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Ajánlás

Napjainkra életünk meghatározó eleme a technika. A 21. század elején gépek-
kel dolgozunk, kapcsolati hálónk legfontosabb eszköze a telefon és az internet.
Bár a legidősebbek ez utóbbitól még idegenkednek, de a gyerekek interneten
„kommunikálnak”, játszanak, informálódnak. Míg ezen eszközök segítik a gyors
ismeretszerzést, kapcsolatépítést, legyőzik a távolságokat, ugyanakkor csökken-
tik a társas együttlét fontosságát. Elveszik az élő emberi szó, a beszélgetés meg-
hittsége. A gyerekek játszótársi közössége is átalakul. 

A Ki játszik ilyet? projektünk megvalósulása azt mutatta meg, hogy milyen
volt a gyerekélet egykor és napjainkban mi jellemző a legifjabb korosztály játék-
ismeretére. Ezen kis füzetünk abból ad ízelítőt, hogy mit és hogyan játszottak a
nagykunsági gyerekek a régmúltban, az 1980-as évek elején és napjainkban. 

A hagyományos paraszti társadalom korcsoportjainak jellemzését olvashatjuk
Örsi Julianna írásában karcagi példákkal. Az 1980-as években a túrkevei általá-
nos iskolákban készített írások (8 iskolás gyerek tollából) az akkortájt leggyak-
rabban játszott játékokról ad hírt. 2017 nyarán ugyancsak megkérdeztük a túrke-
vei iskolásokat. 34-en sorolták fel, hogy milyen játékokat játszanak. Veres Istvánné
nyugdíjas tanítónő pedig arról ad számot, hogy a Ki játszik ilyet? projekt kereté-
ben tartott foglalkozásokon milyen népi játékokat tanított meg a túrkevei gyere-
kekkel. Ugyan ezen keretek között Szabó Andrásné a természetes anyagokból
készíthető „játék-gyártás” rejtelmeibe vezette be a kisiskolásokat. Ezekről a tevé-
kenységekről néhány fotó és gyerekrajz ad ízelítőt. 

Kiadványunk és programunk abból a célból készült, hogy kíváncsivá tegyük a
mai gyerekeket, ötleteket adjunk gyerekeknek, óvónőknek, tanítóknak egyaránt a
múlt játékainak felelevenítéséhez, ezzel is színesítve a mai gyerekek világát.

Dr. Örsi Julianna
szerkesztő
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Örsi Julianna

Korcsoportok Karcag társadalmában1

I. A korosztályok és nemek elkülönítése

Karcag lakói korosztályok szerint is elkülönülnek. Az egyes generációk jel-
lemzésére külső és belső jegyeket sorolhatunk fel. Valamennyi generáción belül
más törvények vonatkoznak a férfi és mások a női nemre. Az elkülönítést a vi-
seleten és a magatartáson keresztül mutatjuk be.

a.) Viselet

A korosztályhoz való tartozás legnyilvánvalóbb kifejezője a viselet. Az újszü-
löttet napjainkig pólyába teszik, amely a fiú esetén kék, lány esetén rózsaszín
pólyakötővel volt átkötve. A kislányok életük kezdetén megkapják az első fülbe-
valójukat. A kislány és a kisfiú általában 3 éves koráig, de szegényebb rétegnél
iskolás koráig egyforma ruhában járt. „Kantust varrt neki az anyja, akár fiú vót,
akár jány.” A mai gyermekviselet elsősorban nemhez kötött. A fiúnak mindenből
kéket, a lánynak pirosat vagy rózsaszínt vesznek. A fehér és a sárga mindkét nem
esetén elfogadott szín. A szín nem-jelző szerepe a gyermekkocsiban is megnyil-
vánul. Legnépszerűbbek a kék és a piros gyerekkocsik. Az előbbit a fiúnak, az
utóbbit a lánynak veszik. Az idegen a ruha és a kocsi színéről állapítja meg a
gyerek nemét.

Az első cipőjét, kiscsizmáját rendszerint akkor kapta a gyerek, mikor iskolás-
korú lett: „mire felment az iskolába”. Új ruhát és kabátot is ekkor vásároltak vagy
varrattak számára először. Gyakran serkentették a libát legeltető kislányt ilyen-
képpen: „Így lesz piros rokolyára, tarka fíkötőre való”. Aki gyermeke öltözteté-
sére túl sokat áldozott, azt megszólta a közösség. „Lesz még a gyereked kicsiny
csicsós, nagy rongyos”!

Az iskolás fiúk jellegzetes ruhadarabja volt a század első felében a rövid nadrág.
„Én tizenkét éves koromig térdigérő rövid nadrágban jártam. Eszti nővérem
akkor varrt nekem egy bokáig érő nadrágot. Én ösztönösen tiltakoztam ellene, de
azt felelték: „ilyen nagy fiú nem járhat már olyan rövid nadrágban.”2 A század-
fordulón még a gyerekek egy része viselt bűgatyát. A mezítlábjárás az iskolás fiúk

1 A kutatás az 1970-es években történt Karcagon. Az írás első megjelenési helye: T. Bereczki Ibolya (szerk.):
Gyermekvilág a régi falun II. kötet. Szolnok, 1995. 475-491.

2 Gy. Kiss István: Lapozgatás az emlékekben (kézirat) 21. p. 



között még az 1960-as években is dívott. A két világháború között nyáron azonban
még az iskolahagyottak is lábbeli nélkül jártak. „Tizenhetedik évemben … egy
tanyasi suszter … csizmaszárból csinált nekem egy pár szandált.” – írja az előbbi
visszaemlékező.

A század elején osztályokról készült fényképek az iskolásjányokat húzott fes-
tőszoknyában, kis kötényben és két copfba font hajjal ábrázolták. Az iskola-hagyott
jány viselete is hasonló volt.

Az eladójány ünneplő ruhájára már több gondot fordítottak. E ruhadarabok leg-
inkább követték a kor divatját, és anyaguk is jobb minőségű volt, mint a hétköz-
napié. A nagyjánynak is csak két öltözet ünneplő ruhája volt az 1910-es években
általában. „Amelyik jány nyalka vót, amelyiknek sok ruhája vót, azt nem vettík
el a fiúk. Nem szerettük, mert a cifrababát nem lehet meggyőzni ruhával.” Az
első világháború körül e korosztály kapta az első lidiküröket (retikül).

Az első világháború körül a legények már priccses nadrágot viseltek. Fehér
ing, puszli (mellény), kiskabát (zakó), csizma és kalap tartozott az öltözetükhöz.
A legényviseletben a hangsúly a csizmán és a kalapon volt. A múlt század második
felében a legények kalapjainak tartozéka a darutoll volt. A visszaemlékezések
mellett erre utal egy újsághirdetés is. „A legkedvesebb húsvéti ajándék a fiatal-
ságnak, kalapdíszítésül a szép darutoll, a mit is nagy választékban lehet kapni…”
– írja 1889-ben a Nagykunság.3 Az első világháború körül már a legények virágot
hordtak a kalapjuknál. Az 1870–’90-es években a legények monogrammal, év-
számmal ellátott díszes kulacsot hordtak magukkal. 

A viselet tükrözi a családi állapotot is. A múlt század második felében a lányok
„csipkés szélű kerek zsebkendőt” ajándékoztak kedvesüknek, amelyet a legények
a gatyakorcba dugva viseltek. Későbbi időkben a nadrág ellenzőjébe dugva
hordták.4

Az 1930-as években a jegyesség ideje alatt a legény „vőlegényvirágot” viselt
a kalapjánál (fehér viaszvirág). Napjainkban e vőlegényjelvény csak az esküvő
napján van használatban, melyet a zakó bal felére tűznek. A násznagyokat és a
vőfélyt is jelvény illeti meg. A lakodalmi tisztségviselők jelvényei az 1950-es
években kifejezték a családi állapotot is: a koszorúslegények virágjai felfelé, a
vőlegényé virággal lefelé áll, jelezve ezzel azt, hogy ő azon naptól kezdve már
nem legény.

A jegyeseket társaiktól a jegygyűrű is megkülönbözteti, melyet bal gyűrűs
ujjukon viselnek. Esküvő után jobb kézre kerül át a karikagyűrű.

A menyasszony ruhatárába a XVIII. században beletartozott a mente és a jegy-
ruha is. Erre utal az alábbi két adat is: 1786-ban Mányi János meghalt, asszony-

3 Nagykunság XIV. évf. 15. sz. Karcag, 1889. ápr. 14.
4 Szűcs Sándor gyűjtése. GYINKMA 156.



lánya mentéjét „melybe a Leányát kiházasította” követeli vissza.5 1789-ben pedig
Kiss András a jegyesség felbomlása miatt a leány apjától „a Jegy ruhának az árát”
kéri.6 A legtöbb hetven-nyolcvan éves korú karcagi asszony ma is őrzi jegykendőjét,
melyet vőlegényétől kapott. A fiatalasszonyok jellegzetes ruhadarabjai voltak ezek.

A századfordulótól a menyasszony fehér ruhában, fátyolban esküdött. Koráb-
ban színes brokát ruhák voltak divatban. A koszorúslányok rózsaszín ruhájukkal
és rózsaszín koszorújukkal váltak el férjhez menő társuktól.

Az újasszony piros ruhában, piros kendőben, kis kötényben jelenik meg éjfél
után a vendégek előtt. Hajviselete az 1950-es években is ekkor változott meg,
mivel ekkor tették először kontyba a haját.

Az esküvő utáni nap reggelén az új menyecskének fehér kendőben kellett meg-
jelennie a templomban.

A fiatalasszonyok élénk színű ruhákat viseltek. A hátrakötött fejkendő is e kor-
osztály viseletéhez tartozott. Kendő nélkül férjezett parasztasszony a második
világháború előtti időkben nem jelenhetett meg.

Míg a nők viseletében a színnek felnőttkorban is megkülönböztető szerepe
van, addig a férfi viselet a házas embereket már nem tagolja. Legfeljebb annyi
megkülönböztetést lehet tenni, hogy minél idősebb valaki, annál inkább ragasz-
kodik a hagyományos viselethez. E század elején az idősek még bőgatyában
jártak. Napjaink idős parasztemberei még viselik a „kíkkötőt”. Véleményükben
is kifejezik ezt a ragaszkodást. „Nyárba még én is bűgatyában jártam, amikor
összekerültem a társammal. Szebb is vót, mint a furulyagatya.”

A középkorú nők már nem vesznek fel piros és világos színű ruhát, kendőt. Az
öregasszonyok barnát, szürkét, férjük halála után pedig csak feketét hordanak.

b.) Magatartás

A közösség más-más magatartást vár el a különböző korosztályokhoz tarto-
zóktól. E szabályok általában nemenként is különbséget tesznek.

A gyereknek és a jánynak (a gyerek szó csak fiú értelemben is használatos volt)
a felnőttek parancsoltak. E parancsnak engedelmeskedni kell. A gyermekek a fel-
nőtteket (de a 3-5 évnél idősebb testvéreit is) magázták. A gyerek a „felnőttek dógába”
nem szólhatott bele. „Gyereknek sutba a helye” – mondták. A felnőttek beszélge-
tésénél nem lehetett jelen. A szófogadatlan gyereket megfenyítették (a szülők
megverték, mások – rokonok, szomszédok – csak szóval fenyítették: „megmondalak
apádnak!”). „Pofon vágták, elfenekelték a rosszalkodót.” Kézzel, nadrágszíjjal, ostorral,
pálcával kaptak ki a rossz gyerekek. Kisfiúnál a pajkosságot természetes maga-
tartásnak ismerték el. Lányok esetén ugyanaz már „rosszaságnak” számított.

5 SZML. Karcag tanácsi jegyzőkönyve (a továbbiakban Kg. tjk.) 1786. 115.
6 Kg. tjk. 1789. 18.



A szűkebb és a távolabbi környezet is elvárta minden családtól, hogy gyer-
meke megfelelő időben történő munkába neveléséről gondoskodjék. Így kötődött
össze a legénnyé válás és az eladókorba lépés a legnehezebb munkák ismere-
tével. A legénynek már tudni kellett kaszálni, a nagylánynak pedig kenyeret sütni,
meszelni. E munkák megkövetelése maga után vonta, hogy ekkorra már a többi
könnyebb munkafolyamatot is ismernie kellett a fiatalnak.

A közösség természetesnek vette a legényvirtuskodásokat: legényverekedése-
ket, tréfákat. Még a lányok is megvetették az olyan legényt, aki kitért a verekedés
elől. E virtuskodásokra a levéltári anyagban is találunk példákat. 1793-ban azért
tört ki verekedés a csapszékben, mert a katonákat „A Helybéli iffiak tánczolni
nem engedték …”7 1849-ben is az egyik verekedés oka a „régibb legénykedés” volt.8

A tanyasi legények egymás megtréfálásáról ma is több történet ismert: szét-
hányták a legények a távol levő társuk tanyáján a csutkaíziket, feltették a szekeret
a tető gerincére, kiengedték a hízót az ólból, a temetőben járó társukat megijesz-
tették stb.

Több legény együtt elkövetett apró lopásának is lehetett tréfa-jellege. Elő-
fordult, hogy ezen ügyek kárvallottjai igazságtevésért a tanácshoz fordultak. Így
például tudjuk 1790-ből, hogy „Perge Samu maga el esméri, hogy Kovács András
részegen az istállójokba ment, Tarjányi János is jelen lévén az istállóba, és öszve
egyeztek, hogy Mólnár János Ludját lopják el… és az ő istállójokba meg főzték…”9

„Ökr. Kovács László és B. Szabó Ferencz legények előadattak, s el is ismerik, hogy
Cs. Nagy Istvántól 5 Cs. Kovács Pétertől 2 ludat Csikós Jánostól 2 rucát Szarka
Istvánnétól ismét 1 ludat, különböző időben elloptak, ezen kívül Varga István Uj
magyartól is egy felhérczet B. Szabó Ferencz elorozván: arról a vasat leszedték
– a vétkesek csupán azzal mentik magokat, hogy részegek vóltak midőn a rossz
tetteket elkövették.”10 Még a mai 50-60 évesek is mosolyogva emlékeznek vissza
legénykorukra, mikor kamrájukból apjok tudta nélkül egy-egy zsák búzát elloptak,
hogy legyen egy kis „kocsmára való” pénzük. Valószínűnek tartjuk, hogy a legé-
nyek e cselekedetükben, az elnézésében korábbi idők gyakorlata maradt meg.
Több XVIII. századi adat bizonyítja ezt. 1776-ban „Zsidó István és János, ugy Gaál
András az maga édes Attyának vermeiből a nevezett zsidó fiúkkal megedjezvén
… hat zsák buzát elloptak …”11 „magok is el esmérik mind Törő István, mind Ifiu
Soós Mihály és Soós János, hogy azon zsák Buzát az édes Attyok Kamrájábúl
Soós Mihály lopta János Öttsével, és Törő István (kinek kurta csapszékje van)
mint valóságos Or Gazda a tudva lépő lopott Buzának nem tsak helyt adott, hanem
a két gyermeknek mind ekkoráig pártyát fogta…”12

7 SZML Jászkun ker. jkv. 1793. 33.
8 Kg. tjk. 1849. 132.
9 Kg. tjk. 1790. 83.
10 Kg. tjk. 1849. 167.
11 Kg. tjk. 1776. 73.
12 Kg. tjk. 1790. 74.



El sem képzelhető, hogy a leányok legényvirtuskodásban részt vettek volna.
Ehhez hasonlóan a kocsmában sem lehettek a lányok, csak mulatságok (bálak)
alkalmával.

A lányok viselkedését sokkal jobban szabályozták, mint a másik nemhez tar-
tozó kortársakét. Bár a szankciók végrehajtója általában a családfő, de a magatar-
tás ellenőrzésében az egész közösség részt vesz. A lánynak csordahajtásra, lámpa-
gyújtásra otthon kellett lennie. A legény házához nem mehetett. A lány nem ud-
varoltathatott, míg engedélyt nem kapott rá az apjától. A legény a lánnyal karon-
fogva nem mehetett az utcán, csak ha már jegyesek voltak. A teherbeesésért is a
leányt ítéli el a közösség. „A legíny ha a kalapjába szarik is, legíny marad!” – mond-
ták.

A nők nyilvános megszégyenítésére szolgált az is, hogy a leányanyák esküvői
viselete eltért a többi menyasszonyétól. Sem fátylat, sem fehér ruhát nem vehetett
fel a terhes asszony.

1738-ban „Ifju Kabai Mihályné meg fogattatott és a N. Distr. Fogházába téte-
tett éjféltájba nagy bundába és Süvegben az Angol János Úr és körüle való járás-
ért.”13 Hogy a legény és férjezett asszony közötti nemi kapcsolatért is a nőt hibáz-
tatták, jelzi a büntetés is. „Faragó Pálné minthogy éjjeli egy óra tájban az Várason
kívül gödrök között egy Katonával bátorkodott lappangani, gonosz szándékának
el követésére igyekezvén, de az vacterek által meg gátoltatott, ezen botránkoztató
éjjeli kóborlásáért jó féle érzékeny 15 Korbáts ütéseknek el szenvedésére ítílte-
tik.” – jegyezték be a tanácsi jegyzőkönyvbe 1786-ban.14 Egy év múlva pedig „Azért
is hogy ezen botránkoztató egymással való társalkodástul el tiltassanak, Elka
Istvány 16 páltza, Borsos Péterné pedig 12 Korbáts ütéseknek el szenvedésére
ítéltettnek.”15

Természetesen idők folyamán a büntetésmódok éppúgy változtak, mint ahogy
módosultak az egyes nemekre és korosztályokra vonatkozó magatartásbeli elvá-
rások, szabályok is. Megemlítjük, hogy felsőbb utasítás 1817-ben a tanácsoknak
előírta, hogy „kétrendbeli testi büntetések, ugy mint pálcza és vesszők, vagy pálcza
és Korbáts, vagy korbács és vesszők ... felhagyattasanak.”16

A felnőttek magatartására vonatkozó szabályozók a felelősségre, a becsületes-
ségre vannak alapozva. Nemek szerinti különbségtétel e korosztály esetében is
van. Megvetik, ha egy nő részeges, míg a férfit csak akkor, ha e magatartásával
veszélybe sodorja családja megélhetését. Elítélik a kikapós menyecskéket. A
válást a feleség szégyenének tartják.

13 Kg. tjk. 1738. 41.
14 Kg. tjk. 1786.
15 Kg. tjk. 1787. 167.
16 Jászkun ker. jkv. 1817. 86.



II. Csoportosulások

a.) A gyerekek játszóközösségei

A gyermekek közösséget leggyakrabban játszó célzattal hoznak létre. E játszó-
közösségek többségükben azonos nemű és korú gyerekek csoportjai. Létszámuk
változó. E csoportok irányítója rendszerint valamivel idősebb, szókimondóbb társuk.
Ugyanaz a gyermek több játszóközösségnek is tagja lehet.

A városban a játszóközösségek lokális alapon szerveződtek. Általában egy utca,
(vagy annak egy szakasza) gyermekei játszanak napjainkban is együtt. Így tehát
a játszóközösségben szomszéd (és gyakran rokon) gyerekek vannak együtt. E
csoportra jellemző, hogy közel azonos, de nem teljesen egykorúak a tagjai. Így a
testvérek is beletartoznak. A nemek szerinti tagolódás megfigyelhető, de alkal-
manként, ha kevesen vannak, a lánycsoport is befogadja a társ nélkül ácsorgó
fiút. A játszás leggyakoribb színhelye az utca és a libalegelő („gyep”). Ez utóbbi
esetben több utca (de azonos városrész) gyermekei is alkothatnak játszóközös-
séget.

Játszóközösségek jöttek-jönnek létre az iskolában is. E közösségek jellemzői:
csak azonos nemű és korú egyének alkotják. A nemek szerinti csoportosulást a
két legnagyobb és legrégibb iskolában az oktatás rendszere határozta meg. A Fiú-
és Leányiskolában koedukált osztályok először 1966-ban végeztek. E központi
iskolák mellett a város különböző pontjain voltak kisebb iskolák (Ködmön iskola,
Pócs iskola, Újházi iskola). Külön iskolájuk volt az izraelitáknak és a katoliku-
soknak is. A határban az 1930-as években sorra épültek a tanyasi iskolák (Sebesér,
Botonás, Karcagpuszta, Vajas, Szénás, Külső Keresztút, Cserhát, Sándorok). Az így
kiépült iskolahálózat a XX. századra lehetővé tette, hogy egy-egy iskolába egy
városrész gyerekei járjanak, amiből következik, hogy az iskolai játszóközösségek
jellemzője lett, hogy egy városrész diákjai alkotják.

Külön játszóközösségek jöttek létre a tanyákon. Ezek jellemzői, hogy csak
néhány szomszédos tanya gyermekeiből álltak. Különböző neműek és korúak is
együtt játszottak. A játékra alkalmuk is kevesebb volt. A jószágőrzés mellett és
tanyázáskor adódott alkalom a szomszédgyerekekkel való közös játékra.

Néhány ünnepkor akcióközösséget hoztak létre a karcagi gyerekek. Így kará-
csony este 9 óráig (karácsony vigiliáján) a református gyerekek kántálni jártak.
Külön jártak kántálni a fiúk, és külön a lányok. Hat-tíz éves „iskolás cimborák”
fogtak össze. Csak a saját városrészükön jártak köszönteni. Elsősorban ismerősök
házaiba kopogtak be. A 60-70 évvel ezelőtt gyakorolt szokásból már csak az alábbi
kántáló szöveg variánsok maradtak meg:



„Sok karácsony írjetek,
Sok kalácsot süssetek
Hogy nekem is adjatok.
Ha nem adtok kalácsot
Ígjen meg a házatok!”

„Eljöttünk szent karácsony ünnepet köszönteni
A kemencéből a kalácsot kiszedni.
Kalács ide, fonatos,
Béles ide, búbos.
Minél több krajcárt adnak, annál jobb lesz a mi részünkre.
Minél többet, még az se baj, ha 10 fillérest adnak.
Szívesen kívánjuk!”

Amíg a református gyerekek rigmusként mondták el jókívánságaikat, a katolikus
gyerekek az ablak alatt a következőket énekelték:

„Óh, szent karácsony estéji
Elértük vég óráit…
Szentek nyomd agyon!”

A nagyobb katolikus fiúk betlehemezni is jártak a második világháborúig. A
református városrészeket is felkeresték. A legidősebbek még úgy emlékeztek,
hogy „nagy cselédek, öregebb cselédek” (szegényebb felnőttek) is jártak betlehe-
mezni. A betlehemet játszó csoport összetételét pontosan már nem tudják. „Öten,
hatan jártak együtt”, „Volt négy angyal, pásztorok, az öreg. Volt, aki bundában, volt,
aki szűrben volt.”

A reformátusok a betlehemes csoportoktól kissé idegenkedtek. „A házunk előtt
is bangudályoztak, de nemigen engedtük be űket, mert anyám fílt attúl, hogy a
kisgyerekik megijednek tűlök.” „Míg ínekeltek, a disznólábnak meg a kolbász-
nak is lába kelt a szabad kímíny alól.” E negatív vélemények egyértelműen mu-
tatják, hogy a reformátusok kultúrájának nem volt része a betlehemezés.

Az iskolásgyerekek óesztendőkor is akcióközösséget alkottak. Még az 1970-es
évek derekán is a nagyocska fiúk mentek kolompolni. (Előfordult közöttük még
15 éves is.) „Kiharangozták az óesztendőt.” Egy-egy városrész gyerekei fogtak össze.
30-40 fiú is szaladgált éjfélig csengővel, kolomppal az utcákon. „A fanzugiak csak
a Fanzugon, a pernyészugiak csak a Pernyészugon csengőztek, pergőztek, csör-
gettek, kolompoltak. Közben kiabáltak:

„Takarodj óesztendő
Jöjjík az újesztendő!”



Apró csínytevések is kapcsolódtak e szokáshoz. Még az 1960-as években is
gyakori volt, hogy „levették a kaput”.

Kántálás óesztendőkor is volt a század elején. Rigmus és ének szövegtöredé-
kek maradtak meg.

„Beviszi a gazdáho’
Oszt ami jóbort adott
Meg rítest adott
Ide vele, ha van nyele!”

„Ez esztendő haldoklik és arra emlékeztet,
Hogy éltessen a nagy Úristen számos esztendőkre
Az Úr az élet bölcs mása
Örökös megnyugovással
Igyunk hát, ide vele
Ne kíméld, töltsd tele!”

Iskolás és iskolahagyott gyerekek csoportosan jártak húsvétkor locsolkodni. Ezek
jellegzetesen fiúcsoportok, melyek ismerős, rokon és utcabeli lányokat keresnek
fel. E csoportok körzete is elsősorban egy városrész.

b.) A fiatalok baráti közösségei

A gyermekkori játszóközösség néhány tagja között ifjúkorra baráti kapcsolat
alakul ki. Megfigyelésünk szerint ifjúkorban kapnak legnagyobb szerepet a baráti
kapcsolatok. Egy-egy baráti csoportnak általában négy-öt azonos nemű és korú
tagja van. A baráttá fogadásnak nem maradt meg a rítusa. A lányok a század elején
még cimborának, az 1930-as évektől barátnőnek, barátnénak nevezték egymást.
„Mi hárman voltunk barátnők. Akkor még úgy mondtuk, hogy cimbora” – adta a
szó meghatározását egy idős karcagi asszony. A cimbora és a barátnő termino-
lógia között jelentésbeli különbség tehát Karcagon nincs, eltérően a Néprajzi
Lexikon „cimboraság” címszavától, amely szerint „A serdülőkorban kialakuló és
a legénykorban kiteljesedő, a felnőttkorban felemlegetett pajtási viszony, amely
nem annyira mély, mint a baráti kapcsolat.”17

A karcagi levéltári anyag azonban megőrizte számunkra a cimboraság másik
jelentését, amely egy kihalt munkatársulási forma. 1789-ben a karcagi tanács
elutasítja az egyik szénaszállításra rendelt lakos kérését, mert „Ha ilyen tehetős
Gazdák is Czimborával vettetnek, így az városbul semmiképen a szekerek ki nem
telnek…”18

17 Magyar Néprajzi Lexikon I. 1977. 432.
18 Kg. tjk. 1789. 3.



Legénybarátok megnevezéseként is előfordul a cimbora, az általánosan használt
terminológia azonban a koma. Előfordul a kom és a komások szó is.

A lánybarátságok iskolatársak között szövődtek. Gyakran szomszéd vagy
rokonlány is volt a barátnők között. A településrendből következik, hogy gyakori
az a megfogalmazás is, hogy „Mi erre való jányok barátkoztunk” – tehát ha nem
is az utcából, de abból a városrészből kerültek ki a barátnők is. A vallás és a va-
gyoni állapot is befolyásolta a választást.

A fiúbarátságok többsége is iskoláskorban kezdődött. „Már első elemista korunk-
ban összekomáztunk.” E barátságok legénykorban teljesedtek ki. Gyakran a katona-
komák is ugyanazok voltak. A komák kiválasztásánál ugyanazok a szempontok
érvényesültek, amit a barátnőknél elmondtunk.

A barátnők rendszerint vasárnap töltöttek több időt együtt. A délelőtti isten-
tisztelet után együtt korzóztak, azaz sétáltak. A séták helyszíne az 1880-as évek-
től az 1950-es évekig a főtér volt. 1887-ben adott hírt az egyik karcagi újság arról,
hogy „A Templomkert sétahellyé átalakítása … folytatódott, amennyiben a kert egy
részén díszes kordonok által sétautak rendeztettek…”19 A korzóra, sétatérre csak
a tánciskolát kijárt lányok jártak (16-17 éves kortól). A barátnők karon fogták
egymást és úgy sétáltak, beszélgettek. A lányok mögé hasonló számú legénycso-
port verődött, akik oda-odaszóltak az előttük haladóknak. A barátnők a vasárnap
délutánt is együtt tölthették (négy órától sötétedésig). Ekkor is korzóztak vagy
egyik vasárnap egyikőjük lakásán beszélgettek, másik héten a másiknál. E látoga-
tásoknak minden bizonnyal szerepe lehetett abban, hogy több esetben a barátnők
sógornőkké váltak.

A korzózás elterjedése előtt az iskolahagyott lányok és legények labdacéhet
alkottak. A karcagi labdacéhekről az Ethnographiában jelent meg egy tanulmány
Vajda László tollából.20

Ezen ifjúkori társas szokásokról ma már csak a hetven éven felüli karcagi-
aknak van emlékük, mivel az első világháború körül teljesen megszűnt. Vasárnap
délután jártak ki a fiatalok a város szélire labdázni. Labdacéh volt a Ligetnél, a
Füredi út mentén a Cseppentő-féle szélmalom körül, de bent a város középpont-
jában a mostani játszótér helyén is. Fiúk, lányok együtt játszottak: labdáztak, fogócs-
káztak.

Legidősebb adatközlőim még hallották a nagyszüleiktől, hogy ők lánykoruk-
ban fonóba jártak. „Esténként összejártak a cimborások egyikszer egyik helyre,
másikszor másik helyre fonni.” „A fonóban olajméccsel mécseltek, gyalogrokkán
fontak.” „Danoltak, játszottak is. A fiúk is bementek és mulatatták a jányokat.”
Később kézimunkázni jártak össze a lányok.

19 Nagykunság XII. évf. 18.sz. Karcag. 1887. (Fazekas Mihály adata) 
20 Vajda László, 1943. 180–190.



A második világháború után szokássá vált a barátnők megajándékozása is (név-
napkor). A menyasszony lánybarátnői a lakodalomban koszorúslányok lettek. A
lánybarátságok házasságkötés után általában megszűntek. Gyakori vélemény, hogy
„asszonykorunkban is tartottuk a barátságot. Ha találkoztunk, beszélgettünk, de
nem jártunk egymáshoz.” A barátnő szerepét házasságkötés után rendszerint
valamelyik hasonló korú szomszédasszony veszi át.

A legénybarátságok tartalmilag több oldalúak. A legénykomák együtt jártak a
kocsmába, a bálba. A tanyasi estéket is együtt töltötték a legénycimborák. A tréfál-
kozások mellett patkaporos bált is szerveztek a tanyán. A Rétoldalon (a város déli
szélén) utcán is rendeztek táncmulatságot, amelynek szervezésében a fő szerep
szintén a legényeké volt. A komák verekedésben is segítették egymást.

A legények között kialakult baráti kapcsolatra a munkában is számítottak. „Bú-
zahordáskor a komák mindig segítettek.” Ezen kívül a tanya- és házépítésben, vala-
mint szüretkor is számítottak a barátok segítségére. A komaság e funkciója jelzi
számunkra azt is, hogy a legénybarátságok házasságkötés után sem szűntek meg.
Míg legénykorban elsődleges volt a közös szórakozás, felnőttkorban a segítségen
volt a hangsúly. Megjegyezzük azonban azt is, hogy a baráti kapcsolatoknál a szá-
zad elején a rokonsági kapcsolatok erősebbek voltak. Napjainkban azonban kezd
fontosabb szerepet játszani a barátság a rokonságnál (házépítés, szórakozás). A
múlt században valószínűleg általános volt, hogy a legénykori komák keresztko-
mák lettek.

c.) A felnőttek összejövetelei

Házasságkötés után a kapcsolattartás elsősorban rokoni alapon történt. Így az
összejöveteli formák közül is legnagyobb szerepet a családi, rokoni alapon szerve-
zettek kaptak.

Napjainkban a lokális alapon szervezett összejöveteli formák jórészt már csak
az emlékezetben élnek. A szomszédság szórakozási és egyben munkaalkalma
volt a múlt században a kukoricafosztás, tollfosztás. A mai nyolcvan-kilencven
évesek mondják, hogy „nagyanyámék még jártak tollfosztóba”, „a tollat kalákába
fosztották”. Míg a tollfosztó, a fonó elsősorban a nők számára adott keretet a
szórakozásra, a férfiak, az öregemberek a „bagóvárba” (tüzelősól) jártak pipálni.
Ezen összejöveteli forma XVIII. századi meglétére utal a legénycsínytevéseknél
leírt lúd főzése és evése az istállóban, és azok az adatok, melyek szerint a pipá-
zást tiltják az istállókban. „A pipázás akár Istállóban akár udvaron vagy uttcán
tilalmas.”21

21 Kg. tjk. 1741. 109.



A tanyán tovább megmaradtak a lokális alapon szervezett összejövetelek. A
kint lakók rendszeresen jártak tanyázni a szomszédba. A tanyázáson szomszéd
tanyák családjai vettek részt. A szájhagyományozódásban ezen összejöveteli for-
mának rendkívül nagy szerepe volt. Beszélgettek, tréfálgattak, történeteket mesél-
tek, kártyáztak, néha citerazenére táncoltak. Ez az összejöveteli forma olyan erős
volt, hogy nemcsak kitermelte a saját terminológiáját, de idővel a városi szom-
szédság közös időtöltésére is elterjedt ez a szó.

Férfiak voltak tagjai a különböző egyleteknek, kaszinóknak, köröknek. (Kivétel ez
alól csak néhány nőket tömörítő egylet. (Izraelita nőegylet, Jótékony nőegylet,
Stefánia Szövetség). 1868–1950 között Karcagon 69 bejegyzett egyesület műkö-
dött.22 Ezek a csoportok különböző céllal jöttek létre. Van közöttük vallási, foglal-
kozási, politikai társulat is. Megfigyeléseink szerint leghosszabb ideig, legnagyobb
hatékonysággal az olvasókörök működtek. E köröket elsősorban kaszinónak neve-
zik a karcagiak: Nadrág kaszinó, Csutkás kaszinó, Szűcs kaszinó, Léka kaszinó,
Szabadság kaszinó. A kör terminológiát használták a Polgári kör, a 48-as kör, a
Lakatos kör esetén. E körök száma főleg a századfordulóig gyarapodott. Így a kö-
röknek kiépült egy hálózata a városban, amely lehetővé tette, hogy lokális csopor-
tok jöjjenek létre. Egy-egy olvasókörbe egy-egy városrész (vagy annak még
kisebb egysége) férfi tagjai jártak. Például a Fanzugon a 48-as kör, a Kisbirtokos
kaszinó és a Lakatos-kör volt. A bejegyzések szerint egy-egy körnek 50-100 tagja
volt. Minden körnek volt elnöke, alelnöke, titkára, jegyzője, pénztárnoka. A tiszt-
viselők azon a környéken lakó tekintélyesebb emberek voltak. Az olvasókörök-
nek volt könyvtára, járattak újságokat (Kis Ujság, Friss Ujság, Pesti Hírlap, karcagi
újságok stb.)

E körök olvasótevékenységét a helyi újság 1879-ben ostorozza: „Mindennapi
példa nálunk, hogy 80-100 hold földbirtokosai, irodalmi termékekre egy fillért
sem adnak s hogy százezer forintos gazdag megelégszik egy német divatlap jára-
tásával családja részére, a maga szellemi szükségletének fedezéséül pedig állítja
a kaszinót, melynek tagja, de melynek lapjait nem olvassa.”23 Az olvasókörök hatá-
sával azonban mindenképpen számolnunk kell (például a történeti tudat alakítá-
sában, Kossuth kultuszban). Az olvasás (felolvasás) mellett fontos szerep jutott a
politizálásnak (48-as eszmék megengedett keretek közötti továbbélése), a gazda-
sági tevékenység megbeszélésének. A két világháború között rádiót elsősorban a
körökben hallgattak az emberek. Bizonyos játékoknak is helyt adtak: kártyázás,
biliárdozás. E körök egyes ünnepeket is megünnepeltek (március 15., május 1.)
Az ünneplést egy előadással és birkavacsorával kötötték össze. A körök fiataljai
bálakat és színi előadásokat is rendeztek.

22 Lásd a bejegyzett egyesületeket: SZML Egyesületek mutatója 1867-1951. KL-es ir.
23 Nagykunság, IV. évf. 16.sz. Karcag, 1897. február 23. (kiemelés Ö.J.)   



Amelyik körnek nem volt bálterme, az helyiséget bérelt, ha bált akart rendezni.
Főleg a századfordulótól réteg szempontok is érvényesültek a körök szervezé-
sénél. Az 1917-ben alapított Széchenyi Társaskörbe (népi nevén Úrikaszinó) első-
sorban az értelmiség járt. A Polgári Kör a nagygazdáknak adott otthont. Külön
körük volt a kereskedőknek, a vasutasoknak, a munkásoknak stb.

A felnőttek társaséletének a hagyományos szemléletnek megfelelően lokális
egységekhez kötötten keretet adó olvasóköröket 1949-’50-ben felsőbb utasításra
megszüntették. Mivel az olvasókörök helyébe hasonló funkciókat ellátó szerve-
zet nem jött létre, az 1970-es években a felnőttek összejövetelei elsősorban rokoni
keretek között szerveződtek.

Irodalom

Magyar Néprajzi Lexikon I. A-E. Budapest, 1977.
Vajda László: A karcagi labdacéhek. Ethnographia 1943. 189–190.
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Veres Istvánné

Játéktanítás 2017-ben Túrkevén

JÁTÉKBA HÍVOGATÓ

Ki játszik ilyet?
2-3 kislány vállfogással összekapaszkodva sétált, miközben folyamatosan ismé-

telve a dallamot, énekeltek.

A játék folyamán újabbak csatlakoztak hozzájuk, mígnem egész hosszú lett a
láncolat.

Így ment a szünet végéig.

KÖRJÁTÉKOK

Hármat tojott a fürjecske
A gyerekek kört alakítanak, kézfogással jobb menetirányba haladnak.
Közülük hárman a körön belül ugyancsak kézfogással ellenkező irányba sétál-

nak. A dallam végén a belsők egy-egy párt választanak és azzal seregnek (súrol-
nak, pórumoznak) az új dallam végéig.

A nagy körben állók ’tá’ ritmusban tapsolnak.
Végül a választott gyerekek kerülnek a belső körbe és kezdődik elölről a játék.

1. ábra

2. ábra



Új dallam: Hogyha én azt tudtam volna, 
Hogy az alma érett volna,
Le is szakajtottam volna,
A rózsámnak adtam volna.

Hosszú lábú gólya néni
A gyerekek egy nagy kört alakítanak. Előzőleg kiválasztanak (kiszámolóval)

egy játékost, ő lesz a gólya néni.
A körben állók feltartott kézfogással helyben állva énekelnek. A kiválasztott

játékos a körön kívül sétál és a szöveg szerint cselekszik (pl. megfordul, felemel,
megfog). A végén a „megfogott” gyermek a játékoshoz csatlakozik és kezdődik
elölről az ének. A külső sor mind hosszabb lesz. A játék addig ismétlődik, míg a
körben állók el nem fogynak. Ekkor az utolsó lesz az új gólya.

Hatan vannak
A gyerekek páratlan létszámban jobb menetirányban kézfogással körbe

sétálnak. A dallam végén mindenki párt választ magának (lehetőleg ne a
szomszédját). Akinek nem jutott pár, az beáll a kör közepére.

A játék ismétlésekor a középen álló gyerek a körrel ellentétesen sétál, s már az
utolsó ütemben párt keres magának.

3. ábra

4 a. ábra



Jön a róka
A gyerekek kör alakban helyezkednek el. Közülük egy játékos – a róka – a

körön kívül sétál jobb menetirányban. Kezében egy kendő. A körben állók
énekelnek, s a dallam végén a „róka” valaki mögött leejti a kendőt. Az felkapja
(ha időben észreveszi) és megpróbálja utolérni a rókát, mielőtt az beállna a
játékos helyére.

Ha nem éri utol, ő lesz az új játékos.
Ha megfogja, akkor be kell állnia a körbe, „záptojás”-nak. Addig áll bent, míg

újabb záptojás ki nem váltja.

Kinn a bárány, benn a farkas (kergető körjáték)
A gyerekek kiszámolnak egy bárányt és egy farkast. A többiek kézfogással kört

alakítanak. 
A farkas a körön belül, a bárány a körön kívül van.
A játékosok felemelik a kezüket (kaput tartanak), majd hirtelen lezárják a

kaput. Közben ezt mondják:
Kinn a bárány,
benn a farkas.
Fuss!

5. ábra

4 b., c. ábra



A farkas el akarja kapni a bárányt, de a játékosok megakadályozzák azzal,
hogy lezárják előtte a kaput. Ha sikerül kijutnia, akkor a bárányt engedik be és
fordítva megy a játék. Ezt gyakran úgy is lehet, hogy csak ott nyitják fel a kaput,
ahol a bárány szeretne bemenekülni.

Ha a farkas elkapja a bárányt, új szereplőkkel folytatódik a játék.

FUTÓJÁTÉKOK, FOGÓCSKÁK

Kézfogó a ház (vagy Páros kergető)
A gyerekek egy kiszámolóval eldöntik, ki legyen a fogó. A többiek szertefut-

nak. A fogó elől menedéket találnak, ha egymás segítségére sietnek, s pár pilla-
natig párba állnak. Ha sikerül valakit megfogni, akkor az feltartott jobb kézzel
elkiáltja magát: „Én vagyok a fogó!” Azzal mehet tovább a játék.

Guggolós fogó
Ugyanaz mint az előbbi, de itt akkor juthatnak menedékhez a fogó elől, ha

leguggolnak pár másodpercre.

Gyertek haza ludaim! (párbeszédes fogójáték)
A gyerekek egy kiszámolóval eldöntik, hogy ki legyen a gazdaasszony és a

farkas. A többiek a ludak, akik egy csomóban helyezkednek el. Velük szemben,
úgy 6-8 m-re a gazdaasszony áll. A farkas a kettő között félúton, oldalt lapul.

A gazdaasszony hívja a ludait, akik csak az előre megbeszélt jelre futnak haza.
– Gyertek haza ludaim!
– Nem megyünk.
– Miért?
– Félünk.
– Mitől? 
– Farkastól.
– Hol a farkas?
– Bokorba’.
– Mit csinál?
– Mosdik.
– Mibe’ mosdik?
– Aranytálban.
– Mibe törölközik?
– Kiscica farkába.
– Gyertek haza pl. búzára!
– Nem megyünk.
– Gyertek haza pl. árpára!



– Nem megyünk.
– Gyertek haza (a megbeszélt) kölesre!
– Megyünk!
A ludak visítva átrohannak, a farkas előugrik és próbál elkapni közülük. Akit

megfog, az lesz az új farkas. Aki elsőnek ér be, az lesz a gazdaasszony.

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK

Mackó mackó ugorjál
Általában lányok játszák. Két kislány egy hosszú kötelet forgat körbe (legyen

súlya a kötélnek!) A harmadik kislány igyekszik beugrani a forgó kötélbe, s
középen páros lábon szökellve utánozni a mondóka szövegét, melyet a többiek
mondanak:

Mackó mackó ugorjál, seregjél, forogjál,
Tartsd fel a kezedet, tedd szét a lábodat,
Érintsd a földet, ugorj ki!

A szöveg végén úgy kell kiugrania, hogy a kötél ne érintse.
Az ugráló kislány addig ismételheti a játékot, amíg nem hibázik (a kötél meg-

akad, kiugrásnál éri a szoknyáját, vagy eltéveszti a sorrendet).
Ezután jöhet a következő játékos. Az a győztes, aki legtöbbször tudja hibátla-

nul megcsinálni.

Piri, Feri…
Az előbbi könnyebb változata. Ahány játékos van, mind nevet kap: pl. Piri,

Feri, Zoli, Sári, Kati, Zöld, Sárga…
Az első kezdi az ugrálást, a többi minden ugráshoz 1-1 nevet mond a fenti sor-

rendben. Ahol elhibázza az ugrást, az a gyerek ugrálhat tovább.
Itt is lehetett beugrani, cifrázni, ha ügyesebb volt valaki.

6. a, 6. b. ábra



Ugróiskola (Ickázás)
3-4 gyerek játszotta.
Cserépdarabbal, kővel rajzoltak vagy karcoltak ickát. Az első játékos cserép-

darabot dobott az első négyzetbe, és fél lábbal ugrálva haladt végig, miközben a
következő négyzetbe pöccintette a cserepet. Vigyázni kellett, hogy a cserép túl ne
csússzon a kockán, vonalra se kerüljön és a játékos a lábát le ne tegye. 

Így haladt, minden menetben egy osztállyal tovább dobott.
Ha bármit hibázott, akkor megbukott és a másik játékos ickázhatott.
Nagyon szerették, bárhol játszhatták a gyerekek.

Adj király katonát! (fiúknak)
A gyerekek két csoportot alkotnak és 8-10 m-re egymástól, egymással

szemben, vonalban felállnak. Mindkét csapat királyt választ, ők fognak kérdezni.
A gyerekek kulcsoló fogással erős láncot alkotnak. Kezdődik a játék:

– Adj király katonát!
– Nem adok.
– Ha nem adsz, szakítok.
– Szakíts, ha bírsz!
Ekkor egy gyors, erős fiú rohan az ellenfél leggyengébbnek vélt láncszeme

felé, ott összetett kézzel rácsap a kézfogásra (néha még a súlyával is ráugrik), és
ha elszakad a lánc, akkor a szakadt részt átviszi a saját csapatához. Így jóval
többen lesznek. Ha nem sikerül átszakítani, akkor ő maga ott marad, fogoly lesz.

Ezt követően újból indul a mondóka, de a „vesztes” csapat királya kér katonát
(és visszanyerheti az előbbi veszteséget).

A játékot előzőleg időben kell meghatározni, pl. 5 perc. Az a csapat győz,
akinek ez idő alatt több katonája maradt.

7. a, 6. b. ábra

Formái



ZÁLOGOS

Kidobócska
6-10 gyerek játszhatja. Ki legyen a kidobó? Kiszámolják. Ő egyenként körbe

forgatja, picit megdobja a gyerekeket, akik kiperdülnek és úgy maradnak, ahogy
kicsapódtak. A játékos egyenként kérdezi őket, de közben nevetni nem szabad.

Aki mégis nevet (kilátszik a foga) az zálogot ad, amit aztán ki kell váltani.

A kérdések és válaszok:
– Min állsz? Cserepen.
– Min lebegsz? Levelen.
– Mi van a szádban? Kékkő.
– Köpd ki! Nem lehet.
– Fordulj hármat, ne nevess! (fordul)

Húzd meg, ereszd meg!
Szükséges egy fejkendő, 5 gyerek játsza.
A gyerekek megfogják a kendő 1-1 sarkát. Az ötödik, ujjával körbe-körbe rajzol-

gat a kifeszített kendő közepén.
Közben mormolja: Húzd meg, ereszd meg, húzd meg… többször egymás után

vontatottan.
Egyszer hirtelen valaki felé rántja az ujját, s mondja: Húzd meg! vagy: Ereszd

meg!
Az illető úgy megijed, hogy hirtelen elvéti a mozdulatot, és az ellenkezőjét

teszi. Ekkor zálogot ad, amit mulatságos feladatokkal lehet kiváltani.

EGYÉB JÁTÉKOK

Gólya viszi a fiát
3-3 gyerek játszhatja.
Két gyerek csuklófogással kisszéket alkot, harmadik társuk ráül és viszik.
Közben énekelnek:

Gólya viszi a fiát
Elejtette tojását.

Később cserélnek, hogy mindegyikük sorra kerüljön.



KISZÁMOLÓK

Nagyváradon volt egy bolt,
Abban mindenféle volt.
Tinta, penna, papiros,
Eredj ki te kis Piros!

Elment apám dinnyét lopni,
Elfelejtett zsákot vinni.
Mondd meg fiam, hány zsák kell!
Öt.
Egy, kettő, három, négy, öt.

An-tan ténusz, szórakaténusz,
Szóraka tiketaka,
Balabala bim, bam, busz,
Te vagy az a nagy krampusz.

Lap, lap, lap, levelezőlap.
Rá van írva nagybetűvel
Hogy te szamár vagy.

Szőrös töke (lába) van a légynek,
Ha nem hiszed, gyere nézd meg.
Inc, pinc, Lőrinc,
Te vagy odakinn.

Lementem a pincébe vajat csipegetni.
Utánam jött apám, anyám hátba veregetni.
Nád közé bújtam, nádsípot fújtam,
Az én sípom azt fújja: dí, dá, dú,
Eredj ki te nagyszájú!



Túrkevei játékok, 
játszási módok 1984-ben és 2017-ben

Gyűjtötte: Örsi Julianna

A. Legismertebb játékok Túrkevén 1984-ben1

1.) Játékba hívogató
Ki játszik ilyet? (Játszóba hívó)

Egy gyerek elkezdte énekelni és a többiek csatlakoztak hozzá: Ki játszik ilyet,
majd megmondom, milyet! Ilyet, ilyet!

Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

2.) Kiszámolók
Egy petty kimehetsz, holnap reggel bejöhetsz,
cérnára, cinegére, ugorj cica az egérre,
Fuss!

Apacuka fundaluka, fundakávé kamanduka
Afcuk fundaluk fundakávé kamanduk.

Bodó Beáta Kálmán király úti Iskola 2. a.

Akire a 102 jut, az lesz a hunyó, 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102.

Inc pinc, Lőrinc, te vagy odakint.

Elment apám dinnyét lopni, elfelejtett zsákot vinni. Mond meg te, hány zsák
kell…. „5”

Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz. Cérnára, cinegére, ugorj cica az
egérre, fuss.

Faragó Erika Kálmán király úti Iskola 2. osztály
Faragó Judit Kálmán király úti Iskola 3. osztály 

Gumibaba, gumi néni, ne visíts te kicsi Béni.

Apacuka, fundaluka, fundakévé kamanduka, apcuk, fundaluk, fundakávé kaman-
duk.

1 A játékok csoportosítását Lázár Katalin írása alapján készítettük. Lásd Lázár Katalin 1997!



Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz. Cérnára, cinegére, ugorj cica az
egérre, fuss!

Kohári Ibolya Kálmán király úti Iskola 3. a.

Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz. Cérnára, cinegére, ugorj cica az
egérre, fuss! 

Megy egy busz, benne ül egy vén krampusz!

Ákom, bákom, cubákom, elveszett a dohányom. Meg kell annak lenni, tizen-
hatnak kell lenni!

Jancsi, Julcsa, Feri, Miska, nyél nélküli bugylibicska. Forgó szélnek pörge tánca,
száz esztendős kalapácska. Karácsonyi tiszta hó, egy, kettő, három, négy, te vagy
a fogó!

Baba ül a székben, kalács a kezében. Kértem tőle, nem adott. Pofon vágtam,
sikított. Fogtam a fejszét, levágtam a fejét, becsavartam lepedőbe, kivittem a rongy-
telepre. Inc, pinc, Lőrinc, te vagy odakint!

Alma, alma, piros alma, jaj de szép a kicsi alma. Inc, pinc, Lőrinc, te vagy odakint!
Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

3.) Nyelvtörők

Mondóka
Mese, mese, mákos, fekete nadrágos, úri kutya, kopasz bunda, bújjál a nad-

rágba.

Csörög a szarka vendég jön, erre van a farka, legény jön.
Hajós Ágnes Széchenyi úti Iskola 2. osztály

Nyelvtörő
Egy meggymag mag meg még egy meggymag hány meggymag?
Nem minden féle szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka.
Csetneki csikós itat a Tiszán, sárga csengő cseng a csikaja nyakán.

Bodó Beáta Kálmán király úti Iskola napközi 2. a.

Nem minden féle szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka.
Két kő kút körül két kék tyúk körül kerül.
Csetneki csikós itat a Tiszán, sárga csengő cseng a csetneki csikós csikója

nyakán.
Ez a telek egy öllel megrövidebbítendő.

Nánási Gabriella Kálmán király úti Iskola 3. osztály 



Sárga bögre, görbe bögre, gördülj bele a gödörbe.
Nem minden féle szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka.
Csetneki csikós itat a Tiszán, sárga csengő cseng a csetneki csikós csikója

nyakán.
Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa papi fapipa.

Faragó Erika Kálmán király úti Iskola 2. osztály
Faragó Judit Kálmán király úti Iskola 3. osztály 

Nyelvtörő mondókák

Jó nyár jár rája!

Komor romok.

Meguntam Győrnek gyönyörű gyöngyvárában laktomat, mert a Duna, Rába,
Rábca rákja rágja lábomat.

Szépen szól a szegedi szőlőben a szép sípszó.

Nyesi Györök a törököt, lesi török a Györököt. Ide Györök, oda Györök, elüti
a fejed a török.

Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök közt.

Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál!

Kőkút körül út, körül futja kurta nyakú, rövid farkú tarka tyúk.
Herczegh Katalin Petőfi téri Általános Iskola 6. b.

Egy kupac kopasz kukac meg egy kupac kopasz kukac az két kupac kopasz
kukac.

Kohári Ibolya Kálmán király úti iskola 3. a.

4.) Mozgásos játékok

4. a. Ügyességi és erőjátékok
Nyuszi ül a fűben, 

Körben áll egy kislányka …
Bodó Beáta Kálmán király úti Iskola napközi 2. a.

Adj király katonát!
Szabadtéri. Kétfelé osztották a csapatot és egy párbeszéddel játszották.
– Adj király katonát!
– Nem adok!



– Ha nem adsz, szakítok!
– Szakíts ha bírsz!
– Kit kívánsz?
– ... ....t! (Mondták a gyerek nevét.)
Ha a futó gyerek elszakította a két kezet, egy gyereket magával vitt, ha nem,

ott maradt. 
Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

Labdakergető
Szabadtéri. A fogót kiszámolták és odaadták neki a labdát. A többiek szaladtak,

és akit eltalált a fogó a labdával, az lett a fogó.
Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

Kidobócska
A kidobócskát úgy kell játszani, hogy van egy dobó, és a többiek pedig

szaladtak, és akit elért a labda, az lett a dobó.

Labdajáték
Bokros, fás helyen lehet játszani, ahol a játékosok elbújhatnak. Van egy

figyelő, aki jól látható helyre áll és elkiáltja magát: Rajt! Ekkor mindenkinek ki
kell jönnie a búvóhelyéről. Másik helyet kell keresnie. Míg keresik a helyet, a
figyelő egy labdával megdob egy játékost, és hogy ha eltalálja, akkor ő lesz a
figyelő. 6-10 éves gyerekek játsszák.

Herczegh Katalin Petőfi téri Általános Iskola 6. b.

Körjáték (erőpróba)
Szabadtéri, de lehet szobai is.

Rajzoltak egy kört, abba
beleállt két gyerek. A feladat: ki
kellett tolni vagy húzni az
egyiket.

Molnár Erzsébet 
Petőfi téri Általános Iskola

7. b.



Lovazás
Egyik gyerek a másikat a hátára vette. Egyik volt a ló, a másik a lovas. Közben

a lovas kiabálta: gyí, gyí te!
Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

Icka
A gyerekek lerajzolták ezt az ábrát, és

egy kis kavicsot egymás után dobálták a
kockákba. Ha az egyik gyerek megbukott
és kilépett a kockából, akkor a másik
folytatta a játékot.

Molnár Erzsébet 
Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

Felrajzolták a képen látható icka ábrát.
A négyzetekben a jelzett irányban
haladtak, de csak ugrással. Minden
ugrásnak különböznie kellett a többitől.

Molnár Erzsébet 
Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

Ezt a játékot sokan játszották és még most is játsszák ezt a játékot. Az ickát
úgy kell játszani, hogy ugrálunk. Kb. 9-13 évesek játsszák.

Kohári Ibolya Kálmán király úti iskola 3. a.

Gumis játék
3 kislány játssza. Kb. 4 m gumi kell. Ketten a lábukkal fogják a gumit, a har-

madik ugrál benne. Ha letapossa a gumit, vagy ha téved, a másik játszik.
Bodó Beáta Kálmán király úti Iskola napközi 2. a.

Gyors öltözködés
Az egyik gyerek levetkezett, egy másik és egy harmadik felöltöztette. Másik

három játékos is ezt csinálta. Aki hamarabb kész lett, az a győztes!
Herczegh Katalin Petőfi téri Általános iskola 6. b.

4. b. Fogócskák

Erre csörög a dió
Egy gyereknek bekötjük a szemét, a többi gyerek köréje áll, tapsolnak és mondják

a verset. Akinek be van kötve a szeme, és megfog egy gyereket, cserélnek.
Vers: Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró.

Faragó Erika Kálmán király úti Iskola 2. osztály
Faragó Judit Kálmán király úti Iskola 3. osztály 



Kint a bárány, bent a farkas
Kört alakítottak. Körbe a bárány, kívül a farkas. A farkasnak meg kellett fogni

a bárányt. Közben a körben állók énekelték: kint a bárány, bent a farkas, arany-
szőrű, ide hallgass. Ha kezemet felemelem, nyakadon a veszedelem. Fuss el
bárány, fuss!

Nánási Gabriella Kálmán király úti Iskola napközi 

Hol az olló, komámasszony?
Felálltak karnyújtás távolságra, kör

alakba. Mondták a mellettük állónak,
hogy hol az olló, komámasszony.
Közbe helyet is kellett cserélniük. A
körben állónak igyekezni kellett,
hogy ő szaladjon a helyére. Ha nem
sikerült helyet foglalni, akkor
továbbra is ő maradt a körben.

Nánási Gabriella Kálmán király
úti Iskola 3. osztály 

A gyerekek egy-egy fához állnak.
Van egy kérdező, aki kérdi, hogy: hol
az olló komámasszony? Ha a kérdező
eltalálja, kinél van az olló, akkor az
áll ki, és ő lesz a kérdező! 

Herczegh Katalin Petőfi téri Általános Iskola 6. b.

Fogócska
Van két fogó, a többiek sorban állnak, aztán a két fogó odamegy a tanár néni-

hez, a többiek pedig elszaladnak. Aztán a fogókat elengedik, és indul a játék.
Kohári Ibolya Kálmán király úti iskola 3. a.

Cicázás
Többen játszották. Felálltak párosával egymás mögé. Egy gyerek előre állt

fogónak. Elkiáltotta, hogy cic. A hátsó párnak előre kellett futni. Akinek a párját
a cica elfogta, az maradt fogónak.

Nánási Gabriella Kálmán király úti Iskola 3. osztály 
Ajtó, ablak nyitva van

A gyerekek körbe állnak, a körből kiáll egy gyerek, és a körbe is beáll egy
gyerek. És mondják a verset. Aztán megkergetik egymást és cserélnek.



Vers:
Ajtó ablak nyitva van, 
bejöhet akárki,
és egy nagyot toppanva 

bejön Zsuzsi néni. 

Ejnye Zsuzsi néni,
maga csúnya néni. 
Éjjel, nappal, holdvilágban
almát akar lopni.

Faragó Erika Kálmán király úti Iskola 2. osztály
Faragó Judit Kálmán király úti Iskola 3. osztály 

4.c. Vonulások
Búj, búj zöld ág: ketten megfogják egymás kezét a fej felett. A többi kézen

fogva a kezek alatt bújócskázik.
Bodó Beáta Kálmán király úti Iskola napközi 2. a.

Bujj, bujj zöldág
Lehet a szabadban és a szobában is játszani. Két gyerek megfogta egymásnak

a kezét, feltartotta és a kéz egy ívet alkotott. Ez volt a kapu. A többi gyerek
páronként egymás után állt és ezt a dalt énekelték: Bujj, bujj zöldág, zöld
levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszakadt a
pajta, bennmaradt a macska! Mindig bújtak a kapu alatt, és a „macska” szóra
gyorsan letették a kezüket a kaput alkotó gyerekek. Aki pont akkor bújt át, az lett
a következő kapu.

Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

5.) Szellemi játékok

5. a. Szellemi ügyességi játék

Szó-barkóba
Szobai játék. Az első játékos mond egy szónak a mássalhangzóját, és aki

kitalálja az mond másikat, és nem mondhatja ugyanazt.
Herczegh Katalin Petőfi téri Általános iskola 6. b.

Gyors posta
Az első játékos súg a másiknak egy szót vagy egy mondatot, és az súgja tovább. Az

utolsó játékosnak kell kimondani, amit hallott. Ha nem tudja megmondani, akkor
kiesik.

Herczegh Katalin Petőfi téri Általános iskola 6. b.



5. b. Beugratások
5. c. Kitalálós játékok
Szembekötősdi

Bodó Beáta Kálmán király úti Iskola napközi 2. a.
A gyerekek körbe állnak, 4-5 gyereknek be kell kötni a szemét. Ezek elkezde-

nek forogni, és aki előtt megállnak: te engemet, én tégedet! És helyet cserélnek.
Herczegh Katalin Petőfi téri Általános Iskola 6.b.

Beültettem kiskertemet
A gyerekek egy része körbe áll. A másik része eléje guggol. Bent a körben van

a kertész, a körön kívül a vevő. A kertész mondja a verset, a vevő alkudozik,
megegyeznek, versenyt futnak, ha elfogja, cserélnek.

Vers
Kertész: Beültettem kiskertemet a tavasszal, 

rózsa, szegfű, liliom és rezedával. 
Ki is nyíltak egyenként, 
el szeretném adni mind.
De most mindjárt.

Vevő: 
Én megveszem virágodat, ha eladod, 
ha az árát te magad is nem sokallod.
Versenyfutás az ára, 
uccu, nézzünk utána, 
de most mindjárt.

Faragó Erika Kálmán király úti Iskola 2. osztály
Faragó Judit Kálmán király úti Iskola 3. osztály 

Virágmagos
6-8 gyerek játssza. 6 gyerek leguggol. Egy az eladó, egy a vevő. A vevő távolabb

áll. Az eladó a hat gyerektől megkérdezi, hogy ő milyen virág. Aztán ezt mondja
a vevő: tulipánt van? Az eladó azt mondja: kiskertemben rég kiszáradt. És addig
kérdezi, míg el nem találja és akkor azzal a virággal helyet cserél.

Herczegh Katalin Petőfi téri Általános iskola 6.b.

5. d. Rejtő-kereső játékok

Jön a róka, ne nézz hátra
Van egy kör, és egy gyerek, akinél egy zsebkendő van, az a körön kívül járkál,

és leejti a zsebkendőt valaki mögé. Aki mögött a zsebkendő van, felveszi és
kergeti a másik gyereket. Ha elkapja, az lesz a róka. 

Szöveg: jön a róka, ne nézz hátra, mert nagyot üt a hátadra. Jön már, kopog
már a nagyorrú boszorkány. 



Megjegyzés: Ezt a játékot mink is játszottuk.
Nánási Gabriella Kálmán király úti Iskola 3. osztály 

Jön a róka
Körjáték. A gyerekek körbe álltak, és egy gyerek mindig a körön kívül járkált,

míg énekelték ezt a dalt: Jön a róka, ne nézz hátra, mert nagyot üt a hátadra. Jön
már, kopog már a nagy orrú boszorkány! Mire véget ért a dal, addigra a körön
kívüli gyerek, vagyis a róka a zsebkendőt az egyik gyerek lábához tette, s az
észrevette és kergette. Ha megfogta, akkor az lett a róka, ha nem, ő maradt.

Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

Bújócska
Van egy hunyó, és elszámol vagy

50-100-ig. A többi gyerekek elbúj-
nak.

Kohári Ibolya Kálmán király
úti iskola 3. a.

Szabadtéri, de lehet szobai is.
Kiválasztották a hunyót. A hunyó
falhoz vagy fához ment és számolt.
Közben a gyerekek elbújtak, és
kiabáltak, hogy „lehet!” A hunyó
elkezdte keresni az elbújtakat, és
akit elsőnek megtalált, az lett a
hunyó.

Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

6.) Eszközös játékok

6. a. Természetes anyagból készült játékok
Csutkababa
Egy csutkának a haját felfelé és tépjük le, hogy csak két darab vastag haj

maradjon és kössünk hozzá egy megfelelő nagyságú rongyot is. Keresztkötéssel
egy vékony pálcát kezének kötünk.

Hajós Ágnes Széchenyi úti Iskola 2. osztály
Szőrlabda
A szőrlabdát télen készítették. A vakaróból kiszedett marhaszőrt meggyűj-

tötték, majd megnyirkosítva két tenyér közt görgetve, nyomás közben addig
kerekítették, amíg ügyes nemezlabda állott össze belőle.

Kohári Ibolya Kálmán király úti Iskola 3. osztály



6. b. Eszközös ügyességi játékok
Gombfoci
A földre vagy betonra tettek kétféle gombot. A kapunak fát raktak. És amikor

kész volt, peccintgették az újukkal a gombokat.
Hajós Ágnes Széchenyi úti Iskola 2. osztály

Zacskófújás
A gyűjtés történt Túrkevén, a 81 éves Molnár bácsi játszotta gyermekkorában.
Régen hegyes süvegben kapták a cukrot, tepertőt a kereskedőnél. Amikor

kiürült a süveg, a gyerekek a következő játékot játszották vele.
A játék menete:
A süveget felfűzték egy kb. 2 m hosszú zsinegre, aminek két végét rögzítették,

s egymással versenyezve fújták. Akinek a süvege előbb ért a zsineg végére, az lett
a győztes.

Lehet játszani a ma használatos papírzacskóval is.
Árpád úti napközisek

6. c. Sport jellegű eszközös játékok
Lovagolás
Két csutkaszárat ellentétesen összekötöttek. Ez volt a ló. Lábuk közé vették és

úgy lovagoltak.
Molnár Erzsébet Petőfi téri Általános Iskola 7. b.

B. Játékismeret Túrkevén 2017 nyarán
– felmérés eredménye –

2017 nyarán a „Ki játszik ilyet?” tábor keretében felmérést végeztünk túrkevei
gyerekek között (napközis és táboros csoportokban). 34 kisiskolás adott számot
arról, hogy milyen játékokat szoktak játszani.

A megkérdezettek iskola szerinti beosztása:
1. csoport: Kaszap Nagy István Református Iskola Hittan táborosai – 20 fő
2. csoport: Petőfi Sándor Általános Iskola napközisei – 5 fő
3. csoport: Sport tábor résztvevői – 9 fő

Összesen 401 játékot neveztek meg a túrkevei kisiskolások. Ha egy személyre
lebontjuk, akkor átlagosan 12 játék nevét írták fel. Legtöbben eszközös játékokat
(191), azon belül az eszközös ügyességi (109) és a sport jellegű eszközös játékokat
(81) kedvelik. Ez utóbbiban nagy szerepe van a testnevelési órán elsajátított
sportoknak (labdajátékok). A hagyományos népi játékok között számon tartott



labdázás mellett a gólyaláb és a tuskóhajítás érdemel figyelmet (1-1 válasz).  Az
eszközös ügyességi játékok között a tásasjátékok (27), a számítógépes játékok
(23) és a kártyajátékok (23) a legnépszerűbbek. Ezután következnek a sakk,
malom, dominó, lego, csocsó. Megemlítem még a hintázást és az ugrókötelezést.
Egy gyerek rajzolni szeret. A mindennapi életből veszi az ötletet (iskolás, boltos)
két gyerek. A hagyományos mozgásos játékokból 83-at soroltak fel.  Ezek között
vezet a fogócska (30), cicázás, macska (13), kidobócska (9) székfoglaló (9). Alig
említették az ickázást (2). Előfordul még: árokugrás, mókusok ki a házból, adj
király katonát, gyertek ki ludaim, hordógurítás, öltöztetős, sorverseny. A szellemi
játékok (97) ugyancsak népszerűek. Legtöbben a rejtő-kereső játékokat játszák
(39). Itt a bújócska, ipi-apacs vezet (30), de kedvelik a számháborút is (8). A
kitalálós játékok közül a barkóba, ember a földön a legnépszerűbb. A szellemi-
ügyességi játékok között a csendkirály a legnépszerűbb (11), de kedvelik a szó-
láncot és az ország-várost is (6-6). A szellemi játékok között előfordulnak még a
következők: ehető-nem ehető, alszik a város, fekete-fehér-igen-nem, Amerikából
jöttem, híres-nevezetes, felelsz vagy nyersz, ki a gyilkos, szembekötősdi, villám-
válasz, ki nevet a végén, alma-körte-szilva, ehető-nem ehető. 

Összességében elmondható, hogy a túrkevei gyerekek játékkultúrája is erősen
átalakult az utóbbi évtizedekben. Egyre nagyobb teret kapnak a sportjátékok az
iskolai testnevelés hatására. A házi készítésü játékok szinte eltűntek a palettáról.
Helyette a boltban kapható játékokkal kedveskednek a szülők, nagyszülők a
gyerekeknek. Ezek között a társasjáték a leggyakoribb. A kártyázás is népszerű.
Legvonzóbbak azonban az internet által kínált virtuális játékok. Erősen vissza-
szorult az énekes, verses, vonulós játékismeret. Ez a felmérés arra figyelmeztet,
hogy az óvodai-kisiskolás kori oktatásban nagyobb hangsúlyt kell helyezni az
éneklésre, verselésre, kézügyességi foglalkozásokra és a mozgáskultúra fejlesz-
tésére. Ehhez nagy segítséget adnak népi hagyományban fellelhető játékok taní-
tása.
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