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MÛFAJISÁG A FOLKLÓRBAN

A mûfajiságot nyelvi viselkedési szokásként határozhatjuk meg. Az alkotás során a szöveg
meg fogalmazója bizonyos nyelvi, szövegalkotási, beszélési normákhoz igazodik. Az alkotás vég -
ered ménye egy adott szövegtípusba (mûfajba) sorolható szöveg.

A mûfaj létrejötte és elhalása az egyedi alkotásoktól függ. Mûfajról az esztétikai kom mu ni ká -
ció nak csupán azon fokán beszélhetünk, amikor több egyedi alkotás közös (mûfaji) jegyeket visel
ma gán. A mûfaj csupán egyedi alkotásokban létezik, az egyedi alkotások állandóan újratermelik a
mû fajt. Ezért egy mûfaj addig él, amíg egyedi alkotások életben tartják. Az egyedi alkotás pedig ad -
dig szép, befogadása addig egyértelmû, amíg magán viseli egy mûfaj sajátosságait. A gyakorlat azt
bi zonyítja, hogy a tiszta mûfajiság tudományos hipotézis. Minden egyedi alkotás egyidõben meg kö -
ze líti és megsérti a tudomány által kikövetkeztetett mûfaji normákat.

A mûfaj, minthogy megléte egyedi alkotásokhoz kötött, történeti kategória. A kommunikációs
gya korlat történetének bizonyos pontján jelenik meg, sajátos fejlõdésutat tesz meg, majd nép sze rût -
len né, töredékessé válik, és elsorvad.

Az egyedi alkotások tartalmi, formai, stilisztikai karakterek alapján rendezõdnek átfogóbb ka -
te gó riákba. Ez a hierarchia (Voigt Vilmos nyomán) a következõképpen ábrázolható:

mûnem

mûfajcsoport1 mûfajcsoport2

alapszint mûfaj1 mûfaj2

almûfaj

alkotáscsoport

egyedi alkotás

Az alacsonyabb szintû kategóriáknak a magasabbakba való integrálódását a példák egyetlen
so rával szemléltetjük. Az Egyszer volt Budán kutyavásár egy változat, egyedi folklóralkotás. E tör -
té net a Mátyásról szóló többi történettel egy alkotáscsoportba tartozik. A Mátyás királyról, Rákóczi
Fe rencrõl, Petõfi Sándorról, Kossuth Lajosról stb. szóló történetek történeti mondák. Ezek az ere -
det mondákkal és a hiedelemmondákkal együtt alkotják a monda mûfaját. A monda, a legenda, a
nép mese, az igaz történet a próza formájú epikus mûfajok csoportját alkotja. A ballada, a históriás
ének, a hõsének a verses epika mûfajainak csoportjába tartozik. A találósok, a proverbiumok kis -
epi kai mûfajok. E mûfajcsoportokból épül fel az epika mûneme.

A folklóralkotások, akárcsak az irodalmi alkotások, három mûnem egyikéhez tartoznak. A líra
az én szubjektív megnyilatkozása, az érzelmek, szenvedélyek, hangulatok adekvát formában és esz -
kö zökkel történõ kifejezése. Az epika a beszélõ alanyt homályban hagyja, az érzéseket és gon do -
la to kat tárgyiasítva, a cselekmény, a szereplõk, tárgyiasságok közbeiktatásával fejezi ki. A dráma
sze re pek közbeiktatásával, a leírás kiküszöbölésével jelenít meg egy eseményt. A folklór esetében
tu laj donképpeni drámai alkotásról nem beszélhetünk. A szerepeken alapuló nyelvi viselkedés a
nép szo kások jellemzõje.

37



1. A folklórkutatás hagyományosan csupán tartalmi, formai, stilisztikai jegyek alapján jel le mez -
te a mûfajokat. Valójában az egyes mûfajok különböznek egymástól a kommunikációs gyakor lat ban
elfoglalt helyük szerint. Minden mûfaj többé-kevésbé meghatározott beszédhelyzet része, s eh hez
tartalmában, hangvételében és stílusában alkalmazkodik. A siratóének például a temetési szer tar tás
része, erõs líraiság jellemzi, elõadása nem folyamatos, hanem meg-megszakított. A sirató sze mély a
halottal kapcsolatos emlékeit, a maga szomorúságát, az elválás nehézségét, a halál tragikus vol tát
mondja el. A locsolóvers az év során egyetlen napon hangzik el, húsvét másodnapján. A le gény a
természet megújulására, Krisztus feltámadására hivatkozva egészséget kíván a felköszöntött csa lád
nõtagjainak, s a köszöntésért adományt, pirostojást kér. A ráolvasás célja egy helyzet mágikus be -
folyásolása; a proverbium szentenciát fogalmaz meg; a népmese, a vicc szórakoztat.

2. A mûfajok nemcsak egy-egy adott beszédhelyzethez, hanem bizonyos társadalmi szerephez
is kötõdnek. A gyermekmondóka, a játékszokás a gyermekfolklór része. Az asszonyi sors tragédiáit
be mutató klasszikus balladák a nõk, a lázadó betyár elbukásáról szóló betyárballadák a férfiak kö -
ré ben népszerûek. A locsolóverset a legény adja elõ, a halottat nõk siratják el. A vicc a városi folklór
ré sze. A falfelirat szerzõi általában fiatal fiúk. 

3. A mûfaj tartalmi jegyei. Az egyes mûfajokhoz tartozó alkotások „teremtett világa” (tér, idõ,
társa dalom, cselekménytípus) azonos jellegû. A tér és az idõ azonos elvek alapján szervezõdik, ta -
go lódik, a szereplõk között azonosak a viszonyok. A mítosz a mitikus elõidõk történéseit, a világ
ele mei nek, a kultúrjavaknak a mitikus hõsök általi teremtését mondja el. Az archaikus eposzban az
em be riség képviselõje a nem-emberrel (sárkány, óriás, torz alakú, szokatlan méretû lény) küzd meg,
s el hárítja az emberiség létét zavaró akadályokat. A legendák a szentek, a történeti mondák a tör té -
nel mi hõsök, a varázsmesék a szegénylegény, a legkisebb testvér, az igaztörténetek a közember
tetteit tar talmazzák. A klasszikus népballada hõsének sorsa tragikumba torkollik. A viccek, adomák
bu gyu ta hõse nevetségessé válik. Az eposzok, a mesék szereplõjére, az eléje tornyosuló akadályokat
le gyõz ve, a heroikum jellemzõ. A vicc egyetlen rövid epizódot, egy párbeszédet tartalmaz. A va rázs -
me se a születéstõl a családalapításig, a trón elnyeréséig követi hõse sorsát. Az élettörténet pedig egy
tel jes életpályát fog át.

4. A szöveg nyelvi, szövegtani és stilisztikai sajátosságai. A mûfajiság a beszélõ egyén szá má -
ra a helyzetnek megfelelõ nyelvi elemeket és szerkesztési formákat, sztereotípiákat bocsát rendel -
ke zé sére/ír elõ. Az alkotás, az újraalkotás ilyen tekintetben nem más, mint nyelvi viselkedési szo ká -
sok hoz való viszonyulás. A változat a normák betartása és a normáktól való elhajlás alapján születik.
A népköltési alkotások a szövegszerkesztés rendjén hol a folklór egészére, hol pedig az egyes mû -
fa jok ra jellemzõ stíluseszközöket alkalmaznak.

A népköltészet verses mûfajaiban gyakori a jelképes (szimbolikus) közlés. A kedves meg ne -
ve zésére a népdalok, az emlékversek, a võfélyversek virágszimbólumot használnak. A kert Európa-
szer te a szerelem helyét jelenti. Ezzel rokon szimbólum a kerek erdõ.

Egy kis gyenge madár hozzám kezde járni,
Virágos kertemben,
Virágos kertemben fészket kezde rakni.
Azt a sok irigyim észbe kezdték fogni,
Madárka a fészkét abba kezdi hagyni.

(Népdal)

A megszemélyesítés (antropomorfizálás) a népdalokra és a népmesékre egyaránt jellemzõ.

Kesereg egy árva madár,
Aki minden ágra leszáll.
Kesereghet az es, szegén,
Mert õ olyan árva, mint én.

(Népdal)
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Sír az út elõttem,
Bánkódik az ösvény,
Még az is azt mondja,
Áldjon meg az Isten.

(Népdal)

A népmesékben gyakori megszemélyesítések az állatokat, növényeket, tárgyakat látják el ant -
ro pomorf tulajdonságokkal.

Az állandó jelzõk több mûfajban is elõfordulnak. Szerepük nem az egyénítés, egy specifikus
tu lajdonság alapján történõ jellemzés, hanem egy társadalmi típust, helyzetet általában jellemzõ tu -
laj donság kiemelése.

Budai Ilona ablakban könyökle,
Hallja, hogy ellenség rabol a környékbe.
Csak eszibe juta kéncsös küs ládája,
S kéncsös küs ládáját hónya alá fogja,
Hajadon küs lányát jobb kezén vezette,
Futkosó küs fiát bal kezére vette.

(Ballada)

A balladákban elõforduló állandó jelzõk: futkosó kis fiú, édes, jámbor uram, nagy hegyi tolvaj.
Az állandó jelzõ sokszor a foglalkozást nevezi meg: Kõmíves Kelemen, Kerekes Izsák, Kádár Kata,
Haj dú Benedek. A jelzõ gyakran a név részévé válik: ifjú Ráduly Péter, Júlia szép leány, Horvát szép
Ilon ka, piros szép Erzsébet, gyönyörû Bán Kata. Ugyanezt az eljárást találjuk meg a népmesékben
is: Hüvelyk Matyi, Erõs János, Tündér Erzsébet, Világszép Miklós, Világszép Nádszálkisasszony, Ha -
mu pipõke, Babszem Jankó, Falevél Pali. A võfélyversek sztereotip állandó jelzõi egy sajátos élet -
szem léletet, értékrendet fejeznek ki, egy társadalom ember- és életideálját merevítik ki: édes álom,
szí ve szép óhaja, tartós boldogság, békességes öröm; édes vonzalom, igaz szerelem, hû társ, édes hit -
ves társ, ifjú pár, megértõ szív, meleg szeretet; kedves otthon, tiszta hajlék; göröngyös út, örökös bú;
ne héz gond. Az emlékversek ugyanezt az illuzorikus életszemléletet népszerûsítik: boldog idõ, szép
gyer mekkor, diákságod szép kora, szent emlékezet; fájó szív, hulló könny, igazi hû barát; boldogító
szép remény, tündér édes álom, szép jövõ, drága múlt.

A hasonlat a proverbiumok egy csoportjának a szerkezetét meghatározó stilisztikai eszköz.
(A tol vajt hamarabb megfogják, mint a sánta kutyát. Szemtelen, mint a piaci légy. Jobb ma egy veréb,
mint holnap egy tuzok.) A mesékben szereplõ túlzás gyakran szintén hasonlatban fejezõdik ki
(Annyi gyer meke volt, mint rostán a lik; Hogy szálljunk, mint a szélvész, vagy mint a gondolat?). A
népdalok köl tõi képének sokszor hasonlat az alapja.

Úgy ki vagy szívembõl zárva,
Mint szép gúnya a ládába.

Irigyeim sokan vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak.
Annyi nekem az irigyem,
Mint a fûszál a mezõben.

Az ismétlés hol a tartalom egy egységének hangsúlyozását, hol a forma megteremtését szol -
gál ja. A népmesék három próbája tulajdonképpen a hõs képességeit, rátermettségét bizonyítja.

A balladákban az ismétlés legkülönbözõbb formáit találjuk meg. A mûfaj archaikus sa já tos sá -
ga minden sor megismétlése:
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Elaludtam legelsõ álomba,
Elaludtam legelsõ álomba.
Megöbredtem szép piros hajnalba,
Megöbredtem szép piros hajnalba,
Feltekintek fejem felett az ágra,
Feltekintek fejem felett az ágra,
Hát ott van edzs küs gericemadar,
Hát ott van edzs küs gericemadar,
Körme között úti cédulácska,
Körme között úti cédulácska,
S a szájával rivá somolyogta,
S a szájával rivá somolyogta,
S a körmeivel rivá körmöcsölte,
S a körmeivel rivá körmöcsölte,
Zén szeretõm hogy küldi szándékját,
Zén szeretõm hogy küldi szándékját.

Olykor a sorvég a következõ sor elején ismétlõdik (anadiplózis):

Bizony csak meghalok, anyám, édesanyám,
Görög Ilonáért, karcsú derekáért,

Karcsú derekáért, piros orcájáért,
Piros orcájáért, gombos ajakáért.

A ballada hol a sor végén ismétli meg ugyanazt a szót (epifora), hol pedig a sor elején
(anafora):

A búzamezõben háromféle virág:
A legelsõ virág a szép búzavirág,

A második virág, a szép szöllõvirág,
A harmadik virág a szép szekfûvirág.

– Jó estét, jó estét, bíró szép leánya.
– Jó estét, jó estét, rongyos gubás legény,
Üljön le, üljön le eme egyes székre.

– Nem ülök, nem ülök, met nem azét jöttem,
Hanem azét jöttem, ha hozzám eljönne.

Gyakori balladai eljárás a tõismétlés (figura etymologica) (búsan búgó gerlice, hadba ha da -
koz ni, ágról ágra). A chiazmus a megismételt sor szerkezeti elemeinek sorrendjét felcseréli:

Az édesanyámhoz, Kálnoki Pálnéhoz,
Kálnoki Pálnéhoz, az édesanyámhoz.

Az ismétlés gyakran társul a fokozással. A mese hõse rendre a három, hét, majd tizenkétfejû
sár kánnyal vív meg, a száz, majd háromszáz éves öregasszony szolgálatába szegõdik, a réz-, ezüst-,
majd aranyerdõn megy át. A következõ idézet balladából származik:
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Ad az Isten nekem elsõ kakasszókor,
Elsõ kakasszókor könnyû betegséget,

Másod-kakasszókor nehéz betegséget,
Harmad-kakasszókor világból kimúlást,

Negyed-kakasszókor koporsóba zárást,
Ötöd-kakasszókor jó vendégmulatást.

A népdalokban, balladákban, mesékben a túlzás önmagában is gyakran elõfordul. Egy ka rá -
cso nyi kántálóének Krisztus szenvedésének nagyságát az alábbi túlzással érzékelteti:

Tengernek a habja ha mind tenta volna,
S ha mind tenta volna,
A mezõn amennyi fûszál penna volna,
Ha mind penna volna,
S az erdõn amennyi levél papír volna,
S ha mind papír volna,
Az egen amennyi fényes csillag ragyog,
Ha mind kislány volna,
S ha mind írni tudna,
Jézusnak a kínját le sem írnák soha,
Le nem írnák soha.

A túlzás lehet egyaránt kicsinyítés és nagyítás. Kifejezõdhet a mennyiségi és minõségi, pro xe -
mi kai (idõ, tér) arányok megváltoztatásában, valamint a jellemferdítésben.

Az ellentétezés a népköltészet egyik leggyakoribb használatú stíluseszköze. A balladák és a
me sék szinte kivétel nélkül ellentétre épülnek. A balladákban erkölcsi, a mesékben egzisztenciális
ér tékek ütköznek meg egymással, a népdalokban pedig érzelmi természetû ellentét fordul elõ.

A stíluseszközök egyik része sajátos világlátásban gyökerezik. A megszemélyesítés eredete ab -
ban az animisztikus szemléletben keresendõ, amely az állatokat, növényeket és tárgyakat lélekkel
ru ház za fel, valamint a tárgyak antropomorfizálásában. A mesékben elõforduló grandiózum (esz -
köze a túlzás, fokozás) (hõsök, térszíni formák túlméretezése) szintén a valamikori mitikus világlátás
át ér tékelõdött maradványa. A népmesék üssed, üssed botocskám; terülj, terülj, asztalkám típusú szö -
veg részei eredetileg a szó mágikus hatását aktivizálták. A gyermekmondóka mûfajában szintén õr -
zõd tek meg olyan szövegek, amelyek eredeti funkciója az idõjárás, az egészség stb. mágikus be fo -
lyá solása volt. Mikor a kislányok tavasszal megpillantották az elsõ fecskét, vízzel lemosták az ar cu -
kat és ezt mondták:

Fecskét látok,
Szeplõt hányok.

Az újholdnak pénzt kellett felmutatni és ezt mondani:

Apád, anyád ide jöjjön,
Apád, anyád ide jöjjön.

A ráolvasó imádságok egyik része a betegség vagy a gyógyítás eredetének történetét mondja
el. Az epikum alkalmazása mögött az a mitikus-mágikus tudat lappang, hogy az elõidõk történé sé -
nek ismerete, a rá való hivatkozás gyógyító erõt aktivizál.
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A népballadák sorismétlése gyakorlati célt szolgált. Minthogy a szöveget az énekesek nem me -
mo rizálták, elõadás közben rögtönözniük kellett. A már megfogalmazott sor megismétlése idején
gon dolkodni lehetett a folytatáson.

Az oralitás, a hagyományos és közösségi jelleg egyaránt indokolja a változatlan szövegrészek
(szte reotípiák, szövegklisék, formulák) alkalmazását. A formula szabadon felhasználható egy új szö -
veg kidolgozásakor. A mesében gyakoriak a kezdõ- és záróformulák (hol volt, hol nem volt; máig is
él nek, ha meg nem haltak), az átvezetõ formulák (mentek, mendegéltek), a sztereotíp párbeszédek
(– Jó napot, öreganyám! – Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!), a stíluseszközt tartalmazó
for mu lák (hol jársz erre, ahol a madár se jár?; hogy szálljunk, mint a szélvész, vagy mint a gondolat?;
olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem; annyi gyermeke volt, mint a rostán a lik stb.).
A balladai sztereotípiák szintén vándorló szövegtömbök. Közülük néhányat említünk:

Vérem a véreddel egy patakot folyjon,
Lelkem a lelkeddel mennyországba jusson!

Virágim, virágim, fõdre hervadjatok,
Hogy lássa az anyám, hogy tik is gyászoltok!

– Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszony-feleségem!
– Mindjárt nyitok, mindjárt, édes, jámbor uram!

A võfélyversek szintén ugyanazzal a sztereotípiával szólítják meg rendre az apát, az anyát, a
test véreket, barátokat.

5. A mûfajok sajátos külsõ formával is rendelkeznek. A siratóének átmenetet képez a kötött
és kö tetlen forma között. A népdalok formája kötött. A sorok hosszúsága leggyakrabban azonos
(izo met rikus), ritkábban eltérõ számú szótagból állanak (heterometrikus). A soron belül a szótagok
szá ma legtöbbször 8; gyakoriak még a 6, 11, 10, 12 szótagból álló sorok. A népdal és a ballada a
hang sú lyos verselést alkalmazza. Gyakoriak a két- (4/4; 3/3; 4/2; 4/3) és háromütemû (4/4/2; 4/3/3;
4/4/3) so rok. A sorok legtöbbször páros- vagy bokorrímbe rímelnek össze.

A varázsmese szerkezetét a hármas tagolás határozza meg. A láncmese szerkezete már
kevésbé kö tött, megszerkesztésében additív technika érvényesül.

A vicc, a mesétõl eltérõen, rövid terjedelmû. Formai sajátossága a csattanóra való végzõdés.
6. A különbözõ mûfajok más-más esztétikai minõséget juttatnak érvényre. A hõsepikában s a

be lõle sarjadt néhány balladában a heroikum az uralkodó (például A háznépe védelmében elesett
hõs). A klasszi kus balladák valamilyen pozitív érték, a fenséges bukását jelenítik meg, ezért a tra gi -
kum jel lem zi õket. Néhány ballada jellemábrázolása, helyzete, cselekménye a komikumot ér vé nye -
sí teni. A tisz ta komikumra „szakosodott” mûfaj a tréfás mese, a vicc, a tréfás történet.

Az elõbbiekben a folklór általános pragmatikai, tartalmi, formai, stilisztikai lehetõségeit te kin -
tet tük át. E lehetõségekkel azonban nem azonos módon él a folklór egésze. A különbözõ eljárások
nép szerûsége etnikumonként, mûnemenként és mûfajonként, koronként, sõt egyénenként eltérõ.

A mûfajok különbözõ szempontok alapján rendszerezhetõk. A következõ ábra Honko Lauri
két ten  gely alkalmazásával kapott, néhány mûfajra kiterjesztett rendszerezését szemlélteti:
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A mûfajok nem állnak ellen az élõ kultúra átalakító törekvéseinek. A változás olykor a mûfaji
ha tárokon belül zajlik le. A megégetett házasságtörõ asszony balladájának (Barcsainé) kialakult a
tra gikumot komikumra váltó párja (Bátori Boldizsár), amelyben az asszonyt szeretõje megmenti a
ke gyetlen haláltól. Ugyancsak az esztétikai minõség változott meg az alábbi proverbiumokban: A
mun ka nemesít; A munka az ember öröme. Valamint: A munka bûnbe visz. Úgy állj a munkához,
hogy más is hozzáférjen.

A 20. század elején a népi epikát gyökeres változások érték. A férfiak frontélményeinek, vi lág -
já rásának eredményeként a mese erõsen racionalizálódott, a mesélõ friss élményanyagával töltõdve
fel. Szintén a világkép racionalizálódása miatt jött létre a hiedelmet cáfoló, leleplezõ álhiede lem monda.

Olykor a mûfajhoz való viszonyulás változott meg. A mese a kultúra egy archaikus fokán a vi -
lág ról szerzett tudást tárolta, népszerûsítette. Napjainkra a szórakoztatás eszközévé vált, s a felnõttek
kul túrájából a gyermekfolklórba süllyedt.

Az alábbi kibédi ballada részben elveszítette már kötött formáját, a balladára jellemzõ szûk -
sza vúságát, tömörségét.

Verje meg az Isten azt az apát s anyát,
Ki virágot nevel másnak s nem magának.
Mer ingemet nevelt egy híres betyárnak,
Ki most oda van piros vért ontani,

Egy pénzér, kettõjér piros vért ontani.
Már megunta lelkem hajnalba felkelni,
Kõsziklákon járni, folyóvízre menni,
Véres ruhát mosni, könnyemmel áztatni,
Könnyemmel áztatni, jajszóval sulykolni.

Akkor hazaért az ura, s rögtön kérdezte:
– Mér sírsz, mér sírsz, kedves feleségem?
– Nem sírok, mert fenyõfával tüzeltem, s a füstjivel megcsíptem a szememet.
– Kedves feleségem, mélyk halált választod?
Azt felelte az asszony:
– Minden elítiltnek a kévánságát teljesíteni kell, csak azt kévánom, hogy a fejemet vágd

le, vidd haza, s a szüleimnek az ablakába tedd oda, hogy lássák meg, hogy mi történt velem.

43

Monda

Tündérmese

Meseszerû

Tényszerû

Profán Szent

Mítosz

Történelem
Szent

történelem



Aztán le is vágta a fejit neki, hazavitte az apósáni, s az ablakba tette. Azért tette oda,
hogy minden szülõ vegyen példát róla, hogy a leányát ne adja férjhez akárkihez. Evvel vége
van az éneknek.

(Kibéd)

E jelenség fordítottja is példázható lenne. Néhány népmesébe ugyanis verses betét épült be.
A kibédi népballadák között találunk példát a mûfajok közötti kölcsönhatásra is. A Kinizsi Pál

cí mû ballada például mesei színezetet ölt magára: a nagyerejû hõs, a csodás elem (a katonákat
szövõ szék) mesei elemek.

Kinizsi Pál udvarába
Hamar kialudt a lámpa.

Mer a törökök réjarontottak Kinizsire, s még elmenekülni se tudott. Élve fogták el. Meg ra -
gadták, s béhajtották egy nagy kútba. Egy malomkõvel letakarták.

Mikor az ellenség továbbment, Kinizsi kijött a kútból. Az a malomkõ lett a kalapja. El ha -
tározta, hogy elindul a csatába, s a kalapjával leveri az egész ellenséget.

Katonáit összeszedte,
Fehér lovat felnyergelte.
Megindult a nagy csatába,
Az ellenség sátorába.

– Rózsás vitéz, én vagyok itt,
Gyere, s mondd meg, mi ja bajod?

Rögtön elkezdtek harcolni, az egész ellenség kitámadta Kinizsit.

Az ellenség kitámadta,
Záporgolyó hullott rája.
S ami golyót szórtak rája,
Kinizsi Pál visszavágta.

Csak tartotta ki a tenyerit, a golyókat fogta ki, s úgy dobta vissza a katonákra. Aztán kez -
dett csodálkozni, hogy miért van annyi ellenség, mikor mindig a kalapjával vágott oda, s
még is tízannyian állottak elé.

Kinizsi Pál széjjelnézett,
S meglátta a szövõszéket.

Az a szövõszék feszt szõtte a katonákat, s elõbb azt kellett elpusztítani. A botjával oda do -
bott, s a szövõszék rögtön szétszakadott.

Akkor szempercek alatt Kinizsi leverte az egész sereget, aztán hazamehetett. Õ nyerte
meg a nagy csatáját.

A Vadász és leánya, valamint A gróf és az apáca balladák a ponyvairodalom hatását viselik
magukon.
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Feladatok

1. Népmesékbõl és népdalokból keressenek példát a túlzásra. Figyeljék meg, milyen mûvészi
esz köz szolgál alapul a túlzás kifejezõdéséhez (hasonlat, ellentét, halmozás, felsorolás, pár hu -
zam). Rendszerezzék a példákat a túlzás szerkesztési elve szerint (kicsinyítés és nagyítás;
mennyi ségi és minõségi túlzás; proxemikai természetû túlzás; jellemferdítés).

2. Elemezzék az alábbi népdal költõi képét!

Tegnap a Gyimesbe jártam,
Tegnap a Gyimesbe jártam,
A búval megtalálkoztam,
A búval megtalálkoztam,

Szerzõdést kötöttem véle,
Szerzõdést kötöttem véle,
Sohase válok el tõle,
Sohase válok el tõle.

3. Elemezzék az alábbi szövegrészletek külsõ formáját.

– Anyám, éldesanyám, kedves éldesanyám,
Adjál csak, adjál csak sokszámú aprópínzt,

Hogy adakozzak én Isten szegínyinek,
Hogy imádkozzanak, hogy én meghalhassak.

(Ballada)

Szék városán verbuválnak kötéllel,
Elfogják a szegény legényt erõvel.
A gazdának öt-hat fiát nem bántják,
A szeginnek, ha jegy van is, hurcóják.

(Katonadal)

Hétfõn hevernek,
Kedden kevernek,
Szerdán szedret szednek,
Csütörtökön csüllenek,
Pénteken pityeregnek,
Szombaton szomorkodnak,
Vasárnap vasat vágnak.

(Mondóka)

Ahol három asszony vagyon, készen van a sokadalom.
(Közmondás)

Ha a szamár meg nem döglött volna, az én mesém is tovább tartott volna.
(Mese)
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