
2018.03.05. 1 

3. óra 

§ FRAZEOLÓGIA 
 
 

& KOLLOKÁCIÓK ÉS ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK 
 
 
 A szavak (összetett szavak) és az alkalmi szókapcsolatok közt nincs éles határ. A köz-
tes kategóriákra utal két fogalom: az á l l a n d ó s u l t  s z ók a p c s o la t  és a k o l l ok á c i ó  
fogalma. Az állandósult szókapcsolat az összetett szóhoz áll közel, a kollokáció pedig az al-
kalmi szókapcsolathoz. 
 

a) ö s s z e t e t t  s z a v a k :  többé-kevésbé, tipp-topp, feketekávé, feketepiac, szelídgesztenye 

b) á l l a n d ó s u l t  s z ó k a p c s o l a t o k :  jó napot; részemről a szerencse; születési anyakönyvi 
kivonat, erkölcsi bizonyítvány; kordában tart, dugába dől, csütörtököt mond, fogához veri a ga-
rast 

c) m á s  k o l l o k á c i ó k : játszi könnyedséggel, súlyos gondok, tragikus hirtelenséggel, jó egész-
ség, fürge ujjak, baromi nehéz, tök jó; szeretettel várunk. 

 
A kollokációk olyan szókészleti elemek, amelyek viszonylag rreennddsszzeerreesseenn  ffoorrdduullnnaakk  

eellőő  eeggyymmááss  mmeelllleetttt. A kollokációk szintagmatikus kapcsolatot alkotnak. Amint láttuk, nyelvi-
leg többé-kevésbé m e g j ós o l h a t ó a k .  

 
● szeretnék egy javaslatot … (tenni); 
● Észak-Koreának ez a lépése nagy feszültséget … (keltett); 
● a hajléktalanok sokakban szánalmat … (ébresztenek); 
● a nép az elnyomók ellen fegyvert … (fogott); 
● eszi őt a …irigység (sárga) stb.  

 
Minél inkább megjósolhatóak az együtt-előfordulások, annál inkább beszélhetünk ál-

landósult szókapcsolatokról, sőt összetett szavakról. Minden nyelvben vannak olyan szókész-
leti elemek, amelyek a gyakori együtt-előfordulás során már összeforrtak. 

 
 A kollokációt nem szabad összekeverni a képzettársítással (asszociáció). A képzettársítások 
kevésbé megjósolhatóbbak, s nem nyelvi, hanem lélektani kapcsolatot alkotnak. 

 
Az állandósult szókapcsolatokkal a lexikológia egyik részterülete, a frazeológia foglal-

kozik.  
 
Az állandósult szókapcsolatok a szakirodalomban más néven is előfordulnak, pl. „frazeolo-

gizmusok”, „frazeológiai egységek”, „frazémák”, „idiomatizmusok”, „idiómák”, „állandósult 
szókapcsolatok”, „(szokványos) kifejezések”, „szólások”, „szólásmódok”, „szokásmondások”, 
„proverbiumok” stb.  

Ezek közül manapság a „frazéma” látszik egyre inkább terjedni általános jelentésben; a to-
vábbiak egy része az állandósult szókapcsolatoknak valamely csoportját jelenti.          

 
A frazeológiai kapcsolatokat a következő sajátosságok jellemzik: 
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1. A frazeológiai egységek eeggyynnééll  ttööbbbb, egymással ttaarrttaallmmiillaagg  ééss  sszzeerrkkeezzeettiilleegg  öösssszzee--

ffüüggggőő szóból állnak össze. Tagjaik közt általában nnyyeellvvttaannii,,  sszziinnttaaggmmaattiikkuuss  vviisszzoonnyy van.  
 

2. Az egyes szavak a frazeologizmusok legtöbb válfajában mmiinndd  jjeelleennttééssüükkeett,,  mmiinndd  

aallaakkjjuukkaatt  mmeeggttaarrttjjáákk (szemben az összetett szavak egy részével), de a közlés során nneemm  mmii  

aallkkoottjjuukk e kifejezéseket, hanem azok — mint előre gyártott elemek — már készen bukkannak 
föl tudatunkban. 
 

3. Ez azért lehetséges, mert ezek a szókapcsolatok áállllaannddóóssuullttaakk: mindig ugyanabban 
a formában idéződnek föl. Egyesekben kkiiccsseerrééllhheettőő  eelleemm is van ugyan (pl. arcul üt vagy csap 
vagy vég; bukfencet vet vagy hány), ám maga a szerkezet ilyenkor sem bontható föl szaba-
don (pl. *arcon üt, *arcán üt). 
 

4. A frazeológiai kapcsolat elemei az esetek egy részében (különösen a szólások ese-
tében) eeggyyüütttt  mmeenntteekk  áátt  bbiizzoonnyyooss  ttöörrttéénneettii  ffeejjllőőddéésseenn, nemegyszer jjeelleennttééssvváállttoozzáássoonn. 
 

 A kígyót-békát rákiált valakire, a lóvá tesz stb. a boszorkányhit emléke, a kosarat kap, ki-
tették a szűrét régi udvarlási szokásokra, a benne maradt a csávában, lépre csal, dugába dől, a 
maga malmára hajtja a vizet különféle mesterségek egykori kifejezései. 
 

Egy új példa: a szőke nő.  
  

Ezekről két érdekes és fontos kiadványban olvashatunk:  

1. Kertész Manó, Szokásmondások. Budapest, 1922. (Új kiadása 1985.) 
2. O. Nagy Gábor, Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Budapest, 1957. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Nagyobb részük (különösen a szólások) sszzeemmaannttiikkaaii  eeggyyssééggeett  aallkkoottnnaakk, jelentéstani 
szempontból szó értékűek. Kimondásukkor ugyanis nneemm  aazz  eeggyyeess  sszzaavvaakk  jjeelleennttééssee  aa  ffoonnttooss,,  

hhaanneemm  aazz  aa  jjeelleennttééss,,  aammiitt  aa  sszzóókkaappccssoollaatt  eeggéésszzee  hhoorrddoozz. Ezért gyakran szinonimaként egyet-
len szóval helyettesíthetők, pl. zöld ágra vergődik = boldogul; hátat fordít vminek = otthagy-
ja, szavát adja vmire = erősen megígér, megfogad vmit. 
  

Az sem zavar, ha a szókapcsolat szó szerinti jelentését vagy használatának logikáját nem 
értjük pontosan. (Ebben az összetett szavakra hasonlítanak.)  

Pl. egy követ fújnak, egy bordában szőtték őket, elhúzzák a nótáját. 
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 Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az állandósult szókapcsolatok olyan két vagy 
több szóból álló kifejezések, amelyek sszzeemmaannttiikkaaii  eeggyyssééggeett  aallkkoottnnaakk, s amelyeket a beszéd-
ben kkéésszz  eelleemmeekkkkéénntt  hhaasszznnáálluunnkk  ffööll. 
 

 O. Nagy Gábor azt mondja, hogy a szavak olyanok, mint a téglák az épületben, az állandó-
sult szókapcsolatok pedig mint az előregyártott elemek, a panelek. 

 

 
& AZ ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK FŐBB TÍPUSAI 

 
 

Az állandósult szókapcsolatokat aszerint fogjuk két nagy csoportra bontani, hogy exp-
resszívek-e vagy sem. Ha nem expresszívek, A) s z o k v á n y os  k i f e j e z é s e k r ő l  beszélünk, 
ha van, akkor B) e x p r e s s z í v  k i f e j e z é s e k r ő l . 

 
 

A) Szokványos kifejezések 
 
 

A szokványos kifejezések olyan állandósult szókapcsolatok, ill. kollokációk, amelyek 
általában nem expresszívek, stilisztikailag nem jelzettek. A szokványos kifejezéseknek haszná-
lati területük szerint több típusát különböztethetjük meg. Három nagy csoportjukat külön-
böztetjük meg. 1. A szűkebb értelemben vett szokványos kifejezések közé egyrészt különféle 
közhasználatú kifejezések tartoznak, másrészt szakkifejezések, harmadrészt pedig politikai 
jelszavak. 2. A második csoportot a funkcióigés szerkezetek alkotják. 3. A harmadik csoport-
ba az ún. helyzetmondatok tartoznak. 
 
 

1. Szűkebb értelemben vett szokványos kifejezések 
 
 
1.1. Közhasználatú kifejezések (kollokációk és állandósult szókapcsolatok). Ezek szervesen 
beletartoznak minden ember szókincsébe, sok közülük a beszélt nyelvben is használatos, 
részben a mindennapi, részben a választékosabb beszélt nyelvben, pl. csodaszép kilátás, 
pénzügyi helyzet, mérges kígyó, polgári réteg, roma csávó, idős hölgy, házi kolbász, kerti tör-
pe; nyomást gyakorol, szívesen vesz, kudarcot vall, teherbe ejt, mindenét elveszti, helyet fog-
lal, nincs pénze stb. 
 

Összegyűjteni legalább 25 ilyen típusú kifejezést. 
 
1.2. Szakkifejezések (kollokációk és állandósult szókapcsolatok). Számos ilyen típusú állan-
dósult szókapcsolat alakul ki a s z a k n y e l v i  re g i s z t e re k b e n .  Ilyen szakkifejezések, pl. a 
hivatali titok, erőltetett menet, ellenkező előjel, csillapított rezgés, lúgos oldat, leveli béka, 
hideg borogatás, határozott névelő; gólt lő, támadást indít, hadat üzen stb. 
 
Szaknyelvi jellegűek a katonai vezényszavak is, úgyhogy ezek a szakkifejezések sajátos cso-
portjának tekinthetők, pl. Hátra arc! Jobbra át! Előttem oszlopban sorakozz! 
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Összegyűjteni legalább 40 szakkifejezést: húszat természettudományokból, húszat 

társadalomtudományokból. 
 

1.3. Politikai jelszavak. Ezek nem sorolhatók az előző 
csoportokba, ezért önálló csoportként kezelhetők, bár 
számuk jóval alacsonyabb, mint a közhasználatú kifeje-
zéseké vagy a szakkifejezéseké. Ilyen pl. a szocializmus-
ban elhíresült Örök időkre a Szovjetunióval! vagy a ma 
is divatozó nacionalista Szlovákiában szlovákul! 

 
 

2. Funkcióigés szerkezetek 
 
 

A szokványos kifejezéseknek sajátos típusát alkotják a f u n k c i ó ig é s  s z e r k e z e -
t e k ,  amelyek nem tartalmi szempontból alkotnak külön csoportot, hanem n y e l v t a n i  
s z e m p o n t b ó l . Ezek nyelvtani szempontból egy deszemantizálódott („jelentésvesztett”) 
igéből és annak tárgyi vagy határozói bővítményéből állnak (pl. kifejezésre juttat). A 
deszemantizálódott ige inkább nyelvtani szerepű, mintegy igésíti a főnevet.  

 
Ennek bizonyítéka, hogy ha szó szerint értjük az igét, az humoros hatást kelt, mint pl. eb-

ben a graffitiban: Azt mondják, elmebajban szenvedek. De én nem szenvedek, élvezem minden 
percét. Ahogy a szójáték mutatja, a vmiben szenved kifejezésben a szenved ige 
deszemantizálódott, eredeti jelentését elvesztette, „nem kell szó szerint venni” a szenvedést. 

 
A szókapcsolat sokszor egyetlen igével helyettesíthető (pl. kifejezésre juttat = kifejez), 

amely általában a kifejezésben található főnévre megy vissza, vagy abból származik (pl. kife-
jez → kifejezés). Emiatt a nyelvművelők fölöslegesnek tartják őket, „terpeszkedő kifejezé-
sek”-nek vagy „terjengős kifejezések”-nek bélyegzik őket. Ezek a szerkezetek valójában ko-
rántsem fölöslegesek, hanem többféle funkciójuk is lehet: 

 
1.  Egy részük a sszzeemmééllyytteelleennsséégg kifejezésének eszköze, pl. elintézést nyer (= el lesz in-

tézve); gondoskodás történik (= gondoskodunk, gondoskodnak), bocsánatot nyer (= meg lesz 
neki bocsátva). 
 

2. Más részük, terjedelménél fogva a ffoorrmmáálliissaabbbb  ssttíílluuss kifejezőeszköze, pl. ellenőr-
zést gyakorol / folytat (= ellenőriz); változást szenved (= megváltozik) nem tűr késedelmet (= 
nem késhet); ismeretséget köt vkivel (= megismerkedik vkivel); nagy népszerűségnek örvend 
(= nagyon népszerű); tanúként szerepel vmilyen ügyben (= tanú vagy tanúskodik); veszélynek 
tesz ki vkit (= veszélyeztet), indokolttá tesz (= indokol); intézkedést foganatosít (= intézkedik); 
vizsgálatot végez (= vizsgál), bevásárlást eszközöl (=bevásárol), jó képességekkel rendelkezik 
(= jó képességű). 
 

 A nyelvművelők fő kifogása csak olyan értelemben helytálló, hogy előfordul: egyes beszé-
lők olyan beszédhelyzetben is formális stílust alkalmaznak, ahol az nem annyira szükséges, leg-
alábbis egy kívülálló megítélése szerint. Ez azonban nyelvtanilag nem teszi ezeket „helytelen-
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né”, ahogy az öltöny mint öltözetfajta se válik attól helytelenné, ha valaki abban focizik. 

 Ha minden olyan nyelvi kifejezést, amely „egyszerűbbel is helyettesíthető”, helytelennek 
bélyegeznénk, számos olyan nyelvi alakulatot is száműznünk kellene a nyelvből, amit a nyelv-
művelőknek sem jutna eszébe kifogásolni. 

 
3. További részük valamely szaknyelvi regiszterhez tartozó tteerrmmiinnuuss  tteecchhnniiccuuss, pl. 

döntést hoz (= dönt); vádat emel (= hivatalosan vádat fogalmaz meg); reakcióba lép vmivel (= 
reagál, vegyül vmivel); oldatba megy (= oldódik); hőbontást szenved, titrálást végez. 
 

4. Lehetővé teszik olyan bbőővvííttmméénnyyeekk  ffeellvvéétteelléétt, amelyek a puszta tartalmas igéhez 
nem kapcsolhatóak, vagy nyelvtani, vagy stilisztikai okokból, pl. ismeretterjesztő előadást 
tartott (*ismeretterjesztően adott elő); szeretnék egy áthidaló javaslatot tenni (*áthidalót 
javasolni), szakértői vizsgálatot végez (*szakértőien vizsgál, *szakértőként vizsgál), sajátrez-
gést végez (*sajátrezeg). 
 

5. A nnéévvsszzóóii  áállllííttmmáánnyy  rruuggaallmmaattllaannssáággáátt  kkoommppeennzzáálljjáákk,,  iillll..  aa  nnéévvsszzóóii  áállllííttmmáánnyy  mmiiaattttii  

eeggyyeezztteettééssii  pprroobblléémmáákkaatt  kküüsszzööbböölliikk  kkii, pl. kivételt képező (*kivétel); ezek az esetek kivételt 
képeznek (?ezek az esetek kivétel; ?ezek az esetek kivételek). 
 

A funkcióigés szerkezetek történetileg egy olyan nyelvi folyamatnak a termékei, 
amely egészen az ómagyar korig nyúlik vissza. Szerepet játszott benne más nyelvek hatása is. 

 
 

3. Helyzetmondatok 
 
 

A h e l y z e t m o n d a t ok  bbeesszzééddhheellyyzzeetthheezz  kkööttöötttt,,  kkoonnvveenncciioonnáálliiss  sszzóójjáárráássookk („akkor 
szokták mondani, ha…”). Ilyenek pl. a következők: 
 
3.1. köszöntő, udvariassági és társalgási formulák, pl. hogy vagy?; mi újság, őszinte részvé-
tem, tessék parancsolni, köszönöm szépen, elnézést kérek,  

3.2. jókívánságok, pl. minden jót (kívánok), kellemes húsvéti ünnepeket (kívánok); jó étvá-
gyat!; (váljék) egészségedre! 

3.3. köszönések, pl. Pálinkás jó reggelt! Jó napot! Van szerencsém! Szép álmokat!;  

3.4. szitkozódások, átkozódások, pl. A hétjit!; Hogy a macska morogja meg!;  

3.5. egyebek, pl. Ma minden összeesküszik ellenem!; Senki többet, harmadszor; Erre nem 
vagyok vevő; Ez se kutya!; Itt van a kutya elásva!; Jön még kutyára dér!; Két kis kakas össze-
veszett; Csak így tovább!; Ígéretekkel tele a padlás!; Na ne hülyíts!; Tegyük el magunkat ho l-
napra!; Mi a hézag?; Akármibe fogadok, hogy… 
 
 

B) Expresszív kifejezések 
 
 

Szemben az előző csoporttal, a szokványos kifejezésekkel, az expresszív kifejezések 
általában sajátos stílusértékkel rendelkeznek, expresszívek, vagy legalábbis eredetileg azok 
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voltak (az expresszivitásuk az esetek egy részében már megkophatott). Az expresszív kifeje-
zéseknek öt csoportját fogjuk megkülönböztetni: az állandó jelzőket, a figura etimologicákat, 
a szólásokat, a mondatértékű szókapcsolatokat (melyeknek fő képviselői a közmondások) és 
a sajátos stílusértékű feliratokat. 
 
 

1. Állandó jelzők 
 
 

A jelző és a jelzett szó kapcsolata állandóvá válhat, és sajátos stílusértékre tehet szert. 
Ebben az esetben beszélünk á l l a n d ó  j e l z ő r ő l . Egyes régi stilisztikák ezeket díszítő jel-
zőknek (epitheton ornnans) nevezték. 

 
Az állandó jelzők használatát különösen a klasszikus eposzi stílus kedvelte. Pl. Homé-

rosznál ilyeneket találunk: földrázó Poszeidón, leleményes Odüsszeusz, szárnyas szavak stb. 
Vörösmartynál meg efféléket: fejedelmi Zalán, kacagányos Ete stb. Állandó jelzők előfordul-
nak a népköltészetben és a köznyelvben is, pl. kék ég, dicsőséges tavaszi hadjárat stb. 

 
     Mások a szemléleti jellegű festői jelzőket, ismét mások általában a költői jelzőket neve-
zik díszítő jelzőknek. 

 
Mi most így fogjuk nevezni a különféle ismert emberekre „tapadt” díszítő jelzőket. Az 

ilyen értelemben vett díszítő jelzők jelentős része minőség- vagy birtokos jelzős szerkezet. 
 

● a nemzet csalogánya – Blaha Lujza 
● a haza bölcse – Deák Ferenc 
● a nagy mesemondó – Jókai Mór 
● a lőcsei fehér asszony – Korponainé Géczy 
Júlia 
● a sztregovai remete – Madách Imre 
● a nagy palóc – Mikszáth Kálmán 
● a legnagyobb magyar – Széchenyi István 

● a murányi Vénusz  – Széchy Mária 
● az árvízi hajós  – Wesselényi Miklós 
 
● Isten ostora – Attila hun király 
● a kalapos király – II. József 
● a búsképű lovag – Don Quijote 
● az aradi hóhér – Julius J. Haynau 

 
 
 

2. Figura etimologicák 
 

 
 A figura etimologica nem más, mint tőismétlés; a latin neve azt jelenti, hogy ’etimo-

lógiai – azaz származás szerinti – alakzat’. 
 
● folyton-folyvást, nőttön-nő, réges-régen, unos-untalan 
● tudni tudom 
● kérve kéri, várva vár; 
● szebbnél szebb 
● a szépek szépe; 
● halálnak halálával; szájról szájra 
● időtlen időkig 

 
A tőismétlés eredetileg olyan ismétlést jelentett, amelyben valamely ige az ugyanab-
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ból a tőből származó főnév tárgyesetét veszi maga mellé. Ma már azonban – ahogy a példák 
mutatják – ide számítunk minden olyan ismétlést, amelyben a két szó ugyanannak a tőnek 
képzett vagy ragos származéka. 

 
A figura etimologica stílushatása abban nyilvánul meg, hogy nyomatékosabbá teszi az 

illető fogalmat. Ezért, s zeneisége miatt is, szívesen felhasználja a szépirodalom. 
 

 
3. Szólások 

 
 

A szólások olyan közhasználatú, gazdag hangulati és szemléleti tartalmú állandósult 
szókapcsolatok, amelyek jelentéstartalmukat az őket alkotó szavak képes értelmű használa-
tával fejezik ki. A szólások tehát ááttvviitttt  éérrtteelleemmbbeenn használatosak, jelentésük a történeti fejlő-
dés következtében más, mint az őket alkotó szavak jelentésének összege.  

 
 A szólások stílushatása abból adódik, hogy rendszerint szemléletesebben, nyomatékosab-
ban, erősebb hangulati színezettel jelölnek meg egy-egy fogalmat, gondolati-érzelmi tartalmat, 
mint az eredeti értelemben használt szavakkal kifejezett szinonimáik. 

 
Attól függően, hogy a jelentéseltolódás a szólásnak mekkora részét érinti, kétféle fra-

zeológiai egységet lehet megkülönböztetni: 
 
1. A szólások egy részében nneemm  aazz  öösssszzeess  aallkkoottóóeelleemm  jjeelleennttééssee  ttoollóóddootttt  eell, pl. kár a gőzért 
szólásban a gőz szó jelentése eltér a szokásostól: ’kár az erőfeszítésért’. 
 

 További példák: benne van a játékban, vkinek a szája íze szerint beszél, a megszólalásig ha-
sonlít, a napnál is világosabb, nyakára jár vkinek, egy szikrát sem aludt, rossz szemmel néz 
vmit, ép bőrrel megmenekül, farkasszemet néz, él, mint hal a vízben stb. 

 
2. Vannak szólások, amelyekben mmiinnddeeggyyiikk  ttaarrttaallmmaass  öösssszzeetteevvőő  jjeelleennttééssee  mmeeggvváállttoozzootttt, pl. a 
dugába dől szólás jelentésének semmi köze se a dugá-hoz, se a dől-höz, azt értjük rajta, hogy 
’valami meghiúsul’; ezeket idiómáknak nevezzük. 
 
 Az idiómák ttüükkrröözziikk  aazz  iilllleettőő  nnyyeellvveett  bbeesszzééllőő  nnéépp  éésszzjjáárráássáátt, iiddeeggeenn  nnyyeellvvrree  nneemm  ffoorr--

ddíítthhaattóókk  llee.  
 
● köti az ebet a karóhoz, egy húron pendülnek; nem teszi ki az ablakba, kivágja a rezet, esze 
ágában sincs, beletörik a bicskája, nem fér a bőrébe, csőbe húz vkit, csupa fül vagyok, harapó-
fogóval se lehet belőle kihúzni, hasra esik vki előtt, hűlt helyét leli, kígyót melenget a keblén, 
nincs benne köszönet, a kisujjában van az egész, napirendre tér vmi fölött, ráncba szed, rossz 
vért szül, nem ússza meg/viszi el szárazon, tenyerén hord vkit, olajat önt a tűzre, üti a vasat, 
zsákbamacskát árul stb. 

 
Rendkívül gazdag a népnyelv szólásvilága; sok olyan szólást is használnak, amelyek a 

köznyelvben nem ismeretesek. 
 
1. és 2. sz. videó 
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Szólások nemcsak a régi időkben keletkeztek, hanem ma is. A mai szólások a mai mo-

dern életből merítik a képvilágukat. 
 
● (el)húzza a csíkot; leesett a tantusz; öngólt rúg; bedobja a törülközőt; állítsd magad takarék-
ra; felforr a hűtővize; zöld utat kap;  átlépi a taccsvonalat ’disszidál’ 

 
Gyűjteni modern szólásokat. 

 

Vicces szólások, szóláshasonlatok is keletkeznek, ezeket olykor graffitiként lehet ol-
vasni.  

 
● lovat evett ’rohan’; agyilag zokni ’buta’, azt hiszi, hogy ő fújja a passzátszelet ’nagyképű’; 
összehozza, mint lottóötös a rokonságot 

 
Gyűjteni vicces szólásokat. 

 
 
Az előzőekből világos, hogy a szólások a legkülönfélébb stílusárnyalatúak lehetnek, s 

ennek megfelelően előfordulnak a legkülönfélébb stílusokban, a költői stílustól a bizalmas 
társalgási nyelvig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A legfontosabb magyar szólásgyűjtemények: 

O. Nagy Gábor 1966. Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat. 
Bárdosi Vilmos főszerk. 2003. Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező 

és fogalomköri szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 
Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult szókapcso-

latai példákkal szemléltetve. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 
 
Szóláshasonlatok 
 
 

A szóláshasonlatok olyan hasonlat alakú szólások, amelyeknek célja a hasonlat alap-
jául szolgáló – néha cselekvésben megnyilvánuló – tulajdonság nyomósított kifejezése. Ezek 
rendszerint fokhatározó, hasonlító mellékmondatok. Ezek is különféle stílushatásúak lehet-
nek, pl. szelíd, mint a ma született bárány (választékos); iszik, mint a kefekötő (tréfás); ré-
szeg, mint a disznó (durva). 
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Klisék 
 
 

A olyan szólásokat, amelyek mintegy „poénkodás” következtében jöttek létre, s ame-
lyek sokak szerint nem képviselnek olyan értéket, mint az „igazi” szó lá s ok ,  k l i séknek ne-
vezzük. Ezeket gépiesen használjuk különféle beszédhelyzetekben; egy részük a helyzetmon-
datokkal rokon, hozzájuk is besorolható volna. 

 
Pl. mint a mellékelt/meglékelt ábra mutatja; soha vissza nem térő alkalom; a játékosok 

csak árnyékai voltak önmaguknak; ostobább, mint a sokévi átlag; a népszerűség átka; minden 
bajom van; balladai homály; felhőtlen boldogság; ehhez nem kell diploma; fel vagyok dobódva; 
semmi sincs elveszve; ez az én formám; én már ilyen vagyok; hálám örökké üldözni fog; magya-
rázza a bizonyítványát; mindenre képes; még egy dobásod van; egy az egyben lekoppint; a vi-
lág minden kincséért sem; rohan/repül az idő; fejvesztés terhe mellett; zsenge korodra való te-
kintettel;  stb. 

A magyar nyelvben használatos klisék és közhelyek gyűjteményét Hernádi Miklós Köz-
helyszótára tartalmazza (Budapest: Aranyhal Kiadó, 2001. 4., bővített kiadás). 
 

 
4. Mondatértékű szókapcsolatok 

 
 

A mondatértékű szókapcsolatok négy rokon felépítésű és funkciójú csoportot foglal-
nak magukba: a legtöbbször népi eredetű, hagyományos közmondásokat, az újabb keletű, 
szellemes(kedő) aforizmákat, a konkrét személyekhez köthető szállóigéket, valamint a köz-
helyeket. 
 
 
4.1. Közmondások 

 
 
A k ö z m o n d á s ok  valamely magvas gondolatot, tapasztalati igazságot rövid, hatá-

sos formában kifejező, jobbára népi eredetű, zárt mondatformában létrejövő állandósult 
szókapcsolatok.  

 
Az alma nem esik messze a fájától. Ki korán kel, aranyat lel. Ki mint vet, úgy arat. Sok beszéd-
nek sok az alja. Jó bornak nem kell cégér. Sok lúd disznót győz. A baj nem jár egyedül. Sok bába 
közt elvész a gyerek. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Lassú víz partot mos. Nem akarásnak 
nyögés a vége. Olcsó húsnak híg a leve. A rest kétszer fárad. Ha ló nincs, szamár is jó. Minden 
szentnek maga felé hajlik a keze. Ahány ház, annyi szokás. A vér nem válik vízzé. Ajándék lónak 
ne nézd a fogát. Nem mind arany, ami fénylik. Ép testben ép lélek. 

 
A szólás és a közmondás közti lényeges különbség az, hogy a szólás valamely ffooggaalloomm  

hheellyyeetttteessííttőőjjee, a közmondás viszont ííttéélleett,,  állítás fejeződik ki benne. Pl. Úgy fél tőle, mint a 
tűztől (= nagyon) – szólás, de: Égett gyerek fél a tűztől – közmondás. 

 
Mivel a közmondásban ítélet fejeződik ki, más a n y e lv i  s z e rk e z e t e , mint a szólá-

soké: a szólások sszzeerrvveesseenn  bbeeiilllleesszzkkeeddnneekk  aa  mmoonnddaattbbaa, a közmondások viszont mindig tteelljjeess  
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mmoonnddaattookk,,  öönnmmaagguukkbbaann  zzáárrttaakk,,  tehát  ccssaakk  iiddéézznnii  lleehheett  őőkkeett, pl. Látod, aki mer, az nyer! 
 

Gyakori jelenség a hagyományos közmondások tréfás e l f e r d í t é s e . Az így létrejövő 
új „közmondásokat” antiproverbiumoknak nevezzük. 

 
Az okoskodás halála a tett. Vastyúk is talál szeget. Ajándék bornak ne nézd a fokát. Ki korán 
kel, melós. Ép testben épphogy élek. Tanulj tinó, úgysem lesz belőled semmi. 

 
Gyűjtsünk ezekhez hasonló modern szólásokat! 
Találjunk ki ezekhez hasonló vicces modern szólásokat! 

 
Sajátos csoportját alkotják az antiproverbiumoknak a különféle típusú k ö z m o n -

d á s - ös s z e v o n á s o k . Ennek a típusnak egyik nagymestere Tímár György, de mások is „fog-
lalkoznak” közmondás-összevonással. 

 
● Ajándék lónak híg a leve. Ki korán kel, ne nézd a fogát. Néma gyereknek nem kötik be a szá-
ját. Olcsó húsnak nyögés a vége.  
● Kutyából nem lesz éhes disznó. Sötétben minden tehén vak tyúk. Rövid ész, tovább élsz. 
● Rossz pénz nem vész el, csak átalakul. 
● Pénz beszél, kutya ugat, karaván halad. Vak tyúk is talál szemet, szemért. Szegény ember víz-
zel főz, s még az ág is húzza. 

 

 
 
 
4.2. Aforizmák 
 
 

 A „komoly” közmondások mellett ma is keletkeznek s z e l l e m e s ,  t r é f á s  m o n -
d á s ok ; ezeket gyakran a f o r i z m á n a k  mondjuk, bár az aforizmának ismeretes lehet a 
szerzője is, vagyis szállóige is lehet. 

 
A templom az a hely, ahol olyan emberek prédikálnak a mennyországról, akik még nem jártak 
ott, olyanoknak, akik soha sem fognak eljutni oda. Az emberevő cápa a leghatékonyabb 
környezetvédő. A hisztéria alattomos betegség! A nő kapja meg és a férfi hal bele. A jó 
szomszéd rád mosolyog a kerítés felett, de nem mászik át rajta. A végkövetkeztetés a 
gondolkodás azon állomása, ahol az ember már belefáradt a gondolkozásba. Semmi sem 
lehetetlen annak, aki másokat ugráltat. A csapatmunka lényege: mindig van kit hibáztatni. 
Kétféle ember létezik: az egyik mindig megmondja, mit gondol, a másiknak vannak barátai. Az, 
hogy milyen hosszú egy perc, attól függ, hogy a WC ajtó melyik oldalán vagy. A nők két nagy 
problémával küzdenek: nincs mit felvenniük és nincs elegendő helyük, ahol ezt a semmit 
tárolhatják. Egy tökéletes férfi hajlandó órákon át várni, míg a barátnője két perc alatt elkészül. 

 

  

Magyar közmondásgyűjtemények: 
T. Litovkina Anna 2005. Magyar közmondástár. Közmondá-
sok értelmező szótára példákkal szemléltetve. Budapest: 
Tinta Könyvkiadó. 
T. Litovkina Anna 2010. Magyar közmondások nagyszótára. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó. 
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Konkrét hagyományos közmondások analógiájára is létrejöhetnek olyan a tréfás mo-
dern közmondások, amelyek nem másfajta bölcsességet, élettapasztalatot fogalmaznak meg, 
mint a régiek, hanem u g y a n a z t ,  ú j  k ö n t ös b e  ö l t ö z t e t v e . 

 
Nézd meg a nevelőanyját, vedd el az élettársa második házasságából származó lányát! Minden 
anyában ott van a potenciális anyós. Ép hardverben ép szoftver. Jobb ma egy notebook, mint 
holnap egy szerver. A szomszéd gépe mindig gyorsabb. Szövegszerkesztőből nem lesz vírusölő. 
Ki mint installál, úgy szörfözik. Mutasd a háttérképed, megmondom, ki vagy! Bízzál Istenben, és 
ments rendszeresen! Sok könyvtár között elvész a fájl. Közös számítógépnek tele a gyökér-
könyvtára. 

 
 
4.3. Szállóigék 
 
 

A szállóigék irodalmi, történelmi vagy mitológiai eredetű, gyakran mondat formájú ál-
landósult szókapcsolatok. A szállóigék jobbára irodalmi jellegűek, szerzőjük kimutatható, 
nemegyszer idézetként hatnak. 

 
● Ne bántsd a magyart! (Zrínyi); Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel! (Zrínyi) Lesz még 
egyszer ünnep a világon! (Vörös Marci); Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett 
egekbe néz. (Vörös Marci) Ember, küzdj és vízbe bízzál! (Madách) Sok az eszkimó, kevés a fóka. 
(Madách)  A tett halála az okoskodás. (Madách); A félelem mindig rossz tanácsadó. (Kossuth) 
Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. (Tompa Mihály) Szívet cseréljen az, 
aki hazát cserél. (Tompa Mihály) Öreg ember nem vén ember. (Jókai) A hazugság a gyengék 
fegyvere. (Jókai) Vétkesek közt cinkos, aki néma. (Babits) Fecseg a felszín, hallgat a mély. (Jó-
zsef Attila) A házasság egy szövetség olyan bajok közös elviselésére, amelyek egyébként nem 
keletkeznének. (Karinthy) 

● Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés (Shakespeare). Ebül szerzett jószág, ebül vész el.  
(Cicero) A szerelem vak. (Platón) Senki sem lehet próféta a saját hazájában. (Máté evangéliuma 
nyomán) Tévedni emberi dolog. (Theognisz) Ki gyorsan ad, duplán ad. (Publilius Syrus) Az idő 
pénz. (Theophrasztosz) A pénznek nincs szaga. (Vespasianius) Vak tyúk is talál szemet (Rollen-
hagen) A nép szava Isten szava (Alcuin) Az éhség a legjobb szakács. (Freidank) Evés közben jön 
meg az étvágy. (Rabelais) A hallgatás beleegyezés. (VIII. Bonifác) Amilyen az adjonisten, olyan 
a fogadjisten. (Boccaccio) Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. (IV. Károly) Ember tervez, 
Isten végez. (Kempis) Az én házam, az én váram. (Coke) A falnak is füle van. (Lope de Vega) 
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. (Grimmelshausen) Mindig az erősebbnek van igaza. 
(La Fontaine) Sok kicsi sokra megy. (Benjamin Franklin) Segíts magadon, az Isten is megsegít. 
(Benjamin Franklin) A tudás hatalom. (Francis Bacon) Színház az egész világ. (Shakespeare) 
Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk 
látszani. (La Rochefoucauld) 

 
Van, hogy egy szállóige a használat során t ö m ö rö d i k  vagy m á s  m ó d o n  a la k u l  

á t . 
 

● Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani. (Seneca)  
Ma: Ki sokat markol, keveset fog 
● Gyermekkel együtt nő a gondod. (Frederic Mistral) Ma: Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy 
gond.  
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● Amilyen az anya, olyan a lánya. (Talmud) Ma a magyar népnyelvben: Nézd meg az anyját, és 
vedd el a lányát. 
● A pénz nem boldogít. (Luther) Ma gyakran így: A pénz nem boldogít, de nélküle nem boldo-
gulsz. 
● Ki hogy él, aszerint gondolkodik. (Gorkij) Ma: Ki mint él, úgy ítél. és Mindenki magából indul 
ki. 
● A kényszerűség nem ismer határt. (Cromwell) Ma: Szükség törvényt bont. 

 
Előfordul, főleg az iskolázottabb beszélők esetében, hogy az idegen eredetű szállóigé-

ket i d e g e n  n y e l v e n  i d é z i k , még ha amúgy nem is ismerik az illető idegen nyelvet.  
 

● Carpe diem! (Szakítsd le a napot! – azaz :minden napnak szakítsd le a gyümölcsét, minden 
napodnak meg legyen az értelme. – Quiutus Horatius Flaccus; eltorzítva: Élj a mának!) 
● Cogito, ergo sum (Gondolkodom, tehát vagy – René Descartes.) 
● Homo homini lupus (Ember embernek farkasa – Plautus) 
●  Alea iacta est (A kocka el van vetve – Caesar) 
● Eppur si muove  (És mégis mozog [a Föld] – Galileinek tulajdonítják, ám ő sosem mondta; 
Jrailh abbé találta ki 1761-ben) 
● Tempora mutantur [et nos mutamus in illis] (Változnak az idők [és mi is velük változunk] – I. 
Lothar, 795-855 között a frank birodalom névleges császára). 
● O sancta simplicitas!  (Ó, szent együgyűség! – Husz János mondta halála előtt, egy anyókát 
nézve, aki buzgón hordta a rőzsét a máglyájához) 

 

A szállóigék nyelvi alakja a közmondásokéval egyezik meg leginkább: többnyire teljes 
mondatok, ezért a szállóigéket is idézet formájában kell a beszédbe beleszőni. Példa NEM 
ilyen jellegű szállóigére a gordiuszi csomó szókapcsolat, amely mitológiai eredetű. 

 
A gordiuszi csomó az a kioldozhatatlan csomó, amellyel az ókori monda szerint Gordiosz 

frígiai király kocsijának rúdját az igához kötötte. Egy jóslat annak ígérte az Ázsia fölötti hatal-
mat, aki a csomót kioldja. Nagy Sándor a csomót kardjával kettévágta. 

Átvitt értelemben bonyolult, megoldhatatlan vagy annak látszó feladat megnevezésére 
használjuk. 

 

 
4.4. Közhelyek 
 
 

A közhelyek hasonló megítélés alá esnek, mint a szólásokkal rokon klisék; olyan köz-
mondások, melyeknek sokan nem tulajdonítanak olyan értéket, mint az „igazi” közmondá-
soknak. Ezeket csak a közmondásokkal való rokonságuk miatt soroltuk ide, igazából nem 
mindegyiküknek van sajátos stílusértéke, vagyis ez átmeneti kategóriának tekinthető. 
 

Pl. Vannak dolgok, amiket nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Alkalmazkodni tudni kell. 
Alkalom szüli a tolvajt, de azért nem mindenkiből lesz tolvaj, akinek alkalma van rá. Az öregség 
nem betegség, hanem állapot. Anya csak egy van! Egy kis apró figyelmességgel mindent el le-
het érni. A pénz az elromolhat, de az arany mindig érték. Senki sem lépheti át a saját árnyékát. 
Mindenkinek megvan a maga baja. A látszat néha csal. Nehéz egyedül. Az ellentétek vonzzák 
egymást. Minden relatív. Nehéz az élet. Mindenkinek vannak ellenségei. Az ember egy darabig 
bírja, és akkor jön egy pont, amikor elege lesz. Egyszer minden véget ér. 
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Közhelygyűjtemény: 

Hernádi Miklós 1976/2001. Közhelyszótár. Budapest: Aranyhal Kiadó. (4., bővített kiadás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sajátos stílusértékű feliratok 
 
 

Ebbe a csoportba sorolhatók egyrészt a humoros célzatú sír-, butélia- és pólófeliratok, 
másrészt a szintén hasonló célzatú graffitik. 
 
5.1. Sír-, butélia-, pólófeliratok, pl. Béke poraira!; Nézz a butykos fenekére, ott az élet di-
csősége; Foglalt vagyok; Magyar vagyok, nem turista; stb. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5.2. Falfirkák (graffitik), pl. A pofon elhadart simogatás. Ma mindenképpen leszáll a 
Discovery, ha törik, ha szakad. Csak végszükség esetén írok a falra. A boldogság egy nagy 
fehér fal. A bánatomat italba akartam fojtani, de tud úszni a bestia. Magyarország térképét 
újra kell rajzolni, mert a tudósok rájöttek, hogy Magyarország a csodával határos. Hogy van 
ez? Mindenki szeretne a mennybe jutni, de senki sem akar meghalni!?  
 
 

 
 

 

 

 

  


