
Nagy Mari-Vidák István 

ADATOK EGY ŐSI JÁTÉKSZER, A 
SZŐRLABDA EURÓPAI ELTERJEDTSÉGÉHEZ 

Bevezető 

Bevezetésként arról szeretnénk szólni, hogyan fordult érdeklődésünk c 
játékszer felé, s miért fontos számunkra. 

Gyermekkoromat Balatonlellén töl töt tem nagyszüleimnél. Nagyapám 
vakaróval t isztí totta a teheneket , s az összegyűlt szőrt kis gombóccá for
málva, köpködve labdává gyúrta. Fából ütőt is faragott, azzal já tszot tunk 
az udvaron . Ez az emlék ú j raébredt bennem, amikor vagy t izenöt éve 
e lkezd tünk foglalkozni egy ma alig ismert texti lfélének, a nemeznek a 
tör ténetével . 

A nemezkészítés több ezer éves, ázsiai eredetű mesterség és művészeti ág, 
s Ázsia több pontján ma is él. A mi honfoglaló őseink is híresek voltak róla. 
Ebből a hagyományból Európa sok mindent átvett. A minden ember tudománya 
egyes mesterségek művelőinek kezébe ment át. így a süvegesek, kalaposok, 
botos- és kapcakészítők, valamint az izzasztókészítők foglalkoztak vele száza
dokon át . 1 

Ez alól talán csak egyetlen kivétel van, s ez éppen a szőrlabda. Ezt ugyanis 
a legtöbb 70-80 év körüli falusi ember még ma is ismeri, gyerekkora egyik 
játékaként. Ezért fogtunk hozzá két éve az alaposabb megismeréséhez. Tehát 
az a kérdés, amire a további kutatások után egyszer talán válaszolni is tudunk, 
így hangzik: őriz-e valamit a szőrlabda készítése a honfoglaló magyarság elfe
ledett ősi nemezkészítési módjából? Illetve milyen korok milyen üzenetét őrzi 
ez a most feledésbe merülő játékszer? 

Korábbi kutatási eredmények 

Nehéz feladatra vállalkozik az, aki ma ezt a kis területet át szeretné látni. 
Miért? Mert a témába vágó cikk, tanulmány nem létezik. Az első pár monda
tos összefoglalás a Magyarság Néprajzában 2 található, a következő pedig egy 
1990-ben megírt egyetemi szakdolgozatban 3 . Ezenkívül szinte csak utalások 
vannak a Néprajzi Lexikon labda, játékszer, játékeszköz címszavainál. 4 

Természetesen ennél jóval több adat lappanghat egy-két mondat erejéig az 
eddig megjelent átfogó játékgyűjteményekben, a Budapesti Néprajzi Múzeum 



adat tárában, 6 illetve valószínűleg szépirodalmi művekben és az egyes múzeu
mok tárgyleíró kartonjain. 7 Az általunk ismert adatokat térképen mutatjuk be 
a függelékben. 

Nyelvészeti megjegyzések 

A vizsgált játékszernek a magyar nyelvterületen egységes megnevezése 
szőrlabda. Erdélyben és Moldvában a labda szó helyett annak régebbi alakja, 
a lapta változat hallható. A Felvidéken, a Dunántúlon, az Alföldön, a Vajda
ságban többnyire ez a mai alakja. 8Az egyetlenegy eltérés Szlavónia és a Drá
vaszög, ahol szőrcsinge a neve, s a csinge szó labda jelentésű. 9 

Mivel tudomásunk szerint a szőrlabdának e századnál régebbi írott emlékét 
nem ismerjük, de a mai emlékezők gyakran szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták 
készítését, s azok is az ő nagyszüleiktől, elmondásuk szerint így az 1800-as 
évek elejéig léte visszakövetkeztethető. Lapta szavunk első írott feljegyzése 
1520-ból való, ágyúgolyó értelemben „tüzes l ap ta" . 1 0 A szőr szavunk pedig sok 
más összetételben is él, így Erdélyből ezeket ismerjük: 1 1 szőrkendő, szőrnad
rág, szőrruha, szőrkötő, szőrfonal stb. Ezt a szőr előtagot mai szóhasználattal 
gyapjúra keresztelnénk. 

A készítés időpontja 

Rendelt ideje van mindennek, s az elbeszélők rendre a tavaszt jelölik meg 
időpontként. Aki ennél is pontosabb, kora tavaszt említ. 

A Vas megyei Táplánszentkereszten Németh Lajos így emlékszik vissza a 
tavaszi játszás kezdetére: „A faluvégi tó a tavasszal teljesen kiszáradt, csalogatta 
futkározásra, játékra a gyermeksereget, óriási forgalma volt. Előkelő helyen 
szerepelt a labdajáték: a fiúk a kétkapus labdarúgás hívei voltak, a lányok 
fűzfavesszőből készült csörgőlabdával játszottak, mert a rongylabda hamar 
tönkrement. " 1 2 

Ekkor jött divatba a szőrlabda (értsd: eljött az ideje). Galgamácsán a nagy
böjt alatt vasárnaponként már ezzel labdáztak a lányok. 1 3 Egy, a szőrlabdához 
kapcsolódó székely játék, a kótyázás időpontját a varságiak így adják meg: 
„Húsvét másnapjától Szent György napjáig tartott, mert a helyigényes játékhoz a 
legelőterület egy része kellett. "14 

A készítés időpontját más oldalról nézve is a természet adta meg. „Szent 
György napja előtt már örömmel vakartuk a teheneket, lovakat, mert hullott a 
téli szőrük s nekünk kellett ez a szőrlabdához. Egy hétig is gyűjtöttük mire 
összejött a kívánt mennyiség. Egy tehénről, egy borjúról és egy lúrúl - nekünk 
ennyi jószágunk volt az istállóban - egy tavaszon három labdányi szőr jött ki. "15 

Magát a vedlést Garaczi Károly kecskeméti ismerősünk mondta el ponto
san: „ Tavasszal és ősszel vedlik a ló. Ősszel beáll a szőre a hidegre, tavasszal, 
márciusban meg levedli. Ez a lónál két hét, a kutyánál egy hónap, a macskánál 
három hét. A disznó keveset, alig észrevehetően vedlik a magyar fajta évente 
egyszer, tavasszal. "16 



Papp Imre szengesi tanyasi ember gyermekkoráról így ír: „Ennek a szőrlab-
dacsinálásnak a szezonja mégiscsak tavasszal volt, amikor a jószág, például a ló 
és a marafélék hányták az avast. Avasnak neveztük ezeknek a jószágonak az őszi 
és téli időben hosszúra megnőtt szőrzetét, amit azok a tavaszi jobb idő eljöttével 
elhánytak. "17 

Összegezésként tehát elmondhatjuk, hogy a készítésnek megszabott és rö
vid ideje van, 2 -3 hét, a tavaszi vedlés időszaka. Sem előtte, sem utána az idő 
nem alkalmas rá. Kivétel ez alól az a néhány adatközlő Mohácsról, Homok-
mégyről és Bölcskéről, aki a téli disznóöléskor a leforrázott mangalica disznó 
szőréből labdát gyúrt. 

Részletesen a készítésről 

Egyszerű dolog ez. Megérteni és elkészíteni is. A legtöbb rossz vagy ked
vetlen mesélő három mondattal túl is jut rajta: vettünk egy kis szőrt. Meg
vizeztük és összegyúrtuk jó keményre. Másnap már játszottunk is vele. Ezt 
azért bocsátjuk előre, mert most a sok gyűjtést összegezve, egy jóval bonyolultabb 
és á rnya l tabb kép következik ugyanerről . Minden emlékező mást fejt ki 
bővebben, s mi most ezeket tesszük egymás mellé. 

Alkalmazón szőrféleségek 

A szőrlabdához a legalkalmasabb anyag a gyapjú lett volna, de gyapjúlab
dáról nem hallottunk. A gyapjú nagy értéknek számított. Azt nem vehette el 
a gyermek holmi játéknak, mert az asszonyok feldolgozták fonállá, s felruház
ták vele a családot, vagy e lad ták . 1 9 Még az is ritkaságnak számított, ha a has
láb-gyapjúból kaphatot t a gyermek: „A juh lábszárán lévő durva gyajút, ami 
csömbölékes, nehezen lehetett lenyírni, és nem használták semmire, azt mi meg
kaptuk Házi cérnával összekötöztük, majd kicsit meggyúrtuk, és ezt vontuk bé 
tehénszőrrel. Mi cselédek voltunk, kutyánk nem lehetett, csak a pásztornak és a 
csősznek "20 

Ezek szerint egyes vidékeken a kutyaszőrhöz sem juthatott hozzá minden
ki, de akad példa Szigetvár környékéről a kutyaszőr és tehénszőr közös hasz
nálatára is. Aki ismerte, az se használta szívesen: „A kutyaszőrt ritkán gyűjtöttük 
mert azé túl büdös. Legfeljebb, ha egy kis kutyaszőrünk volt, azt betettük a szőr
labda közepébe, amúgy az is jól összeáll, önmagában is. "21 

Amihez a gyerekek a leginkább hozzájuthattak, az a ló és a marha szőre 
volt. Az állatok rendszeres reggeli tisztogatása bizonyos életkorban eleve őrá
juk hárult. „Pénzt se kellett adni érte, mert jószág minden háznál volt, mert a 
gyereknek kellett a tej, s ezért legalább egy tehénnek minden családban lennie 
kellett."22 

A disznószőrről megoszlanak a vélemények, legtöbben eleve alkalmatlan
nak tartják. „Nem jó az, csak a madár fészkire, mert túl sörtés és kemény. "23 

Akik használták, viszont kiemelik, hogy csak a mangalicáé a megfelelő. Minő
ség szempontjából talán a ló szőre a legjobb. „A tehén szőre puhább, a lóé 



hosszabb, mi a keltől összekevertük "~4 „A lószőr síkosabb, finomabb, a tehén
szőr meg bolyhosabb. "25 

Bár a kecske-, a nyúl- és a macskaszőr is labdává gyúrható, valamint a le
vágott rövid emberi haj is, a paraszti emlékezet ezek ilyen felhasználásáról 
nem tud. 

Összegzés: A szőrféleségek felhasználása szoros összefüggésben van az 
adott falu állattartásával, illetve ennek változásaival. Leggyakoribb a marha 
szőrének felhasználása, ez lehet az általunk ismert adatok 50%-a. Ezt követi 
gyakoriságban kb. 20%-ban a ló és a maha szőrének vegyes alkalmazása. Tisz
tán a ló szőréből van az ecsetek 10%-a. 5%-ra tehető a mangalica disznó sző
rének felhasználása, és a maradék 5%-on oszlik meg a kutya, szamár és más 
állat szőre. 

A módszerről 

Alapvetően két változata van. Az egy rohammal való elkészítés és a foko
zatos, más néven hizlalásos módszer . 2 6 Lássuk az elsőt: 

„Kivittük magunkkal a rossz szakajtóba összegyűjtött szőrt a libákhoz, mert 
otthon nem volt időnk rá. Olt összegyúrtuk köpködve. Ha rágondolok a köpkö-
désre, úgy mindjárt van nyál. Vgy két-három óra is eltelt, mire készen lett. Akkor 
is gyúrtam, amikor hajtoltam befelé. "27 

A másik módszer: „Kicsivel kezdtük. Naponta újra tettünk hozzá. Úgy köptük 
meg, mert nem volt vizünk hozzá. Mindig 1-2 órát csombolyítotluk kint a mezőn, 
míg őriztük a teheneket. Egy hétre már öklömnyi lett, elkészült. "28 

Az eddig megismert példák alapján a hizlalásos módszer inkább a lányok
hoz, az egyszeri módszer a fiúkhoz kapcsolható. Mindkét példára jellemző a 
nyál használata. Bár nincs bizonyítékunk rá, mégis ezt gondoljuk ősibbnek, és 
a nyál helyett a víz használatát az újabbnak. 

A készítésnek van egy kimódoltabb változata is. Ez a szőr fellazításával és 
csomóinak eltüntetésével kezdődik, 2 9 ezután jön az alapos áztatás, 3 0 a leöntés, 
majd ezt követi a forró vízzel való leöntés , 3 1 s amilyen melegen csak lehet, a 
gyúrás. Ebbe a gyúró vízbe lágy só kerül egy helyen, 3 2 máshol hamulúg , 3 3 me
gint máshol szappan. 3 4 A szárítás munkát nem igényel, de eltart egy napig is. 

A magyar anyag gazdagságán felbuzdulva, újabb kutatásba kezdtünk, és a 
szőrlabda nyomára bukkantunk Európa és Ázsia több országában. 

Adatokat sikerült találnunk könyvekből, múzeumi adattárakból, néprajz
kutatóktól és személyes gyűjtés alapján. 

Európa 

Svájcban több helyről került elő adat. 
Saas faluban a 67 éves Hans Weber parasztember mesélte e l , 3 5 hogy gye

rekkorában tavasszal szőrlabdát készítettek a tehenek összegyűjtött szőréből, 
hideg vízzel. Az 1955-ben megjelent Mozgásos játékok Svájcban c . 3 6 könyv ló-
szőrből készült labdát említ, melynek neve: „Hooscha Bolla". 



Grabünden megyében Disentis falu Kolostor Múzeumában egy 7-8 cm 
átmérőjű lószőrlabda található, melyet Bernhard páter gyűjtött valamikor 
1880 és 1948 között. 

Németország 

A Régi játékok Schleswig-Holsteinből c . 3 7 1966-ban megjelent könyv egy 6 cm 
átmérőjű tehén gyomrából előkerült „szőrgolyó"-nak mint játékszernek képét 
közli. (Csak érdekességként említjük meg, hogy Mark Twain Huckleberry Finn c. 
könyvében is ilyen, a tehén gyomrából előkerült labdát említ: „Jimnek, Miss Wat-
son négerének volt egy ökölnagyságú szőrgombolyagja, amit egy ökör negyedik 
gyomrából szedtek ki, és avval mindenféle varázslatot csinált. Azt mondta, hogy 
egy szellem lakozik benne, és az mindent t ud . 3 8 

Szerbia 

A Zentai Városi Múzeum munkatársa, Kovačev Olga néprajzkutató köz
lése alapján tehén- vagy lószőrből készült labda volt ismeretes Zentán. Neve 
„lopta". A készítéshez meleg vizet használtak, két tenyerük között keményre 
gyömöszölték. 3 9 

Cseh Köztársaság 

Vera Misurcova néprajkutató szóbeli közésén alapul a következő adat: Stara 
Hamry faluban Osztrava környékén ló- és tehénszőrből a gyerekek maguk gyúrtak 
labdát. A neve: „pucka". Falra dobálták, lapockával ütötték, vagy fociztak vele. 

Bulgária 

Kevés, de sokszínű hagyományokra utaló adatunk gyűlt Bulgáriából. 
„Csináltunk ilyet vízzel, és agyagos földet is tettünk bele. Hideg vízzel csináltuk 

a két tenyér között forgatva. Minden állat szőre jó volt hozzá, tehén, ló, szamár 
. . . Vakartuk a teheneket, onnan volt a szőr. Még az emberi haj is jó hozzá. A 
fodrásznál összegyűjtöttük a hajat, abból is csináltunk A jó labda egy évig is 
eltartott. Ha játszottunk, akkor egy léccel elütöttük messzire. A léc a kerítésnél 
volt. Azzal is síeltünk Úgy is készült, hogy az udvaron talált hamuval és a vízzel 
gyúrtuk Kevés volt a pénz akkoriban, ilyesmire nem futotta. Sok ilyen labda -
TOPKO OT KOSZA - vagy CSOP volt akkoriban. 

De zokniba tett rongyból is volt labda. Mi a mi szőrlabdánkat már a méretétől 
megismertük Csak mi, fiúk csináltunk ilyet, a leányok nem. 16-18 évesig játszot
tak a fiatalok ilyesmivel. Úgy is volt, hogy gumival, ami a bugyiból volt, körbe
kötöttük és rugóztattuk 

„Mi a tehenet ilyen fából való vakarával tisztítottuk ami alul fémfogas volt. 
A lovat már vasból lévővel, amiben több sor fémlap volt. A labda leginkább tehén 
szőrből volt. Ezt vízzel két tenyér között nyomogattuk A végén meg egy bunkóval 
ütögettük Ez hideg vízzel ment, a neve TOPCSE volt. A szegényeknek mindnek 



ilyen volt a labdája, ezt egymásnak dobáltuk, így játszottunk vele, meg mint a 
futball, úgy rugdostuk ""/-

„Blatec faluban láttam ilyet 1930-35 táján. Csak tiszta vízzel ment, 10-13 
éves fiúgyerekek csinálták "*3 

„Én a mai munkámat itt kezdtem ezzel a labdával. TOP a neve, vagy TOPKA. 
A falusi gyermekeknek nem volt pénzük nem vettek játékot. Ez a lovak fésülése
kor jött össze, tavasszal, amikor a téli szőrüket a lovak levedlettek Nekem 15 cm 
átmérőjű - mutatja - labdám volt. Kicsivel kezdtem, s egy hónap alatt lett ilyen 
nagy. Ennek a munkának a lényege az, hogy a már meglévő labdához mindig 
hozzá lehet tenni szőrt, még később is. Ha nehéz volt a labda, már fájt a rúgása. 
A focizás ezzel a labdával ment. Nem csinált mindenki ilyet, minek is, ha együtt 
használták Az állatok a falun kívül voltak mi meg mellettük játszottunk Lószőr, 
tehénszőr egyaránt jó hozzá. Voltak tavaszi, nyári, őszi játékok, és ezek nem 
keveredtek. Volt egy botos játék - a bikatka - ezt nyáron játszottuk A disznózás 
- SZV1NKA - ez fadugóval, botokkal ment, s egy lyuk is kellett hozzá a földben, 
ezt később ősszel játszottuk "44 

Adatok a Vajdaságból 

Bicskei Viktória (sz. 1915): „Labdát másképpen is lehet csinálni, mikor a 
tehén hátát vakarták az így összegyűjtött szőrt megvizezték és addig formálták 
míg össze nem állt, és nem lett kerek " 

Burány Béla úgy emlékezett, hogy a fiúk labdája mindig nagyobb volt, 
olyan marokba illő, a lányoké pedig kisebb. Kavics köré is készítették, hogy 
súlya legyen. 4 6 

Vrábel János (Csóka): „Édesapám (szintén csókái, 73 éves) mesélte, hogy 
játszottak szőrlabdával. Tehénszszőrből meleg vízzel gyúrták " Érdekes adatot 
közölt Vrábel János a szőrlabdával kapcsolatban: mint hangszerkészítő hasz
nálja, a lakkot ezzel viszi fel több rétegben a hangszerre. „Megcsináljuk a 
tehénszőr labdát, bevonjuk nagyon finom vászonnal, ezzel visszük fel a lakkot. 
Bocán Géza 83 éves hangszerkészítőtől tanultam, akinek az öregapja is hangszer
készítő volt."41 

Törköly István a Régi szajáni gyermekjátékok c. - itt közölt - írása szerint 
Szajánban „külön varázsa volt a szőrlabdának mert úgyszólván mindig vörös 
szőrből készült". 

Összegzés 

Amikor 1982 körül gyűjteni kezdtük a szőrlabdára vonatkozó adatokat, 
nem voltunk biztosak benne, hogy ez még lehetséges: mára már Magyarország 
minden megyéjéből vannak adataink, és eurázsiai próbálkozásaink is sikerrel 
jártak. Mindez arra buzdít minket, hogy a megkezdett kutatásokat folytassuk. 

A további anyaggyűjtés során szükséges lenne elvégezni a következő fel
adatokat: 



1/ Egy falu képét megrajzolni aszerint, kik ismerik és milyen szinten ezt az 
apró játékszert. Egy ilyen, a falu minden lakosára kiterjedő vizsgált egyben a 
felejtődés menetét és fokát is megmutatná. Az adatok és az alaposabb gyűjté
sek megszaporodása után érdemes lenne meghatározni: vannak-e táji, nagytáji 
sajátosságok. Ha igen, mik azok? 

2/ A beveze tőben feltett a lapve tő kérdés megválaszolása megkívánja 
először is a Magyarországon élő nemzetiségek ilyen jellegű vizsgálatát; az 
átadó-átvevő viszonyának meghatározását, illetve ha nagy eltérések vannak, 
akkor azok területi határvonalát; a gyűjtés Nyugat-Európára és Kis-, illetve 
Közép-Ázsiára való kiterjesztésének folytatását a 20. század viszonylatában. 

3/ Szükség lenne a szőrlabda-készítést együtt látni a hozzá leginkább kap
csolódó játékokkal, meghatározni ezek legrégebbi vonulatát hazánkban. Majd 
a kitekintő vizsgálatoknál ezt is felhasználni a rokonság meghatározásában. 
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36. J. B. Masüger 1955 
37. Hildemarie Schwindranzheim: Holstein 1966 
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A szőrlabda előfordulására utaló adatok 

1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

Győr Sgy: Puksbaum Jenő, sz. 1919 

2. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 

3. VAS MEGYE 

Táplánszentkereszt 
őriszentpéter 

Adattár 9. 
Csiszár Károly, 1992 

4. VESZPRÉM MEGYE 

5. FEJÉR MEGYE 

Dunapentele Sergő Erzsébet néprajzkutató szóbeli közlése 



Muraszemenye 
Böde, 
Göcsej vidéke 
Szentegát 

7. SOMOGY MEGYE 

Újireg 
Balatonlelle 
Pogányszentpéter 
Darány 
Kadarkút 
Vízvár 

Főnyedfalu 

8. TOLNA MEGYE 

Bölcske 

9. BARANYA MEGYE 

Ibafa 

Bakócza 
Mohács 
Olaszi 
Boly 
Szulimán 
Dencsháza 
Szentdénes 
Molvány 
Nagypeterd 
Lipótfa 

10. PEST MEGYE 

Galgamácsa 
Cegléd 

Thury Gy. Múzeum Ltsz: 71. 84. 3. 
Horváth Gyula, 1990 
Gönczi Ferenc, sz. 1912 
Adattár 13. 

Adattár 7. 
Nagy Mária szóbeli közlése 
Thúry Gy. Múzeum, Ltsz: 72. 58. 8. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 
Lajos Árpád, sz. 1940 

A szoc. otthon lakóitól 

Adattár 6. 
Horváth Henriette szóbeli közlése 
Sgy: Seregély János, sz. 1908 
Janus P. Múzeum, Ltsz: 77. 21. 99. 
Janus P. Múzeum, Ltsz: 77. 21. 78. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 
Adattár 13. 

V. Dudás Juli, 1976 
Hídvégi Lajos közlése 



Szügy 
Kazár 

Lajos Árpád, 1940 
Palóc Múzeum, Ltsz: 64. 5. 11. 

12. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

Sajónémeti 
Mezőkeresztes 
Mezőkövesd 
Arló 

Alsőborsod 
Aggtelek 
Szilvásvárad 

13. HEVES MEGYE 

Kriston Vízi József, 1989 
Adattár 12. 
Fügedi Márta, 1988 
Néprj. Múzeum, Bp. EA 14426 
és Sgy: Gál János, 1930 
Sgy: Nagy Vincéné, sz. 1930 
Gömöri Múzeum, Ltsz: 89. 361-7. 
Lajos Árpád, 1940 

Hatvan 
Mikófalva 

Hatvány L. Múzeum, Robotka Zsóka szóbeli közi. 
Kriston Vízi József, 1989 

14. SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYE 

Nyíregyháza Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató közlése 

15. HAJDÚ-BIHAR MEGYE 

Sáp 
Földes 
Karcag 

16. SZOLNOK MEGYE 

Cibakháza 

17 BÉKÉS MEGYE 

Déri Múzeum, Ltsz: V. 86. 183. 1. 
Népr. Múzeum, Bp., Ltsz: 60. 35. 825. 
Győrffy I. Múzeum, X. Honism. Tábor 1315-76. 

Néprajzi Múzeum, Bp., Ltsz: 60. 35. 760. 

Újkígyós 
Újíráz 
Zsadány 
Orosháza 

Adattár 12. 
Adattár 12. 
Népr. Múzeum, Bp. EA 12987. számon 
Lajos Árpád, 1940 



Csanádalberti 
Szentes 
Hódmezővásárhely 

Szegvár 
Szeged 
Makó 

Adattár 8. 
Adattár 11. 
Kiss Lajos 1981 és Nagy Veronija, T. J. 
Múzeum, szóbeli közlése 
Néprajzi Múzeum, Bp., Ltsz. 60. 35. 821. 
Bálint S. 1957. II. 523. 
Markos Gyöngyi néprajzkutató szóbeli közlése 

19. BACS-KISKUN MEGYE 

Kalocsa 
Homokmégy 
Fülöpszállás-Székekpuszta 
Szabadszállás 
Kecskemét 
Orgovány 

Soltszentimre 
Kiskőrös 

SZÉKELYFÖLD- ERDÉLY 

Adattár 1. és Pécsiné Ács Sarolta 1978 
Romsics Imre népr. kutató szóbeli közlése 
Sgy: Nagy Imre, sz. 1917 
Sgy: Áipli Gyula, sz. 1944 
Sgy: Mónus Gáborné, sz. 1930 
Sopron, Domonkos Ottó néprajzkutató 
szóbeli közlése 
Sgy: Farkas Júlia, sz. 1963, tanárnő 
Sgy: Cserményi Boglárka, sz. 1961, tanárnő 

Magyaró 
Lőrincréve 
Esztelnek 
Székelyvarság 
Kisgalambfalva 
Nyikómente 
Temesvár 

Adattár 3. 
Adattár 10. 
Gazda Klára 1980 
Váczi Mária muzeológus szóbeli közlése 
Sgy-
József Dezső 1949 
Sgy: Kovács Andrei, sz. 1920 

A szőrlabda európai előfordulására utaló adatok 

BULGÁRIA 
Lauocseme Sztoján Sztojavon, sz. 1919 
Koprivstica Alekszander Bozsilov, sz. 1926 
Blatec Rajkó Szefterszki, sz. 1930 
Trnovi kerület Jordán Nikolov Kosztov, sz. 1927 



SZERBIA 
Zenta 
Felsőhegy 
Újvidék 
Csóka 
Zenta 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 
Stare Hamry 

NÉMETORSZÁG 
Storrman 

Subotié Milán, sz. 1930 
Bicskei Viktória, sz. 1915 
Dr. Burány Béla (szóbeli közlése) 
Vrábel János 
Törköly István (részlet 
a Régi szajáni gyermekjátékok c. dolgozatból) 

Vera Misurocsova népr. közlése 

Hildemaric Schwindranzheim (1966, Holstein-könyv) 

SVÁJC 

Grabünden megye 

Saas 

Appenzell megye 
Saas/Hrabünden 

Disentisi Kolostor Múzeum 
Bernhard páter gyűjtése, 1880-1948 
Hans Weber, sz. 1927 
I. B. Masügcr, i. m. 
Hans Weber sz. 1927 

Elnevezések 

bolgár: top, topka 
szerb: lopta 
cseh: pucka 
svájci: Hooscha Bolla 
német: Haare Balle 
özbeg: kaltuf (kopasz labda) 
kazak: top 
kirgiz: top 
türkmen: top, pekgi 
török: top 
mongol: tüdeg (összegyűjtött), bumbuk 
orosz: nem tudjuk 
ukrán: nem tudjuk 
ujgur: nem tudjuk 
tatár: tup 
udmurt: gonsar (északi nyelvjárás), gontup (déli nyelvjárás) 
tádzsik: tub, háppák 




