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AZ ORMÓS-GYÜJTEMÉNY 
SZÓLÁS- ÉS KÖZMONDÁS-
ANYAGÁBÖL 

Kartondobozokban, gondosan elrendezve őrzik a karlócai (Sremski 
Karlovci) levéltárban (Csicseri) Ormós Zsigmond gyűjteményét* Az úgy-
nevezett Ormós Gyűjteményt a Jugoszlávia és a Román Népköztársaság 
között fenálló tudományos kutatási együttműködés egyik kimagasló 
eredményének tekinthetjük, mivel a hatalmas anyag ezen összefogás 
nélkül nehezen juthatott volna el Romániából hozzánk. Ormós Zsigmond 
neve sok helyen szerepel, korának egyik legismertebb, legnépszerűbb, 
haladó gondolkodású tudósa, politikusa volt. Temes vármegye főispánja, 
nemcsak megalapítója a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Mú-
zeum-társulatnak, hanem gyarapítója is e társulat különféle gyűjtemé-
nyeinek. Feltételezhető, hogy ezért kerülhetett a széles látókörű, min-
den iránt érdeklődő tudós birtokába az 1859 és 1860-ban, hivatalos fel-
hívásra készült topográfiai és etnográfiai összeírása Bács-Bodrog vár-
megye helységeinek. Temes vármegye hivatalos felhívására indult meg 
ez az összeírás a szétküldött kérdőívek, felszólítások alapján. Említésre 
méltó, hogy az összeírás kiterjedt más vidékekre is, s így nem csupán 
Bácska települései szerepelnek benne. Itt találjuk Szerémségnek és 
Bánságnak több kisebb vagy nagyobb települését is. 

A leírás monográfiaszerű. Némely község hatvan, hetven oldalt fog-
lal el a hosszúkás papírhasábokon. Valamennyi német nyelvű, s elég 
olvashatatlan gót betűvel vetették papírra a jegyzők, bírók községük 
jellegzetességeit. Meglepő ellentmondások derülnek ki a kézirat tanul-
mányozásából a helyek, települések nagyságát, s a felgyűjtött anyag 
alaposságát illetően. 

A településkép nem a helység fejlettségétől függ, hanem attól, 
mennyire tartották fontosnak, lényegesnek a kérdések feldolgozását a 
község elöljárói. Egyben az is kiderült, hogy mennyi fáradtságot vettek 
maguknak községük hiteles bemutatása érdekében, mennyire tartották 
szívügyüknek a részletes, teljeség igényével történő bemutatást. így 
történhetett meg, hogy kicsiny, jelentéktelen falvakból hosszadalmas, 
aprólékos leírásokat olvashatunk, virágzó, történelmi nevezetességű vá-
rosokról, nagyobb településekről pedig csak néhány odavetett mondatot. 

* I t t m o n d o k köszönete t Hegedűs Anta l tö r ténésznek , aki f e lh ív t a a f igye lmemet 
a g y ű j t e m é n y meglé té re . 
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Számunkra azért is jelentős ez a gyűjtemény, mert sok magyar, 
szerbhorvát és szlovák szórvnáyt tartalmaz. A település története, föld-
rajzi fekvése, éghajlata, domborzata, vízrajza, növényzete, állatvilága, 
szellemi és tárgyi néprajza, kultúrája, irodalma, nyelvjárása, sok-sok 
adattal gazdagítja eddigi ismereteinket múltúnkról, vidékünkről, falva-
inkról és városainkról. 

A sorok között gyakran található magyar nyelvű személynév, föld-
rajzi név, szerbhorvát vers vagy népdal, szlovák nyelvű szólás, közmon-
dás. Jelen írásunkban azt a szólásanyagot kívánjuk bemutatni, amely 
magyar nyelven fordul elő a német nyelvű szöveg és magyarázatok 
között. A hatalmas Ormós-féle gyűjteményben ez ugyan elenyésző, szá-
munkra azonban érték, mivel múlt századi adatokat tartalmaz, frazeo-
lógiánk fejlődésére, használatára világít rá. 

Tudjuk, hogy ez csupán töredéke az akkori szólásanyagnak, azon-
ban így, a maga mivoltában is érdemes megismerkedni vele. 

A szólásokat, közmondásokat, állandó szókapcsolatokat változtatás 
nélkül közöljük, hogy megtartsuk a hitelességet, s megőrizzük a törté-
netiséget. 

BAJSA 

Szegény mint a templom egere. 
Esső után nem kel köpönyeg. 
Mijén a jónap, olyan a fogagyisten. 
Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 

BOGOJEVO 

Adj a tótnak szállást kiver a házadból. 
Ritkán következik a job. 
Mutassad neki a kis ujadat, az egész kezed akarja. 

SVETOZAR MILETIC 

Nem mozog a falevél ha szél nem fúja. 
Aki keny, az megy. 
Egy fecske nem képéz egy nyarat. 
A Farkas nem ette meg a telet. 
Aki másnak vermet ás, maga bukik bele. 
Több nap, mint kolbász. 
Addig nyújtózkodjál, meddig a takarod ér. 

TOPOLYA 

Kutyából nem lesz szalonna. 
Ebcsont öszefor. 
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WEPROVÁC 

Nagy fába vágta a fejszét. 
Sok lúd disznót győz. 
A fáradt lónak még a farka is nehéz. 
Farkast emlegetnek, kert alatt kullog. 
A vas is megvásik idővel. 
Lassú víz partot mos. 
Belé törött a kése. 
Ebre bízni a hájjat. 
Lukas hordót tölteni. 
Nem sült el a puskája. 
Szoros neki a kapcája. 
Minden cigány a maga lovát dicséri. 
Ebül gyütt szerzedéknek ebül kel elveszni. 
Messzi veti a sulykot. 
Mondj igazat betörik a fejed. 
Nem jó nagy urakkal cseresnyét enni. 
Hívatlan vendégnek ajtó mögött a helye. 
Farkasnak mutatsz erdőt. 
A Dunába vizet hordani. 
A melly ebet megakarnak ölni, annak veszett nevét költik. 
Nem minden botból lészen beretva. 
A bagoly is bíró a maga házában. 
Nem fél a koldus a fosztástól. 
Az öreg katonának élesebb a kardja. 
A sok bába között elvesz a gyermek. 
A sok szakács elsózza az ételt. 
Felöntött a garatra. 
Akit a kígyó megcsíp, még a gyíktól is fél. 
Aki mint vet, úgy arat. 
Egy követ fújnak. 
A kakas se kukorékol utána. 
Ami nem éget, annak hagyj békét. 
A rövid végét húzni. > 
Vastagon van a füle mögött. 
Ami sok az megárt. 




