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TÁRSADALMI ELLENTÉTEK 
A KÖZMONDÁSOKBAN ÉS 
A SZÓLÁSOKBAN 

A közmondások, szólások olyan sajátságos nyelvi jelek, melyek több 
tudományág számára tesznek lehetővé vizsgálatokat, illetve vizsgála-
tokban, vizsgálati anyagban való felhasználást. Nagyon jól tudjuk, hogy 
a kimondottan lingvisztikai vizsgálatok mellett, amikor is a nyelvi meg-
szerveződést, a nyelvi jelrendszer tagjainak felhasználási módját, a funk-
cionálást, a nyelvi és társadalmi szituációkhoz való kötöttséget veszik 
bonckés alá, a néprajznak is bőséges vizsgálati, vizsgálódási lehetőséget 
biztosítanak a szólások és közmondások. A közmondások és szólások 
ugyanis a használók évezredes tapasztalatait foglalják szavakba rövi-
den, találóan és szemléletesen. így öröklődnek nemzedékről nemzedékre, 
természetesen mennyiségben és minőségben is változva, mert ez a nyelvi 
kifejező eszköz sem megkövült, ez sem változhatatlan. Ez is részt vesz 
az emberi nyelv változásában, természetes mozgásában. A közmondás 
és szólás nemcsak nyelvi megformálásában alakul hozzá a kor nyelvi 
normájához, használati szabályaihoz, ízléséhez, hanem kifejezi, megfo-
galmazza a használók életének társadalmi, gazdasági, művelődési vál-
tozásait is, egyszóval a használók életének, tudatának változásait is, igaz, 
nem mindig rögtön, hanem nem egyszer egy lépés fáziseltolódással, egy 
lépés lemaradással. 

Arról sem szabad azonban elfeledkeznünk, hogy eme nyelvi jelek 
konzerválják is „mint a kultúra hosszútávú emlékezete" a régebbi tár-
sadalmi, gazdasági, művelődési viszonyokra utaló nézeteket, ítéleteket. 
O. Nagy Gábor is azon a véleményen volt, hogy a közmondások nem 
követik híven a társadalmi változásokat, a közmondások inkább a kon-
zervatív vagy már elavult szemlélet hordozói. Viszont azt is elmondhat-
juk, hogy napjainkban a korszellemnek és az anyagi alapnak megfele-
lően vagy „modernizálják" a régieket, vagy, amint az várható is, újak 
keletkeznek. Ebből az következik, hogy egymás mellett élnek a régiek 
és az újak. A szóbeliség élteti ezt a műfaj t is, mint a folklór számos 
más műfaját . Mivel a közmondás és szóláskincsben ilyen rétegeződés 
figyelhető meg, figyelembe kell venni a közmondásoknak, szólásoknak 
ezt a kormeghatározó történeti értékét. 

A közmondások, szólások tartalmi oldalát nézve, rögtön meg kell 
állapítanunk, hogy a közmondáskincsben különösen az erkölcsi szabá-
lyokat illetően, sokszor az egymással legellentétesebb felfogásokat is 

49 



megtalálhatjuk. Ennek az ellentmondásosságnak az okait részint a tör-
téneti és társadalmi okokban, körülményekben kell keresnünk, de nem 
hagyható figyelmen kívül a keletkezés helye, ideje, valamint a társa-
dalomban élő egyedek belső ellentmondásai sem, azok, amelyek nem-
csak egy bizonyos személynél jelentkeznek, hanem bizonyos helyzet-
ben, bizonyos szituációban, s mint társadalmi szituációhoz kötöttek ma-
radtak fent, mivel úgy érezték, az ő szemléletük, erkölcsi állásfog-
lalásukat, tapasztalatukat húzta alá, fogalmazta meg a közmondás, 
szólás. 

A néprajz mindig figyelemmel kísérte a közmondás- és szóláskin-
cset, mert az ember viszonyulását bontotta ki belőle a társadalomhoz, 
más embertársakhoz, a közösséghez, a társadalmi rendhez, az erkölcsi 
normákhoz, az élet számtalan megnyilvánulásához, a sokféle tevékeny-
séghez. 

A többnyire erkölcsi illetve osztály-, politikai ítéletek, tanácsok, hasz-
nos megállapítások felbeszülhetetlen információkat tartalmaznak ugyan-
is az ember gazdasági, társadalmi helyzetéről, mindennapi életéről, 
anyagi viszonyairól, a termelési viszonyokról, munkájáról, művelődési 
viszonyairól, a család, az egyes generációk egymás közötti viszonyairól, 
a barátság, a világ, az élet felfogásáról, az érdeklődési körről, az emberi 
magatartásról stb. kérdéseiről, egy szóval az élet sokarcúságáról, az 
embernek a benne elfoglalt helyéről, az interperszonális relációkról. 
Ugyanakkor az ember érzelmeiről is kapunk információkat, de nem 
mindig a legszemélytelenebb megfogalmazás hangján, hanem igen sok-
szor emocionális töltéssel ellátva. 

A néprajz a nyelvi-formai elemeken túl többek között ezt a tema-
tikus sokféleséget, ezt a valósághoz alkalmazkodást, a már letűnt világot 
tükrözést, a mögöttes tartalmat és a közösségi hagyományra épülést, a 
szóbeliséghez való kötöttséget figyelembe véve jutott el ahhoz az állás-
ponthoz, hogy a közmondások és szólások az epika körébe tartozó folk-
lór műfajok egyike. „Minden proverbium mögött — írja Voigt Vilmos 
A magyar folklór 286. lapján — egy hajdani esemény áll, amelynek el-
mondásával egy olyan kerek történet bontakozik ki, amelynek van hőse, 
és az e hőssel történő cselekményből adódó tanulság az, ami a prover-
biumot megfogalmaztatja. Az eredeti történet, eredeti szereplő mivolta 
később gyakran elhomályosul vagy teljesen el is felejtődik, csak a ta-
nulság — a proverbium — marad meg, és az érvényességi kör, amelyen 
belül alkalmazható." 

Hogy valóban így, ilyen módon keletkeznek a szólásmondások, bi-
zonyítja sok még ma is ismert hátterű szólásunk, melyek a dédapák 
idejében vagy a közelmúltban, sőt napjainkban is tudott, ismert, való-
ban megtörtént eseményen alapszanak. A történet, az esemény kor-
társai jól ismerik a valóságos hátteret, a szemtanúk a hagyományozás 
törvényei szerint a valóság fedezetével mondják el a szólás történetét, 
ismervén a történeti alapot, a személyt, akihez fűződik a szólásmondás, 
aki aktív illetve passzív résztvevője volt az eseménynek, helyzetnek. 

A kortárs azután más egyéb tudásával ezt is átadja az utódoknak, 
a hagyományőrző, illetve hagyomány átadó szerepüknek engedelmes-
kedő. már változott körülmények között élő utódoktól függ, hogy élte-
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tik-e, emlegetik-e a valót, a szólás hátterét, vagy feledésre ítélve a hát-
tér elhalványul s marad csak a szólás. 

A Jugoszláviában élő magyarság is, különösen az idősebb generáció 
még sok helyi keletkezésű szólás hátterét, eredetét ismeri. Szívesen el 
is mesélik az érdeklődőknek, közben nagyokat kacagva élik ú j ra az 
elmúltat. 

Gyűjtőutaink során Moravicán járva ismerkedtünk meg többek kö-
zött Kiss Lidi nénivel, aki szinte minden folklór műfajban járatos, sőt 
nemcsak járatos, hanem forrásértékű felvilágosításokkal is szolgálhat. 
A vele folytatott beszélgetés során feltűnt, hogy milyen szépen, ízesen 
beszél s milyen szívesen él szólásokkal, közmondásokkal, hogy színe-
sítse mondanivalóját. Egy ilyen beszélgetés során megütötte a fülünket: 
„Ügy tett, mint a Nószkó farkasa, elmént maga, oszt hetedmagával gyöt 
haza." Egy legény jellemzésére mondta az idézetteket Lidi néni. Ez a 
legény elment a faluból, világnak ment, de idők múltával családostól 
tért meg. A szólás hátterét feszegetve, Kiss Lidi néni a következőkép-
pen mesélte el a szólás keletkezését: 

„Nagyanyám mesélte nekem a Nószkó farkasa történetét. Akko tör-
tént, miko az ü édesapja ojan surbankó gyerek vót, se leginy, se gyerek. 
A falunkba, ahun most a Tűzótólaktanya van, vót egy kert, három 
uccára nizött. A sarkán vót egy kiss nádas ház, a kíkfestő lakott benne. 
A Krivaja fojó, amit akko Nagyároknak hítak, akko is ott fojt, csak 
nem vót neki kiásva árok, noha az égisz ucca szilesigbe fojt, ha nagy 
eső vót, és a kerbe, amit akkor festő kertnek hítak, ot is sokszó felfakatt 
a víz, még bent a házba is Akko azt betömtík, megtőtötík, oszt lakták 
továbbá. Miko mán nagyon vizes vót. hogy nem bírták lakni, othatták. 
Nem soká állt üresen a ház. Akko még sok vót a vándorleginy, egy gyütt 
keresztül a falun, meglátta az üres házat, ű belement lakni. Azt az em-
bert Nószkónak hitták. Annak monta magát. Csizmadia vót, de nyáron 
mindig halászott, pákászott, madarászott. Könnyű vót neki a falun kivül. 
Amere fojt a Nagyárok, mán nádas vót, tele hallal, vadkacsáva, csikka. 
Nagyon tudott halászni. A halat ecseréte kenyéré, zsiré. így éldegélt. 
Télen fódozta az emberek csizmáját, papucsát, azér kapott enni meg 
rossz gúnyát. Eccő valamejik gazda adott neki egy beteg, koszos mala-
cot, kikötötte eztet a gyepre, hogy legejjen. Csinát neki ólat, ásott egy 
gödröt, abba mindig vót viz, ott birt a malac fürdeni. Adott neki inni, 
enni meg csöves kukoricát, azt hoztak neki a gyerekek, oszt ü ment 
halászni. Niha még Szivacon is tumént, hetekig is odakóborgott. Akko 
tavassza Szivacon tul tanát egy kis farkasköjköt, réti farkas vót az. Az 
öregeket biztosan agyonlüttik, ű meg a kis farkast haza hozta. Monták 
is neki a faluba, ha ez csinál valami galibát, felakasszuk kendet. Elne-
vezte a farkast Lilinek. Ügy megtanította mindenre, mint a kutyát. Mikó 
nyőtt, ki tuta nyitni az ajtót, persze fábu vót a kilincs! Miko mentek 
madarászni a rétbe, akko bement a Lili, zavarta a szárnyasokat, az öreg 
meg bottá ütötte le üket, oszt hozta haza. Szípen nyőtt a Lili is meg a 
malac is, azt a gyerekek etettik, kaptak írte halat meg csíkot. A halat 
még a Lili is ette meg a sok jó vadkacsát meg, ami gyütt. Lili nyőtt, 
szípen nyőtt, eccő eszibe jutott, hogy jó lenne vőlegint szerezni, tél vót. 
Eccő illa berek, nádak, erek, elmént világnak a Lili, mint a Múzsák 
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kutyája. Megijedt az öreg, még a faluházán is bejelentette, hogy elmént 
a Lili. Közbe levágták neki a malacot, a kóbászt a kiminbe tettik füstőni, 
a többi húst meg lesózták és betettik a kisházba. A konyhába vót a 
pallásfeljárat, ott vót egy könnyű létra, egy dézsába káposzta egy nagy 
termisküve lenyomtattál. Telt, mút az idő, de a Lilinek se híre, se 
hamva. A faluba a nípek rettegnek, filnek, hogy ma j még gyün a fa r -
kas. Ügy is lett. Ecce arra íbred az öreg egy szíp hódvilágos, hideg 
iccakán, amire akko azt szokták mondani, de farkasordító hideg van, 
hogy ordítanak ám a farkasok. Felugrott az öreg a vacokjárul, kinyiz a 
kisablakon, hát ott egy farkascsorda. Meggyütt a Lili a vőleginyekke! 
Hamar bemént a hátusó házba, a káposztás dézsárul lekapta a követ, 
amivé le vót nyomtatva és a konyhaajtóba tette, megtámasztotta vele 
az ajtót belül. De a Lili neki az aj tónak meg a többi is mind. Az öreg-
nek alig vót annyi ideje, hogy fel a pallásra. Miko mán a létrát húzta 
fel, a Lili kapaszkodott bele. Rákijátott, az visszahúzódott, ő meg fel-
rántot ta a létrát, lecsukta az ajtót, ráü t az ajtóra. Se csizma a lábán, se 
nagykabát, se suba. A suba ojan rosz vót, hogy abba kilenc macska nem 
fogott vóna meg egy egeret, de neki jó vót. A farkasok odalen nekistek, 
a húsnak, a kóbásznak, az öreg csizmájának, mindent szittíptek, a nagy-
kabát já t is. Kimenni nem birtak. Az ajtón csak annyi rést nyomtak, 
hogy bementek, de kimenni nem birtak a fal sarkátul. így a fa lu 
megmeneküt tűlük. Miko má mindent felfaltak, szittíptek, egymást mar-
ták, az öreg meg fenn didergett a palláson, az ajtón, nem mert onnan 
mozduni, mert fiit, hogy felugrálnak, oszt felökik az ajtót, akko neki is 
víge. Miko kezdet virradni, arra ment két őr, hall ják a nagy robajt, 
az öreg is lekajabát nekik, hozzanak puskát, lűjik agyon a farkasokat, 
mert az iccaka meggyütt a Lili sokadmagáva. Az őrök ementek, vissza-
gyüttek, a kisablakon belűttek. Miko egyet meglűttek, a többi is arra 
az egyre szaladt, akko lelűttik mindet, a hat vőlegint meg a Lilit. Az 
öreget lehúzták a palásrul, félig megfagyva, félig bedilizve. Miko meg-
látta, hogy a farkasok martaléka lett minden, a ha já t típte. Azóta is 
szokik mondani, amejik légin elmént a falubul és családostul gyöt haza, 
ez is úgy tett, mint a Nószkó farkassa, elmént maga, oszt hetedmagával 
gyöt haza!" 

„A bánáti It tabén — most mesélte egy barátom — élt egy idős asz-
szony, aki a nagyanyjától hallotta a következő történetet. Az Üveges 
Marisról szólott, s ennek nyomán, ha valakivel történik valami, bajba 
jut, akkor Ittabén azt mondják: Megszorult, mint Üveges Maris. 

Történt ez pedig a régebbi időkben, hogy lókötők tértek a falu 
alatt levő csárdába. Nagy italozásba kezdtek, minden féle jót követel-
tek az asztalra. 

— Kocsmáros, valami hiányzik! — kiáltotta el magát a lókötők 
hangadója. 

Megszeppent a kocsmáros, mert vajon mi hiányzik még ezeknek 
a betyároknak, amikor minden jót az asztalra rakott. 

— Hallod-e, hogy hiányzik valami, ebadta cégéres gazember? 
— Mi kellene, ha volna? — kérdezte megszeppenve a kocsmáros. 
— Menyecske! — kiáltották a betyárok. 
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Hű, elöntötte a meleg a kocsmárost, mert nem olyan ez a falu, 
ahol betyárokkal társalkodó menyecske akadna. Vagy mégis? . . . 

— Hát az Üveges Maris, ha az jó lesz . . . 
— Elő azzal a fehércseléddel! — parancsolta a vezér. 
És jött az Üveges Maris, illegette már magát a betyárok előtt, s 

kerekedett olyan hangulat, hogy a — legenda szerint — majdnem ki-
dőlt a csárda oldala. 

Hajnalban elpilledtek a tivornyázók, fizetni akartak, mert pénzük 
volt bőven, azaz . . . 

— Nincs meg a pénzem! — kiáltott fel az egyik betyár. 
A másik is a zsebébe nyúlt, de csak dohányporba markolt. így 

járt a harmadik is. 
— Azt a kutya ú r . . . — kerekítette el a füstösképű betyár. — Ez 

az Ablakos, vagy milyen Maris kizsebelt bennünket. 
— Üveges az te, de most majd megemlegeti ezt a napot. — Lóra, 

cimborák, megtanítjuk mi, hogy nem lehet velünk kibabrálni! 
És elnyargaltak a mámoros betyárok Üveges Marishoz, kiráncigál-

ták az udvarra, követelték tőle a pénzt. De a betyárokkal társalkodó 
menyecske biztos helyre mentette az ezüstöket, és nem akart vallani. 

— Kössétek a ló farkához! Majd bevallja, hogy ő vitte el a pénzt. 
Üveges Marist a ló farkához kötözték, és végigszántották vele a 

kórós, szamártövises réten. 
Hogy vallott-e Üveges Maris, a betyárok mulattatását szolgáló asz-

szony, azt már nem tudja elmondani barátom, de Ittabén, ha megszorul 
valaki, valami nagy baj éri, akkor ezzel a szólás-mondással intézik el: 
Megszorult, mint Üveges Maris." — ír ja Kántor Oszkár. 

Az adatszolgáltatók, illetve a folyamatos előadásban, beszélgetésben 
újabb közmondásokat alkalmazók még élénken emlékeznek a prover-
biumot kiváltó történetre, eseményre, személyhez — teljes névvel meg-
jelölt — személyhez kötve az eseményt, anekdotát, ha a faluban történt. 
Ha másutt élő személyről és történetről, eseményről van szó, akkor a 
helymegjelölést sem hanyagolják el. Tehát a proverbium háttere még 
nem halványodott el, nem veszett ki a közösségi tudatból. Még élvezik, 
élvezettel, huncutan mosolyogva adják elő, a szemük sarkából figyelve 
a hatást, a visszacsatolást. Ezek a proverbiumok még nem megkopott 
formában, háttér nélkül élnek egy-egy közösségben. 

De nemcsak a néprajz foglalkozik ezzel a nyelvi-folklór eszközzel, 
hanem más interdiszciplináris kutatásokban is felhasználják a prover-
biumókat, másfajta vizsgálati anyagban is szerepelnek vizsgálati esz-
közként. Többek között a személyiségvizsgálatban, a pedagógiai pszicho-
lógiában is. Az ilyenfajta vizsgálatokkal azonban jelen pillanatban nem 
szándékozunk foglalkozni. 

De most már kanyarodjunk vissza témánkhoz. Témánkkal kapcso-
latban idézzük fel O. Nagy Gábor álláspontját: „ . . . a szólás . . . magán 
hordozza mind a dolgozó, mind az elnyomó osztályok ellentétes szem-
léletének j egye i t . . . " (O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondá-
sok, Gondolat, 1966) Szemerkényi Ágnes így viszi tovább a gondolatot: 
„ . . . a proverbiumban az egyéni tapasztalás nyer általánosítást, de csak 
akkor, ha a közösség véleményét tolmácsolja a szellemes egyén." (Sze-
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merkényi Ágnes: A proverbiumok logikai-szemantikai összehasonlító 
vizsgálatához, Népi Kultúra — Népi társadalom, II—III. 1969.) 

Sokak szerint a proveribumok olyan ősöktől megfogalmazott élet-
tapasztalatokról, ideológiai álláspontról informálnak, melynek igaz vol-
tát, érvényességét, helyénvalósá^át az idő is igazolta. Erdélyi János 
szavait idézve: „a hosszú tapasztalás által megerősödött, meghitelesített 
igazságok nem vesznek ki egykönnyen, méltók arra, hogy az utódok is 
tudomást szerezzenek róluk. „Közismert tény — írja Szecskő Tamás: 
Kommunikációs reendszer — köznapi kommunikáció c. könyvébn —, 
hogy pl. a közmondások —, amelyek gyökereiket a kapitalizmus előttií 
„természetadta" közösségeken alapuló társadalmakba eresztik — formai 
és tartalmi merevségükkel azt a célt szolgálták, hogy a társadalmi élet 
bizonyos alapnormáinak és értékeinek rendszerét kommunikálják gene-
rációról generációra." 

A Magyar folklór (szerk. Ortutay Gyula) 32. lapján olvassuk a kö-
vetkező megállapítást: „ . . . egész népköltészetünk . . . Feltűnően élesen 
fogalmaz a társadalmi ellentétek kérdésében, következetesen úr elle-
nes . . . " 

„Ür és paraszt gyanakvó haraggal állnak szemben egymással" — 
olvassuk a Magyarország története 1526—1790. c. összefoglaló mű egyik 
passzusában. 

Régi ellentét ez, még a késő feudalizmusból veszi eredetét, tovább 
mélyült a feudalizmus bomlása, a tőkés fejlődés megindulása, a paraszt-
ság differenciálódása idején. A közmondások is tanúskodnak az ellen-
tétről. 

A történetírók szerint, a paraszti gazdálkodás nem fejlődhetett a 
feudalizmusban, a feudális úr, a birtokos osztály gátolta fejlődését ki-
zsákmányoló politikájával. A földesúr ugyanis már nem elégedett meg 
a feudális járadékokkal. Minden áron fokozni akarta jövedelmét, hogy 
fedezhesse a fényűzés, a földvásárlás, a török elleni védekezés miatt 
mngnövekedett kiadásait. Hogy célját elérje, a jobbágyokat túlságosan 
igénybe vette, vámokat szedett, meghatározatlan napig tartó robotot ve-
zetett be, az igás robot mellett gyalog robotra is kényszerítette jobbá-
gyát, a bírság, a dézsma, a beszolgáltatás, a termésben visszafizetett 
rossz napokban felvett kölcsön, a fahordás, erdőírtás, a földesúri bírás-
kodás, a botolás, mind a jobbágy testi és anyagi erejének megfogyatko-
zását idézte elő. „A parasztság viszonylag jelentős tömegeinek elszegé-
nyedése volt jellemző erre a k o r r a . . . A jobbágyok kényszerítve zsel-
lérekké váltak, a földesúr ugyanis erővel elvette f ö l d j ü k e t . . . Az elsze-
gényedés nemcsak a zselléreskedésben tükröződött, hanem az „örökös 
jobbágyságban" is. (Magyarság történet). A prédikátorok a parasztság 
leszerelésére törekedtek, ilyeneket hirdetve: Add meg az istennek, ami 
istené, a császárnak, ami a császáré. 

A szökés és a felkelés volt a parasztság fegyvere. Mindenük hátra-
hagyásával menekültek, szöktek meg, ha másként nem lehetett véde-
kezni a földesurak kegyetlen bánásmódja ellen. Hátán háza, kebelén 
kenyere — mondja a közmondás. A szökött jobbágyok közül sokan a 
végvárakban való katonáskodásban láttak kiutat reménytelen helyze-
tükből. A zendülőket, a paraszti felkeléseket leverték, a résztvevőket 
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felkoncolták. A XVII. és XVIII. században a paraszti családi szövetke-
zetek, a zadrugák jelentettek még egyfajta menekülési lehetőséget a 
fokozódó kizsákmányolás ellen. A családi szövetkezetekben 25—30 sze-
mély élt, de csak a ház után adóztak, mert egy házban, egy kenyéren 
éltek. A XVIII. században a terhek ugyanis még inkább megnöveked-
tek, a katona eltartási kötelezettség, a porció, az ingyenes közmunka, az 
erőszakos katonafogás, a verbuválás, a folytonosan növekedő pénzbeli 
teher (füstpénz a földesúrnak, az egyháznak dézsma, párbér, hozzájáru-
lás a templom, az iskola, a tanító fenntartásához, a papi föld művelése, 
a terményjáradék is teher, a kilenced, a tized, a földesúrnak a konyhai 
ajándék, a forspont adás), a végrehajtás, a deres, a kaloda, a börtön, 
mind a jobbágyság és a földesurak közti ellentétet növelte. Ha már nem 
bírta a terheket a jobbágy, csapot, papot otthagyott. Az eredmény a sok 
koldus, csavargó, tolvaj, rabló. A lakosság segíti őket, mert sorstársakat 
lát bennük. 

A tőkés fejlődés megindulása magával hozta a parasztság differen-
ciálódását. A vagyonfelhalmozódás eredménye a nagygazda, a zsíros 
paraszt megjelenése. Ez a réteg is szaporítja a kizsákmányolókat. A 
töredéktelkes jobbágyok, a házas zsellérek részesként kénytelenek nyá-
ron aratni a földesúrnál, a nagygazdánál, a házatlan zsellérek napszámo-
sokká válnak, bérmunkásokká. A legkiszolgáltatottabbak a szolgák, a 
cselédek. Ezeknek semmiféle termelőeszközük nincs, teljesen kiszolgál-
tatottak. A bérmunkát végzők, ha nem akarnak dolgozni, botolás, elfo-
gatás, katonáskodásra kényszerítés a bérük. A többinek a terhe is szinte 
kibírhatatlan, ugrásszerűen megnövekedett a robotteher, hisz a földesúr 
piacra akar termelni. A földrablás, a jobbágy megakadályozása, hogy a 
piacon értékesítse felesleges terményét, állatát, konkurenciát jelentsen, 
a jobbágyörökösödés megakadályozása a földesúr eszközei a jobbágy 
vérének kiszipolyozására, a jobbágy kizsákmányolására. A jobbágylá-
nyok testi kiszolgáltatotttsága is ok az elkeseredésre. A betyárok, a sze-
génylegények megpróbálnak igazságot szolgáltatni, de a nemesi vár-
megye zsandárjaival üldözi őket, akasztófa vár rájuk. A koldusok, a csa-
vargók száma is növekszik. Az ellentét egyre mélyebb. A nagy kiter-
jedésű mocsarak, a sokszor kiöntő folyók, az áradások dögvészt ered-
ményeznek. A babonaság, a ráolvasás, ólomöntés, fejelfuvás stb. az 
egyetlen gyógyszer a természetes gyógyítás, a fűben, fában levő orvos-
ságok felhasználása mellett. Ember, állat gyógykezelése ez! Hullik is az 
ember és az állat egyaránt. Az alultápláltság, a sok megterhelés nem 
marad büntetlen. A túlrobotolás embert, állatot leront testileg. A lakás-
viszonyok, az öltözködés sem valami fényes, nagyon sok kívánnivalót 
hagy maga után. „A szegény legtöbbször konyhából, szobából, esetleg 
istállóból álló kunyhójában még az 1820 és 1848 közötti időben sem 
akadt egyéb a maga készítette ládaszerű ágynál, a festetlen támlájú 
padnál, a szökrönynél, ennél a durván ácsolt ládánál, amelyben a kevés-
ke ruhafélét és az egyéb apró holmit tartották. Megannyi darabja a 
paraszt faragó készségének. Edénye változatlanul a közönséges cserép-
edény: a parasztfazekas munkája. Fa evőkanállal evett fatányérból. A 
szegény ember asszonyostul, gyermekestül továbbra is vászonruhában 
járt. Télen legfeljebb két gatyát húzott fel, ritkábban bőrnadrágot. Posz-
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tóujjas helyett szűrdolmányt vagy ködmönt. — Ételei is kezdetlegesebb 
ételfélékből, főleg savanyú levesekből, kásákból, lepényekből, répa és 
káposztafőzelékből, főtt tésztákból, ritkábban paprikás húsfélékből áll-
tak." (Magyarország története 1790—1849. 160. 1.) A XIX. század paraszt-
mozgalmai sem hoztak sok változást. A „nagy szaladás" idején a polgári 
forradalom eltörölte ugyan a jobbbágyságot, sokan meg is gazdagodtak 
a XIX. század második felében, de a nagy tömegek továbbra is szegé-
nyek maradtak. A kapitalista fejlődés megteremtette ugyan a munkás-
osztályt, de a paraszt a földosztás elmaradása miatt anyagilag nem ke-
rült kedvezőbb helyzetbe. Majd csak a szocializmus változtat a helyze-
ten. 

Ez a dióhéjba szorított történelmi áttekintés talán némileg segít 
megérteni a közmondásokban, szólásokban jelentkező úr—szegény em-
ber viszonyt, az urak, a gazdagok viszonyulását a szegény emberhez, 
a parasztok lebecsülését, megvetését. De a szegény ember sem maradt 
adós, ő is hangot adott véleményének, megformálta, szólásba, közmon-
dásba öntötte az urak iránt érzett megvetését, ugyanakkor megformálta, 
szólásba, közmondásba öntötte a maga nyomorúságát is. 

Lássuk ezek után magukat a közmondásokat. 

1. A paraszt lebecsülése jelentkezik a következő szólásokban és 
közmondásokban: 

Huncut a paraszt, mihelyt egy araszt. — Baranya 
Huncut a paraszt, ha csak egy araszt. — Kórógy 
Vén rókát, vén verebet, vén parasztot nehéz megcsalni. — Baranya 
Parasztnak, ebnek ajtó előtt helye. — Baranya 
Aba nem posztó, paraszt nem úr. — Topolya 
Nem illik bocskorra a sarkantyú. — Topolya 
Isten őrizzen házas szolgától, jármos bivalytól, út melleti földtől. 

— Kishegyes 
Hegyes szarvú ökörnek letörik a szarvát. — Moravica. 
Ügy kell húznod az igát, ahogy a gazda parancsolja. — Kishegyes 
Lusta lónak korbács az abrakja. — Kishegyes 

2. A szegénység álláspontja az urakról: 

Nem jó az urakkal egy tálból cseresznyézni. — Bácska, Bánság, Ba-
ranya 

Nem jó az urakkal egy tálból cseresznyézni, meglövöldöz a magjá-
val. — Muravidék 

Gazdag ha bolond is, okosnak tart ják. — Pacsér 
Fejétől bűzlik a hal. — Topolya 
Nincs olyan gazdag, ki másra ne szoruljon. — Baranya 
Nincs az a sok, ami el ne fogyna.. — Topolya 
Éhes balha jobban csíp. — Kórógy 
Szegény fog madarat, de gazdag eszi meg. — Haraszti 
Farkasból bárány sose lesz. — Kórógy 
Több szegényt látni jót, mint gazdagot. — Szentlászló 
Halomra nem kell földet hordani, — Moravica 
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A gazdagnak is kettő az orrlika, mint a szegénynek. — Verbász 
Eszi a cselédet, mint fene a malacot, csak nem a farkáról kezdi. — 

Kishegyes 
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. — Becse 
Sólyom madárnak nem lesz galamb fia — Becse 
Botból nem lesz borotva. — Orom 
A gyümölcs nem esik messze a fájától. — Becse 
Hamis kereset ritkán száll harmad ízre. — Becse 
Úgy forog a kerék, ha kenik. — Becse 
A szegény emberből lett gazda a legnagyobb sintér, mert az ele-

venen is nyúz. — Kishegyes 
Amit ád az .úr, nincs köszönet benne, egyik kezével adja, a másik-

kal nyúl érte. — Feketics 
Aki gazdagnak kel, szegényen fekhetik. — Csúza 
Varjúnak var jú a fia. — Vörösmart 
A kutya is oda szarik, ahol nagyobb rakás van. — Feketics 
A gazdagság jó szolgáló, de rossz uralkodó. — Csúza 
Nincs olyan nagy úr, aki meg nem szorul. — Baranya 
Gazdag könnyen lel barátot. — Csúza 
A gazdagnak az egere is kövérebb. — Csúza 
Gazdagnak sok a kísérője. — Baranya 
Szegény ember marhája hizlalja az urat. — Baranya 
Ha a paraszt nem szarik, az úr nem eszik. — Kanizsa 
Gazdag ember gyermeke ritkán sír igazán apja halálán. — Feketics 
Űrnak, kutyának, lónak ne higgy. — Feketics 
Az urak vesznek össze és a jobbágyok haját tépik. — Kót 
Ki nagy úrral perel, könnyen tarisznyát lel. — Topolya 
Sétálnak, mint az urakban az ördög. — Verbász 
Rosszabb az adószedőnél. — Szentlászló 

3. A robotmunkáról, a munka ideje alatti ellátásról szól néhány 
közmondás, szólás: 

Lusta lónak korbács az abrakja. 
Nem haj t a török. 
Úgy kell húznod az igát, ahogy a gazda parancsolja — Csúza 
Nem kap zabálni, aki nem akar kapálni. — Kórógy 

4. A szökött jobbágy keservei csendülnek ki a következőkből: 

Hátán háza, kebelén kenyere. — Bácska, Bánság, Baranya 
Keserű a más kenyere. — Bácska 
Napnál ebédelt, holdnál vacsorázott. — Kishegyes 
Kiválcsa a nyúlpasszust. — Kishegyes 
Felhúzta a nyúlcipőt. — Zenta 

5. A törvény nem sok védelmet nyújt a szegénynek. 

A törvény olyan háló, mely a gyenge szúnyogot megfogja, a da-
rázs meg keresztültöri magát rajta. — Verbász 
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Régi szokás törvénnyé válik. — Bácska 
Ami szokás, illendő is. — Kúla 
Meghalt Mátyás király, oda az igazság. — Bácska, Bánság, Bara-

nya, Muravidék, Szlavónia 
Akié a tehén, azé a borjú is. 

6. A szegénység erkölcsi magatartását, véleményét mutat ják a kö-
vetkező szólások és közmondások: 

Legtovább az igazsággal érhetsz. — Temerin 
Ebül jött szerzemény kutyául megy el. — Temerin 
Amilyen a munka, olyan a jutalom. — Temerin 
Kinek egyszer megégette a száját a kása, az aludtejet is megfújja. 

— Csúza 
Egy rothad alma százat is elront. — Kispiac 
Minden botnak két vége van. — Temerin 
Rövid dínom-dánom, hosszú szánom-bánom. — Kispiac 
Szólj igazat, betörik a fejed. — Zrenjanin 
Előbb rágd meg, aztán köpd ki a szót. — Pacsér 
Beszélni ezüst, hallgatni arany. — Bácska, Bánság, Baranya 
Ne menj fejjel a falnak, mert betörik. — Becse 
Ne szólj szám, nem fá j fejem. — Becse 
Harag rossz tanácsadó. — Becse 
Minden nyavalyának legjobb orvossága a tűrömolaj. — Kúla 
Nem jó a rúd elé szaladni, mert elüt a kocsi. — Kishegyes 
Leforrázott eb az esőtől is fél. — Becse 
Bízik benne, mint Kossuth Görgeiben. — Baranya 
Aki nem szánt, gazt arat. — Baranya 
Aki nem vet, nem is arat. — Baranya 
Nincs aratás munka nélkül. — Baranya 
Ha paraszt nem volna, kenyerünk se volna. — Baranya 
A jó munkás mindig talál magának dolgot. — Baranya, Bácska, 

Bánság 
Az jár jól, aki a termését bőrben adja el. — Baranya 
Ha nincs pap, jó lesz a ministráns is. — Baranya 
Kinek pap a bátyja, isten a barátja. — Baranya 
Adós fizess, beteg nyögj. — Baranya 
Rosszabb már nem jöhet. — Baranya 
Nehéz két úrnak szolgálni. — Bácska 
Az a mienk, amit megeszünk. — Baranya, Bácska, Bánság 
Add meg a császárnak, ami a császáré, istennek, ami az istené. — 

Zenta 
A szegény ember sorsát csak a szegény érti meg. — Kishegyes 
A szegény ember sorsát csak az érti meg, akinek ugyanaz a tüsök 

szúrja a lábát. — Kishegyes 
A gazdag hízik, a szegény bízik. — Becse 
Gazdag pénzzel, szegény ésszel él. — Becse 
Nincs gyümölcsözőbb a szegény kenyerénél. — Csúza 
Nincs gyümölcsözőbb a szegény tenyerénél. — Csúza 
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Könnyebb a szegényt kicsúfolni, mint felruházni. — Csúza 
Fűzfa hegedűhöz nád vonó illik. — Baranya 
A szegény embernek egyetlen kincse a becsület. — Baranya 
Szegény ember csikója meg a gazdaember lánya a hámot hamar 

elkapja. — Temerin. 
Mindig azt a lovat verik, amelik húz. — Temerin 
A szegény ember nem nagy úr. — Baranya 
Szegény ember szándékát boldog isten bírja. — Baranya 
Nyűgbe vetett ló nem messze nyargal. — Csúza 
Asszony gazda, gyerek szolga nem sokat ér. — Baranya 
Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj. — Baranya 
Amint az apák fúj ják, a fiak úgy táncolnak. — Kórógy 
Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el. — Kórógy 
Pénz beszél, a kutya ugat. — Bácska, Baranya, Muravidék 
Aki bírja, marja. — Bácska, Bánság, Baranya 
Egy hamisan jött pénz száz igazat elhajt. — Temerin 

7. A szegénység, a vagyontalanság, a kiszolgáltatottság is hangot 
kapott a közmondásokban, szólásokban: 

Nagy akadály a szegénység. — Baranya 
Szegényt az ág is húzza. — Bácska, Bánság, Baranya, Muravidék, 

Szlavónia 
Nincs nagyobb baj a nincstelenségnél. — Baranya 
Körmetlen macska nehezen mászik fel a fára. — Baranya, Bácska, 

Bánság 
Sok bűn oka a szegénység. — Temerin 
Olyan szegény, mint szalma között a tetű. — Kishegyes 
Szegény, mint a templom egere, melynek kivarasodott a talpa a sok 

haszontalan szaladgálásban. — Kishegyes 
Szegény embernek szegény a szerencséje. — Becse 
Szegény ember úgy gondol a maga kevesére, mint a gazdag ember 

a maga sokjára. — Becse 
Szegény ember hamar megolvashatja a malacait. — Baranya 
Holmiját a szegény könnyen számbaveszi. — Baranya 
Szegénynek oly kár egy pénz, mint gazdagnak száz forint. — Ba-

ranya 
Ha a szegény ember csirkét eszik, vagy a csirke, vagy az ember 

beteg. — Baranya, Bácska, Bánság, Muravidék, Szlavónia, Sze-
rémség 

A gazdag akkor eszik, amikor akar, a szegény, amikor van. — 
Becse 

Szegénynek még a csuprából is kifut. •—- Baranya 
Olyan éles, mint a szegény ember baltája. — Baranya 
Szegény ember vízzel főz. — Baranya 
Szegény kevélyt az ördög is neveti. — Becse 

8. A szegény ember ha már nem bírja a terhet, kifosztották min-
denéből, koldusbotra jut, esetleg beáll betyárnak. A kiszolgált öreg had-
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fiak is életük alkonyán koldus tarisznyát akaszthatnak a nyakukba s 
járhat ják a vidéket alamizsnáért. Elnyújtott énekükkel hívják fel ma-
gukra a figyelmet. A betyárok között is több a betyárok legaljának szá-
mító kapcabetyár, aki még a tyúktolvajnál is silányabb embernek szá-
mít. A betyárok legtöbbször akasztófán fejezik be életüket. 

Fiatal katonából válik a vén koldus. — Baranya 
Nincs savanyább kenyér az alamizsna kenyérnél. — Baranya 
Pislog, mint vak koldus a toronyórára. — Kishegyes 
Szégyönös kódésnak üressen marad a tarisznyája. — Kórógy 
Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el. — Verbász 
Még a tyúktolvaj is becsületesebb, mint a kapcabetyár. — Verbász 
Káromkodik, mint a futóbetyár. 
Akasztófa címere. — Kórógy 
Szél verje össze a bokádat. — Baranya 

9. Vidékeinken még a török világnak is vannak nyomai a közmon-
dáskincsben. A török világ sok baja, szenvedése kapott megfogalmazást 
az alább felsorolt néhány közmondásban, szólásban: 

Török iga. — Hetény 
Török patkó, magyar járom, ez uralkodik ezen a tájon. — Hetény 
Rossz szomszédság török átok. — Hetény 
Vitte nagy boldogan, mint Kinizsi a törököket. — Hetény 
Hátra van még a fekete leves. — Becse 
Ügy él, mint egy pasa. 

Ezek a hevenyészve összeszedett és papírra vetett szólások és köz-
mondások csak szerény illusztrációként szeretnének szolgálni. Gyűjté-
sünkből még több szólást és közmondást is kiemelhetnénk, de talán 
egyelőre a felsoroltak is némi képet adnak az úr—szegény ember 
viszonyáról a jugoszláviai magyaroknál. 

A kilenc fogalomkörbe csoportosított anyagot még tovább lehetne 
bontani. Többek között pl. hírt kapunk ezekből a közmondásokból, szó-
lásokból a robotmunkáról. (Úgy kell húzni az igát, ahogy a gazda pa-
rancsolja.) A jobbágy viszonyulását mutat ja a robothoz a következő: 
Nem hajt a török. Az ímmel-ámmal végzett munkának nem sok haszna 
volt, a jobbágy ugyanis azt nézte, minél kevesebb erőbevetéssel végezze 
a szükségmunkát, a rákényszerített kötelességet, hogy még utána a saját 
kis földjének művelésére is legyen ereje. 

Mondtuk, hogy az adózás elől való menekülésnek egy módja volt 
a nagycsaládban, a családi zadrugában való élet. A nagycsalád szerve-
zetre utalnak a következők: Asszony gazda, gyerek szolga nem sokat ér. 
Amint az apák fúj ják, a fiak úgy táncolnak. Áldott a sok kéz, átkozott a 
sok száj. Ritkaságnak számított az asszony gazda a nagycsaládi szer-
vezetben, csak az igazán ügyes, talpraesett, jó szervező, gazdálkodáshoz 
értő asszonyok állhatták meg a helyüket. Ami pedig a fiak helyzetét 
illeti, tudjuk pl. Szlavóniából, hogy a felnőtt fiak is alárendelt helyzet-
ben dolgoztak, az apa, a gazda, a nagycsalád feje kikérte ugyan a férfi 
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tagok véleményét, de maga döntött, maga szabta meg kinek-kinek 
a napi feladatát-, apelláta nem igen lehetett az ő akarata, rendelete el-
len. A sok kéz valóban áldásosnak bizonyult a nagycsaládi gazdálkodás-
ban, hisz még a legminimálisabb gépesítésről sem lehetett szó, szükség 
volt minden munkáskézre, még a gyerekekére is, nem is szívesen 
adták ki a családból a férfi gyereket, ha netalán az özvegyen ma-
radt anya más családba szándékozott férjhez menni, nem maradt töb-
bé a családban akár özvegyen vagy más nőtlen, megözvegyült férfi csa-
ládtag feleségeként. A munkáskéz elvesztése anyagi veszteséggel járt 
volna. Minden erővel, még a falusi hivatalos szervek közbenjárását is 
igénybe vették, hogy*- visszatartsák a távozni akarót, ne kelljen kiadni 
az apai köteles részt. 

A jogi gyakorlatról is megtudtunk egyet-mást közmondásainkból. 
Szinte a római jog szólal meg paraszti megfogalmazásban a következők-
ben: Akié a tehén, azé a borjú is. Régi szokás törvénnyé válik. 

Mivel a rokoni kapcsolatok sok kívánni valót hagytak maguk után, 
különösen a sok, néha 25—30 tagot számláló, több generációt egybefogó 
nagycsaládban, ez is megfogalmazást nyert. A férfiak között ritkábban 
fordult elő civakodás, veszekedés, annál többször esett meg a család nő 
tagjai között. Legélesebb lehetett a gazdaasszony és a fiatal, alig tapasz-
talt menyecskék között, nem mintha a menyecskék nem irigykedtek vol-
na egymásra anyósuk titkos segítsége, kedvezése miatt. Az anyós azon-
ban nem akarván elriasztani a családba nem régen bekerült fiatalt, 
nem neki mondta észrevételeit, hanem: Lányomnak mondom, menyem 
is értsen belőle. 

A gazda, a család anyagi haszna csak a tisztességes munkától, a 
becsületes földműveléstől várható. (Aki nem szánt, gazt arat. Aki nem 
vet, nem is arat. Nincs aratás munka nélkül. A jó munkás mindig talál 
magának dolgot. Gazda szeme hizlalja a jószágot. Az jár jól, aki a ter-
mését bőrben adja el stb.). 

A kapitalizálódás a kisparaszti termelésben is érezteti hatását, az 
észjárás is igazodik hozzá. (Gazdag pézzel, szegény ésszel. Pénz beszél, 
kutya ugat. Aki bírja, marja. Aki gazdagnak kel, szegényen fekhetik. 
Nincs olyan nagy úr, aki meg nem szorul.) A szegény ember is kiléphet 
nyomorúságából, ha megfelelően termel, gazdálkodik, piacozik, de isten 
mentsen — mondják — a szegényből lett gazdától: A szegény emberből 
lett gazda a legnagyobb sintér, mert az elevenen is nyúz. 

Az adminisztráció is sok hibával terhes. A község, a megye is a 
földesúr mellett foglal állást a szegény ember ellen a vitás ügyekben, 
de csalafintasággal, kis ügyeskedéssel, egy kis „kenéssel" a szegény is 
maga felé fordíthatja a felettesek jóindulatát. Egy kis protekció, kap-
csolat sem megvetendő a peres ügyek intézésében. (Kinek pap a bátyja, 
isten a barátja. Ügy forog a kerék, ha kenik.) Egyébként a szegény szá-
mára nincs igazság, a törvény is az urak érdekeit szolgálja. Meghalt 
Mátyás király, oda az igazság — sóhajtják a paraszti kunyhókban nem 
egyszer. A törvény előtti egyenlőség is csak a mesékben él. (A törvény 
olyan háló, mely a gyenge szúnyogot megfogja, a darázs meg keresztül 
töri magát rajta.) 
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Ha új tisztségviselő kerül be az adminisztrációs gépezetbe, az csak 
azt nézi, hogyan szedhetné meg magát minél hamarabb, hogyan, mi 
módon gyarapítsa vagyonát. Ezt a szándékot, törekvést nagyon szelle-
mesen fogalmazták meg: Éhes balha jobban csíp. 

A paraszti, jobbágy réteg sokat várt a 48-as forradalomtól. „Kos-
suth apánk" szinte szentként jelenik meg a népi hagyományban. Görgeyt 
pedig árulónak minősítették, hisz letette a fegyvert, vége szakadt min-
den reménykedésnek. Kossuth megbízott Görgeyben, mikor felkérte a 
hadügyminiszteri tárca elvállalására. Görgey azonban nem felelt meg 
Kossuth elvárásának. A temesvári végzetes vereség után Görgey fel-
szólította Kossuthot, mondjon le, ruházza rá a főhatalmat, hogy tárgyal-
hasson a cári sereg főparancsnokságával. Kossuth meg is tette, mert azt 
remélte, Görgey nem teszi le a fegyvert feltétel nélkül. Viszont Görgey 
kész volt feltétel nélküli megadásra, csak azt kérte, hogy az orosz csa-
patok előtt kerüljön e tényre sor. Ezzel „Kossuth apánk" bizalmával 
visszaélt. A nép ezt sem hagyta szó nélkül. A következő közmondás, 
szólás őrizte meg az utókornak eme sokat emlegetett szomorú tényt: 
Bízik benne, mint Kossuth Görgeyben. A baranyai magyarok, ha azt 
akarják kifejezni, hogy valaki nagyon bízott valakiben és csalódnia kel-
lett benne, még napjainkban is ezzel a szólással akarják visszaadni a 
csalódás tényét és a csalódás, megcsalattatás nagy fokát. 

Összegezésképpen megismételhetjük O. Nagy Gábor, Voigt Vilmos 
és mások megállapítását, hogy a közmondások valóságtartalmúak, na-
gyon szépen tükrözik a már letűnt világot, eseményeit, felfogásait, tö-
rekvéseit, szemléletét, örömét, bánatát. Még napjainkban is élnek ezek 
a hagyományozó idősebb emberek emlékezetében, nyelvi megnyilatko-
zásaiban. A fiatalabbak már a hátteret nem ismerik, nem is mond nekik 
sokat a régi szólás, közmondás. Ők már a modern élet jelenségeit fog-
lalják közmondási, szólási funkciót betöltő nyelvi jelekbe. Nekik kife-
jezőbb: Megkezdődött a visszaszámlálás, elhúzza a csíkot, le esett a klik-
ker stb. Ez az ő életük .Ebbe nőttek bele, ebben élik mindennapjaikat, 
ehhez az élethez alkalmazkodik a nyelvi megnyilatkozás is, hisz a nyelv 
alkalmazkodik a használók társadalmi, gazdasági, művelődési szintjéhez, 
a nyelv nem valami kövület, évezredek, évszázadok kövülete. 
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R E Z I M E 

DRUŠTVENE SUPROTNOSTI U POSLOVICAMA I IZREKAMA 

Proverbija kao društvena memorija realnog sadržaja odražava rečima 
plastično i očigledno, vekovno iskustvo onih koji je koriste. Istovremeno pro-
verbija formuliše i promene u životu i svesti korisnika, i promene ekonom-
skog, društvenog i kulturnog karaktera. Iza svake proverbije krije se neki 
nekadašnji događaj, iz toga se izvlači pouka na osnovu koje nastaje prover-
bija. Kao ilustracija autor opisuje proces nastajanja jedne poslovice. 

U delu Mađarski folklor (Magyar folklór) na 32. strani Gyula Ortutay 
piše sledeče: „Cela naša narodna poezija ima neobične oštre formulacije kad 
je reč o društvenim suprotnostima, i konzekventno je protivna gospodstvu':. 
Ovu osnovnu tezu autor dokazuje na osnovu materijala prikupljenog u Jugo-
slaviji, a pod naslovima: Potcenjivanje seljaka, Kuluk, Odbegli kmet, Zakon, 
Moralno ponašanje siromaha, Njihovo mnenje, Siromaštvo, Nemaština, Obes-
pravljenost u proverbijama, „Velika bezanja" četrdesetosme u proverbijama. 

S U M M A R Y 

SOCIAL OPPOSITIONS IN PROVERBS AND SAYINGS 

The proverb as a kind of social memory of real contents reflects century 
old experience in a plastic and evident way. At the same time the proverb 
also formulates the changes in the life and conscience of the speaker, as well 
as economical, societal and cultural changes. Each proverb contains a past 
event, a moral follows, and brings a proverb into existence. As an illustration, 
the author describes the genesis of a proverb. 

According to Gyula Ortutay, the Hungarian popular poetry contains 
very sharp formulations with respect to social oppositions, and is consequent 
in its anti-gentility. This is the main point which has been proved on the 
basis of the material collected in Yugoslavia. 
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