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A MAI MAGYAR NYELV ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATAI. 
FRAZEOLÓGIA 

 

A nyelv szókészlete nemcsak különálló szavakból, lexémákból áll, hanem állandósult szó-
kapcsolatokból, frazémákból is. A lexikológiának azt a részét, fejezetét, amely a frazémákat 
tanulmányozza, frazeológiának nevezzük. A frazeológia szó még jelenti egy nyelv állandósult 
szókapcsolatainak készletét, illetőleg gyűjteményét is. 

A frazémákban szintén társadalmi érvénnyel kapcsolódik össze a fogalom és hangalak. 
„Amíg a szótári szó rendszerint »egybeformált«, addig a szótári kifejezés »különformált« nyelvi 
egység” – írja Bokor József. A frazémák ugyanúgy szótározhatók, akár a lexémák. Egyesek 
közülük bizonyíthatóan szóértékűek, azaz többször egy-egy szóval állanak a szinonímia 
viszonyában; például adja a bankot ’nagyképűsködik, nagyzol’, burokban született ’szerencsés’, 
felöntött a garatra ’berúgott, részeg lett’, fogához veri a garast ’(a fösvénységig) takarékos’, nem 
ér egy hajítófát sem ’értéktelen’. Mások jól láthatóan mondatértékűek, azaz nemcsak felépítésük, 
hanem jelentésük is a mondatokéhoz hasonló; például Ajándék lónak ne nézd a fogát; Jó mun-
kához idő kell. 

A frazémákat jellemző vonások közül elsősorban a jelentésbeli integráltság és az alaki 
kötöttség említhető. Mellettük a képes értelem, a hangulati-érzelmi többlet és a használati gyako-
riság ismérve is szerepet játszhat. E kritériumok egyike, többsége vagy épp mindegyike minden 
állandósult szókapcsolatra többé-kevésbé ráillik. 

Valamennyi frazéma szerkesztett, sőt szerkezeti formája, alaki felépítettsége többé-kevés-
bé állandó. Egyesek alig módosíthatók a beszédbeli felhasználás során; például se szeri, se 
száma; másokon a szövegbe való beépítéskor kisebb-nagyobb változtatásokat kell végrehajtani 
(például bővítést, ragozást): tolja a szekerét / tolta a szekerét (valakinek); (A szerfelett szótlan, 
zárkózott vagy nagyon titoktartó emberből) harapófogóval sem lehet kihúzni (egy szót sem). 

A mindig ugyanabban a formában szereplő frazeológiai egységek alakjának módosítása hi-
bának számít. A kivágja a rezet szólás például nem módosítható így: kidobja a rezet, vagy farkas-
szemet néz így:  farkasszemet bámul. A frazémák között vannak kiegészítésre nem szoruló teljes 
mondatok is: Pap se prédikál kétszer. Tágabb értelemben az alaki állandóság miatt a frazémák-
hoz soroljuk egyrészt a csak szerkesztésbeli kötöttségeket mutató, gyakoribb szókapcsolatokat 
(például megnemtámadási egyezmény, nemkívánatos személy, többpárti koalíció, örök boldog-
ság/kárhozat/világosság), másrészt a terminológiai jelleget tükröző kifejezéseket, a szakki-
fejezéseket is (például egyenlő szárú háromszög, mocsári gólyahír, vérehulló fecskefű). 

A frazémákban a szókapcsolatot alkotó tagok jelentése nem egyszerűen csak összegező-
dik, hanem valami többlet, sokszor átvitt értelem is kifejeződik bennük. Egyesekben némi jelen-
téstani sűrítés van csupán, a szókapcsolat egészének jelentése még nem távolodott el tagjainak 
jelentésétől (például elveti a sulykot). A helyes a bőgés és a be van rúgva, mint az ágyú egy-egy 
szó erejéig (helyes, berúg) megőrizte még eredeti jelentését, az ebek harmincadjára kerül és a jön 
még a kutyára dér mára igen eltávolodott az eredeti, szó szerinti értelmezéstől, a beszélők nin-
csenek is tudatában annak, hogy e kifejezések eredetileg mit is jelentettek. „A frazémák egy része 
– állapítja meg Bokor József – bizonyos történeti fejlődésen, gyakran olyan jelentésváltozáson 
ment át, amelynek eredményeként jelentésük idiomatikussá, azaz teljesen átvitt értelművé fej-
lődött. A frazémák lényege azonban nem az átvitt, képes értelemben van, hanem a jelentésbeli 
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integrálódásban. Így a szótári kifejezés szűkebben és tágabban is értelmezhető. A szűkebb értel-
mezésben elsősorban az idiomatikus jellegű, jól ismert szólások a frazémák, a tágabb értelmezés 
szerint azonban a nem idiomatikus jellegű, de már bizonyos jelentésbeli eltolódást tükröző állan-
dósult szókapcsolatok is beletartoznak a frazéma fogalmába.” 

A frazémák csoportosítása nem könnyű feladat, többféle osztályozás is lehetséges, de 
egyik sem mentes bizonyos fokú egyéni megítéléstől, szubjektív értékeléstől. Jelentésbeli integrá-
lódásuk, alaki összeforrottságuk és érzelmi-hangulati velejárójuk fokozatait is szem előtt tartva, 
körülbelül az alábbi csoportokba sorolhatjuk őket: 

1. A szokványos kifejezésmódok (frazeológiai szócsoportok) 
 

A szokványos kifejezésmódok eredeti jelentésükben használt szókapcsolatok. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy bennük egy vagy több szó nem lehet átvitt értelmű. Minden szót eredeti éte-
lemben használunk például a következő társalgási fordulatokban: részemről a szerencse, minden-
nek eljön a maga ideje; átvitt értelmű szó van viszont az ilyen metaforás kifejezésekben: elönti a 
harag, haragra lobban, úszik a boldogságban. A szokványos kifejezésmódok igen változatos 
frazeológiai egységek. Ide sorolhatjuk a következőket: 

a) A társalgási vagy népmesei fordulatok, amelyeknek erős a szituációs kötöttségük, de 
nincs különösebb stílushatásuk: hogy vagy?; mi újság?; annyi baj legyen; baráti üdvözlettel; 
szíves engedelmével; hol volt, hol nem volt; itt a vége, fuss el véle stb. 

b) A körülírások, amelyeknek fogalmi tartalma kifejezhető egy-egy igével is, nincs külö-
nösebb képszerűségük sem, de a stílust ünnepélyesebbé vagy hivatalosabbá teszik: beleegyezését 
adja, elismerésre talál, eljárást indít, feltűnést kelt, harcot folytat, írásba foglal, megállapodást 
köt, támadást intéz, váddal illet stb. 

c) A közhelyszerű kifejezések, amelyeknek van bizonyos képi jellegük, de az igazi szem-
léletességet, szépséget nélkülözik, rendszerint csak tréfás használatban van helyük, bár érződik 
rajtuk a választékosságra való törekvés: a feledés homályát borítja rá, a távozás hímes mezejére 
lép, a világot jelentő deszkák, a szélrózsa minden irányában stb. 

d) A képes kifejezések, amelyek erős alaki kötöttség mellett erősebb-gyengébb hangulati 
velejáróval képszerűen fejeznek ki egy jelentéstartalmat, de a bennük lezajlott jelentésváltozás 
természetesnek, magától értetődőnek tűnik, s a kifejezésben levő kép megfejtése a hallgatót, az 
olvasót nem készteti fokozottabb munkára, szellemi erőfeszítésre: kutya baja, megfordul a fejé-
ben, sírva fakad, gurul a nevetéstől, lángra gyúl a szíve, töri a fejét valamin, valakinek a nyakába 
sóz valamit, szavába vág, szégyent vall, kenyeret keres, hátat fordít, kezet emel valakire, számolja 
a napokat, lába alatt van valakinek, megdobban a szíve stb. 

e) A szakkifejezések több szó kapcsolatával fejeznek ki egységes fogalmakat; hangulati 
velejárójuk nincs, de a szaknyelvben nélkülözhetetlenek: alkoholos befolyásoltság, egyszerű 
mondat, köztulajdonba vétel, repülő sárkánygyík, rosszindulatú daganat stb. 
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2. A szólások 
 

A szólás olyan több szóból álló, gazdag hangulati tartalmú frazeológiai egység, amelynek 
jelentése más, mint alkotó elemeinek puszta jelentésösszege. A szólásokban tehát a szavakat nem 
eredeti, hanem átvitt vagy képes értelemben használjuk. Például amikor azt a szólást halljuk, 
hogy egy gyékényen árulnak, a szólást alkotó szavak, az egy, gyékény, árul jelentése háttérbe 
szorul, és arra gondolunk kissé megrovóan, hogy ’azonos a céljuk’. Más szólások például: 
dugába dől, kordában tart, zokon vesz, él-hal érte, ismeri csínját-bínját, cigánykereket hány, 
cigányútra megy, egérutat nyer, farkasszemet néz, hadilábon áll, hajítófát sem ér, vérszemet kap, 
a kancsó fenekére néz, ötödik kerék, veszett fejsze nyele, rájár a rúd, lóvá tesz, körmére ég a 
dolog, vásárra viszi a bőrét.  

A szólások alaki típusaik szerint, illetőleg más szempontok alapján többfélék lehetnek: 
a) Igés szerkezetek, amelyek a mondatba ragozás útján beilleszkednek. Például 

[Mondanivalódat] hosszú lére eresztetted, vagy: [Mondanivalónkat] hosszú lére eresztettük, lóvá 
tesz/tett, nem ér/ért egy hajítófát sem. 

b) Főnévi értékű szólások: anyámasszony katonája, fából vaskarika, telhetetlen papzsák, 
veszett fejsze nyele stb. 

c) Melléknévi értékűek: burokban született, minden hájjal megkent, rongyon gyűlt, szé-
liben szabott stb. 

d) Határozószói értékűek, például: saját szakállára. 

e) Párhuzamos felépítésű szólások, amelyek verstanilag kétüteműek, gyakran rímesek, s 
a mondatban valamilyen mondatrésszel – többnyire állítmánnyal – helyettesíthetők. Ezek 
nyelvtanilag kihagyásos szerkezetű mondatok: [Mondd meg neki, hogy] le is út, fel is út 
(’elmehet’); se pénz se posztó; se füle, se farka; egyszer hopp, másszor kopp; se hideg, se meleg, 
se hús, se hal; se inge, se gallérja stb. 

f) Teljes, kiegészítésre nem szoruló mondatok is vannak a szólások között. Ezek – 
formailag teljes mondatok lévén – a közmondásokhoz állnak közel, de mivel szóértékűek, a 
szólások közé soroljuk őket. Például: üsse kő ’hiába’, kibújt a szög a zsákból ’kiderült’. 

Az alakjukat tekintve mondatjellegű szólások egyik csoportja az indulatszavakkal mutat 
rokonságot. Kifejezhetnek ezek a szólások – egyebek mellett – fenyegetést (Lesz még kutyára 
dér; Hátrakötöm a sarkad!), ellenkezést (Nem úgy verik a cigányt!; Eb ura fakó! ’nekem nem 
vagy uram, parancsolj a kutyának, azt teszek, amit akarok’), figyelmeztetést (Zsindely van a 
háztetőn!; Most ugrik a majom a vízbe!), rendreutasítást (Hátrább az agarakkal!). 

Vannak olyan mondatalakú szólások is, amelyek a Hogy vagy? Hogy érzed magad? kér-
désre adott válaszként használatosak: Mint szegény ember gazdag városban. Mint a kutya karó 
között. Ez a frazéma rokonságban van a szóláshasonlattal, de megmerevedett alakú. 

Vannak kitérő válaszként alkalmazott mondatalakú szólások is: Miért tetted ezt? – Hogy a 
rák a vetésre ne menjen. Hol van? – A fülem mellett egy kis bokorban. Hova megy? – 
Kukutyinba, zabot hegyezni. 
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A szólások eredetének vizsgálatával itt nem feladatunk foglalkozni. Csupán utalunk arra, 
hogy legtöbbjük régi, több száz éves, ezért hűséges őrizői múltunknak. Eredetük igen változatos. 
Sokuk a népi gondolkodásmódra vezethető vissza: majd, ha fagy, hó lesz, nagy, répa terem, 
vastag, nagy. Számos szólás eredetileg jellegzetes szakkifejezés volt: lépre csal, kihúz valakit a 
csávából. Némelyiknek az eredete ma már nem élő babonás hiedelemben keresendő, például: 
tartozik az ördögnek egy úttal. Szólások ma is keletkeznek. Bennük a mai kor tükröződik: húzza 
a csíkot, leesik a tantusz, olajra lép, kár a benzinért, nem az én asztalom, fölmegy benne a pumpa 
stb. Íme néhány példa napjaink szóláshasználatára a hazai magyar írott és elektronikus sajtóból 
gyűjtött anyag alapján: „Mindennap valamiért felmegy a cukrunk.” „A kolozsvári rock-együttes 
tagjai hamarosan hazai pályán is bemutatkoznak.” „A labda most nem a mi térfelünkön van.” „... 
egy olyan egyszínű parlamentben, mint amilyen a jelenlegi, nem sok lapot osztanak egy 
kisebbségi csoportnak.” „[A képviselőház elnöke] azon igyekezett, hogy szőnyeg alá seperje az 
ügyet.” „A közművek továbbadja a labdát.” „... annak idején zöld utat biztosított a szoborállítá-
sokhoz a polgármesternek és csapatának.” „Tonya zöld utat kapott a világbajnokságra.” 

3. A szóláshasonlatok 
 

A szóláshasonlatok szintén mondatalakú frazémák. Két részből állanak: egy főmondatból 
és egy hiányos szerkezetű hasonlító mellékmondatból. A szóláshasonlat első fele egy fogalom 
kifejezője, a második fele ennek ismétlése egy vele tartalmilag egyértékű, de szemléletesebb, 
nyomatékosabb képben: fehér, mint a fal; ravasz, mint a róka; reszket, mint a nyárfalevél; 
szemtelen, mint a piaci légy; kerülgeti, mint macska a forró kását; pereg a nyelve, mint az orsó 
stb. E példák is mutatják, hogy a szóláshasonlat célja nem a hasonlóság kimutatása, hanem a 
hasonlat alapjául szolgáló tulajdonság, cselekvés nyomósított kifejezése. A szóláshasonlatok 
sokszor annyira elszegényedhetnek tartalmilag, hogy stilisztikai dísszé válnak: heten vannak, 
mint a gonoszok; megy, mint a karikacsapás stb. 

A szólások – a szóláshasonlatokkal együtt – „nyelvünk virágai”: szemléletessé, elevenné 
teszik a stílust. Élénkítő hatásuk onnan ered, hogy bennük az alkotó tagok jelentése háttérbe 
szorul, alárendelődik az egységes, új jelentésnek. Így szemléltető erő és hangulati hatás dolgában 
felülmúlják a nekik megfelelő lexémákat. Hiba azonban az állandó alakú szólásoknak megválto-
zott formában való használata, illetőleg kettőnek a keverése, kontaminációja: Tejben-vajban 
füröszti meg a feleségét (helyesen: igekötő nélkül); Túllő a lovon (helyesen: túllő a célon vagy 
átesik a ló másik oldalára); Lándzsát tör felette (vagy pálcát tör felette, vagy lándzsát tör mellette 
– a kettő nem ugyanazt jelenti).  

 

4. A közmondások 
 
 

A közmondások eredeti vagy átvitt értelemben használt, valamilyen általános érvényű 
megfigyelést, életigazságot tartalmazó mondatok. A szólások és közmondások elkülönítése nem 
mindig könnyű. Sokszor ugyanaz a tartalom kifejezhető szólással és közmondással is. Például: 
Úgy fél tőle, mint a tűztől (szólás[hasonlat]); Égett gyerek fél a tűztől (közmondás). A különbség 
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logikai szempontból az közöttük, hogy a szólás fogalom, a közmondás ítélet kifejezője. Nyelvi 
szerkezetük szempontjából az különbözteti meg őket, hogy a szólások szervesen beilleszkednek a 
mondatba, a közmondások viszont teljes mondatok, önmagukban zártak, csak idézni lehet őket, 
például: Látod: „Aki mer, az nyer.” 

A szólás és a közmondás beszédbeli szerepét tekintve úgy viszonyul egymáshoz, mint a 
szó és mondat. A szólást, noha ez is több szóból álló kifejezés, mondanivalónk közlésekor olyan-
féle jelentésbeli egységként használjuk, mint amilyen egység a jelentés szempontjából a szó. 
Például ez a szólás: zöld ágra vergődik, közlésbeli tartalmát tekintve ennek az egy szónak felel 
meg: boldogul, a ráncba szed valakit a megfegyelmez igével, az elveti a sulykot a lódít-tal, a 
kákán is csomót keres az akadékoskodik-kal ekvivalens. 

A közmondások ellenben, lévén, hogy logikai ítélet kifejezői, mindig mondatértékűek. A 
közmondásokban mindig kifejeződik a beszélő véleménye, állásfoglalása a valóság valamelyik 
részletével kapcsolatban.  

A közmondások között – a teljesség igénye nélkül – ezeket a tárgyköri csoportokat külö-
níthetjük el: 

A legtöbb közmondás olyan megállapítást, ítéletet vagy tanácsot tartalmaz, amely az em-
berrel mint a társadalom tagjával, illetőleg az emberek valamelyik típusával, csoportjával van 
kapcsolatban, vagy amely általában valamely életmegnyilvánuláshoz, tevékenységhez fűződik. 
Ezen a csoporton belül is megkülönböztetünk teljesen általános vonatkozású közmondásokat 
(Legjobb az egyenes út; Lassan járj, tovább érsz; Jobb későn, mint soha; Nincsen ember hiba 
nélkül) és olyanokat, amelyek az életnek csupán egy bizonyos területére vonatkoznak, például a 
munkára (Aki nem dolgozik, ne is egyék; Ki korán kel, aranyat lel; Jó munkához idő kell!), a 
nevelésre (Addig hajlítsd a vesszőt, míg fiatal!), a takarékosságra (Sok kicsi sokra megy) stb., 
továbbá az emberek magatartásának, a köztük lévő kapcsolatoknak különböző fajaira. 

Külön csoportot alkotnak az úgynevezett gazdaregulák, az olyan közmondások, ame-
lyek a paraszti élettel, a földműveléssel, az állattenyésztéssel és a háztartással kapcsolatosak: 
Márciusi por (májusi sár) aranyat ér; Üres kamrának bolond a gazdasszonya stb. 

Ezekkel közeli rokonságban vannak az időjárással kapcsolatos, főleg az időjóslást tartal-
mazó, rendszerint valamelyik jeles naphoz fűződő közmondások: Ha fénylik Vince, tele lesz a 
pince; Ha Katalin kopog, karácsony locsog stb. 

Vannak egészségügyi tanácsokat, főleg az étkezéssel kapcsolatos szabályokat tartal-
mazó közmondások is: Étel, ital, álom, szükséges e három stb. 

Végül a konvencionális kifejezések körébe soroljuk azokat a közmondásokat, amelyeket 
szójárásnak is szoktak nevezni, és amelyeknek a legfontosabb jellemvonásuk, hogy csupán a 
megszokás tartja őket életben; bizonyos helyzetekben, alkalmakkor anélkül mondja el őket az 
ember, hogy bizonyos jelentőséget tulajdonítana a velük kifejezett megállapításnak: Úgy még 
sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna; Telik az idő, múlik az esztendő; Van annak, aki meg 
nem issza stb. 
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5. A szállóigék 
 

A szállóigék (nevezik őket szárnyas szavaknak is) olyan frazeológiai kapcsolatok 
(lehetnek szokványos kifejezésmódok, szólások, közmondások), amelyeknek történelmi forrását 
vagy irodalmi, művelődéstörténeti eredetét lehetőleg név szerint vagy – kivételesen – valamely 
kétségtelen időszakba való események keretébe rögzíteni tudjuk. Ehhez Békés István még 
hozzáteszi, hogy „a döntő kritérium az, hogy száll: nemcsak ismerik, hanem használják, 
beillesztik beszédjükbe, írásaikba, s így nyelvkincsüket gazdagítva, a közbeszéd építőelemévé 
válik. Éspedig nem múlékony, nem omlatag nyelvi elem, mint a gyakran elfelejtett divatszavak, 
hanem feltétlenül tartós, szívós képződmény. Ám ez a tartósság, szívósság félévezredes példák 
ellenére sem jelenti, hogy minden szállóige örökérvényű.” 

Eredetüket tekintve a szállóigék között vannak olyanok, amelyek a) a Bibliából származ-
nak: Legyen világosság!; tiltott gyümölcs; egy tál lencséért elad valamit; olyan, mint a hét szűk 
esztendő; kő kövön nem marad; nem jött el még az én órám; egy akol és egy pásztor; hitetlen 
Tamás; Saulusból Paulus lett. – b) Az ókori görög és római irodalomból valók, illetőleg a 
görög és római történelemhez kapcsolódnak: Pénelopé vászna; pyrrhusi győzelem; a kocka el 
van vetve; Te is fiam, Brutus?; arany középút; Az írás megmarad, a szó elröpül. – c) Más 
népektől: félelem és gáncs nélküli lovag; Az állam én vagyok; Lenni vagy nem lenni?; zöldszemű 
szörny; a stílus maga az ember; a világot jelentő deszkák; az asszony ingatag; a jövő zenéje; édes 
élet. – d) A magyar múltban, irodalomban, művelődésben gyökerező szállóigék: Borítsunk 
fátyolt a múltra! (Kossuth), Ábrándozás az élet megrontója (Vörösmarty); több is veszett 
Mohácsnál! (Arany János); Mondottam, ember: küzdj! és bízva bízzál! (Madách). Stb. 

Aki szállóigével fejezi ki gondolatát, az többé-kevésbé tudatosan hivatkozik valakire vagy 
valamire. A szállóige használója vagy egészen pontosan tudja, kitől, esetleg melyik irodalmi mű-
ből idéz, milyen történelmi eseményre utal, stb., vagy legalábbis érzi, hogy az alkalmazott kifeje-
zésnek nem ő a szerzője, hanem mintegy csak kölcsönvette mástól, s ezért „szinte láthatatlan 
zárójelbe foglalta a kimondott szállóigét” (O. Nagy Gábor). A szólások és közmondások alkalma-
zásakor viszont fel sem merül a szerzőségnek vagy a forrásnak a kérdése. Itt ez a beszélő számára 
annyira közömbös, mint az, hogy például miért jelenti ez vagy az a szó azt, amit éppen jelent. 

A szállóigék használati köre sokkal kisebb, szűkebb, mint a többi frazémáé. Minthogy a 
szállóigék egy jókora része idegen nyelvű, és a magyar nyelvűek használata is meghatározott 
irodalmi és történelmi tudásanyaghoz kötődik, nyelvi életük – társadalmi és stilisztikai vonatko-
zásban is – oly zárt területre szorul, „mint az üvegházakban vagy a városi lakásokban ápolt 
szobanövények élete a szabadban tenyésző fákéhoz és füvekéhez képest” (O. Nagy Gábor). A 
többi frazeológiai egység ellenben a nép tulajdona, mégpedig olyan szellemi vagyona, amelyet 
saját szükségleteinek, saját igényeinek, saját alkatának megfelelően teremtett meg. 

A szállóigéket meg a közmondásokat nem minden nyelvtan sorolja a frazémák közé. Két-
ségtelen, hogy egyrészt mondatjellegű formájuk, másrészt esetenként az átvitt értelem hiánya 
miatt (például jobb későn, mint soha; sok kicsi sokra megy) kissé eltávolodnak a sokszor 
szóértékű és képes értelmű frazémáktól. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
például a közmondások túlnyomó többsége nemcsak a szövegben, hanem már önmagában is 
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kettős jelentéssíkon helyezkedik el: a közvetlen jelentés mellett a közvetett is majdnem mindig 
jelen van bennük: nem erőszak a disznótor; sok lúd disznót győz; aki másnak vermet ás, maga 
esik bele; vak tyúk is talál szemet stb. Vitathatatlan, hogy a közmondás igazi jelentése éppen a 
másodlagosan létrejött jelentés. S az is kétségtelen, hogy alaki zártságuk, megformáltságuk miatt 
is joggal kerülnek a tágabb értelemben vett szótári kifejezések sorába. 

A szállóigéknek és a közmondásoknak ugyanaz a stilisztikai szerepük, mint a szólásoknak: 
erőteljessé, szemléletessé teszik a stílust. Hatásos élénkítő elemként több stílusréteg szívesen 
használja fel őket jórészt oktató, tanító jellegük, kisebb részben arányos felépítésük, olykor 
ritmikusságuk miatt is. 

Mivel frazeológiai állományunk legértékesebb részét a szólás- és közmondáskincs alkotja, 
említsük meg még néhány közös vonásukat! 

Akárcsak a szókészlet, a szólás- és közmondáskészlet is állandó mozgásban, változásban 
van: részint egyre újabb meg újabb elemekkel gazdagodik, részint pedig kihal belőle mindaz, ami 
időszerűtlenné, elavulttá vált. 

A szólások és közmondások között vannak eredeti magyar alakulatok: Meghalt Mátyás 
király, oda az igazság; több is veszett Mohácsnál, de olyanok is, amelyeknek pontos megfelelői 
más nyelvekben is megvannak. Ilyenek például: szöget üt a fejébe; kosarat kap; iszik, mint a 
kefekötő; veri az ördög a feleségét; kinek a pap, kinek a papné; hallgatni arany; nincsen rózsa 
tövis nélkül. 

A más nyelvi kifejezésekkel való párhuzam azonban még korántsem feltétlen bizonyítéka 
annak, hogy valamely szólás vagy közmondás átvétel, fordítás. Nagyon sok olyan szólás vagy 
közmondás, amely több nyelvben is megtalálható, az egyes nyelvekben párhuzamosan is 
keletkezhetett ugyanannak a szemléletnek az alapján. Valószínűleg ilyen szólás például ez: az 
orránál fogva vezet valakit. Noha pontos megfelelői megvannak a legtöbb indoeurópai nyelvben 
(például a latinban, a szerb-horvátban, a bolgárban), mégsem állíthatjuk, hogy fordítás útján 
került egyik nyelvből a másikba. Az a szemlélet ugyanis, amelyből ez a szólás származik – a 
megkarikázott orrú és ennél fogva vezetett bikának, medvének vagy más szilaj és erős állatnak a 
képe –, éppúgy a szólás forrásává válhatott az egyik, mint a másik nyelvben. 

A szólásoknak meg a közmondásoknak az is közös vonásuk, hogy akárcsak más nyelvi 
jelenségek körében, ezek között is megkülönböztetjük az egyes nyelvváltozatoknak megfelelő 
rétegeket, csoportokat. 

A szólások és közmondások állományának jelentős részét azok a kifejezések alkotják, 
amelyek széles körben elterjedtek, szerves részei mind az irodalmi, mind a köznyelvnek. Ilyenek 
például egy követ fúj valakivel; nagy port vert föl; kivágja a rezet; Lassú víz partot mos; A kutya 
ugat, a karaván halad. Viszonylag kevés az olyan kifejezés, amely vagy csupán az irodalom, 
vagy a sajtó nyelvében él, s amelyet a társalgási nyelvben nem vagy csak ritkán használunk. Iro-
dalmi nyelvi, illetőleg választékos stílusú szólás például a kígyót melenget a keblén és a szárnyát 
szegi valakinek, az a szólás pedig, hogy valakinek vagy valaminek az uszályába kerül, a sajtó-
nyelv jellemző kifejezése (volt). Ellenben közmondást csupán azok közül tudunk ilyet említeni, 
amelynek mintegy átmenetet alkotnak a közmondások és a szállóigék között: Aranyhidat építs a 
futó ellenségnek! 
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Igen sok olyan szólásunk van, amelyet csupán néhány vidéken, esetleg egy-két faluban, 
nyelvjárásban használnak. Ilyen például: Otthagyja a porosálláson (’1. hűtlenül elhagyja; 2. 
lehagyja a futásban’); Akinek tűz kell, körömmel keresi (’amire égető szükségünk van, azért 
áldozatot is kell hozni’), az első a bihari, a második az ormánysági nyelvjárásból ismert. 

A köznyelvi és az ilyenféle szűkkörű nyelvjárási kifejezéseken kívül szép számmal akad 
nyelvünkben olyan szólás és közmondás, amelyet – minthogy a köznyelvet beszélők nagy 
többsége nem ismeri őket – nem tekinthetünk a köznyelvbe tartozónak, de mivel elég széles 
földrajzi környezetben, egymástól távol eső vidékeken élnek, jellegzetesen tájnyelvi alakulatnak 
sem mondhatunk. Ilyen például a ’hideg van kint’ jelentésű sokan vannak odakint és ’a sír szélén 
áll’ jelentésű orrában hordja a harangozópénzt. A közmondások közül a népnyelvben nagy 
területen elterjedtek közül ilyen például a következő: Szegény ember csikója hamar ló, gazdag 
ember lánya hamar eladó (= a szegény ember már a csikóját is kénytelen munkára fogni, a 
gazdagnak könnyű férjhez adnia a lányát);  Lusta  lónak  korbács  az  abrakja;  Ne mássz  a  fára, 
 nem  esel  le  róla (= kerüld a veszélyt, mert úgy nem keveredsz bajba). 

 


