
KECSKEMÉT 650 

„ Hírös város az aafődön Kecskemét ” 

(Petőfi Sándor) 

 

 

 

Komplex műveltségi vetélkedő, közösségi játék Kecskemét város 

alapításának 650. évfordulója alkalmából  

 

II. forduló 

Szellemi néprajz: népdal, mese, szólások, közmondások, zene, tánc, 

gyermekjátékok, szokások és a néphit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. „Mit játszunk, mink…?” 

1891-ben jelent meg Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény című munkája, amelyben az 

a gyermekjáték is megtalálható, melyből 1. feladatunk címét választottuk.  

 

Feladat: A megadott link segítségével keressé(te)k meg a Magyar Elektronikus Könyvtárban 

(MEK) a művet! A tartalomjegyzék alapján keressé(te)k meg és olvassá(to)k el a Forgó malom 

és a Pajázás elnevezésű játékok leírását, és válaszoljá(to)k meg az alábbi kérdéseket! 

a, Melyik ünnepkor és kik játszották a Forgó malom elnevezésű játékot? 

b, Kik és mivel játszották a Pajázás elnevezésű játékot? 

Beküldendő megoldásként: Az a és b kérdésére a válasz. 

 

2. , „Elmentem én a szőlőbe…” 

Az előbbi, pedagógiai céllal készült gyűjtemény Kecskemétről illetve Kecskemét-Ballószögről 

beküldött játékleírásokat is tartalmaz. 

Feladat: Keressé(te)k meg a kiadványban az alábbi játékok leírását, és pótoljá(to)k azok   

hiányzó szavait! (A keresést a megadott oldalszám segíti!) A hiányzó szót írjá(to)k a 

négyzetrácsos háló 1-16. sorszámmal jelölt sorába! 

Figyelem! Az első oszlopba, ahol az 1-16. sorszám szerepel, ne írjunk! A kétjegyű betűk elemei 

külön—külön négyzetbe írandók! 

a, „ Mit játszunk mink, lányok ?  ...1…, bugyborékot, Ádám-látó nagy baraczkot. Guggócska!” 

(24. oldal, Játékra szólító mondókák) 



b, „Pad alatt, pad alatt Egy kis ház, Abban lakik a …2…, Süti-főzi a hurkát, Kérek tőle, de nem 

ád, Még azt mondja, pofon vág. Pofon ám a macskáját! Kapom néném , …3…, Ütöm agyon 

macskáját, Teszem a kosárba, Viszem a vásárba, Kérdi tőlem egy katona: Mi van a kosárba ? 

…4…  macska, Ötödik a farka, Fújja föl a varga !” (35. oldal, Kiolvasó mondókák) 

c, „Elmentem én a szőlőbe, Szőlőt csipegetni, Utánam jött egy vén …5…, Jól megveregetni, 

Elbújtam én a nád közé  …6… csinálgatni. Az én sípom csak azt fújja : Dirr, durr, csapodár, 

Ketten fogtunk egy békát, Neked adom a farkát.” (48.oldal, Kiolvasó mondókák) 

d, „5—15 leány külön csoportot alkot. A másik csoport három játszóból áll; ezek egyike a 

gazdasszony, másik ennek szolgálója, s a harmadik a farkas. Ez utóbbi félre áll. A gazdasszony 

a szolgálóval összefogódzik, s az első csoportbeliek összefogott kezeik alatt elbújnak, mialatt 

megszámlálják őket: egyszáz, kétszáz stb., míg csak tart a leányokban, kiket azután libáknak 

hívnak. Ezek bizonyos távolságban megállanak, s arczczal az összefogódzott két leány felé 

fordulnak. A gazdasszony így kiált hozzájok: 

— Jertek be, kis …7… ! Nem merünk! — Miért? –Félünk. - Mitől? _ - Fias farkastól! — Mit eszik? 

…8…! — Mivel darabolja ? Aranyos kis  …9…!— Mivel törülgeti? Tiszta kis  …10…! — Jertek be, 

kis libáim! Ekkor mindannyian iparkodnak a gazdasszony s a szolgáló köré jutni. A farkas pedig 

annyit fog meg közűlök, a mennyit csak bir.  [….] 

 e, A gazdasszony most elmegy a libákat keresni. Kérdi a farkastól: — Nem láttál-e húsz libát? 

Arra mentek a tüskés úton! — Nagyon tüskés az az út, nem járnak az én libáim olyanon! Ekkor 

a libák összeverik tenyerüket, s az asszony kérdi: — Mi csörög a kend …11…? Diót töri édes 

apám! — Meg szabad-e nézni ? A farkas megengedi, de már ekkor szalad, a többiek utána, s 

ha elfogják a farkast, megcsipkedik.” 89. oldal, Libásdi  

f, „Csön-csön, gyűrű, Kalan gyűrű, Nálad, nálad, Arany …12… . Kérdi, kérdi Kis fiától, Arany bérű 

Kis fiától. Salatáné, Bodzáné, Vesd ki Csutoráné! Néha pedig a gyürűkereső a következő verset 

mondja: Piros …13… Bőr ajtaja, A ki tudja, Ne tagadja, Lám én tudom, Nem tagadom, Ettől 

kérem, Ettől várom: Ez adja ki!” (111. oldal,  Gyűrűsdi) 

g, „Kis kácsa fürdik Fekete tóba. Anyjához készül …14… . Hajlott ágú, hajlott. Termett ágú, 

termett, Levelében kis menyecske. Öleld, a kit szeretsz. Ezt ölelem, ezt…15… . Kifordítom, 

bétakarom. Fújjad, fújjad, jó katona, Hagy vígadjon ez az útcza. Ez az útcza de szép útcza, 

Rozmaringgal van kirakva. Gyöngyöt, gyöngyöt a lányának, Gyöngykoszorút az anyjának. Szita-

szita, péntek, Szomorú csütörtök, Zab szerda. (293. oldal, Kis kácsa fürdik...) 
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Beküldendő megoldásként: Sorszámozva a 15 szó. 

 

3. „Kecskeméti templomtorony de magos…” 

Dr. Kálmán Lajos népzenekutató (1921-1999) A Kecskemét környéki népdalkincs kistükre 

című munkájából – a feladat címéül választott népdalon kívül - még ötöt keresünk. 

Feladat: Az előbbi, 2. feladat megoldásaként beírt szavak számokkal jelzett négyzeteiből 

írjá(to)k a betűket az alábbi háló azonos számot tartalmazó négyzetébe! A beírt betűket 

összeolvasva megtaláljá(to)k az öt keresett népdal címét. 
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Beküldendő megoldásként: Az öt népdal címe. 

https://www.oik.hu/monguz/index.jsp;jsessionid=5FE4E57A99FA51A0993F5C465E18360C?from_page=details&page=details&dbname=database_goliat&bib1id=1&bib1field=0&term=K%C3%A1lm%C3%A1n+Lajos+%28n%C3%A9pzenekutat%C3%B3%29++%281921-1999%29+%7C1056883%7C139


4. „Neve a mulatságnak…” 

Az alábbi, korabeli leírások egy – egy közkedvelt kecskeméti népszokásról, szórakozásról 

szólnak.  

Feladat: Az ajánlott internetes forrás felhasználásával ismerjé(te)k meg, hogyan szórakoztak 

eleink, milyen népszokások tették változatosabbá mindennapjaikat! 

 

 

a, „Húsvét más napján a kecskeméti lakosság minden osztályának legnagyobb része a város 

nyugati részén, szabad mezőn álló, hajdan remete lak, jelenleg az ájtatos r. katholicus hívek 

gyakori imahelye, az úgynevezett „Mária Kápolnához” gyűl, hol zene melletti tánczsátorok 

alatt, sör, bor, mezei játék, czikázás, s többnyire a magyarhoz annyira illő, nemesebb élvezetű 

lóverseny mulattatja a több ezernyi megjelenőket, déltől alkonyig. Pünkösd más napján 

ugyanily népmulatság tartatik a város éjszaknyugoti részén, szőllőkön kívül fekvő „Talfája” 

nevű szép tölgyes erdőben.” 

(Kubinyi Ferenc – Vahot Imre: Magyarország és Erdély képekben 1854. I. köt. 101. o.) 

b, „ Régi jó szokás Kecskeméten ………….. a gazda télen ………… atyafiait, jó barattait összehívja, 

s kedvök csucsorodván, esttől nem ritkán reggelig, s többnyire zene mellett derekasan, 

mulatnak. Megjegyzendő, hogy az ily torokban nem csupán ………… tálalnak fel, hanem 

mindenféle sültet, pörkölt húst, túrus csuszát, juhczobákot, tarhonyás rétest, foszlós kalácsot, 

omlós pogácsát, tarhót és több ily ízletes magyar ételt, roppant mennyiségben, melynek 

tetejébe jóféle öreghegyi és széktói borocskát szoktak öntögetni. Ilyenkor aztán megesik, hogy 

komám ésángyomasszonyoméknak is félreáll kissé a kontyuk, s összevissza tánczolnak és 

dalolnak mindent. „ 

(Kubinyi Ferenc – Vahot Imre: Magyarország és Erdély képekben 1854. I. köt. 102. o.) 



c, . Ez a népies mulatság Kecskeméten divatozott. Pünkösd másod napján ugyanis kiment a 

város népe a temetőbe, s ott a halmok és gátakra fölállva, vagy az akászfákra felkapaszkodva 

gyönyörködött a ……… . Jól meg is izzadt már minden ember a napon, míg végre porfelleg 

keletkezett a homokbuczkák felől, és távoli kutyaugatás, s egy mély bömbölés jelenté az 

ünnepelt művész közeledését. Nem kellett a függönyt felhúzni, tágas volt a színpad; öt hat 

percz múlva sebesen robogva jött elő ….. .  

Egyenesen neki a paraplés nézőknek, uraknak, asszonyságoknak, ……. . Najsz volt rémület! 

Szaladt mindenki be a házba, fel a kéménybe, le a pinczébe, tán az üres palaczkba is bebujt 

volná örömest, akinek szűk volt a világ.” 

(Vasárnapi Újság 1856. 166-167.) 

Beküldendő megoldásként: Az a, b, c, jelű népszokás neve. 

 

5. „Okos, mint a kecskeméti szélmalom” 

Ezzel a címmel jelentette meg Kecskemét és környéke szólásmondásainak gyűjteményét Jósa 

Iván, a Katona gimnázium nyugalmazott tanára, irodalmár, helytörténész, honvéd 

hagyományőrző. A könyv Tartalomjegyzéke segíti a könyvben a tájékozódást.  

 

a, Feladat:  A Tételes szólásmondások fejezetből keressé(te)k  meg az alábbi, nagy 

kezdőbetűvel jelölt szólásokat! Mit jelentenek: melyik kis kezdőbetűvel jelölt jelentés 

kapcsolódik hozzájuk?  

A, Gellert kapott az agya                                                            a, Meghalt 

B, Célzó vízzel körösztölték                                                        b, Értsen a paraszti munkához! 

C Földobta a csizmáját a padlásra                                            c, Okos ember  

D, Értsön a nyelvin a kaszának mög a kapának                      d, Részegeskedő  

E, Nem a gulyán nevelkedett                                                    e, Elment az esze 



 

Beküldendő megoldásként: A szólások és jelentésük kapcsolatát jelölő nagy és kis kezdőbetű-

párok. 

b, Feladat: Keressé(te)k  meg a kiadványban az alábbi, nagy kezdőbetűvel jelölt szólásokat! 

Mit jelentenek? 

   A, Ki is szakajtotta a bal huncutkámat      B, Még az üres lyukból is elővarázsolná a patkányt! 

C, Lábamba a töviset nem veszem a máséból  D, Nyakolaj pusztító 

E, Igön mög szokta rostálni a szót 

Beküldendő megoldásként: A nagy kezdőbetűvel jelölt szólások jelentése.  

6. „… a nép nyelvén termő apró csaláncsípések.” 

Móricz Zsigmond nevezte így igen találóan azokat az anekdotákat, meséket, történeteket, 

amelyeket a népnyelv őrzött meg Kecskemét és Nagykőrös „vetélkedéséből”. 

Feladat: Olvassá(to)k el a Heltai Nándor újságíró, helytörténész által összeállított Kincses 

Kecskemét című kiadványban Móricz Zsigmond  Ambrus kontra Balázs című írását! Ez alapján 

válaszoljá(to)k meg az alábbi kérdéseket! 

a, Móricz szerint mi az oka, mi az eredője a feladat címében is feltüntetett „apró 

csaláncsípéseknek”? 

 b, Milyen kapcsolat van a két név, Ambrus és Balázs, továbbá barack és uborka, valamint a 

két város, Kecskemét és Nagykőrös között? 

c, Hogyan hatott az író szerint Kecskemét és Nagykőrös vetélkedése a táj arculatának 

változására?  

d, Milyen tulajdonságúnak mutatja – nem túl barátságosan - a kőrösi embert a Móricz-írásban 

található két kecskeméti népnyelv-teremtette szólás? 

*A kőrösi ember azért húzza maga után a talicskát, mert „Attól fél, hogy belelép.” 

** Nagykőrösön „minden ajtó kifelé nyílik, hogy a vendég kitaláljon.” 

Beküldendő megoldásként: A kérdésekre adott válaszok. 

 

7.”…röstellvén Kecskemét városának haladását…” 

A Móra Ferenc Könyvkiadó Hetedhét Magyarország sorozatában jelentetett meg A Szélördög  

címmel egy mesekönyvet. Ebben található az Aszfalt Nagykőrösön című monda.  



 

Feladat: Olvassá(to)k el, s az olvasottak alapján oldjá(to)k meg az alábbi feladatokat! 

 a, Soroljá(to)k fel, mi utal Kecskemét város haladására, ami irigységet vált ki a monda szerint 

a nagykőrösiekből! 

b, Miből készítettek a nagykőrösiek „aszfaltot”, miért bizonyult sikertelennek tettük?  

Beküldendő megoldásként: A kérdésekre adott válaszok. 

 

Irodalom 

Heltai Nándor: Kincses Kecskemét (2005) 

Jósa Iván: Okos, mint a kecskeméti szélmalom (2001) 

Dr. Kálmán Lajos: A Kecskemét környéki népdalkincs kistükre 

Tóth László: A Szélördög (1991) 

Internetes forrás 

https://www.arcanum.hu/hu/online.../unnepi-s-mas-szokasok-12910/ 

http://mtdaportal.extra.hu/books/Magyarorszagi_nepszokasok.pdf 

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 
http://mek.oszk.hu/10800/10818/10818.pdf 
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