengése is különböző típusú, Vagy
a bennük elmondott esemény által válnak tréfás mondókává, vagy
pedig a szavak összevisszasága, rendszertelensége, illetve a furcsa,
különleges kifejezések alkalmazása teszi őket ilyenné. Tartalmaz
hatnak hazugságot is, ellentétekre felépített szókapcsolatokat vagy
következtetést, de megtörténik az is, hogy vég nélkül lehet őket
mondani, sohasem fejeződnekbe. Amellett, hogy szórakoztatnak,
sok tanulságot, igazságot, bölcsességet tartalmaznak, elgondolkoz
tat ják a gyermekeket.5

A régi juhászok Jakab éjszakáján a csillagok állásából következtet
tek a jövő évi időjárásra. Itt jegyezzük meg, hogy Horgoson az
Orion csillagképet Szent Jakab pálcájának nevezik.

Általában az időjárásból a télre jósoltak Jakab napján: amilyen
meleg van ezen a napon, olyan hideg lesz télen. Ha borult az idő,

akkor gyenge tél lesz. A délelőtti időjárást a karácsonyi, a délutáni
a karácsony utáni időjárást mutatja meg. A tiszta éjszaka bőség a
kertben. A regula így ismeri: "Meleg Jakab naptya, kora télnek aptya."6

Ha sok gomolyfelhő gomolyog az égen, akkor sok és nagy hóra
kell számítani a télen. Ha igen fényes a nap, nagy hideg lesz, ha
esik az eső, meleg lesz, ha süt a nap és esik, jó idő lesz. Ha esős,

kevés dió, mogyoró terem.
Tápén úgy vélik, ha Jakab napján északról fúj a szél, akkor a tél

hideg lesz. Ha alszél fúj: enyhe, lucskos tél várható. Kiskunfélegyháza
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és Sze1cesfehérvár népe szerint Jakab napján virágzik a hó: ha most
sok az égen a fehér fölleg, akkor a télen sok hó lesz?

Az egyik, doroszlói megfigyelés Jakab zivatart hozó kedvére
utal: "Jakab, ha marokba találja a zabot, akkor szétszórja." Ez azt
jelenti, hogy a zab aratását Jakab-napig be kell fejezni, mert ami ga
bona Jakab-napig kint marad, az kint is veszik,"

Jakabbal és a zabaratással kapcsolatban hadd idézzek fel egy kű

lönösen szép és érdekes láncverset, éneket, amelyet én a zoborvidé
ki Gímesen hallottam.9

Ez a láncversek (énekek) között is a bonyolultabb felépítésű,

mondókamesék közé tartozik. "Ezeknek első fele egyszersmind
halmozó mese - írja Kovács Ágnes -, melyet az ismétlés kűlőn

böző formái tesznek változatossá. Jelentéktelen esemény történik:
mogyorószem esik a tyúkocska fejére vagy kökényszemet nyel, a
macska leharapja a kisegér farkincáját stb. A tyúkocska azt hiszi,
hogy itt a világ vége, s futásnak ered. Csatlakoznak hozzá: kakas,
nyúl, róka, őz... vagy vándorútra kél a kakaska, hogy vizet hozzon
fuldokló élete párjának, a kisegér, hogy tejet hozzon a tehetetlen
macskának. Küldözgetik őket a széplányhoz koszorúért, kaszáshoz
szénáért, s mindenütt elmondják szóról szóra, sorról sorra, hogy mi
mindenen mentek keresztül. Ahogy nő az állomások száma, úgy
nő a párbeszéd vagy a főszereplők mondókájának terjedelme is.
Végül valamelyik epizódszereplő megszánja a kálváriát járó
kakaskát, egérkét, és a mese fordított sorrendű, egyszeru láncszer
kezettel, káprázatos gyorsasággal befejezödík." '?

1. ElküldteK Jakabot,
Arassa leazabot.
Jakab nem aratta leazabot,
Jakab nem ment haza.

2. Elküldték a szolgál6t, hijja haza Jakabot.
A szolgáló nem hítta haza Jakabot,
Jakab nemaratta leazabot,
Jakab nem ment haza.

3. ElküldteK a kutyát, harapja mega sz6gál6t.
A kutya nem harapta mega sz6gál6t,
a sz6gál6 nem hftta haza Jakabot,
Jakab nem aratta leazabot,
Jakab nem ment haza.

4. ElküldteK a botot, verje mega kutyát.
A botnem vertemega kutyát, a kutya nem harapta meg
a sz6gál6t, a sz6gál6 nem hftta haza Jakabot,
Jakab nem aratta leazabot,
Jakab nem ment haza.
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néni énekelte Gímesen.

5. ElküldteK a tüzet, égesse megabotot.
A tűz nemégette mega botot, a botnem
verte mega kutyát,a kutyanemharapta meg
a szógálót, a szógáló nemhíttahaza Jakabot,
Jakab nemaratta lea zaboi,
Jakab nemmenthaza.

6. Elküldték a vizet,ojtsa ela tüzet.
A víz nemojtotta ela tüzet,a tűz nemégette
mega botot, a bot nemverte mega kutyát,
a kutya nemharapta mega szógálót,
a szógáló nemhíttahaza Jakabot,
Jakab nemaratta lea zaboi,
Jakab nemmenthaza.

7. ElküldteK a bikát, igya mega vizet.
A bika nemittamega vizet,a víz nemojtotta el
a tüzet, a tűz nemégette megabotot,a botnem
verte mega kutyát,a kutyanemharapta meg
a szógálót, a szógáló nemhíttahaza Jakabot,
Jakab nemaratta lea zaboi,
Jakab nemment haza.

8. ElküldteK a mészárost, vágja lea bikát.
A mészáros levágta a bikát, a bika megitta
a vizet,a víz elojtotta a tüzet,a tűz megégette
abotot,a bot megverte a szógálót, a szógáló
hazahítta Jakabot, Jakab learatta azabot,
Jakab elment haza.II

Ahogy Petőfi írja, én is elrnondhatom, hogy most is hallom a dalt,
elhangzott bár: hallom és értem. A jelentését is - a betakarítás
szükségességét, az esőtől, zivatartól való félelmet -, de a dal játé
kossága mögött észrevétlen megbúvó, tanítást rejtő mélységet. Igen,
játékosság és mélység. Ez az ének most úgy él bennem, mint Babits
Jónás könyvénekpandanja. Ami hasonlót jelent, csak épp 180 fok el
téréssel. Ha ez így van - talán csak én látom így! -, akkor felme
rül bennem az is, hogy vajon lehetne-e együtt tanítani a kettőt?
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