
Szólásmondások a kocsordi nép beszédében 

FARKAS JÓZSEF 

1957 szeptemberétől — nehéz hónapok után — Kocsord községbe 
kerülhettem — ahogy én neveztem magamat — néptanítónak. Magány
ba taszított szomorúságomat hamar magam mögött hagytam, mivel nép
rajzi gyűjtésbe fogtam. Megsárgult,, vonalas irkáimból hasonló sorsú ba
rátom, Erdész Sándor hatvanadik születésnapjára, hatvan szólásmondást 
ide jegyzek a kocsordi nép hétköznapi beszédéből, mások és a magunk 
okulására. 

1. A halottas menetet .nem szabad az ablakból nézni, mert meghal az il
lető. 

2. Aki a zuhogó esőt az ablakon keresztül nézi, sápadtságba esik. 
3. Aki álmából ébredve hirtelen az ablakra néz, elfelejti, hogy mit 

álmodott. 
4. örül, mint ablakos tót a hanyattesésnek. (A valami miatt bánkódó, 

búsuló emberre mondják gyakorta.) 
5. Ha adnak vedd el, ha ütnek szaladj el — mondással biztatják a szé

gyenlős, félszeg embert. 
6. A nehéz sorsú szegény emberre mondják: szegényt az ág is húzza, a 

kutya is megugatja. 
7. Az alattomos, rosszindulatú embernek gyakorta kívánják: könnyeb

bedjen meg a szalma az ágyában! 
8. Az ügyeskedő, pénzzel, pálinkával gyorsan mindent elintéző ember

re mondják: úgy megy neki minden, mint az ágybaszar ás! 
9. A háznál maradt, kéretlen, eladólányról mondják: az ablakon kérik, 

az ajtón nem viszik! 
10. A legkisebb csekélységért is neheztelő, sértődöttséget mutató leányra 

mondják: minden az orrán akad! 
11. Az irigy, jelentgető szomszédnak emígy kiáltanak át a kórórekeszen 

(kerítésen): az akasztófán száradj meg! 
12. A gyenge étkű, ímmel-ámmal eszegető, inkább csipegető, gyomorbajos 

emberre mondják: nem malom az, amelyik nem őröl meg mindent! 
13. Nem esik messze az alma a fájától, mondják a „rossz" lányra, ha az 

anyja is „hasonló" volt. 
14. Az ajtófélen álldogáló, leülni nem akaró, pletykáló szomszédasszony

nak szokás mondani: üljön már le egy kicsit Erzsi néni, ne vigye el az 
álmunkat! 
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15. Az állva evő, késő este és kora hajnalban is serénykedő, dolgozó 
embert ha pihenésre biztatják emígyen válaszol: majd pihenünk, ha 
meghalunk! 

16. A lusta, a munkát kerülő emberre szokták kézlegyintve mondani: 
megette a fene azt a kutyát, amelyiket bottal kell a nyúl után za
varni ! 

17. A lusta háziasszony öklömnyi töltöttkáppsztájára mondják vendég
ség után a „barátok": a töltöttkáposztája, — vagy túrósbélese — 
maga szopta az anyját! 

18. Az olyan vezetőre, szónokra, politikusra, képviselőre mondják, aki 
a tárgyról el akarja terelni a szót: másról beszél mint Bodóné, mikor 
a bor árát kérik! 

19. Két asszony hetivásár, három asszony országos vásár, ha leállnak 
„beszélgetni", tartja a mondás. 

20. A mindenre figyelő, oktalanul kíváncsiskiodó, firtató, kérdezősködő 
embernek gyakorta odamondják: ne akarj mindent tudni, mert bába 
(szülésznő) lesz belőled! 

21. Ha egy munkahelyen sok az „okos", sokan parancsolnak, megesik, 
hogy sok bába közt elvész a gyerek! Nincs a munkának eredménye. 

22. Mellőzött ember gyakorta mondogatja: énértem is leesett a bagoly a 
fáról! 

23. A folyton kötekedő, a kákán is görcsöt kereső emberre mondják: az 
élő fába is belekötne! 

24. Az éjszaka bálpzó, reggel sokáig alvó leányt, legényt emígy „ugratják" 
ki az ágyból: ilyenkor már a beteg is kifelé forog az ágyból! 

25. Aki csak tervez, de tervét nem tudja megvalósítani, arra mondják le
nézően: sokat akar a szarka, de nem bírja a farka! 

26. Az olyan emberre mondják, aki rossz tanácsadóra hallgatott: aki bo
gár után szalad, szarba lép! 

27. Az olyan főnökre, aki kiabál a beosztottjaival, rásütik: úgy beszél a 
dolgozókkal, mint juhász a bojtárjával, gorombán. 

28. A testhez simuló nadrágú lányokra mondják a fiúk: olyan feszes a 
nadrágja, hogy visít alatta a bolha! 

29. Gyakorta így kiáltanak fel az emberek, ha sok ostoba emberrel kell 
„viaskodniuk": terem a bolond, ha nem vetik is! 

30. Hogy szereted édes testvéredet, kérdezik a gyermektől; haprodukál-
tatni akarják a szülők: Mint galamb a búzát, gilice a párját, vágja rá 
az okos gyermek. 

31. Az utcán cifra, otthon rendetlen asszonyra mondják a faluban: Üti 
cifra, házi rongy! . 

32. A néhány éves gyermek fejét a családhoz közelálló felnőttek a ven
dégeskedés alatt az ölükbe fogják és megcirógatják, megsimogatják. 
Közben az alábbi versikét mondogatják: Ciróka-maróka! Mitfőztél! 
Kását! Míg a kútra jártam, elvitte a pap macskája, megette a pap 
kutyája! Kác, kác, kácc! 

33. Ha a leány legénymódra fütyörészik, rászólnak emígyen a felnőttek: 
ne fütyöréssz, mert nagyra nő a csecsed! 
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34. A kocsordiakat csíkosoknak csúfolják, gyakorta mondogatják: a ko-
csordi csíkosok, megették a lébucot! (A bíbic »Vanellus vanellus« 
neve lébuc Kocsordon.) 

35. Aki sokat markol, de keveset fog, ekként „könyvelik" el a faluban: 
Belemarkolt mint Bakos a csíkba! 

36. Az álmos ember ásítás közben mondogatja: elaludnék egy cipóért, ha 
soha nem adnák is meg! 

37. A becsületét eljátszott emberre mondják: elszarta a kalapácsnyelet! 
38. A gyenge, erőtlen embert így jellemzik: erős, mint az oláh-ecet, ki

lenc liter egy főzet! 
39. Ha a kacsa a porban fürdik, a giliszta kibújik a lyukából, a bereg

szászi hegy füstöl, a pályi harangszó behallatszik Szálkára, ha az 
új holdat már délután lehet látni, az öregek szerint megjön az eső. 

40. A bogrács körül üldögélők közt, akire rájár a füst emígyen viccelik: 
fingosra jár a füs.t! 

41. Ha valaki keres valamit, de nem találja, gyakorta mondogatják neki 
tréfásan: itt van a fülem mellett egy kis gazban! 

42. Ha lóg, lötyög valakin a ruha, rámondják rögvest: úgy áll rajta a 
ruha, mint tehenén a gatya! 

43. Aki restell kérni segítséget szomszédtól, komától, testvértől, arra 
mondják: néma gyereknek az anyja sem érti a szavát! 

44. Megunt, szűk, kinőtt ruhára mondja a gazdája: oda adnám egy kötél 
hamuért is! Vagyis ingyen is, csak szabaduljon. 

45. A szomszédasszony ha kérdezi a gyerektől, hogy hol Van anyád? Gya
korta kap ilyen választ: a padon (padláson) korpa van benne! 

46. A búskomor asszonyoknak szokták az évődő szabadszájú férfiak oda
kiáltani: Komámasszony miért olyan bús? Mért nem veret magába 
húst! 

47. Aki kutyával játszik, bot legyen a kezébe — tartja a kocsordi böl
csesség. Vagyis óvakodni kell a ravasz, megbízhatatlan emberektől. 

48. A birtokát, földjét eladogató nemtörődöm gazdára mondogatták: rossz 
juh az, amelyik nem bírja a maga gyapját! 

49. A rászoruló emígyen panaszkodik, ha nem segítenek rajta rokonai: 
adnak tanácsot, de nem adnak kalácsot! 

50. A rossz vásárt csinált gazda otthoni magyarázkodását így nyugtázza 
gazdasszony: Késő karácsony után kántálni! 

51. A sokbeszédű, kevés munkájú nőszemélyre „illesztik" a következő 
mondást: amelyik tyúk sokat kárál, keveset tojik! 

52. Aki korpa közé keveredik megeszik a disznók, tartja a rossz társaság
ba került emberről a szatmári figyelem. 

53. A mai világban gyakran így sóhajtunk fel látva, hogy mindenki a 
maga hasznát keresi: minden szentnek maga felé hajlik a keze! 

54. Az orrát fennhordó, gőgös ember után megjegyzik mosolyogva: Ki 
vagyok, én vagyok, az égig látok! 
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55. Az álomszuszék, mindig alvó emberre több mondás is járja: kialudna 
a paszulylevesből a húst, a kolompért a (burgonyát) a földből, a bal
tából a nyelet, a tehénből a borjút! 

56. Akit összeszidnak, lepocskondiáznak, szomorúan panaszolja: kifizet
tek aprópénzzel! 

57. Az ördögnek is volt kifogása, mikor az anyját megmászta, keserűen 
jegyzi meg a kocsordi ember, ha rosszember káros cselekedetét mi
nősíti. 

58. Aki hálátlan embert támogat, emígy figyelmeztetik barátai: kígyót 
melengetsz a kebleden! 

59. Az oktalan, tapasztalatokkal nem rendelkező gazdasszonyra rámond
ják hamar: Be is rántotta, habarta, mint az egyszeri asszony a ká
vét, még sem lett jó! 

60. Aki más embert kihúz a bajból, de magával nem törődik, cselekede
tét így ítéli meg a szatmári nép: „a más lábábul kihúzza a tüvisket, 
oszt a magájéba veri!" 

A kocsordi ember szóláskincse számtalan szállal kötődik a szatmári 
népélet különböző megnyilvánulásaihoz. Megértésükhöz a kulcsot a nép
szokások, a néphit tanulmányozása, belső törvényszerűségeinek, lehelet
finom vonásának az ismerete adja meg. 

A szatmári, de a kocsordi ember is, ismert szólásával, beszédének 
gúnyos, tréfás, kedélyes, bölcselkedő árnyalatot kölcsönöz. Így kijelenté
sei többértelműek. Az értő embernek gyönyörűséget, a botfülűnek méla 
töprengést okoz. 




