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Üt, csíp és hull… 
A dér 

 
A dér szavunkat két értelemben használjuk. 
1. Természeti jelenség megnevezésére: ha éjjel fagypont alá hűl a talaj, 
jégkristályok csapódnak ki a párából. Ez legtöbbször ősszel hajnalban 
történik; azt láthatjuk, hogy a földre hullt levelek és a kövek fehérré 
váltak, apró, finom jégkristályok vonták be őket. Dér hull. Az éjjel dér 
volt. Megcsípte a dér a szilvát, a szőlőt. Már vörösek a levelek, megcsípte őket 
a dér – mondjuk ilyenkor. És hogyan mondja mindezt Arany János ta-
nár úr? Őszbe csavarodott a természet feje, / Dérré vált a harmat, hull a 
fák levele. / Rövidebb, rövidebb lett a napnak útja, / És hosszúkat alszik 
rá, midőn megfutja – olvashatjuk a Toldi-trilógia befejező részének, a 
Toldi estéje első énekének kezdő soraiban.  
A mi tájainkon, a Kárpát-medencében szeptember végén, október ele-
jén borítja először dér a talaj menti tárgyakat. Így történhetett ez az 
1552-es esztendőben is, amikor a „Nagy” Szulejmán seregei szeptem-
ber 9-én Egervár alá értek, és ostromolni kezdték a Dobó István vezette 
védőket. Tekintsünk be egy pillanatra a vár udvarárra:  …a hajnal gyor-
san öntötte szét az égen a világosságot … A puskások a dértől fehér kö-
veken frissen porozott csöveket tartottak – írja Gárdonyi, majd elmesé-
li, hogyan tették a védők a hideg hajnalt a törökök számára tüzessé. A 
kora ősszel megjelenő dér kitart a tél érkeztéig; erről már Krúdy Gyula 
szép soraiban olvashatunk: Késő őszre járt, cinkék, derek, hideg napsu-
garak laktak a fehér nyírfákon. 

2.  A dér szavunkat átvitt értelemben is használjuk. Az őszülő, fehére-
dő hajra mondjuk: megüti a dér a fejét; a haját. Irodalmi példánk ezúttal a 
koltói Teleki-kastélyba vezet: De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, / A 
tél dere már megüté fejemet – írja 1847 szeptemberében a kastély kert-
jében az ifjú házas Petőfi Sándor (Szeptember végén című elégiájában), 
majd a Kosztolányi Dezső szerint legszebb magyar verssorral folytatja: 
Elhull a virág, eliramlik az élet…  
És két év múlva, 1949 őszén egy nemzet fogadta döbbenten a hírt, mily 
gyorsan hullott el a virág, és mily gyorsan iramlott el a költő élete… 


