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FODOR ISTVÁN

Nyelvészeti jegyzetek 
a Tinta Könyvkiadó 

három szótárával kapcsolatban

Litovkina Anna: Magyar közmondástár. 2005. xxvi+818 p.
Bárdosi Vilmos (fõszerk.): Magyar szólástár. 2003. xxiii+948 p.
Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára. 2003. xxiii+821 p.

Végül kis cikké alakult ismertetésemet hadd kezdjem egy élménnyel. Az MTA Nyelv-
tudományi Intézetének nagytermében 2005. június 21-én többek között a budapesti 
Tinta Könyvkiadó mutatta be újdonságait. A kiadó vezetőjének, Kiss Gábor nyelvész 
kollegánknak az előszava után egy vonzó külsejű fiatal nő, Tóthné Litovkina Anna 
hosszasan ismertette kötetét. Magam, aki nem élek állandóan az országban, meglepe-
téssel tudtam meg, hogy a szerző nem diáklány, hanem a pécsi egyetem tanára, s felnőtt 
lánya van. Litovkina azzal kezdte beszámolóját, hogy nem magyar az anyanyelve. Ez 
volt a második meglepetésem, mert gyors, ismétlésektől ugyan nem mentes beszéde 
szabatos volt, idegenes akcentust alig lehetett benne észrevenni. Mint könyve elősza-
vából kiderül, a moszkvai egyetemen végzett magyar szakon, a magyar közmondások 
témájára tanárai hívták fel a figyelmét (p. xvii): Antonina Petrovna Guszkova, Mayer 
Klára (Moszkva) és Mayer Rita (Budapest). Könyvén 20 évig dolgozott, ennek során 
számos nyelvésztől, néprajzkutatótól kapott tanácsot, és kitekintést nyert a magyaron 
kívül a német és az angol szakirodalomra.

Erre a nem mindennapi pályafutásra való tekintettel ismertetésemben főként Litovkina 
kötetére helyezem a súlypontot, összehasonlítván a másik két mű anyagával.

Mint ismeretes, a három könyv megjelenése előtt O. Nagy Gábor Magyar szólások 
és közmondások (Budapest, 1983) című kötete közölt ábécérendes gyűjteményt ebben 
a témakörben 24 000 címszóval. Már ez a szerző is rámutatott arra, hogy nem könnyű 
szólás és közmondás között különbséget tenni, továbbá hogy mindezeknek a szókap-
csolatoknak a szótárakban közölt egy vagy két változatukon kívül még több nyelvjárási, 
régies vagy egyéb változatuk van. O. Nagy Gábor azonban csak jelentésmagyarázatot 
adott, nyelvi példák nélkül. Ez a három kötet, főként Bárdosié és Forgácsé, mint címe-
ikben is olvasható, a közmondásokon kívül a szélesebb értelemben vett (állandósult) 
szókapcsolatokat is tartalmazza.

Litovkina felsorolja (p. v.) a szólásmondások, jeles mondások, példabeszédek, 
szállóigék, közhelyszerű szólások, szójárások, szentenciák, maximák, bölcsességek, 
klisék, „aranyköpések”, szólásmódok, aforizmák, parabolák, időjárási és gazdaregulák, 
egészségügyre vonatkozó szabályok és más mondatjellegű proverbiumok tartományát. 
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Mint látjuk, proverbiumok összefoglaló elnevezéssel illeti őket, Bárdosi és Forgács a 
parömiológiában már használt frazéma elnevezést használja. Ezek a felsorolások nem 
jelentenek különböző alfajokat, a legtöbb rokon értelmű kifejezés, a szólásgyűjtők gya-
kori kifejezései, amelyek közszájon forognak. Az általános és szakszótárak definíciói 
sem határolják el ezeket egyértelműen, a különbségtétel a példák között sem egyér-
telmű; a szentencia és a maxima, a szólás, szólásmondás, szólásmód, szójárás számos 
esetben hasonló fejtörést okozhat; Litovkina „aranyköpés” néven említett szólásfajtája 
a szleng stílusára utal, de ez alakilag lehet szóláshasonlat is. Ezeknek a rokon értelmű 
kifejezéseknek a felsorolása nem hiba, csupán a nem parömiológus olvasóban veti fel 
azt a gondolatot, hogy a szólásfajták között nem ártana határozott különbséget tenni, 
a definíciókat pedig példákkal alátámasztani.

A három kötet címszavainak száma tetemes. Litovkina művében 15 000 körüli (ő 
számadatot nem közöl), Forgácsnál 8 000, míg Bárdosi részletes számadatokat ad (p. 
xi.): összesen 12 092, amelyből 9 542 szólás, 2 098 helyzetmondat és 542 közmondás. 
Az alakváltozatok nincsenek benne ezekben a számokban, vö. Litovkina béka cím-
szava alatt például Könnyű a békát (a) víznek (tónak) ugratni (ugrasztani). Különben 
Litovkina nem mondatjellegű kapcsolatokat csak kivételesen sorol föl, például a lóvá 
tesz nem szerepel a gyűjteményében.

Ami a forrásokat illeti, Litovkina több mint 300 szerző munkáiból, 80 folyóirat és hírlap 
cikkeiből idéz. Az utóbbiak közt szerepel a kötetlenebb élőbeszéd stílusát (szleng) követő 
Playboy, Play Eros, Dili stb. (bár hiányolható a Kiskegyed). Bőven találunk idézeteket 
Mikszáthtól, de az ő művei kimaradtak a források jegyzékéből. Szerzőnk negyvennél több 
tanulmányt írt a témáról, többet társszerzővel, magyarul, németül, angolul.

Bárdosi száznál több forrásból válogatta össze adatait: szótárakból, néprajzi, nyel-
vészeti és egyéb kiadványokból.

Forgács főként szótárak anyagát dolgozta föl. Bárdosi idézetet nem hoz, csak jelentés-
magyarázatokkal látja el címszavait. Litovkina különben merít Forgács Tamás adataiból.

Litovkina gyűjteményét különösen kiemeli az antonimáknak, a rokon értelmű köz-
mondásoknak és a címszavak eredetének feltüntetése. Az elsőre példa: Ember embernek 
farkasa – Kéz kezet mos; Varjú a varjúnak nem vájja ki a szemét; a másodikra: Isten 
se egy nap alatt teremtette a világot – Rómát se egy nap alatt építették; a harmadikra: 
(Az) ízlések és (a) pofonok különböző(e)k [különböznek]: De gustibus (gustu) non est 
disputandum.

Litovkina külön P betűjellel közmondás-paródiákat sorol föl, például a Pénznek nincs 
szaga után: A pénznek nincs szaga, csak a költségvetésnek; A pénznek nincs szaga, csak 
a pénztelenségnek; A pénznek nincs szaga, csak pénzszaga; A pénznek nincs szaga. De 
szava igen. A címszavak stílusértékét adott esetben minősíti a szerző, főként a régies 
szólásokat (és a durvaságokat), például: Az ördög is neveti a szegény kevélyt. Bárdosi 
és Forgács többféle stílusminősítést használ.

Litovkina idézetekkel magyarázza a szólások jelentését, például: Isten azt ostorozza, 
akit szeret: – Mit csűrjük, csavarjuk – szólt s megállt a vén hajdú előtt. Isten elvette 
eszünket, de isten azt ostorozza, akit szeret… (Móricz Zsigmond: Erdély 251). Gyakran 
azonban túl hosszúak az idézetek, és elfedik a szólás mondanivalóját, például: „Már 
érlelődik az új jelszó: »Borral az alkoholizmus ellen!« A borfogyasztási adót mérsé-
kelték, egyre több cég jelenti be, hogy csökkenti árait (melyeket tavaly megemeltek) 
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–, ezzel együtt sem olcsó a bor, pedig most arra törekszünk, hogy a nép politizáljon, 
és Hašek annak idején azt látta, hogy a magyarok kizárólag bor mellett politizálnak, 
mivel borban az igazság, ezt addig keresik, amíg az asztal alá nem esnek – írta Hašek, 
megjegyezve, hogy amikor nálunk valaki az asztal alá esik, már nem beszél. A magyarok 
még akkor is. (Ludas Matyi, 1988. júl. 27. 2.)”

Mindhárom kötetet fogalom- és egyéb szómutatók egészítik ki; Litovkina könyvében 
ez 130 lapot tesz ki. Ebből idézzük az akar mutatószót a 674. lapról (a közmondásokban 
a vastagon szedett szó mutatja, hogy melyik címszó alatt találhatók a szótárban):

A gazdag akkor eszik, amikor akar, a szegény (akkor), mikor van | A tojás okosabb 
akar lenni a tyúknál | Adj kölcsön,ha azt akarod, hogy rossz embered legyen | Aki du-
dás akar lenni, pokolra kell annak menni | Aki egy kis nyavalyát el akar kerülni, más 
nagyobba esik | Aki nem akar adni, azt mondja, hogy nincs | Aki nem akar megöre-
gedni, akassza fel magát | Aki varjat [varjút] akar lőni, nem pengeti kézíját | Akit az 
Isten meg akar verni, eszét veszi el | Ami hajolni nem akar, annak törnie kell | Etetni 
kell a bárányt, ha nyírni (is) akarjuk | Ha az Isten akarja, a kapanyél [bot] is elsül 
| Ha barátodtól meg akarsz menekülni, adj neki pénzt kölcsön | Ha békében akarsz 
élni, sokat ne szólj | Ha békét akarsz, készülj (fel) a háborúra | Ha ellenséget akarsz 
szerezni, adj kölcsön | Ha sokat akarsz enni, keveset egyél | Hidd el [bízd el] magad, 
ha szégyent akarsz vallani | Ki a tűznél akar melegedni, a füstöt is szenvedje | Ki azt 
ígéri, hogy aranyat csinál, ezüstöt akar csalni | Mennél jobban sír az asszony, annál 
hamarabb akarja a férfit megcsalni | Messziről jött ember azt mond, amit akar | Min-
dent lehet, csak akarni kell | Nem szabad levágni azt a tehenet, amelyet fejni akarunk 
| Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka | Többet tud [akar tudni] a csibe, mint a 
tyúk | Törd meg a diót, ha a belét meg akarod enni.

Litovkina gyűjteményében az egyik legnépesebb címszó az asszony: A rossz asszony 
nagy gyötrelem a háznál (régi); A szép asszony a szemnek paradicsom, az erszénynek 
purgatórium, a léleknek pokol (régi); Akármilyen vén az asszony, ha férjhez megy, csak 
menyasszony; Akkor higgy az asszonynak, mikor már nem bírja átugorni az árkot (régi); 
Akkor öreg az asszony, ha a lábát nem tudja szijjelrakni (durva) [és tegyük hozzá: 
népies]; Asszony lesz a lányból; Asszonynak és lónak sohasem kell hinni; Asszony-
nak minden fazékoldal acél; Asszonynak otthon a helye; Asszonyra ne bízd a titkot, 
mert a könyökén is kiszalad (régi); Asszonyt, vásznat ne végy gyertyavilágnál [nem 
jó gyertyavilágnál venni] (régi); Az asszony [anya] a lányát nem magának tartja; Az 
asszony csak asszony; Az asszony csak oldalborda (régi); Az asszony (egy) szükséges 
rossz; Az asszony gyarló, bosszúállásra hajló (régi); Az asszony hajlandó [hajlik a 
lány], mint a nádszál; Az asszony ingatag; Az asszony nem ember; Az asszony neve 
hallgass [Asszony, hallgass a neved]; Az asszony vagy ördög, vagy angyal; Az asszony 
verve jó; Az asszony fegyvere [kardja] a nyelve; Első asszony hajlós vessző, második 
asszony száraz kóró; Ha asszonyok sírnak, megnyírnak (régi); Három asszony egy 
vásár; Ifjú asszonyon és malmon gyakori az igazítás; Jó asszony a háznak koronája 
[a férfi koronája; a férje koronája] (régi); Jó az asszony a háznál; Óvakodjál [óvjad 
magad] a szakállas asszonytól (régi); Szép asszony a ház(nak) szeme fénye (régi); 
Szép asszony is, ha megvénül, csúnya [rút] időt ér (régi); Szép asszonyban kicsi hiba 
nem nagy kár [baj]; Szép asszonynak, jónak, jó járású lónak kár megöregedni; Szép 
asszonynak szép a lánya.

Nyelvészeti jegyzetek a Tinta Könyvkiadó három szótárával kapcsolatban
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Mindhárom kötet bő adattárat tartalmaz, de a címszavaik alá rendezett szólások csak 
részben azonosak. Ez vonatkozik számukra is. Az asszony Bárdosi és Forgács köteté-
ben csak 9–9 közmondással van képviselve. Egyébként is előfordulnak hiányok itt is, 
ott is: A Szent Korona megvan Bárdosinál, de hiányzik Forgácsnál és Litovkinánál (ti. 
nem mondat). Se pénz, se posztó: Bárdosi és Forgács feltünteti, Litovkina nem (nem 
teljes mondat, bár legtöbbnyire állítmány). Baj van Köpecen: csak Litovkina kötetében 
hiányzik. Ugyanez vonatkozik az Asszonyt visz a házhoz szólásra. A szegény tatár 
Bárdosinál megvan, Forgácsnál nincs (Litovkinánál sem). Faltörő kos csak Bárdosinál 
található. Összeütik a patkót (újabban: a port) csak Bárdosi kötetében van meg. Egy 
gyerek nem gyerek megvan mindhárom kiadványban.

Litovkina utánajárt a közmondások eredetének. Ez persze sok esetben nem volt 
felderíthető. Leginkább a bibliai és római (latin) eredetű közmondások származása 
olvasható kötetében, például: Ismétlés a tudás anyja = Repetitio est mater studiorum; 
Nemcsak kenyérrel él az ember = Biblia, Ószövetség, 5Móz 8,3, Újszövetség, Lk 4,1–4 
és Mt 4,3–4. A szerző „közismert” minősítéssel látja el a biztos eredethez nem köthető 
közmondásokat, például Akinek nem inge, ne vegye magára.

Ellenben a Nyelvében él a nemzet eredet-megjelölését vitatom (p. 456). A múlt század 
közepéig általánosan elterjedt nézet szerint Széchenyi Istvántól származó szállóige. 
Később Tompa József kimutatta, hogy nem tőle ered, habár ő gyakran emlegette (vö. T. 
J.: Nyelvművelő levelek, Budapest, 1964). Litovkina alighanem a Cash Flow (Melléklet, 
1995/2. 50) cikke nyomán Montesquieu-t nevezi meg szerzőjének: „La langue, c’est la 
nation.” Montesquieu szállóigéinek és maximáinak összegyűjtött kötetében azonban 
ennek a mondásnak nincs nyoma. Bárdosi Vilmos szóbeli közlésben megerősítette ezt 
a negatív észrevételemet. Viszont a szóban forgó szólásnak vagy szállóigének – ha 
nem is szó szerinti párja, de – értelmileg hasonló változatai megtalálhatók Humboldt 
összegyűjtött műveiben, vö. Über das vergleichende Sprachstudium című felolvasását 
(1820). Jó lenne ebben az irányban keresni a forrást.

A szólás- és közmondásváltozatokról feljebb már tettem említést. De Litovkina 
kötetében a címszók alatti idézetekben olvashatók olyan alakváltozatok is, amelyek 
nem tekinthetők köznyelvi, elterjedt változatoknak, hanem csak írói hapax legomeno-
noknak, például A szó elrepül [elszáll], az írás megmarad, horatiusi szállóige Madách 
Imrének a Csák végnapjai című drámájából idézve: Beszéde elszáll, e kard meg marad, 
Mikszáth Kálmánnak Az eladó birtok című regényéből: …az írás beszél, a szó pedig 
csak ugat (p. 582). Olykor az idézetben olvasható változat jelentése az eredetitől elég 
messze jutott, például: a Szép szóval nem lehet madarat fogni közmondás mai párjá-
nak alig volna fölismerhető az alábbi idézet a Magyar Hírlap-ból (1998. május 19. 
18.): „szép szóval nem lehet megállítani az őrjöngő tömeget” (p. 586). El kell ismerni, 
hogy a szerző eljárása helyes volt, hiszen nincsen kizárva, hogy ezekből az alkalmi 
változatokból idővel gyakoriak keletkeznek, de nem ártott volna az ilyen idézeteket 
külön jellel ellátni.

Ennek a három kötetnek a kiadása pótolta a frazémák (proverbiumok) sokáig hi-
ányos gyűjteményét, és ezzel hozzájárulnak a szókapcsolatok további stilisztikai és 
irodalomtörténeti kutatásához. Elismerés jár mindhárom szerzőnek munkájáért, T. 
Litovkina Annának pedig nyelvtudományi munkásságán túl nem mindennapi nyelvi 
teljesítményéért.
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