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A napszakok a magyar és
a német szóláskincsben
A napszakok és a nyelvhasználat

A napszakok nyelvi megnevezése
gyakran használatos a mindennapi be-
szédben. A reggel, a nap, az este és az
éjszaka a köszönés helyzetmondabeli
alkotóeleme. A hajnal és a dél nem kap
ilyen szerepet. Ugyanakkor lényeges
különbség a magyar és a német üdvöz-
lési formulák között, hogy a magyar
nagyon ritkán vagy alig él a reggel és a
nap jelző nélküli alakjával, formájával.
A német viszont familiáris közegben
kedveli a morgen, tag alakulatokat.

Ezek alapján is természetesnek kell
tekintetnünk, hogy az említett napsza-
kok a két nyelv szóláskincsének fontos
elemei. Különösen az első négy nap-
szak-megnevezést találjuk meg sűrűn a
gyűjtemények vezérszavaként. A haj-
nal és a dél ritkábban bukkan fel.

A hajnal
Kis számú előfordulással szerepel a

magyar szóláskincsben. Közülük
egyetlen egészen általános tapasztalati
igazságot fogalmaz meg: Eljön a haj-
nal, ha a kakas nem kukorékol is.
Ennek megvan a német megfelelője is:
Der Morgen kommt, auch wenn der
Hahn nicht kracht. A hajnal jelölésére
a német gyakran él a Morgen alakkal
is.

A másik magyar frazeológiai egy-
ségnek a használt gyűjteményben
nincs megfelelője: Szeretem a hajnalt.
Visszautasító hangulatú német szólást
e vezérszó alatt nem találtam. Ugyan-
csak negatív a másik ilyen alkatú szó-
lásunk is: Szép, mint a hajnal a kémé-
nyen.

A német más viszonylatokat jelenít
ennek a vezérszónak a felhasználásá-
val:
Reue ist der Tugend Morgenrot.

Ez az állandósult szókapcsolat átvitt
értelmű, és a vezérszó konketizálódott
jelentése: kezdete. Jól érzékelteti az
elképzelhető folyamat indulását, foko-

zatos megerősödését is. A továbbiak is
hasonlóan pozitív tartalmúak:

Sie sah se frisch wie der junge
(frische Morgen.)
Die Nacht weicht dem Morgen.
Der Morgen dámmert.
Der Morgen bricht an.
Der Morgen zieht herauf.

A német frazeológiai egységek egy-
neműbbek, mint a mieink. Ugyanakkor
a költőiség, a metaforizálás is könnyen
tetten érhető bennük. A reggel, bekö-
szöntének árnyalt rajza egészen hatá-
sos, megragadó.

A reggel
A napkezdet a magyarban csak né-

hány frazeológiai egység vezérszava:
Bölcsebb a reggelre halasztott tanács.
Reggeli órának (időnek) arany (sok
pénz) van a szájában. ('Ki korán kel,
aranyat lel.1)
Jobb reggel valami, mint egész nap
semmi.
Jó reggelt, elkelt a széksó. ('Ostobasá-
got mondtak.1)

A német nyelvhasználatban is fel-
lelhető némelyike, de természetesen
más morfémákkal:
Der Morgen ist klüger als der Abend.
Morgenstunde hat Gold im Munde.

Külön figyelmet érdemelnek az ál-
talános tanulságokat megfogalmazó
frazeológiai egységek:
Der Morgen nahrt, der Abend ver-
zehrt.
Allé Morgen neue Sorgen.

A sorközi és a sorvégi szótagok
össztcsendülése erősíti a mondandót.

Tömör, tömény megformálás jel-
lemzi az alábbiakat is:
Ein zeitiger Morgen nacht einen
langen Tag.
Der hat einen kurzen Morgen, der
zu Mittag aufsteht.
Wer den Morgen verschláft, kommt
um den genzen Tag.

Jeder Morgen hat seinen abend.
Jellemző további a reggel és a nap-

pal szembeállítása. Néhány állandósuti
szókapcsolat a reggel és az este szem-
beállítására épül:
Es geschieht selten, daS Morgen
und Abend zusammen kommen.
Jede Nacht brungt einen Morgen.

Az időjárásjóslatok és a hangulat-
váltások rajza is helyet kap a német
szóláskincsben:
Auf einen trüben Morgen folgt ein
heiterer Tag.
Grauer Morgen, heller Abend.
Heller Morgen, trüber Tag.
Der Morgen bedrückt, der Abend
beglückt.
Wer am Morgen lacht, weint am
Abend.

A reggel rajza kétarcú. Egyrészt a
hajnallal alkot ellentétet, illetve olykor
összesimul vele; ugyanakkor az est
ellentéteként is szép rajzolatot teremt.
Noha a nappal részeként is értelmezni
lehet, olykor az azzal való szembeállí-
tás stilisztikai eszköz.

A nap (nappal)
(délelőtt, dél, délután)

Mindkét nyelv négy részre osztotta
a nappalt: reggel, délelőtt, dél és dél-
után. A reggel azonban a már említett
okok miatt erőteljesen érintkezik a haj-
nal jelentéstartalmával, és ezért önálló
egységként is értelmezhető.

A délelőtt viszont nem jelenik meg
az állandósult szókapcsolatok eleme-
ként a vizsgált anyagokban, s ezért
először a dél vizsgálatára kerül sor. Ez
a kategória a németben jóval szegénye-
sebb, mint a magyarban. A magyar,
nyolc, a német két frazeológiai egysé-
get alakított ki az idők folyamán. Ezek-
ből egyetlen jelenik meg párhuzamo-
san:
Für den Hungrigen ist's immer
Mittag.



Elharangozták a delet a hasában.
A magyar frazeológiai egységek

többsége közmondás, s bennük a dél
(napszak) válaszpontként szerepel a
nap felosztásában, illetve az emberi
élet tagolása tekintetében. (A dél, dele-
lő, csúcspont jelentésben már a 17.
században jelentkezett: „(az élet, a pá-
lya) délelője" (Tesz I. 607. Az ÉKSz
szerint „az élet dele: az átlagos emberi
élet közepe, java" (I. 222.)

A délután ugyancsak használatos
átvitt értelemben mindkét nyelvben:
Aki délig kutya, délután is kutya.

A magyarban a délig véghatározó-
val fejezzük ki a délelőtt jelentését,
azaz a véghatározó ebben az esetben
szinte tartamhatározóként jelenik meg.

A másik alakulat is hasonló a fenti-
hez:
Ha délig nem, délután sem.

Itt is életkorra, életszakaszra vonat-
kozik az általános érvényű megállapí-
tás.

A németben a délután és a délelőtt
szintén felfedezhető vezérmotívum-
ként:
Ein guter Nachmittag ist besser als
ein guter Vormittag.

Ebben az esetben - a magyarhoz
hasonlóan - szembeállítás tapasz-
talható.

A nap
(24 óra)

Ez a kategória a múló és minősülő
időegységre vonatkozik. A német
nyelvi gyűjtemény anyaga jóval gazda-
gabb, mint a magyaré.

Az egyik frazeológiai csoport egé-
szen általános tanulságokat fogalmaz
meg és tükröz mindkét nyelven:
Nyugtával dicsérd a napot.
Man soll den Tag nicht vor dem
Abend lobén.
Der Abend lobt den Tag.
Több nap, mint kolbász.
Es sind mehr Tagé, da man essen
will, als Würste.

Az első, mindkét nyelvben élő ala-
kulatnak, két, egymástól árnyalatban
eltérő változata van. Közös vonásuk,
hogy az Aben estet, esteledést jelentő
szó szerepel bennük. A magyar a nyug-
tával szó révén hangulattal telítetté vá-
lik. A második szókapcsolat szintakti-
kailag jóval tagoltabb, mint a magyar.

Ugyancsak tanító, tanulságközvetí-

tő tartalma van az alábbi állandósult
szókapcsolatoknak is:
Az egyik nap a másiknak tanítványa.

A német nyelvhasználat számos ro-
konítható változattal él:
Ein Tag lehrt den anderen.
Der heutige Tag ist der Jünger des
gestrigen.
Jeder Tag bringt neue Lehre.
Neuer Tag, neuer Rat.

Közülük sajátos a második, illetve
az utolsó változat. Az egyik a Jünger
(Jünger Jesus) szó használata miatt, a
másik pedig az élőbeszédbelitől való
eltérés miatt (Vö. Wie die Saat, so die
Ernte.).

A jövő, a nem távoli jövő lehetősé-
geit villantják fel a következő frazeoló-
giai egységek, amelyek mindkét nyelv-
ben élnek, és grammatikai szerkezetük
tekintetében egy kivétellel (Wenn...)
emlékeztetnek egymásra, nemkülön-
ben persze tartalmi vonatkozásban is:
Holnap is nap lesz.
Morgen ist auch ein Tag.
Wenn die Sonne aufgeht, wird es
ein Tag.
Egy nap nem a világ.
Ein Tag ist keine Ewigkeit.
Nem tudjuk, mit hoz a holnap.
Niemand Weifi, was der morgige
Tag bringt.

Az idő múlása fontos élmény- és
tudattartalom. Ezt mindkét nyelv fra-
zeológiai egységekben sűrítette:
Szép nap után következik a mennydör-
gés.
Alles in der Welt láfit sich ertragen,
nur keine Reihe von guten Tagén.

És ez persze fordítva is igaz:
Auf Plage folgen heitere Tagé.
Rossz után jön a jó.

A német ítélet szerint a szép és a jó
napokért tennünk kell:
Wer einen guten Tag habén will,
mufi ihn sich machen.
Gute Tagé fordern SchweiS.
Gute Tagé kosten Geld.

A restség mulasztásait pótolhatat-
lannak tartották és tartják:
Eine versaumte Stunde ist oft ein
versaumter Tag.
Wer der Morgen verschlaft, kommt
um den ganzen Tag.
Faule habén lange Tagé.
Wenn der Tag zu Ende, regt der
Faule Hande.

Persze a fordítottja is igaz:

Ein Tag gewonnen ist oft ein Jahr
gewonnen.
Ein guter Tag vertreibt . zehn
schlechte.
Besser zwei Tagé zu friih, als einen
zu spat.

A módfeletti igyekezet s.em mindig
használ:
Die Welt ist auch nicht an énem Tag
erschaffen.
Rom ist (auch) nicht an einem Tag
erbaut.

Olykor minden erőfeszítés hiábava-
lónak tűnik:
Mancher Tag hat zwölf Stunden
und dreizehn Unglücke.

Megfogalmaztak néhány betegség-
gel és öregséggel kapcsolatos frazeoló-
giai egységet is:
Allé Tagé weh stirbt nimmermeh'.
Allé Tagé findet sich bei einem altén
Mann etwas Neues.

Az este
Szóláskincsünk nem különösebben

rajzolja meg ezt a napszakot. Valame-
lyes kísértetiesség (Este van a faluban,
farkas van a borokban), továbbá egy
életszakasz, esemény lezárása jelenik
meg: Este van rád - 'véged* van, vala-
mint az este jelenségeket elrejtő jellege
is megjelenik: Este virrad neki - 'lopni
jár esténként'. Ennél általánosabb meg-
fogalmazás csak néhány akad nyelv-
használatunkban:
Ez is megvan, még sincs este.
Este örömmel, reggel körömmel ("reg-
gelre hagyott mosatlan1).

Használatos a De el vagy esteledve!
fordulat „el vagy szontyolodva, el vagy
kámpicsorodva" stb. jelentésben.

Az e témával kapcsolatos német fra-
zeológiai egységek száma jóval na-
gyobb. A velük kifejezhető mondandó
is kiterjedtebb. A nappal és az este
szembeállítása igen gyakori. A nappal
a sok és sokféle tevékenységé, az este
pedig mindezek értékelése, elrendezé-
sére való:
Auf einen bősen Tag gehört ein
guter Abend.

Fontosnak mondja a német szólás-
kincs az este kockázatát:
Am Tagé errungen, am Abend
verschlungen.

Amit a nappal megteremt, azt az
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este elfecsérelheti. Ennek persze a for-
dítottja is bekövetkezhet:
Abend gekammert, am Morgen ge-
jammert.
Der Abend ist labend, der Morgen
voll Sorgen.
Wer am Tagé Gutes tut, hat am
Abend frohen Mut.

Valamennyi felsorolt frazeológiai
egység összekapcsolja, szembeállítja a
nappalt, a reggelt és az estét, és ezáltal
ki is emeli a nappal kezdetét és annak
lezárását.

Hasonlóak, de valamelyest más tar-
talmúak az alábbiak:
Je warmer der Abend, je mehr qua-
ken die Frösche.
Heller Abend, heitrer Morgen.
Abend rot, Morgen grau gibt das
schönste Tagesblau.

Ezek a szólások részint összevethe-
tők a magyar időjárásjóslatokkal. (Ha
piros az ég alja, holnap szél lesz.)

Az éjszaka
Ez a napszak a magyar szóláskincs

szerint sötét, csúnya, süket, vak, azaz
valamilyen nem kellemes, negatív je-
lenség, tulajdonság hordozója. Ami
nem jó, helytelen, az éjszaka készült,
aki lop, lumpol, annak éjszaka virrad;
aki aluszékony, lusta, Ha két-három
éjszaka összeragadna, azt is végig-
aludná. Persze meg lehet toldani az

éjszakát, át lehet beszélgetni. Jó éjsza-
kát! mondunk átmeneti vagy örökre
szóló búcsúzkodáskor. Az est bekö-
szönte előtt ki kell békülni, mert nem
tudni, mit hoz a holnap.

Az éjfél, az éjközép alig bukkan fel,
s ha igen, akkor fekete.

A használt német szólásgyűjtemény
anyaga jóval gazdagabb a magyar fra-
zeológiai egységeknél, annak többszö-
röse. Persze van érintkezés, hiszen az
éjszaka a német számára csúnya és
sötét az éjszaka:
háfilich wie die Nacht,
Je dunkler (schwárzer) die Nacht,
desto schöner der Tag.
Bei der Nacht sind allé Katzen grau.

Ebből következően számos negatív
tartalom jelölésére is alkalmas az éj-
szaka mint vezérmotívum:
Beim Traurigen ist immer Nacht.
Die Nacht ist keines Menschen Fre-
und.

Másféle általános igazságot fejez ki
a Der Tag hat Augen, die Nacht hat
Ohren. A két napszak jellegét pontosan
adja vissza ez a frazeológiai egység.

De alkalmas az éjszaka mint vezér-
motívum pozitív előjelű folyamatok,
jelenségek visszaadására is:
Auch ein kleines Licht sieht men
weit in der Nacht.
Die Nacht ist die Mutter der Gedan-
ken.
Die Nacht bringt Rat.
Für jede Nacht gibt's eine Lampe.

Gute Gedanken kommen über
Nacht.
Die sich des Tags zanken, leckén
sich des Nachts.

Az éjszaka tehát tud jó tanácsadó
lenni, alkalmas arra, hogy a nyugalom-
ban értékelhessük a lejátszódottakat, és
problémáinkra megoldást találhassunk.

Másféle általánosítások kapcsolód-
nak ehhez a témakörhöz:
Wer keine guten Tagé hat, kann
doch gute Nachte habén.
Jede Nacht bringt einen Morgen.
Auf einen bősen Tag folgt selten
eine gute Nacht.
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