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A kutatás célkitűzései 

Dolgozatom témája a magyar találósok, átfogóbb néven szóbeli rejtvények vizsgálata. Célom 

egyrészt a műfajra irányuló tudományos érdeklődés kialakulásának áttekintése, a 19. századi 

gyűjtési felhívások, gyűjtések, publikációk bemutatása; másrészt az ebben az időszakban 

népnyelvi és népköltési gyűjtések eredményeként nyomtatásban megjelent szövegek 

rendszerezése és közreadása.  

A téma leszűkítését több körülmény is indokolja. A nemzetközi kutatással összehasonlítva 

a magyar folklorisztika nem sok eredménnyel büszkélkedhet a találós kérdéseket illetően. 

Magyar szövegekből egészen mostanáig nem jelent meg egyetlen átfogó antológia sem, sem 

recens, sem történeti anyagból. Önálló kötetként csak egy falu és néhány tájegység találós-

kincsét adták közre, számos további gyűjtés könyvfejezetként jelent meg, mások nem kerültek 

kiadásra, csak kéziratos formában hozzáférhetők. A műfaj monografikus feldolgozását sem 

végezte el még senki, mindössze kisebb áttekintések, valamint lexikon-szócikkek foglalták 

össze a legfontosabb tudnivalókat. Nincs olyan archívum vagy katalógus sem, amely a 

magyar találósok szövegeit vagy forrásait összegyűjtve tenné hozzáférhetővé. 

Dolgozatom így csak az első lépés lehet a magyar találósok módszeres feltárása irányában, 

amely szándékom szerint kiindulópontot jelenthet a további – történeti, összehasonlító, 

strukturális, szövegelemző és egyéb – vizsgálatokhoz.  

Dolgozatom szűkebb témájának körülhatárolását három kritérium határozta meg: 1. A 

vizsgált időintervallum az ún. hosszú 19. század, ebben az esetben az 1789 és 1924 közötti 

időszak. 2. A rejtvények számos megjelenési formája és műfaji csoportja közül dolgozatom 

azokra a szövegekre koncentrál, amelyeket szóbeli rejtvényként gyűjtöttek és jelentettek meg. 

3. A dolgozatom alcímében is jelzett áttekintés elsősorban a feltárt források időrendben 

történő bemutatását jelenti, a különféle gyűjtési felhívásokkal, a szövegekre, illetve a műfajra 

vonatkozó korabeli kommentárokkal együtt. A feltárt források szövegeinek rendszerezése 

pedig feltétlenül szükséges volt egy használható antológia összeállításához.  

 

A dolgozat szerkezete 

A dolgozat második fejezetében vázlatosan áttekintem a kutatástörténeti előzményeket, 

kimondottan a magyar gyűjteményekre és kutatókra koncentrálva. Kiemelten foglalkozom 

emellett bizonyos terminológiai kérdésekkel. A találósok és alműfajai tekintetében ugyanis 

mind a 19. században, mind a jelenlegi folklorisztikai szóhasználatban az elnevezések 

meglehetősen zűrzavaros tömegével találkozhatunk (találós kérdés, találós mese, néptalány 

stb.). E részben a 19. századi terminológiát próbálom valamivel átláthatóbbá tenni. Ehhez 

bemutatom mind a korabeli szótárirodalom megfelelő címszavait, mind a találósok 19. 

századi szövegforrásainak terminológiai adatait, a komáromi Mindenes Gyűjteménytől 

Szendrey Zsigmond munkásságáig (kitérve a közlők és az adatközlők által használt 

elnevezésekre is). 

A harmadik fejezetben a találósok 19. századi gyűjtésének és forrásainak történetét 

mutatom be, két nagyobb egységre felosztva:  

1. 1789-től, a találósokra vonatkozó első gyűjtési felhívástól a 19. század közepéig 

tekintem át egyrészt az ismétlődő felhívásokat, másrészt a részben ennek köszönhetően egyre 

szaporodó közleményeket reformkori folyóiratainkban, különös tekintettel a komáromi 

Mindenes Gyűjteményre, mint úttörőre, és a Hasznos Mulatságokra, amelyben a leggazdagabb 

rejtvényszöveg-anyag található.  

2. A dolgozat leghosszabb fejezetének második felében a voltaképpeni gyűjtéseket és 

azok eredményeként megjelent tudományos igényű közléseket mutatom be a Magyar 

Nyelvészet első kötetétől (1856) egészen a Magyar Népköltési Gyűjtemény utolsó kötetéig 

(1924). A szorosabb értelemben vett források mellett olyan ide kapcsolódó kérdéseket is 

érintek, mint az intézményes háttér (Kisfaludy Társaság); egy mellőzött gyűjtemény és 
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kritikája (Merényi László: Eredeti népmesék és Arany János bírálata) és kéziratban maradt 

fontos gyűjtemények.  

A negyedik fejezet mutatja be a feltárt 11 forrás(csoport)ban közölt 3143 szöveg 

rendszerezését. Ennek alapja Robert Lehmann-Nitsche beosztása, amelyet az általa gyűjtött 

argentínai spanyol nyelvű találósszövegek elrendezésére dolgozott ki, és az ezekből 

összeállított, 1911-ben megjelent antológiában adott közre. Ez a rendszerezés a nemzetközi 

találós-kutatásban betöltött jelentős szerepe dacára magyar anyagra még sosem lett 

alkalmazva. E fejezetben az eredeti beosztást a magyar anyag sajátosságainak megfelelő 

változtatásaimmal együtt mutatom be, a magyar szöveganyagból vett példákkal. Áttekintem 

azt is, milyen arányban szerepelnek az egyes csoportok a 19. században publikált magyar 

találósok korpuszában. 

Az ötödik fejezetben a szövegek elemzésének néhány lehetőségét tekintem át, a részletes 

elemzés itt is a jövő feladata lesz. A találósok variálódásának, jellemző formai és tartalmi 

vonásainak, tematikájának elemzését egyaránt lehetővé teszi a rendszerezett szövegtest, amely 

az egymáshoz közeli szövegváltozatokat egy helyen adja közre, a távolabbi, valamilyen 

szempontból szövegszinten összetartozó variánsokat pedig keresztutalásokkal köti össze. A 

fejezet második felében a forrásfeltárás során előkerült, a találósok előadására és kontextusára 

vonatkozó adatokat foglalom össze, amelyeket legnagyobb részben a lakodalom-leírások 

teszik ki. Ezekből valamelyest képet kaphatunk a találósok feladásának és megfejtésének a 

lakodalomban betöltött helyéről és szerepéről, valamint arról, hogyan követik egymást a 

szövegek az előadás során – még akkor is, ha ezek inkább rekonstruált, mint a helyszínen 

rögzített leírások.  

Ezt követi az Összefoglalás, majd az Irodalom. A dolgozatot a Függelék zárja, amelyben a 

19. századi magyar találósok antológiája kapott helyet. Ebben a feltárt forrásokban megjelent 

valamennyi, összesen 3143 szöveg betűhíven, pontos forráshivatkozással ellátva szerepel, a 

negyedik fejezetben bemutatott módon rendszerezve. Ezt kiegészítik a szükséges mutatók is. 

Amellett, hogy viszonylag nagyszámú, részben nehezen hozzáférhető szöveg jelenik itt meg a 

magyar folklór szövegek kiadásának textológiai alapelveit is szem előtt tartva, ez valójában a 

legelső, bizonyos szempontból teljes antológia magyar találósokból. 

 

Eredmények 

A magyar találósok 19. századi forrás- és gyűjtéstörténetének áttekintésével, a szövegek 

összegyűjtésével és antológiába rendezésével megkezdődött a magyar találóskutatás 

adósságainak törlesztése. Az eddigi eredmények az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. A dolgozat legfontosabb eredménye maga a Függelékként közreadott antológia, amely 

a 19. században gyűjtött és kiadott szóbeli rejtvényeink teljes, betűhív szöveganyagát adja, 

rendszerezve, az eredeti forrásokban visszakereshetően, a szükséges mutatókkal és 

keresztutalásokkal kiegészítve. A 3143 találós elrendezésével egy olyan, meglepően egységes 

szöveganyag rajzolódott ki, amelyben megtalálható a 20. században gyűjtött és publikált 

szóbeli rejtvények jó része.  

Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a vizsgálat tárgyának leszűkítése a 

nép körében gyűjtött szövegekre inkább praktikus, mint elméleti szempontból volt indokolt. A 

népi találóshagyománnyal ugyanis mindig kölcsönhatásban állt az irodalmi, illetve 

közköltészet-jellegű rejtvényanyag, amelynek változatos forrásai (kéziratok, ponyvák, 

násznagykönyvek, majd folyóiratok, népszerű olvasmányok, tankönyvek stb.) részben a 

néphez is eljutottak. Mindezen források feltárása elengedhetetlen a magyar találósok 

későbbiekben elvégzendő történeti-összehasonlító vizsgálatához. 

2. Eredményesnek bizonyult a szövegek elrendezése Robert Lehmann-Nitsche beosztása 

alapján, amelynek ez volt az első alkalmazása magyar találósok korpuszán. Lehmann-Nitsche 

beosztásának legfontosabb erénye, hogy egy helyre kerülnek benne azok a szövegek, amelyek 
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tárgyukat hasonló módon írják le. Ennek köszönhetően a magyar szövegek elrendezésével is 

jól áttekinthető antológia született, amelynek fő rendezőelve a találósok szerkezeti-tartalmi 

felépítése.  

Az antológiát mutatókkal láttam el, amelyek lehetővé teszik mind az azonos megfejtésű 

szövegek, mind az azonos helyről származó vagy egyazon gyűjtő által lejegyzett szövegek 

összekeresését. Az antológián belül keresztutalásokkal kapcsoltam össze a valamilyen 

szempontból szorosabban összetartozó szövegeket.  

3. A 19. század során szóbeli rejtvényeink megnevezésére elsősorban a találós mese, 

kisebb mértékben a nyelvújítás során keletkezett néptalány terminust használták a közreadók. 

A találós kérdés elnevezés inkább csak tankönyvekben, népszerű kiadványokban jelent meg.  

Abban, hogy a számos különféle elnevezés közül a 20. században a találós kérdés lett a 

folkloristák által egyöntetűen használt terminus szóbeli rejtvényeink megnevezésére, jelentős 

szerepet tulajdoníthatunk Szendrey Zsigmondnak. Ő többször többféleképpen osztályozta a 

magyar szóbeli rejtvényeket, elsősorban a nagyszalontai szövegek alapján, de voltaképpen a 

teljes addig megjelent szöveganyag ismeretében.  

Összefoglalásában kijelentette, hogy a magyar szóbeli rejtvények közül az egyetlen szót 

feleletül váró találóskérdések jelentik a valóban népi szövegeket. Zavaros és következetlen 

beosztásából és megállapításaiból sok mindent változtatás és kritika nélkül átvett a későbbi 

kutatás is. Ezzel párhuzamosan a találós mese egy szűkebb értelemben vett, általában 

régiesnek tartott, formai szempontból is elkülönített szövegcsoport neve lett. 

A dolgozat II. fejezete további adalékokkal is szolgál a magyar találósok terminológiáját 

illetően, amelyet eddig tulajdonképpen csak a ’mese’ szó története kapcsán érintett a magyar 

folklorisztika.  

4. Dolgozatomban részletesen bemutattam az általam feldolgozott forrásokat, valamint a 

gyűjtésre, a közlésre és a műfajra vonatkozó 19. századi adatokat. Ez az időszak kiemelten 

fontos a magyar népköltészet és általában a népi kultúra vizsgálata tekintetében. A 18. század 

utolsó évtizedeiben és a 19. században történt a népköltészet „felfedezése”, ekkor jelentek 

meg az első gyűjtési felhívások, majd megindult a népköltési szövegek gyűjtése és közreadása.  

A találósok tekintetében is joggal feltételezhetjük, hogy a vizsgált időszakban (1789-

1924) körvonalazódott és rögzült részben máig hatóan, hogy a gyűjtők és közreadók milyen 

szövegeket tekintenek a műfajhoz tartozónak, ezeket hogyan nevezik, mit és hogyan közölnek. 

Ezen belül is elkülöníthető két korszak:  

a) A találósokra vonatkozóan 1789-től kezdve megjelenő gyűjtési felhívásokat, valamint a 

szóbeliségből származó szövegek felbukkanását a korai magyar nyelvű folyóiratokban 

megjelenő rejtvényanyagban a voltaképpeni gyűjtés előtörténetének tekinthetjük. Ezen belül 

kiemelkedő a Hasznos Mulatságok (1817-1842) szerepe, amely közvetlenül is szerepet 

játszhatott a gyűjtés megindulásában. 

b) A tudományos igényű népnyelvi és népköltési gyűjtésből származó találósok 

közreadását a Magyar Nyelvészettől (1856-1861) számíthatjuk. Hogy pontosan mikor indult 

meg a gyűjtés, azt nehéz lenne megmondani, mindenesetre Kresznerics Ferenc (1766-1832) 

kéziratban maradt gyűjteményei arra mutatnak, hogy az 1820-as években már biztosan. 

A találósok 19. századi gyűjtésének és lejegyzésének alapelveiről az alábbiakat 

mondhatjuk el: Szinte valamennyi forrásunk hangsúlyozza, hogy a találósok szövegeit 

változtatás nélkül adják közre, a gyűjtési felhívások is kiemelik a pontos lejegyzést. Ez 

gyakran kiegészül a nyelvjárásilag pontos lejegyzés követelményével. Hangsúlyozták továbbá 

forrásaink a táji és szövegvariánsok közlésének fontosságát is. 

A hosszabb és esztétikai szempontból többre értékelt műfajokkal (népdal, mese, monda) 

szemben a találósok esetében a pontos lejegyzést alapvetően lehetővé tette a szövegek 

rövidsége és viszonylag állandó megszövegezése. Azt is feltételezhetjük, hogy az esetek egy 

részében ezeket a szövegeket nem annyira esztétikai, mint inkább nyelvi és néprajzi 
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szempontból (pl. a lakodalom menete részeként) tartották értékesnek a lejegyzők. Azonban, 

mivel ebből az időszakból értelemszerűen csak írásban rögzített szövegek állnak 

rendelkezésünkre, semmit nem állíthatunk biztosan a szövegek hitelességéről.  

A változtatás nélküli lejegyzés elvétől történő kirívó, már a korábbi kutatás által feltárt 

eltérésekre is felhívtam a figyelmet a dolgozatban, különös tekintettel Arany János bírálatára 

Merényi László szövegkezelési eljárását illetően. Itt csak arra az eddig nem tárgyalt felvetésre 

szeretném felhívni a figyelmet, miszerint az elhangzáshoz hű lejegyzést a gyűjtők inkább a 

találós szövegek első felére, a kérdésre vonatkozóan tarthatták fontosnak, a válasz nem a 

találós koherens részeként, inkább csak azt kiegészítő magyarázatként jelent meg. 

Szövegeinket alaposan megvizsgálva azt láthatjuk, hogy esetenként a kérdést nyelvjárási, a 

választ viszont köznyelvi formában közölték. Máskor a válasz a hagyományos, általánosan 

használt változatnál hosszabb, a gyűjtő vagy az adatközlő által megfogalmazott magyarázatot 

is tartalmazott.  

A modern gyűjtés és szövegközlés kezdeteit a találósok tekintetében is Vikár Bélától 

számíthatjuk. Ő volt az első, aki következetesen feljegyezte és közreadta a szövegek 

elhangzásának körülményeit és adatközlői adatait is. Az általa közölt találósokat érintően 

külön érdekesség, hogy a szövegeket olyan sorrendben adta közre, ahogy a leánykéréskor el 

szoktak hangozni.  

5. Dolgozatom V/2. fejezetében közreadtam a feldolgozott forrásokból minden, a szóbeli 

rejtvények használatára, előadására, kontextusára vonatkozó adatot. Elsősorban lakodalom-

leírások részeként jelentek meg találósokból hosszabb sorozatok, szövegkörnyezetbe helyezve, 

az elhangzás (rekonstruált) sorrendjében. Ezeket kiegészíti néhány, a Magyar Nyelvőrben 

közölt párbeszéd, amelyek szintén találós kérdés feladásának és megfejtésének tekinthetők. 

6. Az eredmények mellett szólni kell itt a további feladatokról is. A 19. századi szövegek 

hiteles, antológia formában történő közreadása lehetővé teszi a magyar találósok strukturális, 

poétikai, stilisztikai, tartalmi stb. elemzését. Itt csak néhány lehetséges szempont felvetésére 

és a variálódás, tartalom és stílus tekintetében bizonyos elemi szintű adatok és példák 

közreadására volt mód. 

A magyar találósok szöveganyagának értelmezéséhez és összehasonlító vizsgálatához 

mindenekelőtt a további források feltárása szükséges. A 18. századnál korábbi, szórványos 

adatok mellett különösen a 18-19. századi kéziratokban és aprónyomtatványokban fennmaradt 

szövegek, valamint a tankönyvek, folyóiratok és népszerű kiadványok rejtvényeinek anyaga 

érdemel figyelmet. Feldolgozásra vár számos kéziratban maradt népköltési gyűjtés anyaga is, 

a Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Archívumában és más archívumokban. A magyar 

találósok történeti korpuszához a 20. században publikált szövegek összegyűjtése is 

hozzátartozik.  

A korpusz átláthatósága és használhatósága érdekében szükséges lenne mindezen források 

katalógusának, és a szövegek adatbázisának összeállítására. Találósaink nemzetközi 

összehasonlító vizsgálatára és szélesebb európai kontextusban történő elhelyezésére csak ezt 

követően kerülhet sor. 
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