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Néhány szólásunkról, közmondásunkról 
– dér, dércsípte – 

 
A szólás kisebb, nagyobb közösségben szájhagyomány útján ter-

jedő, tanító jellegű szókapcsolat vagy mondat. A közmondás vala-
mely, a népi tapasztalaton alapuló igazság rövid, velős formában va-
ló kifejezése, vagy ahogyan Arisztotelész megfogalmazta: ősbölcsesség 

maradványa. A szólásokban a tanító jelleg kevésbé tisztán fejeződik ki, 
mint az erkölcsi elveket, hasznos tanokat egy mondatban megfogal-
mazó közmondásokban. 

Szabó Román szerint a közmondások a nemzeti szellem legeredetibb és 

legsajátságosabb termékei, melyek az értelmet élesítik, az emlékezetet elősegí-

tik és az akaratot vezérlik. Azokkal a társalgási beszédek fűszereztetnek, a 

társak mulattatnak, az erények gyarapodnak, egészségük oltalmaztatik, va-

gyonuk öregbedik …, s nemi életbölcseség is meríttetik.1 

A dér és a dércsípte szavunkkal született szólásaink közül ma leg-
gyakrabban a Jön még a kutyára dér szólásunkkal találkozhatunk, 
melynek jelentése: fordul még rosszabbra valakinek a sorsa, a helyzete. Ezt 
egyfajta fenyegetésként kell értelmeznünk; mintha azt mondanánk: 
fog még a kutya fázni. A kutya azonban jól bírja a hideget, a szeptem-
beri, októberi hideggel és a dérrel – amely vörösre csípi a leveleket és 
fehérre festi a határt –, nem sokat törődnek a derék házőrzők. A kel-
lemetlen idő tehát valóban kutyának való, ahogyan egy másik szólá-
sunkban használjuk. A dérrel riogató szólás régebbi, 16–19. századi 
formáiban a kutya nem szerepel; helyette a békával találkozhatunk. 
A béka valóban „fél” a hidegtől, a dér és a fagyok beálltával lehúzó-
dik a vizek alján lévő iszapba, ott alussza át a telet.  

Íme a szólás néhány változata a „vékony bőrű” békával a fősze-
repben: 

Bánja a béka a deret.  

Békára is lesz dér. 

Fél, mint béka a dértől. 

Lesz még a békára dér. 

                                                 

1 Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve. Pécs, 1890. 
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Miért váltotta föl a békát a kutya a szólás mai formájában? Erre a 
kérdésre O. Nagy Gábor magyarázatát idézzük2 

„A kutya szavunk nemcsak az ismert háziállatot jelenti, hanem 
gyakran használják az emberre vonatkoztatva is megvető, szidó ér-
telmű kifejezésekben. Ilyen értelemben váltotta fel a szólás régebbi 
formájában előforduló, hangulatilag kevésbé tartalmas béka szót is. 
Akkor, amikor az a változás, szócsere végbement – a múlt század3 
közepe táján –, a jön (vagy lesz) még a kutyára dér nemcsak azt jelentet-
te, amit ma értünk rajta, hogy ti. 'megállj, fordul még a szerencse, kerülsz 

te még bajba', hanem kifejezte azt a megvetést és azt az ellenséges in-
dulatot is, amelyet a kutya más kapcsolatokban jelent, ha személyre 
vonatkoztatva használjuk.”  

 
Végezetül néhány más szólás a dér és a dércsípte szavunkkal: 

 

Bús, mint a dérsütötte dohány. 

Csípi a dér az orrát. 

Dér után meghúgyozza4 magát az idő.  

Dér után nem messze a tél. 

Búsul, mint akinek a szőlőjét megcsípte a dér. 

Idővel, dérrel a kökény is megérik. 

Mely mag dértől fél, később kél. 

Minél nagyobb a dér, annál csikorgósabb az út. 

Szomorú, mint a dércsípte dohány. 
 

  

                                                 

2 O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Budapest, 1983, Gondolat–Tálentum. 
3 a szerző a 19. századra utal 
4 meghúgyozza: nedvessé válik 


