
Mayer Klára 

Vázlatok egy készülő frazeológiai szótár kapcsán 

1. Az 50-es évek közepétől kezdve kissebb-nagyobb szünetekkel 
Moszkvában egymás után jelentek meg a különböző kétnyelvű frazeológiai 
szótárak főként idegennyelv-orosz, de orosz-idegennyelv párosításában is.1 

A "Russzkij Jazik" Kiadó kérését örömmel fogadva szerzőtársammal együtt 
(Tóthné Litovkina Anna) 1987-ben hozzá is láttunk egy magyar-orosz 
frazeológiai szótár megszerkesztéséhez, melynek kiadására egyre kevesebb a 
reményünk, pedig szükségességéhez nem férhet kétség. E szótár szervesen 
beilleszkedhet az imént bemutatott sorozatba, s ugyanakkor új színfoltot 
jelenthet a magyarországi szótárak seregében is, ahol tudomásom szerint a 
magyar mint alapnyelv csak Földes Csaba: "Magyar-német-orosz 
beszédfordulatok" c. munkájában szerepel. 

Mint a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem tanára, sokéves munkám 
során elég gyakran éreztem hiányát egy ilyen típusú segédeszköznek, 
ugyanis magyar nyelvű szövegek fordtásakor tantványaim hozzám fordultak 
segtségér, mert a jelenleg létező kétnyelvű magyar-orosz szótáraknak nem 
tudják hasznát venni, amikor frazeológiai szókapcsolatokkal találták 
magukat szembe. Egyrészt e szótárak frazeológiai anyaga közel sem teljes, 
másrészt a magyar frazeologizmusok bennük feltüntetett megfelelői nem 
minden esetben pontosak. Pl. a majd kiugrik (majd kibújik) a bőréből 
szólásunk O. Nagy Gábor értelmezése szerint három alapjelentéssel bír: a.) 
nagyon örül ; b.) roppant türelmetlen, izgatott ; c.) nagyon bosszankodik. A 
Hardovics-Gáldi féle magyar-orosz szótárban csak az első jelentésnek van 
feltüntetve a pontos orosz nyelvi megfelelője.: ne JIOMHT ce6a OT p a l ó c r a . 
Jle3Tb H3 KO>KH BOH formailag közel áll ugyan a magyar kifejezéshez, de 
szemantikai ekvivalenciáról szó sem lehet, mivel az orosz kifejezés jelentése 
inkább töri magát' (ld: Klaudy Kinga: Orosz szólások és közmondások) 

1 A német és az orosz nyelvre vonatkozó adatokat A./l,. PafixiuTenii: 
ConOCTaBHTeJILHHLIH aHJIH3 HCMeUKOH H pyccKoíí (})pa3eOJIOrmi MoCKBa, 
1980. c. tanulmányából merítettem. 
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14/2-0. Vagy: a vége a pünkösdi királyságnak egyik fordítása ocTaTbca y 
pa36nToro Kopbrra szerintem helytelen, mivel ennek magyar megfelelője: 
'ismét ott vagyunk, ahol a part szakad" (Klaudy ,188.o.) hasonló 
pontatlanságok bőven akadnak, de most nem erről szándékozom írni. 

A Magyar-Orosz Frazeológiai Szótár (továbbiakban MOFSZ) magyarul 
tanuló orosz anyanyelvű olvasók számára íródott, de haszonnal forgathatják 
az oroszul tudó magyar anyanyelvűek is. Az irodalmi példák pedig 
élvezhetővé teszik azok számára, akik megfelelő beszédszituációkban 
biztonságosabban szeretnék alkalmazni azokat a kifejezéseket, amelyek 
jelentését nem érzik eléggé világosan. 

2. A MOFSZ anyagát O. Nagy Gábor mintegy 20 ezer szólást és 
közmondást tartalmazó gyűjteményéből válogattuk ki, s bizonyos 
szűrőmunka elvégzése után kb. 3000 szólást és 1500 közmondást vetettünk 
be. Metodikai okokból kihagytuk a régi nyelvi kifejezések és a népnyelvi, 
illetőleg a nyelvjárási kifejezések nagyrészét, különösen azon esetekben, ha 
sem köznyelvi, sem irodalmi példát nem tudunk rájuk találni. Megjegyzem, 
A. Molotkov egynyelvű orosz frazeológiai szótára kb. 4000 állandósult 
szókapcsolatot tartalmaz (közmondások nincsenek benne), így a két nyelv 
frazeológiai alapállománya mennyiségre nézve megközelíti egymást. 

Szótárunkban a frazeológiai kifejezéseket az egymás után betűrendben 
következő közös címszavak (vezérszavak) alatt közöljük. Ismeretes, hogy 
egy-egy nyelv frazeológiai állománya bizonyos belső logikán alapszik, ami 
abból is látható, hogy a vezérszavak világosan kivehető lexikai rétegeket 
alkotnak, (ld: Tolnai Vilmos fogalmi körök szerinti osztályozási rendszerét). 
Nagyságát és fontosságát tekintve az első helyen a testrészek elnevezését 
tartalmazó csoport áll. Ez nyelvi univerzálénak tekinthető, mivel a nyelvek 
többségére vonatkozik. Az egyes vezérszavak gyakoriságát figyelembe véve 
magyar-orosz-német egybevetésben a sorrend a következő: 
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magyar orosz német 
1. rjia3(a) (szem) Hand (kéz) 

sze 
m 

2. fej pyKa (kéz) Kopf (fej) 
3. kéz ronoBa (fej) Auge(n (szem) 

4. aejio (dolog) 
) 
Herz (szív) 

kuty 
a 

5. szó H ora (láb) Wort (szó) 
6. láb ayrna (lélek) Ohr (fül) 
7. yM (ész) Weg (út) 

nyel 
V 

8. H3LIK (nyelv) Fuß (láb) 
iste 

n 
9. HOC (orr) Hals (nyak) 

léle 
k 
10. yxo (fül) Mund (száj) 

nya 
k 
11. ujj cepzice (szív) Bein (láb) 
12. ész HepT (ördög) Teufel (ördög) 
13. száj CJIO BO (szó) Nase (orr) 
14. orr Zteiib (nap) Tag (nap) 
15. sziv CBeT (fény) Finger ("Ü) 
16.bőr KpOBb (vér) Wasser (viz) 
17. ló ruteno (váll) Boden (talaj, 

föld) 

A 17 leggyakoribb főnévi alkotóelemből az egyes nyelveknek megfelelően 
11-9-11 szolgál testrészek megnevezésére. Az első három helyen más-más 
sorrendben a legfontosabb testrészek: a szem, fej, kéz állnak mindegyik 
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nyelvben. A magyar frazeológiai készletben több mint 50 szomatikus 
elnevezés szerepel: áll, arc, begy, bél, boka, borda, bőr, bajusz, csont, 
derék, epe, ér, ész, fej, fog, fül, gyomor, haj, has, hát, homlok, hús, ideg, ín, 
íny, kéz, kisujj, könyök, köröm, láb, máj, mell, nyak, nyelv, orr, ököl, sarok, 
száj, szakáll, szem, szív, talp, tenyér, térd, test, torok, ujj, váll, vér, vese. 
Ezek közül az áll, begy, boka, derék, epe, ér, gyomor, hús, ín, íny, talp, vese 
az orosz nyelvben nem alkot állandó szókapcsolatokat. Helyszűke miatt 
ezúttal csak az ekvivalens szomatikus kifejezéseket veszem számba, de így is 
érzékelhető, hogy e két nyelvben viszonylag kevés formai és tartalmi szem-
pontból megegyező frazeologizmus van.2 

3. 

Részletesebben az ekvivalencia problémáiról Id: Földes i.m. 27-49. o. Formai 
azonosságon nem a grammatikai, szerkezeti formák egybeesését értem, 
hanem a kifejezést alkotó lexikai egységek különböző mértékű hasonlóságát. 

86 



csak/csupa csont és bőr 
beletörik a foga vmibe 
a füle botját sem mozdítja 
elereszti a füle mellett 
fülig szalad a szája 
az egyik fülén be, a másikon ki 

hegyezi a fülét 
fél füllel hall vmit 
nem hisz a fülének 
a kis ujja is többet ér vkinél 
tépi a haját 
égnek áll a haja 
a háta mögött vkinek 
hátat fordít 
az egyik lábad itt legyen, a másik ott 
alig áll a lábán 
nagy lábon él 
beteszi a lábát vhova 
bal lábbal kelt fel 
a nyakán lóg vkinek 
kitekeri vkinek a nyakát 
a nyelvén a lelke 
csípős a nyelve 

кожа да кости 
сломать зубы на чем-л. 
и ухом не ведет 
пропускат мимо ушей 
ротдо ушей 
в одно ухо влетает, из другого 
вылетает 
навостить уши 
слшать краем уха 
ушам сваим не поверить 
кто-л. и мизинца не стоит кого-л. 
рвать на себе волосы 
волосы становятся дыбом 
за спиной у кого-л. 
поворачиваться спиной 
одна нога здес, другая там 
ног не чувсгвовть 
жить на шиокую ногу 
ноги не будет здесь 
вставать с левой ноги 
вешаться на шею кому-л. 
свернуть шею кому-л. 
что на уме, то и на языке 
острый язык у кого-л. 

87 



hosszú a nyelve 
lóg a nyelve 
megered a nyelve 
vigyáz a nyelvére 
a nyelvét koptatja 
inkább elharapná a nyelvét 
jól felvágták a nyelvét 
megtalálja a közös nyelvet vkivel 
lóg az orra 
csak az orráig lát 
az orránál fogva vezet vkit 
beleüti az orrát vmibe 
fennhordja az orrát 
az orra előtt van vmi 
becsukják az orra előtt az ajtót 
a sarkában van vkinek 
a szájába rág vkinek vmit 
vkinek a száján kicsúszik vmi 
a száját tátja 
meghasad a szíve 
a szívére vesz vmit 
kiönti a szívét vki előtt 
nagy kő esett le a szivéről 
talpon van/áll 
a tenyerén hordoz vkit 
úgy ismeri, mint a tenyerét 
térdre kényszert vkit 
sokat leeresztett a torkán 
torkig van vmi vei 
megfagy a vér benne 
vkinek a vérében van vmi 
vérrel mos le vmit 
az ujja köré csavart vkit 
az ujjából szopta 
ujjal mutatnak rá 

длинний язык у кого-л. 
язык на плече у кого-л. 
язык развязыается 
держать язык за зубами 
чесать языком 
скорее язык проглотит, чем ... 
язык хорошо подвешен у кого-л. 
находить общий язык с кем-л. 
вешать нос 
не видеть дальше своего носа 
водить за нос кого-л. 
совать нос во что-л. 
задирать нос 
находиться под самым носом 
захлопнуть дверь перед носом 
ходить по пятам за кем-л. 
разжевать и в рот класть 
сорваться с языка у кого-л. 
разевать рот 
сердце надрывается 
принимать блузко к сердцу 
изливать душу перед кем-л. 
камень с души свалился 
быть на ногах 
носить на руках кого-л. 
знать как свои пять палцев 
поставить на колени кого-л. 
промочить горло 
сыт по горло 
кровь стынет 
это у него в крови 
смывать кровью 
оброодить вокруг пальца кого-л. 
высосать из пальца 
показывать пальцем на кого-л. 
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4. A magyar mint idegen nyelv oktatásában a frazeológiai 
egységeknek is méltó helyet kell biztosítani. Célszerű lenne összeállítani egy 
többnyelvű frazeológiai kisszótárt, amelyben tematikus - szitu - aktív 
szempontból csoportosítanánk a leggyakoribb és legszínesebb kifejezéseket. 
Meggyőződésem, hogy már kezdő nyelvcsoportokban is lehetséges, sőt 
szükséges a szólások és közmondások elsajátítása a különböző nyelvtani és 
beszédtémák gyakorlásakor. 

1. Színek: vörös, mint a paprika; fehér, mint a fal; fekete, mint a 
korom 

2. Ételek, ízek: édes, mint a méz; savanyú, mint az ecet; se íze, se 
bűze; több nap, mint kolbász; lesz még szőlő, lágy kenyér. 

3. Számot. Három a magyar igzság; kettőn áll a vásár; heten vannak, 
mint a gonoszok. 

4. Külső és belső tulajdonságok: csúf, mint az éjszaka; kövér, mint egy 
disznó; vékony, mint a nádszál; okos, mint a tavalyi kos; buta, mint 
a tök; irigy, mint a kutya; kanállal ette a tudományt; fenn hordja az 
orrát. 

5. Végezetül szeretnék bemutatni egy kis részletet a MOFSZ-ból a 
GALAMB vezérszóval alkotott szócikkek példáján. (Az irodalmi példák 
gyűjtése kb. hét évet vett igénybe és 1990-ben befejeződött. így az idézett 
művek jelenlegi irodalomtörténeti és kritikai értékelését természetesen nem 
tudtuk figyelembe venni, de nézetünk szerint a Szótár értékét ez a tény nem 
ronthatja.) 

GALAMB 
olyan (gömbölyű; kövér), mint a töltött galamb (J)aM. Mono/ma, 

NOJIHOBATAÍI, HO ßOCTATOMIO NPHBJIEKATEJIBHAFL > K e m i i H H a . "m>i i i i eHKa M 

Ambrus örült, hogy a felesége mégis megszólal. Egy kis pillantást vetett a 
párjára, aki úgy guggolt még mindig a tűzhely előtt, mint egy töltött galamb. 
(Móricz Zs. : Ugorka és paradicsom) 

AMÖpym 6bm pa^, Kor,n,a cynpyra naKoiieu 3aropomiBa. OH 
BirjiHiiyji MEJIBKOM na CB OK) Kpyrayio y n p y n o JKENY, npuceBinyio Ha 
KopTomcH n e p e a nenypKoií. 

A konyhában egy lány állt, kövér, mint a töltött galamb. (Kosztolányi D.: 
Édes Anna) 

H a KyxHe CToajia ^eByuiKa, KpyrjieiiKKaa, xaK ({lapmupoBannbifí 
ronyóoK. 
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A keskenyarcú úgy ül, hogy térde összesimuljon az asszonyéval: 
- Jót tett a tíz kiló soványodás. Nem sovány, nem túl kövér, amolyan 

töltött galambnak tetszik lenni. (Sásdi S.: Városszélen) 
M y ^ q n n a e y3KHM JIHIJOM CTapaeTC» cecTb noantDKe, HTOŐM 

npn>KaTbCíi KOJieHHMH K ee KOJieincaM: 
- To , HTo BLI noxyjteroi na .̂ecHTb KHJiorpaMMOB, TOJIKO B nojib3 y. 

Bbi H He xynaa H ne TOJicTaa, CKOpee Beerò nbime^Ka. 

olyan szelíd, mint a (kezes) galamb MnpojnoÖBbifi, KpoTKHÍi HCJIOBCK; 

KpoTKHfí Kax rojiyőb 
- János, harap ez a kutya? 
- A, nem. Szelíd, mint a galamb. 
- #Hom, TBOH coőaKa KyeaeTca? 
- J\a HeT. Kponca«, KaK ronyö. 

úgy élnek úgy szeretik egymást, mint a galambok >KHTI» B \inpe H 

coraacHH, B jnoÖBH ,npyr K apyry; JKUTB KAK ronyŐKH 

Vezetőm megszólal. 
- Mint a galambok. Úgy élnek, mint a galambok... Még a galamb se él 

ilyen szépen, mint a Tivadar úrék - marad meg véleménye mellett az altiszt. 
(Móricz Zs. : Gyerektelenek) 

HejioBeK, noKa3HBaioLnnH Mue ztopory, Bztpyr 3aroBopnji. 
- OHH CJIOBHO napa rojiyöeí í , >KHByT B corjiacHH H JIIOŐBH ... HeT, 

r o c n o ^ J I H T R I B A ^ a p c >KCHOH JHOÖHT / i p y r a p y r a ^ a ^ c e c H U b n e e , n e M 

rojiyÔH-noBTopim cBoe MneHne nocbiJibHbiíi. 
- Van egy ismerős házaspár, ahová sokszor járok teázni. Nagyon 

aranyosak, szeretik egymást. Szinte úgy élnek, mint a galambok. (MTV) 
- Y Mena ecTb 3NAKOMAA cynpyacecKaa n a p a , H nacTO xo>Ky K UHM na 

Hairacy naa. OHH oneiib MHJibie, H onenb JHOÖÍIT ,npyr jipyra. ^ H B y x KaK 
rojiyÖKH. 

Várja, hogy a sültgalamb a szájába repüljön; a sült galambra vár 
xßaTb, HTo >Kapenbie r o j i y ö n caMH B pOT noneTHT KOMy-ji. 
(ÜO Been BCpOHTHOCTH 3TO Bblpa^CeHHe nOHBHJIOCb H3 CTapHHHOÎÎ, 

HbiHe 3a6biTOH cKa3KH. Y MHorHX Hapo^oB cymecTByioT Jieren^bi o 
BOJimeŐHOH crpaHe, rue 6e3 Tpymia MO>KHO auiTb B aoBOJibCTBHH (CM. 
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HanpHMep npe^cTaBJieuHe apeBHHX rpeKOB H PHMJIHH O 30JIOTOM nexe, 
ŐHÖJieHCKHÍi pa fi H T.n.) 

- Egyikünk sincs valami pompás színben - mondotta Piblinger hegyezés 
közben. - Mi elpenészedünk, a panamisták meg pirosodnak. Akinek van 
esze, nem is várja itt a sültgalambot, hanem megy, fog magának, és maga 
süti meg. 

Mama inkább sóhajtott, mint kérdezte: 
- Hol várja magát az a galamb... 
- Hol? Talán Kanadában... (József Jólán, A város peremén) 
HHKTO H3 Hac He Mo^er naxBaroiTbCH xopoiiiHM 3flopoBi>eM-cKa3an 

ÜHÖJiHHrep noKa TOHHJI nanoray . - Mbi naxneM, a y a(J)epncroB meiai 
pyMHiibie. K T O xoTb HCMHOÍKKO cooőpa^caeT, He >K̂ ;eT, noKa eMy 
npHHecyT >KapeHoro rojiyôa na TapenoHKe, a caM ero xoneT nofiMaTb H 
3a>KapiiTb. 

MaMa cnpacHJia ejie cjibiiiiHO, co B3,HOXOM: 
- A n j e Mo>KHO HAÍITH TaKoro rojryÖH? 
- EUE? MO>KET 6biTb, B KAHAJTE . . . 

- Az új szomszédasszony igen lusta fajta, nem csinál semmit naphosszat. 
Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön. Pedig tudhatná, így nem 
mennek az ötről a hatra. (MTV) 

- HoBaa coce/pca Ta Ka H jiemmaa, nejibiMH ;UIMMII minerò He Jenaer , 
)KjteT, noKa >Kapenbie rojiyön caMii eíí B poT nojieTHT. A Be®. lOBecTiio, 
»ITO Tax CBOH aejra He nonpaBHinb. 

KyHHH A.B.: Annio-pycKHH (fípaieonorrmecKHH cjioBapb. MocKBa, 
T H C " . 1 5 5 . nepepa^. H flon. MocKBa, PyccKHÍi H3HK, 1 9 8 4 . 4 

Tax B.r. : OpaiiHy3CK0-pyccKHÍí (J)pa3eojioiHHecKHÍí coBapb. 
MocKBa, THC". 1963. 

EHHOBHH J I . 3 . - FPHUIHH H.H.: HeMemco-pyccKHH 
4>pa3eonorHMecKHH coBapb. "PyccKufi H3bncM, MocKBa, 1975.2 

JleBHHTOBa 3.3.: HrajiínicKO-pyccKHH (J)pa3cojiorHHecKHH 
MocKBa, "PyccKHÎi fl3bn<", 1985. 

Hep^aHueBa T.3.: HrajiínicKo-pyccKiiH (|)pa3eojiorHHecKHÍi 
MocKBa, "PyccKHfí H3MK", 1982. 

KomeJieB A.K.: B o nrap CK o -p y CCKHÍÍ (jipaseojiorimecKHH 
MocKBa, "PyccKHfí H3bnc", Coglia "Hayxa H HCKyccTBo", 1974. 
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EjiaxoB C.: PyccKoro-óonrapcKiiíí (J)pa3eojiorHHecKHH coBapt. 
MocKBa, "PyccKHfí snbnc", 1980. 

2 M.H. ^ Y Ö P O B H H , K.Kjiayzui: PyccKne (j)pa3eojiorH3Mbi B 

KapTHHKax. "PyccKHH H3bnc", MocKBa, 1990. M.I. Dubrovin-K.Klaudy: 
Orosz szólások és közmondások képekben. "Tankönyvkiadó", Budapest, 
1990. 
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