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A PROVERBIUMOKRÓL 

A jugoszláviai magyarok 
szólás- és közmondáskincse 
alapján 

A szólásokkal és közmondásokkal foglalkozó szakirodalom rendkívül 
gazdag mind a világ nyelveinek szakirodalmát, mind a magyar nyelven 
megjelent műveket tekintve. Szinte össze sem lehet állítani teljes jegy-
zéket e kérdéskörből, ha a német, a francia, az angol, a finn, a svéd, a 
norvég, a szerbhorvát, az orosz, a magyar és még ki tudja felsorolni 
mindazt a nyelvet, amelyen a szólásokkal, közmondásokkal elméleti 
szinten foglalkozó művek és egy vagy két nyelvű szólásközmondás gyűj-
temények jelentek meg. A Matica srpska folyóirata, a Zbornik za sla-
vistiku 1973-ban egy teljes számot szentelt e kérdésnek, Josip Kekez 
összeállításában közölte: Bibliografija poslovica i zagonetka (Közmondá-
sok és találós kérdések bibliográfiája) c. munkájá t . A magyar anyagra 
vonatkozó bibliográfiát, a teljes bibliográfiát még nem készítették el, 
tekintve, hogy nemcsak Magyarországon közölnek ilyen témájú, ilyen 
irányú dolgozatokat, gyűjtéseket, hanem Romániában (Vöő István, Ba-
logh József), a Szovjetunióban (Lizanec Péter), Csehszlovákiában, Ju -
goszláviában az egyetemeken, egyetemi tanszékeken vagy kutatóintéze-
tekben dolgozók is. Ezeket azonban csak vagy hírből, hallomásból tud-
juk, ismerjük, vagy baráti csere alapján jutunk hozzájuk. Nagy szükség 
lenne egy teljes bibliográfiára, mely a magyar szólás- és közmondás-
kincsre vonatkozó műveket gyűjtené össze, tekintet nélkül milyen nyel-
ven jelentek meg. Ezzel megkímélnénk a kutatókat az esetleges ismét-
lésektől, ú j ra felfedezésektől, viszont egymás eredményeit ismerve to-
vább lehetne lépni, tovább lehetne fejleszteni a már meglevőket. A gyűj-
temények ismerete, számontartása csak gyarapíthatná az eddigi ismerte-
ket, segíthetné az elméleti kutatásokat. 

Minél több kisebb tájegység, Ikisebb közösség közmondás- és szólás-
anyagát kellene összegyűjteni, hogy minél több anyagon lehessen kuta-
tásokat végezni. A kisebb közösségekben ugyanis még sok felgyűjtet len 
anyag lappang, vár gyűjtőjére, feljegyzőjére, megmentőjére. 

Ha a jugoszláviai magyarok használta szólás- és közmondáskincset 
nézzük — már eddigi gyűjtésünk alapján is e lmondhat juk —, rendkívül 
érdekes anyaggal kell számolnunk. Ez az anyag ugyanis nemcsak olya-
nokat tartalmaz, melyek O. Nagy Gábor nagy szorgalommal és tudással 
összegyűjtött rendkívül értékes művében, a Magyar szólások és köz-
mondások c.-ben megtalálhatók, hanem másokat és többet. Anyagunk 
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egyébként nemcsak egyetlen réteget mutat, hanem több réteget. Van a 
közmondások, szólások közt még a kibocsátó közösségből hozott, megőr-
zött anyag, hisz tudott dolog, hogy a török világ megszűnte után a telepí-
tések sokfelől hoztak ide csoportokat, illetve sokfelől vetett ide egyé-
neket is a sanyarú sors, a kizsákmányolás, a nyomorúság. Mindnyájukat 
a jobb világba vetett hit hozta ide. Hogy megőrizték a kibocsátó közös-
ség tudását, mutat ja az a tény pl., hogy a szegedi kirajzás szólásai és 
közmondásai pontosan megegyeznek a Bálint Sándor Szegedi példabe-
szédek és jeles mondások c. művében találhatókkal. Ugyanakkor későbbi 
lakhelyükön tanult, átvett anyagot is találunk a használatos szólások 
és közmondások között. Ezek a más magyar nyelvű és más nyelvű szom-
szédoktól „kölcsön vett" szólások és közmondások lassan teljesen beala-
kultak a hozottak rendszerébe, teljes értékű tagokká váltak, jövevény 
szólásokká és közmondásokká. Természetes folyamat eredménye volt az 
átvétel. A huzamos együttélés, az azonos történelmi, gazdasági viszony 
nem múlhatott el nyomtalanul nyelvi szinten sem. Természetesen inter-
ferenciajelenség és tükörfordítás is kimutatható az átvételekben, 
pl.: Tiszta, mint a könnycsepp < Cista kao suza (a magyar ezt mondja: 
Tiszta, mint a patyolat.) Még orvosságnak sincs < Nema ni za leka. (Hí-
re-hamva sincs!), Levesből sok, húsból semmi < Corbe cok, mesa jok. 
(Sok lé, semmi hús!) A szerb, a horvát, a szlovén, a szlovák, a román, a 
román szomszédság tehát ilyen szinten is kimutatható. A hatás azonban 
többnyire nem egyoldalú, hanem kölcsönös. A kölcsönhatás vizsgálata 
azonban egyelőre még várat magára. Mindaddig, amíg össze nem gyűjt-
jük mi is, más nyelvű kollégáink is a megközelítően teljes, azaz a hasz-
nált szólás- és közmondáskincset, addig csak sejtésekről adhatunk szá-
mot. Fontos, valóságnak megfelelő, tudományos következtetésekre csak 
az anyag, a lehetőleg teljes anyag ismeretében juthatunk el. Egyébként 
az összehasonlító vizsgálatok szükségességét már Ipolyi Arnold sürgette 
1855-ben Vizsgálatok a régi magyar népkönyvek felett. Salamon és Mar-
kalf. Üj Magyar Múzeum V. 261—303., O. Nagy Gábor is sajnálattal 
vette tudomásul, hogy csak néhány kisebb ilyen tárgyú tanulmány 
született. 

Paczolay Gyula Schlandt Henrik brassói közmondáslexikonjának 
helye a magyar szóláskutatás történetében c. munkájában megadja ezek-
nek a többé-kevésbé teljes összefoglalását. Ő említi, hogy Szenei Mol-
nár Albert Dictianarium umgarioo—latiino—germamicum-ján aík Nürn-
bergben 1708-ban megjelent utolsó kiadásában találjuk az első ma-
gyar—német !közmamdás-összehasomlításlt, öletve magyar köamoirüdáisok 
német értelmezésiéit. Utána Bél Mátyás Uingairisicher Sprachimefeter (Po-
zsony 1774, 1787) c. művének egyik fejezetében, a Sammlung der ge-
wöhinlichein Sprüchwörter c. fejezetben az öliső önálló magyar—'német 
közmondásgyűjteményt fedezhetjük fel. 

Az 1781-ben Bécsben kiadott Magyar Grammatica a Lajstroma a 
köz példa beszédeknek c. fejezetébein olvashatunk magyar—inémest szó-
lásokat és közmondásokat. 

Pápai Páriz Ferenc Dictionarium Hungarico—Latinum-jában (Nagy-
szeben, 1782) német szólás értelmezi a magyart a latin mellett. 
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Gaál György Sprüchwörterbuch in seohis Sprachen (Bécs 1830) az 
első önálló s több nyelvű, angol, olasz, francia, német mellett magyart 
is tartalmazó közmondásgyűjtemény. 

Garay János: Magyar és német beszélgetések kézikönyve (Pest, 
1842) c. könyvében szerepel egy fejezet, A legszokottabb magyar köz-
mondások gyűjteménye címet viseli. 

Ballagi Mór: Magyar példabeszédek, közmondások és szójárások 
gyűjteménye (Szarvas, 1850) érdemes említésre. Magyar közmondásaink 
17,6%-áinak egy vagy több megfelelője szerepel egy vagy több ftdegen 
nyelven, pl. német, latin, francia, olasz, angol nyelven. j 

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve (Pest, 1851) c. mű ma-
gyar közmondásaink egy részénél vagy német, vagy latin, vagy francia 
megfelelőt szerepeltet. 

1876-ban Schwartzer Géza Töröik közmondásaik, fordítatta és rész-
ben magyar közmondásainkkal egybe vetette (Budapest): török—magyar 
összevetéseket tartalmaz. 

1899—1900-ban Margalits Ede jelenteti meg a Nyelvtudományi Köz-
lemények XXIX. és XXX. évfolyamában A magyar közmondások és 
szólások rostája c. tanulmányát, amely magyar és latin szólásokat 
tartalmaz. 

1900-ban Koós Ferenc 1000 franczia—magyar példabeszéd (Brassó) 
gyűjteménye figyelemre méltó. 

1913-ban jelent meg Schlandt Henriknek Deutsch—magyarisches 
Sprichwörter-Lexikon, (Brassó—Kronstadt) c. gyűjteménye, majd ugyan-
ebben az éviben Magyar—német közmondások lexikona, mely Brassó-
ban látott napvilágot. 

1918-ban Juhász János Kölcsönhatások a magyar és tót közmondá-
sokban, Nyelvészeti füzetek, 79. (Békéscsaba); a magyar anyag szlovák 
megfelelőjét közli. 

Rákos Ferenc Nemzedékről nemzedékre. Ezer orosz—magyar köz-
mondás és szólásmondás, (Bp. 1955) c. gyűjteményét említjük meg az 
újabbak közül. 

Paczolay Gyula Hungárián Proverbs and Their Englisch Equiva-
lents, Általános és szakkifejezések, szólások és közmondások (Veszprém, 
1975) egy a frissebb gyűjtemények közül. 

Vöő István Diefionar de proverbe román—maghiar (Bucure$ti, 
1978) kétnyelvű gyűjtemény. 

Egy- vagy többnyelvű anyagot tartalmazó gyűjtemények, lexiko-
nok még csak készültek, mint a felsorolás is mutatja, annál kevesebb 
az összefüggések vizsgálata, amit Ipolyi Arnold is sürgetett már 
1855-ben. O. Nagy Gábor A magyar frazeológiai kutatások története 
(Bp. 1977.) c. munkájában szintén szorgalmazta az összehasonlító frazeo-
lógiai kutatásokat. 

A harmadik nagy rétegét a közmondásainknak és szólásainknak a 
helybeli eseményekhez, történésekhez, személyekhez, konkrét szituativ 
jeleikkel jelzett (itt, egyszer), azaz a közvetlen objektív tárgyi környe-
zethez, társadalmi és szociális szituációhoz fűződők alkotják, s mint 
ilyenek gazdag anyaggal szolgálnak a kisebb közösségek életének meg-
ismeréséhez. Ilyen helyi jellegű réteg minden mikroközösségben meg-
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található. Általános tanulsággal szolgáló történet, anekdota is fűződik 
hozzájuk. Többségüket az a generáció élteti, amelyik idejében történt 
az esemény, a későbbi korok a háttér elhomályosulása után használják 
még a közmondássá vált tanulságot, <a szituációra még emlékeznek, 
amelyben használni lehet, de idők folyamán mindez elhomályosul, ér-
telmetlenné válik, megromlik a szólás, közmondás, s mint ilyet kivetik 
tudatukból, a használatból. A helybeli eseményekhez fűződőket is ok-
vetlen rögzíteni kell, mert több közülük bekerül az általános, nemzeti 
szólás- és közmondáskincsbe. 

A negyedik réteg az ú j szólások, közmondások rétege lehetne. Azok, 
amelyek a környezetet, a társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyok 
változását tükrözik. Gondolunk itt az Elütte a gyorsvonat = részeg, 
Most esett le a klikker = most kapcsolt, Elhúzza a csíkot — elsiet és 
hasonló szólásokra, közmondásokra. 

A vastagabb húzza a rövidebbet., Hiányzik egy deszkája., Sózza az 
agyát valakinek., Nem eldobni való., Megfojtaná egy kanál vízben, he-
lyett — Megfojtaná egy pohár vízben stb. romlott, elferdített vagy ke-
verék makarónikumok sem hanyagolhatók el, hisz sokféle vizsgálatban 
hasznosíthatók (nyelvpszichológiai, szociolingvisztikai, kontrasztív stb. 
vizsgálatokra). 

Az általánosan ismert proverbiumok lokális változatai is feljegyzés-
re érdemesek, hisz ezek is többféle információval szolgálnak. 

Éppen úgy, mint a népmesénél, itt is számolni kell a vándoranyag-
gal. A lakosság mozgásának, katonaságnak, utazásoknak, más vidéke-
ken végzett munkának a proverbiumanyagban is van jele, a motívum-
vándorlás helyett itt proverbium vándorlással kell számolni. 

Mi a fentebb említettek jegyében körülbelül két éve foglalkozunk 
intenzívebben a Jugoszláviában élő magyaroktól használt szólásokkal 
és közmondásokkal, nyelvünknek ezekkel az érdekes frazeológiai kap-
csolataival, szókészleti egységeivel, amelyek tulajdonképpen két rokon 
tudomány határmezsgyéjén helyezkednek el. 

A nyelv ezen frazeológiai egységeinek a nyelvtanok kevés, sőt szin-
te semmi figyelmet sem szenteltek eddig. A legtöbb leíró nyelvtan mel-
lőzi tárgyalásukat. Ha sort kerít is bemutatásukra, csak felszínesen, 
röviden, szinte dióhéjban teszi. Mivel a közmondások a szónál nagyobb 
egységek, mint teljes ítéletek egy-egy mondatnyi terjedelműek, állan-
dósult, lezárt egységek, nem találnak számukra megfelelő helyet a szó-
kincs rendszerében. A kifejezendő beszédszituációhoz alkalmazkodó szó-
lás mint valamely fogalom helyettesítője még jobban „kilóg" a rend-
szerből. Ennek oka részint az lehet, hogy ezeket a nyelvi jeleket mint 
szókapcsolatokat s mint nyelvjárási alakulatokat kezelik, s mint ilye-
neket — noha a köznyelv és az irodalmi nyelv is él velük — kívül re-
kesztik a köznyelvi, irodalmi jelenségeket tárgyaló nyelvtanok oldalai-
ról. „A stilisztikai vizsgálódásba tartozik" — mondja a frazeológiáról 
a Mai magyar nyelv rendszere, Leíró nyelvtan I. (Bp. 1961. 140. 1.) 

Bencédy József—Fábián Pál—Rácz Endre—Velcsov Mártonné: 
A mai magyar nyelv, Tankönyvkiadó, Bp. 1968. 494—497. lapján talál-
kozunk a frazeológiával önálló fejezetként a szókincset tárgyaló részben 
F. jelzet alatt. Ök is „nagy stílusélénkítő hatásukat" emelik ki a szerke-
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zeti tulajdonságok tárgyalása után. „Bármennyire is elhományosult az 
alkotó elemek eredeti értelme, mégis maradt még benne képszerűség, 
hogy az egyszerű szónál szemléletesebben, élesebben tudjuk kifejezni 
magunkat. Nem kétséges, hogy szemléltető erő és hangulati hatás dol-
gában a szólások messze felülmúlják a megfelelő egyszerű szókat vagy 
hétköznapi kifejezéseket" . . . „A közmondásoknak ugyanaz a stilisztikai 
szerepük, mint a szólásoknak: erőteljessé, szemléletessé teszik a stí-
lust." . . . A közmondásokat változatos stilisztikai árnyalataik miatt — 
a tudományos és a hivatalos stílust kivéve — minden stílusréteg elő-
szeretettel felhasználja." 

Mai magyar nyelvünk, szerkesztette Grétsy László, Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1976. 75. lapján A köznyelvi stílus jelenségeinek áttekintése 
és értékelése c. fejezetben a 3. pontban Szólás és szerkezetvegyítés cím-
szó alatt ezt olvashatjuk: „A szólások nyelvünk virágai, széppé, érzék-
letessé teszik a beszédet." Itt is stilisztikai elemként kezelik a szerzők 
(Éder Zoltán és Grétsy László) nyelvünk eme virágait. A szótárakban is 
megemlítik ezeket a nyelvi jeleket. Az Értelmező szótárban, a Magyar 
értelmező kéziszótárban, a Magyar szinonimaszótárban — hogy csak a 
legújabban megjelenteket említsük — stilisztikai jeggyel szerepel a pél-
daanyagban mind a szólás, mind a közmondás. A szinonimaszótárban 
pl. azt ír ják a szerzők: „ . . . az állandósult szókapcsolat csak akkor ke-
rült szócikk élére a szótárban, ha első főnévi eleme, amely alá be lehe-
tett volna sorolni, nem él önálló szóként (pl. fabatkát sem ér) vagy ha 
tulajdonnév, illetőleg olyan főnév szolgál vezérszavául, amelynek egyéb-
ként nincs szinonimája (pl. Csáky szalmája). Egyébként . . . állandó . . . 
elemük szócikkében ta lá lha tók . . . " (O. Nagy Gábor—Ruzsiczky Éva: 
Magyar szinonimaszótár, Akadémiai Kiadó, Bp. 1978.) 

Mit mondanak a stiliszták? 

A magyar stilisztika útja, sajtó alá rendezte, a lexikont írta és a 
bibliográfiát összeállította Szathmári István, Bp. 1961. Lexikon c. részé-
ben az 527. lapon olvashatjuk: „ . . . különösen a szorosabb értelemben 
vett állandósult szókapcsolatok.. . szemléletessé, elevenné, érzelmileg 
színezetté teszik a nyelvet, és így a stílusfestésnek nélkülözhetetlen esz-
közei." . . . „A szorosabb értelemben vett állandósult szókapcsolatok na-
gyon fontos stíluselemek, mert azonkívül, hogy kifejezővé teszik a nyel-
vet . . . Stílushatásuk jórészt abból adódik, hogy mögöttük — még ha 
elmosódottan is — szinte mindig a konkrét szemléletben gyökerező kép 
áll, s ez a körülmény kimondásukkor bizonyos feszültséget idéz elő 
lelkünkben." 

Ezt a „konkrét szemléletben gyökerező kép"-et emeli ki a néprajz, 
mikor a szólásokkal, közmondásokkal mint „a népi próza legkisebb, de 
mégis jelentős lalkotásaival" foglalkozik. (Balassa Iván—Ortutay Gyula: 
Magyar néprajz, 1979. 561—562. 1.) „ . . . A szólásnak és közmondásnak 
egyszerre van végső tömörítő és kifejező ereje, ami a nyelv legbensőbb 
sajátja, s ugyanakkor jóval több is a puszta nyelvi kifejezésnél, egy-
szerű mondatalkotásnál: népi élmények, tapasztalatok, példázatok sű-
rítő ereje él benne . . . " „ . . . közel esnek a puszta stilisztikai szóképzés-
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hez, csakhogy. . . tartalmi többletük nyomatékosan megkülönbözteti 
ő k e t . . . egy közösség gondolkodásának az elemi nyelvi formáknál össze-
tettebb ítélete fejeződik ki bennük." 

A magyar folklór — szerkesztette Ortutay Gyula, Tankönyvkiadó, 
Bp. 1979. a kisepikai prózaműfajok c. alatt tárgyalja a proverbiumokat 
a rövid műfajok között. A 284. lapon olvassuk: „ . . . egyszerűbb epikai 
szituáció vagy történet megjelenítéséig terjed érvényességük . . . az epika 
törmelékeinek is nevezhetjük ő k e t . . . a rövid műfajok az epika előké-
születei." A 286. lapon ezt találjuk: „Minden proverbium mögött . . . 
egy hajdani esemény áll, amelynek elmondásával egy olyan kerek tör-
ténet bontakozik ki, amelynek van hőse, és az e hőssel történő cselek-
ményből adódó tanulság az, ami a proverbiumot megfogalmaztatja." . . . 
,,A voltaképpeni szólásban az epikus esemény körvonalai világosan ki-
rajzolódnak . . ." 287. 1. „ . . . a háttérben sejthető esemény végeredmé-
nye fogalmazódik meg általánosított formában. Mindazonáltal bármely 
történetből nem lesz mindjárt szólás, csupán azokból, amelyek egyedi 
vonásaik megőrzése mellett alkalmasok arra is, hogy általános tanul-
sággal szolgáljanak." 289. 1. „A proverbiumok használatáról keveset tu-
dunk . . . a találó megfogalmazás leginkább akkor érvényesülhet, ami-
kor az ékesszólásra és a tömörségre egyaránt szükség van." 

Ismét oda jutottunk, hogy a proverbiumokat nyelvi felhasználásuk-
kor mint stíluselemeket alkalmazzuk, hogy beszédünk stílusa szebb, íze-
sebb, szemléletesebb legyen, esztétikai élményt is jelentsen, ha a kife-
jezendő tartalmi és szituációs egyezést nem tekintjük. 

Az általános szakirodalom a proverbiumokat a folklorisztika tárgy-
körében tárgyalja mint kisepikai produktumokat. S azt is megállapít-
ják, hogy az európai népeknél ma már elsősorban esztétikai szerepet 
tölt be a népdal, a szóbeli elbeszélés, a közmondás, a szólás, holott még 
a feudalizmusban az esztétikai funkció más — didaktikai, ismeretátadó 
— esztétikáin kívüli funkcióval együtt jelent meg. Bogatürjev állapí-
totta meg pl. azt, hogy egy jelben 60% logikai, 40% esztétikai infor-
máció szerepel. Mi csak azt fűznénk hozzá a modern kutatások alapján, 
hogy a proverbiumok hátterüket tekinitve valóban foliklóralkotások, de 
elemzésükkor, tárgyalásukkor nem hanyagolható el a forma — jelentés 
— tartalom hármasának vizsgálata sem, tehát a nyelvi megfogalmazás 
sem hanyagolható el, hisz a proverbiumok nemcsak a stilisztika körébe 
tartozó stíluselemek, hanem az absztrakt logikai sémának grammatikai 
nyelvi megfogalmazásban alkalmazott olyan jelek láncolata, melyek 
különféle transzformációs szabályok alkalmazásával lettek proverbiu-
mokká, s amelyek a szókincs rendszerében rendszertagoknak vehetők, 
hisz pl. a szólások szavakat helyettesítenek, egyszerű szavak helyett álló 
kifejezések, olyan kész nyelvi eszközök, melyek a természetes nyelv 
rendszerébe épülnek be, s melyeket egy bizonyos kommunikációs szi-
tuációban alkalmazunk. Funkciójukban a poétikai kódnak köszönhetően 
valóban a közlés színesebbé, kifejezőbbé tételének szerepét vállalva 
magukra. A mai falu társadalmi, gazdasági és kulturális milieujének 
még többé-kevésbé megfelelnek, azzal kapcsolatban állnak. Tehát ha a 
proverbiumokat folklórtermékeknek fogjuk is fel, a nyelvi megfogal-
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mazásuk nem hanyagolható el. Ez azt jelenti, komplex elemzés a feladat 
és a cél. 

A proverbiumok esetében a nyelvészt az érdekli, hogy az emberi 
kódok közül ez az információt materiális jelként hordozó vokális és 
nyelvi, valamint költői kód milyen módon viselkedik a közleményben. 
Érdekli a nyelvészt, hogy a közleményt leadó és felvevő, az információ 
szubjektuma és az információt befogadó objektum hogyan viszonyul 
egymáshoz, egy meghatározott csoport számára közös kincs-e az illető 
proverbiumhagyomány, a csoport azonos értelmet tulajdonit-e neki vé-
telkor és leadáskor, vagyis a kódolás és a dekódolás azonos módon tör-
ténik-e, azonos módon reagál-e a csoport a jelek által közöltekre, mi-
lyen funkciókat teljesít a közleményben, a kommunikációs aktusban. 

A tartalmi-formai meghatározó elemeken kívül figyelünk még a 
kompozícióra, az elemek számára, összekapcsolási módjukra, a varián-
sokra is. 

Mint már említettük, a proverbium egyfajta materiális jel formá-
jában jelentkező mondat értékű szerkezetben hordozza az információt. 

Mivel az információelméleti kutatásokban az adó, a kódolás, a csa-
torna, az üzenet, a vevő, a dekódolás szerepét és módját vizsgálják bi-
náris megkülönböztető jegyek segítségével, nézzük meg, milyen megkü-
lönböztető jegyek vehetők fel szólásaink, közmondásaink szinkron vizs-
gálatakor. Tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy próbálkozásunk-
ban nem teljes sehol sem a megkülönböztető jegyek rendszere, mégis 
megpróbáljuk a legfeltűnőbbeket összeszedni. 

Vizsgálatunkban a közlési modellből indulunk ki. Az általánosan 
ismert közlési modell: 

csatorna 

feladó kód ->- üzenet ->- kód címzett 

I. Az adót, az információt leadót, az információ szubjektumát meg-
különböztető jegyek: 

+ előadó 
— létrehozó 
— rögtönöz 
+ reprodukál 
+ egy meghatározott társadalmi-pszichológiai közösséghez tartozik 
— egyén 
± stabil, állandó 
+ nem állandó, stabil (a szólás!). 

II. A kódolásra vonatkozó megkülönböztető jegyek: 

A) a kódolás mikéntje szerint: 

+ egyszeresen kódolt — többszörösen kódolt 
+ nyelvi kód — nem nyelvi kód 
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+ akusztikus 
+ szóbeli (elsődleges jel) 
+ tagolt 

vers 

+ tájnyelvi 
— egy szó 

B) funkciók szerint: 

+ monofunkciós 
(ma: esztétikai) 

+ világi 
+ komoly 
+ informatív 
+ tradicionális 

— kinetikus 
± írásos (másodlagos jel) 
— tagolatlan 
± próza (van ritmusa, ríme, 

átvitel, jelkép is szerepel 
benne) 

± köz-, illetve irodalmi nyelvi 
+ több szóból álló kifejezés 

± polifunkciós (régen: etikai, 
tapasztalatátadás, 
didaktikai) 

— szakrális 
± szórakoztató 
± agitatív 
— pillanatnyi 

III. Az üzenetre vonatkozó megkülönböztető jegyek: 

— egyedi alkotás 
+ személytelen 
+ stabil, állandó 
— rögtönzött 
+ egyjelentésű 
— konkrét jelentésű 
-f- rövid 
+ az előadó és a hallgató 

közvetlen kontaktusban van 
+ általánosít 
— van stabil előadási cél 
— van stabil előadási alkalom 
+ epikus 
+ ideje általános (kötetlen) 
± térábrázoló 
+ rendezett üzenet 
± emocionális töltésű 
+ alkalomhoz kötött 
+ zárt szerkezet 
— van benne zajelem 

(pl. aszongya, ismétlés, 
tévesztés) 

+ tömeges alkotás 
— személyes 
± változó 
+ tradicionális 
— többjelentésű 
+ átvitt jelentés 
— hosszú 
— nincs eleven kontaktusban 

nem általánosít 
nincs stabil előadási cél 
nincs stabil előadási alkalom 
lírai 
időhöz kötött 
térhez nem kötött 

— kaotikus üzenet 
+ semleges 
— alkalomhoz nem kötött 
— nyitott szerkezet 
+ nincs benne zajelem 

+ 
+ 

+ 
+ 

IV. A csatorna megkülönböztető jegyei: 

+ természetes információs 
csatorna (hangzó szó) 

± technikai csatorna (írás, 
magnetofonfelvétel) 
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V. A vevőre, az információt befogadó objektumra vonatkozó meg-
különböztető jegyek: 

+ közvetlen kapcsolatban ± közvetett kapcsolatban van 
az adóval 

— elszigetelt befogadás 
— nincs szinkronban 

van az adóval 
-f- interakció az adóval 
+ szinkronban van a 

befogadás és az előadás 
+ van visszacsatolás 
± lezáró befogadás 
+ ugyanahhoz a — nem ugyanahhoz a 

— nincs visszacsatolás 
± továbbadás 

társadalmi-pszichológiai közösséghez tartozik 
közösséghez tartozik, 
mint az előadó 

— csak fogyasztó 
± csak reprodukál 

+ társszerző is 
+ produkál is (variánsok!) 

VI. A dekódolásra vonatkozó megkülönböztető jegyek: 

± teljes a dekódolás 
+ érthető 
-f- azonos nyelvű 
+ nyelvi 

+ nem teljes 
± rejtett értelmű 
± fordítás 
— paralingvális 

Megjegyzés: a kódolás jegyei itt is érvényesek! 

Az elnevezésről 

A szólások, közmondások elnevezése idők folyamán változott. Heltai 
Gáspár pl. közbeszédet emlegetett. A latin nyelvű flos, flosculus elne-
vezést tette át a magyar nyelvre Baróti Szabó Dávid és Virág Benedek 
magyarság virági ~ magyarság virágai alakban. Dugonics András pél-
dabeszédeket és közmondásokat gyűjtött, Szvorényi József is Közmon-
dások és példabeszédek gyűjteményét adta ki. Közmondás szerepel már 
Pálóczi Horváth Ádámnál 1819-ben, Katona Lajosnál, Tolnai Vilmosnál, 
Margalits Edénél, O. Nagy Gábornál. Szólást emleget Riedl Frigyes, 
Szabó Ernő, Tolnai Vilmos. (A szólás név a közmondást is magában fog-
lalja!) Bauer Simon szólásmódnak nevezte, Kertész Manó pedig szokás-
mondások gyűjtőnévben foglalta össze a szólások és közmondások sok 
faj táját . 

A nemzetközi kutatásban az Erazmustól használt adagium is elter-
jedt volt, de az európai középkorban a verbum pro verbo összevont 
alakja, a proverbium divatozott. Ma is •esz használatos pl. a francia, az 
angol szakirodalomban (fr.: proverbe populaire, proverbe, ang.: proverb), 
a németeknél Sprichwort, Sprüchwort elnevezés szerepel, a szerbhdrvát 
kutatók poslovica, izreka elnevezéssel élnek. Üj abban mind a magyar, 
mind a nemzetközi kutatásban proverbium nevet emlegetnek, azt a tu-
dományágat pedig, amelyik a proverbium vizsgálatával foglalkozik, 
parömiológia elnevezéssel illetik. A parömiológia a görög itagajua = ké-
pes kifejezésmód jelentésű szóra vezethető vissza, amit a latin nyelvben 
paroemia-nak neveztek. 
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Mi a proverbium? Mik a jellemzői? 

Ha meg akarjuk határozni e „nyelvi virágoik"-at, először tudnunk 
kell jellemző tulajdonságait. 

A mi proverbiumainkra is jellemző mindaz, amit Csisztov, K. V. 
A folklór specifikuma az információs elmélet fényében c. tanulmányá-
nak 243. oldalán mond iá folklórról szembeállítva az irodalommal: tár-
sadalmi determináció szempontjából népi közegben jelentkezik, ideoló-
giája népi, stilisztikai különbségét a néphagyomány adja, dominál benne 
a hagyomány az újítás rovására, az alkotás természete kollektív, ösztö-
nös, személytelen alkotás, az alkotó mélységi, rejtett, implicit, a szöveg 
létezési formája: variálódás. 

O. Nagy Gábor is Magyar szólások és közmondások (Gondolat, 1966.) 
c. művében a szólások és közmondások közös jellemzőit tárgyalva a kö-
vetkezőket sorolja fel: „a szólás több szóból álló kész gondolatközlő vagy 
érzelemkifejező nyelvi elem, többé-kevésbé zárt, kerek, egész, egység, 
magán hordozza mind a dolgozó, mind az elnyomó osztályok egymással 
ellentétes szemléletének jegyeit, nyelvi és stilisztikai eszköze a beszéd-
nek, a szerző ismeretlen." 

Tolnai Vilmos a szólásokról írva A magyarság néprajzában (III. k. 
352. 1.) így foglalja össze a szólások (érti alatta a közmondásokat is!) 
közös tulajdonságait: 1. nincs szerzőjük, 2. közkeletűek, azaz valamely 
kisebb vagy nagyobb közösség tudatában élnek, honnan kellő alkalom-
mal felbukkannak s a közösség beszédében folytonosan előfordulnak, 
3. lényeges részeikben állandó kapcsolatúak, állandó szósorok. 4. képes 
értelműek, 5. mindig van stilisztikai értékük, hozzájárulnak a beszéd-
beli közlés elevenségéhez, szemléletességéhez és díszes voltához, 6. rövi-
dek, 7. szeretik a szemléletesség eszközeit (hasonlat, átvitel, jelkép), 
8. esetleg verses tagoltságúak. 

Permjakov orosz kutató szerint valamennyi proverbium logikai 
egység. Meghatározott szituációk, esetleg dolgok közötti meghatározott 
viszonyok jelei. Minden proverbium egy szituációnak felel meg, a dol-
gok között ugyanazt a viszonyt tükrözi, mint amilyenről — adott eset-
bet — a beszéd folyik. A szituáció jellege szerint választjuk ki a hasz-
nálandó proverbiumot. (Permjakov, G.: Logiko-semioticeski plan, polo-
vic i pagovorok, Narodi Azije i Afriké 6. 52—68. (1967.) Permjakov, G.: 
O logiceskom aspekte, poslovic i pogovorok (Der logisch-semiotische 
Aspekt der Sprichwöter und Redensarten) Proverbium 10. (1968) 
225—28. 1.) 

Szemerkényi Ágnes is hansúlyozza, hogy a proverbium folklór-
alkotás, jellemzői ennek a műfajnak is a közösségi jelleg, a szóbeliség, 
a szerzőtlenség, a hagyományozódás, az alkalomszerűség, a variálódás. 
A társadalom valamennyi osztályában, rétegében lehet gyűjteni, az 
egész közösség egyszerre termelő is, fogyasztó is, nemcsak egyetlen ré-
teg, osztály tulajdona. Megemlíti még azt is Szemerkényi Ágnes, hogy 
a proverbiumban az egyéni tapasztalás nyer általánosítást, de csak 
akkor, ha a közösség véleményét tolmácsolja a szellemes egyén. 

Mi is egyezünk Szemerkényi Ágnes megállapításaival. A prover-
bium a természetes kommunikációs láncban szereplő anyag (előadás — 
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befogadás — emlékezetbe rögzítés — előadás) elsődlegesen a hétközna-
pok beszédaktusaiban hallható, tehát olyan beszédaktusban, ahol inter-
jektuma és az információt befogadó, a beszédtárs. Ha a befogadó tuda-
tának a pillanatnyi állapota, kondicionáltsága megfelelő, akkor alkalmas 
az üzenet felfogására, megfejtésére, megértésére. A befogadó és a leadó 
közti viszony is fontos mind a használatban, mind a megértésben. 
A proverbium használatát mindig egy adott helyzet vált ja ki. A termé-
szetes, kontakt kommunikációban természetes információs csatornán át 
halad a közlemény, azaz az előadó és a hallgató eleven kapcsolatban, mi 
több közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Hangos szóval, elsődle-
ges jelrendszert alkalmazva közlik a proverbiumot. Az előadás és a be-
fogadás egyidejű, egy és ugyanazon időben történik. Mindketten jelen 
vannak a közlés pillanatában, a visszacsatolás azonnal bekövetkezik, 
tehát szinkron jelenségről van szó. Mivel mindketten jelen vannak a 
kommunikáció során, az érzelmi töltet is felfogható, sőt fel is erősödhet 
suprasegmentális elemek alkalmazásával, illetve a szövegkörnyezet hatá-
sára (hangvétel, intonáció; a szövegben lehetnek a már ismert környe-
zetben kapott vizuális élményre utalás, tréfás, játékos, ritmizáló forma, 
felkiáltás, ugratás, gúnyolódás stb.). 

Jól tudjuk, hisz sokan megállapították már, hogy a proverbium is, 
mint minden folklóralkotás, egy meghatározott történeti-társadalmi, 
szociális, pszichológiai közösségben létezik, ahhoz kötődik, s a közösség 
számos egyedének tudatán halad át. Az egyén a közösség szintién már 
kialakult, kész, többnyire tematikailag és formailag stabil és általáno-
san használt, hagyományos proverbiumot nemcsak használja, fogyasztja, 
hanem társszerzője is, mert válogat az aktualitásnak megfelelő fogalom-
sorok között, szelektál a környezethez, a közlés aktuális körülményei-
hez, a kifejező, a parancsoló funkció és a szinonimák között. Szelektál 
a helyzetnek, a kommunikációs szituációnak, ízlésének megfelelő s ren-
delkezésre álló formák és tartalmak között. A szelektálásban fontos sze-
repe van, fontos szerepet játszik a hagyomány, úgy működik, mint egy 
rosta, kirostálja a feleslegest. A sajátos proverbium-repertoár is befo-
lyásolja a szelektálást. Miután megtörtént a szelektálás, a beszélő életet 
ad a kiválasztott proverbiumnak, értelmezi, reprodukálja az interperszo-
nális viszonyban. Az interperszonális szubjektív kommunikációban mi-
nimum két kommunikációs partner között fungál a társadalmi töltésű 
proverbium. Hogy a kommunikáló partnerek megértik a proverbiumo-
kat, az azért lehetséges, mert — mint Szegal D. M. mondja: — „a sze-
miotikai rendszer egy meghatározott csoport számára közös, s ez a cso-
port azonos értelmet tulajdonít a rendszer elemeinek és azonosan reagál 
a jelek által közöltekre." A leadó bizonyos objektív szociális, társadalmi 
és kommunikációs szituációban a szituációs normához alkalmazkodva, 
illetve az egyes szituációkra jellemző stilisztikai különbségeket tekintet-
be véve alkalmazza a proverbiumot. 

A proverbiumnál a népi közeg, a népnyelvi megfogalmazás, a dia-
lektus kódrendszere volt az elsődleges. Tolnai Vilmos szerint a szólás, 
közmondás a legnépiesebb szellemi termék. A köznyelvi alak már rend-
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szerint másodlagos, illetve köznyelvűsitett változat. Hogy a népi meg-
fogalmazás az elsődleges, azt bizonyítja az a tény is, hogy a proverbiu-
molk általában népi ideológiát tükröznek, néphagyományt prezentálnak, 
mint valami társadalmi memória." A népi ideológia sokszor még egé-
szen tisztán jelen van a proverbiumokban, de sokszor már csak elho-
mályosult formáját veheftjük számba. Általában a kollektív tudatban 
élnek a népi ideológiát tükröző proverbiumok, személytelen alkotások, 
melyeken formálhat ugyan az egyén, de a változtatást a nagy közös-
ségnek is tudomásul kell vennie, el kell fogadnia, mert csak akkor tölt-
heti be a proverbium polifunkcionális, azaz nemcsak esztétikai szere-
pét, hanem etikai, didaktikai, pedagógiai, tapasztalatátadási stb. szere-
pét is. Szvorényi József szerint a proverbium „nemcsak erkölcsfestő, 
hanem erkölcs tanító" is. 

Mivel a proverbiumok összetartozó elemek stabil komplexumai, 
egységes kifejezést alkotnak, s mint ilyeneket helyezzük szövegkörnye-
zetbe s így ért jük meg, noha pl. a szólások szavak módjára viselkednek 
a mondatépítésben. A közmondások is szókapcsolatok, de ezeknél már 
az átvitt értelem a domináns. Mint logikai-szemantikai egységek nagy 
igazságértékkel rendelkeznek, nagyobbal, mint az egyszerű szavak. 

Most, miután megkíséreltük felsorolni a proverbiumok jellemző tu-
lajdonságait s mindazt, amit mint nyelvi jelről dióhéjban elmondhatunk, 
rátérhetnénk a definícióra. Mindenek előtt néhány meghatározást idéz-
nénk a régebbi szakirodalomból. 

Szvorényi József: A magyar nép eszejárása és eszmeköre közmon-
dásaiban s egyéb elmeműveiben elétűntetve, Magyaros írásra törekvő 
tanítványainak, Eger, 1889 (az egri főgymnásium 1888—89. Értesítője) c. 
munkájában íria a következőket: „A közmondások — mint minden idők 
s állapotok szülöttjei, éppen oly közel állnak a mai naphoz, mint a ho-
mályos őskorhoz, és oly közel minden idők bölcseihez, mint a nép egy-
ügyű gyermekeihez." 

Tolnai Vilmos szerint: ,,A közmondás a nép bölcsessége, utcán járó 
bölcsesség, aranyalma ezüst héjban, fűzetlen gyémánt." (A közmondás 
néplélektani vonatkozásai — Társadalomtudomány I. k. 1921.). 

Ha egy kicsit utána gondolunk a dolgoknak, kiderül, nem is olyan 
könnvű a proverbiumok meghatározása. Tökéletesen egyetértünk Sze-
merkénvi Ágnessel, azzal a nyílt megfogalmazással, hogy ieen nehéz 
megfogalmazni a proverbiumot, mert bár eddig is sok és sokféle meg-
határozás olvasható a szakirodalomban, de nagyon sokszor a definíciók 
ellentmondanak egymásnak. Sokan ki is térnek a definiálás elől éppen 
a nehézségek miatt, mint teszi Matti Kuusi is, a proverbiumokkal fog-
lalkozó tudományág, a parömiológia „nagy öregje". Szemerkényi Ágnes 
szerint még sok kutatásra váró tényezőt kell tisztázni ahhoz, hogy meg 
lehessen határozni a proverbiumot. Hogy helyesen értelmezhessük a köz-
mondást, tisztázni kell a szövegkörnyezet szerepét, a közmondást mondó 
ember és a közmondás viszonyát, a használati lehetőségeket, meg kell 
vizsgálni a forma — a jelentés — a használat együttesét stb. (Az utóbbi-
val kapcsolatban az a véleményünk, hogy teljesen mindegy, hol végez-
zük el ezt a vizsgálatot, a nyelvészetben illetve a néprajzban.) 
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A modern strukturalista módszer követői, alkalmazói közül idézzük 
Alan Dundes véleményét: „A közmondás olyan hagyományos megálla-
pítás, amely legalább egy descriptiv elemet tartalmaz, a descriptiv elem 
pedig egy témából és egy kommentárból áll." 

Mivel a proverbiumot végtelen sok szituációban használják, szöveg-
környezetben él, „társadalmi tevékenységként felfogott kommunikáció-
ban hangzik el." — mondja Szemerkényi Ágnes A parömiológia néhány 
kérdése c. dolgozatában. 

Elfogadjuk Szemerkényinek azt a véleményét is, amit G. Permja-
kov meghatározásáról mond, vagyis azt, hogy ez a meghatározás „talán 
a legeredetibb, újszerű és gondolatébresztő." Idézzük fel még egyszer 
Permjakov meghatározását: „Valamennyi közmondás — értsd prover-
bium — egy logikai egység, ami egy meghatározott szituációt vagy a 
dolgok közötti meghatározott viszonyokat jelöli." 

Ennél jobb meghatározást egyelőre mi sem adhatunk, legfeljebb ki-
egészíthetnénk iá proverbium tulajdonságainak, megkülönböztető jegyei-
nek felsorolásával, de akkor a meghatározás nem lenne meghatározás, 
nem lenne lényegre törő, nem lenne definíció, hanem leírás. 

A proverbiumok szituációhoz, a kommunikálók szerepéhez kötöttsége 
Említettük már, hogy a proverbiumot minimum két kommuniká-

ciós partner használja szubjektív megnyilatkozásában. Ennek a kommu-
nikációnak van ideje, helye. Ezekre esetleg szituatív jelek hívják fel a 
figyelmet: itt, ott, oda, egyszer, először, akkor stb. 

A kommunikáció közvetlen tárgyi környezetben, kommunikációs 
szituációban, interperszonálisán, szemtől-szembeni direkt kapcsolaton 
alapuló kommunikációban folyik, amikor is a visszacsatolás lehetséges. 
A beszéd szituációban létre jön a megértés. Hogy ez megtörténhessen, 
mindkét partnernek ismernie kell, aktívan kell birtokolnia a nyelvi esz-
közök megválasztásának és használatának szabályait, a beszéd kompe-
tencia britokában kell lennie a beszélőnek. De ezen túl még ismerni^ 
kell az egyes szituációk közötti stílusbeli különbségeket. Ebben segít 
neki a proverbium, hisz la számtalan sok szituációhoz nemcsak egy-egy 
proverbium kapcsolódik, hanem több, így a proverbium-szinonimák kö-
zött válogathat a beszélő a saját ízlése és a szituáció szabta norma 
szerint. 

Ha a kommunikálók közti kapcsolat jellege szerint akar juk a pro-
verbiumhasználatot elemezni, akkor Szecskő Tamás felosztását követ-
hetjük (Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer — köznapi kom-
munikáció, Akadémiai Kiadó, Bp. 1971. 94. 1.). Az ő sorrendjét némileg 
megváltoztatva így festhetne a felosztás: 

1. Személyes, nem intézményes kommunikáció: pletyka, társasági 
csevegés. Ez lehet még technikai jellegű kommunikáció is, mikor 
a paraszt ember tanítja a többit, hogyan jár janak el a termelés-
ben (pl. a gazdaregulák!) 

2. személyes intézményes kommunikáció: vőfélyrigmusok, siratok, 
búcsúztatók, értekezletek 

3. A tömegkommunikációban elhangzott megnyilatkozások: rádió, 
televíziósinterjú, sajtónyilatkozat. 
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Kutatásaink szerint mindezekben a szituációkban elhangzanak köz-
mondások, szólások, illletve az ilyen kommunikációban az igényesebb 
beszélők élnek a proverbium adta stílus színezés lehetőségével. 

A kommunikációban, a kommunikáció folyamatában szerepet ját-
szunk, állapítják meg a kommunikációs szakemberek. A megnyilatko-
zás is a szerephez igazodik, állapítják meg, s a nyelvi eszközökből a 
szerephez illőket válogatjuk. Másképpen válogat a proverbiumok közt 
a gyermekét oktató családfő, az osztálytársával, barátjával beszélő gyer-
mek, ifjú, felnőtt, a tanítóval, tanárral beszélő tanuló, a testvérek egy-
más közti beszélgetésben is másként válogatnak, éppen úgy, mint a 
más-más társadalmi réteghez tartozók, a főnökkel beszélő beosztott, a 
tanulócsoporthoz szóló oktató, az egyik falu szülötte a másik faluban 
élőhöz, a falusi a városival beszélve és fordítva, a színész, a szónok a 
közönséghez stb. 

De nemcsak a szerep szabja meg a nyelvi jelek, így a proverbiumok 
használatát is, hanem maga a beszédszituáció is. 

Milyen beszédszituációban fungálhat a proverbium? — vetődik fel 
a kérdés. 

A számtalan sok szituáció közül csak néhányat említenénk meg. 
Teljes szituáció-rendszert még senki sem állított össze. 

Íme néhány kommunikációs szituáció: 

családi beszélgetés 
családi vita, veszekedés 
baráti beszélgetés, csevegés 
barátnők csevegése, pletykázása 
vasárnap délutáni bandázás — falun 
férfiak esti, vacsora előtti vagy vacsora utáni beszélgetése a kispa-

don, a ház előtt — falun 
állatőrzés, pásztorkodás, legeltetés közbeni beszélgetés, mese 
látogatás 
munkahelyi beszélgetés 
munkahelyi értekezlet 
üzleti megbeszélés 
orvosi vizit, vizsgálat, orvosi rendelőben folytatott beszélgetés 
pappal, lelkésszel folytatott beszélgetés 

hivatalos ügyek intézése 
reklámozás 
randevú, udvarlás 
iskolai óra 
prédikáció 
vizsga 
piaci vásárlás 
bolti vásárlás 
törvényszéki tárgyalás 
társadalmi-politikai értekezlet 
temetés, siratás, búcsúzkodás 
névnapi felköszöntés 
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lakodalmi, disznótori beszélgetés, felköszöntő 
vendéglői vacsora, ebéd alkalmával folytatott beszélgetés 
mulatság, szórakozás 
sport, futballmeccs 
levél családtagnak, barátnak, idegennek stb. stb. 

Sorolhatnánk még tovább a kommunikációs szituációkat, van meg-
számlálhatatlanul sok, de ezek talán egy-egy falusi vagy városi ember 
életében leggyakrabban előforduló hétköznapi szituációk. 

Vannak olyan szólásmód-tarisznyák, akilk szinte úton-útfélen, min-
den helyzetben, minden megnyilatkozásban ontják magukból a prover-
biumokat. Minden esetre, eseményre, személyre tudnak egy szólást, köz-
mondást. Ezeket nagyjából megbecsüli a falusi környezet, ugyanakkor 
kicsit meg is mosolyogja, modorosságnak, feltűnő szerepjátszásnak, a 
közösségből való kitűnni akarásnak vélve a proverbium-tarisznyák 
nyelvi viselkedését. 

A szólásmondásokat aktív módon használók tudásukat meg-meg 
csillogtatják a különféle szituációkban, közvetlen beszélgetéskor, elő-
adásban, élmény, mese elmondásakor, igényesebb prózai megnyilatko-
zásban. Rendszerint akkor, mikor valamilyen hasonlósági momentum az 
emlékezet segítségével a szótárból elővenni nem szót, hanem rokonje-
lentésű, gazdagabb stilisztikai erejű, kifejezőbb, találóbb, képibb, szem-
léletesebb szólást, szóiláshasonlatot, közmondást igényel valamilyen foga-
lom kifejezésére. 

Kik a proverbiumok használói? 

Ma már azt mondhatjuk válaszként a fenti kérdésre: általában 
idős személyek. A középkorúak is ismernek még és használnak sok pro-
verbiumot, az if jabb generáció azonban már nem a hagyományos szó-
lásmondás-kinccsel él, hanem új kódokat választva a városi nyelv igény-
telen használóitól lekerült „újsütetű" szólással. O. Nagy Gábor szakki-
fejezésével jelölve meg az „elhúzza a csíkot"-fé.o szókapcsolatokat. 

Az idősebb generáció a leghagyományőrzőbb. Ez némileg társa-
dalmi-művelődési viszonyaikból is következik, nemcsak életkorukból. 
Az idősebbek nyelvi emlékezete őrzi a proverbiumok legkülönfélébb 
rétegét. De nemcsak passzív megőrzésről van náluk szó, hanem arról 
is, hogy adott alkalommal fel is használják a proverbiumokat az elő-
adás, az elbeszélés, a mese, a beszélgetés valamilyen helyzetének, tényé-
nek színesebb előadásában, illetve a szereplő jellemzésére. Egyesek 
olyan természetesen alkalmazzák közönséges kommunikáció alkalmával 
is a proverbiumokat, mint a szavakat. Számukra egyenlő értékű nyelvi 
jel a szó és a proverbium. 

Az idősebb generáció (50—80 éves korig) aktív szólásmondás-kin-
csét nemcsak az általánosan ismertek alkotják, hanem beletartoznak a 
helyi eredetűek is. Ezekhez többnyire más-más történetet fűznek attól 
függően, mennyire szeretik a mesélést, fantáziájuk mennyire működik. 

Az idősebbek aktív proverbium-kincsében még élénk életet élnek 
azok, melyeknek az alapja valamilyen népi hiedelem, babona, időjóslás, 
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szaknyelvi szókapcsolat, szokás, népmesei ízű szókapcsolat, szólásszerű 
átok, kívánság stb. Találunk ebben a gazdag anyagban kölcsönvetteket 
is a szerbhorvát nyelvből, illetve a szomszédos községben lakó más 
nyelvű közösségtől. A más nyelvű nyelvi fordulatok, proverbiumok 
átvétele ugyan már fejlettebb nyelvtudást követel meg, de a passzív 
fokú tudással rendelkező is szívesen magáévá teszi a gyakran hallott és 
tetsző kifejezést, sőt használja is részint nyelvi igénytelenségből a hir-
telen eszébe nem jutó magyar helyett, részint alkalmasabbnak, kifeje-
zőbbnek, hangulatosabbnak találja az anyanyelvi helyett. 

Eddigi gyűjtésünk során kikérdezett adatszolgáltatóink négy cso-
portot alkotnak szociális helyzetük és generációs eltérésük szerint. 

Az első csoportba tartozó idősebbek főleg földművesek, parasztem-
berek. Kevés adatszolgáltatónk került ki az iparosok, tisztviselők réte-
géből. Amíg a földművesek természetes módon, természetes helyzetben 
használják a proverbiumokat, addig egyes kisiparosok, tisztviselők a 
népiesség jegyeként, nem egyszer tudálékosan vagy a „jópofaság" egyik 
jegyeként alkalmazzák. Ezzel akarván bizonyítani demokratikus voltukat. 

A középkorúak csoportját földművesek, ingázó gyárimunkások al-
kotják. Proverbium-kincsük szegényesebb, mint az előbbi csoporté volt. 
Tudásukat az öregektől szerezték ia családban, de ez már csak töredéke 
az öregek tudásának, amihez járult még az iskolában elsajátított anyag 
töredéke. Csak kevesen, csak az olvasottabbak ismernek olyan szólás-
mondásokat is, melyeket ritkábban lehet hallani, illetve csak könyvek-
ben, írott szövegekben élnek. Ezeknél már sajátos rejtjelek, elkoptatott 
szónoki frázisok, „újsütetű" szólások, szólásszerű tréfás szókapcsolatok, 
kifejezések, szaknyelvi szókapcsolatok jelentkeznek, főleg a bizalmas, 
tréfás hangulatú kommunikációban a családban vagy a baráti körben, 
esetleg a munkahelyi beszélgetésekben. Az igazi szólások, közmondások 
már csak kisebb mértékben vannak jelen nyelvi emlékezetükben. 

Amíg az idősebb generáció a proverbiumokat nyelvjárásos formá-
ban vagy tájnyelvi változatban használja, addig a középkorúak és i f jab-
bak már a tájnyelvi változat mellett inkább a helyi színezetű köznyelv 
normája szerint ejtik. 

Az ifjabb földműves és gyárimunkás csoport általában kevés kivé-
tellel, hogy ne lásson „paraszt"-nak, gyárimunkás voltukat, városiaso-
dási igényüket ezzel is aláhúzni akarva a népi hagyományokat, az ízes, 
igazi szólásokat, közmondásokat lerázzák magukról, noha az iskolában 
is tanultak, hallottak róluk. Kivetették már nyelvi tudatukból nagy-
apáik közmondáskincsét, helyet adva egy ú j fa j ta kódnak, a „stósz"-nak, 
a „beköpés"-nek, a vagányos álszólásnak, nyelvi fordulatnak, újságírói 
találmánynak, fordított, legtöbbször rosszul vagy szórói-szóra fordított 
idegen eredetű szólásmondásnak, nyelvi képnek, esetleg szakmai, szak-
nyelvi szókapcsolatnak, elkoptatott anyanyelvi vagy fordított szónoki 
frázisnak, tréfás szókapcsolatnak. Az is megesik, hogy a régi prover-
biumot kiegészítik, tovább viszik, hogy — szerintük — alkalmasabb 
legyen a változott körülmények, egy bizonyos szituáció kifejezésére. 
(A pénz számolva, az asszony szeretve jó. A szerelem öl, butít és nyo-
morba dönt.) 
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A falusi származású tanulóifjúság, a középiskolások és egyetemi 
hallgatók nagy részében csak passzív tudásként húzódik meg a mélyben 
az öregek szólásmondás-kincse. Ennek a rétegnek a nyelvéből hiányzik 
a falusi íz, szín, jellegtelenné vált, hiányzik beszédükből a proverbiu-
mok sava-borsa. 

Kényszerítő körülmények hatására ia falu tudásanyagának egy része 
még előhívható náluk is, képesek reprodukálni. Ha valamilyen szöveg-
ben elhangzik egy általánosan használt és ismert proverbium, még em-
lékeznek rá, ismerik jelentését, de ők maguk már nem, vagy csak nagy 
ritkán szövik be nyilatkozataikba, beszédükbe. Csak azok teszik meg ezt, 
akik szeretik a színes, ízes előadást. 

A fent elmondottakból leszűrhető, hogy az aktív használók több-
nyire egy meghatározott társadalmi közösséghez tartoznak, egy meg-
határozott szociális réteghez, az idősebb földművesek rétegéhez, a 
„nép"-hez. A használókra a gazdasági viszonyok mellett, a szellemi szín-
vonal mellett egy bizonyos korosztályhoz tartozás is jellemző. Generá-
ciós eltérés mutatkozik az aktív és a passzív használók között. 

Nemi különbség nem érezhető a proverbium használók között. Az 
idősebb parasztasszonyok is felhasználják ízes, szemléletes információs 
aktusaikban a szólások, közmondások tartalmi, formai, stiláris lehető-
ségeit. 

Az egyének a csoportokon belül természetesen nem egyforma mér-
tékben élnek ezzel a nyelvi eszközzel. Egy adatszolgáltatóm mondta 
Kórógyon: „Hagyik má a szólásokat, nem divat má!" 

A proverbiumok használati ideje, elterjedtség 

Az egyszerű ember szereti a képes kifejezést, szelektál a rendelke-
zésére álló szavak, kifejezések között, szívesen részesíti előnyben a me-
móriájában elraktározott, alkalomhoz, esethez illő képes kifejezést, kü-
lönösen akkor, ha az ő környezetéből való, ha az őt körülvevő világból, 
természetből valók ezek a nyelvi képes kifejezések, még akkor is, ha 
az eredeti jelentés már elhományosult vagy már szinte megfejthetet-
lenné vált. 

Népi közegben keletkezik a szólásmondás.Tolnai szavával élve „ez 
a legnépiesebb szellemi termék", de az esvén élteti ;ai személytelen alko-
tást, sajátos ízléssel szelektálva a rendelkezésre álló alkalomhoz, szi-
tuációhoz illő, korstílusnak, műfaji stílusnak megfelelő nyelvi megvaló-
sulási lehetőségek, nyelvi jelek, szaviak, proverbiumok között. S ha már 
a proverbiumot választotta, reprodukálás közben ragaszkodik a hagyo-
mányos képi megvalósuláshoz. 

Az egyén poétikai, stílusérzéke is közbejátszik a szelektálásba. A szí-
nes, ízes, ritmusos, rímes beszédet kedvelő egyén a proverbiumokat 
részesíti előnyben a szavakkal szemben. Ezeket hívja elő emlékezetéből. 
Mivel általában ritmikusak a proverbiumok, a ritmikusság elősegíti az 
emlékezetben való megőrzést. 

A kevésbé zárt formájú szólások a tapasztalat szerint hosszabb éle-
tűek, mint a kijegecesedett, zárt lalakú közmondások. 
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A proverbiumok élete függ attól is, hogy vajon egy már meghala-
dott társadalmi, gazdasági, művelődési hátteret, ideológiai hozzáállást 
tükröz-e, vagy még ma is aktuális, még ma is érvényes megállapítást 
tartalmaz. Az idejét múlta, aktualitását vesztett proverbium egy ideig 
él még a változott körülmények között is, azonban lassan kihull a kol-
lektív emlékezetből, a nyelvi emlékezet sem őrzi tovább. Ilyen sorsra 
jutnak apránként azok a proverbiumok, melyek alapja valamilyen régi 
mágikus szokás, igézés, hiedelem, babona, átok, népmesei fordulat, nyel-
vi régiség stb. Először elvesztik kapcsolatukat az eredeti szokással, ba-
bonával stb., azután egyre kevesebb személynél és kevesebbszer kerül-
nek elő kommunikációs aktusban, míg lassan elhomályosulnak, eltűnnek. 

A társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyokhoz kötődő prover-
biumok a változás után nem lévén többé aktuálisak, sőt ellentétben 
állnak a politikával, ideológiailag helytelenek, többé nem ajánlatos 
használatuk, leszorulnak a nyelvi emlékezet mélyére. Mivel egyre rit-
kábban reprodukálódnak, a feledés sorsára jutnak, jobb esetben a pasz-
szív tudás szintjén rekednek meg. 

Az általános érdekű és értékű szólásmondások szinte örökéletűek, 
igen nagy elterjedtségűek. Majd mindenütt ismerik és használják őket. 

A helyi vonatkozású, esetleg adomából keletkezett szólásmondások 
ismertségi köre, életkora 2—3 nemzedéknyi. Ez alatt az idő alatt az 
alapul szolgáló adoma kiesik az emlékezetből — ha csak nem teremte-
nek a szólásmondáshoz, a szóláshoz új, adomát, amire szintén van ada-
tunk —, a helynév is eltorzul, puszta jelképpé válik az adoma. Minden 
vidéknek van adomából keletkezett szólásmondás-kincse, ezeknek a ter-
jedési sugara kicsi, csak az illető család, az illető helység, illetve az illető 
helység környéke ismeri, használja. 

Milyen funkciót tölt be a proverbium a kommunikációs aktusban? 

Funkció szempontjából okvetlen meg kell különböztetnünk a nyelvi 
klisét, a szóláshasonlatot, egyszóval a szólásokat a közmondásoktól, jeles-
mondásoktól, a gazadareguláktól, egészségügyi tanácsoktól, szállóigék-
től. Vannak közös tulajdonságaik, de eltérő tulajdonságokkal is ren-
delkeznek. 

Közös tulajdonságuk, hogy a valóságban gyökereznek, művészi, szép 
fogalmazásra törekszenek, általánosítanak, mint nyelvi jelek kerek egy-
ségek, nem mi teremtjük őket. A közös tulajdonságok mellett különb-
ségek is tapasztalhatók. Míg a szólás alkalmibb, konkrétabb, formailag 
nem állandó a szórendje, nem zárt, hanem nyitott szerkezet, alkalmaz-
kodik a mondatkörnyezethez, részt vesz a mondat felépítésében, úgy 
viselkedik, mint a szó, addig a közmondás átvitt értelemben szerepel, 
szilárd, változhatatlan, zárt szerkezet, állandó szórendű mondat, semmi-
hez sem alkalmazkodik a közleményen belül, bár az „általánosság for-
májába burkolva egy bizonyos személyről mondtunk valamit, de olyan 
módon, hogy az éppen tapasztalt egyedi esetet jellemzőnek, szokásos-
nak tűntettük fel." (O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások, 
Bp. 1966. 18. 1.) 
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A szólások monofunkciósak, egyfunkciósak. Ez azt jelenti, hogy 
mint az egyszerű szavak szinonimái a közlés színesebbé, képibbé téte-
lére szolgálnak. Az üzenetet esztétikaivá, szebbé, élvezetesebbé, művé-
szibbé teszik. A nyelvi kommunikáció 6 alapfunkciója közül a konnota-
tívnál is erösebb a poétikai. A poétikai funkció külön formát, ritmikus 
és rímes formát ölt. 

A közmondásfélék polifunkciósak, itt is van rím és ritmus, de a 
poétikai funkció mellett referenciális, fatikus, konnotatív funkció is 
jelentkezik. 

A közmondásfélék olyan, az ősöktől megfogalmazott életbölcselet-
ről, élettapasztalatról, ideológiai álláspontról informálnak, melynek igaz 
voltát az idő is igazolta, és még ma is részben helytállók, méltók arra, 
hogy az utódok is tudomást szerezzenek róluk. 

Nemcsak közlő és ismeretadó célt szolgál a közmondás, hanem 
didaktikait is: tanít, nevel is. Helyes és megfelelő viselkedésre, világi 
és szakrális magatartásra, az emberi kapcsolatok ápolására, a közösség 
normája szerinti etikai állásfoglalásra, szemléletre nevel. 

Bizonyos kifejezett vagy ki nem fejezett tekintélyi érvek alapján 
komoly agitatív tevékenységet is kifejt a közmondás, esetleg rábeszél, 
javasol vagy csak tanácsol. 

Mindezeken túl még a hagyomány, a sokszor évszázados tradíció 
átadása is célja a közmondásfélének, vagyis az a célja, hogy az if jabb 
generációnak átadva a hosszú tapasztalással hitelesített igazságokat, a 
mindig aktuálisakat, az időtleneket megmentve biztosítsa a hagyomány 
továbbélését. 

A proverbiumoknál funkcióváltás is bekövetkezik idők folyamán, 
mint láttuk a szólásoknál, de a közmondásoknak azon részénél is fel-
figyelhetünk erre a jelenségre, amelyek a régi falu társadalmi milieujére 
utaltak, azzal voltak kapcsolatban, mint pl. a gazdaregulák, melyek a 
mai falu társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyaiban már túlhala-
dottaknak tűnnek, a funkciójuk többé már nem nevelés, oktatás, tanács, 
hanem inkább csak stíluselem. 

A proverbiumok felosztása 

Régebben a proverbiumokat tárgykörük szerint csoportosították. 
Egyesek szerint 300 különféle tárgyköri csoportot is meg lehet külöböz-
tetni. Tolnai Vilmos a szólásszinonimika tárgyalásakor 15 fogalomkört 
sorol fel. Bálint Sándor a Szegedi szólások és közmondások-ban 16 cso-
portot említ. Ezek a következők: 

földrajzi környezet, szomszédság 
történelmi hagyomány 
közélet, társadalom 
vallási élet 
hiedelemvilág 
a természet világa 
víziélet 
földmívelés, jószágtartás 
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közlekedés, hír, vásár, pénz 
konyha, étel, ital 
viselet 
ház, otthon 
család 
az emberi test és részei 
lélek, emberség, múlandóság, halál 
egyszeri esetek. 

A modern, strukturalista módszereket alkalmazó tárgyalás, kutatás 
nem a tárgyköröket veszi alapul a csoportosításhoz, hanem mint Voigt 
Vilmos mondja: „a proverbiumok nyelvi szövete és a mögöttük kiderít-
hető epikus mag viszonya alapján" (A magyar folklór, szerk. Ortutay 
Gyula, Tankönyvkiadó, Bp. 1979. 286—289. 1.) végzi el a következő cso-
portosítást: 

I. proverbium-előzmények 

szókép 
képes kifejezés 
hasonlat 
szóláshasonlat 

II. valódi proverbiumok 

1. voltaképpeni szólás — ezen belül: regulák, időjárási szabályok, 
csúfolók, emberfajták jellemzése, kívánságok, 

2. szorosabb értelemben vett közmondás — ezen belül: maxima, 
szentencia, 

3. konvencionális kifejezések — ezen belül: konvencionális frázis, 
proverbiális frázis 

4. szállóige. 

III. epikus proverbiumok 

szólásidézet (wellerizmus) 
szólásszerű összehasonlítás 
szójátékszerű anekdota 
kérdés-felelet keretébe ágyazott proverbiumok. 

A jugoszláviai proverbium-kutatás egyik kiváló művelője, Tvrtko 
Cubelic Apropos de la Classification de notres Proverbes populaires c. 
tanulmányában, mely a Makedonski folklor VII. évfolyamának 14-es 
számában jelent meg Szkopjéban 1974-ben, a következő csoportosítását 
végzi el a jugoszláv proverbiumoknak strukturális descriptiv módszert 
alkalmazva: 

1. Szójátékok, kérdés-feleletbe ágyazott proverbiumok 
2. anekdotikus proverbiumok 
3. frazeológiai proverbiumok 
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4. szentenciák 
5. szólásszerű összehasonlítás 
6. proverbiális felszólítás, átok, eskü, káromkodás 
7. kezdeményező szavakat tartalmazó proverbiumok 
8. tematikus proverbium-együttes 
9. ritmus és rím, metrika szempontjából tökéletes proverbiumok 

10. teljes és igazi proverbiumok 
11. hiányos, romlott proverbiumok. 

Ha összevetjük a Voigt és a Cubelic-féle klasszifikációt, több egye-
zést találunk. Szerintünk a Voigt-féle alaposabb, a való helyzetnek 
jobban megfelel, legalább, ami a magyar anyagot illeti. 

Szólásmondásaink rétegei 

Ha meg akarjuk rajzolni szólásmondásaink rétegeinek elhelyezke-
dését, az alábbi rajzot kapjuk: 

Szólásmondás 

anyanyelvi idegen 

jövevény fordítás vándor valódi népi újsütetű, 

/ N ál 
> 

szóról szóra értelmi eredeti változat 

sajátos párhuzamos alaki jelentésbeli 

ősi újabbkeletű összeolvadás fonematikus 

'beszélt tájnyelvi szaknyelvi argotikus 
-< köznyelvi, 

irodalmi 
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A proverbiumok szerkezete 

A proverbiumok szerkezeti felépítésének vizsgálatakor is szegmen-
tumokat kell felvennünk, éppen úgy, mint minden más közlemény elem-
zésekor. Általában a legtöbb proverbium két nagyobb szegmentumra 
bontható. „Az első adja azt a feltételt, melyből a második részben le-
vonjuk a következtetést." (Pete István: Az orosz közmondások költői 
sajátságai, Néprajz és Nyelvtudomány I. Szeged, 1957. 138. 1.). A na-
gyobb szegmentumon belül kisebbek is léteznek, pl. a szó, a morféma, a 
fonéma szegmentuma. 

Egy szólásmód szerkezetét tekintve lehet: 1. monocentrikus szer-
kesztésű, egy csúcsú, egy kiemelkedő ponttal: Lassú víz partot mos. 
2. duo-, illetve policentrikus szerkesztésű, két vagy több kiemelkedő 
ponttal: Ma menyasszony, holnap asszony, holnapután öreg asszony. 

A többcsúcsú szerkezetű proverbium lehet lineáris vagy paralell 
szerkesztésű. 

A lineárisnál nincs szembenállás, csak továbbviszik a közlést az 
elemek: Amit Jancsi meg nem tanult, nem tudja azt János. 

A paralell szerkesztésűnél a tagok között párhuzamosság vagy két 
mozzanat szembenállása tapaztalható: Le is út, fel is út. Leginkább 
szóláshasonlatok és egyes közmondások szerkesztési formája ez. 

Vannak még rövidített, csonka szerkesztésű proverbiumok is: Eső 
után köpönyeg. A mélystruktúrában benne van a hiányzó rész, csak a 
felszíni s t ruktúrában nem jelent meg a rövidségre törekvő transzformá-
lás eredményeképpen. 

A szegmentálás során az is kiderül, hogy a proverbiumokban van-
nak stabil és változó elemek. Nagyon jól tudjuk, hogy a szólásfélék alak-
ja változó, iá mondatkörnyezethez alkalmazkodik, mert önmagában nincs 
teljes értékű tartalma, nem megkövesedett formula, csak a mondat épí-
tőköve. Ezzel szemben a közmondásféléken nem lehet önkényesen vál-
toztatni, illetve a szinkron vizsgálat szerint a változás csak minimális 
lehet, a tudatalatt i kontroll nem engedi meg a változtatást, mert a köz-
mondások megkövesedett egységek. 

A variánsoknál nem változik meg a szólás tartalma, szerkesztés-
módja. Ezek nyelvi variánsok. 

A proverbiumok ritmusa 

Arany János szerint „népdalaink ri tmusával megegyez" a prover-
biumok ritmusa. A legtöbb „ritmikusan tagolt és változatos ütemezésű" 
(Pete István: Az orosz közmondások költői sajátságai, Néprajz és Nyelv-
tudomány I. Szeged, 1957. 147. 1.). „Ez a ri tmus a beszéd r i tmusra kö-
rekvésének megvalósulása." (Végh József Mihály: A népköltészet pró-
zaritmusáról, Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged, 1966.). 

Adatszolgáltatóinknál azt tapasztaltuk, hogy önkéntelenül is r i tmi-
kusan ejtik a proverbiumokat, különösen akkor, ha közelebbi viszony-
ban áll az előadó a kérdezővel, s mindketten tréfás hangulatban van-
nak. Többnyire színes, ízes beszédű közlő mondja verselve a proverbiu-
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mot a kontextustól függetlenül illetve akkor, amikor fel akar ja hívni 
a figyelmet az illető szólásmondásra. 

Jugoszlávia-szerte gyűjtöt t közmondásaink, szólásaink között is van-
nak általánosan tapasztalt ritmusúak. Különösen ri tmikusak az iker-
szólások. (Se szó, se beszéd.) 
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R E Z I M E 

O PROVERBIJAMA 

Autor je u ovom radu na osnovu stručne literature i prikupljenog ma-
terijala medu Mađarima u Jugoslaviji rezimirao osnovne podatke o prover-
bijaima. Obrađuje šta se o proverbijama piše u gramatikama, u stilistikama, u 
etnografij i, sta je ono što interesuje lingviste, kako se ponaša u saopštenju 
ovaj vokalni i jezički te poetski kód kao nosilac informacije u vidu materi-
jalne oznake. 

Autor govori o nazivima proverbija u mađarskom jeziku, rezimira ka-
rakteristike proverbija, proučava njihovu vezanost za situacije, za ulogu ko-
municirajučih lica, proučava ko su korisnici proverbija, vreme koriščenja 
proverbija, njihovu rasprostranjenost, funkciju proverbija u aktu komunici-
ranja. Zatim govori o klasifikaciji proverbija, o njihovim slojevima, o struk-
turi proverbija. U studiji je dato mesto i ritmu proverbija, a završava se 
spiskom korišćene literature. 

S U M M A R Y 

ON PROVERBS 

In this paper the basic data on Hungarian proverbs in Yugoslavia have 
been summed up. References have been made to the literature concerned 
with grammatical, styflistical, ethnographical and linguistic aspects of the 
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proverbs. The bahaviour of this vocal, linguistic and poetical code in the 
communication has been observed. 

The author writes about the Hungarian names of proverbs, sums up the 
features of proverbs, investigates their link to situations, to the role of per-
sons communicating;; she presents information on the users of proverbs, the 
time of usin proverbs, their spread and .function in the communication act. The 
classification, stratification and structure of the proverbs have also been 
touched upon. Due attention has been paid to the rythm of proverbs. 
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