
A gólyaláb (ném. Stelze, ang. stilt) 

Bizonyára alig van etnográfus, aki ne tanulmányozta volna ANDRÉE R. 
Ethnographische Parallelen und Vergleiche (Leipzig 1889) c. könyvét. Ebben a 
sokoldalú tanulsággal járó munkában a játékok során szó van az ún. gólya
lábakról (német Stelzen, angol stilts, francia échasses, pl.), amelyeken sáros, 
mocsaras területeken lábolnak át. így délnyugati Franciaországban (Landes) 
a pásztorok nagy ügyességgel járnak két méter magas gólyalábaikkal a mocsa
ras, bozótos síkságon s az ügető lóval is lépést tudnak tartani. Használják a 
gólyalábat Kínában, Afrikában, a malájoknál és a Csendes óceán szigetein. 
A Marquesas szigeteken (Francia-Polinézia) a gyerekek már egészen fiatalon 
megkezdik a gólyalábbal való futkározást s az idősebbek a síkos köves talajon 
a gólyalábon versenyfutást is rendeznek. Vajon átvételről kell-e beszélnünk az 
ilyen eszköz használatánál — teszi fel a kérdést Andrée R. s mindjárt azzal 
felel, hogy nem kell valami nagy szellemi képesség, hogy az ember feltalálja 
a gólyalábat s a mocsaras területeken használja (99 100). 

A gólyaláb a magyarságnál sem ismeretlen. Az ÉrtSz. így határozza meg: 
„Mocsaras, lápos területen gyalogos közlekedésre v. egyéb célra, pl. játékszerül 
haszn. két faléc, amelyet hosszabbításul a lábhoz erősítenek." Vidékenként egy
szerűbb ós kimódoltabb formái vannak. 

A gólyaláb faláb néven már Calepinus szótárában (1592) felbukkan és 
Comenius „Orbis sensualium pictus"-ában (1658, CXXXVI) a gyermekjáté
kok között mutatja be szintén faláb néven. CzF. faláb és garagulya néven említi, 
elmondva, hogy a falábak „hosszú póznák, melyek bizonyos magasságban 
lábtartókkal és hón alá valókkal vannak ellátva, s melyek segedelmével járni, 
vizeket átgázolni vagy egyedül mások mulattatására holmi mutatványokat 
eléadni lehet." A sokoldalú BORBÁS V. a Pallas Lexikonban emlékezik meg róla 
(4: 658): a ,,cséklye a nógrádi palócság nyelvében am. másutt a garagulya 
vagyis az alsó felében ágas farúd, amelyre ráállva a nagy sárban járni szoktak, 
sőt cséklyeversenyt vagy cséklyejátékot űznek." A hevesi palócoknál régebben 
cséklyéztek a gyerekek 'azaz gólyalábon jártak'.1 Sem CzF., sem Borbás V. a 
garagulya 'gólyaláb' jelentésének az előfordulási helyét nem közli. Valószínű, 
hogy északmagyarországi tájszó, ahol a garagulya 'vízhordó rúd' jelentésben is 
ismeretes (Győr m. Bőny, MTSz., Zempléni hegység, Tokaj, GTJNDA, Néprajzi 
gyűjtőúton, 128.). Szótári adataink szerint a garagulya 1838-tól ismert (EtSz.). 
CzF. még annyit mond, hogy a garagulyáz am. 'garagulyán jár'. BÁTKY ZS . 
Útmutatójában képen is bemutatja a falábat, amely régebben a Székelyföldön 

1 MOBVAY J., Asszonyok a nagycsaládban. Budapest 1956. 79. 
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és az Alföld sárfészkeiben volt divatban.2 A BÁTKY által közölt kép látható a 
MagyNépr.-ban is (22: 207), amelyhez GYÖBFFY I. hozzáteszi, hogy a két térdig-
éro rudat, — amelyre a közepe táján egy-egy talptartó deszka van erősítve — 
a lábszárhoz kötik. A Nagy-Kunságban a falábat a múlt század második felé
ben az iskolás gyerekek még általánosan használták s helyenként a székelyek 
is. A Nagy-Kunság környékéről további adataink is vannak. Hajdúszoboszlón 
faláb, Balmazújvároson gólyaláb az ilyen eszköz neve. Parasztok, pásztorok 
használták a lábszárhoz szíjazható gólyalábat. Azzal járva nem ragadtak bele 
a feneketlen sárba, amely néha még a csizmát is lehúzta. Az öregek szerint a 
parasztok sokat használták a falábat s talán ezért neveztek el sok embert falá
búnak, — írja ECSEDI I. Ma már csak a gyermekek ügyeskednek vele.3 A Nagy-
Sárréten is falábon jártak az emberek.4 A gólyaláb Szeged vidékén a gyermekek 
játékszere (SzegSz.). Két darab kb. 2 méter hosszú léc a tápaigólyaláb, mind
kettőre a végétől számítva 6 0 - 70 cm-re keresztben lécből lábtartót szerelnek. 
A léc felső végét járáskelés közben fogják.5 A SzamSz. gólyaláb és gamó néven 
ismeri s gyermekjátéknak mondja. A Zempléni hegyekben a magyarok gólyaláb 
néven tartják számon (Regéc, Makkoshotyka), a középhutai szlovák gyerekek
nél honomankó nevét jegyeztem le. A kárpát-ukrán lakosságú Komlóskán 
karagul'a. 

Már 1845-ben írja HÖLBLING M., hogy Baranya megyében a posványos 
helyeken falábon járnak az emberek (Baranya vármegyének orvosi helyirata. 
94). A baranyai Szentdienesen még századunk elején is használták a nagy sár
ban. A 40—50 évesek emlékeznek rá, hogy tanításkor az iskola falának mindig 
3 0 - 4 0 pár mankó volt nekitámasztva. Ügyesen jártak vele az idősebbek is 
(1. kép). Ha más vidékről Szentdienesre jöttek a vásárba azt mondták: ,,ennyi 
nyomorék, hogy lehet egy helyen?"6 A MTSz. szerint a Balaton mellékén 
a bankó faláb, amelyet sáros időben a gyerekek a lábukra kötnek (1. mankó 
címszó alatt). 

Elterjedt a gólyaláb használata Erdélyben. A Mezőség falvaiban a magyar 
és román gyerekek a sáros utakon általánosan használták. De felhágtak rá és 
lábolták vele a sarat a felnőttek is. Mezőkeszün, Magyarpalatkán az iskolás 
gyerekek között annyira általános volt, hogy a kerteken át falábbal közleked
tek s ha nem volt rá szükség az iskola előtt hagyták. Magyar elnevezése faláb 
(Magyarderzs, 2. kép, Botháza, 3. kép, Mezőkeszü, Magyarpalatka, Ajtony, 
Györgyfalva, Kolozs). A románoknál catarigi, catarigä a neve (Magyarderzs, 
Botháza, Mezőkeszü). Kalotaszeg magyarjainál szintén faláb néven ismerik és 
gyerekek, felnőttek használják. Az előbbieknél már csak játékszer, de a felnőt
tek a sarat is ezzel lábolták. A Lápos völgyi színmagyar Domokoson még az 
1940-es években szinte minden háznál volt egy-egy pár gólyaláb (kotorág), 
amelyek aránylag rövidek voltak (60 cm hosszú), a lábfejet a rudakba beerősí
te t t patkóalakú nyírág tartotta. A Lápos folyón való átkeléshez a víz mélysé
gének megfelelő hosszabb vagy rövidebb gólyalábat használtak. Felső részét 
az alsó lábszárhoz kötötték (Néprajzi Múzeum gyújt., lsz. 137.374, 4. kép, 
GTJNDA B . : i. m. 54, Nyl rK 1963: 286). Mezőveresegyházán, a szilágysági Leién 

2 BÁTKY Zs., Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest 1906. 58. 
3 ECSEDI I., Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. Debrecen 

1934. 153-154. 
4 Szűcs S., A régi Sárrét világa. Budapest é. n. 103. 
5 JUHÁSZ A. (szerk.), Tápé. Szeged 1971. 795. 
6 KOGUTOWICZ K., Dunántúl és Kisalföld, I I . Szeged 1936. 21 — 22. 
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l.^kép. Gólyalábon járó férfiak. Szentdienes, Baranya^megye. 
Néprajzi Múzeum, F. 63145. Grönyey S. felv. g 

a felnőttek, gyerekek sarat láboló gólyalába a katariga. Ezeket az adatokat 
1941 — 1948 között Erdélyben gyűjtöttem, de a román irodalom is említi a 
Mezőségen ós a Szilágyságban használt gólyalábakat (cätäligä).1 

Magyar- és Szászrógenben ősszel, tavasszal a sárban egyenes ós görbe 
falábbal közlekedtek, amelynek az alsó végén szorítókarika és szeg is volt.8 

Az aranyosszóki Aranyosrákoson a domokosi formához hasonló gólyalábbal 
(faláb) gázolták át a patakokat, az utcai sarat. Az udvarhelyi Firtosváralján 
ismert gyermekjáték a faláb, amelynek egyszerűbb és csinosabb, módosabb 
formája is van. A faláb szárát színes pamutbojttal is díszítik (5. kép).9 Csíkban 
vargaláb néven ismerik a gólyalábat s a gyerekek ezzel a 60—80 cm hosszú 
doronggal — amelynek az oldalába az alsó végétől felfelé mintegy 30 cm-re 
lábtartó van befúrva — mentek az iskolába. Felső részét madzaggal a lábszár
hoz kötötték.10 A háromszéki Papolcon faláb néven ismerték a gyerekek. A fen
tebbi, Bátky által közölt adattól eltekintve a gólyaláb székelyföldi elterjedésé
ről többet nem tudok, de valószínű, hogy adatok az irodalomban még lappan
ganak s a terepen való gyűjtés sem lenne eredménytelen. 

Nézzük most a magyar népterületen kívüli használatát és elterjedését. 

7 DTJNÄBE N., Specificul etnografic al Címpiei Ardealului. Sibiu 1956. 8. 
"Koós F., Életem és emlékeim, 1828—1890. I. Brassó 1890. 46. 
9 JÓZSEF D., A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei. Kolozsvár 1943. 11. 
10 T. NAGY I., Cirkálások, 1. Csíkszereda 1926. 91. Ismerik a gólyalábat a moldvai 

magyarok is, 1. KOS K., Mihez kezdjünk a természetben. Bukarest 1968. 59. 
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2 — 8. kép. Különböző gólyalábak 
2. Magyarderzs, Mezőség, Erdély. 3. Botháza, Mezőség, Erdély. 4. Domokos, Lápos 
völgye, Erdély. 5. Firtosváralja, Udvarhely, Erdély. 6. Hlinné, Zemplén, Szlovákia. 

7. Polesia, Szovjetunió. 8. Kupiskis vidéke, Litvánia, Szovjetunió 

A román Tecuciu megyéből említi PAMFILE T., hogy az anyák bosszúsá
gára a gyerekek gólyalábbal (catalige, picioroange) járnak.11 T I K T I N H. szótára 
szerint a,picioróngaa, gólyaláb moldvai elnevezése.12 A Latorcán való átkelésnél 
a beregi Hanykovicán magas gólyalábakat használnak a kárpáti ukránok 
(NéprÉrt. 1940: 230), akik halászat alkalmával is ezzel (hudljami) gázolnak 
bele a vízbe.13 Zemplénben az Ondava öntésterületein és másutt Kelet-Szlová
kiában a szlovákok körében is ismert a gólyaláb (chodul'a, garagul'a, karagul'a, 
6. kép) s használták a nyíregyházi tirpák gyerekek is.14 

A gólyalábnak a szláv népek közötti használatáról egyébként tanulságos 
képet rajzol MOSZYNSKI K., elmondva, hogy a szlávok körében általánosan 
ismert. Elsősorban gyermekjáték, de a patakokon való átkelésnél, a halászat
nál helyenként még századunk elején is használták (7. kép). Nagyoroszország 
északi vidékein a használata járás-kelés közben egészen megszokott s a gólya
lábbal olyan gyakorlattal kelnek át a patakokon és folyókon, mintha saját 
lábukon mennének. Változatos a gólyaláb népi elnevezése (nagyorosz ëesty, 
choduli, fehérorosz chaduli, kruki, dylyy, kastali, kakaëki, kavoly, kisorosz 
chodylnici, klucke, kostyli, bolgár ëcùli, ëtùlci, noëcàlki, naëcùlci, kokíli, zdràkili, 
nogàcki, nogavici, pataràgi, gigi, lengyel chodule, krukwie, dyby, szczudla, 
horvát hödulje, ëtule, gigalje, stb.). Moszynski K. szerint vitathatatlan, hogy a 
gólyalábat a szlávok már évezrede ismerik. Régiségére utalnak az etimológiai 
tanulságok: a bolgár ëcùli, ëcùlci, stùlci terminológiák szorosan összetartoznak 

11 PAMFILE T., Jocuri de copii, adunate din satui Tepu (jud. Tecuciu), I. Buka
rest 1906. 64. 

12 TIKTIN H., Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, I. Bukarest 1903. 309. 
13 VLADIKOV V., Ribi Podkarpatskoj Rusi. Uzgorod 1928. 103 
14 ANDEL A. — MARKUS M., L'udovy^ transport v strednom Zemplíne. Slovensky 

Národopis 19 (1971): 409. 

7 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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a horvát Mule, a lengyel szczudla, a cseh ëtidla elnevezésekkel. A lengyel cho-
duli is kapcsolatban áll a hasonló nagyorosz, fehérorosz, kisorosz, horvát ter
minológiákkal. Az eszköz régi használatára utal az is, hogy Európa nem szláv 
népeinél s más kontinenseken is használják.15 

Nem tartom szükségesnek, hogy a gólyaláb más világrészeken való hasz
nálatát sorra vegyem. Erró'l LINDBLOM K. G. írt két tanulmányt. Csupán 
Andrée R.-nak már említett európai közlését szeretném kiegészíteni. A francia 
Landes pásztorai magas gólyalábukról át tudták tekinteni a bokros, füves terü
leten legelő nyájat. A pásztorok támasztórudat is használtak a gólyalábhoz s 
így meg tudtak állni s valamit tenni-venni, pl. kötni. A Gironde balpartján 
elterülő híres francia — korábban mocsaras — borvidéken (Médoc) férfiak, 
nők használják a gólyalábat. A baszkoknál gyümölcsszedésnél nélkülözhetetlen 
eszköz a gólyaláb s nyilvánvalóan Landes és a baszk vidékek gólyalábai kap
csolatban vannak egymással. MONTANDON G. baszkoktól való átvételnek tartja 
a Landes pásztorainak gólyalábait. Délnyugati Németországban a pásztorok 
eszköze, de árvíz alkalmával a gyerekek másutt is járnak gólyalábon. Angliában 
(Kent) a komlóművelésnél használnak igen magas gólyalábakat. Lucia napján 
Svédországban álarcos gyerekek járkálnak gólyalábbal s egy 1785-ben készült 
festményen a májusfa körül táncoló alakok mellett két gólyalábas fiatalt is 
láthatunk. A régi Rómában ünnepi játékokon a bohócszerű alakoskodók hasz
nálták a gólyalábat (grallae). Farsangi felvonulások alkalmával Olaszországban, 
Franciaországban ma is gyakoriak a gólyalábon tipegő maskarák. Előkelő 
személyek előtt Namurban már a XVII. században rendeztek gólyalábon vias
kodó fiatalok harci játékot, amelyet 1814-ben a hatóságok betiltottak.16 

Gyermekjáték a gólyaláb a litvánoknál, de a legelőn a pásztorok is ügyesen 
követik a csordát ezzel a két rúddal (8. kép, keblés, kujokai, stypynês, klumbo-
kaï).11 A finn Österbottenben, mint a gyerekek szórakozó eszközét fényképez
tem a gólyalábat (9. kép).18 Igen tanulságosan mutatja be a gólyaláb haszná
latát 1689-ben VALVASOR J . W. A közölt képen azt látjuk, hogy nők, férfiak 
gólyalábon kelnek át a Száva egyik mellékfolyóján a szlovén Krajnában.19 

LINDBLOM K. G. a gólyalábnak háromféle használatát különbözteti meg: 
gyakorlatit, rituálist (Afrika, Róma) és játék vagy sport célokra való használa
tát.2 0 A múltban különösen a hidak hiánya tet te szükségessé gyakorlati hasz
nálatát.21 

15 MOSZYNSKI K., Kultúra ludowa Slowian I. Krakow 1929. 623 — 624. További 
gazdag terminológiát közöl még MOSZYNSKI K. Ethnogeographische Studien in Ostpo-
len, Krakau 1929. c. tanulmányában (165). VAKARELSKI CHR. azt írja, hogy Rila és 
Vitosa vidékén, a nyugati Stara Planinaban különös gonddal készítik a gólyalábat s a 
lábtartó hajlatát füzvesszöből fonják. Közli még nastúlci, patarági, páterici elnevezését 
(Bulgarische Volkskunde. Berlin 1929. 126). 

16 HABEELANDT A., Die volkstümliche Kultur Europas in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung; G. BTJSCHAN, Illustrierte Völkerkunde. I I . Stuttgart 1926. 248, 371 — 372; 
LINDBLOM K. G., The use of stilts, especially in Africa and America. Stockholm 1927. 
5—6; LINDBLOM K. G., Further notes on the use of stilts. Stockholm 1928. 3 — 4; MON
TANDON G., L'ologénèse culturelle. Traité d'ethnologie cyclo-culturelle et d'ergologie 
systématique. Paris 1934. 555. A római anyaghoz 1. Thesaurus Linguae Latináé VI. 2165. 

17 BuGAiLiáKis P., Galvijq. ganymas ir piemenu, bükié. Gimtasai KraStas, 2. 
1935. 271; VYëNiATTSKAiTÈ A., Lietuviu etnografijos bruozai. Vilnius 1964. 462. 

18VTJOBELA T. szerint is gyermekjáték a finneknél (VTJORELA T., Kansatieteen 
sanasto. Helsinki 1964. 166—167). 

"VALVASOR J . W., Die Ehre des Hertzogthums Crain, I. Laybach 1689. 152. 
20 LINDBLOM K. G., The use of stilts . . . 5 
21 LINDBLOM K. G., Further notes . . . 4 
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9. kép. Finn gyerek gólyalábon. Lappajärvi, Österbotten, Finnország. 
Gunda B. felv. 

A gólyaláb használata során nem felejtkezhetünk el id. Bruegel Pieter 
játszó gyermekeket ábrázoló képéről (1560). A képről Hills Jeanette kisebb 
monográfiát írt s a magasabb és alacsonyabb gólyalábon tipegő két gyermek 
alakjához további értékes a adatokat fűz. Elmondja, hogy nemcsak a görögök 
és rómaiak ismerték a gólyalábat, hanem a középkori németek és hollandok is. 
Zürichből 1349-ben említik. Cats Jacob (1577 — 1660) egyik versében szól róla, 
de más közlések is tanúskodnak XVII. századi és későbbi használatáról. Gyer
mekjáték Schleswig-Holsteinban. Salzburgban táncot járnak a gólyalábon. 
(HILLS J., Das Kinderspielbild von Pieter Bruegel d. A., 1860. Wien 1957. 31, 
68. 1. s az ot t idézett további irodalom.) 

A néprajzban nálam jártasabb kutató bizonyára további adatokkal tudja 
a fentieket kiegészíteni. Néhány kérdésre azonban már az eddigiek nyomán fel
hívhatom a figyelmet. 

A gólyaláb magyar elnevezéseiről a következőket mondhatom: 
1. A gólyaláb terminológia a TESz. szerint hasonlítás alapján keletkezett 

s új etimológiai szótárunk a múlt század közepétől Jókai szépirodalmi munkái
ból közli ezt az elnevezést. 

2. A faláb szemlélet nyomán kialakult terminológia. Ügy tűnik, hogy ez 
a gólyaláb legrégibb magyar elnevezése. Már a XVI. századból ismert. 

3. Az északi magyar területeken előforduló garagulya a hasonló jelentésű 
szlovák garagula, karagul'a átvétele lehet. Az EtSz. nem ismerve szlovák ter
minológiákat a garagulyát játszi keletkezésű szópárnak mondja. 
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4. Mankó szavunk a TESz. szerint ismeretlen eredetű s így a szó története 
nyomán a délbaranyai mankó, a Balaton melléki bankó 'gólyaláb' múltját nem 
közelíthetjük meg. 

5. A palóc cséklye talán összefügghet az eltérő jelentés ellenére is a 
csekle, csikle 'madárhurok' szavainkkal (MTSz.), a csikő, csekő, csikéző, csekéző 
terminológiákkal, amelyek a Sárközben a vízimadarak nyílt vízre járó útjaira 
vonatkoznak (csikő, csekő utak, NéprÉrt . 1904: 52, 53). Feltétlenül a gólya
lábat jelentő cséklyével áll kapcsolatban cséklyés-lábú 'botorkálva járó' (Bor
sod m., Eger vid., MTSz.) kifejezésünk s az a borsodi cséklye is, amely az 'állat 
nyakára akasztott fadarab, mely az első lábai közé akadva a futásban akadá
lyozza' (MTSz.). Cséklye, cséklye, csikle szavaink eredetét nem ismerjük (TESz., 
EtSz.) s a fenti szócsoport jelentésváltozásainak kérdése is további nyelvészeti 
vizsgálatot kíván. Az EtSz. a cséklye, cseklész, cséklye szavakat eltérő jelentésük 
miatt külön tárgyalja s a csikő, csekő stb. alakokat kéteseknek tartja. 

6. A gamó a TESz. szerint bizonytalan eredetű. 
7. A Lápos völgyi kotorág, a szilágysági, mezőségi katariga a román 

catarigä átvétele.22 Ezek nyilvánvalóan újabb elnevezések a magyar nyelvben, 
mert a Mezőségen igen elterjedt a gólyaláb faláb elnevezése is. Az együtt játszó 
gyerekek révén az ilyen eszköz neve minden nehézség nélkül átkerülhet egyik 
nyelvből a másik nyelvbe. A Mezőségen a berkenyesi magyarok körében jegyez
tem fel, hogy a gyerekek ha együtt vannak, magyarul beszélnek, de ha köztük 
egy román is van, akkor már románul. (1946-ban a berkenyesi, botházai 
magyarok egy része nehezen fejezte ki magát magyarul.) 

8. A vargaláb a vargamestersóget csúfoló kifejezéseink, szólásaink körébe 
tartozhat (vö. vargafolt, vargakanyar, vargabetű, vargalégy, varganyaláb).,23 

A gólyalábnak a magyar népnyelvben nincs általánosan elterjedt elneve
zése. Viszont az eszköz, mint gyermekjáték, mint a sarat láboló közlekedési 
eszköz a XIX. század második felében még általános lehetett. A felnőttek 
eszközvilágából azonban mindinkább lekerült a gyermekek szórakozó eszközei 
sorába, noha az iskolába járásnál nemcsak a játékot szolgálta. COMBNITJS 
közléséből arra gondolhatunk, hogy használatának, terjedésének az iskolák is 
centrumai voltak. A tárgynak vagy csak nevének egy-egy szűkebb területen 
való ide-oda terjedése, átadása és átvétele gyakran előfordulhatott, amit a 
garagulya, katariga, kotorág terminológiák bizonyítanak. Ezek nyilvánvalóan 
korábbi magyar elnevezéseket szorítottak ki vagy — pl. a Mezőségen — kezde
nek kiszorítani. A Mezőségen a kétnyelvűséget is tekintetbe kell venni akkor, 
amikor egy-egy ilyen eszköz elnevezését feljegyezzük. Adatközlőim Mezőveres
egyházán a nyomatékosabb rákérdezésre a katariga helyett a faláb elnevezést 
mondották, ahogyan azt szerintük a régi öregek nevezték. A faláb elnevezés 
a magyarságnál igen régi s a gólyaláb eredeti neve lehet. Az eszköz földrajzi 
elterjedése is nagy múltját bizonyítja. Az alföldi, dunántúli, mezőségi sáros 

22 A kotorág román eredetével foglalkozik Bakos Ferenc is akadémiai doktori érte
kezésében. A gólyaláb román terminológiájáról részletes áttekintést nyújt az Atlasul 
Lingvistic Román. SN. 1307. A Székelyföldről óriási láb elnevezését közli az atlasz. A 
MTSz.-ben utólag látom, hogy a Székelyföldön lábka néven is ismert. Sztrinkó István 
tanítványom arra figyelmeztet, hogy a mezőségi gólyalábat Sütő András is említi egyik 
novelláj'ában, pl. „Ha esik az eső akkora sár van a faluban, hogy a tiszteletes asszony 
is falábbal megy a templomba." (Egy pakli dohány. Budapest — Bukarest é. n. 72. 1.) 

23 O. NAGY G., Mi fán terem. Budapest 1965. 324—325; Uő. Magyar szólások és 
közmondások. Budapest 1966. 712—713. 
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vidékeken, nedves réteken az ökológiai viszonyok tették szükségessé a haszná
latát. Az utak megépülésével, a vadvizek lecsapolásával a gólyaláb azonban 
mindinkább szükségtelenné vált s a gyermekek alkalmi játékszerei közé került. 
Feltűnő', hogy vadászkönyveink is ajánlják használatát. A róka vadászatnál 
a leshelyet gólyalábon kell megközelíteni, hogy az emberi nyom szagát az állat 
észre ne vegye.24 

Le kell mondanom arról, hogy a magyar gólyaláb középeurópai, balkáni 
kapcsolatáról valamit is mondjak. Csupán azt állapíthatom meg, hogy a tárgy 
elterjedése Közép- és Kelet-Európában, a Balkánon eléggé összefüggő terüle
tet alkot. Viszont igazat adhatok ANDRÉE R.-nak, hogy nem kell valami nagy 
szellemi képesség a gólyaláb feltalálásához. De egy ilyen egyszerű tárgy törté
netének felderítése mégis alaposan próbára teszi a tárgyak és szavak búvárát s 
a jelen esetben is valamiféle végső következtetéstől tartózkodnia kell. 

* * * 

LAZICZIUS GYULA, mint a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsé
szettudományi Karának dékáni titkára, figyelemmel kísérve munkásságomat 
több alkalommal jut ta tot t javaslataival kutatási segélyhez. A fenti írással az 
iránta való tiszteletemet is ki szerettem volna fejezni. El szeretném mondani 
azt is, hogy amikor az 1930-as évek végén a Magyar Néprajzi Atlasz tervét 
készítettem, A magyar nyelvjárások c. munkája elősegítette elképzeléseim 
kibontakozását. Amit Laziczius Gyula a nyelvjárások határsávjairól, átmeneti 
zónáiról ós magterületeiről ír a néprajznak is lényeges kérdései. A megvalósuló 
Magyar Néprajzi Atlaszban benne lesz Laziczius Gyula szelleme is. 

GTJNDA B É L A 

The Stilts 

by BÉLA GTJNDA 

The stilts are used these days at the Hungárián people only by children, but 
earlier it was known among the peasants and sphepherds, as well. They waded across the 
streams by stilts. At marshy, muddy places these stilts were indispesable. The stilts have 
several terms in Hungárián (gólyaláb 'stork-leg', faláb 'wooden-leg', vargaláb 'shoemaker's 
leg', mankó 'crutches', gamo 'hook', cséklye, garagulya < Slovak garaguVa, kotor ág < Rou-
manian catarigä). The stilts are know among the Roumanians, Bulgarians, Croatians, 
the Poles, Russians, Lithuanians, Finns, etc. We have a few facts about their usage in 
Western Europe, too. Thus, we can see stilts in one of Pieter Bruegel the Elder's pictures. 
The use of the stilts was originally introduced because of geographical circumstances. 
I t is remarkable, that stilts have a lot of terms in Central- and East-European languages 
(e.g. in Bulgárián ëëùli, ëtulci, noëëàlki, naëcùlci, kokili, édràkili, nogàcki, nogavici, pata-
ràgi, gigi). 

24 DIEZEL-MIKA K., Az apróvad vadászata. Budapest 1899. 321. CSISZÁR SAROLTA 
tanítványom közli Gergelyiugornyáról, hogy az orvvadászok gólyalábon mennek azokra 
a helyekre, ahová a hurkokat lerakják s a gólyaláb alsó végét úgy faragják ki, hogy az 
őz, szarvas nyomához hasonlítson. így megtévesztik a hivatásos vadászokat. 




