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Témaválasztás, id határok 
 
Disszertációm tárgya a 19. századi v félykönyvek és v félyver-

sek összehasonlító szövegfilológiai, szöveg- és m fajtörténeti vizsgálata. 
A témaválasztás els dleges indoka, hogy ez a folklór jelleg  szöveg-
anyag a tudományos kutatás sajátos, kett s természet  területe. Egyrészt 
széles körben közismert és a Kárpát-medence szinte teljes egészér l 
b ségesen dokumentált néprajzi tény az, hogy a paraszti kultúrában a 
házasságkötés-lakodalom szokáskörénél jelen vannak a v fély nev  tiszt-
ségvisel k. A v félyek verses rigmusokkal irányítják a szokás menetét, 
és szórakoztatják a szokás résztvev it. A lakodalom menetéhez funkcio-
nálisan szorosan köt d , túlnyomórészt verses, ponyvanyomtatványokon 
és kéziratokban terjed , szavalatszer en el adott szertartásos v félyvers – 
mint a lakodalom egyik legjellemz bb ismérve, közkelet  és elmaradha-
tatlan kelléke – ismert a 18. század végét l napjainkig. A jelenségnek az 
elmúlt száznyolcvan–kétszáz évben rendkívüli mennyiség  leírása kelet-
kezett, amelyek nagyon változatos irodalmi keretek között, különböz  
igénnyel és eltér  színvonalon mutatják be a témakört. A nyomtatásban 
megjelent v félyversgy jtemények mennyiségi nagyságrendje több ezer 
címre tehet , amelyhez hozzájárul legalább ugyanennyi, a közgy jtemé-
nyek adattáraiban és kézirattáraiban rzött, publikálatlan gy jtés és kéz-
iratos forrásanyag. A v félyek és a v félyversek a népi- majd tömegkul-
túrában a 19–20. századok folyamán mindvégig jelen voltak, és változat-
lanul jelen vannak egészen napjainkig. Az esküv i, lakodalmi szokások 
divatjának változása ezen a téren is okozott ugyan eltéréseket, mégis a 
kutatásom tárgyát képez  szöveganyag a magyar populáris kultúra egyik 
legstabilabb és leghosszabb élet  eleme. A 21. században pedig mintha 
reneszánszát élné, leginkább a folklorizmus és a tudatos hagyomány rzés 
körébe tartozó, mesterségesen továbbéltetett survival- avagy újjáélesztett 
revival típusú jelenségként.  

Ennek ellenére a tudományos megközelítések számára a v fély-
könyv és a v félyvers meglehet sen kevés relevanciával bírt az elmúlt 
évtizedekben. A téma mindeddig kívül esett a folklorisztikai és a költé-
szettörténeti-m vel déstörténeti kutatások f  irányain. Bár a lakodalmi 
költészetnek ez a szegmense számos vonatkozásban (f leg a szokás for-
gatókönyvével, a lakodalom menetével kapcsolatos deskriptív adatközlé-
sek esetében) megjelenik a különböz  munkákban, a jelenség minden 
aspektusát átfogó monografikus igénnyel, a történetiség szempontjainak 
érvényesítésével és összehasonlító szövegfilológiai módszerrel még nem 
került feldolgozásra. Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy enyhít-
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sem a témával kapcsolatos ellentmondásos kett sség tüneteit, és bemu-
tassam e közismert folklór jelleg  szöveganyag eredetét, m fajtörténetét, 
variálódásának jellegzetességeit és az írásbeliség-szóbeliség viszonylatá-
ban betöltött fontos közvetít  szerepét.  

A témaválasztás másodlagos oka, hogy a v félyversek gy jtése 
és különböz  igény , különböz  színvonalú publikálása jellemz en a 20. 
század második felében vett er teljes lendületet, és túlnyomó részben a 
20. századi szöveghagyományra korlátozódott. A korábbi korszakok 
hasonló versanyaga – bár az archívumokban tárolt gy jtésekben, kézira-
tos forrásokban b séggel megtalálható – csak nagyon kis részben került 
szakszer  feldolgozásra és publikálásra. A dolgozat mellékleteként elké-
szített szöveggy jtemény és az ahhoz f zött jegyzetapparátus ezt a hiányt 
igyekszik pótolni. Munkám közvetlen el zményét jelentette az a kutatás, 
amely az ELTE Folklore Tanszékén zajlott 2006–2009 között, Szöveg-
folklorisztika, filológia, történeti poétika – folklórm fajok 19. századi 
magyar szövegkorpusza és értelmezése címmel. Ennek keretében végez-
tem el a disszertációm forrásanyagát képez  19. századi kéziratos v -
félykönyvek feldolgozását, szöveggondozását, kommentálását. Témavá-
lasztásomnak ez a része tehát egy forrásfeltáró alapkutatás, melynek 
révén a v félyversekkel foglalkozó publikációk 20. századi túlsúlyát 
némileg kiegyensúlyozni szándékozom, több mint ötszáz, primer kézira-
tos forrásból származó 19. századi szöveg közreadásával. 

A dolgozat címében használt 19. század kifejezés nem fedi le 
pontosan a kutatás id beli kereteit. A korszaknak mind az alsó, mind a 
fels  határa nagyjából egy-egy évtizeddel kitolódik, körülbelül 120 évre 
b vítve ezzel a vizsgált évszázadot. Ez a kiterjesztés a forrásanyag ter-
mészetéb l adódik: az els  ponyvanyomtatványok 1790 körüli megjele-
nését l az els  világháborúig tartott a v félykönyvek és v félyversek 
történetének, illetve használatuk históriájának els , sok szempontból 
nagyon egységes korszaka. Jelenlegi ismereteink szerint a legkorábbi, 
nyomtatásban megjelent v félykönyvek az 1789–1793 közötti években 
keletkeztek a váci nyomdában. Közülük Mátyus Péter V fények köteles-
sége… és egy anonim szerz  Újdonnan új v fény kötelesség cím  füzetei 
váltak a m faj kés bbi kiadásainak prototípusává. A ponyvafüzetek m -
fajtörténeti jelent ségét, és ezzel együtt a téma korszakolásában játszott 
dönt  szerepét támasztja alá az a tény, hogy kéziratos v félykönyv a 18. 
századból mindeddig nem került el . A legkorábbinak tekinthet  az 
1826-os Makói énekeskönyv; a korai kéziratok közé pedig az 1830-as 
évek végér l származó Pántzél János énekeskönyv és ennek kortársa, a 
Kisgy ri kézirat (1841–1843) tartoznak. A népi kéziratos anyag 1800 
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el tti – s t, jelenleg úgy t nik, 1825 el tti – hiánya arra enged következ-
tetni, hogy a vizsgált szövegek ponyvai eredete és nyomtatásban történ  
els dleges terjedése valószín bb, mint a népi kéziratos tradíció els bbsé-
ge.  

Kutatásom fels  határát az els  világháború kitörése, 1914 adja, 
mely a néprajzban általánosan elfogadott korszakhatár. A szokáskutatás-
ban, azon belül is a lakodalmi szokások tekintetében pedig különöskép-
pen is az, hiszen a falvakból tömegesen hadba vonuló fiatal és középkorú 
férfigeneráció távolléte sok helyütt megakasztotta a szokások gyakorlá-
sának addigi folytonosságát. Témánk szempontjából két jelenséget érde-
mes kiemelni: a v félyversek használata és a v félyek lakodalmi szere-
pének háttérbe szorulása több vidéken már ebben az id szakban megkez-
d dött. Emellett az 1920-as évekt l jelent s mértékben csökkent a pony-
ván megjelen  nyomtatott v félykönyvek száma, illetve az újabb szer-
kesztési elvek mentén összeállított kiadványok a korábbiakhoz képest 
eltér  szöveganyagot tartalmaztak. 
 A téma forrásanyagának sajátosságaiból levezetett korszakhatá-
rok szinte pontosan egybeesnek a történettudományban használatos 
„hosszú 19. század” id határaival. A nagy francia forradalomtól (1789) 
az els  világháború kitöréséig (1914), illetve a világháború utáni béke-
szerz dések id szakáig (1918–1921) értelmezett évszázad gazdaságtör-
téneti, társadalomtörténeti és m vel déstörténeti szempontból egyaránt 
egységes, összefügg  folyamatokat integráló történeti korszak, amelyen 
belül természetesen megtalálhatók a politika- és hadtörténeti események 
által határolt kisebb szakaszok. A magyar gazdaság-, társadalom- és 
m vel déstörténet is szervesen illeszkedik azokhoz az összeurópai fo-
lyamatokhoz (kapitalizálódás, polgárosulás, alfabetizáció), amelyek a 
népi írásbeliség és a lakodalmi szokások változásai számára is megadták 
a tágabb kereteket. 

 
Források, módszertan 
 
 A „hosszú 19. század” id szakából aránylag nagy számban 
maradtak fenn kéziratos v félykönyvek és ponyvanyomtatványok, me-
lyek javarészt hozzáférhet k a különböz  közgy jtemények archívumai-
ban és adattáraiban. Ugyanakkor ez az els dleges forrásanyag országos 
szinten még nincsen feltárva: nem állnak rendelkezésre olyan gy jtemé-
nyi katalógusok vagy címjegyzékek, amelyek alapján legalább nagyság-
rendileg megbecsülhetnénk a kutatható kéziratos és nyomtatott v fély-
könyvek számát.  
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A disszertáció keretei indokolták, hogy a szóba jöhet  tetemes 
forrásanyagot egy egyéni kutatómunka keretében vizsgálható és feldol-
gozható adatmennyiségre sz kítsem. A lehatárolás legf bb szempontja-
ként a regionalitás elvét vettem figyelembe. Az értekezés primer forrás-
anyagát kilenc kéziratos v félykönyv jelenti, az 1839–1913 közötti id -
szakból. Egy kivételével valamennyi Északkelet-Magyarországról (a mai 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területér l) származik, és ezek mindegyi-
ke els  forrásközlésnek tekinthet . 

Az összehasonlító szövegelemzés során három további, szekun-
der forráscsoportot vontam be a kutatásba. Megvizsgáltam egyrészt a 
korszakba ill , mások által lejegyzett vagy publikált, de kéziratos erede-
tiben jelenleg nem kutatható egyéb Észak-magyarországi v félykönyve-
ket (egy gömöri, három mez csáti és egy bánfalvai népi kézirat). Máso-
dikként áttekintettem a Kárpát-medence más nagytájairól származó, a 
szakirodalomban már korábban közzétett forrásokat (Makói énekeskönyv 
1826, Csepregi v félykönyv 1865, Pacséri v félykönyv 1880 körül, Széki 
v félykönyv 1896.) A harmadik nagy forráscsoportot a ponyvanyomtat-
ványok jelentették. Ezeket nemcsak a primer kéziratokkal, hanem egy-
mással is összehasonlítottam, ezért bemutatásuknak külön fejezetet szen-
tel a disszertáció. 

A szövegek feltárása és elemzése során a kritikai textológia és a 
komparatív szövegfilológia módszereit alkalmaztam. A kutatás menete 
három, id ben egymást követ  és logikailag egymásra épül  szakaszra 
tagolható.  Az els  szakaszban a kéziratos szövegek feltárása során azt a 
módszert követtem, amelyet Csörsz Rumen István és Küll s Imola al-
kalmaztak a 17–18. századi kéziratos közköltészeti szövegek feldolgozá-
sa és publikálása során az elmúlt tíz évben. A kéziratok értelmez  olva-
sását követte el ször a bet hív gépelés, majd ebb l a modernizált átirat 
elkészítése. Törekedtem a szövegh , de nem bet hív (és ezért gördüléke-
nyen olvasható) átirat kialakítására, amely az eredeti szöveg történetisé-
gét és tájnyelvi jellegzetességeit képes érzékeltetni, ám helyesírása és 
központozása megfelel a mai követelményeknek. Ez a textológiai mód-
szer részben megfelel a régi magyar irodalom kutatásában szokásos szö-
vegkiadási gyakorlatnak. A különbség annyi, hogy a régi magyar iroda-
lom kutatói jobban ragaszkodtak a bet hív olvasathoz, míg az iskolázat-
lan szerz k változó színvonalú népi kéziratain edz dött folkloristák 
könnyebben mozdulnak a népköltési szövegek modernizált átírási gya-
korlata felé. 

A második szakaszban a strófa- és szöveghatárok megállapítása, 
az egyes szövegek elkülönítése, egyedi számozása, tartalmi-funkcionális 
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meghatározása és végül a szövegek csoportosítása következett. Ennek 
során a szokáskutatás eredményeinek figyelembe vételével a lakodalom 
menetéhez, a házasságkötési szokásrend forgatókönyvének id rendiségé-
hez próbáltam igazodni. Ebben vezérfonalat nyújtott az RMKT XVIII/8. 
Közköltészet 2. kötet beosztása, és természetesen támpontot adtak a kéz-
iratok bels  rendszerei, a szerz k autochton címadási és sorba rendezési 
gyakorlata, továbbá a nyomtatott ponyvafüzetek forgatókönyv-szer  
struktúrái. Mindezek figyelembe vételével alakítottam ki a Szöveggy j-
teményben alkalmazott saját tartalmi-tematikai beosztásomat. 

A kutatás harmadik szakasza az összehasonlító szövegfilológia 
módszerével zajlott, és célja a szövegek eredetének, változatainak és 
változásainak vizsgálata volt. Els ként az általam feltárt anyagban keres-
tem meg az összetartozó variánsokat, majd meghatároztam az egymással 
szövegszinten is egyezést mutató változatokból kirajzolódó szövegcsalá-
dokat. Ezt követ en a szövegeket a lehet  legszélesebb összehasonlító 
vizsgálatnak vetettem alá, a már bemutatott szekunder források és a köz-
költészeti el zmények bevonásával. A komparatív filológiai módszert 
alkalmazva strófánként, illetve gyakran soronként vagy sorpáronként 
elemeztem a verseket, és állapítottam meg a kapcsolatokat, összefüggé-
seket az összevetett szövegek között.  
 
Kutatási feladatok 

 
A téma kutatástörténeti áttekintésének az a tanulsága, hogy a ko-

rábbi néprajzi-folklorisztikai szakirodalomban a v félyversek jellemz en 
érint legesen szerepeltek. Ennek megfelel en az egyes szakterületek 
szemlélete és kutatási gyakorlata szerint számos különböz  irányú, eltér  
igény  és változó színvonalú megközelítéssel kell számolnunk. A legré-
gebbi és legnagyobb jelent ség  a szokáskutatás, ahol a lakodalom-
leírások és lakodalom-elemzések kapcsán rendszeresen említésre kerül-
nek a v félyversek. A korai megközelítések sorában említend  a ponyva-
irodalom kutatása, a megfelel  nyomdatörténeti, olvasásszociológiai és 
m vel déstörténeti eredményekkel. A népi írásbeliség vizsgálata kereté-
ben a népi kéziratos könyvek egyik jellegzetes csoportjaként tárgyalják a 
v félykönyveket, folklóresztétikai, írásantropológiai és szemantikai 
szempontokkal kiegészítve. A népzenekutatás számára a téma annyiban 
érdekes, amennyiben vannak adatok a v félyversek dallamaira, illetve a 
v félyek énekes repertoárjára és az általuk el adott táncokra vonatkozó-
an. Mind arányait, mind eredményeit tekintve egyik legjelent sebb irány 
a népi táplálkozás kutatása: a v félykönyvek lakomarendez  versfüzére-
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iben kiváló adatok találhatók a 19. századi ünnepi étkezések rendjér l és 
az egyes fogások elterjedésér l, változásairól. 

A disszertáció leginkább az irodalomtörténet és a folklorisztika 
határán elhelyezked  közköltészeti kutatások vonulatába illeszthet . Kül-
l s Imola meghatározása szerint a 16–18. századi közköltészet „anya-
nyelv , legnagyobb része meghatározott alkalomhoz és/vagy funkcióhoz 
kapcsolódik, nem tartalmaz egyéni fikciót, legalábbis az alkalom és a 
funkció sokkal inkább meghatározza, mint az egyéni, költ i invenció. 
Mind a névvel ismert szerz kt l származó, mind az anonim szövegek 
szájhagyományban és írott formákban is (kéziratos másolatok, illet leg 
olcsó nyomtatványok útján) terjedtek és variálódtak.” Ezt a meghatáro-
zást érvényesnek tekintjük a 19. századi v félyversekre is, amelyeket 
ezáltal a 16–18. századi közköltészet egyik továbbéléseként, történeti 
folytatásaként értelmezünk. Az elit kultúrából (irodalom) a népi kultúrá-
ba (folklór) egy közvetít  rétegen (közköltészet) keresztül történt a javak 
(m fajok, szövegek, szüzsék, motívumok, versformák stb.) folyamatos 
oda-vissza áramlása. Témánk szempontjából ez azt jelenti, hogy egyrészt 
vizsgálnunk kell a kéziratos v félykönyvek és a v félyversek mögött 
rejt z  szerz k, másolók, hivatásos-félhivatásos v félyek társadalmi 
helyzetét és m veltségi viszonyait; másrészt figyelembe kell vennünk 
azokat a deákos-literátus poétikai eszközöket, stílusjegyeket és témákat, 
amelyek a népköltészett l megkülönböztetik és a közköltészet felé köze-
lítik a v félyverseket. 

A disszertációban felvetett kérdések öt nagyobb tematikai cso-
portba rendezhet k, ami egyúttal a dolgozat f bb fejezeteinek a beosztá-
sát is meghatározza. A Forrásismertetés cím  fejezetben el ször a pony-
vanyomtatványok, másodszor a kilenc népi kéziratos könyv kerül elemz  
bemutatásra. Az itt felvetett szempontok mindegyike a népi írásbeliség-
gel kapcsolatos problémákra kérdez rá, azzal a szándékkal, hogy kirajzo-
lódjanak a v félykönyvek sajátosságai a többi népi kéziratos m fajhoz 
képest. Ennek érdekében valamennyi kézirat részletes tartalmi és formai 
vizsgálat tárgyát képezi, a keletkezéstörténett l kezdve az írásképen és a 
bels  struktúrán át az egyedi monogramokkal, névbejegyzésekkel és 
datálási kérdésekkel bezárólag.  

A ponyvanyomtatványok mindegyike, és a kéziratos v fély-
könyvek egy része a lakodalom szokásforgatókönyvi menetének megfe-
lel  sorrendben tartalmazza a szövegeket. Az összehasonlító vizsgálat 
egyik alapfeltétele, hogy egymással összevethet  kategóriákat állapítsunk 
meg a rendelkezésre álló anyagban – ennek legkézenfekv bb módja a 
szövegcsaládok tartalmi-tematikai csoportosítása. A rendszer megalkotá-
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sához szükséges, hogy a 19. századi lakodalom szokásrendjét, változásait 
megismerjük. A Szokáskeret cím  fejezetben a szakirodalom alapján 
megtörténik a lakodalom típusainak (egy-két- és háromnapos, egy- vagy 
két háznál tartott lakodalom, illetve többféle átmeneti forma) meghatáro-
zása – hozzátéve, hogy a dolgozatnak els sorban nem a szokáskutatás, 
hanem a szövegvizsgálat a célja. A szokáskör forgatókönyve mellett a 
v fély szerepe, a tisztség történeti változásainak folyamata is bemutatás-
ra kerül ebben a részben. 

A negyedik fejezet az Összehasonlító szövegelemzés címet vise-
li. Ezen belül els ként a közköltészet továbbélésének formáit kutatja a 
dolgozat, három szinten. A konkrét szövegpárhuzamok és szövegszint  
egyezések (továbbél  variánsok) kimutatása mellett a jellegzetes topo-
szok (pl. képtelen ételsor, a házasság isteni eredete) és egyes motívumok 
(pl. seregének szállást kér  kapitány, Noé jelt viv  galambja) újabb meg-
jelenési formáira mutat rá a vizsgálat. 

Az összehasonlító elemzés rendszere a közköltészet szövegtípu-
sainak beosztását követi. A csúfolók esetében aránylag kevés a közvetlen 
szövegpárhuzam, azonban a lány- és asszonycsúfolók valamint a nemzeti-
ségcsúfolók számos toposza és motívuma felbukkan a v félyversekben. 
A v félyek csúfondáros vitája a koraújkori diákirodalom, hitvitázó iroda-
lom disputáit és az iskoladrámák antik gyöker , h sepikai hangvétel  
vetélkedéseit, vituperációit idézi. A hazugságversek és lakodalmi mulat-
tatók esetében meglep  szövegszint  egyezésekkel találkozunk, els sor-
ban a felfordult világ, az eszem-iszom ország (Eldorádó-képzet) és a 
mitikus állatküzdelmek toposzaival. Ezek jellemz en a ponyvanyomtat-
ványok közvetítése nélkül, közvetlenül kéziratból kéziratba hagyomá-
nyozódtak, olykor 17. századi motívumokat és szövegtípusokat továbbél-
tetve. A lakodalmak int - és oktató költészete a v félykönyvekben legin-
kább a v félyek vitája a házasságról szövegcsoportra korlátozódik, de 
emellett más apró egyezések sokasága is kimutatható. A v félyversek 
mindegyik tartalmi-funkcionális csoportjában er s a 18. századi lako-
dalmi köszönt versek hatása. Ezek jellemz en formuláris közhelystrófa-
ként vándorolnak a szövegek között, és szabadon kapcsolódnak a külön-
féle forgatókönyvi helyzet  rigmusokhoz, általában bevezet  köszönt - 
vagy elbúcsúzó záróstrófák formájában. Az egyéb szövegtípusok közül az 
iskolai didaxis hagyományait továbbéltet  abecedárium (ábécé-vers) és a 
paródiák-travesztiák egy-egy példája kerül bemutatásra. 

A háromszint  összehasonlító szövegelemzés után a közkölté-
szett l örökölt stílus és poézis vizsgálata következik. A kollégiumi kéz-
iratos énekköltészet és a nemesi verselés tradícióit idéz  deákos stílus két 
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f  elemre támaszkodik. Az egyik a biblikus stílus, ahol a barokk prédiká-
ciók és a gyülekezeti imák hatása közvetlenül is kimutatható. A bibliai 
témák és szerepl k, a v félyversekben megtalálható ószövetségi történe-
tek a m faj keletkezésének egyházi-vallásos forrásvidékeire utalnak. 
Ehhez hasonló az antik mitológia, f ként a trójai mondakör gyakori fel-
bukkanása – azzal a különbséggel, hogy a bibliai témák sokkal szerve-
sebben illeszkednek a versanyag egészébe. A disszertáció külön fejezetet 
szentel a versformák bemutatásának, amelyben a metrikai és ritmikai 
szempontok mellett els sorban a rímelés kérdése kerül a középpontba. A 
négyes bokorrímek és kettes párosrímek nemcsak a verselést, de a válto-
zatképz dés és a terjedés jelenségeit is alapvet en meghatározzák. 

A v félyversek variálódása kapcsán a f  kérdés az, hogy a vál-
tozatok kialakulása mennyiben hasonlít a népköltészet más m fajainak 
variációs rendszeréhez. A szövegek másolása, lejegyzése során keletkez  
szövegromlások, félrehallások és elírások is eredményeznek kisebb va-
riálódást. A versszakokra történ  szétesés és az ebb l fakadó kontaminá-
ció- és vándorstrófa-jelenség azonban sokkal karakteresebben megjelenik 
a szövegekben, a folklorizáció folyamatának egyértelm  bizonyítékaként. 

 
Kutatási eredmények 
 
1) A v félykönyvek a népi írásbeliségben. A v félykönyvek népi 

írásbeliségben betöltött speciális szerepét meghatározza az a kett sség, 
amely a nyomtatás és a kéziratosság közötti átmeneti helyzetb l adódik. 
A folklór és írásbeliség összetett kapcsolatrendszerében számos olyan 
m faj és kézirat- illetve nyomtatványtípus létezik, amelyek a maguk 
módján tiszta, egyértelm  helyzetben vannak a nyomtatás vagy a kézira-
tosság területén. A népi kéziratos könyvek legtöbb fajtája (pl. számadás-
könyv, gazdasági napló, harctéri- vagy hadifogolynapló, békeid s kato-
nakönyv, önéletírás, emlékkönyv) soha nem került nyomdába, és nem 
volt része a populáris kultúra nyomtatott univerzumának. Bizonyos meg-
kötésekkel ide sorolhatók azok a vegyes gy jtemények, énekeskönyvek, 
versgy jtemények, búcsús- és imakönyvek is, amelyeknek voltak ugyan 
ponyván terjesztett megfelel ik, de repertoárjukban meg rizték a kézira-
tos írásbeliségre jellemz  összetettséget és sokszín séget. Hasonlókép-
pen elmondható, hogy bizonyos nyomtatványtípusoknak (leginkább a 
kalendáriumoknak) soha nem keletkeztek kéziratos megfelel ik, legfel-
jebb egyes szövegeket, vagy egyéb elemeket (pl. csíziókat) másoltak ki 
bel lük a népi kéziratok szerz i. Ezekkel szemben a v félykönyv egy-
szerre és hozzávet legesen azonos súllyal van jelen a nyomtatott és kéz-
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iratos írásbeliségben, melynek köszönhet en a kétféle közeg állandó 
kölcsönhatása a m faj egészét alapvet en meghatározza. 

A ponyván megjelent, nyomtatott v félykönyvek áttekintésének 
egyik eredménye az a beosztás, amely A-tól H-ig nyolc alaptípusba so-
rolja a 19. században megjelent országos terjesztés  kiadványokat. Ebb l 
a vizsgálatból kiderült, hogy az egyes „újdonnan új” és „legújabb” v -
félykönyvek mennyit merítettek a korábban megjelent hasonló füzetek-
b l, illetve mennyiben tekinthet k valóban új alkotásnak. Számos v -
félyvers két évszázadon keresztül történ  változatlan továbbélésének (pl. 
Vajda, heged knek álljon meg zengése… vagy Szívvidámításra Isten a 
bort adta…) az áll a hátterében, hogy az els , A–B–C és D–típusú pony-
vafüzetek jól bevált szövegeit a kiadók még a 20. század 20-as, 30-as 
éveiben is átvették és kinyomtatták. Ennek köszönhet en számos 18. 
század végi v félyvers máig fennmaradt és szervesen beépült korunk 
revival jelleg  lakodalmi folklorizmusába.  

Természetesen nem véletlen, hogy mely szövegek élték túl az 
egyes ponyvakiadásokat, és örökít dtek át kés bbi kiadványokba. A 
ponyva természetéb l adódóan az eladhatóság a legf bb szempont: a 
divatos, közismert, széles körben elterjedt és népszer  (tehát 
folklorizálódott és a közösségi ízlés sz r jén fennmaradt) lakodalmi 
verseket érdemes volt becsempészni az újabbak közé. A leginkább be-
vált, a v félyek számára jól használható és a násznépnek is tetsz  rigmu-
sok tehát meger sítést nyertek a kiadók részér l, így a nyomtatás biztosí-
totta országos elterjedésüket és a lokális közösségek folklórjába való 
bekerülésüket. 

A ponyvanyomtatványok kapcsán háromféle átmeneti jelenségre 
derült fény.  

a) A nyomtatott v félykönyvek esetében is kimutatható, hogy a 
füzeteket el állító nyomdászok, szed k id nként a szóbeliség alkotás-
módja alapján dolgoztak. Ugyanazon v félykönyvek különböz  kiadásai 
között számos apró eltérés utal erre: az el állítás során a készít k számá-
ra nem a szöveg képe, hanem a szöveg hangzása lehetett a meghatározó. 
Az így keletkez  különbségek (tördelés, helyesírás, aktualizálás, szöveg-
romlás) vizsgálata alapján megállapítható, hogy a ponyvafüzeteknek is 
vannak változataik, és ezek a változatok bizonyos mértékig a szájhagyo-
mányozó m veltségb l adódnak. Ennek a mértéknek a pontosabb megha-
tározására többféle ponyvatípus nagyszámú összehasonlító elemzésére 
lenne szükség. 

b) A v félyverses ponyvák szerz inek kapcsán elmondhatjuk, 
hogy azok alapvet en kétféle társadalmi réteget és kétféle m veltségi 
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típust képviseltek. Az egyik csoportba tartoztak azok a szerz k, akik a 
v félykedést feltehet en gyakorolták is, és a saját használatukban él  
szöveganyagot jelentették meg nyomtatásban. k lehettek egyrészt a 
falusi értelmiség tagjai, másrészt a tehetségük révén kiemelkedni képes 
autodidakta parasztkölt k, népi versel k képvisel i. Esetükben a ponyva-
füzet a felfelé nivellálódás közvetít  csatornájaként szolgált. A másik 
csoportba a kor nemesi vagy kés bb nagypolgári származású, európai 
m veltség  értelmiségi (irodalmár, lapszerkeszt , pap, képz m vész) 
személyiségei tartoztak. ket a népnevelés jobbító szándékú attit dje, 
vagy egyszer en a megélhetés kényszere vezette a rigmusköltészet irá-
nyába. Számukra a ponyvai megjelenés a populáris szférával és a tömeg-
igényekkel való találkozás fóruma lehetett. Az átmenetiség ebben a te-
kintetben tehát egy társadalmi-m vel dési közvetít  funkciót jelent: a 
v félyverses ponyva az egységesül  tömegkultúra legels  jelenségeinek 
egyike volt. 

c) A ponyvák használatának vizsgálata során kiderült, hogy 
azokat a v félyek igyekeztek minél inkább személyessé tenni. Ennek 
érdekében saját kéziratos bejegyzésekkel, kiegészítésekkel, útmutatások-
kal látták el a nyomtatott szöveget. Végeredményben a ponyvafüzet 
ezáltal a kéziratos v félykönyv felé közeledett, és kialakultak a nyomta-
tott írásbeliség–kéziratos írásbeliség közötti átmeneti formák. Ezek to-
vábbi kutatásához olyan eredeti kiadványok sokaságára volna szükség, 
amelyek évtizedeken át valódi használatban voltak.  

A kéziratos források vizsgálatának során, mindenekel tt a rész-
letesen elemzett tartalomjegyzékek összehasonlításának eredményeként 
kirajzolódtak a f bb kézirat-típusok. Funkcionális szempontból, a kelet-
kezés módja szerint és a szerz ség alapján összesen hatféle típusba so-
rolhatók a kéziratos v félykönyvek: 

Szokásforgatókönyv-szer  gy jtemény 
Vegyes gy jtemény 
Egyszerre leírt (másolt) gy jtemény 
Folyamatosan gyarapodó gy jtemény 
Egyszerz s gy jtemény 
Többszerz s (többgenerációs) kézirat 

Ezek a kategóriák feltehet en nemcsak a v félykönyvekre lesznek al-
kalmazhatók. A népi írásbeliség más m fajai is leírhatók, osztályozhatók 
ezzel az egyszer  beosztással, figyelembe véve természetesen az egyes 
kéziratféleségek egyedi sajátosságait. A szokás menete szerinti sorrendet 
más esetekben értelemszer en a megfelel  fogalommal kell helyettesíte-
ni, így például a harctéri naplók, hadifogolynaplók esetében is beszélhe-
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tünk id rendben szerkesztett (kronologikus, azaz forgatókönyv-szer ) 
avagy ötletszer en összeállított (azaz vegyes) kéziratokról.  
 A v félykönyvek egyik jellegzetes csoportja esetében tetten 
érhet  volt az a folklór jelleg  alkotásmód, amely paraszti önéletrajzok 
esetében már korábban említésre került a szakirodalomban. Ez az asszo-
ciatív alkotásmód az igaz történeteknek, élményelbeszéléseknek is saját-
ja: az „egyik gondolatról eszembe jut egy másik” elv alapján történik a 
narratíva létrehozása. Az írásbeli folklór területén ez a jelenség kiválóan 
kutatható éppen a v félyversek esetében. Itt ugyanis a lakodalom menete 
szerinti sorrend lenne a legkézenfekv bb megoldás mind a leírás, mind a 
szövegtanulás során. Ezzel szemben több esetben tapasztalhattuk, hogy 
látszólag csapongva és rendszer nélkül, valójában azonban az asszociatív 
struktúrák mentén szervez dve jött létre egy-egy v félykönyv. 
 A szakirodalomban gyakran felvetett táji változatok létezése 
nem igazolható. A 19. században a kéziratos versanyag meglehet sen 
egységes, amelynek oka egyértelm en a ponyva egységesít  hatása. Az 
egyes kéziratokban fellelhet  egyedi szövegek sokasága nem a táji kü-
lönbségek következménye, hanem az egyéni szerz ség és az invariánsok 
tömegét termel  változatképz dés eredménye. Ugyanakkor igaz, hogy a 
19. század közepér l vagy az el tti id b l csak alföldi kéziratos v fély-
könyvekkel rendelkezünk. Más nagytájakról el kerül  régi kéziratok 
(különösen az erdélyiek) biztosan tovább árnyalják majd ezt a leegysze-
r sített következtetést. 

 
2) M faj- és motívumtörténeti tanulságok. A vizsgálatba bevont 

több, mint félezer szövegnek körülbelül 5–10%-a esetében sikerült kimu-
tatni a 18. századi közköltészeti alkotásokkal való közvetlen rokonságát, 
illetve legalább néhány sornyi, vagy néhány strófányi szövegszint  egye-
zését. Ezek a párhuzamok számos esetben oly közeliek, hogy komolyan 
felmerül a kéziratok el életére, kapcsolataira, vagy a szerz k élettörténe-
tére vonatkozó további kutatások, részletvizsgálatok szükségessége. 
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy leginkább a Kisgy ri kézirat, a 
Pántzél János-énekeskönyv és a Taktabáji v félykönyv tartalmaz a 18. 
századi szövegcsaládok közvetlen továbbélésének tekinthet  változato-
kat. 

Az olykor meglep  azonosságok jellemz en a lakodalom mulat-
tató költészetének szövegtípusai között fordulnak el . A csúfolók és 
hazugságversek, illetve az int -oktató költészet ide tartozó szövegpéldái 
általában olyan versek, amelyek a ponyvanyomtatványok repertoárjából 
rendre hiányoznak, ám a kéziratos közköltészetben számos variánssal 
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megtalálhatók. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy a ponyva-
nyomtatványok a 19. században szokásos v félyverseknek csak egy 
részét, mégpedig a szalonképes és társadalmilag minden szempontból 
elfogadható részét tartalmazzák. Ugyanakkor a szóbeliségben és a kézira-
tosságban biztosan továbbéltek a Szöveggy jtemény 327. számú Maska-
ra verséhez hasonló alkotások is, amelyek divatjamúlt, archaikus vagy 
éppen nyomdafestéket nem t r  elemeik miatt a kanonizált v félyköny-
vek standard repertoárjában nem szerepelhettek. A század végéhez közeli 
Taktabáji v félykönyv vagy az ezzel számos ponton párhuzamos Pacséri 
v félykönyv esetében viszont a közköltészeti alkotások száz–százötven 
éves továbbélése igazolható. 

A szövegszint  azonosságok mellett jelent s számban kimutat-
ható a közköltészetben is használatos témák, toposzok, motívumok, frá-
zisok jelenléte. Az egész m faj hangvételét, nyelvi stílusát meghatároz-
zák azok az ünnepélyes köszönt versek, amelyek gyakran csak egy-egy 
strófa erejéig jelennek meg az egyébként mulattató vagy szokásmagyará-
zó funkciójú strófaláncok részeként. Az ezekben szokásos megszólítások, 
köszöntések, jókívánságok, áldáskér  és áldásmondó formulák, elbúcsú-
zó és adománykér  frázisok is a 18. század lakodalmi költészetéb l 
származnak. 

A v félyversek sokszor emlegetett deákos stílusának gyökerei 
szintén a közköltészet biblikus és antik mitológiai témáiban keresend k. 
A kett  közül egyértelm en a biblikus vonulat az er sebb, amely a szer-
z k egyházi köt désének, a v félyversekkel kapcsolatban lév  falusi 
értelmiség vallásos m veltségének is köszönhet . A prózai szövegek a 
református prédikációs gyakorlathoz igazodnak, a versekben felbukkanó 
bibliai témák, szerepl k és motívumok pedig valós funkcióban, a vallás-
erkölcsi nevelés szándékával jelennek meg. Ezzel szemben az antik mito-
lógiai szerepl k javarészt rosszul idézett, félrehallott, félreértett vagy 
kitalált neveken jelennek meg, nem ritkán a szórakoztató funkciójú szö-
vegekben. A bibliai vonatkozások alaposabb vizsgálata, illetve a prédiká-
ciós irodalommal és a protestáns liturgikus könyvekkel (ágendákkal) 
történ  összehasonlítás a további kutatások feladata lehetne. 

A v félyversek nem örökítették tovább a közköltészet változatos 
versformáit. A m fajra egyöntet en jellemz  a négysoros, bokorrímes 
felez  tizenkettes, a 18. századi nemesi és kollégiumi költészetben leg-
gyakrabban használt Gyöngyösi-strófa. Ennek egy jellemz  altípusa a 
páros rím  versszak, amelyb l kisebb számban ugyan, de kialakultak 
hatsoros és tízsoros versformák is. Az új stílusú népdalok 11-es és 13-as 
szótagszámú sorai feltehet en hatottak a v félyversekre, mert a szabá-
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lyos cezúrájú izometrikus 12-es alapséma nagyon gyakran ingadozóvá és 
egyenetlenné válik. 

 
3) Változások a 19. század folyamán. A történeti változások leg-

fontosabb szegmensét a m fajon belüli szövegtípusok, szövegcsoportok, 
szövegformák arányainak átalakulása jelenti. A korszak elején még meg-
határozó jelent ség  prózai orációk, prédikációs hangvétel  ünnepi be-
szédek száma a század végére körülbelül a felére csökken, és egyes tema-
tikai-funkcionális csoportokban (pl. a hívogatók esetében) átadják a he-
lyüket a verses rigmusoknak. A repertoárból a 20. század elejére gyakor-
latilag elt nnek a lakodalmi mulatóversek, illetve jelenlétük egy-két 
szövegtípusra korlátozódik. (Országszerte még sokáig megmarad a Tré-
fás verbunk, és A v félyek vitája a házasságról.) Megn  ugyanakkor a 
tálalóversek száma és sokfélesége: különösen a kései ponyvákra jellem-
z , hogy a tartalomnak közel felét-harmadát a vacsora köszönt versei 
jelentik.  

Ezek az arányeltolódások és szerkezeti változások természetesen 
a lakodalom menetének átalakulásával és a v félyek szerepének a meg-
változásával vannak összefüggésben. A 19. század második felében le-
zajló gazdasági-társadalmi átalakulás (a paraszti polgárosulás) következ-
tében a v félyverses parasztlakodalom meger södése, és ezzel együtt a 
szokáskör v félyverseket mindinkább elhagyó egyszer södése egyaránt 
igazolható. Valószín , hogy a kéziratos v félykönyvek egykori száma és 
mai el kerülésük esélye szorosan összefügg az egyes vidékek népi kultú-
rájának ilyetén alakulásával. 

A lakodalom menetének változásai a v félykönyvek tartalmában 
jószerével nem követhet k. A kéziratok esetében ennek több oka is van. 
Az omniárium-jelleg  vegyes gy jtemények és az asszociatív alkotás-
mód jegyében létrejöv  kéziratos könyvek eleve nem is alkalmasak a 
forgatókönyv-szer  vizsgálatokra, legfeljebb egyes szövegtípusok meglé-
te vagy hiánya jelenthet fogódzót. A többszerz s, többgenerációs kéz-
iratok esetében éppen a hosszú id  és az egymásra épül  szövegegységek 
egyre b vül  rendszere zárja ki a változások megragadásának lehet sé-
gét. (Az újabb szerz k általában csak kiegészítik, kipótolják a már meg-
lév  szövegkorpuszt.) A forgatókönyv-szer , egyszerre leírt, egyszerz s 
kéziratokról pedig többször kiderült, hogy az egykori teljes kéziratnak 
csupán töredéke maradt az utókorra. A ponyvák tekintetében nyilvánva-
lóan éppen fordított a helyzet: nem a meglév  szokásokat rögzíti, hanem 
a szerz  vagy kiadó szándéka szerint kialakított szokásforgatókönyvet 
népszer síti egy-egy kiadvány. Így a 19. századra vonatkozóan a lakoda-
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lom-rekonstrukció szándékával nem szabad a v félykönyvekb l és v -
félyversekb l kiindulni. 

A történeti változásvizsgálatok folytatása lehetne a további kuta-
tás egyik f  iránya. A dolgozatban bemutatott kisgy rinél e tekintetben 
sokkal jobb a makói v félykönyv-anyag, amelynek teljes áttekintése és 
alapos elemzése még nem készült el. Újabb, a kisgy rihez hasonló eset-
tanulmányok eredményeire támaszkodva a jelenleginél sokkal megalapo-
zottabban tudnánk általános következtetéseket levonni. 

 
4) Változatképz dés, terjedés. A számszer  elemzés során kide-

rült, hogy a v félyversek túlnyomó többsége, körülbelül a fele egyedi 
szöveg, folklorisztikai értelemben vett változatai nincsenek. A ponyva-
nyomtatványokból történ  közvetlen másolás aránya pedig a várakozá-
sokkal ellentétben elenyész , mindössze 10%. E két adat arra enged 
következtetni, hogy a v félyversek valódi alkotói, újraalkotói (produktív) 
folyamat eredményeként születnek, és az egyes szerz k egyéni invenciói 
aránylag nagy teret kapnak a m faj keretei között. Ugyanakkor a válto-
zatképz dés típusai és a szövegek terjedésének különféle módozatai 
sokban megegyeznek a folklóralkotások variálódásának és átadás-
átvételének törvényszer ségeivel. A közvetlen másolás mellett a konta-
minált strófaláncok kialakulása, a vándorstrófák és vándor sorpárok gya-
kori jelenléte, illetve a szövegek funkcionális differenciálódásának válto-
zatképz  hatása okozhatja a variánsok létrejöttét. A versforma és a ríme-
lés dönt  fontosságú, mert a bokorrímes négysoros strófák jellemz en 
együtt maradnak, a páros rím  versszakok viszont sorpárokra szétesve 
vándorolnak a szövegek között. 
 Tanulságosak azok az eredmények, amelyek a terjedés irányait 
mutatják. A ponyváról kéziratba történ  másolás mellett komolyan szá-
molnunk kell a kéziratból kéziratba történ  másolással, és a szóbeliség-
b l/emlékezetb l kéziratba való lejegyzéssel is. Az Alföldi v fénykönyv 
cím  ponyvafüzet kapcsán pedig adatokkal igazolható, hogy a ponyván 
megjelen  versek korábban már létezhettek kéziratban, tehát a ponyva-
szerz k is merítettek a kezükbe kerül  kéziratos gy jteményekb l. 
Mindezek értelmében a v félyvers m faja a szóbeliség, a kéziratos írás-
beliség és a nyomtatott írásbeliség hármas struktúrájának állandó körfor-
gásában keletkezett és hagyományozódott a 19. században. 
 

5) M vel dés- és társadalomtörténeti tanulságok. A kutatásba 
bevont források arra utalnak, hogy a v félykönyvek készítése és haszná-
lata er sen köt dött a református felekezethez. Ez az alfabetizáció er -
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sebb jelenlétével és a kollégiumi diákhagyományok hatásával éppúgy 
indokolható, mint a protestáns egyházszervezet demokratikusabb gyakor-
latára jellemz  népi tisztségvisel k tradíciójának örökségével. Ennek 
megfelel en a kéziratos v félykönyvek vegyes gy jtemény típusában 
els sorban vallásos szövegek (katekizmus, zsoltárdallamokra szerzett 
karácsonyi és húsvéti énekek, bibliai témájú versek, temetési énekek) 
találhatók a lakodalmi versek mellett. Közülük a legjelent sebb a halotti 
búcsúztatók csoportja, amely mind formai, mind tartalmi, mind funkcio-
nális szempontból a v félyversek legközelebbi rokona (lásd els sorban a 
menyasszonybúcsúztatókat). A további kutatások egyik lehetséges iránya 
a két m faj részletes összehasonlítása, illetve a v félyverseket és halotti 
búcsúztatókat, temetési énekeket egyszerre tartalmazó kéziratos források 
feltárása, publikálása lehetne.  

A paraszti írás-olvasás történetének vonatkozásában elmondha-
tó, hogy a század vége felé haladva egyre növekszik a kéziratos gy jte-
mények száma. Ezek írásképe, helyesírása, központozása mind egysége-
sebb és stabilabb, a kötelez  népiskolai oktatás megszilárdulásának 
egyenes következményeként. A szerz k az írásbeliség különböz  szintje-
in, de jellemz en jól írnak, és mindnyájuk esetében megjelenik a tudatos 
szerz i, írói magatartás. Az egyéniség és egyediség igényével, a saját 
alkotói munkájuk kihangsúlyozásával készítik a kéziratos v félykönyve-
ket – még akkor is, amikor széles körben elterjedt és köztudottan pony-
váról másolt, folklorizálódott rigmusokat írnak a gy jteményükbe. 

 
A disszertáció melléklete az a terjedelmes Szöveggy jtemény, 

amelyben 364 szövegcsaládban összesen 512 v félyvers közlésére kerül 
sor. A szövegközlés és a jegyzetelés módja az RMKT XVIII/8. Közkölté-
szet 2. kötet elveit követi. A tartalmi-tematikai csoportokba rendezett 
szövegekhez tartozó Kommentárokban megadjuk a változatok kéziratos 
forrásait, az általunk feltárt szövegpárhuzamokat, a szövegekben el for-
duló tájnyelvi kifejezések magyarázatát, továbbá a kapcsolódó szokásku-
tatási, tárgyi néprajzi és m vel déstörténeti eredményeket.  
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