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A VALLÁS VILÁGA
A SZEGEDI NÉP PÉLDABESZÉDEIBEN

A beszélt magyar nyelven belül különbséget teszünk köznyelv és tájszólás kö
zött. Erezzük, hogyanépnyelvnek máig olyan sajátságai és értékei vannak, ame
lyekkel szinte csak az ünnepélyes költői nyelv vetekedik: gazdag a megfigyelés
ben és képekben, a rögtönzésben és árnyalatokban, ízes a megfogalmazásban, haj
lékony a kifejezésben. A paraszti szó folytonos vonatkozást teremt a mondanávaló
és a természet világa, illetőleg az emberi környezet közott. Innen a hasonlatok
szeretete: a beszéd nyomatékot és távlatot kap általuk. A számtalan ki nem mon
dott utalás, az összefüggések egynémely részletének elhallgatása. a szűkszavúnak

tetsző tömörség a népnyelvet a táj közösségén kívül állók számára sokszor te
szi érthetetlenné, de föltétlenül érdekessé. Nem ;életlen, hogy nyelvünk legna
gyobb mesterei erejüket, ízeiket mind a népnyelvből. édes ,anyanyelvükből mar-í
tették. A sok közül csak Mikes, Arany, Tömörkény, Móricz, Móra, Tamási, Ko
dolányi nevére és műveire emlékeztetünk.

Az ihletett népnyelvből még leginkább a közmondások kerültek át a köz
nyelvbe. és váltak általánosan ismertté. Nem is csoda, hiszen a népnyelvnek leg
nagyobb remeklései közé tartozik a tapasztalatnak és életbölcsességnek szemlé
letes f'ogalmazású, csattanós tömörségű kifejezése. Megnyugtat, vitát vág ketté,
pörpatvarr oszlat el egy-egy idejében alkalmazott, találó példabeszéd.

A következőkben a szegedi népnyelv gazdag világából azokat aszólásokat,
példabeszédeket emeljük ki, amelyeket így vagy úgy a vallás ihletett. Akadhat
nak közülük, amelyek már Dugonics példabeszédei és jeles mondásai között is
megvannak. illetőleg más vidékeken sem ismeretlenek. A kép teljessége érdeké
ben mégsem hagyjuk el ezeket sem.

A vallási hagyomány világából való szegedi szólások közül legrégibbnek
tetszik az Isten vére áldjon mög, amely az állhatatos kérlelés, rábeszélés, szinte
könyörgés jellegzetes alsóvárosi formulája: az Isten vére áldjon mög, ne igyál már
többet! A szólás nyilvánvalóan azzal a régebben szeritvér néven is emlegetett,
középkori szegedi vérző ostya tiszteletével függ össze, amelyről Laskai Ozsvát tesz
említést. A míraculurn már régen elenyészett, a szent vér ereklyejét tanuságul
szólrtó mondás azonba-n máig él.

A XVI. század hitvitáít, vallási ellentéteit idézi föl a hitetlen, gonoszul meg
átalkodott jelentésben használatos árjányoshitű, amely akor arianizmus néven
is emlegetett unitárius felekezetére utal, és amellyel mlnd a katolikusok, mind
pedig a kálvinistálc ádáz harcot vívtak. A kunhitű, azaz alattomos, rosszindula
,túan kétszínű, szintén ezekre az időkre, a kunok nehézkes beolvadására vezet
hető vissza.

Mi már nem hallottuk, de Csaplár Benedeknek (1872) még sikerült megörö
kítenie egy szegedi szólást, ami még föltétlenül a hódoltság viszontagságai kö
zött született. Eszerint aki csak hírét hallotta valaminek, azt így is mondották:
hallotta hírit, mint az apátiak a Miatyánknak. A szólás nyilvánvalóan még az al
sóvárosi barátok hajdani misszíós tevékenységével kapcsolatos. Messze környéken
nem volt pap, templom, és így a szétszórt hívek ritkán részesültek oktatásban.
A török időkben - jegyezte föl Csaplár a szólás mondai magyarázatát - egy
pap eljutott az apátiakhoz és megkérdezte tőlük, hogy tudnak-e imádkozni, tud
ják-e a Míatyánkot. Erre felelték, hogy csak a hírét hallották.

Szeged népe a hódoltság idején az alsóvárosi templom és franciskánus kolos
tor körül húzta meg leginkább magát. Érthető, ha a templom a város nyelvi tu
dntát is gazdagon ihlette. Szeged múltjából ismeretes, hogy II. József tiltó rende
letéig asylum, vagyis egyházi menedékhely volt: bűnösök, de sokszor igazságra-
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lanul üldözöttek is oltálomra találtak benne. A jogszokás már majd két évszá
zada megszűnt, de öreg alsóvárosiak arra, ha valaki, valami biztonságban van,
jó helyre kerül, ezt mondják: áziomba van.

Ismeretes, hogy a szerzetesí tonzúrának, azaz hajkoszorúnak pilfs az ősi.

középkorí magyar neve. Ez népünk szójárásában kissé módosult értelemben máig
használatos. Arra, aki attól fél, hogy megpofozzák, megöklözík a fejét, ezt mond
ják: félti a pilíst, azaz félti az irháját. Korán fölkelt: korán fővötte a pHíst.
(Szatymaz) .

Kifürkészhetetlen az eredete annak az alsóvárosiakat bosszantó, valószínű

leg világi papok ajkán született, és nem sokat érő dologra célzó mondásnak:
olyan is az, mint az alsóvárosi mise. Olykor még ezt is hozzáteszik: amit húsz
krajcárért mondanak a barátok. Sokszor még bővebben: nincs benne sle glória,
se krédó. Ami mögmarad, azt is sebössen mondják.

Szeged másik ősi temploma a palánki, azaz belvárosi Dömötör templom volt,
a mai Fogadalmi templom helyén. A templom búcsúnapján természetesen elma
radhatatlan volt az ünnepi eszem-iszom, amelyből védőszentjük tiszteletére a ju
hászok is derekasan kivellték a részüket, és amely sokszor kevéssé épületes ré
szegséggel végződött. Innen már a Dugonics följegyezte szólás az állandóan része
geskedő emberre: neki mindég Dömötör napja van.

A palánki útrnapi búcsú valamikor jeles társadalmi esemény volt, amelyen
a deákok is nagy számmal vettek részt. Érthető tehát a régi hasonlat a tömeges
kivonulás érzékeltetésére: kirukkoltak, mint úrnapján a deákgyerökök. Az egy
szeri diák is szépen felöltözött, de míruthogy csizmája nem volt, mezítláb volt
kénytelen a körmeneten részt venni. Ezért szokták azután arra mondani, akinek
valami nincs rendben az öltözetén: fölőtözött mint úrnapkor a diákgyerök.

Rókus városrész a XVIII. században bontakozott ki. Lakói ebben az időben

még sokat foglalkeztak kukoricatermeléssel, dísznóhízlalással, birkatartással. A go
noszkodó más városrészbeliek úgy találták, hogy a rókusi kukoricapolgárok egykori
fa temploma akoira emlékeztet. Ebből a következő csúfolódás keletkezett: Rókus
város jól csinálja, akolba jár papja, nyája.

A szegedi görögkeleti szerb templom tornyába '1820-ban belecsapott a villám.
.Ennek nyelvi emlékezetét őrzi a máig közismert, Tömörkénytől is emlegetett tré
fás szólás: inkább a rác templom tornya dűljön össze, minthogy ez vagy az meg
történJék. A templom jellegzetes ikonosztázisa ihlette a feltűnően szokatlanul dí
szes. holmi érzékeltetésére a következő szőláshasonlatot: cifra, mint a rác ótár.

A régi szegedi zsidóság hagyományvilágának találó megfigyeléséből került áIt
a halászok szaknyelvébe a zsidó utca, zsidó utcát áHít, főszödi a zsídóutcát szólás.
A zsidó utca valamikor a halhasító tanyák szélén készült póznasor, ahol a már
kihasított és sósiében a kívánt ideig áztatott halak zsinórra terítve száradtak. A
régi hagyományokhoz ragaszkodó zsidók nagy tiszteletben tartották a szombat
nyugalmát. Lakóhelyükön kötélből vagy láncból korlátot feszítettek ki, amelyen
túl ezen a napon nem volt szabad haladniok. A zsidó hittel függ még össze az
éber várakozást szemléltető, népünk körében is emlegetett szólás: várja, mínt zsi
dók a Messiást.

A Víz néven emlegetett szegedi árvíz (1879) előtt a piactéren. a városháza és
vendégfogadó szomszédságában egy barokk Szentháromság-szobor is állott. Itt gyü
lekezett szerdán és szombaton a hetipiacozó nép, vasárnap pedig itt hullámzottak
a külvárosok férfiemberei, legényeí, hogy a' heti elfoglaltság után találkozzanak,
elbeszélgessenek, munkát keressenek, vagy elszegődjenek, továbbá a dobszóval ki
hirdetett tanácsi rendeleteket, tudnivalókat meghallgassák. Innen a régi alsóvárosi
öregek körében élő szólás: mindön újság mögteröm a Szentháromság lüvibe. Ha
sonló régi. de inkább a piaci életre vonatkozó mondás: mögteröm mindön a Szetit
háromság' laposán, vagyis a 'piacon minden megtalálható. még rossz termés ide
jén is.

Magához a templomhoz, paphoz is számos, részben közismert szólás fűződik.

Aki elszegényedett és koldusként a templom elé kellett állania, hogy alamizsná-
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ért könyörögjön: templom alá jutott. A békesség kedvéért megteszem ezt vagy
azt, hogy így: a faluban maradjon a templom. Tréfásan komoly figyelmeztetés,
ha valaki nem kellő tisztességgel öltözve jelenik meg, vagy nem illendően visel
kedik valahol: csiba ki a templombú, ha nincs olvasód. Más változat szerínt: ki
lcutya az anyaszentegyházbú. Tápén így is: ki kutya az anyaszentegyház pallásárú.
Élő tápai szóhagyomány szerint egyik régi szigorú plébános, a szegedi szárma
zású Szilber Gyula (tl905) e szavakkal utasította ki a kóruson rendetlenkedő

legényeket a templomból. Aki vasárnap a kocsmában tölti az időt: abba a temp
lomba jár, ahun üveggel harangoznak. Vállalkozásainkban ne legyünk kicsinyesek:
ha akar, lögyön templpm, :'11inek az a kápolna.

Nem térül meg sohasem: majd mögfizeti a ,kecskeméti nagyharang. Dugonics
nál: megfizeti a nagyharang. Tápaiak ezzel hűtik le a Ielkendezőt, aki újságként,
fontoskodva mond el valami ismert, vagy jelentéktelen dolgot: nagy csuda, mégse
harangoznak. Gyerekre szélnak rá, arnikor ültében a lábával kalimpál: ne ha-
rangazz az ördögneki .

Idézzünk az Isten belefoglalásával született szólásokból is. Durván káromko
dik: feszíti az Istent. Él, de nem fejlődik jószág, gyerek: tarti az Isten. tarti, de
nem neveli. Ész nélkül, meggondolatlanul megy, törekszik: mén. mint az Isten .ökre.
Nagyon régen volt: akkor még az Isten is kisgyerök vót. Itt Jézusról van szó, An
nak adja az Isten a sarkantyút, aki nem tudja pöngetní, vagyis [ómódjával nem
tud mit kezdeni, nem akar segíteni a rászorulókon. Jó az Isten, jót ád: bízzunk
az Istenben, megsegít. Tréfás változata: jó az Isten, ád a zsidó, vagyis hitel ís van
a világon. A rontásból származó betegség a tápaiak, régi városiak szerint: nem
Isten nyavalyája. Szégyenre, csapásra mondják önvigasztalásul: az Isten engöm evvel
szeretött. Légy nagylelkű: amit az Istentú sajnálsz, elviszi az ördög. Isten malmai las
san őrölnek:az Isten se nem siet, se nem felejt. Másként: az Isten nem ver bottal.
Ahol nincs, ott ne keress: ahun nincs ott az Isten se tanál. Aminek nem akar
vége szakadní : nincsen vége,mint az Isten országának.

Tréfás átkozódás: Hogy az Úristen tönné rá a bal ~ezit. Semmiért, semennyi
ért sem: az Úristen magváért se, alsötanyaíak ajkán: az Isten váltságáért se, azaz
a Krisztusért se.

Tréfás fohászkodás munka kezdetén: Uram, Jézus eressz rá, szabadíts mög, ne
.soká. Az elvetemedett embernek se Jézusa, se Krisztusa. Én sem vagyok alábbvaló
a többi embernél: míndnyáiunkért möghalt a Jézus. Elfogyott, nincsen: Jéz'lLsnál
a többi, majd máskor ideadja. Ételért könyörgö gyereket neveltek e szólással tü
relemre. Összevissza, szanaszét hever a holmi: úgy áll, mint a Krisztus tűzreval6ja.

Ez nyilvánvalóan a papnak jUJttatott, kényszerűségből adott járandóság emléke
zetét őrzi. Akinek jó összeköttetései vannak, boldogul: akinek Krisztus a barátja,
könnyen üdvözül. Könnyű eltervezní, nehéz véghezvinni: Teremtő vóna, csak Mög
váltó lögyön. .

A szeritekről azt tartja a tréfás szegedi néphagyomány, hogy három igazi szent
van: Búzavágó Szent János (június 24), Borszűrő Szent Mihály (szeptember 29),
Disznóölő Szent András (november 30). .

Szent Mihály táján már kezd hűvösödni az idő, innen a szorongás tréfás ki
fejezése: fél, mint a cigány Szent Mihálytú. Ami kárba ment, továbbá elveszett
vagy kölcsönadott dolog, ami nem került meg: elhegedűlte Szent Dávid. Dugo
nics szerint: hegedűlt arrul Szerit Dávid, el is magyarázta. Rokon vele a máig
hallható: elirta Szent Dávid, el is magyarázta. Orbáncos kiütés támad az arcán:
kiverte a Szetit Antal tüZe. Mondják részeg emberre, altinek bortól piros a ké
pe, de vörösre vert gyerekre is.

Idézzünk a papokhoz, barátokhoz fűződő sz6lásokból is. Aki szeret uraskodní:
u1'adzik, mint a pap kutyája. Nem rimánkodom közönyös, kelletlen embereknek:
minthogy betegös papot imádjak (kérleljek), inkább gyónatlan halok mög, A jó
pap is holtig tanul. Sokszor még hozzáteszik: mégis tanulatlan hal mög. Dugo
nicsnál olvassuk, de olykor máig hallható: jobb az Isten száz papnál.
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A kolduló barátok hajdani világára emlékeztet: beszél a barát, alamizsna a
vége. Aki elfogad valamit, de nem kérdezi meg, mivel tartozik érte: barátgarassaL
fizet. Ismeri, nyilvánvalóan szegedi éveiből Mikszáth is.

Aki nagyon tele van valami mondanívalóval és folyton arról beszél: tele van
mint kántor aneLujával.

E;gy-két szólásunk a hitélettel, a szentségek és szenfelmények világával függ
össze. A magunk hibáival szemben elnézőbbek vagyunk, mirrt másokéival: más
búnit minden embör jobban ismeri mint a magáét. A bűnbánat belső megnyug
vással jár: szánás, bánás: isteni áldomás.

A szegedi tájon a böjtölés, nagyböjti megtartóztatás régebben igen szígorú
volt. Csak olyan eledellel éLtek, amelyet a harmat nevelt, amelyet tehát az anya
föld termett. Még tejfélét sem ettek. Innen a tápaí öregek rosszallása a böjt egy
házi enyhítései miatt: könnyű a bűt túrún, kinyérön. A könnyelmű költekezést né
ha keserves áron )ehet helyrehozni: rövid farsangnak hosszú a bűtje .

. Régebben a rabról így emlékeztek meg: lábán az olvasó, úgy imádkozik. Aki
nem tud mit kezdeni a vagyonával, segíteni sem akarja belőle a rászorulókat: an
nak adja az Isten az oLvasót, aki nem tud rajta imádkozni.

Tréfás tápaí szólás: előre van, mint Bord az Úrangyalával, vagyis elvégzett már
valamit.

Dugonicsnál olvassuk: pénzzel járják a búcsút: pénz mindenhez szükséges, Út
ját nagy kerülővel teszi meg: elindult, mint Istenős Jancsi a búcsúra.

Népünk valamikor szívesen zarándokolt a marosmentí híres búcsújáróhelyre,
Badnára. Úgy látszik, némelyek dicsekedtek is vele. Innen kerekedhetett az íroní
kusan dicsérő szólás a hetvenkedő, nem egészen becsületes emberre: szereti a
meggyet, vót Radnán, jó táncol, szépen fordul. A régi radnai búcsúsok kéthetes
útjukra egy-egy füstölt sonkát is vittek magukkal. Ezért biztatták, biztatják ma is
disznóvágáskor a böllért: akkora sonkát kerekítsön, hogy Radnát is mögjárhassuk vele.

Ami biztos, szilárd, az a tápalak nyelvén erős, mint a római vallás. Más
ként: úgy áll, mínt a Sion högye,

Akadnak bibliai eredetű, ihletésű szólások is. Nem vagyunk rokonok: Adám
'ML, Évárú vagyunk atyafiak. Csak rövid ideig tart: eltart addig, mint a Matuzsá
lem kerítése. Sírva fakad: Abrahámra vicsoríti a fogát (tréfás). Sovány, kiéhezett;
olyan, mínt a hét szűk esztendő. Néha még hozzáteszik: egyvégbe.

Az öngyilkos nehezen üdvözül: aki magának gyilkosa, mönyországnak nem
lakésa.

Az ördögöt emlegető szólásokból is néhány: takarodj innen: vígyön ördög, tart
son pokol. A részeg ember, aki jól összetörte magát: a pokol küszöbibe verte a
fej it. Gyomorégéstől kínlódó részegben ég a pokol. A gonoszság föltételezi, ki
váltja a jóságot, szeretetet is: ördög nélkül angyal se vóna. Dugonics hallomása
szerint: sok ördög se ér egy angyalt. Minden rosszra kész, komisz ember: talpon
áll benne az ördög. A 10po1Jt jószág ördög révín gyütt, Az egyik kutya, a másík
eb: az egyik ördög, a másik gonosz lélök. Megtérní, megjavulni érdemes: mögtért
bűnösnek nincs pokolra útja.

Nagyon is szemelvényes előadásunk befejezéséül egy olyan szólást idézünk,
amelynek forrása egy, már az Érdy-kódexben is olvasható középkori exemplum,
vagyis szószéken elhangzott, mesekíncsünkben máig is élő épületes példázat.
Eszerint az ördög míndég ott van az ember sarkában, hogy bajt szerezzen neki.
Még a templomba is követi. Kezében bivaly-, esetleg ökörbőr, amelyre fölírja
mindazoknak a nevét, akik az Isten házában helytelenül cselekszenek. így azokét
is, akik míse, prédikáció alatt elszundítanak. Innen az itt alvó embert jellemző

tápaí szólás: kör'(i,lfogták az ördögök. Egy máig emlegetett tanyai szentember, En
gi Tüdő Vince is mondogarta, hogy aki imádság közben elalszik, vagy nem kellő

komolysággal imádkozik, azzal az ördögök incselkednek.
Nyilvánvaló, hogy az ország más tájaira is kiterjeszkedő hasonló kutatás szép

eredményekkel jutalmazna, Belevilágítana katolikus népi hagyományunk egyik alig
ismert tartományába.
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