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Előre kell bocsátanunk, hogy ehhez a néprajzi, stilisztikai és nyelvstatisz-
tikai szempontokat egybefogó vizsgálatot igénylő témához nem az említett 
fogalmakkal körvonalazott tudományos kutatóterületről indulva jutottunk 
el, hanem az alkalmazott nyelvészethez tartozó környezetnyelv-tanítás ejtés-
oktatásának, ejtés-elsajátításának kérdésköreiből. Ez pedig úgy történt, hogy 
a magyar nyelvet környezelnyelvként tanulók számára kerestünk olyan rövid, 
de mégis kerek, egész szövegeket, amelyek, egy-egy beszédhangunkat az 
átlagosnál nagyobb számban tartalmazván, az adott beszédhang ejtésgyakor-
lását, s ugyanakkor a rövid szöveg tartalmazta/leírta megfelelő beszéddallam 
elsajátítását is lehetővé teszik, vagyis pontosabban mondva, biztosítják. E 
keresés során jutott kezünkbe MATIJEVICS LAJOS: Tíz, tíz, tiszta víz1 című 
jugoszláviai magyar népi mondókákat tartalmazó gyűjteménye. Ez az anyag 
már első benyomásaink alapján céljainkra alkalmasnak tűnt, amit csak 
megerősített MATIJEVICS Lajos kötete utószavában előforduló két találó 
megállapítása, éspedig: 1. "... mondókáink nagyon alkalmasak a hangképzés-
nek, a hanglejtésnek és a szavak értelmes ejtésének gyakorlására, s általában a 
nyelvművelésre."2, és 2.: "... legrövidebb mondókánk is befejezett, kerek alko-
tásnak 5zá/níí..."3(Kiemelte: B. F.) Mivel a hangképzés, a hanglejtés, a szavak 
értelmes ejtése, azaz, ezek elsajátítása és gyakoroltatása az anyanyelvi oktatás 
mellett a környezetnyelv tanításának inkább feladata, mint az idegennyelv-
oktatásnak, (ugyanis a mindennapi emberi kapcsolatok, a mindennapi kom-
munikáció során az anyanyelv mellett a környezet nyelve inkább 
használható, mint az idegen) - így csak természetes, hogy a szóbanforgó 
mondókagyűjtemény anyagát elsősorban e nyelvtanítás szempontjából kezd-
tük vizsgálni. E vizsgálatok valamennyi aspektusra mostani témánk szem-
pontjából nem releváns, a hangstatisztikai, illetve, a betűstatisztikai adatok 
azonban, - nézetünk szerint - a mondókák mint népköltészeti alkotások 
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stilisztikai elemzésekor hasznosítható-figyelmet érdemlő tényekre/té-
nyezőkre világítanak rá. 

Megjegyzendő azonban (még a környezetnyelv-oktatás témakörében 
időzve), hogy a számítógépes beíűstatisztikai adatok csak a mondókaszöve-
gekben előforduló betűk számokkal és százalékkal kifejezett gyakoriságát, 
vagyis arányát mutatták ki. Ahíioz viszont, hogy egy adott mondóka egy-egy 
beszédhangunk valamint a szövegből adódó beszéddallam begyakorlására 
szolgálhasson, a begyakorlásra éppen soros hangot olyan ejtéshelyzetekben, 
és más. mondókabeli hangokkal szemben olyan szám- és százalékarányban 
kell tartalmaznia, hogy az a magyari tanuló személy számára első hallásra 
feltűnő, f. szöveg megismételt ejtésekor megragadó, olvasáskor pedig szc 
szoros értelemben szembeötlő legyen. Az ilyen megfokozott követelménynek 
a mondókában beszédstatisztikai vagy szövegstatisztikai átlagával megjelenő, 
ezzel kb. egyező gyakorisággal szereplő beszédhang nem felelhet meg. A 
fentebb leírt követelményeknek megfelelő gyakorisággal szereplő betűt han-
got nevezzük a mondóka domináns betűjének/hangjának. A domináns be-
tű/hang szóhasználatunk szerint tehát az a beszedhang, amely egy-egy 
mondókán belül, e szöveg többi hangjához viszonyítottan jelentősen több-
ször, nagyobb százalékarányban fordul elő: - amely, ha rövid magánhangzó, 
akkor az adott mondóka hang-anyagának legkevesebb 18%-át; ha hosszú 
magánhangzó, minimum 9 %-át, ha pedig rövid mássalhangzó, legalább 12 
%-át;, ha hosszú, akkor viszont nem kevesebb, mint 5 %-át teszi ki* 

A fenti százalékarányok nem mondhatók tetszőlegeseknek, bár termé-
szetszerűleg magukon viselik a statisztikai adatok sajátos jellemzőit, s ezek 
mellett viszonyítottak, - így azután viszonylagosak is. Másmilyenek minden 
bizonnyal nem is lehettek, hiszen az e és az a pl."... mintegy felét adja a 
használt magánhangzók mennyiségének."4, a hosszú ű pedig: "... csak kb. 2 
ezrelékét teszi."5 - ugyanannak a mennyiségnek. A mássalhangzók közül a 
leggyakoribbak a t, l, n, k, r és az m. "E hat hang teszi a használt 
mássalhangzók több mint felét. A másik fele a többi 21 mássalhangzó között 
oszlik el, de még itt sem arányosan; például a zs a használt mássalhangzók-
nak mindössze kb. 2 ezrelékét, a ty 2,4 ezrelékét, a c 3 ezrelékét teszi; a dz 
és a dzs pedig még ezeknél is kisebb megterheltségű."6 Ezek a statisztikai 
tények. Domináns hangot kiemelő mutatóinkkal, arányainkkal a DEME 
László adataiból kitűnő gyakorisági megoszlás (a magánhangzók és mással-
hangzók keretén belül is kirajzolódó két hangcsoport) szakadékának áthida-
lása mellett terminus technicusunk fogalmának megfelelően kívántuk 
biztosítani valamennyi beszédhangunk szövegekbeni domináns voltának ki-
fejeződését, érvényesülését. A feltüntetett százalékarányok kialakításához a 
kiidunlópontot SZENDE Tamás A beszédfolyamat alaptényezői7 című mun-
kája, azaz ebben Az egyes fonémák gyakorisági sorrendje címmel közölt 
táblázatának adatai képezték. Ebből adódóan a táblázat beszédhangok gya-

A számítógépes statisztikai feldolgozás MORVÁI GYÖRGY munkája, s szíves közre-
működésért ehelyütt mondunk köszönetet. 
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koriság - adatai átlagának lekerekített négyszerese az e hangcsoportban 
domináns hangot jelentő 18 %. Nézetünk szerint ez az arányszám - tehát a 
rövid magánhangzók gyakorisági átlagának a négyszerese - már olyan feltűnő 
előfordulást jelent, amely a domináns hang domináns voltát valóban biztosí-
tja. A többi hangzótípus százalékarányának meghatározásakor az említett 
táblázat megfelelő adatainak átlaga mellett erre a kiinduló adatot jelentő 18 
%-ra is tekintettel voltunk, ugyanis a hosszú magánhangzók előfordulásának 
minimumát ennek fele, a rövid mássalhangzókét a 18 % 2/3-a képezi. 

Az ejtésgyakorlatokul :zolgáló mondókák kiválasztásának egyik legfonto-
sabb kritériuma, a hangzógyakorisági kritérium ezzel ki is alakult, s egyéb 
szempontok figyelembevétele következtében módosultan ugyan, de betöltöt-
te gyakorlati funkcióját: - a jegyzetünk anyagába ejtésgyakorlatokként beso-
rolt mondókák többsége domináns hanggal rendelkezik.8 

A fentebb leírt módon kialakított domináns hang-mércét most már 
kizárólag a mondókák műfajkeretein belüli vizsgálódásra használva azt 
bocsáthatjuk előre, hogy még a számadatok merevségét érvényesítő hang-, 
illetve betűstatisztikai mérce érvényesítése nyomán is kialakul egy olyan 
mondókaválogatás, amely majdnem minden beszédhangunkra biztosít egy, 
vagy több ejtésgyakorlásra megfelelő szöveget. Ha viszont néhány kivételt is 
engedélyezünk, és néhány valamivel alacsonyabb hangelőfordulást mutató 
szöveget is beveszünk a domináns hangsorokat tartalmazók közé, akkor a dz 
és dzs kivételével minden magán- és mássalhangzónkra találunk legalább 
egy-egy mondókát. (Alább következő domináns hangok szerinti mondóka-
felsorolásunkbau az ilyen kivételekre, azaz a meghatározott százalékarányt 
el nem érő esetekre a számadat aláhúzásával hívjuk fel a figyelmet.) 

Eddig nem említettük, de a domináns hanggal rendelkező szövegek 
arányszámainak kialakításából kitűnik, hogy a rövid- és hosszú magán- és 
mássalhangzókat különválasztottan tüntette fel a statisztikai feldolgozás. Ez 
a tényező, természetesen, kihatott a domináns hang alakulására. Hadd 
illusztráljuk ezt csak két példával: a Cselő, cselő, zzök, szök, szök című 
mondókában a rövid ö csak 12,33 %-ban, a hosszú pedig 8,98 %-ban fordul 
elő. A domináns hang kritériumával jelöli százalékszám merev érvényesítése 
esetén egyik mutató sem domináns hangértékű, nem érik el a 18, illetve a 9 
%-ot, viszont együtt meghaladják azt: 21,33 %. A mondókának ez a hangta-
ni kombinációja nagyon is kedvező a két rokonhang ejtésének begyakorlása 
szempontjából. Ehhez hasonló a helyzet a másik példában is, csakhogy itt az 
az m mássalhangzóval kapcsolatos. A Mikor mentem Másországba című 
mondókában az m előfordulási százalékszáma 11,11 %, az mm-é pedig 1,23, 
ami összesen 12,34 %-ot tesz ki, tehát az említett szöveg domináns hang-
ja/betűje lenne így az m, s az előző példához hasonlóan, e két rokonhang 
megkülönböztetésére kiválóan alkalmas a szöveg. Több ilyen esetre is 
kitérhetnénk, de ez egyben külön elemzést is jelentene, s inkább tartozna a 

Az (y-t csak jelnek, s nem hangnak tekintvén, nem vettük figyelembe. 
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rokonhangok megkülönböztetésének tárgykörébe, így ennek vizsgálatát most 
nem végezzük el. De tanulságként annyit megállapíthatunk már e kis kitérő 
alapján is, hogy a domináns hang itt érvényesített kritériumát sem tanácsos 
teljes kizárólagossággal használni, ez nem is lenne logikus, me:t a mondókát 
sem csak hangslruktúrája teszi azzá, ami, de tartalma, szerkezete, funkciója, 
stb. is. Ellenben, ha óvodáskorú, esetleg idősebb magyarul tanulóknak, vagy 
csak szebb ejtést gyakorlóknak kívánunk e célokra alkalmas rövid, tartalmas 
és ötletes kis szövegeket kiválasztani, akkor az említett statisztikai domináns 
hang-kritériumok alkalmazása jól beválhat. Mindez egyben egzakt módon is 
igazolja MATIJEVICS Lajos fentebb elsőként idézett megállapítását. 

A domináns hang kritériumának érvényesítésével MATIJEVICS Lajo-
mondókagyűjtöményéből a következő válogatás áll össze: 

A DOMINÁNS HANGGAL/BETŰVEL RENDELKEZŐ 
MONDÓKÁK TÁBLÁZATA 

A mondóka A domináns 
A mondóka címe: domináns hang %-ban 

hangja: kifejezve: 

Hány az alma? a 39,50 
Fazekas a fazekat (f, z)* a 29,16 
Anna-Banna (nn) a 28,88 
Süt a Nap, süt a Nap (n) a 26,82 
Volt egyszer egy szarvas a 26,16 
A kakas csalogatója (k) a 23,48 
A szőriszarka csörgése (k) a 23,00 
Bika, bika, bölömbika (b,k) a 21,21 
Erre, kakas, arra, tyúk (e,rr) a 22,32 
Széna, szalma, szét van szórva a 21,05 
Akának, bakának (á,k) a 20,96 
Az erdőben egy szálfa a 20,90 
Turcsi Panna megy a kútra a 20,68 
Ha jó macska volna a 20,58 
Téli Maca, téli Maca a 20,56 
A macska beszéde (m) a 20,31 
Hinta-palinta (I.) a 20,14 
Kertek alatt kint a gacsi a 20,00 
Komámuram a kapudban a 20,00 
Mariska és a szarkák a 19,46 

A mondókacím uláu zárójelben előforduló kisbetű azt jelzi, hogy az adott mondókában 
milyen domináns hang/betű van még. 
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A mondóka A domináns 
A mondóka címe: domináns hang %-ban 

hangja: kifejezve: 

Fő a kása a 19,23 
Madarak voltunk Bükkönyben a 19,04 
Bárányi Béla bement a boltba (b) a 18,66 
Pad alatt, pad alatt a 18,43 
Szebb a páva, mint a pulyka a 18,40 
Száll a szarka a 18,39 
Húzd, húzd, magadat! a 18,39 
Kútágasra szállt a szarka a 18,18 
Mese, mese, nagy kakas a 18,05 
A liba beszéde (g) á 22,53 
A varjak beszéde (k) á 16,66 
Hol jártál, báránykám? á 15,75 
Az öreg varjú beszéde (r) á 14,03 
Mészáros Mátyás á 13,41 
A varjúfiú beszéde á 13,11 
Ábácédé borjúláb á 12,33 
A póruljárt róka á 11,11 
Fáj a kutyámnak a farka á 10,71 
Recse, recse, pogácsa á 10,46 
Háztetőn áll egy rigó á 10,29 
Lánc, lánc, tenger, lánc (n) á 10,27 
Reggeli málé (é, gg, 1) á 10,25 
A kacsák beszéde á 10,05 
Ám-tám, titijom á 9,83 
Álcának, bakának á 9,67 
Ádám, Éva, túrós csusza á 9,45 
Vágok, vágok fát á 9,09 
Elment apám szénát vágni á 8.98* 
Bárányi Béla bement a boltba b 20,00 
Cserbe-verbe (e, r) b 16,21 
Bika, bika, bölömbika b 15,15 
Sárga bögre, görbe bögre (g, ö, r) b 13,20 
Holdacska, Holdacska b 12,00 
Ciken-cakon, ciken-cakon c 8.09 
Ecc-pecc, kimehetsz (+ 2 x tsz = cc) cc 6,12 
A zsebóra beszéde (k) cs 19,29 
Csitt-csatt, csörög a kocsi cs 16,27 
Csűrte, csűrte, csavarta (r, t, ű) cs 15,68 

A meghatározott mércék alatt maradó, de azt igen megközelítő számadatot aláhúzással 
emeljük ki, jelöljük meg. 

11 



696 BAGI FERENC 

A mondóka A domináns 
A mondóka címe: domináns hang %-ban 

hangja: kifejezve: 

Marcka utca ki van rakva (e, gy) d 13,33 
Cserbe-verbe e 43,24 
Kerekes-keréken e 35,29 
Egyedem-begyedem, kishegyem e 30,13 
Egyszer \ olt egy teve e 25,71 
Lege, lege, legelő (1) e 21,51 
Marcka utca ki van rakva e 20,66 
Ilyen fogó mellett (11) e 20,51 
Hegyen hó e 20,33 
Sárgarépa, petrezselyem e 20,21 
Elöl megyen fényecske e 20,00 
Egenye-begenye e 20,00 
Itt ültettem egy szem borsót (tt) e 19,69 
Ádám, Éva felmentek a hegyre e 19,62 
Kedden kedvem kerekedett (k) e 19,60 
Egy szege, két szege e 19,23 
Egyszer volt egy ember e 18,75 
Mese, mese, mátka e 18,44 
Lementen; én a pincébe e 18,36 
A falióra beszéde (k, ty) e 18,03 
Kidobolták Hegyesen e 18,00 
Eg, föld összeér (ssz) é 12,82 
Ábécédé macska prédé é 11,20 
Reggeli málé é 10,25 
Egér, egér, kisegér é 9,87 
Ég a gyertya, ég é 9,52 
Egér, egér, ki a várból é 9,25 
Földet füstöl (t) f 16,66 
Fazekas a fazekat f 12,50 
Sárga bögre, görbe bögre g 18,86 
A liba beszéde g 16,90 
Fogó, fogó, ropogó (o, ó) g 14,63 
Reggeli málé gg 5,12 
Gyere, Gyuri (r) gy 20,00 
Marcka utca ki van rakva gy 13,33 
Három hentes bolhát vágott (tt) h 12,00 
Mi a neved? (n) i 23,07 
Kint is kukucsi (k, u) i 19,51 
Vilivári, Hentesvári (v) i 18,86 
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A mondóka A domináns 
A mondóka címe: domináns hang %-ban 

hangja: kifejezve: 

A fűrész beszéde í 15,38 
A kismacska és az anyja párbeszéde (ó) j 21,34 
Ég a gyertya, ha meggyújtják j 11.86 
Kerekes keréken k 27,45 
Tyúkaiiyó beszéde (tty) k 22,72 
Az egér beszéde (1) k 22,58 
Kint is kukucsi k 21,95 
A falióra beszéde k 21,31 
A zsebóra beszéde k 21,05 
A szőriszarka csörgése k 20,00 
Kedden kedvem kerekedett k 18,95 
Kis kaszárnya kellős közepén k 18,18 
Komámuram a kapudban k 17,64 
Kék kötő, pántlika k 17,54 
A kakas csalogatója k 16,66 
Bika, bika, bölömbika k 15,15 
Akának, bakának k 14,54 
Egy tuskó (ó, t, u) k 14,28 
Kidobolták Hegyesen k 14,00 
A kubikostalicska beszéde (ny) k 13,82 
Kis sámli, nagy sámli (s) k 13,72 
Nekem is van, neked is van (n) k 13,43 
Kiskertemben rózsák nyílnak k 13,15 
Fecskét látok k 12,79 
Ciken-cakon, ciken-cakon k 12,71 
Ki fölköti kardját k 12,65 
A békák beszéde k 12,54 
A varjak beszéde k 12,31 
Keverem a kását k 12,03 
Az egér beszéde 1 22,58 
Reggeli málé 1 17,94 
Lege, lege, legelő 1 17,72 
LItty-lotty, lifityom (tíy) 1 14,28 
Kölesmagot válogattam 1 12,83 
Városkaró, didella, vasvilla 11 7,21 
Ilyen fogó mellett 11 5,12 
A macska beszéde m 17,18 
Makai mészáros mondta minekünk m 16,92 
Ákom-bákom, szalmazsákom m 12,08 
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A mondóka A domináns 
A mondóka címe: domináns hang %-ban 

hangja: kifejezve: 

Kint is van n 17,02 
Nekem is van, neked is van n 16,41 
Mi a neved? n 15,38 
Kis erdőben, nagy kendőben n 13,15 
Lánc, lánc, tenger, lánc n 13,01 
Süt a Nap, süt a Nap n 12,19 
Anna-Banna nn 13,33 
A kubikostalicska beszéde ny 9.75 
Fogó, fogó, ropogó o 19,51 
Fogó, fogó, ropogó ó 17,07 
A kismacska és az anyja párbeszéde ó 13,48 
Egy tuskó ó 11,42 
A sárgarigó beszéde ó 9,75 
Lopó, lopó, loptató (t) ó 9,58 
Ot török (t) ö 41,89 
Gyönyörű, gömbölyű (ű) ö 8,57 
Cselő, cselő, szök, szök, szök ő 8.98 
Zsip-zsup, kenderzsup p 13,72 
A kállói szőlőben pp 5,79 
Répa, retek, kukorica (r) PP 5,00 
Uj a csizmám, most vették PP 4.58 
Sárga bögre, görbe bögre r 18,86 
Az öreg varjú beszéde r 17,54 
Gyere, Gyuri r 16,66 
Csűrte, csűrte, csavarta r 15,68 
Kerekes keréken r 15,68 
Sárgarépa, repce r 13,63 
Cserbe-verbe r 13,51 
Tír-túr, tara-bara (t) r 13,41 
Répa, retek, kukorica r 13,33 
A vakondok beszéde r 12,41 
Erre, kakas, arra, tyúk rr 11,94 
Erre, kakas, erre, tyúk rr 6,75 
A hangyák beszéde s 23,33 
Kis sámli, nagy sámli s 13,72 
Süss fel Nap (I.) ss 7,68 
Cselő, cselő, szök, szök, szök sz 10.11 
Eg, föld, összeér ssz 5,12 
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A mondóka címe: 
A mondóka 

domináns 
hangja: 

A domináns 
hang %-ban 

kifejezve: 

Csűrte, csűrte, csavarta t 17,64 
Bíró Matyi mit talált? t 15,68 
Egy tuskó t 14,28 
Földet füstöl t 12,96 
Lopó, lopó, loptató t 12,32 
Tír-túr, tara-bara t 12,19 
Ot török t 12,16 
An-tán, tó tt 7,84 
Itt ültettem egy szem borsói tt 7,57 
Három hentes bolhát vágott tt 6,66 
Ángyom sütött rétest tt 5,00 
A falióra beszéde ty 13,11 
Tyúkanyó beszéde tty 9,09 
Litty-lotty, lifityom tty 8,16 
Ettyem-pettyem, pötty tty 5,88 
Kint is kukucsi u 14,63 
Egy tuskó u 14,28 
A darázs figyelmeztetés (zs) ú 24,13 
A vakondokok beszéde ú 10,45 
Újhold, újhold ú 8.96 
A sündisznó beszéde ü 10.94 
Gyönyörű, gömbölyű ű 11,42 
Csűrte, csűrte, csavarta (ü + ű) ű 10,80 
Vilivári, Hentesvári V 11.32 
Fazekas a fazekat z 12,50 
A darázs figyelmeztetése zs 25,86 
Zsip-zsup, kenderzsup zs 13,72 

A közölt táblázat adatainak értékelése előtt szükségesnek látjuk megje-
gyezni, hogy a továbbiak során is meg szándékozzuk tartani a betű/hang 
kifejezéseket ebben az egymást váltó írásmódban, habár a táblázatban 
betűhelyszűke miatt csak a hang terminus fordul elő. Ez az írásmód azonban 
nem azt jelenti, hogy a betű és hang szavakkal jelzett fogalmak közé 
egyenlőségi jelet teszünk. Inkább csak a mondóka szóbeliségét kívánjuk 
ezzel a megoldással kiemelni - a hang szóval, a betű szóval viszont azt 
jelezzük, hogy a mondókaszöveg leírt változatát, tehát betűket vett számba a 
gépi feldolgozás. A csak ejtésre alapozó elemzés minden bizonnyal némi 
eltérést mutatna a minékkel szemben, de feltételezhető, hogy ez sem hatna 
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ki jelentősebb mértékben a mondókák műfaján belüli válfajokra vonatkozó 
megállapításainkra. 

Ezzel szemben kérdéses lehet a domináns hang/betű kiinduló, de csakúgy 
többi százalékarányainak realitása, azaz kérdéses lehet a rövid magánhang-
zókat illetően az emlegetett 18% a hosszú magánhangzók esetében a 9%, 
valamint a mássalhangzókra vonatkozóan megállapított arányszámok is (a 
12 és az 5%). Annak leellenőrzése érdekében, hogy van-e reális alapjuk 
ezeknek a számoknak, hogy valóban sikerült-e olyan arányszámokat kialakí-
tanunk, amelyek elfogadhatóan bizonyítható határvonalat képeznek, vagy 
sem, - számba vettük mindazokat az eseteket, amelyek a négy kategóriában 
egy-egy százalékkal a normaszint alatt maradtak. Összesen 43 ilyen adatot 
írtunk ki: az a-ra 11-et, az á-ra 6-ot, a t-re 4-et, a A>ra 3-at, az l-re, m-re, í-re 
és K-re 2-2-őt; b, dd, e, / , g, h, i, n, r, ú, z-bői egyet-egyet. Ellenben nagyon 
megcsappant ez a szám akkor, amikor elkülönítettük a 17,50, a 8,50, illetve a 
11,50 és a 4,50 százalék alatti adatokat. Ebből azt a következetetést látjuk 
levonhatónak, hogy valóban határvonalat jelentenek a négy kategória domi-
náns hangjait meghatározó számadatok. Mert nem lehet éppenséggel vélet-
len, hogy az a 17-18%-ot kitevő 11 mondókából csak négy azoknak a 
szövegeknek a száma, amelyek 17,50% feletti mutatókkal rendelkeznek, az á 
6 esetéből kettő, a t 4 és a k 3 szövegéből l - l , valamint a b, /, m és s 
előfordulásaiból is csak egy-egy maradjon fenn, a többi fentebb említett 
hang/betű arányszámait kimutató szövegekből pedig egy sem. 

Annak ténye, hogy egy-egy beszédhangunk hány mondókában domináns 
hang, sajátos módon az adott hang gyakoriságát is példázza, és termé-
szetesen azt is, hogy azonos stílussávba tartozó szövegekről van szó, azaz 
népi gyermekversekről, amelyekre a "való világ"-hoz való szoros kötődésen 
kívül a hangutánzás, a hangulatfestés, tehát a beszédhanggal való ábrázolás 
is jellemző. Ennek tudható be, hogy a köznyelvet statisztikai elemzés alá 
vető tanulmányok nyelvünk e-s, leggyakrabban e-t használó voltát bizo-
nyítható adataival szemben táblázatunk az a beszédhang leggyakoribb 
előfordulása mellett tanúskodnak: - 29 mondókában leggyakoribb ez a 
beszédhangunk. Az a-t majd egyharmados lemaradással követi az e, amely 
után egyetlen egy szöveggel elmaradva, következik az á. Mint táblázatunkból 
kitűnik, a többi magánhangzó DEME László adataival hozzávetőlegesen 
egyező gyakoriságot mutat, - kivéve a hosszúakat, amelyek a közölt adatok-
hoz, a köznyelvet elemző statisztikai adatokhoz viszonyítottan jelentősen 
nagyobb gyakorisággal szerepelnek itt, a mondókaszövegekben. A mással-
hangzók közül a legtöbb szövegben a le lelhető fel domináns hangként, -
összesen 26-ban, majd az r 10-ben, a t 7-ben , az n 6-ban, az / 5-ben stb. A 
magánhangzókhoz hasonlóan a hosszú mássalhangzók is érezhetően gyako-
ribbak ezekben a szövegekben, mint a köznyelviekben, ami az egyes hangok 
ejtésgyakorlásának szolgálása mellett a beszédhang színeinek-ízeinek akusz-
tikai kihasználását bizonyítja. Úgy is mondhatnánk, hogy a mondókára mint 
a népköltészet gyermekvers-műfajára jellemző az anyanyelvünk beszédhang-
jai nyújtotta akusztikai hatások kiaknázása, ugyanis a kötet 281 mondókája 
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közül 125-ben van domináns hang/betű, ami a mondókák 44.13%-át teszi ki. 
Ez amellett szól, hogy a népi mondókák hangépítésében nem véletlen 
jelenség az egy, kettő vagy három, de még a négy hang adott szövegbeni 
többi hangnál jóval nagyobb számban való előfordulása. Ez már műfaji 
jellegzetességnek számít. Ezt igazolja, hogy a műköltészeti gyermekversek 
mi értelmezésünk szerinti domináns hangot - akár egyetlen egyet is - inkább 
csak elvétve, véletlenszerűen, és nem jellemzően, tartalmaznak-tartogatnak. 
Ezzel az állításunkkal természetesen nem kívánjuk megkérdőjelezni F. 
KOVÁCS Ferenc azon megállapítását, amely szerint: "A népköltés*** le-
gerősebben ma a gyermekversköltészetre hat. A népi gyermekversekből - a 
szaknyelv mondókának nevezi őket - ötletet, nyelvi és ritmikai megoldást 
egyaránt szívesen kölcsönöznek. Talán nincs olyan gyermekversköltő, akinek 
a munkásságában ne találnánk meg a népköltészethez, a népi mondókához 
vezető, arra mutató nyomokat."9 E meglátás kapcsán említendő meg, hogy 
az olyannyira egyszerű mondóka, a már ismert kaiakterisztikumai mellett is 
rendelkezik még néhány kevésbé feltárt sajátsággal, olyanokkal, amelyek a 
gyermekvers-költők figyelmét megragadhatják. WEÖRES Sándor pl., akinek 
alkotásai között gyermekverseit is kiváló teljesítményekként tartja számon a 
kritika, Bóbita című gyermekvers-kötetében a mondókák általunk domináns 
hangnak/betűnek nevezett hangstruktúrájára is ráérzett, ugyanis szóban 
forgó kötete 53 költeménye közül 10-ben fordul elő domináns hang, a 
következőkben: Galagonya (a - 19,88%), Arany ágon ül a sármány (á -
12,65%), Nádi csibe (á - 10,25%), Bolygó zápor (á - 9,37%), Pletykázó 
asszonyok (e - 20,57), Csiribiri (i - 19,77%), Száncsengő (n - 14.66%. Olvadás 
(pp - 7,69%), Regélő (r - 13,24%) és Túl, túl (ú - 9,72%). Az Olvadás című 
versben majdnem két domináns hang is van, kritériumaink szigorúbb értel-
mében véve is, hiszen a cs előfordulása 11,53%. Eléggé megközelíti kritériu-
mainkat az így meg úgy című vers gy hangja/betűje, amely önmagában 
10,21%-ot tesz ki, a ggy-vel pedig 10,93%-ot. De az utóbbi verstől eltekintve 
is a verseskönyv 18,87%-át teszik ki a domináns hanggal/betűvel rendelkező 
alkotások. S bár a mondókák és WEÖRES Sándor verseinek emlegetett 
százalékarányai jelentősen eltérőek WEÖRES költői intuíciója e tekintet-
ben is evidens. 

Ezen összehasonlító-bizonyító kitérés után, amely a mondókák hangst-
ruktúrájára vonatkozólag felvázoltakat műköltészeti viszonylatban is megvi-
lágítja, most a mondókán belüli szinteződés sajátosságait kíséreljük meg 
feltárni a domináns hang mércéjével méricsgélve. Táblázatunkban a szóban 
forgó mondókagyűjtemény válfajait soroljuk fel, a második oszlopban e 
válfajokba sorolt mondókák számát, majd a mondókákban előforduló domi-
náns hangok számát, s végül a domináns hanggal rendelkező mondókák 
válfajon belüli számát tüntetjük fel. 

Valószínűleg nyomdahibáról van szó, s a szerző a népköltészetre mint a népköltés mint a 
népi dalszerzés eredményére gondolt, s nem a népköltésre, a dalszerzésre mint folyamatra. 
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w ^ , A mondésa válf. bel. szá- Domináns hang. sz. „ 
Mondókaválfaiok: „ „ „ ° Ossz. 

ma 1 2 3 4 

1. Találós versikék 9 3 2 1 6 
2. Hintáztatók és ringatók 6 1 6 
3. Állatok beszéde 26 6 11 17 
4. Tárgyak beszéde 7 1 2 1 4 
5. Kiolvasók 38 7 7 1 2 17 
6. Ugráltatók 21 7 3 1 11 
7. Serkentők 4 2 2 
8. Guggócskák 11 2 2 
9. Táncmondókák 22 4 1 5 

10. Tréfás mondókák, 
mondókamesék 59 22 1 23 

11. Csúfolók és játékserkentők 11 2 3 1 6 
12. Állatmondókák (hívogatók, 

riasztók, csúfolók) 10 2 1 3 
13. Felelgetős mondókák 19 5 5 
14. Nyelvtörők 15 2 7 3 2 14 
15. Számolósdik 7 1 1 
16. Mondókák a Naphoz, 

a Holdhoz és az esőhöz 5 3 3 
17. Alkalmi mondókák 11 3 2 5 

ÖSSZESEN: 281 73 38 10 4 125 

Mielőtt a táblázat adataival bármihez is kezdenénk előre kell bocsáta-
nunk, hogy a mondókák válfajkérdései korántsem tekinthetőek megnyugató-
an tisztázottaknak. Az ORTUTAY Gyula szerkesztésében és KATONA 
Imre válogatásában valamint jegyzeteivel megjelent Magyar népdalok első 
kötetének Magyarázó jegyzeteiben, a Gyermekmondókák, játékdalok fejezet-
ben, ezzel a kérdéssel kapcsolatosan a következőket olvashatjuk: "A kettős 
cím is utal e műfaji csoport összetettségére: ide soroltuk a felnőttek 
gyermekek számára szóló mondókáit, a tulajdonképpeni gyermekmondóká-
kat és a játékdalokat.nl0(825. old.), majd a következő oldalon még egy 
rövidke megjegyzést: "Az alkalom szerinti csoportosítás a legegyszerűbb." 
MATIJEVICS Lajos már idézett utószava tárgyából és jellegéből követ-
kezőleg is, válfaj meghatározásában és leírásában részletezőbb. A mondókák 
funkció szerinti csoportosítása című fejezetének kezdetén ismerteti felosztásá-
nak elveit: "Szövegeinket az azonos célú és azonos tartalmú mondókák 
csoportosítása alapján rendszereztük. Ennélfogva a mondókacsoport neve is 
a mondókák funkciójából következik." (249. old.) Átmenetekre utaló mozza-
natok azonban e felosztásban is észlelhetők, mint pl. a Hintáztatók és 
ringatók, Tréfás mondókák, mondókamesék és Csúfolók és játékserkentők is 
kettős címet viselnek. De a válfajra, a mondókacsoportra jellemző vonások 
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leírásában is fel-feltűnik ez. így pl. az elsőnek említett válfaj kapcsán a 
következőkben: "A kicsinyek ringatása, illetve hintáztatása közben szokás 
mondani őket. Mivel a kicsit bölcsőben ringatják, a mondóka ritmusa ennek 
mozgását, ringatását igyekszik visszaadni. A hintáztatás többféleképpen is 
folyhat, néha a hintán való lendületes mozgást is mondóka kíséri." (250. old. 
Kiemelte: B. F.) 

Az észlelt kettősségek megítélésünk szerint nem elnagyolt csoportosítás 
következményei, hanem éppen a műfaji csoport összetettségéből, s bizonyos 
mértékben még a csoportba sorolható begyűjtött mondókák kis számából 
adódnak, amit a mondókák fankciójának, illetve használatának-alkalmazásá-
nak élesen ki nem rajzlódó lehetőségei, valamint elmosódó határai bonyolí-
tanak tovább. Mert végeredményben pl. hintáztatni mondókaszóval a pólyás 
csöppséget is lehet a bölcsőben, karban, térden, de az óvodást vagy kisisko-
lást is a valóságos hintán. Ennek következtében elvileg ugyanazon mondóka 
a ringatók, vagy a hintáztatok csoportjába is sorolható, mint ahogy nem csak 
kiolvasó mondásával lehet a játszók közül valakit a szöveg szeszélye/igazsága 
szerint valamilyen játékszerepbe juttatni, vagy éppenséggel attól elütni, de 
megteszi más válfajba tartozó mondóka is, ha a mondókázónak éppen az jut 
eszébe. Természetesen más, MATIJEVICS Lajos felosztásától eltérő szem-
pontú felosztás is elképzelhető, olyan például, amely a csúfolók csoportjába 
sorolná mind a kiemelt játékszerepben lévő gyermeket ugrató, mind az 
állatokat csúfoló mondókákat. Célunk azonban nem ilyen természetű. Nem 
vitatni szándékozzuk MATIJEVICS válfajmeghatározását, eléggé átgondolt 
és logikus az ahhoz, hogy fennmaradjon egy esetleges más szempontú 
felosztás mellett, vagy ellenében is. A domináns hang/betű mint kritérium 
alkalmazásával a kisebb ellentmondások, tévesztések elhárítását szeretnénk 
kiküszöbölni, hogy a válfaj-jelleg jobban kidomborodhasson. Ebbéli szándé-
kunk teljesebb, vagy kiteljesítőbb megvalósítását azonban kimondottan ne-
hezíti az, hogy a kötet mondókaválfaiai nagyon eltérő számú mondókát 
tartalmaznak, így egybefogóbb és határozottabb érvényű megállapításokat 
lennünk - mint fenteb jeleztük is - kockázatos vállakózás lenne, de bizonyos 
jellegzetességekre való utalásról, mint az esetleges további ezirányú kutatás 
egyik lehetséges szempontjáról, vagy szakmai körökben megvitatható témá-
ról - nézetünk szerint - a fenntartások ellenére is beszélhetünk. Ugyanis az 
ismertetett adatok táblázatos kimutatásából kitűnik, hogy a mondókakötet 
válfajai három nagyobb csoportba sorolhatók annak alapján, hogy az adott 
válfajba tartozó mondókák közül a domináns hanggal/betűvel rendelkezők 
vannak-e többségben, számuk megközelítően azonos arányban oszlik-e meg, 
avagy éppen a domináns hanggal nem rendelkező szövegek száma a nagyobb. 
E csoportosítás szerint: 

az első csoportba tartoznak: a találós versikék, az állatok beszéde és a 
nyelvtörők; 

a második csoportba tartoznak: a tárgyak beszéde, a kiolvasok, ugrálta-
tok, serkentők, csúfolók és játékserkentők, valamint a mondókák 
a Naphoz, a Holdhoz és az esőhöz; 
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a harmadik csoportba tartoznak: a hintáztatok és ringatók, a guggócs-
kák, állatmondókák (hívogatók, riasztók, csúfolók), felelgetős 
mondókák, a számolósdik, a táncmondókák, a tréfás mondókák, 
mondókamesék és az alkalmi mondókák. 

Azokat a mondókaválfajokat, amelyek darabjai között jelentősen na-
gyobb számban vannak a domináns hanggal rendelkező, vagy éppenséggel az 
e hanggal nem rendelkező mondókák, - egységesebb és tömörebb válfajok-
nak tekintjük. Ezek stilisztikai szempontból letisztultabbak, szabályosabbak. 
A nem ennyire egységes, nem ennyire letisztult válfajok esetében, tehát 
mindazon esetekben, amelyekben egy-egy válfajon belül elkülöníthetünk 
nagyobb számú domináns hanggal rendelkező, avagy azzal éppen nem 
rendelkező darabokat, fennáll az a gyanú, hogy az egyik, tehát a kisebb 
létszámú mondókacsoport, kevésbé képviseli, kevésbé hordozza válfajának 
stílusjegyeit, vagyis olyan stílusvonásokkal is rendelkezik, esetleg ezekkel 
inkább rendelkeznek az egyes szövegek, amelyek mondókánkénti más-más 
válfajba tartozásukat lehetővé teszik. Az ilyen kérdéses esetek eldöntésében 
tűnik felhasználhatónak a szövegekbeni domináns hang, különösen a két 
vagy több ilyen hang megléte. De nézzük meg mindezt konkrétabban, 
gyakorlatiasabban. A mondókák válfajokba való sorolásának mércénkkel 
történő leellenőrzését a fentebbi válfajcsoportosítás szerint ejtsük meg, 
bonyolítsuk le. 

Az I. csoportban, tehát a domináns hanggal rendelkező mondókák sorá-
ban elsőként említett válfaj a találós versikék csoportja. Táblázatunkból 
kitűnik, hogy a 9 mondóka közül 6-ban van domináns hang (3 + 2 + 1). A 
Domináns hanggal/betűvel rendelkező mondókák táblázatából leolvasható, 
hogy az Elöl megfen fényecske, a Hegyen hó és a Kint is van címűekben 
egy-egy, a Földet füstöl és Nekem is van, neked is van címűekben kettő-kettő, 
a Kint is kukucsi címűben pedig három domináns hang/betű fordul elő, és 
melyek azok. Ezek képezik az első csoportot e válfajon belül, s mivel 
annyira elterjedtek és ismertek ezek a kis szövegek, hogy közlésük nélkül is 
elmondhatjuk róluk, színes nyelvezetűek, színes hangzásúak, s egyben köny-
nyebb kérdést is fogalmaznak meg, olyanokat, amelyek a nagyobb gyermekek 
és a felnőttek számára rendkívül egyszerűek és szemléletesek, ellenben a 
kisóvodásoknak mégiscsak fejtörést okoznak. A válfaj másik csoportjáról, a 
domináns hanggal/betűvel nem rendelkező darabokról azt állapíthatjuk meg, 
hogy terjedelmesebbek, körmönfontabbak, megtévesztőbben fogalmazzák 
meg kérdéseiket, s ezek talán valamelyest elvonatkoztatottabbak is. A Zöld 
istálóban címűben a kérdés a gyermek valóságvilágába burkoltan jelenik 
meg, de már az első szó is figyelemfelhívóan arra figyelmeztet (zöld az 
istálló), hogy valami turpiskodás következik, egy másik jelző, a piros is ezt 
húzza alá, domborítja ki, hisz a széna szó mellett áll, amelyről a falusi 
gyermek tudja, hogy az nem ilyen színű, hogy naponta nem piros szénát 
vetnek a lovak, a tehenek elé. De az amit a mondat rejt ("Zöld istállóban 
fekete lovak piros szénát esznek.") olyan dolog, amellyel mindennapjaiban 
találkozhatott, amit szívesen fogyasztott: - görögdinnye. A kötetben szereplő 
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másik két mondóka ettői nemcsak terjedelmesebb, de rejtvényesebb is, és 
megválaszolásuk közül az egyik éppen úgy részleteire bomló, mint az idézett 
Zöld istálóban című, míg a másik nagyobb egység, illetve a teljes mondóka-
szóveg egybefogó elemzését követeli meg, s a gyermeknek így határozottabb 
szelekciót kell végeznie az elterelő elemek és célhoz, megfejtéshez juttató 
mozzanatok között. E mondóka a kisebb gyermekeknek közlése alapján 
lehet érdekes, a nagyobbakat viszont határozottan szellemi tornára készteti: 
szabad, logikus gondolkozást követel meg. A felépítése tanulságosan egysze-
rű: kijelentést, közlést tartalmazó első része után az elterelő elemek következ-
nek, majd a kérdés megfogalmazása: 

FAJANKÓ MENT PIRIPÓCSRA 

Fajankó ment Piripócsra, 
Találkozott három tóttal. I. rész. 
Három tótnak három zsákja, 
Három zsákban három macska. II. rész. 
Hányan mentek Piripócsra? III. rész. 

(egyedül Fajankó, mert a többiekkel csak találkozott) 
E mondókára is jellemző az a figyelmes, gyermekhez közelhajló mozdu-

lat, amelyet e válfaj domináns hanggal\betűvel rendelkező szövegei alapján 
is megfigyelhetünk, de ott a konkrét tények, az egyes dolgok és csele'-vések 
tapasztalati megfigyelésén alapulók a válaszok, amit részben még e csoport-
ban is észlelehtünk, bár itt már az elvontabb vonatkozások kerülnek előtér-
be. A domináns hang/betű megléte, illetve meg nem léte mellett ezek a 
jellemzők vetik fel e válfaj (s mint látni fogjuk a többi válfaj esetében is) 
mondókáinak két részre osztását: a domináns hanggal/betűvel rendelkező és 
fiatalabb korú gyermekeknek szólóakra, s a domináns hanggal/betűvel nem 
rendelkezőekre és összetettebbekre, tehát idősebb korú gyermekek vagy 
tréfálkozó felnőttek számára megalkotottakra. 

Az Állatok beszéde elneve-ésű mondőkaválfajba sorolt szövegek 65,39%-
ában van domináns hang/betű, zömükben kettő is, tehát megállapítható, 
hogy jellemző sajátosságuk az, hogy domináns hangjuk van. Éppen ezért a 
kivételeket képező versikéket, számuk szerint összesen kilencet, kell elemez-
nünk ahhoz, hogy megtudjuk: e válfajba tartozó szövegek-e, vagy sem. Ha 
címüket, meg tárgyukat vesszük tekintetbe, meg kell állapítanunk, hogy 
joggal kerültek ebbe a csoportba. A kispulyka beszéde, a Bodri kutya beszéde, 
A kiscsibék veszekedése, A rókák veszekedése, stb. mind olyan szövegek, 
amelyek ezt igazolják. Szerkezetük azonban bizonyos eltérést mutat. Az itt 
címszerint említettek is, és a nem említettek is (talán csak Az ökör könyörgé-
se tekinthető kivételnek) inkább mondhatók olyan párbeszédeknek, ame-
lyekben az egészen kicsi, beszélni tanuló gyermeknek az őrá felügyelő 
felnőtt mondja el egyszerű közlés (tehát nem verses!) formában, hogy 
bizonyos helyzetekben, mit mondanak, mit tesznek a különböző háziállatok, 
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vagy a gazdasági udvarhoz kötődő, életfeltételeiket itt megtaláló madarak, 
esetleg más madarak és állatok, amelyek e jólétet igyekszenek megvámolni. 
Tehát lényegében véve olyan párbeszédes szövegek ezek, amelyekből a 
kisebb, rövidebb részt ismétli a gyermek. Ezekben sok az ismétlődő elem, s 
ez a beszélni tanuló csöppség tevékenységét könnyíti, míg a helyzetet leíró, 
prózában elmondott betoldások a kisgyermekkel aktívan foglalkozó személy 
beszédét képezik. Hogy a gyermek egészséges szellemi fejlődése szempontjá-
ból milyen nagy fontosággal bír az ilyen társas kapcsolat, arra nem térünk ki. 
A szakirodalom ennek kérdésével sokoldalúan foglalkozik, de arra utalha-
tunk, s talán utalnunk is kell, hogy a gyermek - felnőtt interakciók létreho-
zására serkentően hatott és hat ma is a mondóka, éspedig a gyermek 
szellemi és testi érésének minden fázisában. Az elmondottakból következni 
látjuk, hogy a szóban forgó kilenc mondóka a kicsinyekhez, a legkisebbekhez 
szól, a válfaj többi darabja viszont az óvódáskorúakat szórakoztathatja 
világot környezetük által megismerő tevékenységükben. De a domináns 
hanggal/betűvel nem rendelkező imént említett darabok többségéről az is 
elmondható, hogy amennyiben külön választanánk a kisgyermek szövegré-
szét a felnőttre tartozó prózában leírt részektől, az ismétlések következtében 
a kicsinyek szövegrészei is rendelkeznének domináns hanggal/betűvel. Ilyen-
fajta megosztásra azért nem vállalkoztunk, mert ezek a mondókák szerkeze-
tileg is tartalmilag is csak kétrészességükben képeznek egészet. 

A nyelvtörők a domináns hang/betű kritériumával mérten egyértelműen 
igazolják elnevezésüket: a domináns hangok/betűk jellemzők rájuk, ejtségya-
korlást szolgáló voltuk ennek következménye/eredménye. A gyűjteményben 
szereplő darabok közül csak egy maradt ki, és az is csak kritériumaink 
következetes betartása miatt, ugyanis abban az a a mondóka betűanyagának 
17, 30, a b és k viszont 11,53 - 11,53%-át teszi ki, tehát majdnem három 
domináns hangja is van. Könnyen lehet, hogy újabb keletkezésű, még ki nem 
csiszolódott szövegkről van szó. E mondókák szerzői leleményét dicséri, 
hogy hangépítkezésükre nem jellemző a szóismétléssel történő hangzóhal-
mozás, noha többségükben két - három domináns hang/betű fordul elő, ami 
gyors mondásuk esetén különösen nehezíti kiejtésüket. Szinte megalkotásuk 
feltétele is a nyelv (be)törése, ejtésre szoktatása. Különben bármiről szólhat-
nak: tárgyakról (Sárga bögre, görbe bögre), emberi cselekedetekről (Bárányi 
Béla bement a boltba), mesterségek képes tevékenységi műveleteiről (Kere-
kes, keréken), emberekről (Öt török), s - szerintünk - állatokról is, ilyen 
tárgyúakat azonban a kötet gyűjtője nem sorolt e válfajba, noha domináns 
hanggal/betűvel való rendelkezésük folytán néhány ilyen szöveg inkább ide 
tartozónak mondható (pl. az Állatmondókák/hívogatók, riasztók, csúfolók/ 
sorából a Bika, bika, bölömbika című, amely azonkívül, hogy egy madárról 
szól, sem riasztást, sem hívogatást, de még csúfolást sem fejez ki, ugyanak-
kor azonban nyelvileg-ejtésileg eljátszik az a, b, és k hangokkal.) Ez a válfaj 
egységes, - alcsoportot nem különböztethetünk meg kereteiben. 

Fentebbi felosztásunk második csoportját sorrendisége folytán a tárgyak 
beszéde elnevezésű válfajba tartozó mondókák kezdik. A találós versikék 
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válfajához hasonlóan, ebben a csoportban is két gyermekkorosztályhoz szóló 
versikéket különíthetünk el: a domináns hanggal/betűvel rendelkezőek újat 
közlőén a fiatalabbakhoz szóinak, míg a domináns hanggal/betűvel nem 
rendelkezőeket tapasztalati-társadalmi vonatkozású mondanivaló közlése 
jellemzi, amit nagyobb gyerekek érthetnek meg, vagy tréfálkozó felnőttek 
(pl.: A harangok beszéde c.). Ettől függetlenül a kicsik is mondogathatják 
ezeket, az ő érdeklődésüket azonban a szellemesen és összecsengően egy-
másba fűződő hangutánzó szavak kötik le és töltik ki. Ezzel szemben 
összetettebb a helyzet a kiolvasókkal. Ez azonban nemcsak abból adódik, 
hogy ezekben csak a mondókák 44,78%-a tartalmaz domináns hangot/betűt, 
hanem az is, hogy ez utóbbiak sem egységesek, és elsősorban szerkezetileg 
nem azok. És ez fontos mozzanat, ha tudjuk, hogy mint MATIJEVICS 
megállapította; "Rendszerint a fogócska, humócska, szembekötősdi (MATI-
JEVICS kiemelései - B. F.) nevű játék kezdődik kiolvasóvai, mert e játékok 
során egy-egy játékos a többivel szemben ellentétes feladatot teljesít, nehe-
zebb szerepet kap." (I. mű. 254. old.) Annak ténye viszont, hogy ki milyen 
játékszerepbe kerül összefüggésben áll a gyermek igazságérzetével is. Ezzel a 
képeséggel viszont fejlettebb gondolkodású és fejlettebb érzékelő képességű, 
tehát idősebb gyermekek rendelkeznek. A mondókákat tehát már terjedel-
mük alapján két csoportba oszthatjuk: rövidebbekre, - ezek a kiszámolás 
igazságának inkább csak formálisan tesznek eleget, és többségük domináns 
hanggal/betűvel rendelkezik: valamint hosszabbakra, amelyeket inkább 
idősebb gyermekek mondogatnak el a fentebb MATIJEVICS Lajostól idé-
zettekben leírt helyzetekben. Ezek szerkezetére a bevezetésben való megál-
lapodás, a halandzsa-szöveg, amely számok felsorolásával, azaz tényleges 
kiolvasással is helyettesíthető, és végül a záró szó jellemző. E kiolvasók 
terjedelmének, szószámának növekedését a mondóka egészének tartalmához 
nem kapcsolódó, abba szervetlenül belegyömöszölődő halandszaszerű vagy 
valamit önmagában jelentő, nem ritkán pedig teljesen értelmetlen szóbeté-
tek okozzák, amelyek azonban egyik esetben sem feleslegesek, mert funkció-
juk van. E funkciójuk a kiolvasás tényéből következik, mert hiszen a 
játékfeladatra való kijelölésnek, kiolvasásnak mindenekfelett igazságosan 
kell lefolynia. Ezt viszont a simán gördülő, tartalmas mondanivalóval rendel-
kező szöveg - a gyermek igazságlogikája, vagy igazságérzete szerint - nem 
garantálja, mert pontos, mert kidolgozott, tehát kiszámítható is. Ezzel 
szemben a kiszámoló mondóka szövegébe szervetlenül belekerülő értelmes 
vagy értelmetlen szóbetétek az igazságos kiolvasás tényének biztosítékai -
lélektanilag meg logikailag is -, mert a szövegesttel való összefüggéstelensé-
gük révén válnak variálhatókká, egyszeriekké és kiszámíthatatlanokká, és 
következésképpen, véletlenszerűekké és sorsszerűekké is. És ezekkel a ka-
rakterisztikumaikkal biztosítják a kiolvasás igazságosságát. Ilyen feltételek 
között a szöveget mondó gyerek egyik-másik játszóval szembeni állhatatos 
vagy pillanatnyi pártosságát, illetve ennek a pártosságnak az érvényesítését 
nem képes megvalósítani. így nem képes irányítani, vagy időzíteni a csatta-
nó, a záró szó (a kiolvasó sorsdöntő szava!) kire, melyik fiúra vagy lányra 
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kerülését. Természetesen a kiszámolás - a játékra készülők egyetértésével -
történhet egyszerű számolással is, mint pl. a Száll a szarka című mondókában, 
amelynek szerkezetében is fellelhetjük a fentebb felsorolt három mozzanatot, 
mármint a megállapodást, számokkal helyettesített halandzsa-részt és a záró szót, 
amelyet ezúttal az utolsó szám képez: 

SZÁLL A SZARKA 

Száll a szarka, 
Lebeg a farka, 
Akire jut a tíz, I. rész. 
Az lesz a humó 
Egy, 
Kettő, 
Három, 
Négy, 
Öt, 
Hat, 
Hét, II. rész. 
Nyolc, 
Kilenc, 
Tíz! III. rész. 

De e válfajra jellemző, itt érvényesülő mozzanat is amellett szól, hogy e 
szövegekben a kiolvasás ténye a leglényegesebb, hogy ezek a szövegek 
valóban ezért keletkeztek és léteznek, s csak kísérő mozzanat az, hogy maga 
a kijelölés számokkal, vagy értelmes, esetleg értelmetlen szóbetétekkel 
történik-e vagy sem. Az egész kiszámoló felépülhet eltorzult idegen -, vagy 
pusztán halandzsa-szavakból. A kishegyesi kiszámolok11 címmel készült ta-
nulmányában MATIJEVICS Lajos ilyeneket, azaz teljesen halandzsa-szavak-
ból összeálló szövegeket is közölt. És kétségkívül sok szempontból igen 
érdekesek ezek a mondókák, - számunkra azért, mert szúrópróbás megálla-
pításaink szerint ezek sem rendelkeznek domináns hanggal/betűvel. VOIGT 
Vilmos, a jeles folklorista is foglalkozott velük12 és ősi számrendszert vél e 
különös szövegekben megbújni. Mi, egy-egy szám nevének versindító funcki-
óban való módosult megjelenését el tudjuk fogadni (pl.: egy-kettő = egye-
dem-begyedem, vagy hasonló kifejezésekbe rejtetten, aminek a lehetőségét a 
kérdéssel foglalkozó szakirodalom már fejtegette); lehetségesnek tartjuk 
továbbá, hogy valamely idegen nyelven megnevezett számok neveit honosí-
tott-gyermeknyelvesített hangalakváltozatban a mondókázók halandzsaszó-
funkcióban beépítették szövegeikbe, de hogy ez a beépítés annyira 
módszeres és meggondolt legyen, hogy számrendszert őrizhessen meg, annak 
nagyon kevés a reális lehetősége, de ugyanakkor összeegyeztethetetlen is e 
szövegek szerkezetéről és rendeltetéséről fentebb kifejtettekkel, amelyek 
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viszont e versek létrehívója és megtartó tényezői. A Kishegyesi fonorejtvénye-
ket, ahogyan VOIGT Vilmos tanulmányának címében találóan nevezi ezeket 
a Kishegyesen gyűjtött értelmes jelentéssel nem bíró szavakból összeálló 
szövegeket, hajlamosak vagyunk a kiolvasók olyan alcsoportjának tekinteni, 
amelyeket a gyermekek naiv, abszolút igazságra való törekvése hozott létre, 
s hogy szándékuknak érvényt szerezhessenek a babona és hiedelemszféra 
mitikus erejű varázsszavait igyekeztek utánozni, hogy azután a kiszámolás 
eredménye ellen ne legyen, ne lehessen semmiféle apelláta. Ezekből a 
szövegekből hiányzik a bevezető rész, a megállapodás, a lényegében véve a 
záró szó is, amelyet a "szöveg" utolsó "szava", vagy ennek utolsó szótagja 
helyettesít, tehát maga a fonorejivény nem más, mint az értelmes közléseket 
is tartalmazó egyéb kilovasók felduzzasztott középső, azaz halandzsa-része, 
amelynek válfaj szempontjábóli szükségességét a fentebbiek során úgy igye-
keztünk megindokolni, mint az egyszeriségre és sorsszerűségre való törekvés 
logikus megnyilvánulását. És ebben az összefüggésben látjuk törvényszerű-
nek azt is, hogy a mondókák e válfajára alapjában véve nem jellemző a 
domináns hang/betű. A domináns hanggal/betűvel rendelkező kiolvasók 
közül azok, amelyek záró szóval rendelkeznek a fiatalabb korú gyerekek 
mondókái. Ebből szám szerint 13 van. A fennmaradt négy, amelyek sem 
szerkezetükkel, sem közlésükkel nem kötődnek a válfaj többi darabjához, 
nem is tartozik ide. Ezek a következők: Kidobolták Hegyesen 12 domináns 
hangja/betűje van/, Bíró Matyi mit talált? /!/, Három hentes bolhát vágott 121 
és Marcka utca ki van rakva A'. Ezeknek helyét a nyelvtörők között látjuk, 
amit domináns hangpk/betűjük száma is indokol. Hogy a mondókáskötet 
anyagának begyűjtője idesorolta őket annak az adatközlők információja 
lehet az oka, ugyanis könnyen elképzelhető, hogy kiolvasásra e négy szöve-
get is felhasználták, ha a játék hevében éppen csak ezek jutottak eszükbe, 
meg az is lehet, hogy egyszerűen rosszul emlékeztek, akkor, abban a 
pillanatban, amikor erről faggatták őket. 

Az e csoportba tartozó következő válfaj az ugráltatók nevet viseli. Az 
előzőleg tárgyalt válfajok többségéhez hasonlóén ennek keretén belül is két 
csoportot különíthetünk el; a kisebbeknek szánt domináns hanggal rendel-
kező mondókákat, és az idősebbeknek inkább megfelelő domináns hang/be-
tű nélküli csopor to t . Az utóbbi csopor tba tar tozó darabok a 
számottevőbbek. Ez a számbeli eltérés a két csoport között még kifejezet-
tebbé válik, ha néhány mondókát /éspedig inkább domináns hanggal rendel-
kezőket/ kivonunk e válfajból. így pl. a Zsip-zsup, kenderzsup címűt, amely 
esetében helyesírási szempontból a hosszú ú, í megfelelőbb a mondókabeli 
rövidnél /zsúpfedél, zsúptető/, de mint ahogy más esetben sem, úgy ezúttal 
sem eszközöltünk semmiféle változtatást a kötetben, illetve a feldolgozás 
anyagában. E mondóka mellett, ugyancsak hangstruktúrája folytán, a Vilivár, 
Hentesvári című is inkább tartozik a nyelvtörőkhöz, vagy méginkább a 
hintáztatókhoz. Talán mégis inkább ez utóbbiakhoz, hisz a kicsik számára 
igen kedves játék akkor, ha karban hintáztatva az utolsó szó elhangzásával 
ágyukra, párnáikra huppantjuk le őket. A domináns hanggal/betűvel rendel-
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kező Arra, kakas, arra tyúk és az e hanggal/betűvel nem rendelkező, de az 
előbbire címében is nagyon emlékeztető Erre, kakas, erre, tyúk két kis 
versnek is máshol lenne a helyük, legalábbis azon funkciójuk szerint, 
amelyeket e sorok írója gyerekkorából ismer. Vagy az egyik, vagy a másik 
verset a játék hevében összekapottak szétválasztásakor mondta a kibékítésü-
ket vállalő, a veszekedőknél rendszerint erősebb fizikumú játszótárs. Amíg a 
békéltető szövegét mondja, addig a kakaskodók kezét lefogva tartja, s 
miután ezek mérge alábbhagy, válluknál fogva egymástól ellenkező irányban 
el is fordítja őket, - ezért a mondókában az irányt mutató névmás, de a 
gyalogút lzó is, stb. Az ugráltatáshoz, ugráláshoz, vagy hasonló mozdulatok 
végzéséhez e szavak semmiféle buzdítást /még csa',r ritmikait sem/ nem 
nyújtanak, tehát jelentésükkel éppen a mondókaszöveg más funkciójára 
utalnak. A domináns hang/betű meglétével és a szóismétlésekkel az egymás 
ellen fordulók vérének pulzusát, ritmusát igyekszik megnyugtatni, a rendes 
kerékvágásba terelni. Az ugráltatóknak, tehát az ebbe a válfajba tartozó 
verseknek ezzel éppen ellentétben, a szabad mozgásra, elevenségre való 
biztatás a céljuk, s e rendeltetést szolgálja minden szavuk. Ebből követ-
kezőleg a szóban forgó két mondóka inkább kerülhetne az alkalmi mondó-
kák csoportjába, amelyek, mint nevük is mondja, mondása az alkalmak 
heterogén volta következtében egymástól elütő, egymástól darabosabban 
különböző szövegeket foglalnak magukba. Csakúgy határozottabban különül 
el A kallói szőlőben című mondóka is az ugráltatok válfajától, éspedig 
domináns hangja/betűje és o-ó, ö-ő magánhangzópárhuzamai révén, s így 
reálisabb volna nyelvtörőnek tekintenünk. 

A serkentők száma annyira elenyésző /mindössze négy/, hogy érdemlege-
sebb megállapítás megtételéhez éppenséggel semmi serkentést sem nyújta-
nak, de a csúfolók és játékserkentők, valamint e csoporton belül fentebb 
elemzett válfajokkal kapcsolatos megállapítások tükrében az sejlik fel, hogy 
e két kevés szöveget tartalmazó válfajban is, valamint a csakúgy kevés 
darabot számláló mondókák a Naphoz, a Holdhoz és az esőhöz cím alá 
tartozók esetében is, a gyermekek fiatalabb és idősebb korosztálya számára 
különíthetünk el kb. fele-fele arányban, szövegeket, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a domináns hanggal/betűvel rendelkező versek tartoznak az első, a 
domináns hanggal/betűvel nem rendelkezőek pedig a második csoportba. 

A harmadik csoportba sorolt mondókaválfajok még egységesebbeknek 
tűnnek, mint az első csoportbeliek. Kivételnek csak az alkalmi mondókák 
válfaja látszik a számadatok alapján, mert a 11 mondóka közül 5-ben van 
domináns hang/betű. Ez azonban nem véletlenül van így. Eslősorban azért 
nem tekinthető véletlennek ez a helyezt, mert /amint azt már fennebb 
említettük/ nagyon elütnek azok az alkalmak is egymástól, amelyek egy-egy 
szöveg elmondását az adott körülményekhez illően szükségessé teszik/pl.: a 
gyermek sírása, a játék felnőtt részéről való kezdeményezése, kihullott 
tejtog, stb./, s amit a mondóka ritmusa, hangulata, valamint hangstruktúrája, 
szóanyaga és mondatszerkezete hűen tükröz. E válfaj darabjainak tárgya, 
terjedelme, szóismétlődései, domináns hangja/betűje, vagy ez utóbbi kettő 
elmaradása, kifejezi továbbá azt is, hogy e versek között is vannak olyanok, 
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amelyek fiataiabb-, és olyanok is, amelyek idősebb korú gyerekeknek valók. 
De e mondókák közül is a Cselő, cselő, szök, szök, szök címűt ö-ő hangzópár-
huzama, valamint a Lopó, lopó, loptató címűt o-ó szembeállítása és ó, t 
domináns hangjai/betűi folytán inkább tekintjük nyelvtörőknek, mint alkalmi 
mondókáknak. Ha pedig a két szöveget kivonjuk innen, akkor jelentősen 
lecsökken ebben a válfajban is a domináns hanggal/betűvel rendelkező 
mondókák száma, s ezzel kiiktattuk ennek a válfajnak csoporton belüli 
kivétel-látszatát is. 

Az alkalmi mondókák kapcsán jellemző tulajdonságként említett változa-
tosság viszont a csoport valamennyi válfajának sajátságaként is felfogható, 
ugyanis e csoport mindegyik válfajára a mozgás, a kinetikai, és a verbális 
síkon lefolyó dinamikus változás jellemző. Ennek következtében logikusnak 
tűnik, hogy az e válfajokba sorolt versek többsége nem, vagy esetleg /a 
kisebbeknek szóló szövegek/ egy domináns hanggal/ betűvel rendelkeznek. 
Ilyen viszonyok között szinte szó szerint 'szemet szúr'nak az e válfajokba 
sorolt olyan szövegek, amelyek két vagy több domináns hanggal/betűvel 
rendelkeznek. Ilyenekből ez esetben kevés van. És ennek ténye meglepőnek 
tűnhet, de mint feltárt jelenséget értelmezhetjük a domináns hang/betű mint 
mértékegység, mint viszonyító elem alkalmazhatósága mellett szóló bizo-
nyítékként is a mondókaválfajok meghatározásának és pontosításának feltá-
ró munkájában. így a táncmonókák közül a Lánc, lánc, tenger, lánc címűt 
választhatjuk külön két domináns hanggal/betűvel való rendelkezése miatt, s 
hogy kivált a többiek közül nem is véletlen műve, ugyanis a dallammal 
rendelkező népi gyermekjátékok közölt a helye. Az Akának, bakának című 
mondókának sem a tréfás mondókák, mondókamesék között a helye, hanem 
három domináns hanggal/betűvel való rendelkezése következtében a nyelv-
törők között, ahova ugyanezen okokbol a Bika, bika, bölömbika című 
mondókát is soroltuk fentebbi említésekor. Ezek után azt állapíthatjuk meg, 
hogy egyetlen egy kivétel maradt, az Ég a gyertya, ég című mondóka a 
guggócskák közül. De vajon kivétel-e? Guggócskának guggócska, ehhez nem 
fér kétség. A körben álló, egymás kezét fogó gyerekek képe, és az é hosszú 
hangzása a gyertya égésének tartós folyamatát képileg és akusztikailag is 
kifejezi, aláfesti, " gyertya lángjának kialvását pedig csak úgy a gyermekek 
hirtelen, reflexszerű leguggolása. Mondókázva is eljátszható, de alapjában 
véve mégis énekes népi gyermekjáték ez a darab is, tehát nem is kivétel, 
mert más csoportban a helye. 

De ha már kivételről esett szó, akkor mércéink alkalmazásával, és az 
egyes hangot számszerűséggel felérő módon kiemelő alliterációra hivatkozva 
inkább a nyelvtörőkhöz sorolnánk a Széna, szalma, szét van szórva tréfás 
mondókák, mondókamesék sorában számontartott mondókát, és ugyanebből 
a válfajból még az e határozott kiemelése miatt úgyszintén nyelvtörőnek 
minősítenénk az Egyszer volt egy teve című kis verset, ez utóbbit azonban 
tétovázóbban, mint az előbbi epikusabb volta miatt. Az említettekkel szem-
ben a Csitt-csatt, csörög a kocsi címet viselő kis szöveg ritmusa alapján 
inkább ugráltatónak, az Ábécédé, borjúláb közléstartalma és záró szava 
szerint serkentőnek, míg a Pad alatt, pad alatt ugyanezen elemek alapján 
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kiolvasónak tűnik inkább. A gyűjtemény valamennyi mondókájához viszonyí-
tottan két mondóka, hangelrendeződését tekintve nagyon szórt, szóhasznála-
tában a kötet darabjaira nem jellemző személyes látás és élmény jut 
kifejezésre a közösségivel szemben, s ez jellemzi cselekménysorának, közlé-
sének elmondását leírását is. E jegyek alapján tehát a Répa, retek, mogyoró 
és az Öregapó a polyvásban címmel szereplő szövegek inkább emlékeztetnek 
századeleji műköltészeti népies gyermekversekre, mint mondókákra. 

A kifejtettek alapján azt hisszük, megállapíthatjuk, hogy MATIJEVICS 
Lajos mondókafelosztása alapjaiban véve megalapozott, s a domináns 
hang/betű kritériumának alkalmazása nyomán felbukkant különbségek el-
rendezése, egyes szövegek más válfajokba történő besorolása indokolt. De 
ettől függetlenül a mondókák válfajok szerinti csoportosítása, az előzőek 
során felsoroltak következtében, így is összetett feladat. A domináns 
hang/betű kirtériumának alkalmazásából adódóan határozottan kifejezésre 
jutott, hogy a válfajokon belül természetes, tehát szükséges is a gyermek-
korosztályok között legalább kettőt szem előtt tartani, de három, a beszélni 
még folyamatosan nem tudó, vagy ennek csak kezdetén álló kicsinyek 
korosztályának megkülönböztetése is lehetséges. Ezzel nem mondunk újat, 
ilyen mondókás könyv már jelent meg13. A népköltészet tehát tudott 
teremteni olyan alkotásokat, amelyek a gyermekek szellemi fejlettségére és 
fejlődésére is tekintettel volt, és ezt a gyűjtésnek és osztályozásnak is 
tudatosan szem előtt kell tartania. Reméljük, hogy mondókával való más 
célú bíbelődésünk eredménye ebben segítséget nyújthat. 
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