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A proverbiumok, a tágan értelmezett szóláshagyományok, közkeletű nevükön szólások,
közmondások olyan bravúrjai a népnyelvnek, amelyek nélkül szegényebb lenne művelt-
ségünk. A magyar proverbiumok kialakulásáról, történeti rétegeiről keveset tudunk,
feltehetően van honfoglalás előtti réteg, és nyilvánvalóan az újabb keleti műveltséghatással
kerültek hozzánk későbbiek is, amint ezt az azonos értelmű vagy éppen tükörfordítású
szólásainkból és közmondásainkból gyanítani lehet. Ha valaha lehet erről a folklór
műfajról, eredetéről, történeti rétegeiről és az átadás-átvétel irányairól tiszta képet kapni,
csak akkor lehet, ha a saját és a rokon népek proverbium kincsének felgyüjtésére is
módszeres összehasonlító vizsgálatára sor kerül. Addig „Ahány szólás, annyifelé lehet nyo-
mozni. Éppen ezért a magyar proverbium kincs egészéről csak akkor állapíthatunk meg
érvényes tanulságokat, ha egész tömbjeit kíséreljük meg datálni, elrendezni." — írja Voigt
Vilmos.1 A folklórkutatás új útját, szép lehetőségeit kínálja ez az irány. A kezdeti lépéseken
rég túl vagyunk, hiszen középkori közmondásainkat összegyűjtötték, a reformáció idejéből
valókról is sokat tudunk. Első proverbium-gyüjteményünk Baranyai Decsi Csimor János
(1598) munkája, a másik korai vállalkozás 1713-ból való, Kis Viczag Péter gyűjteménye,
amelyben másfél ezernél több magyar szólás olvasható.2

A Magyar Példabeszédek és jeles mondások 1820-ban Szegeden megjelent Dugonics
András gyűjteménye tízezernél több adatával páratlan vállalkozásnak tűnt, azonban a
proverbium-kutatást és hiteles gyűjtést Erdélyi János neve fémjelzi, aki 1851-ben adta ki a
Magyar közmondások könyvét. A XX. századi kutatásban a nyelvészek jeleskedtek, a
legutóbbi időszak O. Nagy Gábor eredményeit hozza, aki több közmondás eredetének
magyarázatát adta és foglalkozott a szólás definiálásával. Szép összehasonlító munkák is
megjelentek, európai és távolkeleti (kínai—koreai—japán) kapcsolatokkal Paczolay Gyula
írásaiban találkozunk. Magyar—román összehasonlítással Vöő István, francia és európai
relációval Barta Péter foglalkozott.3 Paczolay Gyula tett eddig a műfajért a legtöbbet. Úgy
gyűjtötte össze világméretű adatait, hogy e szövegek milyen mértékben vannak meg az
európai népeknél. Török—magyar vonatkozású vizsgálatokról eddig alig tudtunk; csupán
Paczolay Gyula érintette néhány közmondás vonatkozásában.4 Jó lehetőséget kínál a
kutatáshoz az a körülmény, hogy az alapgyűjtéseket elvégezték a törökök, mintegy
tíz-tizenöt éve megjelentek azok a kötetek, amelyekre támaszkodva megindulhatna a mun-
ka. Külön említésre méltó vállalkozásnak tartom Nejat Muallimoglu szerkesztésében 1983-
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-ban Isztambulban megjelent Deyimler, Atasözleri, Beyitler ve Anlamdas Kelimeler című
terjedelmes kötetet, amelyben szólások, közmondások, kifejezések és rokon értelmű szavak
gyűjteményét tárja elénk.5

A másik alapmunka az a háromkötetes közmondásgyüjtemény, amely Ömer Asim
Aksoy szerkesztésében jelent meg Ankarában, s 1984-ben már negyedik bővített kiadását is
megélte. Jó összefoglalónak tűnik abból ítélve, hogy az újabb kiadás bibliográfiája az előző
431 helyett már 730 forrásmunkát említ meg, egyben áttekintést ad a proverbiumok
gyűjtésének megindulásáról. A kezdetét jelzi Celebioglu, Abdülhalim Hakki 1314—1423
(1898—1908)-ban megjelent gyűjteménye.6 (A kiadás évét akkori szokás szerint
mohamedán időszámításban adta meg.) Külön érdeme még ennek a munkának, hogy a har-
madik kötet az előző kettőben fellelhető 7853 szólás és közmondás tárgyszógyüjteményét
teszi a kutatók keze alá. A dobrudzsai török gyűjtemény hasonlóan jó kutatási alapot kínál,
jóllehet, hogy a Bukarestben, 1981-ben Mehmet Ali Ekrem szerkesztésében megjelent
Bülbül sesi (Csalogányének) 520 közmondást és 30 találóskérdést hoz.7 Arról, hogy a
közép-ázsiai törökség kultúrájáról vannak-e hasonló mutatványok, egyelőre nem tudunk. A
Szovjetunió felbomlása után a nemzeti önállósodási törekvések a történeti munkák
kiadásának kedveztek, remélhetőleg a folklórkutatások is fellendülnek.

Tárgyunk szempontjából fontosak azok a gyűjtemények is, sőt azok az igazán fontosak,
amelyek a helyi, kunsági tudást reprezentálják. A XIX. század végén induló gyűjtésre
bizonyság Baksai Károly Kunsági szólások címmel 1884-ben megjelent írása8, valamint
Faragó János Karcagi tájszók című cikke.9 Úgy tűnik, a Kunság több helyiségét érintette a
gyűjtési kedv, amelynek eredményét a századvégi Magyar Nyelvőr rendre leközölte. Apró,
de annál fontosabb közléseket olvashatunk Illéssy János,10 Kovács József," Lőrincz
Károly,12 Mezey Ferenc,13 Papp Antal,14 Simonyi Elek,15 Stromp József,16 és Szabó Imre17

tollából.
Mindezek a lépések jelentékenyek ugyan, de csupán az alapot képezik. Egy-egy szólás,

vagy a szóláshoz közel álló káromkodás hátterének, más kultúrákhoz való kapcsolatának
megvilágítását Györffy István kezdeményezte. Levéltári forrásokban, protokollumokban,
peres iratokban talált, vagy éppen közszájon forgó szólások magyarázatát firtatva a
proverbium-kutatás számára nagyon lényeges irányt sejtetett. Kisebb vitának is beillő
cikkezés követte az Ethnographia 1936—38-as évfolyamaiban.18 A kiváltó ok, a vitaindító
írás Györffy egy apró közleménye, a „farkasgégén eresztett" szólás.

Az egész Tiszántúlon ismert szólás volt a farkasgégén eresztett, amivel a zabolátlan
gyermeket illették. A mára már értelmét vesztett mondás eredetére a népi méhészkedésben
talált magyarázatot. A néphit varázserőt tulajdonított a farkas gégéjének. Az elejtett farkas
szárított gégéjét a méhkas röptető nyílásába tették. Egy 1748-ból való kézírásos
méhészkönyv, Sziki Botskai János „az Kraszna Horváthi Reformáta Szent Eklésiának Lelki
Pásztora" írta a „méhvel való tavaszi dajkálkodásról" szóló fejezetében: „Legjobb a mehet
kitenni Szent György havának első hetében Szeredán estve, kivált, ha szép tiszta idő vagyon,
akkor meg fúván a fellyebb megmondott mód szerint, Tsötörtökön reggel ki botsátani, ha
tsak 'a szegénnyire is jó kasokat tenni, inkább nem járja a szél, körül fel lévén töltve, lyuka
meg kitsinyitve, inkább tudgya magát oltalmazni mások ellen, mivel Tavasszal igen
találkoznak kóborló prédáló méhek, kivált a gyengéi és jól kell gondot viselni, mert azt
szokták hamar felpraedálni; némellyek ördöngössön is botsátják ki a méheket, megtanítja az
ördög, így szolgáltattya Magát vélek; némellyek farkas gégén is bocsáttyák, el hidd, ha az
farkas gége mellett Ördöngösséget nem tud, haszontalan; némeljek fehér gyapjunn, hogy
szelídebbek legyenek, némellyek kakas vériben megmártott veress posztón."19 Ugyancsak
innen egy másik idézet: „Boszorkányos és igéző szemű embertől oltalmazd a Méhedet, nem
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különben hószámos asszonytól. A Farkas Gégén ki botsátott Méh is nem ártalmas, ha
ördöngösség nélkül vagyon." Utóbb, már a farkasgége megidézése is elegendőnek bizo-
nyult, erre enged következtetni a fából faragott farkasfej a méhkasok röptető nyílásában.
Györffy idézett munkájában bemutat egy ilyen méhkast a Magyar Nemzeti Múzeum akkori
néprajzi gyűjteményéből.20 A farkasgége varázserejére erdélyi adatokat is említ Györffy;
Kolozs megyében ha azt akarták, „hogy a míhek gonoszok ne legyenek, tavasszal először
farkas gégén bocsáttyák ki", „Hogy a tolvaj méhek a kasba ne járjanak tavasszal először/ár-
kas gégén kell kibocsátani őket."21 „Ha a kocsis farkasgégét kaphat, szerencsés lesz, ha akar-
ja, az ellenséges kocsisát helyt meg tudja állítani, s a lovait sohase is tisztogatja mindig
tiszták ha azokat farkasgégéről itatja." — szól egy szép tordai adat.

Székelyföldről való a következő: „A csirkéknek legelső eledelt farkasgégén át kell
gyúrni, s a méheket tavasszal hasonlóan azon keresztül bocsátani ki legelőször, hogy
erőteljesek legyenek."

A farkasgége mint varázslószer analógiái Erdélyen át Anatólia felé mutatnak kap-
csolatot.

A farkasgége termékenységvarázsló hatására török szakirodalomból is ismerünk adato-
kat. A Földközi-tenger partvidékén, Mersin környékén a gyermeket akaró asszonnyal
farkashúst etetnek.22 Kelet-Anatóliában főleg, de Orhan Acipayamli kiváló gyűjtésének
köszönhetően Anatólia más vidékéről, így a belső-anatóliai Kayseri és a nyugat-anatóliai
Balikesir vidékéről is ismert, hogy ha fiúgyermek született a családba, szárított farkastorok-
kal egy szent helyen az apa fejét háromszor megkerekítik.23 Magam egy kappadokiai
városkában, Avanosban, 1991-ben Ali Sibik fazekasmester műhelyében láttam olyan
ivókorsót, ami tátott szájú farkasfejet ábrázolt. A fazekas azt mondta „a bor istenének
tiszteletére" isznak ebből a nyilvánvalóan kultikus edényből. Ez ugyan nehezen fér össze a
muzulmánok bortilalmával. Valószínűnek tartom, hogy az edény esetében a forma megma-
radt ugyan, de funkciója bizonyos bizánci kultúrhatástól érintve átalakult. A törökök
farkastiszteletét jelzi még, hogy a nagy közmondásgyüjteményben 23 farkassal kapcsolatos
szólást és közmondást jegyeznek.24

A kunsági néphit más vonatkozásban is számon tartja a farkast. Rontószerként ismerték
a farkasínt. Karcag város 1758. évi jegyzőkönyvében25 olvasható egy bűnügy kapcsán fel-
jegyzett tanúvallomásban, hogy „Ez a pogány Aggod Jánosné lopta el az én sajtomat de far-
kas inat vetettek reá."26

A farkas-ínnal való rontást erősíti egy másik, XVIII. századi kunsági adat. A „kunhe-
gyesi tolvaj és boszorkány Gorzsás Susa" 1768-ból, mivel a tanúk ellene vallottak, a
bíróságnak arra a kérdésére, hogy igazuk van-e, Zuzsa szomorúan így felelt: „Farkasinat,
gyöngyöt, s' kölest eleget hánytak már rám."27

A farkasín varázserejébe vetett hitet a baskír párhuzam világítja meg. A baskírok
„gyűjtötték a farkasok Achilles-inát, hogy a ló- és egyéb tolvaj lásoknál rontó, és kuruzsló as-
szonyok elégettek azzal a célzattal, hogy az ínhoz hasonlóan a tolvaj inai is össze-
zsugorodjanak, s így annak nyomára jöjjenek." — írja Tagán Galindzsán,28 akinek számos
kiváló közlést köszönhet a magyar néprajz. Úgy tűnik, a néphit e különös színfoltja, a kun
műveltségnek olyan töredéke, amely azonos formában és jelentésben őrizte meg a Vol-
ga—Káma vidéki kipcsak törökségi kultúra egy szép elemét.
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Káromkodások

Nehéz a káromkodás műfaji meghatározása, gyűjtése is igen óvatos, lejegyezni pedig
végképp csak a szalonképes formát szokták, ott is kipontozva a nyomdafestéket nem tűrő
kifejezéseket. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a káromkodásokat, nemcsak
azért, mert köznyelvünk mindennapos részévé váltak, hanem azért is, mert a kutató számára
érdekes tanulságokkal szolgálhatnak, hiszen az elmúlt századok peres iratai a cifra
káromkodások színe-virágját tartalmazzák.

Tartalmát tekintve improvizatív, a népnyelvi fantázia pillanatnyi megnyilvánulásának
tekinthető, bár egy részük állandósult szókapcsolat. Alkatilag a szólásokhoz áll közel,29

ezért tárgyaljuk a proverbiumok fejezetnél. Formájukat tekintve olykor az átokhoz
hasonlítanak, ami ugyancsak figyelemre méltó a folklór szempontjából, hiszen az átkok
őrizték meg a betegségek jó részének népies elnevezését.

Nem lehet tudni pontosan, mikor alakult ki a káromkodás szokása. Nem valószínű, hogy
„keleti hozadéka" a népi kultúrának. A török káromkodások — úgymint: „Isten verjen meg!;
Tűz égessen meg!; Ne láss több napot!; Kezed, karod törjön!"30 enyhe kifejezések azokhoz a
cifra szókapcsolatokhoz képest, amelyekkel a magyar illette (és teszi még ma is) a fajtáját.
Györffy István a keresztény vallás gyakorlásának hiányában — pogány mivoltunkban —,
valamint a nemzedékről nemzedékre szálló katonáskodásban véli a káromkodás gyökerét.31

Azt azért túlzás lenne hinni, hogy „az isten lovának müveltetése" a sámánhit emléke lenne
népi kultúránkban. Tény, hogy a török világban a káromkodás, a török-tatár szidása hazafias
kötelességnek számított, „hajdúbeszédnek" mondták a cifra káromkodásokat. Györffy a
levéltári források alapján szép gyűjteményt közöl32 Úgymint: „Tatár égesse meg a lelkét!
Tatár kössön hermec szíjjára! Török a lelketek! Tatár teremtette! Három görög, három török,
hat pogány! Tatár kötözze fel!" A ronda beszéd oly mértékben elharapódzott, hogy a
káromkodások és egymás őseinek hetedíziglen való szidása rendre az elöljáróságig vitte a
veszekedőket.

Az egyházi tiltások mellett a világi hatóságok is szót emeltek ellene, így az 1567. évi 9.
te. és az 1604. évi 8. te. a káromlások betiltását szorgalmazta.33

Másfél évszázad múlva a helyzet csak súlyosbodhatott, ami a hatóságokat szigorúbb
lépésekre késztette. Erre példa a Karcag város jegyzőkönyvéből 1745. (Capsa 76. Fasc.5. No
62.) február 11-én bejegyzett tanúkihallgatási jegyzőkönyv és ítélet: Főző Péter károm-
kodása ügyében, „A Fatens Főző Péter házánál lakván tíz holnapig az idő alatt több rosszat
hallott Főző Pétertől, mint jót. Azok között számtalanszor hallotta az Fatens, hogy a (...)
között Főző Péter lánczos, tüzes, mennydörgős, ördög, baszom teremtettével káromkodva
százszoris nem kevésszer baszom a keresztelésedet, a'ki megkeresztelt is, ezeket szám-
talanszor hallotta, 1' többet is."34 A terhelő tanúvallomások után a bírák példák statuáltak, s
„Főző Péternek nyelve kivonatván, elmeccetett, azután az akasztófára szegeztetett, végre
feje vétetett az Isten ő Felsége ellen való rendkívül sokszori káromkodásért."

A XVIII. század közepén keletkezett peres iratok adnak hírt nekünk egyebek mellett az
„ördög adta teremtette", szitkokról, mígnem 1745. október 22-én Almásy János Jászkun
főkapitány az alábbi ítéletet közli a karcagi tanáccsal: „Mivel a káromkodók mind Istenünk,
mind a világi törvényekkel ellenkeznek, azért is bírák és esküdt uraknak commitálom, hogy
a káromkodókat kinyomozván és megtudván azonnal a tömlöczbe küldjék. Addig is minden
felebarátaink általam intetnek, hogy a káromkodástól magokat óvják és azokat változtassák
annyival is inkább, hogy ollyatén büntetés történnyen, melyet nem régiben Halasson bizo-
nyos káromkodó szenvedni kényszeríttetett, kinek nyelve először ameddig lehetett szájából
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a hóhér keze által kivonatott és tövéből elmetszetvén azonnal feje vétetett, annakutánna
példájára megh írtt mód szerént elmetszett nyelve gyalázatos akasztófára felszegeztetett."35

A káromkodások tanulmányozása a kutatók számára azért is izgalmas, mert azon túl,
hogy a kor nyelvét, erkölcsét megvilágították, megőrizték a népélet más területére
vonatkozó dolgokat is. így például a viseletre vonatkozó adatokat. Karcagon felvett 1743-as
jegyzőkönyvben található az utóbbi néhány, ami a fejfedő formájára utal:

,,B... a görbe kucsmás anyádat!
B... a görbe kucsmás lelkét!
Azért, mert görbe kucsmád van, még nem vagy jobb ember nálam! "36

A görbe kucsma kifejezés arra utal, hogy a süveget kiszorító kucsmát féloldalra görbítve
hozták, a göndör szőrű kucsma rangosabb embert illethetett.

Másik, 1751-ben feljegyzett káromkodás a törökök fejfedőjére utal:

„Nagy emberek az ebadta csalymás fiai,
B... a teremtette csalymás fiai;
B... a lelke csalymás fiai; meg látom ha Ők lesznek-é nagyobb urak, vagy én. "3 7

Itt a csalma a törököt, a pogányt jelentette, nem pedig azt, hogy a Kunságon viseltek il-
yen formájú fejfedőt. Ebben az esetben a káromkodás keletkezését és használatának idejét is
datálni lehet. A nemezből való süveg viselete a XIX. század elejére megszűnt, de maga a név
túlélte, mert a hasonló formájú fejfedőre, a kucsmára mondták utóbb.

Jegyzetek: 1. Voigt Vilmos: A magyar folklór.— Budapest, 1998. 304. — 2. Voigt Vilmos: ím.1998. 305. — 3. A
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