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0. B E V E Z E T É S 

0.1. A téma megjelölése és elsődleges körülhatárolása 

Ez a dolgozat egy rendszerszerűen alig feltart kutatási területhez, a 
proverbiumok összevetésének kérdéséhez kíván hozzájárulni néhány elvi 
álláspont, a lehetséges módszerek kidolgozásával és az összevető vizsgálatok 
területeinek körülhatárolásával. 

A gyér előzményeket, a kérdéskör önelvü megközelítésének hiányát az 
is bizonyítja, hogy a tételesen megfogalmazott témának mindkét elemét, a 
jelenségeket is, a módszertani mozzanatot is csak némi tanácstalansággal 
tudtam kialakítani, és mindkettő részletesebb indoklást kíván: 

A proverbium a vonatkozó magyar szakirodalomban hajdanán már 
használt, az idegen szavak elleni mozgalmakban elfeledett, majd nemrégiben 
újjáélesztett „deákos" kifejezés, amely valószínűleg nagyfokú összegzőerejének 
és talán éppen idegen mivoltának köszönheti újjászületését. Egy olyan szerte-
ágazó, sokrétű jelenségcsoportot foglal össze, amit csak a magyar szavak 
egész sorával a közmondással, szólással, szállóigével, szóláshasonlattal tud-
nánk megnevezni, a nyelvészeti szempontokat és fogalmi jegyeket érvé-
nyesítő frázisról, frazeológiai egységről, idiómáról, állandósult szókapcsolatról 
nem is szólva, sem arról, hogy ezek a terminusok együttesen sem tudják 
lefedni és tagolni a proverbium műfajához tartozó jelenségeket. A magyar 
szavak többsége különben sem egyéb, mint a latin szó több-kevesebb sikerű 
fordítása, amelyek aztán egy-egy szűkebb műfaji csoport vagy megközelítési 
szempont jelölői lettek (mint például az állandósult szókapcsolatok a nyel-
vészeté és a stilisztikáé). Ez viszont megakadályozta, hogy akármelyik a 
teljes jelenségcsoport összefoglaló nevévé váljék, és ezért válhatott álta-
lánossá az eredetileg csak a folklorisztikában használatos proverbium, mivel 
idegen alakja nem magyaráz bele semmit a fogalomba. 

* Az itt közlésre kerülő tanulmány A proverbiumok elemzésének és összevetésének mód-
szere>' című magiszteri értekezés két f j jezeté t , illetve bevezetőjét tartalmazza. A bevezetés-
ben, valamint a belső utalásokban olyan jellegzeteségekről, rendszerezésekről, megkö-
zelítésekről is szó esik, amelyeket a dolgozat más fejezetei tárgyalnak részletesebben 
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A névmagyarázat azonban nem ment fel bennünket a vizsgálandó te-
rület körülhatárolása alól, noha ezt csak nagy vonalakban, ideiglenes jel-
leggel tehetjük meg, hiszen a részletező kifejtéshez az egész dolgozatra van 
szükség. A proverbiumok a legátfogóbb meghatározása szerint „a találó 
kifejezéstől a mondatig terjedő egységek, amelyek ezen belül képesek zárt 
gondolatot kifejezni" (Voigt 66—79.), vagy idézhetünk egy nyelvészeti szem-
pontot tükröző megállapítást is, miszerint „egységes jelentésű, állandósult, 
közkeletű kifejezések, amelyek nem közvetlenül a tárgyi valóságra vonatkozó, 
vagyis nem eredeti értelmükben vett szavakkal fejeznek ki valamely monda-
nivalót, hanem az ún. nyelvi kép beiktatásával" (O. Nagy 79.), de a jelen-
ségcsoport szerves összefüggései, igazi élete ezektől jóval mélyebben ér-
zékelhetők: valami közös nyelvi élményben, gondolkodásmódban és emlé-
kezetben, amely a világ legtávolabbi pontjainak és kultúráinak viszonylatában 
is megdöbbentően azonos, mégis egy-egy nyelvnek és népnek a legsajátosabb 
világképét, a világhoz és önmagához való viszonyulásának lenyomatát hor-
dozzák, mégha az egyedi példákban ez szinte érzékelhetetlen is, a prover-
biumok összessége az egész nyelvbe zárt, nyelvivé kövült világot tükrözi, 
mert „azokat a természetesként elfogadott, részben kimondatlan feltevéseket 
foglalják magukban, amelyek a világot és benne az embert, helyét egy nép 
számára, kifejezik" (Hernádi 73.). Nevezhetnénk hozzárendelési alapnak, 
látás- és kifejezésmódnak is, amelynek segítségével egy nyelvközösség a vi-
lágot megismeri, magához hasonlítja és — hasonítja, amelynek segítségével 
közel hozza magához, ami távoli, megfogható valósággá, érzékelhető képpé 
varázsolja, ami elvont, általános és erkölcsi állásfoglalás. Teszi pedig mindezt 
oly módon, hogy ezeknek a kicsiny beszédműveknek az általános érvényű 
„üzenete", mondanivalója, és az esztétikai élményt jelentő képi-hangulati 
érzékletessége egyszerre hat valami villózó bonyolultságban. Tegyük ezt 
a fejtegetést a szakirodalomban legihletettebbnek tartott jellemzéssel telje-
sebbé: „Ez a cserélgetés, ez a változtatgatás tündéri játékot állít elő. Jő, 
megy a képzelődés, mint a szövő csónakjai ,vetélői' egymás mellett, egymás 
ellen, s nyomain végre mint egy keleti szőnyegen, ki van írva ég és föld, 
nap és éj, nyár és tél: ki az ifjúság és aggkor, az élet és a halál" (Erdélyi 1851.) 

Nos, ez az egyszerre nyelvi, irodalmi és stiláris, néprajzi és művelődés-
történeti jelenség az, amellyel bizonyos módszertani megközelítéssel foglal-
kozni kívánok. 

A címben szereplő módszertani mozzanat sem kevésbé problematikus a 
proverbiumoknál. Az összevetés terminus nagyon sokrétű tevékenységet jelöl 
mind az irodalomtudományban, mind a nyelvészetben. Ez utóbbiban hol 
az összehasonlítás, hol a kontrasztív vizsgálat szinonimájaként használatos, 
de szabatos terminológiában az összehasonlítástól elkülönül, tekintve, hogy 
az csak a rokon nyelvek jelenségeinek vizsgálatára vonatkozik, az összevetés 
pedig bármely nyelv tipológiai és kontrasztív vizsgálatára. 

Maguk a jól körülhatárolt összevető kutatások is nagyon sok irányzatot 
képviselnek, és különböző célokat tűznek ki maguk elé. Az eredmények 
zöme például az idegen nyelv oktatásának jegyében született meg, ennek 
is kötelezte el magát. Lássuk, mit jelent mindez a gyakorlatban! Az idegen 
nyelv tanulásának természetes velejárója, hogy az új készségek megszerzé-
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sével párhuzamosan igyekszünk megszabadulni az anyanyelvi beidegződé-
sektől, azaz az ilyen összevető vizsgálat az idegen nyelvre összpontosít, és 
az elsajátítandó aktív beszédkészség érdekében szívesen marad a nyelvi 
jelek felszínén. Ez alkalmatlan a proverbiumokban rejlő univerzális, vagy 
akár az adott nyelvre jellemző információk, a tartalom megragadására és 
explicitálására. Erre jóval alkalmasabb a részben fordítastudományi alapo-
zású, részben pedig az általános nyelvészet tipológiai kutatásaiból kinövő 
irányzat, amely a nyelvektől független univerzálék elemzését tűzte maga elé. 
Vezérelve az ún. tertium comparationisnak, az összevetés harmadik, közös 
elemének megragadása, a teljes hírérték dekódolásához szükséges nagyságú 
kontextus felkutatása. 

Ez a számunkra követendő módszertani mozzanat, amely képes el-
különíteni a hírértéket, az információ tárgyát (beleértve az esztétikai, formai 
információt is) az információ hordozóitól, ugyanakkor képes a nyelvi fel-
színtől a tartalomig, közlési szándékig, majd ismét a nyelvi (célnyelvi) meg-
formálásig terjedő folyamatot egységében szemlélni. 

Az előzőekben megfogalmazott funkcionális összevetésnek mind az 
elméletben, mind a gyakorlatban (gyakorlati célokból eredően) több irányzata 
alakult ki: 

1. Lexikológiái-lexikográfiái munkálatok; 
2. Általános nyelvészeti és kontrasztív nyelvészeti kutatások; 
3. Összehasonlító parömológiai vizsgálatok; 
4. Összevető szemiotikai vizsgálatok; 
5. Fordítástudományi összevető vizsgálatok. 

A felvázolt öt kutatási terület más-más célkitűzéssel, végeredmény re-
ményében, különböző komponenseket vizsgálva közeledik a proverbiumok-
hoz. Dolgozatom mindegyiket érinteni kívánja, de eltérő intenzitással, 
ennek okairól a későbbiekben lesz szó. 

Szólnunk kell még az összevetés viszonylatáról! A címben szereplő 
szerbhorvát—magyar reláció a feldolgozás általános irányát jelzi, habár a 
proverbiumok leíró jellemzését a magyar állományon kívánom elvégezni, 
és esetenként a fordított viszonylatra is sor kerül, sőt, ha ez jelentős tanul-
sággal biztat, más nyelvi adatokat is felsorolok. Az összevető parömológiai 
kutatás egyébként is a vizsgálódásba bevont nyelvek számával arányosan 
mutatott és mutathat egyre nagyobb eredményeket. 

O.2. A témaválasztás indoklása 

A vonatkozó szakirodalomnak szinte minden forrásából az derül ki, 
hogy a proverbiumokkal való foglalkozás nem örvendett az utóbbi évti-
zedekben túl nagy népszerűségnek, és ez fokozottan érvényes az elmélyültebb 
kutatásokra. Az okokat kutatva csupán találgathatunk. Talán az élőnyelvi 
közlés háttérbe kerülése, az írásos forma eluralkodása, amely Deme László 
értékelése szerint is, még az élő szót is a saját képére formálta (Deme 1975.), 
vezetett oda, hogy az igazán a közvetlen kommunikációban keletkezett és 
továbbélő proverbiumokról elfordult a figyelem? Esetleg a belőlük áradó 
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világkép és szemlélet vált idegenné „az urbánus életformában", és ezért 
tekintenek használatukra mint afféle megmosolyogni való falusi atyafiakra? 
Mindenesetre számomra ez a viszonylagos feltáratlanság szolgált elsődleges 
indíttatásul. 

A proverbiumok, illetve a frazeológiai egységek kutatásának legnagyobb 
ösztönzője a többnyelvű társadalmi és művelődési gyakorlatunkból eredő 
igény, amit konkrét feladatokként is megfogalmazhatunk: 

A proverbiumállományt már a korábbi lexikográfiái munkálatok is 
megkísérelték szerbhorvát—magyar viszonylatban felölelni, mindenek előtt 
a nagy szótár (Recnik . . . 1968—75.) hat-hétezer egységével. Az előmun-
kálatok hiányában azonban ezek a megfeleltetések korántsem problémátla-
nok és megnyugtatóak, egy túlhaladott hagyományt tükröznek. Űj alapról 
kezdte viszont a gyűjtést és megfeleltetést a Szerbhorvát Környezetnyelvi 
Tanszék és a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 
közös kis munkacsoportja egy háromezer címszavas kis (egyelőre kéziratban 
levő) frazeológiai szótár munkálatainak folyamán. Ennek a kutatócsoportnak 
voltam tagja magam is, így az itt szerzett tapasztalataimat szeretném itt 
rendszerezni, és megfogalmazni. 

A szólások, közmondások még a homogén nyelvi közösségekben is 
érzékeny elemei a nyelvnek: könnyen bomlanak fel, vegyülnek képzavaros, 
fellengzős zagyvasággá. Környezetünk ösztönös és intézményes kétnyelvű 
érintkezéseiben tapasztalhatjuk csak igazán, hogy mennyire sérülékenyekké 
válnak egy másik nyelv interferenciájának hatására. Erre először a mi vi-
szonylatunkban Kossá János figyelmeztetett a torz alakok százával. Nem 
hihetjük el, hogy azóta jobb lett a helyzet akár a publicisztika vonatkozásában 
is. Nem lesz tehát érdektelen, ha vizsgálat alá vesszük ezeket az interferen-
ciális jelenségeket, illetve a vonatkozó nyelvművelő irodalmat. 

Mint már hangsúlyoztam is, a proverbiumok egy nyelv, egy nép világ-
képét hordozzák magukban, így egymás megismerésének is fontos eszközei-
Az erre irányuló néprajzi, parömológiai és szemiotikai kutatásoknak nagyon 
az elején vagyunk, főleg a dolgozat által vizsgált viszonylatban. Ez indo-
kolja az összevetés harmadik irányát. 

A magyar és délszláv irodalom kölcsönös fordítása közben a fordítók 
a proverbiumok százaival is küzdöttek meg, váltakozó sikerrel. A megoldásokat 
egyenként nézve nagyon sok a jó fordítás, de ha akár egyetlen művön belül 
keresünk valamilyen ízlésbeli, módszeres következetességet, nem találunk. 
Az éppen hogy kibontakozott fordítástudomány különben is távol áll még 
a jelenségközpontú vizsgálatoktól. A proverbiumok fordítástudományi meg-
feleltétese következésképp igen időszerű feladat. 

O.3. A feldolgozás terjedelme és elvei 

3.1. A felsorolt területek mindegyikének kimerítő elemzésére kevés 
egy magiszteri dolgozat, hiszen akár egyik is elegendő anyagot szolgál-
tathatna megírására. Egyenlőre a legszükségesebbeket, az alapozást kívánom 
elvégezni: a problémacsoport és a kutatási előzmények felvázolását, és az 
összevetés lehetséges módszereinek, eljárásainak számbavételét, illetve ki-
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dolgozását. Erre már ráépülhetnek a későbbi elemzés és az összevetés 
konkrét gyakorlati feladatai, mint például a szerbhorvát és a magyar pro-
verbiumok egymásra vonatkoztatott tartalmi-szemiotikai csoportjainak ki-
alakítása, katalogizálása, a frazeológiai szótárak konkrét megoldási, fel-
dolgozási sémái, sőt a szükségességében ezt is megelőző egynyelvű prover-
biumarchivumok dokumentálási-rögzítési módszerei, a teljes proverbium-
kincsek szinonim rendszereinek konfrontálása, a proverbiumok fordításának 
fordításkritikai, fordítástörténeti elemzése stb. 

3.2. A dolgozat tehát több szempontból előmunkálatnak tekinthető, 
másrészt viszont az előzőekben feltüntetett vizsgálati területek sem azonos 
fontosságúak. 

Ez a kettős megszorítás több elvi álláspont kifejtését teszi szükségessé: 
3.2.1. A természetes és az intézményes kétnyelvűség, a fordítással 

mesterségesen kapcsolatba hozott irodalmak, kultúrák viszonylatában, érint-
kezési pontjain a proverbiumok különböző jegyei, elemei válnak relevánsakká, 
a nyelvi-felszíni jellemzőktől egészen a tartalmi, használati értékekig. A 
megközelítés jellege szabja meg a komponensek fontossági rendjét. 

3.2.2. Az összevetés pillanatnyilag művelt öt területe közül a fordítás-
tudományi vizsgálatok tekinthetők legátfogóbbaknak, mivel a fordító nem 
állapodhat meg semmilyen jelenségnél sem az elemzés alsó szintjein, nem 
figyelhet csak egyik vagy másik jelenségre, lévén, hogy a hírérték, a közlési 
szándék és az elérni kívánt hatás maradéktalan célnyelvi megvalósítása a 
célja, sőt ezeket a lokális információkat az egész közlés, mű kontextusához 
kell hangolnia. A nyelvi átváltás teljes folyamatához a többi kutatási terület 
sok értékes, de csak részinformációt adhat, sok részük épp a mindenkori 
fordítás eredményeire támaszkodik. A fordítási szempontok tehát az össze-
vetés fő irányát jelentik. 

3.2.3. A fordítás révén megőrzendő teljes hírérték leltárának és rend-
szerének kialakításánál egyetlen nyelvészeti, folklorisztikai, parömológiai 
megközelítéshez, iskolához sem ragaszkodhatunk mereven, és teljességgel 
sem, mivel egyik sem képes önmagában a proverbiumok teljes jelfolyamatát, 
komplex információmennyiségét leírni. Ezért a kutatási előzményekből olyan 
mértékben kell meríteni, amennyi a lehető legteljesebbé teszi a jellemzésüket. 

3.2.4. A proverbiumok rövid terjedelme miatt bármiféle feldolgozásnak 
nagyon sok példára kell kiterjednie, ez viszont általában a vizsgálatok szét-
szórtságához vezet. Ennek elkerülése érdekében egyrészt a dolgozatba be-
épített példaanyagot rendszerszerűségében szemlélem és ábrázolom, más-
részt a fordításhoz képest részterületnek tekintett irányokat is egymáshoz 
viszonyítom. Az eddigi kutatásokat rendszerező igénnyel szemlélve valami-
féle belső munkamegosztást feltételezhetünk: a lexikológiái-lexikográfiái 
vizsgálatok a proverbiumok minél teljesebb megőrzését, rögzítését, a nyelvi, 
nyelvészeti kutatások az alaki jellemzők leírását, az általános nyelvészeti, a 
parömológiai és a szemiotikai megközelítések az univerzális, nyelvektől 
független értékeik feltárását, a kontrasztív elemzés a várható tipológiai el-
térések, hasonlóságok feltérképezését, a fordítástudományi munkálatok pedig 
a különbségek áthidalását tűzték ki célul. 
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1.1. Etimológiai kutatások 

A szólások, közmondások etimológiáját, eredetmagyarázatát már több, 
mint egy évszázada, mondhatni a Magyar Nyelvőr megjelenése óta műveli 
a magyar szakirodalom, ennek eredményeként pedig olyan óriási anyag 
gyűlt össze az egyes proverbiumok eredeztetéséből, amelyet nehéz lenne 
összefoglalni, és az összevető vizsgálatok felől nézve érdektelen is. Érdek-
telen, mert ezek az időben és térben széttagolt vizsgálatok a legjobb esetben 
is csak egy-kétezer proverbiummal foglalkoznak a lehető 20—25 000 közül, 
ami túl kis hatósugarú, az alapvető kérdésekre sem adhat megnyugtató 
választ: 

1. Milyen és mekkora volt a magyar nyelv proverbiumainak ősi alap-
állománya, egyáltalán melyik kortól beszélhetünk erről a jelenségről a ma-
gyarban? 

2. Milyen hasonlóságokat, közös vonásokat tükröznek a magyarral 
rokon nyelvek ? 

3. Mi volt tehát az az alapréteg, amelyre később az idegen nyelvi 
alakulatok ráépültek, illetve a későbbi belső keletkezésű szólások, közmon-
dások rárétegeződtek? Vagy egyáltalán melyik az az alakulat, amely eredetinek 
mondható. A nyelvtörténeti kutatások eddig csak ritka kivételként, érintőle-
gesen vetették felszínre a frazeologizmusok kérdését. Bárczi Gézának A 
magyar nyelv életrajza c. művében például egyetlen eredeti szólás eredezte-
tését sem találjuk meg, a vonzatokról is csak a német nyelvi interferencia 
kapcsán esik szó. 

4. A latin és a német nyelven kívül milyen proverbium-állományok 
hatottak közvetlenül nyelvünkre, különös tekintettel a szomszéd országokra, 
kultúrákra? 

Az etimológiai vizsgálatok ettől függetlenül két területen is nagyon 
termékeny ösztönzést jelentenek mind az általános, mind az összevető frazeo-
lógiai kutatásokra: 

A szólásmagyarázatok, az elhomályosult valóságvonatkozások feltárása 
gyakran jut el valamely idegen nyelvi forráshoz, kultúrához, és ad legalább 
az adott alakulatra megnyugtató eredeztetést. 

Mivel jelen esetben a frazeológiatörténeti kutatásoknak csak mód-
szertani hasznát keressük, csupán néhány konkrét példára szorítkozunk. 

Már a közmondásaink eredetével foglalkozó első tanulmány, Ipolyi 
Arnold Vizsgálatok a régi magyar népkönyvek felett; Salamon és Markalj 
c. dolgozata (Ipolyi A. 1855.) is igen tanulságos, mivel a Faludy Ferenc 
Jegyzőkönyvében is érintett népkönyv proverbiumaival foglalkozik, illetve, 
hogy milyen hatással volt a kiadvány a magyar közmondáskincsre. Ő bi-
zonygatta először, hogy a közmondások általában irodalmi eredetűek, tehát 
nyelvközösséghez nem annyira kötöttek, mint az egyéb alakulatok. 

A Magyar Nyelvőrnek mind a későbbi, mind a korábbi évfolyamaiban 
rengeteg szólásmagyarázatot találunk, Szarvas Gábor cikkeitől kezdve, 
(Szarvas G. 1873.) amelyeket szemiotikai jellegüknél fogva máshol fejtünk 
ki részletesebben, egészen a legújabb eredeztetésekig. Szarvas Gábor indí-
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totta el egyébként a csütörtököt mond ismert szólásunk eredetének felkuta-
tását (Szarvas G. 1895.), amelyre három igen különböző felfogást tükröző 
válasz érkezett Asbóth Oszkáré (Asbóth O. 1895.j, aki a csütörtököt a est 
hangutánzó szóból, a mond igét pedig a német versagen-bői származtatja: 
Prikkel Mariáné (Prikkel M. 1895.), aki bebizonyította, hogy az eredeti 
csütörtököt vet a puska alakhoz képest a mond már másodlagos képződmény. 
Megemlíti a reteszt vetett, esettet vetett változatokat is, sőt a csőrtől, csörtöz 
igéket is. A harmadik eredeztetés Gódar Sándoré (Gódar S. 1895.j, aki 
halomra döntötte a nyelvészeti fejtegetések érveit, jól példázva egyúttal azt 
is, mennyi buktatót rejtenek a valószínűségből kiinduló eredeztetések: „Mi 
régi lövészek, kik jóval negyvennyolc előtt sok jó német polgártársunkkal 
versenyeztünk a céllövészetben, sokszor kiáltottuk, ha nem sült el a puska: 
csütörtök! Német ajkú lövésztársaink pedig ilyenkor azt mondták: blau-
montag! Mindkettőnek megvolt a maga értelme. Valamint a német blau-
montag, úgy a magyar csütörtök is az ötvenes évek előtt pihenő vagy heverő 
nap volt, amelyen a német mesterlegényeknél a munka, a magyar tanuló 
ifjúságnál pedig az iskola szünetelt". 

Ezen a ponton a vita elült, de a szólás eredetét ez sem tisztázza egészen 
megnyugtatóan. 

Nagyon érdekes ilyen vonatkozásban Kertész Manó (Kertész M. 1 922.) 
és főleg Csefkó Gyula könyve, a Szállóigék, szólásmódok (Csefkó Gy. 1930.), 
amelyekben közös vonásként a művelődéstörténeti megközelítés érvényesül. 

Csefkó is a teljes szóláscsoportok szerinti kutatás szükségét hangsúlyozza, 
de kiindulásként nem a szótárakat ajánlja, a már általunk is kifejtett okokból: 
„Aki a jóval kényelmesebb szótári kutatás helyett a dolog nehezebb, de 
eredményesebb végét fogja meg, és közvetlenül a régi írók műveiből igyekszik 
meríteni, az sokszor tapasztalja, hogy az újnak tartott szólásokat a régi nyelv 
is széltére használta, jóllehet a szótárak semmit sem tudnak róla". 

Egyes eredeztetései nagyon érdekesek összevető szempontból is, noha 
ennek a módszernek a hiányosságait is tükrözik, azt tudniillik, hogy az össze-
hasonlítás az eredeztető által ismert egy nyelvre, vagy nyelvekre terjed ki, 
és nem mutat teljes vagy akár összefüggő képet sem. Több nyelvre tekintően 
magyarázza a vér nem válik vízzé közmondást, amely szerinte is megvan 
szinte minden európai nyelvben, s a román nyelvi alak a magyarhoz leg-
hasonlatosabb. Ezért eredeztette Tolnai valamilyen újlatin nyelvből. Csefkó 
ezt kétségbe vonja, mondván, hogy az általános elterjedettség ellenére — a 
szólás a szerbhorvát nyelvben is ismert krv nije voda alakban — a szem-
léleti azonosság alapján a magyar nyelv is megteremthette. 

Hasonló, több mozzanatú elemzésnek veti alá a köpönyeget forgat és a 
megtöri a jeget szólásokat is. Az előzőt Simonyi Zsigmond (Simonyi Zs. 1900.), 
a németből származtatta (nach dem Winde hagen), Csefkó az angol nyelvből 
is idéz adatot: a turneoat köpönyegforgatót jelent, ugyanakkor a szerbhorvát 
nyelvben is megvan obrnuti, okretati kabanicu, sőt van egy esetleges eleme, 
amely az alakulat eredetét is világosabbá teszi: obrnuti kabanicu prema vetru. 

Nagy a nemzetközi rokonsága a másik idézett szólásnak is. Egyesek a 
németből, a sie brachen das Eis alakból származtatták, de Csefkó kétségének 
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adott hangot, hogy ez-e az elsődleges, hiszen megvan a latinban: scindere jfran-
gere glaciem, sőt a szerbhorvát nyelvben is: probiti led. 

Bennünket még közelebbről érint a Csefkó által is érintett kenyér-
törésre kerül a dolog körüli viták. Binder Jenő az Ethnographia XIII. év-
folyamán (Binder J. 1902.) a hercegovinaiak és a „crnagoracok" szokására 
vezeti vissza, hogy a család védőszentjének ünnepén kalácsot törnek, és 
akinek nagyobb darab jut, nagyobb lesz a szerencséje is. A továbbiakban 
megjegyzi: nA mi szláv jainknál"1 is szokás a kenyértörés, de nincs benne 
a versengésnek egyetlen mozzanata sem". Csefkó nem értett egyet ezzel a 
magyarázattal, s eredetét valami a magyarsághoz közelebbi, általánosabb 
népszokásban keresi. Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy a szerbhorvát 
proverbiumkincsben nincs még a szóláshoz hasonló sem, már pedig az való-
színűtlen, hogy egy etnikum szokása a kész szólásforma nélkül is alapjául 
szolgált volna egy más népcsoport frazeológiai egységének. 

O. Nagy Gábor ezen a területen is maradandót alkotott, elsősorban a 
Mi fán terem c. művében (O. Nagy G. 1961.), de a nagyközönség számára 
mindmáig hozzáférhetetlen doktori értekezésében, A magyar szólások ere-
detében (O. Nagy G. 1965.), sőt érdekes kísérleti jellegű vállalkozásában is, 
amelyről a Részletek egy szólásmagyarázó szótárból címen adott tájékoztatást 
(O. Nagy G. 1965/a). 

O. Nagy a szólásmagyarázatoknál is a nyelvészeti megközelítést tartotta 
a legtöbb eredménnyel kecsegtető módszernek: „Helyes szólásmagyarázatok-
hoz nyelvtudományi módszerekkel, jelentéstörténeti kutatások útján jut-
hatunk el." Máshol tovább pontosítja kutatásainak jellegét: „Tehát a szó-
lásmagyarázatokban elsősorban a szavak jelentéstörténetéből indulunk ki". 

Szólásmagyarázatai közül csak néhány, a szerbhorvát proverbiumokat is 
érintő fejezettel foglalkozunk. Érdekes a mással kapartatja ki a gesztenyét 
„nemzetközi" életrajza, amely egyesek szerint La Fontaine-nek A majom 
és a macska c. meséjével veszi kezdetét, amelyben a furfangos majom a 
macskával kapartatja ki a tűzből a forró gesztenyét. Szólások keletkezésének 
ez gyakori képlete, de ebben az esetben még sem így volt, mert már a francia 
nyelvben is jóval La Fontaine előtt élt a tirér les marrons du fen szólás, így 
a mese esetleg népszerűsítéséhez járult hozzá, másrészt a magyar alak sem 
innen származik, mivel már Bethlen Miklós önéletrajzában a francia meséből 
hiányzó motívumokat találunk a proverbiumban: „ . . . és nem lészek, mint 
a macska, akinek körmével kaparta volt ki a majom a gesztenyét, azt hazud-
ván néki, hogy hús". A szerbhorvát nyelvben szintén megvan a megfelelője 
a vaditi za koga kestene iz vatre, érdekessége pedig az, hogy a néhai fabulából 
a magyarétól eltérő hősének szempontját fogalmazza meg (kikaparja valakinek 
a gesztenyét a tűzből). 

Foglalkozik O. Nagy is a kenyértörésre kerül a dolog, a csütörtököt mond 
szólásokkal (az előzőnél utal egy szlovák megfelelőre). Továbbgondolásra 
ösztönző a keresztet vethet rá elemzése is, amelyben egyrészt a ,keresztet 
tesz valaki sírjára', másrészt pedig a ,a kereszt jelét rajzolja a levegőbe 
valaki koporsója felé' alap jelentésekből indul ki. Az elsőt látszik bizonyítani 

1 A Magyarországon élő délszlávokra gondolt 
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az Isten neki, fakereszt! rokon értelmű szólás, de O. Nagy nem érzi bizonyí-
tottnak, hogy a sírkeresztet vetették volna. A szerbhorvát ekvivalensek, a 
staviti krst jkriz na sto, amely keresztet tesz, "helyez valamire jelentésű, il-
letve az udariti krst preko cega, ami jelentheti azt is, hogy keresztet szúr, 
jiit át valamin, de azt is, hogy keresztet rajzol valamire, és ehhez hasonló 
például a német megfelelő is: ein Kreuz über etwas machen. 

Még csak egyet említsünk meg O. Nagy eredeztetései közül! Ez a 
rossz vért szül, amelyet O. Nagy a vér és a szül külön-külön lejátszódott 
jelentésváltozásával magyaráz meg, olyképpen, hogy ez rosszindulatot vált 
ki jelentést eredményezett, de soha sem vonatkozott a szólás valamilyen 
asszociációs bázisra egységesen. Ennek ellene látszik mondani az alakulat 
általa ia illusztrált nemzetközi elterjedettsége, ugyanis nehezen képzelhető 
el, hogy az egyes elemek konnotációja azonos eredménnyel játszódjék le 
merő véletlenségből. A rossz vért szül, vagy csinál, a német das macht blöse 
Blut, a francia cela fait de niauvais sang, a szerbhorvát stvarati, unositi zlu 
krv izmedu nekoga valamilyen konkrét valóságot, képiséget sejtetnek, amit 
az unositi (bevinni) is alátámaszt. 

A Magyar Nyelvőr újabb évfolyamainak sok szólásmagyarázatát még 
csak vázlatosan sincs módunk áttekinteni. Említsünk meg tehát egyetlen 
egyet, amely módszertanilag is előremutató! O. Nagy Gábornak az Azonos 
szemléletből származó frazeológiai kifejezések c. tanulmányáról van szó, 
amely megvalósítja a korábban csak elvi szinten hirdetett követelményt, 
hogy a szólások eredetét is legjobb rendszerszerűen, az azonos képzettár-
sítást tükröző, azonos képalkotó szemléletet kifejező alakulatok egész cso-
portján (O. Nagy G. 1961.) kutatni, mert így az elszigeteltnek tűnő részletek 
rendszerré állnak össze, megvilágítják, magyarázzák egymást. Idézett tanul-
mányában a meghal jelentésű, és azzal a naiv hiedelemmel kapcsolatos szó-
lásokat elemzi, amelyek szerint a halál következtében a lélek elhagyja a 
testet. Ilyenek például az elszáll belőle a lélek, visszaadja lelkét a teremtőjének, 
kiszakad belőle a lélek, lelke a torkán hörög, a nyelve hegyén van a lelke, a 
markában van a lelke. 

Ha aztán egy ilyen, adott szempontot érvényesítő rendszert más nyelvi 
megfelelőkkel konfrontálunk, még tágabb összefüggések derengenek "fel. A 
magyar alakok egy részét O. Nagy is idegen, latin eredetű szólások, a redére 
animam és az emittere spiritum tükörkifejezésének tartja. Előremutató az is, 
hogy nemcsak az azonos szemlélet képezi csoportosításának alapját, hanem 
azok a közléstartalmak is, amelyek kifejezésére szolgálnak a proverbiumok: 

nagyon beteg feléleszt 
nem tud meghalni megver 
közel a halála 
megöl 
életben tart 

Szerzőnk az előzőkben felsoroltaknál jóval több példát említ: 
megadja lelkét" istennek 
kibocsátja lelkét 
kigyúrja valakinek a lelkét 
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kifújja Ikihörgi a lelkét 
majd kiszorította belőle a lelket 
tenyerén hordozza a lelkét 
hozzáaszott a lelke 
csak az imádság tartja benne a lelket 
lelket ver valakibe. 

A felsoroltak közül főleg azok érdemelnek figyelmet, amelyek a halál 
közelségét és a lélek vélt székhelyétől való távolságát állítják párhuzamba 
— noha O. Nagy a rendszerezés ilyen fázisáig nem jutott el, viszont tanul-
mányától függetlenül mások is foglalkoztak velük, az interlingvális össze-
vetés igényével. A nyelve hegyén van a lelke szólással először Bíró Izabella 
foglalkozik, azonos című cikkében (1963.,), a Magyar Nyelvben, utal O. 
Nagyra is, és megállapítja, hogy a magyar nyelvben nagyon ritka az elő-
fordulása, viszont Baróti Szabó Dávid alapján még egyet idéz: ajkán tévelyeg 
készülő lelke. 

A németben mindkét szólás megfelelőjét felleli: die Seele sitzt ihm schon 
auf der Zunge (már a nyelvén ül a lélek); die Seel sitzt ihm auf den Lippen 
(ajkán van a lelke). Érdekes a francia változat is: avoir Vame sur les lévres 
(ajkán van a lélek), sőt: avoir la mort sur les lévres (a halál az ajkán van). 
Kívülük Bíró szlovák példáit is idézi: uz mu je dusa na jazyku (már a nyelvén 
van a lélek). 

Számunkra még érdekesebb Reményi Mária azonos című írása (1964.) 
aki délszláv, így horvát példát is idézi. Több forrásból származó bolgár példái 
szószerinti fordításban így hangzanak: fogában Ifogán hordja a lelkét, fogára 
jött a lélek. A horvát példát egy 1904-es szótárból merítette (F. Ivekovic 
stb. 1901): duía mu u nosu stoji (orrában van a lelke). Úgy véli: „a szerb-hor-
vát nyelvben feltehetően több adatot is lehetne találni", és joggal, mert ez 
már megvan Vuk gyűjteményében is (V. Karadzic, 1965.), sőt más változata, 
a diéa ce mu na nos izaci, valamint O. Nagy példáinak több párhuzama is, 
Dragana Mrsevic tanulmányában is • (FrazeoloSka jedinica i njen sinonim, 
1982.), máshol is: rastaviti koga sa dusom, rastati se s dusom (elválasztja, 
elválik a lelkétől), udahnuti dusu u cemu (lelket lehel bele), dati bogu dusu 
(istennek adja a lelkét). 

Láthatjuk tehát, hogy a szólásmagyarázatok, az eredeztetés gyakran 
jutnak el a megállapításig, hogy az adott proverbium gyökerei más nyel-
vekbe, más kulturákba nyúlnak, illetve addig, hogy több nyelvben füg-
getlenül alakult ki azonos szemlélet. Ezen túl viszont már az összevető ku-
tatásoknak kell(ene) átvenniük a szót. 

Az etimológiai vizsgálatoknak az előzőkben körvonalazott felfogása 
nagyon fontos az összevető vizsgálatokban, mondhatni, ez szabja meg fő 
irányukat, hiszen az alaki, szerkezeti, stilisztikai, szemiotikai összehasonlítá-
sokat csak az azonos eredetű szólásoknál, közmondásoknál van értelme el-
végezni. Az már más kérdés, hogy összefüggő szólásanyagról mindmáig 
nincsenek ilyen információink, noha O. Nagy tervezett szólásmagyarázó 
szótárt (O. Nagy G. 1968). 

A szerbhorvát nyelvterületen, amely vizsgálatainknak egyik fő bázisa, 
egészen érintetlen ez a terület, lévén, hogy a szólásetimológia a Mi fán 
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terem?2 értelmében ismeretlen a vonatkozó szakirodalomban, habár a belső 
keletkezésű, illetve kölcsönzött állomány O. Nagy által megfogalmazott 
kérdéseinek — A jövevényszólások kérdéséhez (O. Nagy G. 1955.) — meg-
vannak a párhuzamai, például Menac tanulmányában — Svoje i posudeno 
u frazeologiji (A. Menac 1972.), de. egyebekben Vuk lenyűgöző, ám csak a 
szólást használó közösség vélekedését hitelesen ábrázoló népies magyará-
zataira hagyatkozhatunk, mint amilyen például a Blagovijest pripovijest-htz 
fűződik. Ezt Fehér Ferenc különös, optimista vállalkozásának jóvoltából 
(Fehér F. 1984.) magyarul is olvashatjuk, Szólásmondások Vuk gyűjtéséből 
címen: „Gyümölcsoltó — mesemondó . . . Ez a szólásmondás alighanem ahhoz 
a történethez fűződik, amelyik arról szól, hogy egy öreg szüle gyümölcsoltó 
boldogasszony táján kiterelte kecskegidáit a hegyekbe, de északi szél ke-
rekedett, havazni kezdett, s erre ő azt mondta: hess, március, nem félek 
tőled, a gidáimnak öt szarvuk van. A március haragra gerjedt, csapdosott 
havával, lehelte a fagyot, s így fagyott kővé az öreg szüle és az öt kisgidája". 

Fehér Ferenc fordításáról, vállalkozásáról még majd szólunk. Úgy 
véljük az „alighanem ahhoz a történethez fűződik" szövegrész jól alátá-
masztja véleményünket Vuk magyarázatáról. 

Van, illetve lehetne a szólásetimológiának egy másik iránya is, amelynek 
a szólást kialakulásában kellene vizsgálnia: mi volt az eredeti asszociációs 
bázis, mit és hogyan realizált ebből a proverbium, a szólás utóéletét, milyen 
változatai voltak, míg állandósult, esetleg ki alkotta meg magát a szólást. 
Erről azonban jószerével a folklorisztikai kutatások keretében beszélhetünk. 

Összegezésül tehát csak ennyit: A szólásetimológiának elvileg nagy 
szerepe van, lehetne az összevető vizsgálatokban, de a kutatások jelenlegi 
szintjén — és ez vonatkozik a bevont nyelvek számára és a vizsgált alakok 
rendszerszerűségére is, nagyrészt csak elvárások maradnak. 

A szóláseredeteztés sajátos formáját találjuk a frazeológiai irodalom egy 
korai szakaszában. Az önálló gyűjtemények legkorábbika, Faludi Ferenc 
Jegyzőkönyve (Faludi F. 1787.) az összevető vizsgálatoknak nagyon fontos 
előzménye. Hogy mégis itt említjük, annak főleg a szerző szándéka az oka, 
amely nem az összehasonlítást célozta. A Jegyzőkönyv legfontosabb forrása 
a Salamon és Markalf című, egész Európában ismert népkönyv volt, amelyet 
latinból fordítottak magyarra. A népkönyv valóságos tárháza a középkori 
latin példabeszédeknek, amelyekből számos német, francia, olasz, lengyel 
és más proverbium is eredeztethető3, így felhasználása a proverbiumanyag 
kialakulásában is, lexikográfiailag is modell-értékű. A fordított művekből 
merített frazeológiai egységek általában igen jók, mert megfeleltetésük 
nagyobb szövegkörnyezetre támaszkodva történhetett, maga a fordítás útján 
terjedés pedig a kölcsönhatásoknak tárja fel nyelvszociológiai hátterét. A 
néhai ismeretlen fordító ki is hagyott az eredeti proverbiumokból, de azok 
a latin nyelviség révén mégis bekerültek nyelvünkbe már korábban. 

A példabeszédből, egyáltalán epikus történetből való levezethetőség a 
szólások, közmondások nagyon lényeges jellemzője. Erre a Faludi-gyűjte-

2 O Nagy Gábor művére gondolok 
3 A m ű délszláv elterjedtségére nem találtam adatot . 
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ményből is számos jó példát találunk, egy közülük szerbhorvát—magyar 
vonatkozásban is tanulságos: „Igen örvend a rigó, néki felel a szajkó; nem 
egyiránt énekel az éhező a jóllakottal" — olvashatjuk Faludinál, a Salamon 
és Markalfban pedig: Igen orüend a Rigó, néki felel a Zaiko, ne egyarant 
énekel az éhező az elegedettel. A latin eredeti így hangzik: „Iubilet merulus 
respondit ei cuculus; non equaliter cantat saturatus et ieiunus." 

A tanulság többrétű. Az ismeretlen fordító nem szó szerint, hanem a 
•ritmus, rím megőrzésével fordította a proverbiumot, mert az eredetiben 
kakukk áll. 

Mind az eredetiben, mind a fordításban valójában két szinonim alakban 
szerepel a közmondás, amint az eredeti történetben is. A második az első 
értelmezésének tűnik. 

Vizsgálódjunk az adott két nyelv közegében is! Szerbhorvát szövegekben 
gyakran bukkan fel a Sit gladnom ne veruje, sőt fakultatív kiegészítése is, 
a sit gladnog ne razume. A nagyszótár (Recnik . . . 1968—15.) megelégedett 
a Nem hisz a jóllakott az éhesnek megfeleltetéssel, holott van elterjedt magyar 
megfelelés — legalábbis szótáraink szerint: Igen örvend a rigó, felel neki a 
szajkó. Az más kérdés, hogy a szótárakon kívül — Margalits Ede gyűjte-
ményébe is belekerült (Margalits E. 1897.), aki viszont Decsi Jánostól 
idézi — használja-e, használta-e valaki. 

Ha az eredeti latin, a magyar és a szerbhorvát alakokat konfrontáljuk, 
megállapíthatjuk egyrészt, hogy mindkét nyelvi adatnak a latin nyelvű pro-
verbium a forrása, csak a magyarban maga a közmondás, a szerbhorvát 
nyelvben pedig parafrázis-szerű magyarázata maradt fenn, másrészt pedig 
azt, hogy a proverbium — közvetve vagy a népkönyvből közvetlenül — az 
utóbbi nyelvbe is bekerült. 

Sajnos, az ilyen teljességű megfeleltetés a ritka kivételekhez tartozik, 
és még sem egészen biztosan teljes. Lehet, hogy a magyarban fennmaradt 
képes kifejezés a szerbhorvát szövegekben is előfordul, csak nem került be 
egy gyűjteménybe sem. 

1.2. Alaki-szerkezeti vizsgálatok 

A proverbiumok alaki-szerkezeti jellemzőivel kapcsolatban a követke-
zőkkel kívánunk foglalkozni: 1. néhány elvi-terminológiai és módszertani 
kérdéssel; 2. a proverbiumok alaki-szerkezeti kérdéseinek egyedi vizsgálatával, 
és 3. a rendszerszerű összefüggésekkel. 

1.2.1. Az alaki-szerkezeti jellemzők megközelítésének elveit és mód-
szereit a leíró nyelvészet teremtette meg, noha a szólások, közmondások 
szerkezetével más részterületek is foglalkoznak, például a logikai elemekre 
és kapcsolódásra támaszkodó, kifejezetten folklorisztikai jellegű parömológia. 
Az utóbbi legsajátosabb vonása, hogy a nyelvi-grammatikai felépítés mé-
lyebb, átfogóbb szintjeit, a modell rejtettebb transzformációs síkjait tárja 
fel. 

A leíró vizsgálatok eredményei, irányai korántsem egyöntetűek, főleg 
több nyelv viszonylatában nem. Váltakozik súlypontjuk, mélységük, ezért, 
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mint O. Nagy Gábor is megjegyzi (O. Nagy 1954.), kategóriáik és fogalmi 
rendszerük is nehezen vethető össze. Ez a magyar—szerbhorvát viszonylatban 
is tapasztalható. 

A pillanatnyilag rendelkezésünkre álló források ritkán vállalkoznak a 
kérdéskör komplex feltárására, többnyire a jelenségvizsgálat szintjén álla-
podnak meg, egy vagy néhány sajátságot tűznek célul. Sok esetben az is 
tisztázatlan marad, mit tekintenek a proverbiumok nyelvi-alaki kritériumainak. 
A leíró célzat egyszer színeződik a történeti vizsgálat szempontjaival. 

Az alaki megközelítések vagy kizárólagosak, vagy más kutatási terü-
letekkel együtt szerepelnek. Ez a sokszempontúság különösen a magyar szak-
irodalomra jellemző, sajnos, nem mindig pozitív következményekkel, mert 
a sok szempont a sokféle, nehezen egyeztethető aspektussal egyenlítődik ki. 
Igaz ugyan, hogy a leíró nyelvészet, a stilisztika, a szemantika, a folklór 
stb. nézőpontjainak konstellációja nélkülözhetetlen, fogalmi rendszereik 
is jól megférnek egymással, sőt a proverbiumok születésében, használatában 
egyszerre és elválaszthatatlanul érvényesülnek az esztétikai, funkcionális, 
kommunikációs, nyelvszociológiai és pszicholingvisztikai tényezők. Ez azon-
ban nem igazolhat olyan heterogén osztályozást, amelynek párhuzamba 
állított kategóriái közül az egyik az igei tag megléte szerint különül el, a 
másik aszerint, hogy szaknyelvből származik, a harmadik aszerint, hogy 
poétikai jegyei is vannak, a negyedik, hogy szó-szinonimája van, az ötödik 
asszerint, hogy párhuzamos szerkezetű, vagy érzelmi értékű. 

Mindjárt hangsúlyoznom kell, távol áll tőlem a magyar frazeológia 
lebecsülése, némi kritikáját is csak az összevetés szempontjai teszik szüksé-
gessé, amely igen érzékeny az alapkutatások állására, nagyon igényli a le-
tisztult eredményeiket. A nyelvközi kutatások egyik alaptörvénye, hogy 
összevetni és szembeállítani (konfrontálni) csak az azonos módon leírt, azonos 
kategóriák szerint egyedített jelenségeket lehet. Ez az elv szolgálhat irány-
tűként a források nehezen áttekinthető zsúfoltságában, és az alaki informá-
ciók megítélésében is: bár a szintaktikai szerep és viszony a proverbium 
fontos jelfelszíni ismérve, de a kiinduló- és célnyelv viszonylatában ritkán 
invariáns, mert egy bizonyos alakulat vonatkozásában nem része, csak hor-
dozója, manifesztálója a hírtartalomnak. A megjelenési forma szabályszerű-
sége általában csak következmény, függő változó. Mint Szemerkényi Ágnes 
is kiemeli (Szemerkényi Á. 1969.), a logikai-szemantikai rendszer az elsőd-
leges. „Hogy ez a rendszer milyen nyelvi alakban jelentkezik, másodlagos 
kérdés." 

Állításunkat egyetlen példa is jól szemlélteti. Alakilag, morfológiailag 
aligha lehetne azonosítani a következő proverbiumokat: 

Szerbhorvát: Ko néma sokola, i kukavici se veseli (szó szerinti magyar 
fordításban: Akinek nincs sólyma, az a kakukknak is örül.) 

Magyar: Ha nincs ló, jó a szamár is. 
Örmény: Ha nincs hal, megbecsülik a rákot is.4 

Indiai: Ahol nincs fa, a ricinusbokor is fának számít. 

4 A szó szerint fordított idegen példákat Szemerkényi közli (i. m.) 

5* 13 



876 P A P P G Y Ö R G Y 

Ennek ellenére a felsorolt példák ekvivalensei egymásnak, mert azonos 
logikai képletet realizálnak: 

A) jó tulajdonságú személy /dolog hiányában A-t 

B) rosszabb tulajdonságú/ is helyettesítheti. 

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a logikai viszonyt legtöbbször a 
mondatkapcsolódás is híven tükrözi. 

Az alaki vizsgálatok általában két irányban folynak, ha nem is mindig 
megfogalmazott, tudatos programmal: 

a) az egyedi vizsgálódás igényével, amikor egy-egy szólásból, közmon-
dásból kiindulva próbálnak a törvényszerűségekig eljutni; 

b) a rendszerszerűségek feltárásának irányában, amelyek abból indul-
nak ki, hogy a kiinduló, a proverbiumot alkotó képanyag, szerkezeti modell, 
alaki jellemzők nem egyedi alakulatokat, hanem egész csoportokat hoznak 
létre, amelyek elevenen, szerves összetartozóságban élnek a szólást használók 
tudatában, ideértve a kommunikációban megnyilvánuló választás szinonim 
lehetőségeit is. 

Az alábbiakban mi is ezt a két utat követjük. 
1.2.2. A leíró nyelvészet sajátos terminusokat használ a proverbium 

megnevezésére: az állandó(sult) szókapcsolatot (O. Nagy 1954.), frazeo-
lógiai egységet (Juhász J. 1979.), (Károly S. 1970.), frazémát, a szerbhor-
vát nyelvben pedig a frazeologizam, (A. Menac 1970.) frazeoloska jedi-
nica (D. Mrsevic 1982.) frazeoloski obrt (B. Nikolic 1975.) fordulnak elő. 

A fenti terminusokban foglalt tág értelmezés lehetősége azonnal felveti 
a „jelenségküszöb" problémáját, mert ugyan minden proverbium, szólás, 
közmondás frazeológiai egység, de nem minden frazeológiai egység prover-
bium, és még kevésbé szólás vagy közmondás, amelyeket a magyar szak-
irodalom következetesen megkülönböztet, más nyelvek viszont alig, bár 
német nyelvű műveiben O. Nagy is hallgatólagosan lemond az éles katego-
rizálásról (O. Nagy G. 1965; 73.). A kérdés, amelyre a későbbiekben nekünk 
is választ kell adnunk, úgy vethető fel, hogy hol végződnek az egyéb állandó 
szókapcsolatok, és hol kezdődik az általunk is proverbiumnak nevezett je-
lenségcsoport, amelynek még homogén szempontú meghatározása sincs, 
mivel bármelyik kritériuma a belső különbségek megállapításával, bizonyos 
alakulatok kizárásával érvényesül. 

Az alaki vizsgálatok általában két irányban terjednek ki 
a) a teljes szintaktikai-logikai kapcsolatok minőségi jellemzőire; 
b) valamely szintaktikai elem, elemcsoport sajátos viselkedésére. 
1.2.2.1. A teljes szintaktikai-logikai szerkezet jellemzőinek számbavé-

telénél a minőségi, illetve a kvantitatív és terjedelmi kritérium kristályosodott 
ki, és különült el egymástól. 
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A proverbiumok meghatározási kísérleteiből két minőségi jegy emelhető 
ki: a frazeológiai egység különformáltsága és megjelenési formájának szabály-
szerűsége. 

A különformáltság terminust a magyar szakirodalomban Juhász József 
vezette be (Juhász J. 1979.), de lényegét korábban és mások is megfogal-
mazták, miszerint a frazéma mindig legalább két, szintaktikai viszonyban 
álló szó kapcsolata (NYMKK. 1980.); „oznacuje jedinicu sastavljenu naj-
manje od dviju rijeci" (J. Matesic 1978.). A különformáltság kötelezően fenn-
marad a frazéma „utóéletében" is, nem jöhetnek létre belőle sűrítettebb transz-
formok, s épp ebben különülnek el azoktól a szavaktól, összetételektől, amelyek 
funkcionálisan lehetnek a frazémával azonosak (például adott beszédhely-
zetben kötelezően előfordulnak). Juhász (i. m.) ezt a frazéma szövegkörnye-
zetéhez való viszonyulásában szemléli, és megállapítja, hogy elemei nem 
alkothatnak kivülálló taggal semmilyen szerkezetet. Azonos nézetet vall 
Károly Sándor is (Károly S. 1970.): „A jelző nem kaphat külön határozót, 
a tárgy vagy határozó szerepű főnév nem kaphat külön jelzőt." Véleményünk 
szerint a különformáltság frazémán belüli következményei a fontosabbak, 
amit O. Nagy (1954.) úgy fogalmazott meg, hogy a morfológiai tagoltság 
tendenciája erősebb, mint a szemantikai együvétartozásé, noha ez nem vilá-
gítja meg a jelenség okait, kategóriái sem homogénak. 

A szintaktikailag jelölt kapcsolat szintjén való rögzülés problémáját 
többen felvetették, okait is keresték. Legtöbbször — és okkal — az alaki-szin-
taktikai jegyeken kívül eső területeken, hiszen valamilyen tartalmi, stiláris 
elemnek indokolnia kell, hogy a közlő a szószinonima helyett szókapcsolat 
mellett döntött. Ezért nem fogadható el a megbeszélés tárgyává tesz alakulat 
egyetlen helyzetben sem a megbeszél helyett. 

A nyelvi valenciaelmélet hívei állapították meg, hogy gyakran várható, 
különösen bizonyos nyelvekben, hogy a predikátum valamely „vegyértéke", 
bővítménye bennefoglaltan marad, vagy a nyelv transzformációs mozgásai 
révén beleolvad a volt predikátumba; a magyar nyelvre vonatkozóan Elekfi 
László említ számos példát (Elekfi L. 1966), így: 

csákánnyal üt csákányoz 
bort iszik borozgat 

Ezek a generálási modellek azonban nem magyarázzák meg, milyen sze-
mantikai vagy nyelvi tényező akadályozza meg a frazémák egy részében az 
egybeformálódás megindulását: 

lóvá tesz, de nincs lóvátevés, lótevés 
bakot lő, de indokolatlan a baklövést követ el 
falhoz állít, de nincs falhozállítás. 

Más esetekben lejátszódhat az egybeformálódás: 
fekete, mint a szurok — szurokfekete 
gyors, mint a villám — villámgyors, viszont: 
részeg, mint a csap — de nincs „csaprészeg" Ez az átalakíthatóság, 

amellyel Károly Sándor (1970.) is foglalkozott a frazeológiai egységek 3. 
csoportjában, külön jelentéstani, morfológiai kutatásokat igényelne leíró 
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szinten, annál is inkább, mert a szóváalakíthatóság (tudomására hozza — 
tudatja) zavaróan keveredik a szakirodalomban az ún. szóértékű szinonimák-
kal (lóvá tesz — becsap) mint a különböző frazémafajták kritériumaival. 

Indokoltan várhat segítséget a frazeológia e vonatkozásban a generatív 
nyelvészeti kutatásoktól, de ez mindeddig nem volt számottevő, pedig a 
transzformáció elevenen ható erő a szólások előéletében is, és, hogy úgy 
mondjuk, az útóéletben is. 

A frazémák „előéletének" kissé laza terminussal azt a fázist nevezzük, 
amíg a szólás vagy közmondás kialakul és megszilárdul. A szólásműveletnek"5 

ebben a képlékeny szakaszában több szint lehetséges, de csak valamelyiken 
szilárdul meg a végső forma, esetleg kettőn: az azonos képanyagból szerve-
ződő közmondásként, illetve szólásként. Például: 

Annyira vannak egymástól, mint az ég és a föld. 
Megszilárdult forma: ég és föld 
szavát adta . „ „ .,, , , 
adott szó mmdketto megszilárdult 
kosarat ad . ,, .,, , , 
kikosaraz mindkettő megszilárdult 
— nem realizálódott: kiadja neki a kosarat 

olyan sovány, hogy csak a csontja és a bőre látszik 
csak a csontja és a bőre van meg 
csont és bőr 
nem realizálódott pl. a csontsovány 

Nagy jelentőségű, sajnos általa sem kiaknázott és továbbfejlesztett 
Károly Sándor (1970.) megállapítása, hogy „a jelentésváltozások jó része 
is ilyen egységekben6 megy végbe." Ebből alakilag, a különformáltság szem-
pontjából azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy vannak a proverbiumok között 
is olyanok, amelyek keretmondatként, stemmaként7 is funkcionáltak és így 
rögződtek, mások esetében, amelyeket pl. Juhász József (1979.) megnevező 
funkciójúnak nevez, és Voigt Vilmos is hasonlóan A frázis és frazeológia 
c. írásában (Voigt V. 1975.) — amelyeknél az elemi forma elsorvad, és a 
beszédhelyzet elemeivel alkotnak új mondatot: Te boszorka! Ennék keret-
közlése: Olyan gonosz vagy, mint egy boszorkány lehetett. 

Ugyanez játszódik le lényegében a költői képeknél, a szóképeknél is, 
csak jóval nagyobb fesztávolságokon, merészebb látásmóddal, és a stemmák 
elenyésző ritkasággal maradnak fenn. 

A frazémák „utóéletének" azt a fázist nevezzük, amely megszilárdulásuk 
után következik. A különformáltság tekintetében itt is jelentős változások 
következhetnek be, bár néha nagyon nehéz elhatárolni, mikoriak ezek, mondjuk 
a kikosaraz esetében, de egyértelmű, hogy az agyonüt először a szó szoros 

5 A szólásművelet szakszót a szemiotikai fejezetben kívánom meghatározni. 
6 Frazeológiai egységekre gondol. 
7 A s temma kontrasztív nyelvészeti terminus, a szószerkezetek keretmondatait jelöli. 
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értelmében volt használatos: valaki valakit agyon ütött,8 azaz a fejére vágott, 
majd átvitt értelemben, bármilyen ütésre vonatkozott, amely halált okozott, 
végül poétikai okokból, „kiürülése" következtében lejátszódott az egybe-
formálódás. 

A rengeteg példa közül említsünk meg még csak egyet, a délibátot, amelyet 
az Értelmező Szótár is a déli bába (boszorkány) alakból származtat, de ki 
tudja ma már, milyen képből és transzformációk révén vált szóösszetétellé. 

Nem lényegtelen a transzformálódás iránya sem, és nem érthetünk egyet 
Voigt Vilmosnak az Egyéb epikus műfajok c. dolgozatában (Voigt V. 1966.) 
kifejtett fejlődési sorozatával, miszerint a szókép a proverbium kezdeménye, 
előzménye, ezt már az ő folklór példája, az agyafúrt sem igazolja, hiszen 
köztudott, hogy a régiek a gyengeelméjűséget úgy próbálták gyógyítani, 
hogy megfúrták a delikvens koponyáját, viszont épp ilyen embereknél 
tapasztaltak sok apró fondorlatot, ravaszságot, következésképp előbb volt 
az „ennek is megfúrták az agyát" átvitt értelmű kapcsolat, mint a szó-
összetétel9. A példát Voigt dolgozatának későbbi változatában (1979.) már 
nem is említi. 

Számunkra a legérdekesebb összefüggéseket a több nyelvi összevetés 
példái adják, amelyek közül az egyik szintaktikailag kifejtettebb, a másik 
tömörebb, akár összetétel is lehetséges, így az alábbiakban is: 

vucji apetit — farkasétvágy 
imati bűbe u glavi — bogaras (bogarai vannak) 
cepati dlaku na cetvoro — (szőr-) hajszálhasogató 
nemati obraza — arcátlan 

Természetesen itt csak az azonos képanyagból és szerkezetekből kia-
alakult frázisok jöhetnek tekintetbe, amelyek közül a magyarok különformáltság 
tekintetében már nem azok, de még lehetnek fordítási ekvivalensek. 

A frazeológiai egység megjelenési formájának szabályszerűségét a követ-
kezőképp értelmezhetjük: a frazéma alakilag meghatározott számú, minőségű 
elemek meghatározott módú szintaktikai kapcsolata, amely azonban már nem 
szintaktikai viszonyként funkcionál. 

Ebből a meghatározásból legalább két alapvető sajátság következik: 
a) a szókapcsolat állandósultsága; 
b) a frazémák meghatározott szerkezettípusokban, formákban történő 

realizálódásai 
Az állandósultság a szakirodalomban korántsem olyan problémátlan 

fogalom, mint hinnénk, és ez vonatkozik természetére is, érvényességi körére 
is, sőt okaira, esetleges funkciójára még inkább. Tovább nehezíti a kérdést az 
a tény is, amit a kutatók egész sora hangsúlyoz (Juhász J. 1979.; H. Mol-
nár I. 1969.; Molnár E. 1981.; Penavin O. 1979.), hogy a jelenséget igazán 

8 Szabó T.Attila Erdélyi magyar szótörténeti tárában (1976.) ezt a fejlődést jól nyomon 
követhetjük, az agyonüt címszónál. 

9 Bárczi Géza is ezt fogadja el egyik magyarázatként, A magyar nyelv életrajza c. művében 
(262. 1.), a másikként pedig, azt, hogy a koponyalékeléssel a táltosok idegrendszerét iz-
gatták, bolygatták meg. Az tény, hogy már 1616-ban a képződmény agyafúrt alakban 
szerepel. (Bárczi G. 1963.) 
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nyelvészeti-alaki szempontból alig vizsgálták. Ehelyett a legkülönfélébb 
tartalmi, használati, lélektani szempontok szűrődnek be. Másrészt túlságosan 
eluralkodott a frázémák lexikai megközelítése, amely alkotóelemeit önma-
gukban elhanyagolja, lineárisan, differenciálatlanul veszi számba, nem te-
kinti szerves, de funkcionálisan mégis tagolt alakulatnak. Erre még több 
helyen visszatérünk. 

Az állandósultságot ily módon sok szinonimával értelmezik, például: 
változatlanság, változtathatatlanság, megmerevedettség, ami azt jelenti, hogy 
az ismétlődő beszédhelyzetekben mindig azonos formában fordul elő. Ez 
együttjár az alakulat zártságával, hogy világosan lehatárolt (a frazéma ha-
táráról még sok szót kell ejtenünk máshol), tagjai a legszűkebb szövegkör-
nyezet elemeivel sem léphetnek szintaktikai kapcsolatba. 

Másik következmény az ún. kötelező kiegészülés, másfelől fogalmazva az 
alkotóelemek frazeológiai kötöttsége. Mindkettő a frazéma reprodukált, 
készen felhasználandó természetéből következik. 

A kötelező kiegészülés értelmezhető közlésileg is, morfológiailag is. Az 
első értelemben kizárja a kommunikációban mindig megnyilvánuló választást, 
Jakobson kifejezésével élve (Jakobson, R. Hang —jel — vers, 1969.) a kom-
binációt, azaz az alakulat egésze, vagy más kifejezési mód közül választhatunk. 
Morfológiailag, szintaktikailag ez azt jelenti, hogy a szerkezeti szinonima, 
amint Károly Sándor nevezi (1970.) kizárt, egyetlen mondatviszony, egyetlen 
morfematikus realizáció lehetséges, azaz: 

1. Szabad kapcsolatoknál: 
• / a naplementét 

Nézem —hogyan megy le a nap. 
\ a napot, amint lemegy. 

2. Ezzel ellentétben a frazémánál nem valósulhatnak meg más lehetőségek: 

nem készpénzként nem veszi 
nem készpénzül tekinti 

készpénznek vesz 
nem: olyannak vesz, mint a készpénzt. 

kerülgeti, mint macska a forró kását 
nem: macskaként kereng a kása körül 

A fakultatív kiegészüléssel szemben kiteljesedő kötelező kiegészülésről 
nagyon sok kérdést fel lehetne vetni a valencia-elmélet felől is, amelyet 
Elekfi László idézett tanulmánya reprezentatívan képvisel (1966.) egy-, 
két- és háromváltozós predikátumaival, a tárgyat és a határozót kiegyenlítő 
kinetikus bővítmény struktúráival. Helyén való azonban ezzel kapcsolatban 
H. Molnár Ilona kritikája, (H. Molnár I.: Az igei csoport, különös tekin-
tettel a vonzatokra 1969.), hogy ez az elmélet a kapcsolódási értéket hallgató-
lagosan a nyelven kívüli valóság eleve létező, természetadta tulajdonságának 
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tartja, mint az atomok vegyértékét, mint ez az irányzat alapítójának, Tesni-
ére-nek tanulmányaiból is kiderül (vö. Károly Sándor: Tesniere szintaxisa, 
1964.), holott nem az, mert akkor a valóságbeli körülmények figyelembe 
vételével minden nyelvre azonosan meg lehetne határozni. Ez azonban nem 
lehetséges, tehát, mint H. Molnár megjegyzi, valamilyen elvontabb, „nyelvibb" 
strukturális jegyről van szó. 

H. Molnár egyébként, mint idézett műve címéből is kiderül, az állan-
dósult szókapcsolatoknak bizonyos típusával foglalkozik, a vonzatokkal, 
amelyeket mi ki akarunk rekeszteni vizsgálódásainkból. Tanulmányával 
mégis foglalkoznunk kell, mert számos kulcskérdést tisztáz, többek közt 
azt is, hogyan kell közelíteni az állandósultsághoz igazán alaki-szintaktikai 
szempontból. Vele együtt be kell vezetnünk még néhány fogalmat, így a 
kapcsolódás szorosságának kritériumát, ami az abszolút viszonyítási pont 
kérdését is fölveti, azt tudniillik, hogy mi mihez kapcsolódik lazán, vagy 
szorosan. A valencia-elmélet már eljutott bizonyos elemek prioritásáig, hogy 
van kiegészülő v. „kormányzó" elemcsoport, és kiegészítő v. „kormányzott" 
elemcsoport, amint a külföldi eredményeket összefoglalva Tarnóczi Lóránt 
nevezi ezeket (Fordítástechnika, 1972.). 

Az állandósult kapcsolat szintaktikai magva H. Molnárnál is, máshol 
is a predikátum, az igei csoport, amely szemantikájával, strukturális lehető-
ségeivel megszabja a kiegészülés irányát, számbeli tényezőit. Ő megkísérli 
leltárba venni a szorosság tényezőit, okait, a gyakori együttelőfordulást, amelyet 
Károly Sándor is hangsúlyoz (1970.), a tranzitivitást, vagy kinetikus jelleget 
amely már igazi nyelvi sajátság, az ún. opozíciós tiltó és megengedő sza-
bályokat (egy bővítmény egyszer lehetséges, máskor nem, egyszer kötelező, 
máskor lehetséges stb.), és végül eljut addig a megállapításig, hogy az igazi 
vonzatok, másként a kapcsolódás szorossága akkor jön létre, amikor a szeman-
tikai és a szintaktikai viszony tengelye keresztezi egymást. Másként ez azt 
jelenti, hogy egy szemantikai (mondhatnánk azt is: mélyszerkezeti) kapcsolat 
nem a legközvetlenebbül megfelelő szintaktikai kapcsolat révén valósul meg, 
amelynek egyik következménye a jelentésátvitel, a másik a struktúraszűkülés. 

Ez magyarázza meg, hogy például a tehén tejet ad nem vonzat, mert 
a szemantikai és szintaktikai tengely konvergens, viszont a nevelés gondot 
ad igen, mert az ad ige mint predikátum élő jegyű alanyi funkciójú névszói 
bővítmény, a cselekvésben fizikailag is aktív ágenst10 feltételezne, ám a nevelés 
nem az, természetes realizálódása a gondot okoz lenne. 

Mindezt azért volt fontos felidéznünk, hogy a valódi proverbiumokat jól 
elhatárolhassuk ettől a jelenségcsoporttól, noha mindkettőben jelen van az 
állandósultság. Jelen van, de egészen más okból, és ezt figyelmen kívül 
hagyva gyakran közelítenek a szólásokhoz, közmondásokhoz a csak vonza-
toknál beigazolódó feltevéssel, miszerint a frazéma valamely része átvitt. 
Valójában az adott kapcsolaton belül ezeknél nincs szó a szemantikai és a 
szintaktikai tengely kereszteződéséről. Álljanak ennek példájaként a bal 
oldalon magyar és szerbhorvát vonzatok, a jobb oldalon proverbiumok: 

0 a generatív nyelvészet és a tipológia terminusaként használom 
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jártas a jogban 
szívén fekszik valami 
zavarba jön 

színt vall 
kemény a gerince 
kibújik a szeg a zsákból 
baciti kljuc 
prodavati svilu 
svaka krava svoje tele lize 

to ide na hiljade 
idu razne glasine 
izmakla se greska 

A proverbiumok esetében a kapcsolat egészében zajlik le vagy nem 
zajlik le átvitel, jelentésváltozás, habár nemcsak ez a különbség közöttük. 
Ugyanakkor két nyelv viszonylatában gyakran mutatkoznak a frazémák között 
olyan különbségek, amelyek egy-egy elemet, kapcsolódást érintenek. 

Ami a szerkezet felől a kötelező kiegészülés, az a frazéma tagjai felől 
a frazeológiai kötöttség, és ez főleg a lexikai állományt érinti; azt jelenti, hogy 
az adott proverbium szerkezetében egy szinonimacsoportnak egyetlen tagja 
szerepelhet, és nem cserélhető fel a többivel. Ez a felcserélhetőség hiányának 
kritériuma, amely két-, többnyelvi viszonylatban bonyolult összefüggéseket 
tár fel. , 

Ezzel foglalkozik a szerbhorvát állománnyal kapcsolatban Antica Menac 
(O strukturi frazeologizma, 1970.) a következő példák alapján: 

zbogom diko és nem zbogom dragi 
borba prsa o prsa és nem borba grudi o grudi 
vaditi kestene iz vatre és nem vaditi kestene iz ognja 

Ugyanígy a magyarban sem lehetséges variálódás a következőkben: 
lóvá tesz és nem lóvá változtat 
húzza az igát és nem húzza a jármot, viszont járom alatt nyög 
egy haja szála sem görbül meg és nem egy szőre szála sem görbül meg, 

pedig a szerbhorvát megfelelőben az áll: ni dlaka nece pásti sa glave. 
Az állandósultság kiterjedhet a kiegészíthetőség hiányára is, amelyről 

kvantitatív-terjedelmi vizsgálatoknál szólunk, és a szórendi rögzülésre is; 

A nyelvek közi példák viszont azt tanúsítják, hogy motivációjukban 
nemcsak formai, szórendi tényezők jutnak kifejezésre, hiszen az éjjel-nappal, 
a télen-nyáron a szerbhorvát nyelvben megfordul: danju i nocu, leti i zimus, 
zimi. Ez még csak megmagyarázható azzal a poétikai törekvéssel, hogy a 
magyar ikerképződményekben mindig elöl állnak a magas hangrendű alakok, 
a szerbhorvátban viszont nincs ilyen szabály, a jóban-rosszban (u dobrom i 
zlu) rendje azonban már az alaki tényezőkön túlra mutat. 

diói kuku i motiku 
na vrbi svirala 
recju i delom 
jóban-rosszban 
se pénz, se posztó 

Csak és nem 
dici motiku i kuku 
svirala na vrbi 
delom i recju 
rosszban-jóban 
se posztó, se pénz 

10 



A P R O V E R B I U M O K E T I M O L Ó G I A I É S . . . t 883 

Az alaki-szerkezeti állandóságról még sokmindent találunk, de a mi ku-
tatásainkat nem vinné előbbre számbavételük. Figyelemre méltó Juhász 
József gondolata (1979.), hogy a proverbiumoknál olyan szerkezeti sémáról, 
modellről van szó, amely nem produktív, általa hasonló, azonos alakok nem 
generálhatók (a jobbnál-jobb félék annál inkább: szebbnél szebb, gazdagabb-
nál-gazdagabb. . .), de ez is csak a lexikai építőanyag és a szerkezeti modell 
együtthatójában igaz, hiszen például az összes európai nyelv közmondása 
mondjuk 60—70 alapszerkezetre, sőt Permjakov szerint 4 típusra redukál-
ható. Sokan, így O. Nagy (1954.), Telegdi Zsigmond (Bevezetés az általános 
nyelvészetbe, 1977.) abban látják az összeforrottság okát, hogy a proverbium 
szinonimaként szót helyettesít, sőt O. Nagy az egyes szavak, grammatikai 
viszonyok archaizálódását, elhomályosulását tünteti fel indokként. Valamely 
alakulatot nem vizsgálhatunk formailag-szerkezetileg úgy, hogy opozíciós 
szinonimájának megjelenési formájáról beszélünk. Ez épp olyan, mintha 
a nem nős tagadó szerkezet alakjáról a legény főnévre tekintve akarnánk be-
szélni. Nem fogadhatjuk el a szólások és a közmondások ilyen alapú szét-
választását sem, hogy az egyik szóra redukálható, a közmondás pedig csak 
mondattal helyettesíthető, mert ugyan az előzők, mint Penavin Olga (1979.) 
is megjegyzi, fogalmakat, az utóbbiak pedig ítéleteket közölnek, de ez nem 
függ össze (ezt Penavin Olga sem állítja) behelyettesíthetőségükkel, sem 
kiegészíthetőségükkel, hiszen próbálná meg valaki a zsindely van a háztetőn, 
veri az ördög a feleségét, nem úgy verik a cigányt, köztünk legyen mondva pro-
verbiumokat szóval akár helyettesíteni, akár kiegészíteni. 

Az alaki-szerkezeti állandóság érvényéről, hatályáról, problémáiról már 
tettünk említést. Csak módszertani okoknak köszönhető, hogy már eddig is 
nem ütköztünk bele a változatok, a variálódás jelenségébe, amely az előzőek-
ben kifejtetteket a helyükre teszi: az állandóság és rögzítettség a proverbi-
umuknak csak egy szűkebb csoportjára érvényes fenntartás nélkül, kiterjesztése 
ezek abszolutizálását jelenti. 

Példái mind a szerbhorvát, mind a magyar nyelvben sorjáznak, így 
Menac idézett művében (1970.) 

cövek od reci (besede) 
vrag (davo) ga znao 
govoriti u vetar (u tutanj) 
dobiti kosaru (korpu), dati kosara (korpu) 
macka u vreci (u dzaku) 
imati zub na koga/imati koga na zubu 
obecavati brda i doline (zlatna brda) 
okretati se prema vetru (kako vetar duva) 

A szerbhorvát-magyar frazeológiai szótárban is ilyeneket találunk 
(FRSJ. 1983.): 

staviti (metnuti) ad akta 
ostaviti (sto) u amanet 
meriti istim (jednim) arsinom 
biti (kao) kost u grlu. 

A változatok bősége található Voigt Vilmos tanulmányában (A szólások 
változatainak szintjei, 1971.): 
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Az ördögnek is kell (ajánlatos, muszáj) gyertyát gyújtani. 
Három tehén egy csorda; Három asszony egy vásár. 
Aki nyáron nem gyűjt, télen aggebül bánkódik; Aki ifjúkorában jól 

gyűjt, öregségében jól fűt. 
Ugyanígy O. Nagy Gábornál is (1968.): 

az ablakon dobja (hajítja, szórja) ki a pénzt 
hadilábon áll (van) 
kilógott (kilógna) a lóláb 
ördögöd (ördöge) van 

Még árnyaltabbak a változatok Penavin Olgánál (1974.) 
Sok szakács ésózz' (ésóz^a) a levest 
Vak tik is lel (tyúk is talál) szemet 
Nem hajt a török (tatár) 
Olyan vékony, mint a nádszál (az ujom), (majd efúvi a szél). 
Könnyű Katót a bálba vinni, ha ü is akar. 
Kinye Katót táncba vinni. 

A szakirodalom a felsorolásból is érzékelhető különbségekhez proble-
matikusán viszonyul, és igen sokféleképpen. Károly Sándor a rögzítettség 
fokozatait kísérli meg felállítani (7970.), Rozgonyiné, Molnár Emma (1981.) 
oly módon próbálja a problémát áthidalni, hogy van szótári forma, és haszná-
lati változatok, illetve állományi anyag és alkalmazott változat, másként 
fogalmazva megszerkesztettség, amely a frazéma eszmei (miért nem eszményi?) 
alakját eredményezi, és a beszerkesztés, amely az alkalmazott, használati 
változatot adja. Mint már korábban is megállapítottuk, ez a felfogás sok kárt 
okozott már a frazeológiai állomány lexikográfiái adatgyűjtésénél, feldol-
gozásánál is, mert az „állományi", a „szótári forma" olyan alakot merevít 
meg mesterségesen, amilyen a szólás természetes közegében, az élő nyelvben 
soha sincs. Elhagyja viszont a mellékesnek hitt, valójában lényeges mozzanato-
kat. Ide kívánkozik az a kérdés is: hol végződik a változat, és hol kezdődik a 
rokon alakú, de már más szólás, frazéma határa? Lehet-e például változat-
ként kezelni a kétnyelvű frazeológiai szótár (FRSJ 1983.) a bacati u staro 
gvozde-nek megfeleltetett két alakját: 

ócskavasba kerül; 
szemétdombra vet? 

Aligha. Már az ócskavasba vet és kerül is külön frazémák, mert az egyik az 
ágens (a cselekvő), a másik a cselekvést elszenvedő felől fogalmazza meg az 
alapgondolatot) Természetesen csak az első felel meg az eredetinek. 

A kérdéskör tisztázását szerintünk az alaki funkciók, információk elha-
tárolásával, differenciálásával, kellene kezdeni: 

1. tagolási mozzanatban 
ÁLTALÁNOS TAGOLÁS 

KONTEXTUALIS ELEMEK A FRAZÉMÁK BELSŐ 
ÁLLOMÁNYA 
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A rec-beseda, kosara-korpa, kilógott-kilógna, sóz-sózza, ördögöd-ördöge, 
könnyű-könye változatokat nem egyenlíthetjük ki a variálódás más eseteivel, 
mert nyelvi, használati információt tartalmaznak ugyan, de ez a nem szorosabb 
értelemben vett frazémára vonatkozik, hanem a kontextusra, habár maga a 
proverbium csak valamelyik változat szerint realizálódhat. 

2. tagolási mozzanatban: 
KONTEXTUÁLIS ELEMEK 

A BESZÉDHELYZET ÉS A SZÉLESEBB KONTEXTUS 
A KÖZLÉS ELEMEI ELEMEI 

A kontextus szót az előzőekben a legszélesebb értelemben használtuk, hogy 
most további felosztást végezhessünk. 

A beszédhelyzet formális elemei a közlés elidegeníthetetlen tényezőire 
terjednek ki, a beszélőre, a hallgatóra, a közlés idejére, helyére és egyéb 
körülményeire. Nem véletlen, hogy O. Nagy is úgy látja, hogy az ige jóval 
változékonyabb a frazémában, mint a névszói bővítmények (O. Nagy G. 
1968.), de nem okvetlenül azért, mert az utóbbiak tartalmazzák képi magvát, 
hanem mert a predikátumban tükröződnek a beszédhelyzet körülményei, 
noha lehetnek szupraszegmentális eszközeik is. Ezek tehát, Molnár Emma 
terminusával élve, csakugyan a beszerkesztés elemei {1981.) amelyekről ő 
is azt tartja, hogy nem részei a frezeológiai egységnek. Nem részei, de rajtuk 
érzékelhető a proverbium használati kötöttsége vagy szabadsága, hogy az 
alakulat szűkebb szövegkörnyezetével vagy csak a szélesebb szövegösszefüg-
gések szintjén képes a szituációhoz idomulni. Ezek fejezik ki, hogy a beszélő 
mindenkire vonatkoztathatja-e közlését, vagy csak önmagára (van szerencsém), 
vagy csak a hallgatóra, esetleg harmadik személyre; a közlés idejére, igemódra 
stb. Ezért törődni kell velük, és ezért feltétlenül jobb a magyar szótári gya-
korlat, mint számos idegen (és szerbhorvát) megoldás, amelyeknél a főnévi 
igenévi szerkezetek vajmi keveset sejtetnek a használati kötöttségekből l^biti, 
imati, ici stb.)11 

A közlési cél jegyei jól elkülöníthetők, a felszólítás, a kérdés, az emotiv 
célzat. Ezeket a szótárak általában jelölik is: Prvo skoci pa onda reci hop\ 
Alakilag is fontos annak megkülönböztetése, hogy valóban felszólító, kérdő 
célzatról van-e szó, vagy megmerevedett, funkciót vesztett formáról, pl. 
Ne szólj szám, nem fáj fejem\ Alapgondolati jelentése ugyanis az, hogy jobb 
hallgatni, mert akkor nem lesz baj, azaz nem határozott felszólítás. Másoknál 
a forma a helyzethez igazodik: lóvá tesz; de: Tedd lóvá a barátodat, ne engem i 

A szélesebb kontextus elemei közé soroljuk a nyelvrétegbeli, műfaji 
jelentést hordozó, a frazéma keletkezési idejéről árulkodó jegyeket, a nyelvi 
normát, illetve az ettől eltérő változatok térbeliségét érzékeltető variánsokat. 

1 1 Mi sem jellemzőbb erre a formalista szemléletre és rögzítésmódra, min t Antica Menac 
(1978) megjegyzése, hogy az igevonzatok csak személyragos formában válnak mondat tá , 
tehát a plivati protiv struje nem mondat , csak a plivas protiv struje, de szem elől téveszti, 
hogy az első formában a vonzat soha sem szerepel — a szótárak kivételevei. 
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A rec-beseda, kosara-korpa, a tyúk-tik, könnyű-kinye ezeket példázzák, az 
„aggebül" elemből világosan érezzük, hogy régi, archaikus proverbiumról 
van szó. Egy konkrét használó esetében ezek a változatok általában kizárják 
egymást. 

3. tagolási mozzanat 
A FRAZÉMA BELSŐ ÁLLOMÁNYA 

A FRAZÉMA KONSTANS VÁLTOZÓ ÁLLOMÁNY 
SZERKEZETI, LEXIKAI 
MAGVA 

Ez a tagolás a kutatások mai állása szerint igen relatív, hiszen — mint 
arra Voigt Vilmos is figyelmeztet, {Új jelenségek a szóláskutatásban, 1975.) 
— először is arra lenne szükség, hogy egyazon proverbium változatait szó 
szerinti hűséggel feljegyezzük, és ezeket az egész országból ismerjük". Addig 
még csak statisztikai adatok sem adnak támpontot, a már kifogásolt alapforma 
és változat megítélésében. 

Nehéz a fenti kritériumot érvényesíteni az ún. mennyiségi szinonimáknál 
is, mint: Könnyű Katót a táncba vinni, illetve a „ha ő is akar" mellékmon-
dattal bővített változat, Juhász József példái (7979.), a lejárja {térdig lejárja) 
a lábát, a megnyalja {mind a tíz) ujját, Antica Menac érdekes kiegészíthető 
variánsai {Neka pitanja u vezi sa klasifikacijom frazeologije, 1978.): bez kraja 
{i konca); {hajdé), Jovo nanovo. Nehéz, mert esetről esetre kellene eldönteni 
hogy a rövidebb változat volt-e az eredeti, és a proverbium utóéletében' 
egészült ki, vagy az eredeti hosszabb változat rövidült-e meg. 

Mindenesetre ezeknél az ismétlődő rész számít konstans állománynak, 
de erre még a szerkezeti és terjedelmi vizsgálatokból vissza kell térnünk. 

Nem könnyű a konstans állomány behatárolása az ún. minőségi (kvali-
tatív) szinonimáknál sem. Általában vagy a lexikai állomány állandósult és a 
szerkezeti modell variálódik, vagy a modell szilárdul meg, és a lexikai építőe-
lemek variálódnak. 

Példák az első esetre: Békén {békében) hagy valakit 
megéri a pénzt/pénzét 
állja a szavát/a szavának áll 

Viszont nem foghatók fel változatnak olyanok, mint a Vékony, mint a 
nádszál és Olyan vékony, hogy majd elfújja a szél, csak szinonimáknak. 

Példák a második esetre: Nem hajt a törökjtatár 
Füle botjátjgombját sem mozdítja 
cigányútra megyI téved 
zdrav, kao riba/drenovina macak 
nisu mu sve ovcejkoze na broju 
scepati\uhvatiti za'vrat 

A látszólag azonos jelenségek nagyon sokrétű problematikát érintenek. 
Érdemes különválasztani az igei és a névszói csoportot. 
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Az igei rész váltakozása, úgy tűnik, nem érinti oly mélyrehatóan a kon-
stans állományt, mint a névszói, azaz megfogalmazási, transzformációs 
különbségeket ielez. Viszont a kosarat adjkap, ostaviti és ostati na cedilu már 
nem lehet változat, mert más a hirtartalmuk, noha azonos eseményt inter-
pretálnak. 

A névszói csoport, ha egyáltalán elválasztható az igétől, általában a mé-
lyebb szemantikai szintek, információk hatására variálódik, ezért sokszor 
jelentésváltozatoknak, más asszociációs bázisra épülő hasonló proverbiumok-
nak kell őket tekintenünk, amelyek rokon, de mégis eltérő szemléletben gyö-
kereznek. Legtöbbször ennek elhanyagolása vezet szóláskeveredéshez. Erről 
a jelentéstani és a szemiotikai fejezetben esik még szó. 

Még kevésbé tekinthetők a komplex vizsgálat felől változatoknak az 
idézett Aki nyáron nem gyűjt, télen aggebül bánkódik, és az Aki ifjúkorában 
jól gyűjt, öregségében jól fűt, itt csak alaki, szerkezeti párhuzamokról van szó. 
Voigt Vilmos és Szemerkényi Ágnes a logikai struktúrákból mélyszerkezeti 
elemekből kiindulva ki is építik ezeket a párhuzamokat (Szemerkényi—Voigt 
1970), olyan rendszerben, amelyet mi terjedelmi okokból sem érinthetünk 
esetleg rendszerszerű vizsgálatok felvázolásánál. Figyelmet keltő, hogy itt 
sem fogadják el az alapforma és változatok szembenállását, noha ők is egy 
kikövetkeztetett alapformából indulnak ki. Rendszerükből az is kiderül, az 
olyan oppozíciós párokat, mint az Aki gazdagnak kelt, szegényen fekhet, 
illetve A gazdag még szegény is lehet nem foghatjuk fel alaki változatokként. 
Az első a proverbium, pontosabban a közmondás tiszta formája, van asszoci-
ációs bázisa, képanyaga, a második viszont a formától elvonatkoztatott ta-
nulság, ahogyan Voigték nevezik, az előző ideológiai értelme. Igaz, két nyelvi 
viszonylatban gyakran meg kell elégedni ilyen ekvivalenssel. 

Az alaki állandóságról, változóságról sokmindent el lehetne még mondani, 
de már az eddigiek is szétfeszítik az összevető célzatú dolgozat keretét. Csu-
pán az előzőek indoklásául kell még néhány gondolatot kifejtenünk. 

A szélesebb kontextus elemei Voigték dolgozatában is elkülönülnek 
(i.m.) a legáltalánosabb szinten, a következő megjegyzések formájában: régi 
szólás, tájnyelvi alak, maxima (tehát a műfaji kategória is ide tartozik). 

A konstans állományt O. Nagy is elkülöníti (1954.), de csak a lexikai 
anyagra szűkíti. 

Matti Kuusi Towards an International Type-System of Proverbs12 c. 
művében (1972.), az ötlet, struktúra és az építőmag (jelentés) szerint vizsgálja 
a proverbiumokat (amelyeket egyébként igen szűken érteiméz, erről a folklo-
risztikai vizsgálatok kapcsán lesz még szó), és a hasonló séma szerint képzett 
alakulatokat hasonló struktúrájúnak nevezi, amelyek nem változnak. Ennél 
is fontosabb az alaki-szerkezeti funkciók szerinti tagolása. A proverbium sze-
rinte is három különböző elemet tartalmaz: 

1) magelemeket, 
2) töltőelemeket és 
3) formai elemeket 

12 Eredményeit Szemerkényi Ágnes foglalta össze magyarul A parömológia néhány kérdése 
c. dolgozatában (Szemerkényi A. 1977.) 
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A töltőelemek szerinte „rögtönzésekből" állnak, a helyhez, szituációhoz 
kötött kiegészítésekből. A töltőelemek tehát a kontextus, pontosabban a 
beszédhelyzet általunk elhatárolt elemeivel azonosak. 

A formai elemek Kuusi megfogalmazásában „keretszavak", amelyek a 
hasonló struktúrájú proverbiumokat jellemzik. Példaként két latin közmondást 
idéz: 

Plus prodest omen felix quam nobile omen. 
Plus valet exemplum quam verborum documentum. 

Az aláhúzott, a magyarban a több. . ., mint szavaknak megfelelő elemek 
a mondat tükrözte ítélet modelljéből következnek, legtöbbször az utaló- és 
kötőszóval azonosíthatók. Magelemenek ugyan nem tekinthetők, de nem is 
variálódnak a változatokban. 

A magelemek a töltő- es a formai elemek elkülönítése után fennmaradó 
részt képezik, s a megértéshez szükségesek. 

Tehát Kuusi is stabil részre tagolja a proverbiumokat. 
A proverbiumok szerkezetének vizsgálata fontos információkat ered-

ményez a frazémák grammatikai-nyelvi viselkedését illetően, és összekap-
csolja a formai szintet a szemantikai, logikai, tartalmi síkokkal. 

Már eddig is sok idevonatkozó kérdést érintettünk, de most a szer-
kezettípusokat kívánjuk számba venni. 

A frazémák bizonyos számú, terjedelmű és fajtájú szerkezetben reali-
zálódhatnak a szakirodalom tanúsága szerint. Ezek a típusok, azt mondhat-
juk, minden nyelvben megvannak, bár egy bizonyos proverbium esetében 
ritkán azonosak két nyelvi közegben. 

A szerkezettípus és a felépítés vizsgálatának két hagyományos felfogása, 
eljárása alakult ki: 

A. Felszíni szerkezeti vizsgálatok 
B. Mélyszerkezeti, strukturális vizsgálatok 
A. A felszíni, grammatikai vizsgálatok mindenekelőtt a frazémák ter-

jedelmét, nyelvi egységét próbálják behatárolni. Maximális szintként a mon-
datot, minimális szintként pedig a legalább két elemből álló kapcsolatot szok-
ták megjelölni. Az alsó szintről az egybeformáltság kapcsán szóltunk, a köztes 
síkokról a következőkben és a mennyiségi, terjedelmi kutatások kapcsán 
fogunk. A mondatról mint legfelsőbb frazeológiai szintről csak annyit, hogy 
ez szintaktikailag elfogadható, kommunikációs szempontból viszont nem, 
mert vannak proverbiumok, amelyek párbeszéd formájában valósulnak meg: 

1. személy mondja: Szép felé megy a füst. 
2. személy mondja: De bolond, aki állja! 

Vagy: 1. Jó pap is holtig tanul. 
2. Mégis bolondul hal meg. 

Más kérdés, hogy ezt azonos közlő is mondhatja. Ez is azt mutatja, 
hogy érdemes a szöveg nagyobb egységében vizsgálódni. 
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Általánosan elfogadott a frazémák mondatszintre és mondat alatti szintre 
való tagolása. Ez alól csak Voigt Vilmos dolgozata a kivétel (1975.), ahol csak 
mondatrész jellegű frázisokat, és mondatszerkezeten belüli önálló frázisokat 
találunk, noha az előzőekben is számos teljes mondat formájú példát ad 
(csont van a derekában). 

Nagyon és zavaró módon elmosódott a mondat alatti szintű és a hiányos 
(kiegészíthető, vagy ki sem egészíthető) mondatformájú frazémák határa. 

Hallgatólagosan abban is ütköznek az álláspontok, hogy a mondatérték 
vagy a mondatforma legyen-e a kritérium. 

A mondat érték kritériuma bukkan elő O. Nagy Gábornál (1954.) a 
szólás és a közmondás szembeállításánál, az oppozíciós szinonimákhoz való 
viszonyításnál, és ennek szimmetriájaként a szófaji értékűség (névszói értékű, 
igei értékű frazeológiai egységek) Juhász Józsefnél (1979.) Másoknál a valós 
mondatforma kritériuma kerül előtérbe, így Molnár Emmánál (1981.), Antica 
Menacnál (1978.), Penavin Olgánál (1974.), aki ezt tartja minimális egységnek 
is. 

Bár jómagunk fontosnak tartjuk azt a tényezőt, hogy a proverbium mi 
helyett áll, de inkább jelentéstani, stilisztikai szempontból. Ezért nem a 
behelyettesíthetőséget, hanem a valós szerkezetet részesítjük előnyben. Ezek, 
több szakforrás szerint a következők: 

Mondatszint alatti szerkezetek 

a. szintaktikai viszonyú szópár, vagy szócsoport amelyre csak azért 
nem használjuk Molnár Emma szólásglosszéma terminusát (1981.), hogy ne 
szűkítsük be a jelenségcsoportot. Szószerkezetnek azért nem nevezhető, 
mert csak az egyik elem tartalmas, önálló szó, a másik a mondatviszonyítást 
szolgáló formaszó. Antica Menac, ki tudja miért, fonetikus szónak nevezi 
(fonetska rijec), amelyhez vagy proklitikus, vagy enklitikus csatlakozik: 
Za dlaku, bez daljnjega, medu nama, ni govora, duse mi, iz inata, ni u snu. 

Molnár Emma (i. m.) főleg névutós szerkezeteket idéz: egy füst alatt, 
nyakló nélkül. Másik példája, a kutyástul-macskástul már megkérdőjelezhető. 

b. Szószerkezet szintű frazéma, vagy ahogyan Molnár E. nevezi (i. m.), 
szólásszintagma, Menac (i. m.) pedig ismét furcsán szócsoportnak (skup 
rijeci). Szerbhorvát definíciója nagyon formális: „veza dviju ili vise.samos-
talnih rijeci uz pomocne rijeci ili bez njih", (A. Menac, 1978., 221. 1.). Azaz 
csak az önállóságot és a segédmorfémák meglétét hangsúlyozza. Molnár E. 
a mondattani megszerkesztettséget emeli ki. Érdekes, hogy a magyar szerzők 
egész sora (Molnár E., O. Nagy G. stb.) már mondatformájúnak véli a mel-
lérendelő szerkezeteket, vagy nem is tartja fontosnak kiemelésüket (Voigt V. 
1975.), csak Juhász J. tartja fontosnak elhatárolásukat (1979.). Őt és Antica 
Menacot (1978.) követve tehát megkülönböztethetők: 

b. 1. a mellérendelő szószerkezetes frázisok, Juhásznál: ég és föld, tűz 
és víz, Voigtnál (1975.) más szempontok (pl. a párhuzamosság) példájaként: 
szárazon és vízen, egyszer és mindenkorra, síppal-dobbal (ezért nem jó a glosz-
szémára Molnár példája, a kutyástul-macskástul). Menicánál is hasonlóak 
a szerbhorvát alakok: ziv i zdrav, sad ili nikad, ni riba, ni meso. 
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b. 2. az alárendelő szószerkezetes frázisok, amelyek a predikátum rea-
lizálódása és relevanciája szerint tovább oszthatók: 

b. 2. 1. igei szerkezetekre, amelyeknek szintaktikai magva az ige. A 
teljes mondatformától csak úgy tudják elhatárolni, nem is valami szerencsé-
sen, hogy ezekben nem explicitálódik a felszíni szerkezetben az ige minden 
lehetséges bővítménye, további csoportosításukat pedig épp az adja, hogy 
melyik névszói bővítmény jelenik meg az ige mellett. O. Nagy, hogy ne kel-
ljen elvesznie annak taglalásában, melyik élvez elsőbbséget két kiemelt bő-
vítmény közül, egyszerű és összetett igei szerkezetekről beszél (1968.), és csak 
az első típust osztja tovább: 

— alanyi szerepüekre, mint a felkopik az álla, ördöge van, Voigtnál a 
nominativusz és a n. absolutus kategóriák alatt: csont van a derekában, tele 
a gatya. Szerbhorvát példát csak a szótárban találunk, mert a szakírók ezt 
az altípust nem különítik el: dosle mu lutke (bűbe), oduzele mu se noge. 

— igéből és tárgyból állókra (változott O. Nagynál a megnevezés logikája): 
érti a csíziót, adja a bankot, rossz vért szül (az alárendelt részt nem tekinti 
újabb bővítménynek), Berislav Nikolicnál (Osnovni tipovi frazeoloskih ob-
rta. . . 1975.) jesti kamen. 

— igéből és határozókból állókra: dugába dől, fűbe harap, Voigtnál 
(1975.) egy glosszematikus példa: jobb híján, amelyet nem egészíthetünk ki 
igével; Juhásznál (1979.) pihen a babérokon, Menacnál (1978.) isisati iz prsta, 
kovati u zvijezde. 

Az összetett igei szerkezetek meghatározása az előzőekből értelemszerűen 
következik, hogy több bővítmény épül be a szintagmába: kákán csomót 
keres, körmére ég a dolog, szerbhorvátban: vrana mu je mozak popila, Nikolic-
(i. m.), povuci macka za rep. amely szerintünk mindenképpen egyszerű mon-
dat szintű, sőt az előzőek legtöbbje is. 

b. 2. 2. névszói szerkezetekre, amelyekkel O. Nagy nem foglalkozik, 
Juhász J. viszont igen (i. m.), de nem differenciálja tovább, hogy birtokos 
jelzős szintagmáról: mérleg nyelve, Szent János áldása, kamen slutnje, junak 
dana', minőségjelzős szerkezetről: lenge magyar, más káposzta, krokodilske 
suze, plava krv, vagy határozóiról van-e szó: egy helyben topogás, trn u oku, 
cövek od reci, zao do srzi. 

Mondatszintű szerkezetek 

A megkülönböztetés problematikájáról már szóltunk, főleg ami az egy-
szerű mondatot illeti, különösen a hiányos szerkezetűt. Juhász József azonban 
még a hasonlító mellékmondatos alakulatokat is a szófaji értékrendnek, 
szintnek rendeli alá, nyilván azért, mert az első résszel, mondjuk az alszik, 
mint a bunda esetében az igével nem tud mit kezdeni. 

A mondatszintű frazémákkal a magyar nyelv vonatkozásában Penavin 
Olga foglalkozik kimerítően (1974.), felépítésüket és kapcsolódási sémáikat 
ágrajzokkal, strukturális leírással is szemléltetve, illetve Molnár Emma 
(1981.), a szerbhorvát nyelv vonatkozásában pedig Antica Menac (1978.). 
Munkáik alapján kíséreljük meg felvázolni ezek rendszerét: 
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a. Egyszerű mondatok, ahová a fenntartással kezelt megkülönböztetési 
elv szerint a fő mondatrészeket, vagy azokat is kifejtő alakokat soroljuk, de 
például Molnár ide vonatkozó példái teljesen azonosak O. Nagy alanyi sze-
repű szerkezeteivel. Ettől függetlenül: 

a. 1. Tőmondatok: kilóg a lóláb, ázik a kötél, ebcsont beforr, zena je 
varljiva. 

a. 2. Bővített mondatok: szikrát szór a szeme, dusa mu je na jeziku (tehát 
Menica szerint a szerbhorvát nyelvben is megvan ez a forma) 

a. 3. Hiányos szerkezetűek: Lelke rajta, Od Kulina bana. 
b. Összetett mondatok 
b. 1. Mellérendelő viszonyúak 
b. 1. 1. Teljes értékű összetett mondatok: A kecske is jóllakik, a káposzta 

is megmarad; I decu mi hrani, i hranu mi stedi. 
b. 1. 2. Hiányos szerkezetűek: Se híre, se hamva-, Ni traga, ni glasa. 

Ide általában a párhuzamos szerkesztésű, konfrontáló szerkezetek tartoznak. 
b. 2. Alárendelt mondatformájúak 
b. 2. 1. Teljes értékűek: Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal; Trla 

baba lan, da joj prode dan. 
b. 2. 2. Hiányos szerkezetűek: 
b. 2. 2. 1. Valamely tagmondat hiányzik: . .. Mint egy falat kenyér, 

Az vesse rá az első követ. .., kao od majke roden. 
b. 2. 2. 2. Egyik mondat hiányos, amelynek tipikus jelensége a hasonlító 

mondat, illetve a szóláshasonlat. Erről mindkét, általunk vizsgált nyelvterü-
leten külön tanulmány is született, az egyik Josip Matesicé: O poredbenom 
frazemu u hrvatskom jeziku (1978.), illetve Katona Imréé: A magyar nép-
nyelv egyszerű és szóláshasonlatai (1974.), amely ugyan nem nyelvészeti 
indíttatású, de ilyen jelenségekkel is foglalkozik. Más kérdés, hogy a hasonla-
toknak egy része nem is hiányos mondat, illetve, hogy miért siklanak el a 
szerzők azon, hogy az első rész, a hasonlított is hiányos. Nem szólhatunk 
arról sem bővebben, hogy a hasonlító mondatformát sem szabadna teljesen 
formalista módon szemlélni, mint akár Katonánál történik : Ki mint él, úgy 
ítél, ahol a mint az amint rövidített alakja, akár pedig Matesicnél: Gleda kao 
da iz neba pao, ahol a mintha kötőszó áll. Lássunk néhány jó példát: Szem-
telen, mint a piaci légy, Él mint hal a vízben; zdrav kao dren, raditi kao konj. 

b. 2. 2. 3. Mindkét mondat hiányos: Türelem, baráttánc 
c. Többszörösen összetett mondatok: Amíg lányok, nevetnek, ha férjhez 

mennek sírnak-, Izidi, lisica ti na put a vuk pred put, i sjutra dosla da ti soli 
uzajmio. 

Mindez természetesen szorosan összefügg a logikai ítéletformákkal, 
amelyeket pl. a közmondások tükröznek, ezért például számba kellene venni 
minden kapcsolódási módot mind az alárendelt, mind pedig a mellérendelt 
mondatoknál, mert minden típus proverbiumként is funkcionál. Ez azonban 
még várat magára. 
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A felszíni szerkezeti vizsgálatoknak még más irányban is ki kellene 
terjedniük, például a közlésileg nehezen megragadható állító és tagadó for-
mák összefüggéseire, amelyek gyakran jelentkeznek különbségként az egy 
nyelven belüli változatoknál és az interlingvális példáknál egyaránt. 

B. Mélyszerkezeti, logikai vizsgálatok 
Már eddig is számos olyan frazeológiai jellemvonást, szerkezeti jegyet 

említettünk, amelyek a felszíni megfogalmazódásnál mélyebb rétegekben 
lelik magyarázatukat, az egybe- és különformáltságtól kezdve a változatokon 
át egészen az állító és tagadó formákig. Mivel szaktudományi előzményekről 
beszélünk, erre az általánosítóbb síkra vonatkozó információkat is valamely 
szakterülethez kell kötnünk. 

Erre a célra pillanatnyilag a generatív nyelvészet a legalkalmasabb a ling-
visztika területén, pontosabban két, a nyelv tényeit megközelítő módszere: a 
transzformációs síkok elhatárolása és leírása. 

A frazeológiai szakirodalomban elég sok az ide vonatkozó megállapítás, 
főleg az újabb keletűben, súlypontjuk azonban a parömológiai vizsgálatokra 
esik. 

A kutatók Voigt Vilmostól, Szemerkényi Ágnestől kezdve Juhász Jó-
zsefig, Penavin Olgáig gyakran hivatkoznak ezekre a kategóriákra, módsze-
rekre, s ez tükröződik erőteljesen Permjakov (1968) munkásságában is. 
Megállapításaik azonban, mint például a szegmentumokra tagolódás, az el-
vont strukturák logikai-retorikai szerveződése, a linearitás vagy párhuza-
mosság, inkább a generatív nyelvészet ihlette, de már az irodalomtudomány 
talaján felnövekvő generatív poétikát érintik, amelyről mi röviden, de külön 
kívánunk szólni. 

A generatív nyelvészet ugyanis önmagában nem nagyon tud mit kezdeni 
a proverbiumokkal, mint poétikailag is funkcionáló folklór alkotásokkal, 
amelyek miniatűr irodalmi műként, másodlagos jelzésként is felfoghatók, 
azaz eltérésként. Nem tud, mert egyik, nem mindig bevallott célja épp a gépi 
fordítás nyelvészeti alapjainak megteremtése volt, ehhez viszont a legálta-
lánosabb, leggyakoriab szöveggenerálási modelleket kellett kidolgoznia. 

A mélyszerkezet felé való hatolás a frazémáknál is azt jelenti, hogy el 
kell tekinteni a felszíni szintaktikai jegyektől (szófaji jellegtől) és mondatrész-
funkcióktól, és el kell jutni olyan univerzálékig, amelyek abszolút viszonyí-
tási pontot jelenthetnek egy nyelvben is, több nyelv proverbiumainál is. 

Ehhez először is az kell, hogy a predikátumot, az állítmányt tekintsük 
a közlemény kulcsrészének, az alanyt pedig a többi névszói bővítménnyel 
egyenlőnek, és csak közlési-szintaktikai szempontból, a tematizáció12 során 
fókuszba állítottnak. A következő lépésben már a Ch. J. Fillmore által ki-
dolgozott (The casefor case, Universals in lingvistic theory, 1968.), és a Dezső 
László által magyar példákkal is illusztrált (Tipológiai vizsgálatok, 1971.) 
mélyszerkezeti bővítményeket kell alapul venni, amelyek az aktivitás + — 
és az élőjegyűség + — kombinációi alapján különböznek egymástól: az 
ágenst, experienst, instrumentumot, objektumot, lokálist, stb. Az már az aktuális 

13 Dezső László terminusa, a témává történő kiemelést jelenti. 
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tagolás síkjához tartozik, amivel Penavin Olga is foglalkozik a téma-réma14 

kapcsán (1974.), vagyis hogy mi csapódik ki az ismertet közlő témaként: az 
ágens (a cselekvő), hiányában, illetve szemantikai transzformációk következ-
tében, az instrumentum, az objektum, a lokális. 

Ami a proverbiumokat illeti, ezek a módszerek akkor lennének igazán 
használhatóak, ha egy szólásalaknak az egész nyelvterületen előforduló minden 
változatát ismernénk, összevethetnénk. így is sok minden világosabbá válik, a 
változatok tarkasága is lehet a mélyebb azonosság felszíni, morfológiai vari-
álódása: a megtesz minden tőle telhetőt és megtesz mindent, ami tőle telik a mély-
szerkezetben azonos, a predikátum és az objektum kapcsolata, a szavának 
áll és állja a szavát úgyszintén, de van egy adverbiális szerkezeti megvaló-
sulása is. Akinek megoldódik a nyelve (objektum a téma) annak meg is old-
hatják a nyelvét; akinek ördöge van, arra akár azt is mondhatná a szólás, hogy 
az ördög rejtőzik benne (akkor az ágens kerülne tematikus helyzetbe). Aki ütő-
dött (nincs ágens, csak pátiens, sem instrumentális), arra azt is mondhatni: tök-
kelütött (van instrumentális), és hiányzik proverbiumként és ma az elemi 
közlés szintje: tökkel ütötte XY fejét. 

A nyelvek közi összevetés még tanulságosabb ilyen szempontból. Ekkor 
derül ki, hogy a szubjektívabb, megszemélyesítőbb természetű magyar 
nyelv szívesebben emeli ki a téma pozíciójába az ágensen kívüli bővítmé-
nyeket, mint a szerbhorvát: izgubiti dah — eláll a lélegzete (az elveszti a lé-
legzetét alakkal szemben); ostati bez glasa — eláll a szava (hang nélkül marad 
vki); bije ga glas — rossz hírben áll (veri a hír); Potreba zakona néma — szük-
ség törvényt bont. 

Számtalan érdekes példát idézhetnénk még. Olyanokat, mint a svako 
cudo za tri dana, amelyben a predikátum nem releváns, magyar megfelelő-
jében igen: minden csoda három napig tart, Vagy mint a klonuti duhom, 
amelynek a.magyar ekvivalensében csak az elcsügged (a predikátum) maradt 
meg, vagy a betelt a mérték szerbhorvát párja, amelynek cselekvő igéje és 
ágense van: prevrsilo dara meru. Ez vonatkozik a tu je davo umesao svoje 
prste, illetve az ördög keze van a dologban példájára is. Idézhetnénk a példákat, 
de nem a szakirodalmi előzményeket tárgyalva, mivel a frazeológiai vizsgála-
tokban ennek a módszernek alig van nyoma. Kissé kritikusan szemlélődve 
azt is kimodhatjuk, hogy a mélyszerkezet, a mélystruktúra is igen körülha-
tárolatlan fogalom, mert hol egy szemantikai mondatkeretet értenek alatta 
hol pedig valamilyen miniatűr kerettörténetet, eseményt, amely a proverbiu-
mok mélyén lappang Szemerkényi Ágnes és Voigt Vilmos (1970. 358. 1.) 
például így ábrázolták ezeket az összefüggéseket: 

1. Mélyszerkezet: 
(aki hibás.. . az megbűnhődik) 

2. Transzformált mélyszerkezet: 
(aki nem gyűjt, az keveset fűt) 

14 Ö topic, illetve comment alakban használja. 
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3. Felszíni szerkezet: 
(aki nyárban. . . 
nem gyűjt 

az télen 
. keveset fűt) 

Kísérleti jellegű modelljükben figyelemre méltó, hogy a mélyszerkezetet 
elvonatkoztatták az alapformától, noha ettől jóval absztraktabb, általánosítóbb 
szint is elképzelhető. A transzformált mélyszerkezet markáns jegye a tagadó 
forma, és a konkrét cselekvés szemantikai megvalósulása. A felszíni szerke-
zetben lejátszódik a lokális formájú, de valójában temporális értékű egye-
dítés (nyárban-télben). 

Erre a modellre a rendszerszerű vizsgálatoknál még visszatérünk, főleg 
az itt hiányos absztraktabb szintek miatt, amelyek olyan távlatokat villantanak 
fel, ahonnan már a tökkelütött és a szerbhorvát ko s davolom tikve sadi, o 
glavu mu se razbijaju közmondás összefüggései is láthatóak. Elképzelhető 
ugyanis, hogy ez a forma őrzi azt az ősképet, hiszen szó szerint körülbelül 
azt jelenti, hogy aki az ördöggel tököt ültet, annak (a tököt) a fejéhez ütik, 
fejéhez verik. 

A transzformok, transzformációs síkok vizsgálata is sok eredménnyel 
kecsegtet, amelyekkel azonban a szakirodalom alig élt. Penavin Olga (1974.) 
foglalkozott azzal a folyamattal, hogyan tömörülnek, redukálódnak a mag-
mondatok egyetlen közmondássá, az ismétlődő elemek kiszűrődésével: 

1. A vő utolsó portéka. 
2. A korpa utolsó portéka. 
3. A vő meg a korpa utolsó portéka. 
A példákból az is világosan kirajzolódik, hogy az azonos bázisból szár-

mazó közmondás és szólás között is alakilag az a különbség, hogy más transz-
formszinten rögződnek. Az előzőekben idézett közmondásnak is van szó-
lásformája: 5 kim tikve saditi, amelynek'egy gyékényen árul'jelentése van; 
így alakult ki az eső után késő a köpönyeg formából az eső után köpönyeg. 

A proverbiumok számos nyitott alaki-szerkezeti kérdésének megoldása 
a kvantitatív-terjedelmi kutatásokra vár. Ma azonban még csak inkább 
a hiányuk, leendő kompetenciájuk rajzolódik ki a szakirodalomban. Lássuk 
először is, milyen problémák igénylik ezeket a vizsgálatokat! 

Mind az alaki állandóságot, mind a szerkezettípusokat mélyen érinti az 
a kérdés, hogy meddig terjed valójában a proverbium rögződött, belső ál-
lománya, és hol kezdődik a szövegkörnyezete, kontextusa, mikor beszél-
hetünk hiányos, de kiegészíthető, és hiányos kiegészíthetetlen alakulatokról? 
Része-e a szóláshasonlat első szerkezeti eleme a provermiumnak, hiszen mint 
Juhász József (1979.) és Károly Sándor (1970.) is megjegyzi, semmi átvitel, 
idiomatikus jelleg nincs benne? Mondjuk az úgy áll a haja, mint a szénakazal 
esetében a vessző előtti rész. Viszont csakugyan csak szintagmatikus terje-
delmű az egy füst alatt, suba alatt, mint frazeológiai egység. 

A szakirodalom ezt a terjedelmi kérdést két felfogásban .próbálja tisz-
tázni, egyrészt a frazémán, a minimális egységen belül vizsgálódva, másrészt 
a proverbium teljes szövegösszefüggésében gondolkozva azt vizsgálja, illetve 
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kellene vizsgálnia, meddig terjed az értelmezési egység. Az utóbbinak sokat 
ártott, hogy már évszázadok óta a közlésből, a természetes környezetből 
kiszakított, szótározott szólásokat, közmondásokat vizsgálnak. 

A belülről kifelé haladásra példa Stefan Ritgassernek a frazémák hatá-
raival foglalkozó dolgozata (O problemu odredivanja frazeologizama, 1975.). 
Figyelemre méltó H. Molnár Ilona két észrevétele is (1969.), hogy minden 
ilyen természetű szerkezetnél mindig a teljes mondatforma rekonstruálására 
van szükség, másrészt azt jegyzi meg, hogy a kiegészülés azért is elma-
radhat, mert a szövegkörnyezet átveszi funkcióját. 

Az újabb szerb horvát frazeológiai irodalomban, így például Dragana 
Mrsevicnél (1982.) az orosz előzmények hatására már megjelenik a két fajta 
szövegkörnyezet: 

1. Belső kontextus, azaz a proverbium szűkebb magrésze, amelyet nagyon 
hozzávetőlegesen határol el a megöl ige frazeológiai szinonimáit vizsgálva. 
Lényeges meglátása, hogy itt egy külön mélyszerkezeti bővítmény-csoport 
realizálódhat, de azonos lehet a beszédhelyzet cselekvőjével, cselekvésével is. 

2. Külső kontextus, amelyet annak a beszédhelyzetnek a terjedelmével 
azonosít, amelyben a proverbium előfordul. Ennek, mint megjegyzi, megvan-
nak a maga aktánsai (ágensei), és néha a belső, a proverbium-beli ágens és 
ezek közt csak párhuzamok találhatók. 

Programként Juhász József is hangsúlyozza (1979.), hogy a frazémák 
sajátságait szövegek alapján kell vizsgálni mert csak szövegekben mutatkoz-
nak meg viszonylagos teljességgel az alaki, szerkezeti és funkcionális saját-
ságok. A konkrét feltárások azonban a mondat határánál tovább alig jutot-
tak. Voigt is csak mondatrészjellegű és mondatba ékelődő frázisokról beszél 
(1975.). A szűkebb kontextusra csak véletlenül érez rá A mai nyelv rendszere 
(MMNYR II. 1970. 13. 1.): „Eddigi példáink között is volt egypár, amelyben 
a voltaképpeni szólás (szólásféle) bevezető vagy kisérő — esetleg közbeékelt15 

— tagmondattal szerkezettel alkot teljes, önálló mondatot; ennek természe-
tesen igen sokféle más változata lehet: ahogy mondani szoktuk; a közmondás 
is azt tartja; a népies szólás szerint". Véletlenül, mert ezek funkciójával szem-
ben érdektelen. 

A textuális vizsgálat szükségességét a magyar szakirodalomban Sze-
merkényi Ágnes (1977.) fogalmazza meg legtudatosabban: „ . . . akkor kö-
vetkezik a második legfontosabb kérdésnek a vizsgálata: hogyan és miért 
tudja egy közösség egy kultúra tagja helyesen használni a közmondást? És 
ennek a kérdésnek a megválaszolásához nem elegendő a hagyományos 
úton gyűjtött közmondás és szinte semmit sem mond bármely régi közmon-
dásgyűjtemény. Ennél még a korabeli szépirodalmi vagy egyéb — esetleg 
hivatalos — írott emlékek is használhatóbbak, ahol a közmondás nem pusztán 
magában áll, hanem egy szövegben. . . A fontosabb lényegesebb kérdés ezu-
tán jön: milyen szövegkörnyezetben, milyen kontextusban jelenik meg, milyen 
szerepet tölt be: vagyis a közmondás értelmezése a feladat... Hogyan értelmez-

15 A kiemelés az eredeti szövegből származik. 
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hető a közmondás? A helyes értelmezéshez elengedhetetlen a szövegkör-
nyezet vizsgálata — többek között, azért is, mert az ismeretlen közmondást 
a kontextusból ismerjük fel rögtön. . ." 

Ezeknek fényében nem fogadhatjuk el az olyan megállapításokat sem, 
hogy a szólást mindig ki lehet, ki kell egészíteni valamivel, a közmondás 
pedig önmagában is egész, megáll. Ez esetleg az utóbbi általános, vagy 
alapjelentésére vonatkozhat, amelyet a beszédhelyzetbe magával hoz, de 
konkrét jelentése, hogy miért élt vele a közlő, az az adott kontextusból de-
rülhet ki, csak lehet, hogy tágabból, mint a szólásé. 

Az összefoglaló második fejezetben a fentiek értelmében ki kell röviden 
a következőkre térnünk: 

1. Mi a proverbium megszilárdult állománya, amit a beszédhelyzetbe 
magával hoz, és melyek a beszédhelyzet elemei. Ehhez foglalkoznunk kell a 
frazéma „prózai szinonimájával" is, amellyel a proverbium koránt sincs 
mindig egymást kizáró viszonyban. 

2. Számba kell vennünk a proverbiumnak a magrésztől rétegesen tá-
volodó, használati és értelmezési textuális kereteit, a szűkebb és tágabb 
kontextust. 

3. Az előzőekhez az is nélkülözhetetlen, hogy a visszatérő elemcso-
portok funkcióját is meghatározzuk. 

4. Az értelmezhetőség, beszédhelyzeti funkció szoros kapcsolatban van 
a motiváltsággal, a motiváltság fokozataival, amiről majd a jelentéstani vizs-
gálatok keretében kell szót ejtenünk. 

1. 2. 2. 2. A frazémák valamely részére, elemére irányuló vizsgálatokat 
a komplex elemzéssel szembeállítva fogalmaztuk meg. Jelen vannak a szak-
irodalomban, noha igen gyéren, távolról sem súlyponti kérdésként. Általá-
ban a jelenségközpontú kutatásokban képzelhetők el olyan célkitűzések, hogy 
mondjuk az ige, tárgy, egy-egy névszói bővítmény viselkedését tanulmá-
nyozzuk a frazémában. A funkcionális és a fordítástudományi megközelítés 
kizárja az ilyen leszűkített nézőpontot. Indokoltsága ott világlik ki, amikor a 
frazémák alkotóelemeinek relevanciájáról, fontossági rendjéről kell dönte-
nünk — többnyire gyakorlati okokból. 

Gyakori ok például a proverbium katalogizálási, szótári feldolgozási 
helye, amelyről már a lexikológiai fejezetben, O. Naggyal kapcsolatban volt 
szó. Az, hogy az első névszó betűrendi helyén dolgozom fel az alakulatot, 
elegendő lehet egy laikus használónak, de a frazéma lényegéről semmit sem 
árul el. Ezért vett fel O. Nagy is járulékos kritériumokat (1966.), mint a tu-
lajdonnevek, kiemelt pozíciók stb. Ezeknek a problémáknak java része a 
szemantikai és a szemiotika tárgykörébe tartozik, de nyelvileg, grammati-
kailag is megragadhatók, épp a mélyszerkezeti bővítmények segítségével, 
hiszen a releváns elem legtöbbször fontos szintaktikai szerepkört is kap. 

1. 3. 3. A rendszerszerű vizsgálatokat alaki-szerkezeti értelemben is 
inkább csak igényként, elvárásként fogalmazhatjuk meg a frazeológiában, 
pedig nekünk az összevető és fordítástudományi kutatásokhoz nagy szük-
ségünk lenne rájuk. 
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A szükségességüket nagyon gyakorlati szempontok indokolják: mind 
a kétnyelvű frazeológiai szótár készítőjének; mind a fordítónak a minden 
szempontból legmegfelelőbb célnyelvi ekvivalenshez kell munkája során 
eljutnia. Ez csak úgy képzelhető el, hogy a kiinduló nyelvi alakulatot is, a 
célnyelvi alakulatot is a változatok, szinonimák rendszerébe helyezi, a rész-
rendszereket pedig konfrontálja, és van legalább intuíciója bizonyos gya-
korisági jellemzőkről. 

A használókban élő és funkcionáló rendszereknek, szóláscsoportoknak 
természetesen csak részét, egy síkját képezik az alaki jellemzők, annak az 
igénynek is, amit Szathmári István fogalmazott meg a Gondolatok a magyar 
frazeológiai kutatásokról c., O. Nagy Gáborral foglalkozó tanulmányában 
(1966.): „Kívánatos volna együtt látni egyfelől a szólások teljes rendszerét, 
osztályozását: eredetük, alakjuk, tartalmuk és stilisztikai jellegük szerint". 

Mi is kellene ehhez a programhoz? Azonos kritériumok következetes 
alkalmazása, amelyekben — erre már utaltunk — nem keverednek a stilisz-
tikai, közlési, grammatikai szempontok, noha mind jelen van a maga helyén. 
Kellenek a kellő mélységű szintek, viszonyítási pontok is. Szemerkényiék 
(1970.) mélyszerkezeti modelljénél is hangsúlyoztuk, hogy minél általánosabb 
mélyszerkezeti struktúrákhoz kell eljutnunk, mert akkor egyre több alakulat 
belső rokonsága, összefüggései tárulnak fel előttünk. Ha például az aki hibás, 
megbűnhődik képletet úgy általánosítjuk, hogy A negatív megnyilvánulása 
B negatív következménnyel jár, egész sor közmondás transzformjait, felszíni 
szerkezeteit tudjuk rendszerbe állítani. 

A rendszerszerű vizsgálatok révén talán azt a helyzetet is sikerül majd 
túlhaladni, amelyre Szemerkényi Ágnes figyelmeztet (A proverbiumok lo-
gikai-szemiotikai összehasonlító vizsgálatához, 1969.): „A kutatás általában 
nem jellemző tulajdonságainak az együttesében vizsgálja a proverbiumot, 
hanem egyet-egyet kiemel, kizárólagosnak tartva azt", és folytathatnánk is: 
ami nem fér bele ebbe az abszolutizált kategóriába, azt egyszerűen kirekeszti 
a jelenségcsoport köréből, vagy előzménynek, vagy kivételnek tartva. 
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REZIME 

Značaj e t imoloških i s trukturalnih ispit ivanja u proučavanju proverbija 
( frazeoloških jedinica) 

Ova studija sadrži uvodni deo i još dva poglavlja magistarskog rada autora pod nas-
lovom: Metode analize i kontrastivne analize proverbija. 

U uvodnom delu razmatraju se osnovni terminološki problemi ove nedovoljno pro-
učavane oblasti, mogući ciljevi, metode i discipline proučavanja u ispitivanju jedno- ili 
višejezičkog fonda frazeologizama. 

Poreklo, vreme nastanka, međusobni uticaji raznih jezika su veoma složena pitanja 
u teoriji i praksi paremiologije, na koja nema odgovora bez etimoloških istraživanja, a kom-
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parativno proučavanje je još osetljivije u tom pogledu. Autor na osnovu više srpskohrvat-
skih i mađarskih parema, i paremioloških podsistema prikazuje osnovne metode i primenu 
rezultata etimoloških ispitivanja. 

U poglavlju strukturalnih ispitivanja razmatraju se opšti uslovi i kategorije frazeo-
logizama i jezičkog funkcionisanja parema, osnovni strukturalni elementi, gramatička obe-
ležja frazeoloških jedinica (varijanti i osnovni oblik, pojava sinonimije, osnovni i fakultativni 
elementi, elementi govorne situacije u paremama). Na kraju ovog poglavlja je izvršena 
sintaktična klasifikacija frazeologizama (frazeološke jedinice sastavljene od spoja reči, 
sintagmi, prostih i složenih rečenica itd.). 

S U M M A R Y 

Importance of e tymolog ica l and structural invest igat ions in the s tudy of the 
proverbs (phraseological units) 

In this study is the prefatory part and two chapters of author 's dissertation for master 
under the title: Methods of analyse and contrastive analyse of proverbs. 

In the prefatory part is considered on the basic terminological problems in this 
insufficiently studyed regions, targets-, methods- and examination's disciplines-to-may-be 
of investigation one- or many-languaged set of the phraseological units. 

Origin, time of beginning, reciprocal influences of the different languages are most 
compound questions in the theory and practice of the paremiology, which have not an 
answer less etymological investigations, but comparative examination is a more sensitive 
f rom this aspect. T h e author, on the base of more Serbocroatian and Hungarian proverbs 
and paremiological undersystems present the basic methods and the application of results 
of the etymological investigations. 

In the chapter of the structural explorations are considered the general conditions 
and categories of the phraseological units and the lingual function of the proverbs, basic 
structural elements, grammatical features of the phraseological units (variantes and the 
basic form, appearance of the synonymy, the basic and facultative elements, the elements 
of speech-situation in the proverbs). On the end of this chapter is executed syntactic clas-
sification of the phraseological units (phraseological units compound from connection 
of words, syntagms, simple and compound sentences etc.) 

38 


