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Az állandó szókapcsolatokról 

Kántor Julianna 

 

Az állandó szókapcsolatok, más néven frazémák olyan egységes jelentésű nyelvi formák, 

melyek szószerkezetekből vagy mondatokból állnak. Szerepük a képzeletkeltés, hiszen azért 

használjuk a frazémákat olyan gyakran, hogy segítségükkel színesebbé, hatásosabbá, 

kifejezőbbé tegyük beszédünket, írásainkat.  

Legfőbb sajátosságuk az alaki és jelentésbeli összeforrottság, tehát az állandósult szintagmák 

többsége nem cserélhető fel, nem változtatható meg, hanem az egész szerkezet egységként 

használatos, és ezáltal sajátos jelentéstartalommal bír. Az egyes szavak konkrét értelménél 

jóval többet sugall egy-egy állandó szókapcsolat, mert a kötött szerkezeteknek együtt alakult 

ki és változott meg a jelentése. Gondoljunk például a „feni rá a fogát” vagy „ég a keze alatt a 

munka”, „zöld ágra vergődik” kifejezésekre, amiket nehéz lenne szó szerint értelmezni. 

Hogyan kapcsolódik a vágyakozás kifejezése a reszelőhöz vagy köszörűhöz, illetve mivel feni 

valaki a fogát? Aki gyorsan és ügyesen dolgozik, annál valójában hívni kellene a tűzoltókat? 

Télen pedig ezek szerint nem lehet boldogulni, hiszen akkor nincsen zöld ág? – Ezeken a 

kifejezéseken nem szoktunk hosszasan elgondolkodni, mégis, ha egy nem ismerjük az adott 

frazémát, vagy külföldieket tanítunk magyarra, akkor bizony sok időbe telik, míg 

elmagyarázzuk az adott mondat tartalmát. A konkrét jelentés fontos emléke lehet a régi 

szólásoknak, hiedelmeknek, mesterségeknek. A dörzsöléssel való tűzgyújtás például valóban 

olyan munkát jelentett, amelynek égnie kellett az ember keze alatt (ezzel a kifejezéssel rokon 

a „körmére ég a munka” szókapcsolatunk is). A vadászok megfigyelései szerint pedig a 

vaddisznó, ha nem is a fogát, de az agyarát szokta fenni, vagyis köszörülni fákhoz vagy a 

földhöz. 

Ezeket a kifejezések tehát idézetszerűen használjuk, és nem kombinálhatjuk őket. Jó 

gyakorlatokat készíthetünk, ha ezt mégis megtesszük, és diákjainknak kell megtalálni a 

szintagmák megfelelő párját; pl.: *Nem enged a 21-ből. Pálcát tör mellette. Egy helyben 

tapogatódzik. A vitorlából kifogja a kötelet. Egy cipőben mászunk. Lesütötte a fejét. …… 
1
  

Sokszor több szókapcsolatunknak is ugyanaz a jelentése, így például ha az alszik igét 

szeretnénk igényesebben kifejezni, akkor az alábbi frazémák közül válogathatunk: Alszik, 

mint a bunda; fújja a kását; elnyomta a buzgóság; alszik, mint a tej; húzza a lóbőrt; úgy 

alszik, hogy ágyút süthetnek el a füle mellett; még csak most fordul a másik oldalára; az 

igazat álmát alussza; úgy alszik, mint akit főbe ütöttek…. 

                                                             
1 Helyesen: Nem enged a 48-ból. Pálcát tör felette. Lándzsát tör mellette. A sötétben 

tapogatódzik. Egy helyben topog. A vitorlából kifogja a szelet. Egy cipőben járunk. Lesütötte 

a szemét. 
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Az állandó szókapcsolatoknak több típusa van: 

1. Bizonyos kifejezésmódok, fordulatok: 

- társalgási fordulatok, pl.: Hogy vagy?Mi újság? 

- népmesei fordulatok, pl.: Egyszer volt, hol nem volt…. 

- körülírások, pl.: Eljárt már az idő. (=késő van)  

- közhelyszerű kifejezések, klisék pl.: dióhéjban (=röviden), letette a névjegyét 

(=bemutatkozott) 

A klisék gyakran csupán üres szókapcsolatok, elkoptatott kifejezések, melyek 

az eredetiséget, valódi tartalmat és igazi mondanivalót teljesen nélkülözik. Pl.: 

az idő szó közhelyei: Az idő minden problémát megold. Mindennek eljön az 

ideje.  Az idő pénz. Rohan az idő. Az időt, kérem, nem lehet megállítani, az 

bizony múlik, könyörtelenül. Az idővel tudni kell gazdálkodni. Ami elmúlt, 

elmúlt….
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- képszerű kifejezések, pl.: Szikrázik a szeme, Izzik körülöttük a levegő. 

2. Szólások: Olyan több szóból álló, gazdag hangulati tartalmú szerkezetek, amelyekben 

a szavak eredeti, szószerinti jelentése az idők folyamán elhalványodott és a szerkezet 

új jelentést kapott. Pl.: fogához veri a garast (=zsugori), a tenyerén hordja (nagyon 

szereti, megbecsüli, kényezteti), nem ússza meg szárazon (=megkeserüli) 

Lehet: - igés szerkezetű, pl.: nem teszi az ablakba, elveti a sulykot,  

- párhuzamos szerkezetű, pl.: se füle, se farka; le is út, fel is út, … 

3. A szóláshasonlatok külön csoportot képeznek, mert egy főmondatból és egy hiányos 

szerkezetű mellékmondatból állnak, melyet a mint vagy az akár kötőszó kapcsol 

össze. Pl.: Éhes, mint a farkas. Szegény, mint a templom egere. Buta, mint a tök. 

Otthagyta, mint Szent Pál az oláhokat.      

 Az ifjúsági nyelvben is igen kedveltek, pl.: Kevés vagy, mint mackósajtban a 

brummogás. Mit pislogsz, mint miskolci kocsonyában a béka?... 

4. A közmondások annyiban különböznek a szólásoktól, hogy általános érvényű 

megfigyelést, bölcsességet, tapasztalatot, életigazságot fejeznek ki teljes mondat 

formájában. Oktató, tanító jellegűek, sokszor ítéletet is tartalmaznak. Pl.: Madarat 

tolláról, embert barátjáról. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Ki korán kel, 

aranyat lel.…. 

 

                                                             
2 Hernádi Miklós: Közhelyszótárából válogatva 
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5. A szállóigék tartalmukban hasonlítanak a közmondásokhoz, és úgy is szoktuk idézni 

őket, mint a közmondásokat, de ezeknek az állandósult szókapcsolatoknak rendszerint 

ismerjük a szerzőjét, akik gyakran költők, írók, híres államférfiak.   

 Pl.: Nyelvében él a nemzet. (Kölcsey Ferenc)    

 Sok az eszkimó, kevés a fóka. (Madách Imre)    

 Nekünk Mohács kell. (Ady Endre)       

 A pesszimista ember olyan, akinek mindig igaza van, de sosincs öröme benne. 

(Teller Ede)          

 Aki fel akar törni az égbe, annak hinnie kell a saját csillagában. (Jókai Mór)

 Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István)  

 

 


