BALÁZS GÉZA

A szóláskutató Bálint Sándor
Természetes, hogy a szegedi etnikum kutatását aprólékos gondossággal
végző, s azt monografikus igénnyel feldolgozó Bálint Sándor az elbeszélő kultúra valamennyi műfaját fontosnak tartotta, kutatta, dokumentálta. Áll ez a
kijelentés a szóláshagyományra is, a kisepikai műfajok, a népi frazeológia
gazdag tárházára. Legjelentősebb munkája ebben a témakörben az 1972-ben
megjelent Szegedi példabeszédek és jeles mondások című kötet, amely hosszú
ideje nélkülözött nyelvjárási, táji frazeológiai gyűjtemény. [1] A kötet nemcsak hézagpótló, hanem némiképpen iskolateremtőnek is tekinthető; ha „iskolának" lehet nevezni az önkéntes nyelvjárási gyűjtőkre tett hatását, amelynek eredményeként az elmúlt 15 évben megszaporodtak a hasonló jellegű
gyűjtemények, publikációk. 70. születésnapján az Ethnographia hasábjain Péter
László így köszöntötte Bálint Sándort, a néprajztudóst: „A szegedi költő
(ti. Juhász Gyula) halála óta neki köszönhet legtöbbet a szülőváros." [2] A szép
dicséret mellé oda kell tennünk a nyelvtudomány elismerését is.
Az állandósult szókapcsolatok mint a nyelv hagyományozódó, a szónál
nagyobb értékű elemei régóta izgatják a nyelvtudósokat. A legterjedelmesebb magyar gyűjteményt ebben a tárgyban O. Nagy Gábor állította össze.
A Magyar szólások és közmondások című kötetében körülbelül húszezer proverbiumot találunk. A szóláshagyomány kezdeti kutatói a görög grammatikusok voltak. Újkori megindítói pedig a XV. század végétől szólásgyűjteményeket összeállító humanisták. Kiemelkedik közülük Rotterdami Erasmus, akinek
hetvennél több kiadást ért meg adagiumgyűjteménye benne régi híres emberek bölcs mondásaival. Az ő példáján indul el az első magyar szólásgyűjtőnek tartott Baranyai Decsi János is. 1578-ban Bártfán adta ki a maga Adagiorum-át, amely 4795 latin és görög kifejezést, valamint magyar megfelelőjét tartalmazza. Szenczi Molnár Albert és Kis Viczay Péter már magyar közmondásokat gyűjtenek. A magyar nyelvjárási frazeológiakutatás körébe azokat kell sorolnunk, akik anyagukat tájhoz, helyhez kötötték. Első ilyen gyűjtőnk Szent-Páli István, aki magyar nyelvtanához tájnyelvi frazeológiai gyűjteményt csatolt. Az 1795-ben Nagyszebenben megjelent munka csak azokat a
szólásokat és közmondásokat tartalmazza, amelyek az erdélyi magyarság körében éltek, s gyűjtőjük saját fülével hallotta őket. Ez az egységes szemléletű
gyűjtemény azonban hamar feledésbe merült, s a későbbiekben tovább éltek a
vegyes szempontú gyűjtőhagyományok. [3]
1820-ban Szegeden jelenik meg szólásgyűjtemény, Dugonics András Magyar példa beszédek és jeles mondások című könyve. Joggal fölvetődhet a
kérdés, hogy Bálint Sándor hasonló című gyűjteménye miként kapcsolódik a
szegedi író és szólásgyűjtő munkájához. Bálint Sándor külön is hangsúlyozza
a kapcsolatot azzal, hogy a címek egymásra rímelésén túl „Dugonics András
emlékezetének" ajánlja munkáját. Dugonics a szólásgyűjtőknek ahhoz a csoportjához tartozott, amely a vegyes szempontokat becsülte. Művének anyaga
csak részben saját gyűjtés, „melyért sokat forgolódott a nép közt; részben
elődeinek gyűjteményeiből való.-Gyengéje sok idegen szólás fordítása, hogy
a magyar anyag minél gazdagabbnak lássék; ezért óvatosan kell használni."
Erre a több mint ötven esztendeje megjelent Magyarság néprajza figyelmez51

tet! [4] O. Nagy Gábor, aki a magyar frazeológiai kutatások történetét megírta — s kézirata tragikus módon éppen a harmincas évek kutatástörténetének
vizsgálatakor szakadt meg —, még azt is hozzáteszi, hogy Dugonics bizonyos
szólásokat, példabeszédeket nyilvánvaló módon maga alkotott meg. [5] Bálint
Sándor természetesen az író és a népet kutató előd előtt érzett tisztelete miatt
ajánlja kötetét Dugonicsnak. Lényeges szemléletváltozást jelez azonban az,
hogy Bálint Sándor „magyar példa beszédek" helyett „szegedi példabeszédekről" szól. Ritkán adatik meg a lehetőség a szóláskutatónak, hogy maga is
szólássá váljék, s neve nem csak a művelődéstörténészek világában, hanem a
nép között is közszájon forogjon. Dugonics nevét elsősorban nem az Etelká-ról,
még csak nem is szólásgyűjteményéről ismeri a köznép. Aki eltűnik, angolosan távozik, arra az öreg alsóvárosiak azt mondták: möglépött, mint Dugonics.
A szólás Dugonics András szegedi szobrára vonatkozik, amely a róla elnevezett
tér széléről annak közepére került. (SzegPéld. 19.)
A nyelvjárási frazeológia művelését főleg nyelvészek végezték, sokszor
kizárva a néprajzi szempontokat. Megindulása óta a Magyar Nyelvőr és a Magyar Nyelv című folyóirat volt fő közreadója a szólásoknak, közmondásoknak.
Nem véletlen, hogy Bálint Sándor legkorábbi e témába vágó adatközlése
ugyancsak, a Magyar Nyelv-ben látott napvilágot. A szegedi népnyelv szólásai
című sokat ígérő cikk mindössze harminc szegedi szólást jelent egyetlen oldalon, s aligha tükrözi a későbbi monografikus igényű kutatót. A nyelvjárási
frazeológia másik tárháza a regionális és tájnyelvi szótár. Csűry Bálint Szamosháti Szótára mértékadó abban a tekintetben is, hogy az ilyen típusú szótárak példatárában bő nyelvjárási szöveget, frazeológiai egységeket kell közreadni. Ebbe a sorba, nyelvjárási „iskolába" illeszkedik Bálint Sándor 1957ben megjelent Szegedi Szótára is. Olyan gyűjtemény, amely egy nyelvjárásnak
csupán az állandó szókapcsolatait tartalmazza, Bálint Sándor előtt 95 évvel jelent meg. Margalits Ede Bácskai közmondások és szólásmondások című 1877ben Baján megjelent munkája ez.
A szegedi szólásgyűjtők között Dugonics Andráson túlmenően másokat is
megemlíthetünk. Az úttörő Hájos Gáspár (1724—1785) piarista tanár Volt, akinek kéziratban maradt szólásgyűjteménye — de ezt Dugonics fölhasználta.
A XIX. század közepén Csaplár Benedek és gimnáziumi tanítványai folytattak frazeológiai gyűjtést Szegeden. Ferenczi János egy sorozat cikket közölt
nyelvészeti folyóiratokban a szegedi szólásokból és közmondásokból, ö jegyezte föl a Kend is fő van a Csúriná az ajtóra pingálva szólást, amely abból a
kocsmai szokásból származott, hogy a hitelbe ivó nevét krétával az ajtóra írták. (SzegSz. 1/52.) Mellékesen Kálmány Lajos, a folklorista (akit Bálint Sándor egy emlékezésében Szeged legnagyobb fiának nevez) is gyűjti a szegedi
szólásokat. Ugyancsak kitér a szólásokra a város első összefoglaló néprajzát
író Kovács János is. [6]
Korántsem véletlen, hogy a szóláskutatók között oly sok a néprajzi érdeklődésű kutató. Olyan területe ez a kultúrának, amely néprajzkutató és
nyelvész számára egyaránt sokat mond. A szólásokat, közmondásokat a folklorisztika a kisepikai műfajok közé sorolja, proverbiumnak tartja őket, közvetlen
rokonságában pedig a találósok, anekdoták és az alkalmibb jellegű szókapcsolatok találhatók. [7] Nem nagyon akad olyan nyelvtankönyv, amely kihagyná az állandósult szókapcsolatok tárgyalását. A nyelvészek ebben a témakörben általában a szólásokkal, szóláshasonlatokkal, közmondásokkal és szállóigékkel foglalkoznak. Nyelvünknek ezeket az elemeit régebben nevezték a
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nyelv „virágainak" vagy a Bálint Sándor által is megkedvelt szóval „példabeszédeknek" (utalva ezzel epikus előzményükre, bölcs példaszerűségükre), de
használják még a frázis, frazeológiai kapcsolat vagy az újabban fölelevenített proverbium szót is. A nyelvészeti és folklorisztikai frazeológia (proverbiumkutatás vagy parömiológia) között az a legnagyobb különbség, hogy a folkloristák jóval szélesebben értelmezik az ide sorolható jelenségek körét. Bálint
Sándor munkásságában érvényesült mindkét szemlélet: pontosabban kifejezve,
a folklorisztikai szemléletéből fakadóan a legszélesebben vett szóláshagyományt
gyűjtötte.
Á szóláshagyomány iránt már korán megnyilvánult az 1904-ben született
Bálint Sándor érdeklődése. A nyelvésznek és néprajzkutatónak egyaránt tartott tudós munkásságában éppen ez a terület az, amelyben leginkább gyümölcsöztethette a két tudomány ismeretét. Egyik legelső publikációja is már magán viselte három nagy leendő témájának, a népi vallásosságnak, a szegedi
etnikumnak és a népnyelvnek elkötelezett tudós jellemvonásait. 1929-ben a
Népünk és Nyelvünk-ben közölte a Szegedi népies imádságok és ráimádkozások című dolgozatát. 1931-ből származik első publikált szólásmagyarázata:
Ázijomba van. Az alsóvárosi templom és a franciskánus kolostor II. József
tiltó rendeletéig asyim, ázium, azaz egyházi menedékhely volt, ahol bűnösök,
de olykor igazságtalanul üldözöttek is oltalomra találtak. Bár a jogszokás már
régen megszűnt, az idős alsóvárosiak arra, ha valaki jó helyre, biztonságba
került, rámondták: ázijomba van. [8] 1939-ben A szegedi népnyelv szólásai
címen közreadott 30 szólás között olyanok akadtak, mint például a balkézzel
várni ( = ha valakit nem várnak ebéddel, de mégis betoppan), az úccát állít
( = hangos családi perpatvart rendez), a kalap alatt hál ( = kocsmában mulat az
éjjel), a döngeti a lányokat (== házasulandó legény a lányok között feleségnek
valót keres), az erőszakkal mönt az Isten nyákára ( = öngyilkos lett). [9] A csárdás kisangyalom manapság is a szilaj jókedv kifejezése. Bálint Sándor szerint hátterében a szerelem „szomorú robotosai", a csárdák prostituáltjai vannak. [10] A tágabban vett szóláshagyományba természetesen beletartoznak a
köszönési és megszólítási formulák is. 1953-ban szegedi rokonságneveket és
kapcsolatokat mutat be Bálint Sándor egy dolgozatában. [11] Különösen érdekes az a jelenség, amelyről Bálint Sándor több könyvében, cikkében is megemlékezett, hogy a szóláshagyomány egyik egysége, egy köszönésforma a népi
szemlélet szerint a szegediség, a szegedi etnikum jelölőjévé, kifejezőjévé vált.
A dicsértessék a Jézus! köszönésformáról a XIX. században még azt tartották,
hogy: „a szegedi főd addig terjed, amíg az idegennek is ezzel a formulával
köszöntek oda". [12] Az ötvenes évektől a nyelvészeti folyóiratokban folytatódnak Bálint Sándor szólásmagyarázatai. A szegedi alsóvárosi nép kérlelő-rábeszélő formulájáról (Isten vére áldjon meg) azt tartja, hogy a szegedi vérző
ostya tiszteletéből fakadt. [13] A régi szegedi faipar munkatechnológiájából magyarázható a fölülről húzta apja a fűrészt szólás, amelyet a dicsekvő, pöffeszkedő, „uborkafára kapaszkodó" emberre használtak. A superok (hajóácsok) fűrészelőgödörben vágták a hatalmas fatörzseket. Ketten fölül, ketten pedig alul
ragadták meg a fűrészt. Tömörkény István ekképp örökítette meg ezt a munkafolyamatot: „Aki fölül van, az igen komoly ember rendszerint, mert ő vezeti
a fűrészt rendes irányba, továbbá ha leesik onnan, igen nagyot huppan; míg
aki alul van, az alázatos, mert örökké telemegy a szeme fűrészporral." S innen vonatkoztat el az író: „Egy tiszamenti városról — amelyben a lakosság
egy része módfelett büszke, másrésze ellenben szerény és kedves — mondják,
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hogy egész népe ilyen fűrészelőktől származott. A fölül fűrészelőktől származtak az arisztokraták, a demokraták ellenben az alul fűrészelőktől." [14]
A szegedi művelődéstörténetet, néprajzot tükröző szólásokon túl Bálint
Sándor figyelmét különösen a népi vallásosságot, hiedelemvilágot tükröző
szóláshagyomány keltette föl. A Szépasszony szele kifejezés például a boszorkányok forgószélben történő táncolására utalhat. A szegedi boszorkánypörök
anyagából sok szólás eredete fölfejthető: mögköti magát ( = csökönyössé válik),
ráköti magát ( = ráerőszakolja magát: főként lány legényre), kitürülték a szömit (mai formában: kiszúrták a szemét, azaz fáradságos munkáért csekélységet kapott cserébe), főzi a kapcát ( = ármánykodik), lóvá tösz,
mögnyergel
( = félrevezet). A népi hiedelmek tartósságát jelzi a kihaltnak ítélt, bár széles
európai rokonsággal rendelkező szólás megléte: Ideig-óráig az ördögnek is gyertyát kő gyújtani. Középkori exemplum adja meg rá a magyarázatot: „Egy ember minden nap két gyertyát vitt a templomba. Az egyiket Istennek ajánlotta,
a másikat pedig az ördög képe elé állítatta. A pap ezen megütközött. Egyiket
szeretetből gyújtom Istennek — felelt az ember —, hogy segítsen, a másikat
meg félelemből, hogy az ördög ne ártson." (SzegPéld. 41.) A szólás pontos
használati körét nem adja meg Bálint Sándor (mint a legtöbb szólás esetében).
Századunkban föltehetően még használhatták. Ezt jelzi, hogy megjelenik Temesi Ferenc legújabb regényében is, amely nem titkoltan a szegedi hagyományban gyökeredzik: Olykor az ördögnek is gyertyát kő' gyújtani. (Por. A—K.
Budapest, 1986. 278.) Az egyik legnagyobb vallásos ünnep, a karácsony szólásés szokás világáról is készített Bálint Sándor összefoglalást. [15]
Már a Szegedi szótár is a szóláshagyomány valódi és kiaknázatlan kincsesbányájának bizonyult. Az 1957-ben napvilágot látott kétkötetes nyelvjárási szótárunk példaanyagában szólások, közmondások, találós kérdések, s
olyan kisműfajok, mint a hangutánzók, állathívogatók, távolitok, káromkodások, szitokszók stb. kaptak helyet. Vegyük például a tyúk szócikket. A jelentések megadása után állnak a szólások (pl. A szolid tyúk hamá möglapül = a
csöndes, jámbor fehérnép fejét néha könnyebb elcsavarni, mint az elevenét),
a közmondások (pl. A titkot a tyúk is kikaparja = egyszer minden titok kiderül), a találós kérdések (pl. Mikó van a tyúkonn a legtöbb toll? = ha a kakas hágja), az állathangutánzók (pl. kárál, kodál, kotkodál, kotkodácsol, karicsál, kotyog), állathívogatók (pl. tyutyukám, pipipi, csircsir) és a távolitok (pl.
hiss, hiss el). (SzegSz. 2/610.) A szegedi népről írott kismonográfiájában még
csak egy kis fejezetet kapott a népnyelv és népköltészet; ám az életmű megkoronázását jelentő monográfia, A szögedi nemzet (I—III. Szeged, 1976, 1977,
1980) már gazdag példatára a népi szóláshagyománynak is. A szóláskutató Bálint Sándor legfőbb erénye, hogy fölfedezi és lejegyzésre érdemesíti a mindennapi élet megannyi fordulatát, a szertartásszerű szövegeket és cselekedeteket, nem csupán a folkloristák és nyelvészek által meghatározott szóláshagyomány eleiméit. Nagymonográfiájában nyelvi formuláknak nevezi azt a típust,
amelyet hol udvariassági kifejezéseknek, hol szóbeli rituáléknak, hol egyszerűen közhelyeknek hívunk. Román Jakobson kommunikációelméleti kategóriáiból érdemes kölcsönözni ezekre a jelenségekre a fatikus (kapcsolatra utaló)
nyelvi elemek kifejezést. A hat kommunikációs funkció között ez ugyan egy
mellékes funkció, mégis a beszédaktusokban jól megfigyelhető, elemezhető. Nem
csoda, ha a fatikus nyelvhasználatra Jakobson előtt egy, a primitív népeket
és nyelveket egyaránt jól ismerő antropológus-nyelvész, Bronislaw Malinowski
hívta föl a figyelmet. (Ö alkotta meg a fatikus kifejezést is.) A fatikus nyelvi
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elemeket és rítusokat önálló egységként magyar nyelvi anyagon még alig vizsgálták. [16] Bálint Sándor ösztönszerűen érzett rá arra, hogy a beszéd olykor
csak a kapcsolat fenntartását szolgálja. A nyelvi aktus olykor csak egy rituálé,
amely ellen véteni nem illik. Körébe tartoznak olyan lexikalizáit elenfek is,
amelyek kizárólag csak a kapcsolatra utalnak, azt fejezik ki, hogy fölismertük a másikat, továbbra is igényt tartunk a kapcsolatra. A szegedi tájról több
néprajzkutató, író és nyelvész leírta a következő bonyolult, körmönfont kapcsolatkezdő formulát. Most Bálint Sándor lejegyzésében idézem:
„— Hogy vannak?
— Köszönjük kérdésit, mögvagyunk. No, üljön le!
— Nem fáradtam el!
— Nemcsak az ül le, aki efáradt.
— Kérdözzék mán, mé gyüttem!
— Majd mögmondod, ha akarod."
Ezt a fatikus rítust 1926-ban megfigyelte az apátfalvi nyelvjárást leíró Takáts Lajos, de megtalálhatjuk Tömörkény István és Temesi Ferenc prózájában is. [17]
A fatikus nyelvi elemek közé kell besorolni sok olyan jelenséget, amelyre
bár fölfigyeltek nyelvészeink, néprajzkutatóink korábban is, ám teljes értékű
gyűjtésükre mégsem vállalkoztak. Ide tartoznak a köszönés- és megszólításformák. A köszönésformák külön érdekessége, hogy az „előírt", „szabályos" formákon (pl. Jó napot kívánok, Dicsértessék a Jézus Krisztus) kívül a nép körében különböző köszönést helyettesítő kérdések és kijelentések hangoznak el.
Általában az éppen végzett cselekvésre vonatkozó kérdést, kijelentést tesznek
föl, amelyre a megszólított annak a ténynek a megerősítésével válaszol. Szegeden a következő formákat jegyezte föl Bálint Sándor: mögálltá? Mögültetök? Mire végződ? Löhet-é? (A szögedi nemzet, III. 412.) A Bálint Sándor
nyomdokain haladó nyelvjárásgyűjtők százával • gyűjtöttek hasonló kifejezéseket, kérdéseket. [18] Ugyancsak kapcsolatkezdő helyzetben hangzik el a Hogy
vagy? formula. Sokan közhelynek tartják — benne is van Hernádi Miklós
Közhelyszótárában (második kiadás, Bp., 1985. 156). A Hogy vagy?-ra adható
válaszok bár formulaszerűek, a népnyelvben gazdagabbak, elevenebbek, ízesebbek. Általában arról győzik meg a kérdezőt, hogy az ember nincsen valami jól,
jobban is mehetne sora. Nézzünk egy csokrot Bálint Sándor gyűjtéséből:
„Hogy vagy? — Jó. Köszönöm kérdésöd. Mögvagyok. Gyönge savanyánn. Sehogysé hállá Istennek. Tudja a jó Isten, minek kérködjek vele. Mint a többi
gróf. Jobban is lőhetnék. Lőhetne rajtam segíteni. Éhogy é. Tudja fene, csak
vagyok. Még égy kicsikét. Virágjába, mint a rohadt tök. Félfinoman, mint a rohadt tök. összevissza, mint a hetipiac." (SzegSz. 1/604.) A kérdésre adott válaszok tehát szólásszerűek. Legtöbbjük szóláshasonlat, tehát a szóláshagyománynak a szűkebb körébe is besorolható. S hogy a népnyelvből táplálkozik a
városi folklór, mutassa egy „továbbköltött" példa, amelyet a Közhely szótárból
vettem: „Lehetne éppen segíteni rajtam — egy félkiló Adyval."
A szóláshagyomány körébe a folklorisztika számos kisműfajt besorol.
Olyan „műfajocskák" ezek, amelyekre csak a legritkább esetben vetült a figyelem, sokukról alig tudunk valamit. Bálint Sándor gyűjteményeiben számos
ilyen kisműfaj szerepel. Ilyennek tekinthetők a káromkodások. Bálint Sándor
nem esett a rosszul értelmezett szemérmesség csapdájába, hanem följegyezte
a régi szegedi káromkodásokat is. Pl. Az Isten fájját (SzegSz. 1/642), Verje bele az istenös Jóska a faszát (1/407), ló fasz a seggötökbe (2/53), Mi a szent szart
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csináljak vele? (2/452). Vagy egy szemléletes népi megvetésformula: Ha a seggömbe vóná, a Tiszába fosnálak (2/297). A szegedi nép a káromkodást a szilaj,
rideg körülmények között élő betyárok tulajdonságának tartotta. Mondták is:
Káromkodik, mint a síki betyár (2/403). A káromkodásról pedig a következő
szólások szóltak: Feszíti az Istent ( = durván káromkodik), Mívelteti az Istent
(= Istennek trágár cselekedetet tulajdonít) stb. (1/642).
A Szegedi szótár-ból gazdag találóskérdés-anyag is kigyűjthető lenne. Milyen kár, hogy erre nem vállalkozott külön Bálint Sándor, mint ahogy azt a
szólások esetében tette. A találóskérdés-gyűjtés és -kutatás csak a legutóbbi
időben lendült föl, bár a legelső 110 alföldi találóst a nagy szegedi folklorista,
Kálmány Lajos gyűjtötte a múlt század végén. Legújabban Mándoki László,
Voigt Vilmos és Lábadi Károly gyűjtései láttak napvilágot. Nem árt tehát tudni, hogy a baranyai, Közép-Tisza vidéki és Dráva-szögi találósok mellett a szegediek is össze vannak gyűjtve — éppen Bálint Sándor jóvoltából — csak
rendszerezésük várat magára! Nézzünk néhány szegedi találóst a Szegedi szótár-ból : Olyan hellyön forog, mint eggy alma, olyan térségöt foglal é, mint egy
marha (= ajtó, 1/52), Ágaddzik-bogaddzik, mégse leveleddzik ( = gyertya 1/532),
Mé töttek az alsóvárosi torony tetejibe kakast, mé nem tyúkot? (= Azé, mé
a tyúk tojik, osztánn a tojássá leesik, összetörik 1/68).
A népköltészet „peremének" műfajait a folkloristák ugyancsak a szóláshagyomány körébe sorolják. Bálint Sándor maga is gyűjtött hírverset, falucsúfolót, találóst és találós mesét, csalimesét, kiolvasót, mondókát, szóhabarlatot, állathang-utánzókat. Ezek többsége a gyermekfolklór terméke: a szólásokon keresztül adják át a gyermeknek a világ ismeretét, a dajkarímek fejlesztik ritmusérzékét, nyelvi képességeit, könnyebbé teszik a motorikus reflexek
kialakulását, az időjárásra, növény- és állatvilágra vonatkozók a természetismeretet tanítják, a csúfolók, beugratok, civódók és játékmondókák a közösségi életre, a másik emberrel való együttműködésre készítenek fel. Legutóbb
Biharból 5765 ilyen mondókát gyűjtöttek össze és tettek közzé (Bihari gyermekmondókák. Közzéteszi: Faragó József és Fábián Imre. Bukarest, 1982).
Hasonló terjedelmű és jelentőségű anyag minden bizonnyal más tájról is öszszegyűjthető lenne. Bálint Sándor csak jelezte ezeknek a kisműfajoknak a
meglétét, mutatóba közöl is néhányat belőlük, de teljes fölgyűjtésükre nem
vállalkozott.
Szólásgyűjteményében a korábban bevett tematikus felosztás szerint közli
és magyarázza a szólásokat. Azóta ezt a módszert nem nagyon alkalmazzák,
mert a szólások nehezen kikereshetők. Bálint Sándor azonban mutatót is csatolt a gyűjteményhez — ezzel válik igazán hasznos kézikönyvvé. Számszerűen
kimutatható például az, hogy milyen arányban fordulnak elő a helységneveket tartalmazó szólások. Ezek jórészt a helyi sajátosságokra utalnak, tükrözik a
települések lakóinak egymásról alkotott véleményét, viszonyát, olykor bizonyos történeti-történelmi eseményeket. 16 szólásban emlegetik Szegedet, 13—13ban Dorozsmát és Tápét, 12-nek főszereplője a Tisza. A szegedi élelmességet
pellengérezi ki a környékbeliek által használt szólás: ha Szögedön mög nem
csalnak, elmöhetsz az egész világon (SzegPéld. 13). Szólásszerűek a csúfolók,
„ráfogások" is. A dorozsmaiak ekképp húzták a szegedieket: mögfejték, mint a
szögediek a möggyszödő széköt. Tudniillik kecskének nézték (SzegPéld. 13).
Ugyancsak epikus előzménye lehet a dorozsmaiak csúfolásának:
möglékelte,
mint dorozsmai embör a vörös kutyát, sárgadinnye helyött (SzegPéld. 11). Tréfás tápai csúfoló: Tápén csuka teröm a nádonn, alma mög a fűzfákonn (SzegSz.
56

2/247). Ugyancsak ilyen a tápiaknak föladott gúnyos kérdés, halálos sértés:
Mikó lösz Tápén szatyorszentölés? Erre a következő tromf: majd ha nyalod a
visszáját! Vagy tréfás visszakérdezés: hát Szögedébe papherülés? A szólásszerű
ugratásnak szemléleti indítéka van. A gyékényszövő tápaiak a hasított gyékényt szövés közben vízzel hintik, locsolják, hogy ne száradjon meg. Ezt a
mozdulatot karikírozza ki a szólás — nevezi el szatyorszentelésnek. (SzegSz.
2/547.) A szólásokban természetesen az önérzet, a patriotizmus is megnyilvánul:
töheti mé szögedi — szegedi öndicséret. Szeged város meghóna, ha Dorozsma
nem véna, élátja szénává, szalmáva, szolgálóleánnyá — dorozsmai önérzet, talán éppen azért, mert a szegediek nyelvi humora éppen Dorozsmát kezdte ki
(pl. Átesött rajta, mint a dorozsmai embör a tajicskán; mögmondta néki szömibe, mint a dorozsmai embör a gyíknak, hogy kend se becsületös embör). S
természetesen létezik tápai kivagyiság is: Tápé a világ közepe!
A vízi élet, a Tisza és az árvíz fontos főszereplője a szegedi szóláshagyománynak. Kormeghatározóvá vált a víz előtt és víz után kifejezés, amely alatt
az 1879. évi nagy árvizet értik. A jöttment emberre mondják: a víz mosta ide.
Ha valami rosszul áll: jól áll, mint Szöged vízkő. Vagy: helyin van, mint Dorozsma, mikor a víz évötte. (SzegPéld. 47.) És egy szemléletes, illendőségre figyelmeztető szólás, amely ugyancsak az árvíz képzetéből fakadt ki: Gyün az
árvíz! mondják Szegeden, ha valaki a lábát fölteszi az asztalra, padra. (SzegSz.
1/85.)
Bálint Sándor gyűjtését az enciklopédikusság és a néprajzi, nyelvjárási
szemlélet jellemezte. Bár a nyelvészek kifogásolják, hogy fonetikai lejegyzései
nem mindig a legpontosabbak, ez a szólások szempontjából nem olyan jelentős,
hiszen ezek lejegyzésekor nem ragaszkodunk annyira a kifinomult fonetikához.
Nemcsak a szóbeliségből gyűjtötte anyanyelvjárását, hanem a szegedi irodalomból, levél- és adattárakból, kéziratokból, hírlapokból is. Forrásait általában korrekt módon jelezte, a szólásokat magyarázta, minősítette. Megvilágította a szólások történeti, irodalmi és folklór hátterét, a szegedi irodalomra
tett hatását: „a szegedi népnyelv szavai, szólásai, ízei és fordulatai is szüntelenül gazdagítják irodalmi stílusunkat. Szegedi Lőrinc és Tar Benedek színes
szólása, Dugonics András példátlan nyelvi hatása a szegedi szó előtt mind szélesebb területet nyitnak meg a magyar nyelvalkotó szellem világában . . . Lehetséges, hogy elsősorban a szegedi származású, illetőleg a szegedi népnyelvtől
ihletett írók: Mikszáth és Gárdonyi, Tömörkény és Móra hozzák az elbeszélő
irodalmi nyelvet az élő beszélt nyelv meghitt közelségébe. íróink érdeméből
a szegedi népnyelv mindenesetre a legismertebb magyar tájszólások közé tartozik." [19] Szeged néprajzi és nyelvi alkatának bemutatásában pedig Bálint
Sándornak vannak elévülhetetlen érdemei. Munkássága számos újabb nyelvjárásgyűjtőnek mutatott utat. [20] Ezenkívül a Bálint Sándor-i életmű még
számos kincset, értéket rejt, amelyet műveinek állandó olvasása, forgatása útján fedezhetünk föl.
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