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0. A frazeológiai egységek a szókészlet lát-
szólag problémátlan, valójában azonban bonyolult 
belső tagolódást mutató, többféle nyelvészeti, 
irodalmi, folklorisztikai tudományág által vizsgált 
területét képezik, amelyre az állandósultságot, 
a tagok szoros kapcsolatát, a kötelező kiegészü-
lést kiemelő frazeológián kívül összefoglaló ne-
vet is nehéz találni. 

A szerteágazó belső tagolódás, a műfaj átme-
neti jellege a minket közelebbről érintő lexikoló-
giai, lexikográfiái vizsgálatokban, gyakorlatban 
is tükröződik, a jelenségcsoport behatárolásának 
váltakozó belső kritériumaiban, nyelvterületen-
ként, megközelítések szerint változó felosztásában. 

A szólások, közmondások, szállóigék, vonza-
tok megnyugtatóan máig sem tisztázott elméleti 
kérdéseibe nem kívánunk belebonyolódni, tekintve, 
hogy néhány egészen konkrét lexikográfiái kérdés 
tisztázását tűztük ki célul, jelesen a frazeoló-
giai egységek kétnyelvű szótárazásának, szótárba 
szerkesztésének néhány problémáját. Olyanokat, 
amelyeket a készülő Magyar-szerbhorvát szótár 
vetett fel, és vet fel folyamatosan. Az általános 
kétnyelvű szótár mint konkrét feladat a vizsgálati 
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szempontok bizonyos szakosodását is maga után 
vonja: a sajátos szerkesztési elveket követő kü-
lön kétnyelvű frazeológiai szótár kérdéseit csak 
közvetve érintjük, noha a mi viszonylatunkban 
nem régen ilyen is megjelent.1 

0.1. A címben használt szócikkbe építésen 
a frazeológiai egységek kiválasztásától, a szó-
tári egységekhez rendelésétől a szócikken belüli 
elhelyezéséig, beszerkesztéséig terjedő művelet-
sort . 

Az Elekfi László által korábban már használt 
szótári ábrázolás^ szakkifejezés a frazeológiai 
egységekhez járuló kiindulónyelvi információkra 
vonatkozik, az értelmezés pedig magától értetődő-
en az alakulatokhoz kapcsolódó célnyelvi informá-
ciók együttesét jelenti. 

0.2. Az a tény, hogy a készülő magyar-szerb-
horvát szótárnak a szerbhorvát—magyar reláció 
gépileg kifordított állománya lett a kiindulóanya-
ga, néhány általános és sajátos frazeológiai voná-
sát el is döntötte, például a következőket: 

0.2.1. A frazelológiai anyag mind mennyiségi-
leg, mind minőségében a szerbhorvát--magyar szó-
tár tükörképe, amelyben változatlanok maradtak 
az összevethetőség, a megfeleltetés szubjektív 
és objektív tényezőinek adott lehetőségei, az 
akkor fellelhető forrásanyag színvonala stb. 

0.2.2. Mivel a szerkesztés, értelmezés előtt 
újabb irodalmi, publicisztikai és más szövegekre 
irányuló gyűjtés nem történt, a kifordított anyag 
is csak a szótárról szótárra öröklődő, kompillá-
lódó alakulatokkal gazdagodhatott. 

0.2.3. Ez a koncepció érintetlenül hagyta 
és vette át a lexikográfiái gyakorlatot és a 
lexikológiai hagyományokat. 

A korábbi lexikográfiái gyakorlatot olyan 
értelemben, hogy a szavak betűrendjét követő szó-
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tárakat tekintjük a szólások, közmondások elsőd-
leges előfordulási helyének, rendszerének, s nem 
mondjuk a természetes összefüggéseket, szinonim 
vonulatokat érzékeltető rendszerezést, szólás-
és közmondás-katalógust, amilyet 0. Nagy Gábor 
is csak megkísérelt körvonalazni a Magyar szólá-
sok és közmondások mutatójában.3 

Érintetlenül hagyta a lexikológiai hagyományo-
kat olyan értelemben, hogy a frazeológia értékelé-
sében ellentmondásosan és szeszélyesen válnak 
hangsúlyossá a szintaktikai-grammatikai alakulat, 
a szóértékű, változtathatatlan kapcsolat ismér-
vei. A szólások, közmondások, vonzatok stb. belső 
szintaktikai összefüggéseinek, illetve a frazéma 
és a szövegkörnyezet tágabb nyelvi összefüggései-
nek viszonylagos feltáratlansága a beszerkesztés-
ben, önálló szókészleti szerepének, az egész egy-
ség sérthetetlenségének kései felismerése pedig 
az egész szerkesztési koncepcióban érződik. Az 
utóbbiban olyképpen, hogy nem lehet eldönteni, 
mikor épül egy frazéma a szócikkbe önmagáért, 
a nyelvileg, nyelvenként sajátos proverbiális 
jelentésének érzékeltetése végett, és mikor vala-
melyik, a címszóban kiemelt elemének puszta 
illusztrálására, jelentésének ábrázolására. Az 
elemenként összegződő frazeológiai jelentés szem-
léletének tarthatatlanságáról nem kívánunk külön 
szólni, mert vesiÉlyei nyilvánvalóak, főleg ha 
a funkcionális egyenértékűség mellőzésével jár 
együtt. 

Mindez természetesen a szótárírás egészére, 
és nemcsak a magyar-szerbhorvát szótárra vonat-
kozik. 

0.3. A fenti kitérők után fordítsuk figyel-
münket a tudományos tanácskozásunk tárgyát képező 
szótár frazeológiai anyagára, az ezzel kapcsolatos 
szerkesztési elveire, módszereire. Gyakorlati 
szempontból az tűnik leghasznosabbnak, ha mondani-
valónkat a frazeológiai egységek beépítésében, 
megfeleltetésében nélkülözhetetlen müveletek sze-
rint és rendjében teszük meg. Ezek a következők: 
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1. A szótári anyag szelektív elemzése, a szótáro-
zandó frazémák kiválogatása; 
2. A frazeológiai egységek megfelelő szótári egy-
ségekhez, vezérszavakhoz rendelése; 
3. A frazéma belső jelentéstagolódás szerinti 
helyének kijelölése; 
4. A FE x beszerkesztése; 
5. A kiindulónyelvi információk (nyelvi, stiliszti-
kai utalások) kialakítása. 
6. A célnyelvi értelmezés, megfeleltetés; 
7. Az esetleges célnyelvi utalások, pótinformá-
ciók kidolgozása. 

0.4. A bevezető végére még idekívánkozik 
egy megjegyzés: a magyar-szerbhorvát nagyszótár 
anyaga még teljesen publikálatlan, értelmezőként, 
lektorként pedig csak töredékét ismerem. Észrevé-
teleim érvénye is csak ezzel lehet arányos. 

1. Mivel a számításba vehető magyar frazeo-
lógiai egységek első keretét a kifordított anyag 
képezte, erről kell néhány szót ejtenünk. A szerb-
horvát—magyar szótár fő munkálatainak idején 
még a modern kiindulónyelvi források, értelmező 
szótárak egész sora hiányzott, amit a szerkesztők 
a szólások, közmondások vonatkozásában a meglevők 
teljes beépítésével igyekeztek pótolni, elsősor-
ban Vuk Karadzii múlt századi gyűjteményével. 
Ennek eredményeként viszont számos archaikus, 
még Vuk számára sem mindig világos jelentésű ala-
kulat is állományba került, álljon itt a Kossa4 
által is kifogásolt Sijala je baba bar da je babi 
zauvar csak egyetlen példaként. 

A valóban impozáns mennyiségű frazeológiai 
anyag felvételének a kifordításban kettős a követ-
kezménye: a lelkiismeretes megfeleltetés folytán 
sok, ma már elavult, kétnyelvű szótárba nem való 
magyar alakulattal kell számolnunk: füstöt farag, 
szól a rigó, felel néki a szajkó stb. 
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Másrészt rengeteg, a szólásokra, közmondások-
ra csak emlékeztető talányos szókapcsolatot talá-
lunk, amelyeket az értemezők alkottak meg az ere-
deti alakok logikájához igazodó, szinte már mű-
fordítói buzgalommal. Például: A dac megeszi az 
öregasszony lelkét, (despet babi dufeu gubi), követ 
kőre, palota lesz belőle, fölnyúlt, aztán elmúlt, 
üst korholja a fazekat, aki az ördöggel tököt 
ültet, fejéhez verik (ti. a tököt). Szólást nem 
lehet fordítás közben teremteni, s főleg szótár-
szerkesztés közben nem, csak megkeresni, illetve 
hiányát jelezni. 

A régies alakokat, álfrazémákat az anyagból 
ki kellett, ki kell szűrni, ami a szerkesztés 
egész folyamatára figyelve nem is mindig könnyű 
dolog. 

1.1. Csak ezután gondolhatunk a frazeológiai 
anyag véglegesítésére, általában nem is az állo-
mány egészében, hanem egy címszón belül gondolkod-
va. A fül címszó alatt pl. a kifordítás után a 
következő FE-ket találjuk: csupa fül vagyok, 
egyik^-én ki, a másikon be, hegyezi a-—ét, a~-én 
ül. ̂ '-ébe jut vmi, szent életű vasfazék, csak 
a füle kormos, -v-ig adós, lóg a-v-e, farka, szám 
szerint kilencet. 0. Nagy Gábor gyűjteményében 
viszont közel 50-et,s az Értelmező kéziszótárban 
is 15-öt (A fülén ül, a füle botját sem mozdítja, 
rágja a fülét vkinek stb.). Nyilván nem 0. Nagy 
gyűjteménye lesz a mintánk, de pótolnivaló így 
is akad, hogy megközelítsük a magyar-angol szó-
tár (egyetlen megszámolt) 116 ooo-nyi állományát. 

2. A frazémák szótári tagolása, vezérszavak-
hoz rendelése látszólag és legtöbbször merően 
gyakorlati kérdés,a szakirodalomban mégis elég 
sok szó esik róla. Felfogható egészen formálisan, 
hogy az első, bizonyos szófaji rangsor szerint 
kiválasztott szóhoz kell besorolni. Ezt az elvet 
képviselik a frazeológiai szótárak szerkesztői, 
köztük 0. Nagy Gábor is, miszerint az első főnév-
hez, vagy melléknévhez, számnévhez, más névszóhoz 
kell besorolni az alakulatot, ha ez nincs, a ha-
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tározószóhoz, és legutolsó sorban az igéhez. A 
formális szempont azonban már nála is a jelentés-
tani, parömiológiai kritériumokkal gazdagodik, 
amikor pl. a tulajdonneveket (Deákné, Marci, Samu), 
melléknévi származékaikat (mádi, becsei), a frazeo-
lógiai jelentést hordozó fókuszt (szegény embert 
az ág is húzza) okvetlenül vezérszóként kiemelen-
dőnek tartja. Az önelvű frazeológiai kutatások 
inkább a nyelvszemléletből eredő szemiotikai sze-
repkört részesítik előnyben. 

A kétnyelvű szótárak másként járnak el. Szó-
cikkeik sokkal bonyolultabb, az egész szóállományt 
tükröző rendszerében az ige fontos szerveződési 
tényező, noha esetről esetre újra eldöntendő kérdés 
marad, hogy a szintaktikailag rangosabb, de tar-
talmilag lehatárolatlanabb ige, vagy valamelyik 
kiegészítő bővítménye alkalmasabb a használók 
laikusabb szemszögéből is megragadható szabály-
alkotásra . 

Szótári utasításunk nem fogalmaz meg ezzel 
kapcsolatban egyértelmű szabályt, s amint Magay 
Tamás írja, nem követ ilyet a magyar--angol szó-
tár sem. Néhány kérdésben viszont már egyér-
telműen állást foglalhatunk. 

2.1. Döntenünk kell arról, hogy egy helyen, 
vagy ami az ajánlatosabb, több szócikkbe építjük-e 
be a frazémát, s az utóbbi esetben arról is, hogy 
melyik vezérs?ó alatt értelmezzük, s melyikekben 
utalunk erre. 

2.2. Formaszavak, kötőszavak, névutók stb. 
nem alkalmasak vezérszónak, pl. a mint.A Szerb-
horvát—magyar nagyszótárban ennek ellenére a 
kao alatt is feltűnnek szólások. 

2.3. Az igei vagy valamely névszói elem 
melletti döntés a frazeológiai egység műfajától, 
szintaktikai szerkezetétől függ. 

A szintaktikai viszonyú szókapcsolatok eseté-
ben, névszói szerkezetben egyszerű az eljárás: 
egy füst alatt, nyakló nélkül. 
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Mellérendelő névszói frázisoknál,azt hiszem, 
jobb a szórendi rangsort alkalmazni, mint az ele-
mek betűrendi helyét: sippal=dobbal, tűz és víz. 

Az egyszerű alárendelt szerkezeteknél, létigék 
esetén is a névszó mellett kell döntenünk: ördöge 
van 

A névszói, birtokos és minőségjelzős szerke-
zeténél többnyire a jelzett szó válik címszóvá: 
lenge magyar, ez más káposzta,de már a frazeo-
lógiai jelentés fontos elemét képező tulajdonne-
veknél szerintem nem ilyen egyértelmű: Szent János 
áldása. 

2.4. Az összetettebb predikatív szerkezetek-
ben az ige vagy névszók rangsorát nehéz így álta-
lánosságban megítélni. Könnyebb, mondjuk, a fő-
név kiemelésének eseteit számba venni: 

2.4.1. az egyszerűbb szerkezetű szólások 
szóértékű összetétellé, transzformmá válása a 
magyar nyelvben nagyon eleven folyamat, mégha 
a szótárak kiinduló anyagában nem is mindig ör-
vendetes, mert szubjektív az alkalmazásuk. Olya-
nokra gondolunk, mint konkolyt hint = konkolyhin-
tés, port hint vkinek a szemébe - porhintés, 
illetve más formában a cigányútra megy-ből a 
a cigányút. Igen furcsa, ha a cserben hagy szó-
lást a hagy címszó alatt dolgozom fel, de van 
cserbenhagyás, cserbenhagyásos gázolás, amelyek-
nek így a frazémával minden eleven kapcsolatuk 
megszűnt. 

A frazeológiailag kiemelt tulajdonneveket 
jómagam mindig legalábbis egyik címszónak venném. 
Bernát, Bodóné, Futak.5 

Ha már a szerkesztő egyébként is a főneves 
megoldás mellett döntött, több főnév esetén vala-
milyen elvhez tartania kell magát, vagy valamilyen 
releváns szemantikai-szintaktikai funkcióhoz, 
vagy sorrendjükhöz, s semmiképpen sem úgy eljárni, 
hogy a nem esik messze az alma a fájától szólást 
a fa alá soroljuk. 
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2.5. Az un. kultúrspecifikus elemeket, az 
elhomályosult, csak a szólásokban, közmondásokban 
jelentkező szavakat, szókapcsolatoknak okvetlenül 
címszóként kell szereplniük: Fabatka cigányút, 
dugába dől. 

2.6. A szóláshasonlatokban mindig a mint 
utáni első főnevet kell kiemelnünk. Megy, mint 
a kis angyal. 

2.7. Ilyen és más szempontokból nézve a magyar 
anyag pillanatnyilag ellenőrzésre szorul, főleg 
az utalások, a felesleges számú értelmezések ki-
szűrése érdekében, s ez nem is lehet a kis betű-
rendi távon szerkesztők feladata. 

3. A frazeológiai egységeknek a szócikk belső 
jelentéstagolódás szerinti elrendezéséről szintén 
sokat lehetne beszélni, vitatkozni is. Álljon 
itt csak néhány megjegyzés: 

3.1. A fő és konotatív jelentések szerinti 
tagolódást látjuk jónak, noha mint Magay Tamás 
is megjegyzi Magyar—angol szótárral kapcsolat-
ban, ezt sokszor nem vezetik végig folyamatosan, 
azaz maradnak besorol/hat/atlan frazeológiai je-
lentések. 

3.2. A frazeológiai anyagnak világosan el 
kell különülnie a jelentést illusztráló szabad, 
vagy más kötöttségű kapcsolatoktól, viszont anya-
gunkban ez sokszor nem szempont. 

3.3. Az egy címszó alá sorolt frazémák kö-
zött további rangsort kellene megállapítani (rago-
zatlan- ragozott alak, szórend stb.). 

4. A frazeológiai egységek beszerkesztése, 
megfelelő alakjának kialakítása szintén sok kér-
dést, dilemmát vethet fel, részben a kifordítás, 
részben a szótári vagy alapforma és a változat 
elméleti kérdéseinek letisztázatlansága miatt. 

4.1. Az elsődleges megfeleltetés során nem 
ritkák a különböző eredetű alaki torzulások, a 
szólás- és vonzat-keveredés: nyilvánosságra 
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kerüljön, jóban és rosszban, hamis húrokat (más) 
penget. Ilyen még a magyar-német szótárba is be-
csúszott. Köpi a tenyerét (a marka helyett). 

4.2. Más esetben az értelmező szemérmes volt, 
amit ezek az alalkok nem tűrnek. Feszít, mint 
koszos Pista Jézus nevenapján. Hadd ne mondjam 
ki a helyes alakot. 

4.3. Hogyan, mennyire takarékoskodjunk az egy-
másra vetített változatok esetén. Szárnyakat kap/ad, 
fülét/füle botját . 

4.2. Funkcionális kötöttségekre nagyon kell 
vigyázni, közlő, címzett harmadik személy, mód, 
a szerbhorvát lexikográfia főnévi igenévi alakjai 
erre sokszor nem alkalmasak. 

4.3. A frazémának megvan az állandósult ele-
mekkel egyenlő, zárt terjedelme, amelyet a beépí-
tés során sokszor zavarnak meg, hígítanak fel a 
szűkebb-tágabb kontexus elemeivel. A Tegyél egy 
kis sót a nyúl farkára! esetében a nyúl csak egy 
lehetséges bővülés, a szedd a sátorfádat, és menj 
esetében az utóbbi a mondatkörnyezet része lehet. 
Esetleges kiegészítés a nadugo-nasiroko-nak meg-
felelő tövéről-heg yére mond el valamit befejezése, 
vagy a pénz annyi, mint pelyva-nál az utalószó. 

5. Véleményem szerint a frazeológiai egységek 
használati kötöttségeire, stílusrétegére, műfajára 
utaló jelek, szerelés nélkülözhetetlen. A rövidí-
tés CSzD , vagy még inkább a belső műfaji csopor-
tosítás több nyelv viszonylatában nagyon bonyo-
lult kérdés. A Q jelölés ebbe bele sem bocsát-
kozik. Más szempont az utasítás nyelve és helye, 
a baloldalon, vagy a jobb oldalon álljon-e, vagy 
mindkét helyen? Ha lehet, mindkét használóra kell 
gondolnunk. 

6. Az egész kétnyelvű szótári munkálatsornak 
kétségkívül a célnyelvi értelmezés a legbonyolul-
tabb, legnehezebb része. Erről a gépi kifordítás 
révén egy címszó alá gyűlt ekvivalensek is olyan 
képet adnak, amilyen az eredeti szerkesztés során 
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a memóriakorlátozottság, a nehezen áttekinthető-
ség miatt nem merülhetett fel. A megoldásokat, 
illetve a fordított viszonylat kiindulóanyagát 
két szemszögből vizsgálhatjuk: 

6.1. Az egyedi megoldások felől: 
A megfeleltetésnek szótári, de akár fordítás-

elméleti szempontból is a következő, immár rang-
sorolt eljárásai lehetségesek: 

6.1. Ha mód van rá, a közvetlen, frazeoló-
giai ekvivalenst kell kiválasztanunk: Erős, mint 
a bika, Jak kao bik, mlatiti praznu slamu - üres 
szalmát csépel, ki a nyáron nem gyűjt, télen nem 
fűt - ko leti hladuje - zimi gladuje, Ko leti 
gori zimi gödi. 

6.2. A következő lehetőség a közvetett megfe-
leltetés, jobb híján a megközelítő ekvivalens ki-
választása, amelyet még mindig az eredetivel azo-
nos szövegkörnyezetbe helyezhetünk Vonít a kutya, 
meghalt valaki - za gosom. A releváns elemek hason-
lósága a fontos: aki korpa közé keveredik, mege-
szik a disznók = ko s djavolom tikve sadi o glavu 
mu se lupaju; homokra épít - sigurno kao u vosku 
megfeleltetés már bizonytalan. Ennél a szintnél 
sokszor van szükség bővebb információkra, Például 
a Baba Marta - Szeszélyes, mint az április ese-
tében, lévén, hogy a szerbhorvát frazéma a már-
ciusra vonatkozik. 

6.3. Amikor a célnyelvben egy proverbiális 
beszédhelyzetre nincs még megközelítő szólás sem, 
a szó értékű szinonimával kell behelyettesíte-
nünk, de semmiképp valamiféle "prózai" parafrá-
zissal. Ilyképpen: tera baba kozíőe - délibáb, 
itatja az egereket - place. Ilyenekre nincs szük-
ség: alszik, mintha csutorát fürészelne. A műfor-
dítás nemes dolog, frazémáknál azonban mértékkel 
alkalmazható, Szótárban pedig egyáltalán nem. 

6.4. Ha a célnyelvben a frazeológiai egység 
beszédhelyzete sem ismert, akkor csak arra szorít-
kozhatunk, hgy a szólás, közmondás jelentésvi-
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szonyait körülírjuk. így kell például eljárnunk 
a nem ér a nevem vagy a bolondos lesz a felesé-
ged ura alakulatoknál,amelyeknek használati köre 
is ismeretlen a szerbhorvát nyelvben. 

6.5. Az egyenként korrekt megfeleltetés a szó-
tár egészében gondolkodó, körültekintő szerkesz-
tés nélkül nem hoz eredményt. A kifordítás mutat-
ta meg, hogy a szerbhorvát-magyar megfeleltetés-
ben nem kerülhetett sor a szinonim rendszerű cso-
portosításra, ezen belül pedig a belső jelentés-
megoszlás áttekintésére. Ennek eredményeként 
halmozódnak fel a szerbhorvát frazémák egyetlen 
magyar kiindulónyelvi alak jobb oldalán. Pl. Min-
den hájjal megkent - izucio dvanaest skola, 
proáao je i na sito i reseto, namazen je svim mas-
tima, holott csak az utolsó a közvetlen megfele-
lője. 

6.6. A gyakorlat nem mindig ezt bizonyítja, 
ezért kell hangsúlyoznunk: egy adott szótár kü-
lönböző szócikkeiben, helyein nem lehetnek elté-
rő értelmezések, ekvivalensek. A már idézett Ko 
s djavolom tikve sadi o glavu mu se lupaju köz-
mondásnak a Szerbhorvát-magyar szótárban három 
különböző megfelelése található: Nem jó az urak-
kal egy tálból cseresznyézni, mert a maggal ki-
lövik a szemét; aki az ellenséggel cimborál, 
forrót öntenek alája, illetve a szószerinti for-
dítás - Aki az ördöggel tököt ültet, a fejé-
hez verik. Egyedül a jó alak hiányzik: Aki korpa 
közé keveredik, megeszik a disznók. 

Dolgozatom néhány, a konkrét szerkesztési 
munkálatokban felmerülő kérdésre próbált választ 
adni, tehát nem is lehetett célja az egész téma-
kör kimerítése. 
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