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Deres 
 

Deres szavunkkal melléknévként és főnévként is találkozunk.  

1. Melléknévként a dérrel lepett tárgyak, növények, táj stb. esetében 
használjuk: deres már a határ; deres a mező; deresek a fák, levelek.  Irodalmi 
példát ezúttal a hortobágyi pásztornóták közül választunk: Deres a fű, 
kis pej lovam ne egyél, / Még ma éngem a rózsámhó' elvigyél. 

Átvitt értelemben deres az őszülni kezdő haj, a bajusz vagy a szakáll: 
Haja már egészen deres, de szemei fiatalosak – írja Mikszáth Kálmán 
1884-ben, Tóth Árpád pedig így fogalmaz Hegyi beszédek felé című ver-
sében: Egy-egy deres szál csillog már a hajban. És ugyancsak átvitt érte-
lemben mondjuk a sötét szőrű lóra, ha szőrébe sűrűn vegyülnek fehér 
szálak is, hogy deres ló – vagy ha nemesebb fajta, akkor paripa, ahogyan 
irodalmunk nagy mítoszteremtője, Vörösmarty Mihály Zalán futása cí-
mű hőskölteményének első énekében írja: Ekkor barna deres paripán, 
hűs csillagi fénynél / A Hajnal szép gyermeke jött, egy délszaki tündér / 
Mint röpülő felleg…  

A deres ló nemcsak a hősköltemények gyakori szereplője; jelen volt az 
alföldi pusztán is a betyárok nagy örömére, vagy bánatra, ahogyan azt 
a betyárdalainkból megtudhatjuk: Dobos Gábor húszesztendős korába' / 
Lovat lopott a karcagi vásárba' / Lovat lopott, mind a három deres vót, / 
Dobos Gábor jaj de híres betyár vót!  

2. A deres ló, egyszerűbben deresként is szerepel nyelvünkben, főnév-
ként. Idézzük újra Vörösmartyt: A gyors Kelde … Etét mikoron szemlélte 
rohanni feléje, / Szembe nem állt vele, jó deresén szaladásnak eredvén – 
olvashatjuk az ötödik énekben. És keressünk példát a hortobágyi For-
rás kútnál is, ahol a Dobos Gábornál is merészebb betyár „szakította 
ki” a ménesből a lovakat: Forrás kútnál áll a mínes / Kiszakítok huszon-
ígyet / Húszat pejet, négyet derest. / Kiír a vármegye, keres. 

                                                 
 Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták dallamokkal. Gyűjötte és magyarázattal ellátta: Dr. 
Ecsedi István. Debrecen, 1927. 
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Gyakran váltak betyárrá a gazdáik által nyúzott jobbágyok, akik meg-
elégelték a reménytelenséget, a véget nem érő robotot és a gyakori bo-
tozást. A jobbágykorszakban ugyanis a fő büntetés a megkötözött job-
bágy botozása volt. Ehhez derest használtak: széles padot, amire a boto-
zásra ítélt személyt rákötözték és megbotozták. Deresre húzták, deresre 
fektették, megjárta a derest – mondták a büntetésre ítéltről és a megbünte-
tettről. Ha a botozásra ítélt személy magasabb társadalmi osztályból 
származott, akkor már nem botozták, más büntetést szabtak ki rá. Eh-
hez kerestünk irodalmunkban példát Petőfi Sándor A nemes című ver-
sében: 
 

Deresre húzzák a gazembert,  
Bűnét botokkal róni le;  
Lopott, rabolt, és tudj’ az ördög,  
Még mit nem mívele.  
 

De ő kiált ellenszegülve:  
„Hozzám ne nyúljatok!  
Nemes vagyok… nincs nemesembert  
Botozni jogotok.”  
 

Hallottad e szót, meggyalázott  
Ősének szelleme?  
Most már őt húzni nem deresre:  
Akasztófára kellene!  

Dér szavunk még megtalálható a hangutánzó dérdúr főnévben, ez azon-
ban már a haragos méltatlankodás szava, és nem rokona sem a dérnek, 
sem a dúrnak, így erről nem tudósítunk, és reméljük, hogy összeállítá-
sunk olvasói is derűvel, és nem dérrel-dúrral fogadták példáinkat.  

 

Székely Győző 

 

Forrás: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó.  
 


