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T. LITOVKINA ANNA – VARGHA KATALIN

antiproverbium-tanulmányok I.
a bõvítés és a szûkítés mint ferdítési mód

Az alábbi tanulmány négy fejezetre tagolódik. Az elsőben az antiproverbium fogalmáról 
és a vizsgált nyelvekben használt elnevezéseiről lesz szó. A második témája a formai 
változatok rendszere: számba veszi a ferdítési módokat, majd a felhasznált korpusz 
jellemzőit írja le. Tanulmányunk harmadik fejezetében a kiegészítő elemek hozzáadá-
sát (bővítés) vizsgáljuk. A negyedik fejezetben a szűkítést ismertetjük. Megpróbáljuk 
mindegyik jelenséget néhány magyar, angol, német, francia és orosz példával szem-
léltetni, amennyire megengedi az öt nyelv e téren is megmutatkozó, de az összevetést 
lehetővé tevő különbözősége.

1. az antiproverbium fogalma
Az utóbbi néhány évtizedben gyorsan terjedt a közmondások ferdítése. Ebben nagy 
szerepet játszik a tömegmédia és az internet is.1 Maga az antiproverbium mint műfaj 
azonban nem napjaink találmánya. Mivel a proverbiumokat2 soha nem tekintették szent-
nek és sérthetetlennek, a proverbiumokkal egykorú azok ferdítése: egyaránt adatolható 
az antikvitásban, a középkorban és a rá következő korszakokban is.

Az antiproverbium olyan, többnyire egy mondatnyi terjedelmű frazeológiai egység, 
mely egy proverbium szándékos átalakításával, aktualizálásával (vagy egy közmon-
dásséma felhasználásával) jön létre. Ennek a jelenségnek a megnevezése sehol nem 
egységes, az általunk vizsgált nyelvekben számos terminussal találkozhatunk, hiszen 
amilyen régi a jelenség, olyan új a tudományos vizsgálata.

A magyarban az antiproverbium3 mellett az alábbi elnevezések élnek: szokásmon-
dás-közhely, közmondás-paródia, közmondás tréfás ferdítése, elferdített közmondás, 
közmondás-persziflázs, kvázi-közmondás, ferdített közmondás.

1 A magyar internetes antiproverbiumokról lásd (Vargha 2005); a német internetes antiproverbiumokról 
lásd (Hrisztova-Gotthardt 2006b); a bolgár internetes antiproverbiumokról lásd (Hrisztova-Gotthardt 
2006a, 2007).
2 „A tágan értelmezett szóláshagyomány egészét proverbiumnak nevezzük.” (Voigt 1998: 304) Ugyan-
akkor jelen tanulmányunkban csak a proverbiumok egy szűkebb csoportja, a közmondások ferdítésének 
módjait tárgyaljuk. Jelen rendszerezésünk logikailag az egy mondatnyi terjedelmű szövegekből indul ki, 
célja praktikusan áttekinteni ezek (humoros) megváltoztatásának formai megoldásait.
3 (Vargha 2004, 2005; T. Litovkina – Mieder 2005; T. Litovkina – Vargha 2004, 2005a, 2005b, 2006; 
Vargha – T. Litovkina 2007)
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Angol nyelven is több terminust használnak: anti-proverbs, deliberate proverb 
innovations, alterations, parodies, transformations, variations, wisecracks, fractured 
proverbs.

A németben következőppen nevezik az antiproverbiumokat: Antisprichwörter, 
verballhornte Parömien, Sprichwortparodien, verdrehte Weisheiten, „entstellte” 
Sprichwörter, sprichwörtliche Verfremdungen.

A műfaj francia elnevezései nem kevésbé változatosak: anti(-)proverbe, faux 
proverbe, parodie de proverbe, perverbe, proverbe déformé, proverbe dérivé, proverbe 
détourné, proverbe modifié, proverbe parodié, proverbe perverti, proverbe tordu, 
pseudo-proverbe.

Az orosz nyelvben is több elnevezést találhatunk az utóbbi években, például 
antiposlovica, transforma, posloviqnaá «peredelka».

2. a formai változatok rendszere
A közmondások elferdítésének több fajtája is lehetséges, formailag ezek egy hang 
megváltoztatásától (Hóból is megárt a sok {Jóból is megárt a sok}; Aki sokat alszik, 
keveset ér {Aki sokat alszik, keveset él}) egészen az olyan mértékű átalakításig 
terjednek, amikor az eredeti proverbiumnak csak egy-két szava vagy mindössze a 
mondatszerkezete marad meg (Megtalálta Gizi a Gézáját {Megtalálja zsák a foltját}; 
Budink próbája a verés {A puding próbája az evés}; Puma pumához, tuba tubához 
{Suba subához, guba gubához}).

Ezek közül a leggyakoribbak és legkedveltebbek a következők: a közmondás egyik 
összetevőjének cseréje (szubsztitúció, helyettesítés); kiegészítő elemek hozzáadása 
(bővítés, betoldás, hozzátoldás vagy kiegészítés); szűkítés (kihagyás, elhagyás, rö-
vidítés). A közmondásferdítés módjainak formai változatai jól rendszerezhetőek, ha 
a változtatás módját (csere, bővítés, szűkítés) és mértékét (szórend, írásjel, egy hang, 
több hang, egy szó, több szó, egy tagmondat stb.) együtt nézzük, ahogy ezt Vargha 
Katalin javasolta (Vargha 2004: 49–57; Vargha – T. Litovkina 2007), és Barta Péter 
alkalmazta a francia anyagra (Barta 2005–6). Fontos hangsúlyozni azt, hogy itt nem az 
antiproverbiumok, hanem a ferdítési módok csoportjairól van szó. Bár tanulmányunk 
elsősorban a formai változatokat mutatja be, helyenként kitérünk ezek tartalmilag 
tipikus eseteire is (például az egy szóval való bővítésen belül külön csoportként kell 
említeni a tagadószó – ne(m), se(m) – betoldását).

A rövid áttekintés után lássuk most részletesebben a ferdítés két fajtáját (a bővítést 
és a szűkítést), ezeket néhány példával megvilágítva.4 Igyekszünk mindegyik jelen-

4 Az angol nyelvű antiproverbiumok elferdítésének kedvelt módjairól lásd (Tóthné Litovkina 1999a, 
1999b; T. Litovkina 2004, 2005: 28–87; 2007a; T. Litovkina – Mieder 2006: 17–26). Korábbi magyar 
szerzők (és néhány nem magyar szerző) által felállított tipológiákról lásd (Vargha 2004: 44–9); a magyar 
nyelvű közmondásferdítésekről lásd (T. Litovkina – Vargha 2004; Vargha – T. Litovkina 2007); a magyar 
nyelvű antiproverbiumok kedvelt ferdítési módjairól (összevetve az angol nyelvű közmondás-persziflá-
zsokkal) lásd (T. Litovkina – Mieder 2005: 158–76); az orosz nyelvű antiproverbiumok kedvelt ferdítési 
módjairól lásd (T. Litovkina 2007b); az orosz nyelvű antiproverbiumok elferdítésének kedvelt módjairól 
(összevetve az angol nyelvű közmondás-paródiákkal) lásd (T. Litovkina 2006, 2007c); a francia nyelvű 
antiproverbiumok kedvelt ferdítési módjairól lásd (Barta 2005, 2005–6, 2006, 2007); a német nyelvű 
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ségre olyan magyar, angol, német, francia és orosz példákat hozni, ahol a ferdített 
és az eredeti közmondás csak a kérdéses ferdítési módban tér el. Néha azonban csak 
olyan példát találtunk, amelyben egyszerre több mód kombinációja figyelhető meg. 
Az antiproverbiumok után minden esetben megadjuk a közmondás eredeti formáját 
kapcsos {} zárójelben.

A ferdítési módok vizsgálatában az alábbi korpuszokra támaszkodtunk:
– a magyar antiproverbiumok mintegy 7000 szöveget tartalmazó adattára, melyet 

T. Litovkina Anna és Vargha Katalin közösen állítottak össze5;
– az angol nyelvű szövegek (kb. 6000 ferdítés) túlnyomórészt amerikai és brit írott 

forrásokból származnak, és szintén megtalálhatók két nyomtatott gyűjteményben, 
Wolfgang Mieder és T. Litovkina Anna összeállításában (Mieder – Tóthné Litovkina 
1999; T. Litovkina – Mieder 2006);

– a német nyelvű szövegek forrásai elsősorban Wolfgang Mieder gyűjteményei 
(Mieder 1982b, 1985, 1989b, 1998), emellett Gossler könyve (Gossler 2005), valamint 
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina által összegyűjtött példák az internetről;

– a francia antiproverbiumok Barta Péter több mint 1800 tételt tartalmazó adattárából 
valók, többségük lelőhelye az internet, valamint Philippe Mignaval könyve (Mignaval 
2004);

– az orosz szövegek Harry Walter és Valerij Mokienko két antiproverbium-gyűjte- 
ményéből származnak (Walter – Mokienko 2001, 2005); többségük az internetről való.

3. Kiegészítõ elemek hozzáadása
Nagyon kedvelt ferdítési típus a kiegészítő elemek hozzáadása a közmondáshoz.

3.1. Bővíthetik az eredetit egy hanggal:6

Borútra derű. {Borúra derű}
Bortúra = derű. {Borúra derű}
Kevés közben jön meg az étvágy. {Evés közben jön meg az étvágy}
A harang rossz tanácsadó. {A harag rossz tanácsadó}

antiproverbiumok elferdítésének kedvelt módjairól lásd (Röhrich – Mieder 1977: 114–8; Umurova 2005: 
101–7); az angol nyelvű antiproverbiumok elferdítésének kedvelt módjairól (összevetve a német, francia, 
orosz és magyar nyelvű közmondás-paródiákkal) lásd (T. Litovkina és társai 2007, 2008).
5 T. Litovkina Anna és Vargha Katalin adattárának egy része 2005 áprilisában látott napvilágot két 
kötet formájában: „Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai (T. Litovkina 
– Vargha 2005a) és „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák címmel (T. Litovkina – 
Vargha 2005b; újabb kiadása T. Litovkina – Vargha 2006). Az „Éhes diák pakkal álmodik” című 
könyv több mint 1700 közmondás-paródiát tartalmaz, amelyekben közel 300 magyar közmondás 
fedezhető fel. A ferdítéseket a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának hallgatói 
(Szekszárd) 2004–2005-ben gyűjtötték vagy alkották. A „Viccében él a nemzet” című kötet 324 
ismert magyar közmondásnak közel 1500 ferdített, parodizált változatát tartalmazza, többnyire az 
utóbbi 25 év publicisztikájából, az internetről, valamint a magyar szépirodalomból, továbbá szóbeli 
közlések, hirdetések és más források alapján.
6 A példákat nem csoportosítjuk külön aszerint, hogy az érintett szóban hol történik a hangbetoldás: az 
elején (protézis), a belsejében (epentézis) vagy a végén (paragogé).

Antiproverbium-tanulmányok I.
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Példák más nyelvekből:
A: You cannot put new swine in old bottles. {You cannot put new wine in old bottles}
A: Where there’s a Wills there’s a way. (Wills World of Travel advertisement) {Where 

there’s a will there’s a way}
N: Lende gut, alles gut. {Ende gut, alles gut}
N: Alle Wege führen zu Romy. {Alle Wege führen nach Rom}
F: Triera bien qui triera le dernier. {Rira bien qui rira le dernier}
F: Il faut battre le frère quand il est chaud. {Il faut battre le fer quand il est chaud}
O: Vse genitalínoe – prosto. {Vse genialínoe – prosto}
O: Kto poslednij – tot i vvodit. {Kto poslednij – tot i vodit.}

3.2. Olykor két-három hang hozzáadásával is történhet a közmondás változtatása. Ez 
általában a szó elején (különösen a magyarban és a németben, az igekötő alkalmazá-
sának köszönhetően) vagy végén (különösen az angolban) történik (a franciában több 
hang szóeleji és szóvégi betoldása nagyjából azonos arányban fordul elő):

Lehallgatni arany. {Hallgatni arany}
Vak félrevezet világtalant. {Vak vezet világtalant}
Aki sokat alszik, keveset kefél. {Aki sokat alszik, keveset él}
Sok lúd disznót győzköd. {Sok lúd disznót győz}

Példák más nyelvekből:
A: Let sleeping dogmas lie. {Let sleeping dogs lie}
A: Half a loafer is better than no husband at all. {Half a loaf is better than none}
N: Alle Abwege führen durch Rom. {Alle Wege führen nach Rom}
N: Aus den Augen, aus den Sinnen. {Aus den Augen, aus dem Sinn}
F: Chasse le rat du tunnel, il revient au bungalow. {Chassez le naturel, il revient au 

galop}
F: À bon chameau, bon rameau. {À bon chat bon rat}
O: Koliqestvo perehodit v stukaqestvo. {Koliqestvo perehodit v kaqestvo}
O: Pervyj BLINdax komom? {Pervyj BLIN komom}

3.3. Egy szó hozzátételével fordítják ki a proverbiumot, az új szó leggyakrabban az 
eredeti szöveg végére kerül:

Jobb adni, mint kapni pofont. {Jobb adni, mint kapni}
Aki sokat markol, keveset fog fizetni. {Aki sokat markol, keveset fog}

Példák más nyelvekből:
A: It is more blessed to give than to receive…. advice. {It is more blessed to give 

than to receive}
A: Politics makes strange bedfellows – rich. {Politics makes strange bedfellows}
N: Die Liebe geht durch den Magen – wohin? {Die Liebe geht durch den Magen}
N: Unrecht Gut gedeihet nicht selten. {Unrecht Gut gedeihet nicht}
F: Deux AVIS valent mieux qu’une HERTZ. {Deux avis valent mieux qu’un}
O: Ot lúbvi do nenavisti odin wag. Nalevo. {Ot lúbvi do nenavisti odin 

wag}
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O: Horowo smeetsá tot, kto smeetsá poslednij raz. {Horowo smeetsá tot, 
kto smeetsá poslednij}

Olykor a bővítés az eredeti proverbium elején, illetve a szöveg belsejében történik:
(Szabad) madarat tolláról, embert barátjáról. {Madarat tolláról, embert barátjáról}
Vendéglátó egységben az erő! {Egységben az erő}
Ahány ház, annyi újfajta szokás. {Ahány ház, annyi szokás}
A lejtőn felfelé nincs megállás. {A lejtőn nincs megállás}
Aki itt keres, az talál. {Aki keres, az talál}

Példák más nyelvekből:
A: Better SAFE SEX than sorry. {Better safe than sorry}
A: Where there’s life insurance, there’s hope. {Where there’s life, there’s hope}
N: Aller sehr guten Dinge sind drei. {Aller guten Dinge sind drei.}
F: Abbé Pierre qui roule n’amasse pas mousse. {Pierre qui roule n’amasse pas 

mousse}
F: On ne se prête qu’aux riches. {On ne prête qu’aux riches}
O: Staryj drug luqwe novyh russkih dvuh. {Staryj drug luqwe novyh 

dvuh}
O: Svoá smiritelínaá rubawka blixe k telu. {Svoá rubawka blixe k telu}

Ezek a változtatások jól kihasználják a közmondások sűrítő, tömör szerkezetét. A 
ki nem tett alany, állítmány helyére mást állítanak, bővítménnyel egészítik ki a köz-
mondást. Például jelzővel: Ha megdobnak kővel, dobd vissza menzai kenyérrel! {Ha 
megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!}, vagy tárggyal: Nem az a legény, aki adja, 
hanem aki állja – a cehhet {Nem az a legény, aki üti, hanem aki állja}.

A közmondás-persziflázs szerzője nem mindig ért egyet az eredetiben kifejezett 
elvvel, ezért a közmondást megváltoztatja, néha úgy, hogy az az eredetivel ellentétes 
értelművé válik. Íme néhány ferdítés, amelyben a közmondás pozitív alakjából negatív 
lesz, se(m), vagy ne(m) hozzáadásával:

Nézd meg az anyját, ne vedd el a lányát. {Nézd meg az anyját, vedd el a lányát}
Kölcsönkenyér vissza nem jár. {Kölcsönkenyér visszajár}

Példák más nyelvekből:
A: A friend that isn’t in need is a friend indeed. {A friend in need is a friend 

indeed}
N: Der Klügere gibt nicht nach. {Der Klügere gibt nach}
N: Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. {Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg}
O: Tretij ne liwnij: on zapasnoj. {Tretij liwnij}
O: Na owibkah ne uqatsá. Na nih zarabatyvaút denígi. {Na owibkah uqatsá}

A francia általában két szóval, itt például a „ne… que” és a „ne… pas” szószerkezettel 
fejezi ki a tagadást:

F: Un sou n’est qu’un sou. {Un sou est un sou}
F: Dans le doute, ne t’abstiens pas. {Dans le doute, abstiens-toi}

Antiproverbium-tanulmányok I.
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3.4. Lehetséges egy összefüggő, egy szónál hosszabb, de egy tagmondatnál rövidebb 
bővítés:

Ember tervez, de ki az Isten végez? {Ember tervez, Isten végez}
A türelem rózsát terem – vagy kötbért. {A türelem rózsát terem}
A halál és a kétely ellen nincs orvosság. {A halál ellen nincs orvosság}
Halottakról halottak napján vagy jót, vagy semmit. {Halottakról vagy jót, vagy 

semmit}

Példák más nyelvekből:
A: Half the world doesn’t know how the other half lives on the husband’s salary. 

{Half the world doesn’t know how the other half lives}
A: Ignorance is a voluntary condition of bliss. {Ignorance is bliss}
N: Gut Ding will Weile haben, aber keine Langeweile. {Gut Ding will Weile haben}
N: Aller Anfang ist nicht mehr so schwer. {Aller Anfang ist schwer}
F: Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. {Le monde appartient 

à ceux qui se lèvent tôt}
F: L’argent des autres ne fait pas le bonheur. {L’argent ne fait pas le bonheur}

3.5. Az egy vagy több tagmondat terjedelmű megjegyzés hozzáfűzése a legnagyobb 
alcsoportja a közmondásbővítésnek. Ez a hozzáfűzés az eredeti közmondás mondani-
valóját megváltoztatja, kifordítja:

Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani se tudja, igazgatja. {Aki tudja, 
csinálja, aki nem tudja, tanítja}

Tévedni emberi dolog, a számítógépet hibáztatni még emberibb. {Tévedni emberi 
dolog}

Példák más nyelvekből:
A: There’s no fool like an old fool – you just can’t beat experience. {There’s no fool 

like an old fool}
A: All things come to him who waits – that’s why the smart man hustles. {All things 

come to him who waits}
N: Alter schützt vor Torheit nicht – es macht sie schwieriger. {Alter schützt vor 

Torheit nicht}
N: Morgenstund hat Gold im Mund, wer das glaubt, ist nicht gesund. {Morgenstund 

hat Gold im Mund}
F: On a toujours besoin d’un plus petit que soi pour lui péter la gueule. {On a toujours 

besoin d’un plus petit que soi}
F: La musique adoucit les mœurs, tant que tu n’as pas de voisin musicien. {La 

musique adoucit les mœurs}
O: Doroga v ad vymoüena blagimi namereniámi: pora by i zaasfalíti rovatí. 

{Doroga v ad vymoüena blagimi namereniámi}

Leggyakrabban a de kötőszó vezeti be a hozzáadódó elemeket, és ez a kötőszó még 
jobban hangsúlyozza a közmondásban rejlő bölcsességgel való szembeszállást:

Minden kezdet nehéz, de még nehezebb a folytatás. {Minden kezdet nehéz}
A munka nemesít, de nálunk nincs szükség nemesekre. {A munka nemesít}
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Példák más nyelvekből:
A: All things come to him who waits, but they come sooner if he goes out to see 

what’s wrong. {All things come to him who waits}
A: Hard work never hurt anyone… but who wants to be its first victim? {Hard work 

never hurt anyone}
N: Neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Ecken. {Neue Besen kehren 

gut}
N: Geld stinkt nicht, aber man muss einen Riecher dafür haben. {Geld stinkt nicht}
F: Ventre affamé n’a pas d’oreilles, mais il a un sacré nez ! {Ventre affamé n’a pas 

d’oreilles}
F: L’amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. {L’amour est aveugle}
O: Vremá – luqwij doktor, no plohoj kosmetolog. {Vremá – luqwij lekarí}
O: G olí na vydumku hitra, no kak byla goloj – takoj i ostalasí. {Golí na 

vydumku hitra}

A megjegyzést más kötőszavakkal (pl. mert, csak, és, ha) is köthetik az eredetihez:
Ajándék lónak ne nézd a fogát, mert nem ismer és megharaphat. {Ajándék lónak 

ne nézd a fogát}
Evés közben jön meg az étvágy, csak közben ne igyál. {Evés közben jön meg az 

étvágy}
Az idő pénz – és téged gazdagít. {Az idő pénz}
Aki mer, az nyer – ha mást nem, tapasztalatot. {Aki mer, az nyer}

Az angol nyelvű antiproverbiumokban (a but mellett) a következő kötőszavak a leg-
gyakoribbak: and, because, especially, except és unless:

Half the world doesn’t know how the other half lives – and it’s none of its business. 
{Half the world doesn’t know how the other half lives}

The good die young – because they see it’s no use living if you’ve got to be good. 
{The good die young}

A watched pot never boils …especially when you forget to light the gas. {A watched 
pot never boils}

The child is father to the man, except when the child is a girl. {The child is father 
to the man}

What goes up must come down, unless it orbits. {What goes up must come down}

A németben az aber kötőszón kívül gyakran fordulnak elő: weil/denn, nur, und, wenn:
Ein voller Bauch nicht gern studiert, weil er zur Trägheit leicht verführt. {Ein voller 

Bauch studiert nicht gern}
Wissen ist Macht, nur dass die Mächtigen so wenig davon haben. {Wissen ist Macht}
Zeit ist Geld und Geld ist teuer. {Zeit ist Geld}
Geld stinkt nicht, wenn man eine Nase dafür hat. {Geld stinkt nicht}

A francia anyagban a mais után legtöbbször előforduló kötőszavak: et, et encore, ou, sauf:
Charité bien ordonnée commence par soi-même… et souvent s’arrête là. {Charité 

bien ordonnée commence par soi-même}

Antiproverbium-tanulmányok I.
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Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même et encore pas beaucoup. {Dans la 
vie, il ne faut compter que sur soi-même}

Rien ne sert de courir, il faut partir à point… ou prendre sa voiture. {Rien ne sert de 
courir, il faut partir à point}

Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux. {Tout a une fin}

Az orosz közmondás-presziflázsokban leggyakoribb kötőszavak: a, osobenno, potomu 
qto, zato, i:

Berexennogo bog berexet, a neberexennogo – konvoj sterexet. {Berexennogo 
bog berexet}

Apetit prihodit vo vremá edy, osobenno esli edite ne vy. {Apetit prihodit 
vo vremá edy}

Denígi ne pahnut, potomu qto ih otmyvaút. {Denígi ne pahnut}
Druga nelízá kupití, zato ego moxno prodatí. {Druga nelízá kupití}
U vseh svoi vkusy... i zapahi. {U vseh svoi vkusy}

3.6. A közmondás bővítésének német (Mieder 1982a; Hofmann 1959) és angolszász 
(Mieder – Kingsbury 1994; Mieder 1989a: 223–38; Mieder – Bryan 1994; Carson 
Williams 2002) nyelvterületen nagyon elterjedt típusa az ún. wellerizmus (azonban 
például a francia vagy a magyar nyelvben csak egészen kivételesen fordul elő; az orosz-
ban jóval ritkábban találkozunk ezzel a jelenséggel, mint az angolban vagy németben, 
de gyakrabban, mint a franciában és magyarban). A műfajt Charles Dickens Pickwick 
Klub című regényének egyik alakjáról, Samuel Wellerről nevezték el, aki különösen 
gyakran élt ilyen típusú kifejezésekkel. A wellerizmus rendszerint három részből áll: 
az első egy kijelentést tartalmaz (gyakran közmondást, szólást vagy más közlést, pél-
dául közhelyet), a második megnevezi a beszélőt, a harmadik pedig a szituációt, ahol 
a szóban forgó közlés elhangzott. A kijelentés és a szituáció általában nem illik össze, 
sőt ellentmond egymásnak. A wellerizmusok is alátámasztják azt, hogy a proverbiumok 
igazságtartalmát nem mindig veszik komolyan. A magyar nyelvből csak néhány példát 
ismerünk erre a típusra:

Majd meglátjuk – a vak is azt mondta.
Na ez a hét is jól kezdődik – mondta a cigány hétfőn reggel, amikor akasztani vit-

ték.
Jobb adni, mint kapni! – gondolta a rajtakapott feleség, és jól pofonütötte a férjét. 

{Jobb adni, mint kapni}
A pénz nem boldogít – mondta az újgazdag, aki még annyira új gazdag volt, hogy 

nem tudta mit beszél jó dolgában. {A pénz nem boldogít}

A magyar köznyelvben talán legnépszerűbb wellerizmushoz – Tévedni emberi dolog, 
szólt a sündisznó és lemászott a gyökérkeféről – hasonló változatokat több európai 
nyelvben is találunk:

A: “Everyone makes mistakes,” said the hedgehog after trying to mount the hairbrush. 
{To err is human}

N: „Irren ist menschlich,” sagte der Igel, da sprang er von der Haarbürste. {Irren ist 
menschlich}
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F: Tout le monde peut se tromper, dit le hérisson (confus) en descendant d’une [de 
la] brosse (à chaussure/à habits/à cheveux). {Tout le monde peut se tromper}

O: «Kak obmanqiva vnewností», – skazal ex, slezaá so üetki. {Vnewností 
obmanqiva}

További wellerizmusok más nyelvekből:
A: “Tit for tat,” quoth the wife when she farted at the thunder. {Tit for tat}
A: “A little goes a long way,” as the monkey said when he shat over the brink of a 

precipice. {A little goes a long way}
N: „Ausnahmen bestätigen die Regel”, sagte der Strauß und steckte den Sand in den 

Kopf. {Ausnahmen bestätigen die Regel}
N: „Unter Blinden ist der Einäugige König”, sagte der Stumme und hielt den Tauben 

eine Rede. {Unter Blinden ist der Einäugige König}
F: Entre deux taux il faut choisir le moindre : Comme dit mon banquier. {Entre deux 

maux, il faut choisir le moindre}
O: «Starostí ne radostí», – skazala babka, obgonáá elektriqku. {Starostí 

ne radostí}
O: «Qeloveku svojstvenno owibatísá…», – izdaleka naqal komandir voinskoj 

qasti razgovor s xenoj sapera… {Qeloveku svojstvenno owibatísá}

3.7. Egy különálló mondatot, vagy akár több mondatot is hozzátoldhatnak az eredeti 
közmondáshoz:

Egy fecske nem csinál nyarat. Nem hogy nyarat, de másik fecskét sem! {Egy fecske 
nem csinál nyarat}

A munka nemesít. Ezért én csak egy szegény paraszt vagyok. {A munka nemesít}

Példák más nyelvekből:
A: A fool can ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven 

years… No wonder so many of us flunk our exams! {A fool can ask more questions 
in an hour than a wise man can answer in seven years}

A: Never put off until tomorrow what you can do today. There may be a law against 
it by that time. {Never put off until tomorrow what you can do today}

N: Wer A sagt, muss auch B sagen. Aber was, wenn einer vom ganzen Alphabet nur 
das A kennt? {Wer A sagt, muss auch B sagen}

N: Aller Anfang ist schwer. Beginnen wir mit dem Ende! { Aller Anfang ist 
schwer}

F: L’erreur est humaine. Pour un vrai désastre, il faut un ordinateur. {L’erreur est 
humaine}

F: Quand le vin est tiré, il faut le boire. Quand le vin est bu, il faut se tirer ! {Quand 
le vin est tiré, il faut le boire}

O: Vek xivi – vek uqisí! I ty, nakonec, dostignewí togo, qto, podobno 
mudrecu, budewí imetí pravo skazatí , qto niqego ne znaewí. {Vek xivi 
– vek uqisí!}

O: Denígi – zlo. Dlá poluqeniá bolee podrobnoj informacii priwlite 
$1000. {Denígi – zlo}
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A többmondatos kommentár különösen gyakori szépirodalmi művekben, például 
Karinthy Frigyes vagy Nagy Lajos rövid, humoros vagy szatirikus írásaiban. Ennek 
a két szerzőnek az írásaira különösen jellemző, hogy egy közmondást idéznek, majd 
hozzáfűznek egy azt kigúnyoló, meghazudtoló megjegyzést. Karinthy Frigyes Köz-
mondás című írása egy füzérnyit fűz össze ilyen közmondásokból és a hozzájuk fűzött 
kommentárokból (Karinthy 1981: 71–3; T. Litovkina – Mieder 2005: 151–2). Íme egy 
ezek közül:

Amelyik kutya ugat, nem harap.
Megnyugtató tapasztalat, mely szerint bátran lehet közeledni az ugató kutyához. 

Kezdőket azonban figyelmeztetünk, hogy a kutyák nem tudják ezt a közmondást. 
Megfordítva: amelyik kutya harap, nem ugat – ez még nincs bebizonyítva, lehet, 
hogy ugat, csak nem hallani, mert tele van a szája. (Karinthy 1981: 71)

Példák más nyelvekből:
A: There’s more than one way to skin a cat.
False. “You can do it a lot of ways: through the stomach, down the back, from the 

right, from the left,” says Ruben Libraty, owner of Kodiak Taxidermy in Flushing, 
“but, to a taxidermist, there’s only one way – down the middle.” Mr. Libraty 
skins cats, dogs, canaries, parakeets, squirrels, snakes, alligators, baboons, 
ducks, bears – even a rhinoceros. He then stuffs and mounts them. Recently, he 
constructed a stuffed fox with a rotating head for an Audi commercial. (Mieder 
1989a: 268)

N: Einmal ist keinmal.
Dies ist das erlogenste und schlimmste unter allen Sprichwörtern, und wer es gemacht 

hat, der war ein schlechter Rechnungsmeister oder ein boshafter. Einmal ist 
wenigstens einmal, und daran lässt sich nichts abmarkten. Wer einmal gestohlen 
hat, der kann sein Leben lang nimmer mit Wahrheit und mit frohem Herzen 
sagen: Gottlob! ich habe mich nie an fremdem Gut vergriffen, und wenn der Dieb 
erhascht und gehenkt wird, alsdann ist einmal nicht keinmal. Aber das ist noch 
nicht alles, sondern man kann meistens mit Wahrheit sagen: „Einmal ist zehnmal 
und hundert- und tausendmal.” Denn wer Böses einmal angefangen hat, der setzt 
es gemeiniglich auch fort. Wer A gesagt hat, der sagt auch gern B, und alsdann 
tritt zuletzt ein anderes Sprichwort ein, „dass der Krug so lange zum Brunnen 
geht, bis er bricht.” (Mieder 1998: 53)

F: Un de perdu, dix de retrouvés.
Sorte de mouchoir verbal destiné à consoler une amie bafouée, cette maxime, 

loin d’être tout à fait fausse, est toutefois un poil exagérée. Si l’on établit des 
statistiques rigoureuses de l’après-rupture, on constate qu’« un de perdu », c’est 
plus volontiers « un ou deux » que « dix » de retrouvés, et, compte tenu de 
l’usage que l’on fait des hommes en général, c’est bien suffisant. Il est d’ailleurs 
singulier que des générations de femmes bien nées aient ainsi poussé leurs filles 
adolescentes à l’orgie, en leur servant cette maxime inflationniste. (wanadoo/
chevrel/dictons.htm)
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Olvasva ezeket a „támadásokat”, világossá válik, hogy a szerzők a közmondások 
jelentésének szűkítésével csak egy specifikus esetet mutatnak, amelyre a szóban forgó 
közmondások nem helytállóak. Azonban bármelyikünk fel tudna idézni számos olyan 
helyzetet, amelynek ezek a proverbiumok tökéletesen megfelelnek.

3.8. Előfordulhat, hogy az egy vagy több mondatos kommentár, vagy az ennél rövidebb 
kiegészítés nem az eredeti proverbium után áll. Egy közmondás eredeti vagy megvál-
toztatott formában egy nagyobb egység – például egy vicc, egy vers stb. – részévé 
válhat, ekkor a kiegészítő elemek a közmondás előtt állnak (ám anyagunkban ez 
az eljárás viszonylag ritka). Például egy vicc poénja közmondás, felhasználva két szó 
azonos hangalakját: Miért alszik a csöves a Cora hipermarket tetején? Mert ki korán 
kel, aranyat lel.

Három további példa:
Az 54-es esztendő árvizei is komoly gondot okoztak. Egy korabeli sanda tűnődés: 

– De hát egyáltalán szabad-e ilyenkor viccelődni? – Hát miért ne lenne szabad, 
hiszen lassú vicc pártot mos! {Lassú víz partot mos}

A 2004-es athéni olimpia jelmondata:
Nem a győzelem, hanem a vérvétel a fontos. {Nem a győzelem a fontos, hanem a 

részvétel}
A bokszolók szerint is jobb adni, mint kapni. {Jobb adni, mint kapni}

Példák más nyelvekből:
A: Many a widow finds it easy to marry again because dead men tell no tales. {Dead 

men tell no tales}
A: It’s not easy for a beautiful girl to believe that love is blind. {Love is blind}
N: Bigamie ist eine ungute Sache. Denn aller guten Dinge sind drei.
N: Was passiert, wenn sich eine Blondine gegen eine Mauer lehnt? Die Mauer stürzt 

ein, denn der Klügere gibt nach.
F: Un ce n’est pas assez, deux ça ne va pas parce que jamais deux sans trois. {Jamais 

deux sans trois}
F: L’humanité n’est pas fruit du hasard, car le hasard fait bien les choses, lui ! {Le 

hasard fait bien les choses}
O: Ne govori dlinno, ibo xizní tak korotka. {Xizní (tak) korotka}
O: Esli vy tverdo rewili xenitísá, podoxdite do utra: utro veqera 

mudrenne. {Utro veqera mudrenne}

3.9. Megváltoztathatják a közmondásokat olyan módon is, hogy mindkét oldalon, elöl 
és hátul is kibővítik. Az ilyen ferdítések elnevezése az angolban: the sandwich spe cies 
(Esar 1952: 202), egyébként talán a „paraszintetikus” vagy „circumfixált” kifejezést 
lehetne átvenni az alaktan terminológiájából, ott ugyanis így jelölik az elöl-hátul tol-
dalékolt szót.

Az igaz, hogy a munka nemesít, de a szocializmusban nincs szükség nemesekre. 
{A munka nemesít}

Nemcsak kettőn áll a vásár. Áru is kell hozzá. {Kettőn áll a vásár}
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Példák más nyelvekből:
A: A business conference is a meeting in which everyone agrees that there is no such 

thing as a free lunch while eating one. {There is no such thing as a free lunch}
A: Many men are slow but sure. Others are just slow. {Slow but sure}
N: Der alte Satz: Aller Anfang ist schwer, gilt nur für Gertigkeiten. In der Kunst ist 

nichts schwerer als beenden und bedeutet gleich Vollenden. {Aller Anfang ist 
schwer}

N: Sie sagen: Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, und wissen gar nicht, wen 
Sie allen mit diesem Anspruch zum Hungertod verurteilen. {Wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen}

F: Ne fais pas l’amour dans ton [le] jardin ; [car] l’amour est aveugle, mais pas tes 
voisins [ton voisin]. {L’amour est aveugle}

F: Ce n’est pas que l’argent n’ait pas d’odeur, c’est que l’homme n’a pas d’odorat. 
{L’argent n’a pas d’odeur}

O: Esli kawu maslom ne isportiwí, poprobujte ee degtem. {Kawu maslom 
ne isportiwí}

O: Xenüina, dumaáüaá, qto putí k serdcu muxqiny lexit qerez xeludok, 
metit sliwkom vysoko. {Putí k serdcu muxqiny lexit qerez xeludok}

Máskor a közmondás több pontján tesznek hozzá szavakat:
Pénz beszél, vagy Mr. Popper, és a kutya, azaz a programigazgató ugat. {Pénz be-

szél, kutya ugat}.
Ma már a házasságok nem az égben köttetnek. {A házasságok az égben köttetnek}

Példák más nyelvekből:
N: Nicht das Geld, der Neid regiert die Welt. {Geld regiert die Welt}
N: Das fehlende Geld regiert die Welt – nicht nur die eigene! {Geld regiert die 

Welt}
F: Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire faire aujourd’hui par un autre. 

{Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui}
O: Krysy pervymi begut s tonuüego korablá, no lúdi ih vse ravno v itoge 

obgonáút. {Krysy pervymi begut s tonuüego korablá}
O: Vremá, kotoroe u nas estí – éto denígi, kotoryh u nas net. {Vremá denígi}

3.10. Írásjel betoldását tükrözik az alábbi antiproverbiumok (mindegyikben más fer-
dítési módokkal párosulva):

A gazda szemét (,) hizlalja a jószág. {A gazda szeme hizlalja a jószágot}
Mindenütt jó, de legjobb ott, hol hon. {Mindenütt jó, de legjobb otthon}
A suszter maradjon annál a fánál, amelyiket kapta! {A suszter maradjon a kaptafá-

nál!}
Májusi eső, aranyér. {Májusi eső aranyat ér}

Példák más nyelvekből:
A: A soft ant, sir, turneth away a picknicker from the custard pie. {A soft answer 

turneth away wrath}
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N: Der Mensch, denkt Gott, lenkt. {Der Mensch denkt, Gott lenkt}
N: Unrecht Gut gedeiht, nicht? {Unrecht Gut gedeiht nicht}
F: Qui pète ses dattes, sent, rit, chie. {Qui paye ses dettes s’enrichit} (a szóhatár 

megváltoztatásával jár két vessző beiktatása)
F: Fesse, queue, doigt, advienne que pourra. {Fais ce que dois, advienne que pourra}
O: Babu s vozu! Kobylu v pozu! {Baba s vozu – kobyle legqe}
O: Wilo v mewke. Ne u Tais. {Wilo v mewke ne utaiwí}
O: Slezaá, gorú ne pomoxewí. {Slezami gorú ne pomoxewí}

4. a szûkítés
A bővítés ellentéte, a szűkítés önmagában, más ferdítési eljárás nélkül nagyon ritkán 
fordul elő az általunk ismert szövegekben (azaz általában más ferdítési móddal kom-
binálva jelenik meg).

4.1. Kihagyhatnak egy hangot az eredetiből:
Derűre bor. {Derűre ború}
Amit ma megehetsz, ne halaszd holnapra. {Amit ma megtehetsz, ne halaszd hol-

napra}
Szegény ember ízzel főz. {Szegény ember vízzel főz}

Példák más nyelvekből:
A: I always say that beauty is only sin deep. {Beauty is only skin deep}
A: The best things in life are fee. {The best things in life are free}
N: Jedem das Sein. {Jedem das Seine}
N: Ohne Fleiß kein Reis! {Ohne Fleiß kein Preis}
F: Il ne faut pas mettre la charrue avant les śufs. {Il ne faut pas mettre la charrue 

avant les bśufs}
F: L’agent n’a pas d’odeur. {L’argent n’a pas d’odeur}
O: Drug poznaetsá v ede. {Drug poznaetsá v bede}
O: Staryj voron ne kaknet mimo. {Staryj voron mimo ne karknet}

4.2. Két vagy három hang kiesése figyelhető meg a következő persziflázsokban:
Legszebb öröm a köröm. {Legszebb öröm a káröröm}

Példák más nyelvekből:
N: Ohne Eis kein Preis! {Ohne Fleiss kein Preis}
O: Ne znaá brodu – ne suj v vodu. {Ne znaá brodu – ne sujsá v vodu}

4.3. Egy szóval is szűkítik a közmondást (leggyakrabban az utolsó szó esik ki).
Kicsi sokra megy. {Sok kicsi sokra megy}
Az Orbán-kormány mérlege II. Minden jóban van valami. {Minden jóban van va-

lami rossz}
Egy újszülöttnek minden új. {Egy újszülöttnek minden vicc új}
Sötétben minden tehén. {Sötétben minden tehén fekete}
Zsák a foltját… {Megtalálja zsák a foltját}
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Példák más nyelvekből:
A: All’s well that ends. {All’s well that ends well}
A: Beauty is only skin. {Beauty is only skin deep}
N: Was lange währt, wird gut.{Was lange währt, wird endlich gut}
N: Regen bringt Segen. {Sich regen bringt Segen}
F: Plus on est fou, plus on rit. {Plus on est de fous, plus on rit}
F: L’avenir appartient à ceux qui se lèvent. {L’avenir appartient à ceux qui se lèvent 

tôt}

Többször a ne(m) szócska esik ki:
A pénz boldogít. {A pénz nem boldogít}
Aki dolgozik, az ne is egyék. {Aki nem dolgozik, az ne is egyék}
A vér vízzé válik. {A vér nem válik vízzé}
Ami késik – múlik. {Ami késik, nem múlik}
Amit ma megtehetsz, halaszd holnapra. {Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra}

Más nyelvekből származó olyan példák, amelyekben a tagadás megszűnik (az an-
golban a do segédige is kiesik; a franciában általában két szóval fejezik ki a tagadást, 
ezért az alábbi francia antiproverbiumokban két szóval kevesebb szerepel, mint az 
eredeti közmondásban; a németben általában a nicht szó esik ki):

A: Crime pays – be a lawyer. {Crime doesn’t pay}
A: Crime pays, but you’ve got to be careful. {Crime doesn’t pay}
N: Über Geschmack lässt sich streiten. {Über Geschmack lässt sich nicht streiten}
N: Arbeit schändet. {Arbeit schändet nicht}
F: L’argent fait le bonheur. {L’argent ne fait pas le bonheur}
F: Pierres qui roulent amassent mousse. {Pierre qui roule n’amasse pas mousse}
O: I odin v pole – voin. {Odin v pole ne voin}
O: Tam horowo, gde nas! {Tam horowo, gde nas net}

4.4. Néha két-három szóval is rövidíthető az eredeti közmondás:
Az alma a fájától. {Nem esik messze az alma a fájától}
Jobb egy ma, mint egy holnap. {Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok}

Példák más nyelvekből:
A: All work and no play makes Jack. {All work and no play makes Jack a dull boy}
N: Der Geist ist willig, aber schwach. {Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach}
N: Der Mensch lenkt. {Der Mensch denkt, Gott lenkt}
O: Neqego na zerkalo penátí – koli! {Neqego na zerkalo penátí, koli roxa 

kriva}
O: Smeetsá tot, kto poslednij. {Horowo smeetsá tot, kto smeetsá poslednij}

Kétszeres tagadás megszüntetését szemlélteti a következő két példa:
Akinek inge, vegye magára. {Akinek nem inge, ne vegye magára}
Aki dolgozik, az is egyék. {Aki nem dolgozik, az ne is egyék}
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4.5. Esetenként csak az egyik tagmondat (általában az első) vagy a közmondás egy 
része (rendszerint az első) marad meg, így a csonka közmondás inkább csak utalás 
az egészre:

Amit szabad Jupiternek. {Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek}
Kit a kígyó megmart… {Kit a kígyó megmart, a gyíktól is fél}
Más szemében a szálkát. {Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a ge-

rendát sem}

Inkább akkor tekinthetjük a csonkítás eredményét közmondás-paródiának, amikor 
más módszerrel együtt érvényesül. Különösen gyakori közmondásfelek használata a 
szatirikus lapok és a HVG címeiben és képaláírásaiban,7 mind eredeti formában, mind 
más ferdítési móddal kombinálva:

Házimozizás Magyarországon. Ki mint vetít. {Ki mint vet, úgy arat}
A Neckermann-birodalom története. Ebül szerzett vagyon. {Ebül szerzett vagyon 

ebül vész el}

Példák más nyelvekből:
A: He who fights and runs away, lives. {He who fights and runs away, lives to fight 

another day}
N: Wer anderen eine Grube gräbt. {Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein}
N: Es ist nicht alles Gold . . . Die Verklärung der Weimarer Zeit. {Es ist nicht alles 

Gold, was glänzt}
F: Quand le chat n’est pas là. {Quand le chat n’est pas là, les souris dansent}
F: Chi va piano… {Chi va piano va sano}
O: Ne vse zoloto. {Ne vse zoloto, qto blestit}
O: Bez truda ne vynewí! {Bez truda ne vynewí i rybki iz pruda}

4.6. Gyakran a proverbiumokra való puszta utalás is elegendő üzenetünk hatásos 
közvetítéséhez, főleg az ismertek esetében:

Rövid a takaró! {Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér}
A sánta kutya esete. {A hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát}
A pénz szaga. {A pénznek nincs szaga}
El nem kötelezettek Belgrádban. Teve a tű fokán. {Könnyebb a tevének átbújni a tű 

fokán, mint gazdagnak a mennyországba bejutni}
Új cégfelvásárlási szabályok. Jobb megijedni. {Jobb félni, mint megijedni}

Olykor a közmondásból csak két főneve marad meg, az és kötőszóval kötve, például
Túzok és veréb. {Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok}
A jó bor és a cégér. {A jó bornak is kell a cégér}
Cél és eszköz. {A cél szentesíti az eszközt}

A sajtóban igen gyakori eljárás a proverbium szűkítése a kérdés formájú, a köz-
mondás igazságát számos esetben megkérdőjelező címekben (a magyar proverbiumok 

7 Vargha 2004: 60. Az antiproverbiumok használatáról a Heti Világgazdaságban lásd Vargha 2004: 93–6.
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alkalmazásáról egy mű címeként lásd T. Litovkina 2005a; T. Litovkina – Mieder 2005: 
143–7):

Macedón alkotmánymódosítás. Jobb későn? {Jobb későn, mint soha}
Két dudás? {Két dudás nem fér meg egy csárdában}
Egy fenékkel két lovat? {Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni}
Számlacsalás gyanújában egy képviselő. Ki mint vett? {Ki mint vet, úgy arat}
A már üzemelő Citadella Garden. Előre ittak? {Ne igyál előre a medve bőrére}

Példák más nyelvekből:
N: Sanftes Ruhekissen? {Ein gutes Gewissen ist ein saftes Ruhekissen}
N: Finanzierung: Trautes Heim, Geld allein? {Geld allein macht nicht glücklich}
F: Si jeunesse savait ! {Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, le monde mieux 

irait}
F: Pas de nouvelles ? Le facteur est encore en grčve ! {Pas de nouvelles, bonnes 

nouvelles}

4.7. Írásjel kihagyását tükrözi az alábbi két orosz antiproverbium (mindegyikben más 
ferdítési módokkal párosulva); más nyelvek antiproverbiumaiban nem találtunk erre 
példát:

O: Mál zolotnik do dyrok. {Mal zolotnik, do dorog}
O: Ne roj drugomu ámu sam. {Ne roj drugomu ámu, sam v nee popadewí}

Összegzés
Tanulmányunkban bemutattuk az antiproverbium fogalmát és öt nyelvben haszná-
latos elnevezéseit, rendszereztük a ferdítés formai lehetőségeit, majd megvizsgál-
tuk a magyar nyelvű antiproverbiumok két kedvelt ferdítési módját: a bővítést és 
a szűkítést. Példákkal világítottuk meg ezeket, és megvizsgáltuk, hogyan, milyen 
mértékben jelennek meg a magyar mellett az angol, német, francia és orosz nyelvű 
anyagban.

Az alábbi kérdéseket tettük fel:
– az antiproverbium létrehozásakor mi változik meg az eredeti közmondáshoz 

képest (hang/szó/tagmondat/írásjel)?
– hány változik meg ezekből?
– hol találhatók a megváltozó elemek (a szó/mondat elején/belsejében/végén/több 

helyén)?
A változások sokfélesége és a nyelvek különbözősége ellenére a vizsgálat nyomán 

kirajzolódnak bizonyos tendenciák. Először is megállapíthatjuk, hogy a szűkítés jóval 
ritkábban fordul elő, mint a bővítés. Ennek az okát abban látjuk, hogy a szűkítés – a 
szó/mondat egy részének elvételével – csonkítja az eredeti közmondást, így a ferdítés 
alapját képező szegmenst nehezebb azonosítani, míg a bővítés (bár megváltoztatott 
formában) megtartja az eredeti közmondást. Másrészt azt tapasztaljuk, hogy a bővítésen 
belül a legnépszerűbb ferdítési mód egy vagy több tagmondat hozzáadása az eredeti 
közmondáshoz. Végül meg kell jegyeznünk, hogy szűkítés esetén, ha az eredeti köz-
mondás egyik részét (vagy tagmondatát) kihagyja a ferdítés, akkor általában az első 
rész (vagy tagmondat) marad meg.
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Néha egyes eljárásokat formailag ugyan el lehet különítetni, de funkciójuk azonos, 
erre példa a tagadószó hozzáadása és a tagadás megszüntetése. Több esetben változatos 
módon kombinálódhatnak a fent tárgyalt ferdítési eljárások.

A közhiedelemmel ellentétben a proverbiumok korántsem teljesen megkövesedett 
szövegek, hanem idomulnak az egyes korok nyelvhasználatához, mentalitásához, va-
lamint a kontextushoz, amelyben szerepelnek. Ennek fényében az antiproverbiumokat 
is változatoknak tekinthetjük, amelyek a hagyományos közmondásoktól jól elkülönülő 
szövegcsoportot alkotnak. Közös jellemzőjük éppen az, hogy valamilyen tradicionális 
szöveget változtatnak meg, ferdítenek el. „A kváziközmondások diagnosztikai értéke 
jelentős. Lényegében arról faggatják a nyelvet, milyen mértékig csonkítható egy köz-
mondás, hogy még azonosítható legyen, hogy a »romokra« új felépítményt lehessen 
emelni” (Lendvai 2001: 765). Csak formai szempontból szemlélve: a közmondás 
hagyományos variánsait és az antiproverbiumokat nem választja el éles határvonal. A 
közlések leginkább funkciójuk alapján sorolhatók be egyik vagy másik kategóriába.8

Olykor a proverbium eredeti szövegéből csak 1–2 szó marad meg. Ugyanakkor 
hangsúlyoznunk kell, hogy a paródia csak akkor hatásos, ha ráismernek mögötte az 
eredetire. A proverbiumok elferdítése tehát feltételezi a közmondások ismeretét, és az 
állandó visszautalással élteti azokat. Végül azt mondhatjuk, hogy a közmondás műfaja 
nem halott, és még csak nem is halódik, csupán átalakul: amíg van antiproverbium, 
addig él a proverbium is.
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