
Frazeológia a magyar nyelv tanításában 

KERÉKJÁRTÓ ÁGNES 

Mindennapi nyelvhasználatunk tele van képekkel. Némileg hasonlóan 
ahhoz, ahogyan régen az udvarlás során „virágnyelven beszéltek", vagyis 
közmegállapodás szerint meghatározott jelentést tulajdonítottak egy-egy 
virágnak az érzelmekkel, szerelmi élettel kapcsolatos mondanivaló kife-
jezésében, mindennapi beszédünkben meghatározott jelentést tulajdoní-
tunk egy-egy képnek. Például, ha valakinek nincs maradása a félelemtől, 
azt mondjuk rá: ég a föld a talpa alatt; aki hirtelenül, szó nélkül otthagy 
bennünket, az faképnél hagy; az erős, kitartó, szilárd jellemű embert pe-
dig úgy jellemezzük, hogy kemény fából faragták. 

A köznyelvi metaforák és a képszerű állandósult kifejezések, más né-
ven frazeológiai egységek vagy idiómák a nyelv lexikai készletének gaz-
dag és színes rétegét alkotják. Olyan sajátos szavak és kifejezések tartoz-
nak ide, melyek képhívó erejüknél fogva kiterjedt hálózatokat alkotnak 
egy-egy nyelv rendszerén belül. Lépten-nyomon találkozunk velük be-
szédben és írásban egyaránt. Megismertetésük fontos részét képezi a nyelv-
tanításnak. Nehézséget jelent viszont, milyen szempontok szerint közelít-
sük meg ezeket a rendkívül sokféle szintaktikai formában, jelentéstanilag 
különböző mértékben metaforizáltan megjelenő szavakat és kifejezéseket? 

A nyelvi anyag jellege megkívánja, hogy az elemzés során átlépjük a 
leíró nyelvészet határát, mivel gyakran csupán nyelvtörténeti, illetve mű-
velődéstörténeti ismeretek birtokában tárhatjuk fel a képek mögött meg-
húzódó eredeti, kompozicionális (vagyis az alkotóelemekből egy az egy-
ben levezethető) jelentést. A köznyelvi metaforák és idiomatikus kifeje-
zések összetett szemantikai jellegéből következik, hogy az elemzésnek 
olyan más diszciplínákkal is lehet érintkezési területe, mint az irodalom-
tudomány és a pszichológia. 

Sokfajta kiindulópont lehetséges tehát, és mindegyikből el lehetne jut-
ni valamifajta gyakorlati alkalmazásig is, amit a nyelvoktatásban aztán 
fel lehetne használni. A magyar frazeológiai egységek módszeres alkal-
mazott nyelvészeti feldolgozása azonban még várat magára, akárcsak egy 
tematikus idiómaszótár, mely fontos segédanyaga lehetne a magyar mint 
idegen nyelv tanításának. 
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E cikk keretein belül egyik hiány pótlására sem vállalkozhatom. Sze-
retnék viszont egy szintaktikai és egy szemantikai szempontú áttekintést 
adni a témáról, mely háttérismeretként szolgálhat a tanítási gyakorlatban. 

A szintaktikai elemzésekhez a strukturalizmus kínál megfelelő elmé-
leti keretet, a jelentéstani tárgyaláshoz pedig a kognitív nyelvészet. Az 
alábbiakban e kettős elméleti horizont elé helyezem a frazeológia leg-
fontosabb kérdéseit. A példasorokat úgy állítottam össze, hogy az elmé-
leti rész szemléltetésén túl a diákok szókincsének bővítésére is alkalma-
sak legyenek. 

A köznyelvi metafora és az idiomatikus kifejezés fogalma és fajtái 
A frazeológia tárgya hagyományosan a közmondás- és szóláskutatás 

volt. A nemzetközi nyelvészeti szakirodalom azonban az utóbbi évtize-
dekben átértelmezte ezt a felfogást, és az érdeklődés középpontjába az 
előre megformált, grammatikális mondatok helyett (amilyenek a közmon-
dások) a mondatrész értékű vagy mondattá kiegészíthető, csak többé-ke-
vésbé kötött kifejezések kerültek: a köznyelvi metaforák és a frazeológiai 
egységek, vagy más szakkifejezéssel idiómák. 

Ugyanannak a nyelvi jelenségnek e felsorolt különböző elnevezései 
onnan erednek, hogy a szláv nyelvű és a korábbi keletnémet nyelvészeti 
szakirodalomban a 'frazéma', 'frazeolexéma' elnevezéseket használták, 
ezzel szemben az angol nyelvű szakirodalomban az 'idiòma' terminus az 
általános (Burger 1998: 37). Az újabb német és magyar szakirodalomban 
keveredik ez a kétfajta terminológia. 

A köznyelvi metaforák erős képmegjelenítő erővel rendelkező egy-
tagú kifejezések. Egyetlen, morfológiailag tagolatlan szó metaforikus 
használata esetében egyszerű köznyelvi metaforáról beszélünk, például 
zebra 'fehér szőrű, fekete csíkos afrikai lófajta' vagy zebra 'az úttest fe-
kete-fehér sávokkal jelölt része, gyalogosátkelőhely'. Az ilyen típusú me-
taforikus szóhasználat a frazeológiai kutatás alsó határterületét képezi, 
ebben a dolgozatban nem foglalkozom vele részletesebben, jóllehet a 
nyelvtanításban ez a jelenség is az anyanyelv és az idegen nyelv közötti 
interferencia forrása lehet. Például egy holland diákom a „(telefon)&ag;y-
/ó" szót fordítva az anyanyelvében meglévő kép pontos megfelelőjét 
használta: „Felveszem a szarvat." (helyesen: „Felveszem a kagylót.") A 
hollandban ugyanis a (telefon)kagylót jelölő szó hoorn, azaz 'szarv'. 

Ha a köznyelvi metafora bonyolultabb morfológiai szerkezetű össze-
tett vagy képzett szó, olyan tömörített képpel van dolgunk, mely jelentés-
tanilag szoros rokonságban áll az idiomatikus egységek bizonyos típusai-
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val. Ezeket a köznyelvi metaforákat a szakirodalom idiomatikus szóösz-
szetételeknek (monofrazémáknak)1 nevezi, például: képmutató 'valami jó 
tulajdonságot vagy jó szándékot színlelő'. 

Idiomatikus kifejezésen (frazeológiai egységen) a mai kutatás több-
kevesebb képhívó erővel rendelkező, legalább kéttagú kifejezést ért, 
amelynek a jelentése deszkriptív szempontból nem kompozicionális, vagy-
is nem vezethető le egy az egyben az alkotó tagok jelentéséből, például: 
képmutató fráter 'olyan ember, aki valami jó tulajdonságot, jó szándékot 
színlel', kivágja a rezet 'kitesz magáért, megteszi a legtöbbet, amit csak 
képességei, lehetőségei megengednek', nem ijed meg a maga árnyékától 
'nem lehet könnyen megfélemlíteni, bátor'. 

A kifejezések szemantikai egységét tükrözi az is, hogy semleges mon-
datokban egy hangsúly alatt állnak (Kiefer 1992: 517), az alkotó tagok-
nak ez és csak ez az összekapcsolódása állítja elő az idiomatikus jelentést. 

Egy nyelv frazeológia-készletében a jelentéstanilag még többé-kevés-
bé motivált szókapcsolatoktól - mint amilyen a falnak beszél 'hiába be-
szél' - a teljesen elhomályosult, értelmezhetetlen képekig - például lóvá 
tesz vkit '(tréfából) rászed, becsap vkit' - számos fokozatot megtalálni. 
Egy kifejezés idiomatizálódásának az az előfeltétele, hogy benne külön-
leges, a konkréttól az absztrakt felé mutató jelentésváltozások menjenek 
végbe. Metaforikus vagy metonimikus átértelmezés eredményeként azu-
tán a szó szerinti, vagyis az alkotóelemekből közvetlenül levezethető je-
lentés helyébe - deszkriptív szempontból gyakran motiválatlanul - egy 
elvont, absztrakt jelentés lép. A jelentés még láthatóan valamiféle konkrét 
cselekvés metaforikus értelmezéséből keletkezett a következő kifejezé-
sekben: átesik a ló másik oldalára 'az ellenkező végletbe esik', darázsfé-
szekbe nyúl 'olyan dologba keveredik bele, melynek bolygatása sok bo-
nyodalmat okoz', rossz fát tesz a tűzre 'valami rosszat tesz'. 

Elhomályosultabbak azok az idiomatikus szóösszetételeink és kifeje-
zéseink, amelyek képanyaga régi szokásokon, mágikus elképzeléseken 
alapul, vagy a középkori élet, a boszorkányperek, a lovagvilág korabeli 
valóságából ered. Például a háztűznéző szavunk annak a szokásnak az 

1 Ezt az elnevezést használja Somhegyi Gyula valamennyi átvitt jelentésű önálló, illet-
ve névutós szóra. S bár - vitatható kritériumok alapján - különbséget tesz valódi és 
álmonofrazémák között, a fogalom az általa javasolt tág értelmezésben véleményem 
szerint elveszíti jelentését. Az idiomatikus szóösszetételekre leszűkítve viszont hasz-
nálható elnevezésnek tartom, főleg, ha valaki következetesen a „frazeológia" termi-
nológiai vonalat és nem az „idiòma" szóból levezethető szakkifejezéseket kívánja 
használni. 
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emlékét őrzi, hogy a házasulni szándékozó férfi első látogatása során 
megszámolta, hány tűzhelye van a háznak, amelyben a kiszemelt lány la-
kik, mivel a tűzhelyek számából következtetni lehetett az illető család 
anyagi helyzetére, a lány társadalmi státusára. Más példák, melyek képei 
elmúlt korokat idéznek: istennyila 'villám', kacsalábon forgó kastély 
'csodaszép, drága épület', átlát a szitán 'felismeri a ravaszságot, nem le-
het becsapni', kosarat ad 'visszautasít vmely, többnyire házassági aján-
latot', körmére ég a dolog 'túl későn kezd a munkához, alig tudja idejé-
ben befejezni', egy követ fúj vkivel 'tisztességtelen dologban együtt mes-
terkedik vkivel', kiállja a tűzpróbát 'bebizonyítja alkalmasságát', kígyót-
békát kiabál vkire 'minden rosszat ráfog vkire', lándzsát tör vki/vmi felett 
'súlyosan elítél vkit', minden hájjal megkent 'nagyon ravasz, álnok em-
ber', az ördöggel cimborál 'gyalázatos, gonosz ember', vásárra viszi CL 
bőrét 'kockáztatja az életét'. 

Azok a szokások, elképzelések, tárgyak, körülmények stb., amelyek a 
fenti kifejezésekben a jelentés átértelmezésének alapjául szolgáltak, mára 
jórészt feledésbe merültek, ismeretlenekké váltak, eltűntek. Az ilyenfajta 
idiomatikus kifejezések megkövült elemei a nyelvnek, régi időkre, ko-
rábbi nyelvállapotra emlékeztetnek. E „megkövültség" különböző mérté-
kű. A legszembetűnőbb azokban a kifejezésekben, amelyekben egy ön-
magában már nem használatos lexikális egység, tehát deszkriptív szem-
pontból egy „nem létező" szó is előfordul, például az elveti a súlykot ki-
fejezésben, melynek mai jelentése 'túlhalad a helyes mértéken, helytelen 
túlzásra ragadtatja magát', szerepel a sulyok szó, melynek jelentését ma 
már egy átlagos magyar anyanyelvű beszélő nem ismeri. Eredetileg vas-
tag, téglalap alakú, nyeles falap elnevezése volt, amellyel mosáskor a ru-
hát verték, s így tisztították. 

Ilyen teljesen elhomályosult kifejezések még: dugába dől, fabatkát 
sem ér, hoppon marad, pellengérre állít vkit/vmit. Ezek esetében ma már 
elképzelhetetlen a szó szerinti használat. 

A nyelvben folyamatosan keletkeznek újabb és újabb köznyelvi meta-
forák és idiomatikus kifejezések, például: vasfüggöny 'mesterséges poli-
tikai válaszfal a kapitalista és a szocialista országok között', kamatláb 
'százalékban kifejezett kamat, ami száz pénzegység után egy évre jár', 
kukac 'az e-mail levelezéshez használt @-jel', átadja a stafétabotot 'át-
adja a munkát, feladatot vki másnak', bedobja a törülközőt 'feladja a 
küzdelmet', nem rúg labdába 'jelentéktelen résztvevő', öngólt lő 'saját 
magának árt', övön aluli ütés 'lovagiatlan támadás'. 
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A felsorolt példákban az alkotóelemeket külön-külön, eredeti konkrét 
értelmükben is használjuk (vas, fiiggöny, kamat, láb, kukac stb.). A sport 
világából kölcsönzött képek pedig olyanok, melyeket még eredeti sport-
nyelvi, szószerinti jelentésükben is használunk, de egyéb beszédhelyze-
tekben az átvitt értelmű (metaforikus vagy metonimikus jelentést érezzük 
valódi, elsődleges jelentésnek és a szókapcsolatot ennek megfelelően 
szemantikai egységként kezeljük. 

A lexikális szemantikában akkor beszélünk metaforáról, ha egy szó 
hasonlóság alapján nyeri el új jelentését, vagyis az új, metaforikus alkal-
mazás denotációja hasonlóságot mutat az eredeti, szó szerinti alkalmazás 
denotációjával. A metaforikus elnevezés azokat a jegyeket emeli ki, ame-
lyek a hasonlóság alapjául szolgálnak. A denotációs jelentések nem ob-
jektív visszatükrözései a valóságnak, hanem annak egyfajta értelmezései, 
amelyben képet ölt a valóságra vetített nyelvi perspektíva (Geeraerts 
1989: 134-136). A faragatlan fickó például olyan ember, aki nem tud 
megfelelően viselkedni (elvont tulajdonság), illetlen, műveletlen; durva-
ságában, csiszolatlanságában hasonlít a megmunkálatlan, faragatlan fá-
hoz (látható, tapintható külső tulajdonság). Magatartásbeli azonosságot 
fedezhetünk fel a (meg)állja a sarat 'a nehézségek ellenére is kitart, 
helytáll' kifejezés konkrét képanyaga és elvont jelentése között. 

A metonimikus jelentésváltozás kontiguitáson, azaz valamifajta érint-
kezési viszonyon alapul, a jelentések referensei a valóságban egymás kö-
zelében helyezkednek el, valamilyen módon közük van egymáshoz -
szép példa a magyarban erre a nyelv szó. 

A jelentések referensei között sokféle kapcsolat lehetséges, gyakori a 
rész-egész viszony: a tenyeres-talpas ember nem csak nagy kezű és nagy 
lábú, a kéz és a láb ebben a kifejezésben az egész emberi alak helyett áll, 
a kifejezés jelentése 'nagydarab ember', a félti a bőrét kifejezésben pedig 
a 'bőr' az ember testi épségét, életét jelképezi. A szemantikai transzpa-
rencia tehát kifejezésenként igen különböző, attól függően, mikor és mi-
lyen metaforizációs, illetve metonimikus folyamatok eredményeként jött 
létre az új jelentés. Az értelmezés során a szubjektív elemet sem iktathat-
juk ki, végül is saját enciklopédikus ismereteinktől függ, átlátjuk-e egy-
egy kifejezés szemantikai motiváltságát. így például a matuzsálemi kor 
'nagyon idős kor', a salamoni bölcsesség 'nagy bölcsesség' bibliai isme-
reteket feltételez; az árgus szemekkel figyel vkit/vmit 'éberen, mindent 
észrevéve figyel vmit', a gordiuszi csomó 'megoldhatatlannak látszó fe-
ladat', a plátói szerelem 'olyan vonzalom, amelyben nem játszik szerepet 
a szexualitás' a görög kultúra öröksége; a nem kerget a tatár 'nem kell 
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úgy sietni', több is veszett Mohácsnál 'nagyobb baj is történt már ennél', 
nem enged a negyvennyolcból 'kitart az elképzelései mellett' magyar tör-
ténelmi események emlékét őrzi; a zöldszemű szörny pedig, mint a félté-
kenység metaforája Shakespeare Othello című drámájából vált ismertté. 
A képek mélyrétegének helyes értelmezésében tehát élettapasztalataink, 
kulturális hátterünk, a világról szóló ismereteink segítenek, vagyis a nyel-
vi információt szükségszerűen kiegészíti a nyelven kívüli. * 

Mindennek azonban csak elméleti szempontból van jelentősége, az 
idiomatikus kifejezések jelentésüket tekintve szó értékűek, megtanulá-
sukhoz és használatukhoz nem szükségesek etimológiai vagy általáno-
sabb kulturális ismeretek. Néha mégis érdemes egy-egy nyelvóra keretén 
belül is kitérni ezekre a tudnivalókra is, így színesebbé tesszük a tan-
anyagot, gazdagítjuk diákjaink nyelvről és kultúráról szóló ismereteit. 
Idiomatikus kifejezéseink eredetéről 0. Nagy Gábor: Mi fán terem? című 
gyűjteményében olvashatunk bővebben. 

Szintaktikai rendszerezés 

A formailag egyetlen szóból álló egységek (idiomatikus szóösszetéte-
lek) és a mondatértékű egységek (közmondások) közötti széles sávban az 
idiómák különböző szintagmatikus típusokban jelennek meg. Ezek leg-
gyakoribb fajtái a magyarban a kollokációk, a komparatív idiómák és az 
igei alapszavú idiómák. 

Belső szintaktikai változatosságuk következtében nagyon nehéz kö-
vetkezetesen rendszerbe foglalni ezeket a szerkezeteket. Alapvető kérdés, 
amit el kell döntenünk, hogy egy kifejezés belső szintaktikai struktúráját 
vagy a mondatban betöltött szerepét vesszük figyelembe. Mivel a belső 
szintaktikai struktúra - ami az alkotóelemek (többnyire) kötött szórendjé-
ben és adott, előre megformált toldalékolásában jelenik meg - a kifejezés 
szóként való megtanulásával automatikusan elsajátítódik, a magyart ide-
gen nyelvként tanulók szempontjából érdekesebb a mondatban betöltött 
szerep, vagyis a külső valencia vizsgálata. Például az aranyat ér 'sokat 
ér' kifejezésben a tárgyeset belső vonzat, csupán az alany helyét kell még 
kitöltenünk ahhoz, hogy grammatikális mondatot kapjunk: Májusi eső 
aranyat ér. A koldusbotra juttat vkit 'anyagilag teljesen tönkretesz vkit' 
kifejezésben viszont (amelyben a belső szerkezet szintén tartalmaz tárgy-
esetet) az alany mellett a külső tárgy helye is kitöltendő: Hiszékenysége 
koldusbotra juttatta ezt az embert. 

Az alábbi rendszerezésben az áttekinthetőség kedvéért a fentebb felso-
rolt nagy szintagmatikus egységek szerint tekintem át a magyar nyelv 
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idiómáit. Az egyes csoportokon belül azonban tárgyalni fogom a kifeje-
zések mondatban betöltött szerepét és külső vonzatait is. 

I. Idiomatikus szóösszetételek 

Az idiomatikus szóösszetételek (monofrazémák) erős képmegjelenítő 
erővel rendelkező összetett szavak. Csupán formai szempontból külön-
böznek az idiomatikus kifejezésektől, mivel nem tesznek eleget azok de-
finíció szerinti kéttagúságának. Ez azonban sok esetben pusztán helyes-
írási konvenció függvénye, ahogyan a következő példákból láthatjuk: fo-
gas kérdés 'nehéz kérdés', de szarvashiba 'súlyos hiba'; kétségbe esik 
'elveszíti a reményt', de szemrehány 'kifejezi rosszallását'; kezes bárány 
'engedelmes, jámbor ember', de lelkipásztor 'lelkész' (az 1999-es akadé-
miai helyesírás szerint). 

Valójában tehát ezekre a szavakra is jellemző a polilexikalitás, igaz, 
formailag a szóhatáron belül. Az összekapcsolt lexémák szemantikai egy-
ségét egybeírással jelöljük. A mondatban szófajuk szerint bármely mon-
datrész szerepet betölthetik. Főnévként viselkednek az alábbi felsorolás-
ban az A és B csoport monofrazémái, igék a C csoportba tartozó szavak, 
melléknévi szerepben állhatnak a D csoport kifejezései, határozószói sze-
repben pedig az E, F, G csoportban felsorolt egységek. 

Jelentésük szerkezetét illetően sokban hasonlítanak az idiomatikus ki-
fejezésekhez: alkotóelemeiket külön-külön konkrét értelemben használ-
juk, összekapcsolásuk azonban metaforikus vagy metonimikus átértelme-
zést eredményez, például a kék harisnya kék színű harisnyát jelent, a kék-
harisnya viszont tudálékos nő, aki úgy tesz, mintha komolyan értene a 
művészetekhez, irodalomhoz. A zsákbamacska eredeti értelmében régi 
vásári szerencsejáték neve volt, amely abból állt, hogy a játékosnak egy-
forma külsejű, de különböző tartalmú és értékű csomagokból kellett vá-
lasztania. Nem tudhatta tehát előre, mit nyer. A zsákbamacska szó mai je-
lentése 'előre nem látható kimenetelű dolog, előre meg nem határozható 
érték' ebből fejlődött ki. 

Sok idiomatikus szóösszetétel valamilyen többtagú idiomatikus kife-
jezés részeként is előfordul: zsákbamacskát árul 'titkolja igazi szándé-
kát'; zsákbamacskát vesz 'nem tudja pontosan, mire fog vezetni az, amibe 
belevágott'. 

A képes szóösszetételek sajátos szemantikai jellege világosan megmu-
tatkozik a fordítás során: az esetek nagy részében nem találunk a célny-
elvben az eredetinek megfelelő monofrazémát, és más képpel vagy több-
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tagú kifejezéssel kell körülírnunk a jelentést. A házasság első heteinek 
elnevezése például magyarul mézeshetek, hollandul viszont wittebroods-
weken, szó szerint 'a fehérkenyér hetei'. 

Egyszerűbb megtanulni azokat az idiomatikus szóösszetételeket, me-
lyek tükörszavak az egyes nyelvekben - bár helyesírásbeli eltérések itt is 
előfordulnak - , például: tükörsima 'egészen sima' ~ ném. spiegelglatt, 
holl. spiegelglad; struccpolitika 'olyan magatartás, mely nem veszi figye-
lembe a valóságot' ~ holl. struisvogelpolitiek, de ném. Vogel-Strauss-
Politik; hidegháború 'a kapitalista és a szocialista országok közötti feszült, 
ellenséges viszony időszaka' ~ ném. Kalter Krieg, holl. Koude Oorlog. 

A legtöbb idiomatikus szóösszetétel képanyaga és jelentése, illetőleg a 
köztük lévő kapcsolat rendkívül érdekes, nyelvspecifikus. A következő 
felsorolásban a gyakran használatos magyar képes szóösszetételekből 
válogattam, melyeket tapasztalatom szerint tanulságos összehasonlítani a 
diákok anyanyelvében meglévő megfelelőikkel vagy a megfelelő kö-
rülírásokkal. 

A) Személyek megnevezése: 
bőrfejű 'skinhead', bűnbak 'olyan ember, akire ártatlanul ráfogják má-

sok bűnét', csirkefogó 'haszontalan ember', fagyosszent 'fázós ember', 
fajankó 'ostoba, esetlen férf i \ futóbolond 'hóbortos, nem egészen normá-
lis ember', hűbelebalázs 'átgondolatlanul, elhamarkodottan cselekvő em-
ber' , jómadár 'csibész, mihaszna ember', kenyérkereső 'a megélhetésről 
gondoskodó személy', kismama 1. 'gyermeket váró nő'; 2. 'olyan anya, 
akinek kisbabája van', könyvmoly, 'aki folyton könyveket olvas', köpöny-
egforgató 'olyan ember, aki érdekből változtatja elveit', lángész 'rendkí-
vüli szellemi tehetségű ember', lókötő 'agyafúrt, de megbízhatatlan em-
ber', ludas (vmiben) 'a csíny, hiba elkövetésében vétkes ember', mák-
virág 'mihaszna, léha ember', nebántsvirág 'túlságosan érzékeny ember', 
paprikajancsi 'bohócként viselkedő, vagy rikítóan öltözött személy', po-
tyautas 'fizetés nélkül utazó személy', segédmunkás 'szakképzettség nél-
küli, fizikai munkát végző személy', selyemfiú 'kitartott, fiatal férfi', 
semmirekellő 'hitvány, mihaszna személy', senkiházi 'bizonytalan tár-
sadalmi helyzetű, haszontalan ember', szépfiú 'szép külsejű, de üresfejű 
fiatal férfi', szoknyavadász 'szerelmi kalandokat hajszoló férfi', talpnyaló 
'megalázkodóan hízelgő személy', tejfelesszájú 'nagyon fiatal, éretlen 
férfi', utcalány 'prostituált', vasgyúró 'erős felépítésű, izmos gyerek', 
vénlány 'olyan idősebb nő, aki nem ment férjhez', vészmadár 'olyan em-
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ber, aki állandóan veszélyt sejt', zöldfülű 'éretlen, tapasztalatlan sze-
mély', zsebtolvaj 'aki zsebbe, táskába nyúlva lop'. 

B) Fogalmak, dolgok megnevezése: 
ádámcsutka 'a nyakon kidudorodó pajzsporc', anyakönyv 'személyi 

adatokat, illetve azok változásait rögzítő hatósági nyilvántartás', baklövés 
'hiba', balsors 'szerencsétlen sors', bárányfelhő 'ritkás, fehéres gomolya-
gokból álló felhő', birkatürelem 'megingathatatlan türelem', feketepiac 
'spekulánsok illegális piaca\ felhőkarcoló 'sokemeletes épület', francia-
ágy 'kétszemélyes, egymatracos ágy', hangyaszorgalom 'fáradhatatlan 
szorgalom', katonadolog 'nem nagy baj (gyermekek vigasztalásául)', ke-
resztkérdés 'meglepetésszerű ellenőrző kérdés', kezeslábas 'egybesza-
bott, a végtagokat és a törzset takaró ruha', kincsesbánya 1. 'anyagi vagy 
szellemi javak gazdag lelőhelye'; 2. 'jól jövedelmező vállakózás', ko-
molyzene 'klasszikus zene', könnyűzene 'tánczene', lámpaláz 'nyilvános 
szereplést kísérő izgalom', légyott 'szerelmi találka', lidércnyomás 
'nyomasztó, félémét keltő érzés, illetve ilyen álom', lúdtalp 'boltozat nél-
küli, lapos emberi talp', macskakő 'domború felületű útburkoló kő', ma-
jomszeretet 'elfogult, túlzó szülői szeretet', mellékkereset 'a főálláson kí-
vüli munkából származó kereset', méregzsák 1. 'duzzogó gyerek'; 2. 
'lobbanékony, hirtelen haragú ember', mózeskosár 'kisbaba hordozására 
szolgáló, többnyire háncsból font, kétfülű, hosszúkás kosár', mentsvár 
'végső menedék', nagyhét 'húsvét előtti hét', névházasság 'formális, 
csak papíron létező házasság', nyakleves 'pofon', nyersfordítás 'még ja-
vítatlan, többnyire csak nagy vonalakban pontos fordítás', oroszlánrész 'a 
legnagyobb rész', örökbefogadás 'szülői-gyermeki viszony létesítése hi-
vatalos úton', öröklakás 'személyi tulajdonban lévő lakás', pálfordulás 
'vélemény, magatartás hirtelen változása', pápaszem 'szemüveg', pony-
varegény 'olvasmányos de esztétikai szempontból értéktelen regény', 
rabszolgamunka 'fárasztó, rosszul fizetett munka', szalmaláng 'hamar 
lelohadó lelkesedés', szamárfül 'könyv, füzet lapjának begyűrt sarka', 
szarkaláb 'szem körüli ránc', szemfényvesztés 'csalás', szénanátha 'al-
lergiás nátha', szeretetotthon 'szociális otthon', tengerszem 'mély, tiszta 
vizű hegyi tó', tollbamondás 'diktálás', uborkaszezon 'eseménytelen 
időszak', vezérfonal 'fő gondolatmenet', zsákutca 'egyik végén lezárt 
út'. 
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C) Cselekvések kifejezése: 
cserbenhagy vkit 'bajban segítség nélkül elhagy vkit\ félrelép 'hűtlen 

a házastársához', kiebrudal vkit 'megszégyenítő módon eltávolít vkit', 
köntörfalaz 'mellébeszél', szembenéz vmivel 'vállal vmit, nem riad visz-
sza', szembeszegül vminek 'ellenáll vminek', szemrehány vkinek vmit 'ki-
fejezi nemtetszését, rosszallását vkinek vmivel kapcsolatban', szörnyet-
hal 'hirtelen, borzalmat keltő módon meghal', tönkremegy 1. 'használ-
hatatlanná válik, elromlik'; 2. 'nem sikerül a vállalkozása'. 

D) Tulajdonságok megnevezése: 
acélidegzetű 'erős idegzetű', ágrólszakadt 'nagyon szegény, nyomo-

rult', eszeveszett 'meggondolatlan túlzásokba csapó, bolond', épkézláb 1. 
'egészséges; munkára alkalmas'; 2. 'jól megformált megnyilatkozás', 
földönfutó 'otthontalan, nagyon szegény', habfehér 'tiszta fehér', haj-
szálvékony 'nagyon vékony', hidegvérű 'rendíthetetlenül nyugodt', far-
kasétvágyú 'nagy étvágyú', forróvérű 'szenvedélyes', kétszínű 'alakos-
kodó', kézenfekvő 'nyilvánvaló', körmönfont 'ravasz', kőszívű 'rideg, ér-
zelmek nélküli', kötélidegzetű 'erős idegzetű', kristálytiszta 'egészen 
tiszta', madárcsontú 'vékony csontú', melegszívű 'együttérző, jóságos', 
méregdrága 'nagyon drága', méregerős 'nagyon erős (gyógyszer, étel, 
ital)', mellbevágó 'meghökkentő', nyílegyenes 'tökéletesen egyenes', 
nyíltszívű 'őszinte, nem titkolódzó', nyakatekert 'bonyolult', ólomnehéz 
'nagyon nehéz', pehelykönnyű 'nagyon könnyű', sasszemű 'messzire is 
tisztán, élesen látó (ember)', széllelbélelt 'léha, megbízhatatlan', szemfü-
les 'a kedvező lehetőségeket gyorsan felismerő és kihasználó', szemre-
való 'csinos', szívtépő 'megrendítően fájdalmas', szolgalelkű 'érdekből 
vagy gyávaságból alázatos', talpraesett 'a problémákat gyorsan, ügyesen 
megoldó', tojásfejű 'hosszúkás fejű', toronymagas 'nagyon magas', tyúk-
eszű 'butácska (nő)', viharvert 1. 'kopott, elhasznált'; 2. 'sok mindent ki-
állt, edzett'. 

E) A cselekvés módjának megnevezése: 
csigalépésben 'nagyon lassan', dióhéjban 'röviden', félvállról 'lekicsi-

nylően, hanyagul', foghegyről 'fölényesen', hajadonfőtt 'fedetlen fejjel', 
körömszakadtáig 'a végsőkig', kutyafuttában 'felületes gyorsasággal', 
lélekszakadva 'a nagy sietségtől zilálva', lóhalálában 'nagy sietséggel', 
négykézláb 'két kezére és két lábára támaszkodva', négyszemközt 'bizal-
mas kettesben', szépszerével 'erőszak nélkül', találomra 'a véletlenre 
bízva a dolgot', torkaszakadtából 'olyan hangosan, ahogy csak bír'. 
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F) Méret megadása: 
mákszemnyi 'olyan apró, mint egy mákszem', nyúlfarknyi 'rövid (tör-

ténet)', öklömnyi 'ököl nagyságú', szikrányi 'parányi dolog vmiből', te-
nyérnyi 'nagyon kis területű', ujjnyi 'olyan vastag, széles vagy hosszú, 
mint egy ujj'. 

G) Mennyiség megadása: 
édeskevés 'nagyon kevés', tengersok 'nagyon sok'. 

Az idiomatikus szóösszetételek egy sajátos csoportját képezik a mellé-
rendelő ikerszavak. A hagyományos nyelvtanokban a szűkebb értelem-
ben vett ikerítés a morfológiához tartozik, és mint a szóalkotás egyik sa-
játos módja említődik, e jelenségnek van kétségtelenül frazeológiai vetü-
lete is. Sok ikerszó-kapcsolat a gyakori együttes szereplés folytán mint 
egység nyert külön jelentésárnyalatot, ezt a kötőjeles írásmód is érzékel-
teti: foggal-körömmel, 'minden erővel' hímez-hámoz 'óvatosan kerülgeti 
a lényeget, mellébeszél', ízig-vérig 'teljesen', kézzel-lábbal 'minden esz-
közzel', lépten-nyomon 'mindenhol', nyakra-főre 'állandóan', szünös-
szüntelen 'szakadatlanul', tessék-lássék 'kelletlenül'. 

Találunk olyan szókapcsolatokat is, amelyekben már egybeírás mutat-
ja a jelentéstani egységesülést: hercehurca 'sok utánajárást, fáradozást 
igénylő ügy', hepehupás 'buckás, göröngyös, egyenetlen (út)', huzavona 
'ellentétes szempontok érvényesülése miatt nehézkes cselekvés', mézes-
mázos 'túlzottan, megjátszottan kedveskedő'. 

II. Kollokációk 

A 'kollokáció' terminus az angol nyelvű szakirodalomban alakult ki, s 
jelenleg kezd szélesebb körben elterjedni. Olyan kéttagú, főnévi vagy igei 
alapszavú frazeológiai egységet jelöl, amelyben determinációs viszony 
áll fenn a tagok között. A mondatban alapszavuk szófaja szerint szerepel-
hetnek meghatározott mondatrészekként. 

A kollokációk jelentése csak gyengén idiomatikus, mivel az egyik al-
kotóelem eredeti jelentésjegyeit részben vagy teljes egészében megőrzi és 
ezek beépülnek a kifejezés jelentésébe: érces hang 'erőteljes, zengésű 
férfihang', angolosan távozik 'észrevétlenül, búcsúzás nélkül távozik', 
nagy lábon él 'költekező, fényűző életet él'. A jelentés „átlátszóságának" 
(vagyis transzparenciájának) azonban a kollokációk esetében is különbö-
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ző fokozatai vannak, a bolygó hollandi kifejezés például elhomályosul-
tabb az előző példáknál. Eredetileg egy mondabeli holland hajóskapitányt 
neveztek így, aki arra kárhoztatott, hogy hajójával örökké a tengereket 
járja; a kifejezés mai értelme általánosabb: nyughatatlan, örökké úton lé-
vő emberre mondjuk. 

Egyes kutatók kollokációnak nevezik az olyan kéttagú, igei alapszavú, 
állandó vonzatos kifejezéseket is, mint figyelmet szentel vminek 'figyel 
vmire', igazolást nyer vmi 'beigazolódik vmi \ jutalmat ad vkinek 'meg-
jutalmaz vkit', kérdést intéz vkihez 'megkérdez vkit', látogatást tesz vhol 
'meglátogat vkit' stb. Mivel azonban ezekben a kifejezésekben képszerü-
ségről egyáltalán nem beszélhetünk, az ilyen típusú állandósult szókap-
csolatok nem idiomatikus kifejezések. A képszerűség ugyanis elenged-
hetetlen kritériuma az idiómáknak, ezért következetesebb a fenti terpesz-
kedő kifejezéseket grammatikai frazeológiának vagy funkcionális igés 
szerkezeteknek nevezni, s külön tárgyalni. 

A főnévi alapszavú kollokációk közül a minőségjelzős alcsoportban a 
jelzők többnyire az érzéki világ fogalomköréből valók, a főnevek viszont 
elvont jelentésűek. A szókapcsolat jelentését szintén az elvont síkon kell 
meghatároznunk: forró helyzet 'kínos, feszültségekkel teli szituáció'. 

A birtokosjelzős szerkezetekben gyakran valamifajta, a képi hasonla-
ton túlmenő gondolati azonosság is kifejeződik, így társítjuk például a 
szerencséhez változékonysága miatt a forgó kerék képét: a szerencse ke-
reke. A gyakori használat folytán e képek szemléletességüket vesztve 
nyelvünk mindennapos fordulataivá, esetenként közhelyeivé váltak: a jö-
vő zenéje 'amit az ezutáni idő hoz, jövendő', a megoldás kulcsa 'meg-
oldás'. 

Az igei alapszavú kollokációkban a formailag határozatlan (lényegé-
ben határozói jelentésű) tárgyat, illetve a ragos határozószót követi az 
ige, és szinte igekötőszerű szoros egységet alkot vele. Egyes igék eseté-
ben ezt már a helyesírás is jelöli, például tönkremegy 'elromlik, sikertele-
nül végződik'. Vannak olyan determináló szavak, melyek után többféle 
ige is állhat: csehül áll vmi/vki 'rosszul áll vmi', csehül van/csehül érzi 
magát 'rosszul érzi magát', egérutat ad/kap/keres/nyer/talál 'menekülési 
lehetőséget ad/kap/keres/nyer/talál'. 

A) Minőségjelzős szerkezetek 
Személyek jelölése: agyafúrt fickó 'ravasz férfi', ártatlan bárány 

'ártatlan ember', buta liba 'butácska nő', eladó lány 'még férjhez nem 
ment felnőtt nő', ennivaló gyerek 'nagyon aranyos gyerek', éjjeli bagoly 
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'aki szeret éjszakázni\ fekete bárány 'akire minden rosszat ráfognak, no-
ha ártatlan', goromba tuskó 'nyers, durva ember', gyermekágyas asszony 
'az asszony állapota a szülés utáni hetekben', hétpróbás gazember 'elve-
temült, rossz ember', irigy kutya 'nagyon irigy ember', kezes bárány 
'szelíd, jámbor ember', kivert kutya 'otthontalan ember', ravasz róka 'na-
gyon ravasz ember', szemtelen fráter 'szemtelen férfi', szerencsétlen 
flótás 'szerencsétlen ember', szürke egér/szürke veréb 'aki semmilyen 
szempontból nem tűnik fel', tagbaszakadt férfi 'jól megtermett, erős férfi'. 

Fogalmak jelölése: áldott állapot 'terhesség', arany középút 'szélső-
ségektől tartózkodó, mértékletes magatartás' enyhe túlzás 'kis mértékű 
túlzás', erős tréfa 'durva tréfa', forró szerelem 'nagy szerelem', főbenjá-
ró bűn 'nagyon súlyos bűn', hajmeresztő ötlet 'ijesztően meglepő ötlet', 
hátborzongató mutatvány 'rendkívül veszélyes mutatvány', hétpecsétes 
titok 'szigorúan őrzött titok', ízetlen tréfa 'bántó, ízléstelen tréfa', légből 
kapott hír 'megalapozatlan hír', mennyei boldogság 'nagy boldogság', 
mérhetetlen fájdalom 'nagy fájdalom', nehéz sors 'megváltoztathatatla-
nul rossz életkörülmények', néma csend 'teljes csend', nyers modor 'nem 
udvarias modor', spártai életmód 'edzett, szigorú, egyszerű életmód', 
száraz humor 'amelyben több az értelmi, mint az érzelmi elem', szemen-
szedett hazugság 'aljas hazugság', sziklaszilárd elhatározás 'nagyon erős 
elhatározás', sziszifuszi küzdelem 'kilátástalan küzdelem'. 

B) Birtokosjelzős szerkezetek: 
a beszéd fonala ' folyamatos beszéd', Dáriusz kincse 'óriási kincs', az 

élet alkonya 'az emberi élet utolsó korszaka, öregkor', az életforrása 'az 
élet keletkezési helye', az élet sója 'ami értékessé teszi az életet', a felej-
tés pora 'felejtés', a halál árnyéka 'a halál közelsége', a halál torka 'a 
halál közelsége', az ígéret földje 'földi paradicsom', a sors keze 'a vélet-
lenre bízott döntés', a tudás fája 'édenkerti fa, melynek gyümölcse min-
dentudást ad', a végzet hatalma 'az élet elháríthatatlan (vagy annak hitt) 
történései', vénasszonyok nyara 'koraőszi meleg napok'. 

C) Tárgyas vagy határozós szerkezetek: 
csonttá fagy 'egészen megfagy, keménnyé fagy', fabatkát sem ér 

'semmit sem ér', farkasszemet néz vkivel 'mereven szembenéz vkivel', 
foggal-körömmel védekezik 'minden erővel védekezik', gomba módra 
szaporodik 'gyorsan szaporodik, terjed', hétrét görnyed 'mélyen meg-
görnyed', ízzé-porrá zúz/tör vmit 'apró darabokra zúz/tör vmit', kékre-
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zöldre ver vkit 'nagyon megver vkit', kővé dermed 'mozdulatlanná der-
med', a kutyának sem kell vmi/vki 'senkinek sem kell', a légynek sem árt 
'senkinek sem árt', a levegőbe beszél 'megalapozatlan kijelentéseket 
tesz', nagyot hall 'rosszul hall', nagyot néz 'nagyon elcsodálkozik', pórul 
jár 'rosszul jár', vargabetűt csinál 'keriilőutat tesz', zöldeket beszél 'ba-
darságokat beszél'. 

III. Komparatív idiómák (szóláshasonlatok) 

A komparatív idiómák olyan körülíró kifejezések, melyekben az alap-
szó melléknév vagy ige, s az általa kifejezett tulajdonság vagy cselekvés 
intenzitását összehasonlítás által fokozzuk, illetve tagadjuk, s tesszük 
egyben érzékletessé. Szintaktikailag átmenetet képeznek a teljes monda-
tok felé, állítmányi szerepet töltenek be, legtöbbször csak az alanyt kell 
melléjük megadni. Kivételt képeznek azok a komparatív idiómák, me-
lyekben az alapszónak kötelező vonzata van: annyit ért hozzá, mint tyúk 
az ábécéhez 'semmit nem ért hozzá'. 

A) A melléknévi alapszavú szóláshasonlatok jelentésszerkezetét sema-
tikusan így írhatjuk le: „melléknévi alapszó jelentése + nagyon". Például: 
ártatlan, mint a ma született bárány; édes, mint a méz - mézédes; egész-
séges, mint a makk - makkegészséges; éhes, mint a farkas - farkaséhes; 
erős, mint a méreg - méregerős (étel-ital); erős, mint a bivaly - bivaly-
erős (ember); fehér, mint a fal - falfehér (emberi arc); fehér, mint a hó -
hófehér; fekete, mint a korom - koromfekete; forró, mint a tűz - tűzforró; 
gyáva, mint a nyúl; gyors, mint a villám - villámgyors; hideg, mint a jég 
-jéghideg; karcsú, mint a nádszál - nádszálkarcsú (nő); kemény, mint a 
kő - kőkemény; könnyű, mint a pehely — pehelykönnyű; piros, mint a vér 
- vérpiros; piros, mint a tűz — tűzpiros; ravasz, mint a róka; puha, mint a 
bársony - bársonypuha; szorgalmas, minta hangya; szürke, mint az egér 
— egérszürke. 

A szóláshasonlatok, a kollokációk és az idiomatikus szóösszetételek 
között gyakori a szoros rokonság: sok szóláshasonlatot egyetlen összetett 
szóvá tömöríthetünk. A felsorolt példákban csupán az ártatlan, mint a ma 
született bárány; gyáva, mint a nyúl; ravasz, mint a róka; szorgalmas, 
mint a hangya kifejezéseknek nincsen egy az egyben megfelelő mono-
frazéma-párjuk, léteznek viszont olyan kollokációk, mint ártatlan bá-
rány, gyáva nyúl, ravasz róka, valamint olyan monofrazémák, mint han-
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gyaszorgalom és nyúlszívű. Jelentéstanilag elmosódik a határ a különbö-
ző szerkezetek között. 

A példákból megfigyelhetjük, hogy sok melléknévi alapszavú szólás-
hasonlatban fontos szerepet kap a percepció: a hőérzet, a tapintás. Más 
kifejezésekben növények, állatok egy-egy jellegzetes tulajdonsága szol-
gál a hasonlat alapjául. 

B) Az igei alapszavú szóláshasonlatokban a jelentésbeli többlet leg-
többször a hasonlításban bennefoglalt nagyításból, túlzásból, szokatlan, 
össze nem illő képekből ered, a jelentés szerkezete tehát: „igei alapszó 
jelentése + nagyon". Például: alszik, mint a tej; alszik, mint a bunda; el-
tűnik, mint a kámfor; fél vmitől, mint a tűztől; hazudik, mintha könyvből 
olvasná; hazudik, mint a vízfolyás; ismerik, mint a rossz pénzt; iszik, mint 
a kefekötő; kerülgeti, mint macska a forró kását; no, mint a gomba; ordít, 
mint a fába szorult féreg; örül, mint majom a farkának; repül, mint a 
gondolat; reszket, mint a nyárfalevél; rohan, mint a szélvész; sír, mint a 
záporeső; szidja, mint a bokrot; veszik, mint a cukrot. 

Vannak olyan komparativ idiómák is, amelyekben az alapszó jelenté-
sének az ellentétét állítjuk. Ezek jelentésszerkezete: „igei alapszó jelenté-
se + egyáltalán nem". Például: áll rajta, mint tehénen a gatya; annyit 
eszik, mint egy madár; készül, mint a Luca széke; úgy úszik, mint a nye-
letlen balta. 

IV. Igei alapszavú idiomatikus kifejezések 

Olyan hosszabb, igei alapszavú szótári tételek tartoznak ide, amelyek 
potenciális mondatközpontok. A mondatban régensként viselkednek, vagyis 
megkövetelik maguk körül meghatározott számú nyelvi egység jelenlétét 
(a vonzatokat), melyeknek eleget kell tenniük bizonyos morfológiai (eset-
ragok, névutók) és szemantikai (szelekciós kritériumok) tulajdonságok-
nak. Az idiòma körüli üres helyeket tehát megfelelő módon ki kell tölteni 
ahhoz, hogy grammatikális mondatot kapjunk. Mint a mondat strukturális 
középpontja, az igei alapszavú idiomatikus kifejezések az alanyi vonzat-
tal állnak a legszorosabb egységben, mivel az alanyt egyeztetjük a kifeje-
zés ragozott igéjével: lehazudj a a csillagot is az égről 'nagyon hazudik' -
János lehazudja a csillagot is az égről. Valamennyi vonzattípus közül az 
alanyi vonzat a leggyakoribb, a legtöbb igei alapszavú kifejezés mellé 
odaértjük, hogy „valaki". Rövidítését (vki) az alábbiakban következetesen 
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nem írom ki, az alanyi vonzat meglétét csak akkor jelölöm explicit mó-
don, ha a kifejezés szemantikai szelekciós szabályai meghatározott típusú 
alanyt kívánnak. Ilyen eset például, ha az alany szerepében élettelen do-
log is (vki/vmi) vagy csak élettelen dolog állhat (vmi). Szórványosan elő-
fordul, hogy egészen szigorú elvárásoknak megfelelően kell kitölteni az 
alany helyét egy-egy kifejezés mellett, ilyenkor ezt megadom: (vki = 
lány) petrezselymet árul 'bálban nem kérik fel táncolni'. 

Az alanyi vonzat mellett gyakran szerepel tárgyi vagy határozói von-
zat is, illetve ezek valamiféle kombinációja: jó/rossz néven vesz vmit 
vkitől 'örül vminek', ill. 'megharagszik vmiért': Ne vedd rossz néven tő-
lem ezt a megjegyzést! 

Bonyolultabb a helyzet, ha a szerkezeten belül a birtokos személyét és 
számát is ki kell tölteni: eszébe jut vmi 'gondol vmire' - Eszembe jutott 
egy történet. A birtokviszonyt (is) tartalmazó idiómákat nehezen tudják 
elsajátítani a diákok. Ennek az a morfoszintaktikai sajátosság az oka, 
hogy a magyarban - a legtöbb külföldi nyelvtanuló számára szokatlan 
módon - a birtokos számát és személyét a birtokszón jelöljük. Mint isme-
retes, a legtöbb európai nyelv a birtoklás kifejezésére névmási birtokos 
szerkezetet használ, mely jelzőként viselkedik. A magyarban viszont 
szintaktikailag a birtokost inkább „alanyszerűnek" kell tartanunk, mely a 
birtokszón főnévi inflexióban jelenik meg. Ezt a jellegét szem előtt tart-
va, de jobb elnevezés hiányában az ilyenfajta vonzatot az alábbi csopor-
tosításban genitivusnak fogom nevezni.2 

Különleges csoportot képviselnek azok az idiómák, amelyeknek csak 
genitivusi vonzatuk van, vagyis nem kell melléjük külső alanyt rendelni, 
csupán a birtokos számát és személyét kell még megnevezni ahhoz, hogy 
teljes mondatot alkothassunk: fúrja az oldalát a kíváncsiság - Fúrja az 
oldalamat a kíváncsiság. Ha a birtokost nem egyetlen főnévi inflexióval 
jelöljük, hanem külön szóval megnevezzük, zéró-morfémával vagy -nak/ 

* * 

-nek raggal állhat: Fúrja Eva oldalát a kíváncsiság. / Fúrja Évának az 
oldalát a kíváncsiság. 

Szintén csak genitivusi vonzata van azoknak az egységeknek, ame-
lyekben a birtoklást jelentő van ige szerepel, arany szíve van vkinek 'ne-
mes, jóságos szíve van' - Arany szíved van. / Édesanyámnak arany szíve 
van. 

2 A Strukturális magyar nyelvtan szerzői a birtokost a főnévi csoport alanyának tart-
ják: „A magyar birtokos, csakúgy mint az ige alanya, csak akkor ölthet hangalakot, 
ha a birtokon megjelöljük számát és személyét" (204). 
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Az igei alapszavú magyar idiomatikus szerkezetek vonzatok szerinti 
főbb típusai: 

Alanyi vonzat: bekapja a horgot 'enged vki önző csábításának, s 
ezáltal a maga szempontjából kedvezőtlen helyzetbe kerül', cigányútra 
megy (vmi = étel, ital) 'a nyelőcső helyett a légcsőbe kerül, és görcsös 
köhögést okoz% cseberből-vederbe jut 'egyik nagy bajból egy másik ha-
sonló, vagy nagyobb bajba jut', (vmi) csütörtököt mond 1. 'nem sül el a 
fegyver'; 2. 'a vállalkozás nem sikerül', délibábot kerget 'megtévesztő, 
csalóka álmai vannak', elveszíti a fonalat 'kiesik a beszéd gondolatmene-
téből', felveszi a beszéd fonalát 'folytatja a megszakadt beszélgetést', 
füstbe megy (vmi = remény, terv) 'semmivé válik', húzza az igát 'robotol, 
vmilyen nehéz terhet visel', jó/rossz bőrben van 'jól/rosszul néz ki', ke-
reket old 'megszökik, búcsú nélkül távozik', két tűz közé szorul 'olyan 
helyzetbe kerül, hogy kétfelől támadják', kirúg a hámból 'eltér józan, 
szolid életmódjától és mulat egy nagyot', kizökken a (megszokott) kerék-
vágásból 'megváltozik vki körül a dolgok megszokott menete', köti az 
ebet a karóhoz 'makacsul ragaszkodik véleményéhez, elhatározásához', 
kiugratja a nyulat a bokorból 'ügyesen kitudakolja vki titkát, rejtett szán-
dékát', kötélnek áll 'enged a kérésnek', (vmi = terv, vállalkozás) kútba 
esik 'meghiúsul', kutyaszorítóban van/kutyaszorítóba kerül 'nehéz, szo-
rongatott helyzetben van/helyzetbe kerül', kutyául van 'nagyon rosszul 
van', lenyeli a békát 'kénytelen-kelletlen eltűr vmi kellemetlenséget', 
lopja a napot 'henyél, nem dolgozik', rázza a rongyot 'nagyzol, fitogtatja 
gazdagságát', révbe jut 'célját elérve megpihenhet', rövidre fogja a 
gyeplőt 'megszigorítja a fegyelmet', túlfeszíti a húrt 'túlzott igényei van-
nak, szertelenül csinál vmit, ezért nem éri el célját', tűkön ül 'kínzó 
nyugtalansággal vár', vérszemet kap 'szemtelenül felbátorodik', a zava-
rosban halászik 'kihasználja a kétes lehetőségeket', zsákutcába jut 'olyan 
helyzetbe kerül, amelynek nincs megoldása'. 

Alanyi + tárgyi vonzat: hosszú lére ereszt vmit 'hosszasan, körülmé-
nyesen beszél', esz a sárga irigység vkit 'vki szenved az irigységtől', ke-
nyértörésre visz vmit 'kikényszeríti a döntést', kertelés nélkül megmond 
vmit 'szépítés, kerülgetés nélkül elmondja a mondandóját', készpénznek 
vesz vmit 'kételkedés nélkül igaznak fogad el vmit', kordában tart 
vkit/vmit 'ellenőriz, megfékez vkit/vmit', lehúz a sárga földig vkit/vmit 
'nagyon lehord, leszid vkit', (vmi = hír, esemény) mellbe vág vkit 'vmi 
nagyon megdöbbent, fájóan érint vkit', mellre szív vmit 'nagyon komo-
lyan vesz vmilyen bántást', nagydobra ver vmit 'elhíresztel vmit', nyélbe 
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üt vmit 'sikeresen elintéz vmit', nyakon csíp vkit 'utolér, elfog vkit', 
ráncba szed vkit 'megfegyelmez vkit', rózsaszínben lát vmit 'túl opti-
mistán ítéli meg a helyzetet', sárba tipor/tapos vmit 'meggyaláz vmit', 
sutba dob/vet vmit 'nem használ többé vmit', szem előtt tart vmit 'figyel 
vmire', szemmel tart vkit/vmit 'figyelemmel kísér vkit/vmit', szemügyre 
vesz vkit/vmit 'megnéz vkit/vmit', szélnek ereszt vkit 'további gondosko-
dás nélkül elküld vkit', véka alá rejt vmit 'eltitkol vmit'. 

Alanyi + részeshatározói vonzat: csapja a szelet vkinek 'udvarol 
vkinek', nyaklevest ad vkinek 'ad egy pofont vkinek', teszi a szépet 
vkinek 'udvarol vkinek'. 

Alanyi + helyhatározói vonzat: kesztyűs kézzel nyúl vmihez 'óvato-
san, nagy körültekintéssel kezd el foglalkozni vmivel', lelket ver vkibe 
'megvigasztal vkit', lovat ad vki alá 'felbátorít vkit', mérget vesz vmire 1 

'nagyon biztos vmiben', nyakig van vmiben 'teljesen benne van vmiben', 
szemet huny vmi felett 'nem vesz figyelembe valami negatív dolgot', 
szemet vet vkire/vmire 'meg akarja szerezni magának', tőkét kovácsol 
vmiből 'a maga javára fordít vmit'. 

Alanyi + társhatározói vonzat: egy húron pendül vkivel 'egyformán 
hitványak', hadilábon áll vkivel 'rossz viszonyban van vkivel', lépést tart 
vkivel 'vmilyen vonatkozásban ugyanolyan eredményt tud felmutatni', 
magas lóról beszél vkivel 'fölényesen, lekicsinylően beszél vkivel', 
megtalálja a közös nyelvet vkivel 'sikerül áthidalnia a felfogásbeli kü-
lönbségeket vagy érdekellentéteket', összeszűri a levet vkivel 'vmilyen 
nem tisztességes dologban szövetkezik vkivel', tisztában van vmivel 'vi-
lágosan lát, megért vmit', torkig van vmivel/vkivel 'elege van vkiből, 
vmiből', ujjat húz vkivel 'beleköt vkibe, összetűz vkivel', zöldágra ver-
gődik vmivel/vkivel 'nehézségek után megoldja a problémát, egyetértésre 
jut, boldogul vki vei/vmi vei'. 

Genitivusi (birtokos szerkezeten belüli alanyi) vonzat: felkopik az 
álla 1. 'éhen marad', 2. 'nem kapja meg, amire vágyik', felvágták a nyel-
vét 1. 'jól tud feleselni', 2. 'bőbeszédű', földbe gyökerezik a lába a cso-
dálkozástól 'nagyon elcsodálkozik', hiányzik egy kereke 'nincs a helyén 
az esze, féleszű, hóbortos', eljár a szája 1. 'meggondolatlanságból el-
mond vmilyen titkot', 2. 'őszintébb a kelleténél', jól/rosszul áll a szénája 
'kedvezően/kedvezőtlenül alakulnak a dolgai', kopog a szeme az éhségtől 
'nagyon éhes', könnybe lábad a szeme 'elfutja a szemét a könny', leesik 
az álla (a csodálkozástól) 'nagyon elcsodálkozik', megalszik a tej a szá-
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jában 'mulya, tehetetlen, nagyon lassú', a szeme-szája tátva marad a 
csodálkozástól 'nagyon elcsodálkozik', a torkán akad a szó 'megdöbbe-
nésében nem tudja kimondani azt, amit akar'. 

Genitivusi + határozói vonzat: fáj a foga vmire 'nagyon szeretne 
vmit megszerezni magának', fő a feje vmi miatt 'komoly gondjai vannak 
vmi miatt', nem fűlik a foga vmihez 'nincs semmi kedve vmihez'. 

Birtoklásmondat: sok van a rovásán 'sok helytelen cselekedetét, hi-
báját tartják számon' , vaj van a fején 'nem ártatlan vmilyen csíny vagy 
kisebb bűn elkövetésében', van/nincs bőr a képén 'nincs semmi tisztes-
ségtudás vkiben', van/nincs sütnivalója 'van/nincs esze vkinek'. 

Birtoklásmondat + egyéb vonzat: van/nincs köze vmihez 'érint/nem 
érint vkit vmilyen dolog'. 

Genitivusi + alanyi vonzat (azonos személy és szám): elveszíti a fe-
jét 'egészen megzavarodik és megfontolatlanul cselekszik', hegyezi a fü-
lét 'nagyon odafigyel vmire, meg akar hallani vmit', kemény fába vágja a 
fejszéjét 'túlságosan nehéz dologba, vállalkozásba kezd', kijön a sodrából 
'elveszíti az önuralmát', lakatot tesz a szájára 'hallgat vmiről', a marká-
ba nevet 'titokban, kárörvendve örül vminek', megáll a saját lábán 
'önálló, független ember', nem fér a bőrébe 'nagyon nyugtalan', az orra 
hegyéig sem lát 'egyáltalán nem lát', sütteti a hasát a napon 'lustálko-
dik'. 

Genitivusi + alanyi (azonos személy és szám) + tárgyi vonzat: kiráz 
a kisujjából vmit 'remekül tud, nagyon jól ismer vmit', a tenyerén hordoz 
vkit 'rendkívül elkényeztet vkit'. 

Genitivusi + alanyi (azonos személy és szám) + határozói vonzat: 
beleüti az orrát vmibe 'beleavatkozik vmibe, ami nem tartozik r á \ f e n i a 
fogát vmire 'nagyon szeretne vmit megszerezni magának', kiteszi a lelkét 
vkinek/vkiért 'odaadóan mindent megtesz vkiért/vmiért', kiönti a szívét 
vki előtt 'őszintén feltárja az érzéseit, elmondja, mi bántja', lejárja a lá-
bát vmiért 'hosszan gyalogol azért, hogy vmit megszerezzen', tartja a 
hátát vmiért 'vállalja vminek a kellemetlen következményeit', töri a fejét 
vmin 'erősen gondolkozik vmin', töri a fejét vmiben 'vmit tervez (több-
nyire vmilyen csínyt)'. 

Genitivusi + alanyi vonzat (különböző személy és szám): bogarat 
tesz a fülébe vkinek 'felkelti az érdeklődését vkinek vmivel kapcsola-
tban', borsot tör az orra alá vkinek 'bosszúságot okoz vkinek', egyengeti 
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az útját vkinek 'segít vkit célja elérésében', elhúzza vkinek a szája előtt a 
mézesmadzagot 'kecsegtető ígéretekkel csábít vkit', vkinek a könyökén 
jön ki vmi 'vki túlságosan jól ismer vmit, elege van vmibőP, vkinek nehe-
zére esik vmi 'nem szívesen tesz meg vmit', (a) nyakára jár vkinek 'gya-
kori látogatásaival zaklat vkit', rágja a fülét vkinek 'erőszakosan kérlel, 
rábeszél vkit vmire', a szavába vág vkinek 'nem várja meg a beszédbeli 
szünetet', vmi szöget üt a fejében vkinek 'vmi elgondolkoztat vkit', túljár 
az eszén vkinek 'okosabb, mint vki más'. 

Genitivusi + alanyi (különböző személy és szám) + tárgyi vonzat: 
kiver a fejéből vkinek vkit/vmit 'eléri, hogy vki ne gondoljon többé 
vkire/vmire', a lelkére köt vkinek vmit 'nyomatékosan meghagy vkinek 
vmit', a szájába rág vkinek vmit 'részletesen elmagyarázza vkinek, hogy 
mit mondjon'. 

Kettős genitivusi vonzat (azonos személy és szám): inába száll a 
bátorsága 'elveszíti minden bátorságát'. 

Kettős genitivusi + alanyi vonzat (azonos személy és szám): nyaká-
ba veszi a lábát 'nagyon siet, fut'. 

V. Közmondások 

A közmondások valamifajta általánosan ismert bölcsesség tömör, ké-
pes megfogalmazásai, egy közösség kollektív tudatának expresszív kife-
jeződései: Csalánba nem üt a mennykő 'hitvány emberrel nem szokott 
nagy szerencsétlenség történni'. Türelem rózsát terem 'a kitartás ered-
ményt hoz'. 

Mondatértékű egységek lévén szintaktikai szempontból az idiomatikus 
egységek felső határát alkotják. Szemantikai jellegükhöz tartozik, hogy 
nem abszolút igazságokat fogalmaznak meg, hanem erősen helyzetekhez 
kötődő felismeréseket. így tehát egy-egy nyelv közmondáskincsében 
egymásnak ellentmondó tartalmú kijelentésekkel is találkozunk: Hallgat-
ni arany 'hallgatni sokszor hasznosabb, mint beszélni'. Szóból ért az em-
ber 'ha azt akarja valaki, hogy megértsék, figyelembe vegyék kívánsága-
it, beszélnie kell'. 

A közmondások témakörének gazdag szakirodalma van, ebben a ta-
nulmányban nem foglalkozom velük bővebben. 
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A fenti rendszerezés csak a leggyakoribb magyar idióma-típusokról ad 
áttekintést. Nem kaptak helyet benne azok az idiómák, melyekben 
nominatív funkciójú szóhoz viszonyszó kapcsolódik: egy füst alatt 
'együtt, egyszerre vmivel', szemrebbenés nélkül 'tétovázás, lelkiismeret-
furdalás nélkül'; valamint hiányoznak a több tagból álló melléknévi sze-
repű kifejezések is, mint anyaszült meztelen 'teljesen meztelen', velejéig 
romlott 'gonosz' stb. 

Szemantikai megjegyzések 
Az idiomatikus kifejezéseket jelentésük alapján fogalomkörök szerint 

célszerű rendszerezni. Ilyen felépítésű gyűjtemény Póra Ferenc 1907-ben 
megjelent A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve c. úttörő 
jellegű munkája, melyben a szerző harmincezer szinonim szót és szólást 
gyűjtött össze nyolcszáz logikai csoportban. 

Póra a következő fő fogalomkörök szerint csoportosította anyagát: 
1. Elvont vonatkozások (lét, vonatkozás, mennyiség, rend, szám, idő, 

változás, ok, okozat); 
2. Tér (kiterjedés, alak, mozgás); 
3. Anyag (szervetlen anyag, szerves anyag, élet, halál, érzékszervek, 

tapintás, hő, íz, szag, hang, fény); 
4. Fogalomképzés (fogalomközlés, a fogalomközlés eszközei, nyelv); 
5. Akarat (egyéni akarat, másokra vonatkozó akarat, birtokra vonatko-

zó akarat); 
6. Érzelem, hajlam (érzelem általában, érzelem az érző egyénre vonat-

kozólag, rokonszenv, ellenszenv, erkölcsi érzelem, jog, vallás). 

Hadrovics László Magyar frazeológia (1995) c. nyelvtörténeti monog-
ráfiájában a szintaktikai elemzések mellett ugyancsak fogalomkörök sze-
rint is áttekinti a magyar idiomatikus kifejezéseket: 1. az egész ember és 
a testrészek; 2. az ember élete szűkebb körben; 3. az ember és a természet 
kapcsolata; 4. az ember és a természeti erők és jelenségek; 5. az ember 
ősi foglalkozásai, mesterségek; 6. ember és társadalom; 7. katonaság, ha-
dakozás; 8. jog, bíráskodás, közigazgatás, pénzügy; 9. szórakozás; 10. 
hitvilág. 

A fejezetcímekből kiolvasható, hogy a fogalomkörök mindkét cso-
portosításban általánosak és átfogóak, kiterjednek az anyagi és szellemi 
világ összes jelenségére, az ember külső és belső világának minden 
szegletére. Egy tematikus, egynyelvű idióma-szótárban hasonló be-
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osztásban, de konkrétabb, kisebb tematikai csoportok szerint lehetne 
rendszerezni és leírni a leggyakrabban használt magyar idiómákat. 

Az idiómák képanyagáról általánosságban véve megállapíthatjuk, 
hogy a kiindulópont mindig valami konkrét, szinte kézzel fogható érzet, 
tapasztalat, benyomás, élmény. Kétfajta módon keletkezhet ebből elvont 
jelentés: vagy egy teljes képet értelmezünk át metaforikus vagy metoni-
mikus áttételek szerint: vki közel van a tűzhöz 'anyagi előnyöket biztosító 
kapcsolatai, lehetőségei vannak'; vagy szemantikailag össze nem illő, 
konkrét illetve absztrakt jelentésű Iexémákat párosítunk. Például fürödni 
vagy úszni lehet mindenhol, ahol víz van, ha azonban ezeket az igéket 
olyan lexémával párosítjuk, melyet nem egyeztethetünk össze a 'víz' fo-
galmával, elhagyjuk a konkrét jelentés síkját: tejben-vajban fürdik, fürdik 
a sikerben, úszik a boldogságban, szárazon megúszik vmit. Az ember leg-
fontosabb viszonyítási pontja ősidőktől fogva elsősorban önmaga. Saját 
testéhez képest osztotta fel a világot olyan alapvető bináris oppozíciókra, 
mint elöl/hátul, lent/fent, jobbra/balra, kívül/belül, önmaga és a másik 
ember, férfi és nő, fő- és mellékes dolgok. Nem meglepő tehát, hogy az 
idiomatikus kifejezésekben olyan gyakran találkozunk az emberi test, il-
letve az egyes testrészek képi felidézésével (legtöbbször értelemszerűen a 
birtokos jelölésével): nagy kő esik le a szívéről 'megkönnyebbül, meg-
szabadul vmilyen gondtól', szem elől téveszt vmit/vkit 'nem szentel fi-
gyelmet vkire/vmire', töri a fejét vmin 'erősen gondolkodik vmin'. Az 
ilyenfajta idiomatikus kifejezéseket szomatizmusoknak nevezzük. Kü-
lönbséget kell tennünk itt az idiomatikus értelmű szomatizmusok, vala-
mint az úgynevezett kinegrammok között. A kinegrammokban is szerepel 
az emberi test képe, de átvitt jelentés nélkül. Ezek a kifejezések csupán 
az ember általánosan ismert és elfogadott nonverbális jelzéseinek nyelvi 
megfogalmazásai: megvonja a vállát, ráncolja a homlokát, lehajtja a fe-
jét stb. 

A szomatizmusokban az emberi test megfigyelése értelmezést nyer. A 
testtartás különböző formáit, a különféle fiziológiai reakciókat meghatá-
rozott érzelmekhez, hangulatokhoz kötjük, az emberi test konkrét képe 
átvetül az elvont síkra és elvont fogalmi tartalmat jelöl: beadja a derekát 
'enged a kérésnek', lógatja az orrát 'szomorkodik', megüti a bokáját 
'baj, kellemetlenség éri', szedi a lábát 'siet'. 

Gyakran valamilyen konkrét fiziológiai jelentésről egyfajta lelkiállap-
ot vagy lelki jelenség megnevezésére helyeződik át a hangsúly: fáj a szíve 
'fájdalmat érez a mellkasában',/<áy a szíve vmiért/vkiért 'nagyon vágyó-
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dik vmi/vki után'. Az ember belső világának, érzelmeinek, lelki élete je-
lenségeinek megnevezésére nagy számban használunk szomatizmusokat. 
Olyan csoportosítás is elképzelhető tehát, amelyben az egyes testrészek 
szerint gyűjtjük össze az odatartozó kifejezéseket. A frazeológia három 
legfontosabb alapszava testrészek nevét jelöli: kéz, szem, szív. Legalábbis 
a legújabb, 1999-ben megjelent holland idiómaszótár kimutatása szerint, 
melyben a ma is használatos idiomatikus kifejezések közül a legtöbb 
ezekhez a testrészekhez kötődik. A mai holland nyelvben a kéz alapszó-
val 114, a szem alapszóval 76, a szív alapszóval 64 frazeológiai egységet 
képezhetünk. 

Pontos magyar adatok nem állnak rendelkezésemre, érdekességként 
összeszámoltam, hogy O. Nagy Gábor 1966-ban megjelent Magyar szó-
lások és közmondások c. gyűjteményében hány kifejezést sorol fel ezek-
hez a feltehetően a magyar nyelvben is a legfontosabb alapszavakhoz 
kapcsolva. Az eredmény némileg eltér a hollandtól. O. Nagy Gábor a kéz 
szóval 111, a szem szóval 106, a szív szóval pedig csupán 28 kifejezést 
sorol fel. A magyarban ezek szerint a szív képét felhasználó kifejezések-
kel szemben döntő többségben vannak például a fej (106), a szó (96) és a 
pénz (87) alapszavú kifejezések. A legnagyobb számú frazeologizmust 
azonban a szerző a ló címszó alatt sorolja fel: 195 kifejezést ír le itt! Kér-
déses azonban, mennyire ismerik, s aktívan használják-e a magyar any-
anyelvűek ezt a gazdag anyagot. 

A szomatizmusok témakörében átfedi egymást némileg a hagyomá-
nyos, alapszó szerinti és a fogalomkörök szerinti rendszerezés, például 
annyiban, hogy az érzelmek kifejezésére nagy számban használunk szív 
alapszavú szomatizmusokat: megesik a szíve vkin 'megsajnál vkit', nyom-
ja a szívét vmi 'bűntudatot okoz neki vmi', a szívére vesz vmit 'szomorú, 
bánkódik vmi miatt'. 

A kéz képéhez a 'munkaeszköz', illetve ebből levezethetően az 'erő', a 
'hatalom' fogalma társul: vkinek messzire nyúlik a keze 'nagy befolyással 
rendelkezik', vmilyen kézzel cselekszik azt jelenti 'vmilyen módon, eljá-
rással, magatartással cselekszik', például: kemény kézzel/kesztyűs kézzel 
bánik vkivel/vmivel 'kíméletlenül/óvatosan bánik vkivel/vmivel', erős 
kézzel 'határozottan', fukar kézzel 'fukar módra', üres kézzel 'ajándék 
nélkül'. Olyan alapvető szemantikai vonulatok ezek, melyek kisebb-na-
gyobb eltéréssel vagy teljes azonossággal különböző nyelvek idiomatikus 
kifejezéseiben fellelhetők. 
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Tanulmányom szempontjaival és példaanyagával megpróbáltam 
szemléltem, mennyire integráns részét képezi nyelvünknek a képes be-
széd. A nyelvtanár viszont nincs könnyű helyzetben, amikor a lexikai 
készletnek e sajátos rétegét tárgyalja. Az idiómák kérdésköre komplex és 
a nyelvelsajátítás szempontjából különösen nehéz terület. 

Szintaktikailag nem egyszerű beépíteni a mondatba az újonnan tanult 
idiomatikus kifejezéseket, mivel bizonyos elemeik változatlanok, más ré-
szeiket viszont meghatározott paradigmák szerint (melyeket a vonzatok 
jelölnek ki) ragoznunk kell, az üres helyek kitöltésekor figyelembe kell 
vennünk a szemantikai szelekciós szabályokat is. 

Az egy-egy idiomatikus kifejezéshez tapadó szintaktikai és szemanti-
kai többletinformációt a diákoknak a lexikális elemekkel egységben kell 
megtanulniuk, a nyelvtanár, illetve a segédanyag segíthet ebben megfe-
lelő gyakorlatokkal. 

Ami az idiómák jelentésének pontos megértését illeti, szintén ingová-
nyos talajon mozog az idegen anyanyelvű hallgató, a kétnyelvű szótárak 
ugyanis csak ritkán segítik a pontos megértésben. A jelentés árnyalatai-
nak érzékeltetése céljából az idiómákat rövid szituációkba ékelt példa-
mondatok sorával kell bemutatni. Emellett természetesen fontos a jelen-
tés adekvát leírása magyarul és a hallgató anyanyelvén.3 Meg kell vizs-
gálnunk azt is, lehetséges-e a diákok anyanyelvén ugyanazt a tartalmat 
idiómával kifejezni. Erre - ahogyan a fentiek alapján kipróbálhatjuk -
nincs mindig mód, hiszen egy nyelv kifejezéskészlete soha nem fedi 
pontosan egy másik nyelv kifejezéskészletét. így elkerülhetetlenül ve-
szendőbe mennek időnként bizonyos nyelvi finomságok a fordítás során. 
Mindezen nehézségek ellenére figyelmet kell szentelnünk a frazeológiá-
ra, hiszen nem iktathatjuk ki a nyelvből mesterségesen a képszerűséget. 
Anyanyelv és idegennyelv frazeológiai készletének alapos ismerete és 
összevetése nélkül nem beszélhetünk magas szintű nyelvtudásról. 

3 Tanulmányomban az idiómák parafrázisai részben saját megfogalmazásaim, részben 
a Magyar Értelmező Kéziszótárnak, illetve O. Nagy Gábor Magyar szólások és köz-
mondások c. gyűjteményének megfelelő szócikkein alapulnak. 
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