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Csonka Csilla
A frazeologizmusok helye

a kezdõk magyaroktatásában1

Bevezetés

Ami az alapkutatásokat illeti, nem vagyunk elkényeztetve a magyar mint ide-
gen nyelv diszciplínáinak egyik területén sem. De ha valamiféle sorrendiséget kel-
lene felállítani az alapproblémákkal foglalkozó cikkek, tanulmányok témáit illetõ-
en, akkor a frazeologizmus kérdésével foglalkozók biztosan esélyesek lennének az
utolsó helyre. A magyart idegen nyelvként tanítók alig foglalkoznak ezzel a kérdés-
körrel; igaz, a magyar nyelvészek sem rajonganak e témáért.

Nem minden nyelvben van ez így, például a németben, az oroszban, az angolban
a frazeológiai szókapcsolatokkal foglalkozni nagyon elismert dolog, ennek következ-
tében rendkívül kidolgozott terület – mind az adott nyelv saját leíró nyelvtanában, mind
az idegeneknek készültekben. Mert a kettõ természetesen nem ugyanaz...

Arra nem vállalkozhatom – több okból sem –, hogy megpróbáljam vázolni en-
nek a diszciplínának a magyar nyelvészeti szakirodalomban eddig betöltött szere-
pét, de azért nagyon röviden szólnék a magyaroknak készült ilyen témájú szakiro-
dalomról. Véleményem szerint ez a szakirodalom három csoportba osztható: az 1.
csoportra jellemzõ, hogy nincs bennük ilyen címû fejezet; a 2. csoportba tartozók-
ban van ilyen címû fejezet, de túl rövid; a 3. csoportbeliek pedig (ezek már önálló
monográfiák) a mi szempontunkból túl hosszúak. Tehát éppen az a középút hiány-
zik, amely nekünk kellene, már csak a magyar mint idegen nyelv alapkutatásainak
a szempontjából is.

De nézzük az (1), a „nincs” kategóriáját! Az azért nem egészen igaz, hogy ab-
szolút nincs bennük semmi errõl a témáról, de a „frazeológia” (vagy valami hason-
ló) mint fejezetcím bennük nem létezik; hogy csak néhány mûvet említsek: ilyen a
két kötetes ún. „akadémiai leíró nyelvtan” (A mai magyar nyelv rendszere I-II) és
az É. Kiss—Kiefer—Siptár szerezte Új magyar nyelvtan, de ide tartozik Keresztes
László Gyakorlati magyar nyelvtana is. Ez utóbbi azon kevés nyelvtankönyvek közé
tartozik, amelyek idegen anyanyelvûeknek készültek és hozzáférhetõk. Természe-
tesen elszórva, más fejezetcímek alatt találunk bennük anyagot, mégis fel kell ten-

1 Köszönöm Gecsõ Tamás egyetemi docensnek, az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tan-
szék vezetõjének a cikk kéziratához fûzött értékes megjegyzéseit.
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nem a kérdést, milyen fontosságot tulajdoníthatnak a szerzõk ennek a diszciplíná-
nak, ha még fejezetet sem szenteltek neki.

A (2) típus az, amikor van valami, de ez nekünk meglehetõsen kevés. Ide soro-
lom a Bencédy—Fábián—Rácz—Velcsovné írta A mai magyar nyelv címû egyetemi
jegyzetet, az Adamikné Jászó Anna szerkesztette A magyar nyelv könyvét, a Kriterion
gondozásában Balogh—Gálffy—J. Nagy szerzõktõl megjelent A mai magyar nyelv
kézikönyvét, s a középiskolásoknak készült nyelvtankönyvek fejezeteit. Ezek a feje-
zetek nagyon rövidek, mindössze néhány oldalasak, de örvendetes, hogy legalább
belekezdenek a téma tárgyalásába, s mi még ezekbõl tudunk a legtöbbet profitálni.

A (3) típus képviselõiben van valami, egy egész vastag könyv, de ez nekünk túl
sok. Ilyen O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû monográfiája, s
egy újabb könyv, Hadrovics László Magyar frazeológia. Történeti áttekintés címû
mûve. Ezekben a könyvekben a fától nem látni az erdõt, a rendszert; a túlságosan
sok adat miatt a gyakorló nyelvtanárok és nyelvtanulók alig tudják használni õket.

Terminológiai kérdések

A terminológiai összevisszaság is tükrözi egy kicsit ennek a diszciplínának vagy
részdiszciplínának a kiforratlanságát. Magát a diszciplínát, a frazeológiát (itthon is,
külföldön is) egyértelmûen a szókészlettan, a lexikológia részének tekintik. De míg
a szavak, a lexémák tematikája a magyar szakirodalomban (is) nagyon kidolgozott
és nemzetközi színvonalú, a kötött szókapcsolatok, a frazémák kidolgozottsága a
magyar nyelvészeti szakirodalomban már nagyon egyenetlen, és semmiképp sem
világszínvonalú. S itt máris elhangzott egy terminus technicus: a frazéma, amely
másképpen is hangozhatott volna. A frazéma helyett mondhattam volna frazeolo-
gizmust vagy idiómát is. A frazéma még meglehetõsen új és szokatlan megneve-
zés, ám két (az utóbbi idõben megjelent) nagylélegzetû mû már használja (A magyar
nyelv könyve, Új magyar nyelvtan), s kétségtelenül jól beleillik a
fonéma→morféma→lexéma→frazéma sorba.

A magyar terminusok közül a leggyakoribbak: szólás (ez általában magában áll,
minden pontosító jelzõ nélkül), szókapcsolat, (szó)szerkezet, kifejezés, kifejezés-
mód, egység (jelzõik: állandó, állandósult, kötött, közkeletû, szokványos, átvitt ér-
telmû, idiomatikus, frazeológiai). A szakirodalomban felbukkan még az univerzálé
és a hungarizmus elnevezés is. Ez utóbbiak tartalmi oldalról közelítik meg az ál-
landósult kifejezések minden típusát, azaz ha más nyelv(ek)ben is találunk megfe-
lelõket, akkor univerzálékról beszélünk (pl. vki töri a fejét vmin; angol „he racks
his brains”, német „sich den Kopf zerbrechen”, orosz „kjvfnm ct,t ujkjde” stb.),
de ha csak a magyar nyelvben él a kifejezés, akkor hungarizmusról (Nem enged a
48-ból; Több is veszett Mohácsnál stb.).

A FRAZEOLOGIZMUSOK HELYE A KEZDÕK MAGYAROKTATÁSÁBAN
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A frazeológiai kifejezések meghatározása

Ez sem tartozik a könnyû feladatok közé, de két dolog megnyugtathat bennün-
ket. Az egyik az, hogy a szakirodalom még a „szó”-nak, a lexémának az egzakt meg-
határozásával is adós, a másik pedig az, hogy ez a definíció a még olyannyira ki-
dolgozott külföldi szakirodalomban is állandó vita tárgya. Mindezek ellenére egy
szerény próbálkozás a definícióra: „A frazéma olyan állandósult kifejezés, amely
legkevesebb két alkotórészbõl áll, ezen alkotórészek kapcsolata már állandósult,
jelentésük pedig nem egyszerûen összegezõdik, hanem valamely átvitt értelmet
tükröz, legtöbbször érzelmi-hangulati többlettel.”

Néhány példa a magyaroknak írt szakkönyvekbõl. Tehát most szándékosan
olyan példákat hozok, amelyek a magyar anyanyelvûeknek készült nyelvtanokban
fellelhetõk: suba alatt; napról napra; csütörtököt mond; bámul, mint borjú az új
kapura; egy gyékényen árulnak stb. Ez a tulajdonképpen nagyon egyszerû megha-
tározás számtalan további kiegészítést igényel, amelyek nem haszontalanok, mert
közelebb visznek a frazeológiai kifejezés lényegének megértéséhez.

A frazeológiai kifejezések felosztása

Megszokott jelenség, hogy a frazeológiai egységeket különbözõ szempontok
szerint csoportosítják. Nekünk ebbõl az a legtanulságosabb, amikor a tartalmuk, a
felépítésük, illetve a szófajtani értékük szerint próbálják csoportosítani õket. (Lehet-
ségesek más csoportosítások is; lehet õket például néprajzi szempontból is vizsgál-
ni aszerint, hogy mely foglalkozások vagy babonák nyomai lelhetõk fel bennük (lép-
re csal, hátraköti a sarkát stb.), vagy az is vizsgálható, hogy mikor, mely
évszázad(ok)ban keletkezhettek (körmére ég a dolog, leesett a tantusz stb.).

Ha tartalmukat illetõen kezdjük csoportosítani õket, akkor elõször azt az alapkér-
dést kell megválaszolni, hogy mely szókapcsolatok tartoznak a frazeológia kutatási te-
rületébe. A lehetõ legtágabb értelemben ide tartoznak a peremhelyzetû megszólítások
(Tanár úr kérem!), az üdvözlések (Jó napot!), a (meg)köszönések (Köszönöm szépen),
a jókívánságok/kérések (Jó utat! Elnézést kérek), a káromkodások (A fene egye meg!)
és a megnevezések / terminus technicusok (vörös csillag, tárgyas ragozás). Ezeket össze-
foglalóan a kommunikáció szokványos kifejezésmódjai névvel szokás illetni.

CSONKA CSILLA
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A frazeológiai kifejezések tartalmi felosztása

Még mindig csak tágabb értelemben tartoznak a frazeologizmusok körébe (de
már nagyon meggyõzõen lehet érvelni frazeológiai státusuk mellett) a közmondás-
ok (Az idõ pénz), a szállóigék (Lenni vagy nem lenni), a népmesei fordulatok (Hol
volt, hol nem volt...), a köznyelvi kifejezések (Tessék parancsolni!), a terpeszkedõ
kifejezések (vizsgát tesz stb.).

Nem képezik viszont vita tárgyát a centrális helyzetû szólások; a magyar szak-
irodalomban azokat a szókapcsolatokat nevezzük szólásoknak, amelyeknél az egyes
alkotóelemek konkrét jelentése eltûnik a szókapcsolat jelentéséhez viszonyítva (ke-
nyeret keres), a szóláshasonlatok (fehér, mint a hó), valamint a szópárok (egy-két,
jön-megy). Mellékesen jegyzem meg, hogy a szópár olyan – sok nyelvben megle-
võ – terminus technicus, amely nálunk a hagyományos nyelvtani monográfiákban
a „mellérendelõ összetételek” (szõröstül-bõröstül, apraja-nagyja, vki él-hal vmiért),
a „párhuzamos kifejezések” (se hús, se hal; ha törik, ha szakad; vagy megszoksz,
vagy megszöksz), illetve az „ikerszók” (izeg-mozog, irul-pirul) címszó alatt fellel-
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hetõk, miközben Hadrovics László már „páros kapcsolatok”-ról, illetve „igék pár-
ban, fõnevek párban” stb.-rõl beszél (i. m. 85).

Felépítésüket illetõen a frazeológiai kapcsolatokat a következõképpen csopor-
tosíthatjuk: vannak mondat nagyságúak (Hogy kerül a csizma az asztalra?; Zsindely
van a háztetõn!), szószerkezet nagyságúak (egy gyékényen árulnak, eltörött a mécses),
mondatrész nagyságúak (suba alatt, pult alól), s ezeken belül mindig külön alcsoport-
ként elkülöníthetjük a szópárokat (ha törik, ha szakad; fel is út, le is út; itt-ott).

A frazeológiai egységek többsége szófajtani szempontból is csoportosítható:
vannak igei értékû kifejezések (itatja az egereket ‘sír’), fõnévi értékûek (anyám-
asszony katonája ‘/félénk/ kisfiú’), melléknévi értékûek (fehér, mint a hó ‘fehér’)
és határozói értékûek (suba alatt ‘titokban‘).

A lexikográfia, a frazeológia és az idegennyelv-tanítás kapcsolata

A lexikográfia (szótárírás) és a frazeológia ugyanannak a diszciplínának, a le-
xikológiának két ága; kölcsönhatásuk figyelemmel kísérése nagyon hasznos lehet
a számunkra. A szótárszerkesztõk ugyanis lényegében ugyanazokkal a problémák-
kal küszködnek, mint mi, nyelvtanárok.

Közös problémánk például, hogy nem szelektálhatunk, hanem minden egyes
szókapcsolatról el kell döntenünk, hogy frazeológiai egység-e vagy sem. A szótár-
írók persze a nyelv egészében gondolkoznak, hiszen nekik egy nyelv teljes szókész-
letét kell szótározniuk. Õk egyébként – nyilván gyakorlati meggondolásból – a le-
hetõ legtágabban értelmezik az „állandósult kifejezések” fogalmát: felvesznek
mindent, amit csak lehet, és az adott szótár terjedelme enged. (Nem hasonló-e a hely-
zetünk nekünk, nyelvtanároknak is? Nekünk is mindent meg kell tanítanunk.) To-
vábbi közös lexikográfiai, frazeológiai és tanítás-módszertani probléma, hogy meg
kell találni a szótári formát. Ez nem is olyan egyszerû dolog, mint elsõ pillanatra
tûnik; gondoljunk csak az ilyen típusú kifejezésekre: Ne fuss olyan szekér után,
amely nem vesz fel! (Az ember ne fusson..., Én sohasem futok... stb.). Közös feladat
még (mindhárom tudományterületen) az is, hogy stilisztikai minõsítést kell adni
minden egyes frazeológiai kifejezésnek

Speciális lexikográfiai probléma (de ez sem áll távol tõlünk), hogy rá kell ta-
lálni a „címszóra”. A szavak, a lexémák szótári rendbe állítása nem probléma (van-
nak természetesen itt is kivételek); a frazeológiai kifejezéseknél sajnos azok vannak
kisebbségben, amelyeket probléma nélkül lehet szótározni. Gondoljunk csak a már
elhíresült példára! (Ne fuss olyan szekér után, amelyik nem vesz fel!). Melyik itt a
vezérszó: a fut, a szekér vagy a felvesz? (Az természetesen nem megvalósítható, hogy
minden komponensüknél felbukkanjanak.) Mindez nekünk, tanároknak is lehet prob-
lémánk; igaz soha nem annyira égetõ, mint a szótáríróknak, mert mi a frazeológiai
kifejezéseket általában a tankönyvszövegek végén, viszonylag kis számban sorol-
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juk fel, ám egy könyvvégi regisztráció összeállításakor már nekünk is nagyon fon-
tos lehet ez a kérdés.

A magyart idegen nyelvként tanítók speciális problémája mindezeken kívül
még a megtaníthatóság, amely egyenlõ azzal, hogy fel kell mérni, fel kell térképezni
egy adott frazeológiai egység mozgásmódját. A frazeológiai kifejezések többségük-
ben „mozgáskorlátozottak” – hol stilisztikai minõsítésük miatt (hiába jelenti példá-
ul a két frazeológiai kifejezés, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, illetve
az egyik kutya, másik eb azt, hogy ’ugyanolyanok, egyformák, nincs különbség kö-
zöttük’, hiba lenne tiszteletre méltó embereket így minõsíteni); hol pedig formai
értelemben (például a ha törik, ha szakad kifejezés csak ebben az egy formában lé-
tezhet, de a vagy megszoksz, vagy megszöksz már ragozható, igaz csak jelen idõben
és kijelentõ módban).

A frazeológiai kifejezések felbukkanása a magyar nyelv kezdõ tankönyveiben

Elõadásom központi témája az, hogy miképpen bukkannak fel a frazeológiai ki-
fejezések a kezdõk nyelvkönyveiben. Errõl elöljáróban annyit mondhatok, hogy ér-
dekes módon egyrészt úgy, hogy a tankönyvírók tudatosan beleteszik, másrészt úgy,
hogy öntudatlanul beleviszik a kötött szókapcsolatokat a szövegekbe (nem is gon-
dolván arra, hogy egy-egy szókapcsolat mennyire frazeologizmus).

A nyelvet tanuló diák a nyelvvel két helyszínen ismerkedik: az egyik a tante-
rem, a másik a kinti, „nagybetûs” élet. Mi jellemzi frazeológiai szempontból az
egyik, s mi a másik helyszínt? A tanteremben a nyelvtanuló a tankönyv gondosan
megszerkesztett szövegét olvassa, és a tanár beszédét hallgatja. Mivel a tankönyvek
szövege készített szöveg, ezeknél megtehetjük azt, ami a spontán beszéd- vagy ol-
vasási aktusnál lehetetlen, hogy ti. olyan szövegeket adunk oldalakon, fejezeteken
keresztül a diákok kezébe, amelyekben nincs vagy csak nagyon kevés és gondosan
összeválogatott frazeologizmus. Az élõbeszédben a diákra rázúdul a nyelv teljes-
sége, így a frazeológiai kifejezések özöne is. Amikor tehát kilépnek a diákok a nagy-
betûs „nyelvi életbe”, s elkezdenek újságot olvasni (akár csak címeket is), tévét néz-
ni, rádiót hallgatni, reklámokat silabizálni, emberekkel beszélgetni, már ömlesztve
találkoznak a frazeologizmusokkal. A köznyelvi kommunikációban pedig nagyon
sok frazeológiai kifejezést használunk, s erre fel kell készíteni a nyelvtanulókat.
Ennek pedig az egyik megközelítési módja az, hogy a frazeológiai kifejezések jel-
lemzõit, típusait megpróbáljuk idejében megismertetni velük.

I. Az elsõ szókapcsolatok, amelyekkel a kezdõ nyelvkönyv(ek)ben2 találko-
zunk, ugyanazok a rendszer peremén levõ, még nem igazán tiszta frazeológiai szó-

2 Szókapcsolatokat a következõ tankönyvekbõl gyûjtöttem: Erdõs—Kozma—Prileszky—Uhrman: Színes
magyar nyelvkönyv I-II. Budapest, 1979; Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek I-II. Budapest, 1993;
Somos Béla:1000 szó magyarul. Budapest, 1994.
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kapcsolatok, amelyeket korábban „a kommunikáció szokványos kifejezésmódjai”
címmel illettünk: az üdvözlések (Jó reggelt! Jó napot!), a jókívánságok (Jó utat! Jó
étvágyat!), a (meg)köszönések (Köszönöm szépen; Kérem, nincs mit) a megszólítá-
sok (Tanár úr! / Tanárnõ, kérem!) és a nyelvtani terminológia (többes szám, alanyi
ragozás stb.). (Hiányzik – természetszerûen – a palettáról a káromkodás, de sokszor
csak teoretikusan, mert diákjaink nemegyszer már az elsõ órán prezentálják a kint-
rõl hozott ilyen típusú kötött szókapcsolatokat.)

II. A további szókapcsolatok aztán jönnek szépen sorjában, ahogy a tan-
könyvszövegek következnek egymás után; ezek még egyszerû, kéttagú állandósult
szókapcsolatok, amelyek azonban már vitán felül a frazeologizmusok körébe tartoz-
nak. Az elsõ leckékben a következõ frazeológiai kifejezések bukkannak fel (egy
kicsit már rendszerezve):
(1)Szópárok: egy-egy, egy-két, napról napra, reggeltõl estig, éjjel-nappal, télen-

nyáron, itt-ott, jön-megy, eszik-iszik, jár-kel, süt-fõz, tesz-vesz stb.

(2) Igés kifejezések: vki helyet foglal vhol, vki kezet fog vkivel, vki részt vesz vmiben,
vki rendet csinál, vki bocsánatot kér vkitõl, vki pénzt/kenyeret keres, vki idõt tölt
vmivel vhol, vki sorban áll vmiért, vmi/vki rendben van, vmi/vki késze(en) van,
vmi a helyén van, vki csendben van, vki rosszul van, vki jól van, vki szabadsá-
gon van, vki szabadságra megy, vkinek eszébe jut vmi, vkinek szüksége van vmire,
vki férjhez megy vkihez, vki feleségül vesz vkit, vkinek melege van, vkinek igaza
van, vkinek szerencséje van, vkinek jó/rossz kedve van, vkinek kedve van vmihez,
vminek vége van stb.

(3)Terpeszkedõ kifejezések: vki vizsgát tesz, vki elõadást tart, vki ajándékot ad
vkinek, vki ajándékba ad vmit vkinek, vki segítséget nyújt vkinek, vki búcsút vesz
vkitõl stb.

(4)Szóláshasonlatok: fehér, mint a hó; éhes, mint a farkas stb.

(5)Közmondások: Lassan járj, tovább érsz! Amit ma megtehetsz, ne halaszd hol-
napra! stb.

(6)Egyéb: Ez az! Jól van! (minden) rendben van, meleg van, hideg van, esik az esõ/
a hó, folyik a munka/az óra, szabad/foglalt asztal stb.

Mit állapíthatunk meg ezekrõl a frazeologizmusokról? Mennyiségüket illetõ-
en azt, hogy körülbelül 50 a számuk, s érdekes, hogy mindegyik általam vizsgált tan-
könyvben körülbelül ilyen számban jelennek meg. Struktúrájukra nézve – többsé-
gükben – két komponensûek, stilisztikailag pedig neutrálisak (fõleg az elsõk).
Mozgékonyságukat illetõen (toldalékolhatóság, igeidõk, igemódok) ezek a szókap-
csolatok még elég szabályosak. A megadott markáns csoportok mellett (szópárok,
igés kifejezések, terpeszkedõ kifejezések) a többi típus képviselõi csak akkor jelen-
nek meg a kezdõk nyelvkönyveiben, ha a szövegírók tudatosan beleteszik õket, azaz
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belevesznek egy-egy szóláshasonlatot, közmondást, szállóigét, vagy – mert népmesét
is olvastatnak – népmesei fordulatokat a szövegekbe.

Mit lehet bemutatni ezzel a kb. 50 frazeológiai kifejezéssel? Nagyon sokat, mert
ilyenkor még idõben vagyunk, s még könnyedén rá lehet világítani bizonyos jellemzõ
törvényszerûségekre, amelyeket aztán késõbb remekül fel lehet használni.
Itt vannak például a szópárok; ezek nagyon jól modellezhetõk:

(a) a névszóknál van:

X - X (egy-egy → késõbb: már-már, sok-sok)

X
suff.1.

- X
suff.2.

(napról napra → késõbb: lépésrõl lépésre, szóról szóra)

X - Y (egy-két → késõbb: kutya-macska barátság)

X
suff.1.

- Y
suff.1.

(éjjel-nappal → késõbb: sülve-fõve, szõröstül-bõröstül)

X
 suff.1.

- Y 
suff.2

(reggeltõl estig → késõbb: látástól vakulásig, á-tól z-ig)

(b) az igéknél van:

X
suff.1.

- Y
suff.1.

(jön-megy → késõbb: ad-vesz, sürög-forog)

Meg kell jegyeznem, hogy ezek a modellek nem teljesek; a kezdõk szövegeiben nem
találtam példát a névszói  X

suff.1.
- X

suff.1. 
 (egyszer-egyszer), illetve az igei

 X(var.)
suff.1.

- X
suff.1.

  (irul-pirul, izeg-mozog) modellekre.
A második csoportot tanítás-módszertani okokból igés kifejezéseknek nevez-

tem el, mert ezekben a szókapcsolatokban az ige az, amely mindig változékony, a
névszói részek (bár meghatározóak), részben-egészben állandóak. A terpeszkedõ
kifejezések, a harmadik csoport alkothatná a második csoportnak akár az alcsoportját
is, de megint csak tanítás-módszertani okokból jobb, ha eleve saját, külön nevük-
kel illetjük õket. A csoportokon belül jól elkülöníthetõk azok a kifejezések, amelyek
egy ponton mozgathatók: „vki helyet foglal”, „vki rosszul van”, de vannak már két
ponton szuffigálandók is: „vkinek szerencséje van”, „vkinek eszébe jut vmi” stb. Ha
aszerint vesszük górcsõ alá ezeket az igés szókapcsolatokat, hogy a frazeológiai tar-
tománynak mely szegmensében helyezkednek el, akkor a centrumban bizony még
elég kevés van belõlük; talán csak a vki részt vesz vmiben, vkinek szüksége van vmire,
vkinek eszébe jut vmi tartozik vitathatatlanul oda. A többi kifejezésnél vagy az egyik,
vagy mindkét komponens jelentése még megõrzõdik, ezért inkább a köznyelvi (igés)
kifejezések körébe tartoznak.

A szóláshasonlatok felbukkanása – ahogy már említettem – elsõsorban attól
függ, hogy a tankönyvszöveg-író tudatosan beleteszi-e ezeket az adott szövegbe; s
ha igen, általában a melléknév fokozásának tanításakor teszi.
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A közmondásokra még inkább érvényes, amit a szóláshasonlatokra mondtam.
Ha a tankönyvszöveg írója kedveli õket, rendszeresen felbukkannak, s így vannak
tankönyvek, ahol majd minden lecke végén van egy-egy közmondás, s vannak tan-
könyvek, amelyekben egy sincs, hogy csak a két végletet említsem. A közmondás-
ok sokoldalúan felhasználhatók a tanítási folyamatban, az alaktan tanításakor pél-
dául a jól megválasztott közmondás demonstrálhatja az adott szuffixum (toldalék)
létét, így például az Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! közmondás felhasz-
nálható a ható ige és a felszólító mód tanításakor, a „Többet ésszel, mint erõvel a -
val/-vel rag tanításakor stb. A mondattan tanításában is jól hasznosíthatók a köz-
mondások. A magyar nominális mondat létét teljességgel hihetõvé teszi az olyan
univerzálék magyar megfelelõinek megtanítása, mint Az idõ pénz (’Time is money’),
A tudás hatalom (’Wissen ist Macht’), az alárendelt mondatok tanításakor pedig a
rámutatószó-kötõszó kapcsolódását mutathatjuk be a közmondásokkal: Ahány ház,
annyi szokás; Amit ma megtehetsz, (azt) ne halaszd holnapra stb.

Az egyéb kategóriába jórészt általános jelentésû (pl. az idõjárásra vonatkozó
meleg van, hideg van stb.) köznyelvi kifejezések tartoznak, de közülük sok a spe-
ciális tanár-diák viszonyt kifejezõ szókapcsolat, amelyek írásban nemegyszer meg
sem jelennek: Ez az! Jól van! stb.

Nagyon alkalmas ez a viszonylag kisszámú korpusz arra is, hogy rámutassunk a
frazémák általános alaktani sajátosságaira – anélkül, hogy elvesznénk bennük. Cso-
portosíthatjuk õket aszerint, hogy konstans formájúak-e (Jól van) vagy szuffigálandók,
s azon belül is hány ponton (pl. vki helyet foglal « vkinek melege van), felsorolhat-
juk továbbképzett formáikat (pl. vki idõt tölt vmivel → idõtöltés; vki részt vesz vmiben
→ részvétel, résztvevõ; jár-kel → járókelõ, fehér, mint a hó → hófehér), s felsorol-
hatjuk formavariánsaikat is (pl. vki pénzt keres ~ vki kenyeret keres).

Mit nem lehet eredményesen bemutatni ezekkel a frazémákkal? Ezen a kor-
puszon még elég nehéz demonstrálni, hogy a frazeologizmusok nagy része stilisz-
tikailag kötött, talán csak a tesz-vesz szópár alkalmas arra, hogy ezt érzékeltessük.
Hiába jelent ugyanis ez az igepár ’vki dolgozik’-ot, azon belül már egy nem célirá-
nyos cselekvést jelent, s csak akkor nem követünk el hibát, ha éppen ezt akarjuk vele
érzékeltetni (A nagymama még tesz-vesz a kertben. ↔ *A professzor évekig tett-vett
egy amerikai kutatóintézetben.)

Nem alkalmas ez a korpusz arra sem, hogy néprajzi, történelmi kitekintést ad-
junk, s ezekben nincsenek még sem elavult komponensek (sutba dob, cserben hagy),
sem régies nyelvtani alakváltozatok (Aki nem dolgozik, ne is egyék). Ilyen irányú
munkánkat csak késõbb kezdhetjük meg.
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A frazeológia helye, sajátosságai a magyar mint idegen nyelv tanításában.
Összefoglalás

(1) Láthatjuk, hogy a kezdõk nyelvtanítási folyamatában viszonylag hamar keletke-
zik egy viszonylag nagy korpusza a frazeológiai kifejezéseknek, s ezzel már na-
gyon korán el lehet kezdeni a feldolgozó munkát. A frazeologizmusok tanításában
különösen akkor tudunk jó eredményeket elérni, ha idõben, tehát elég korán kezdünk
tudatosan foglalkozni velük. Tudomásul kell vennünk, hogy a „tiszta esetek” (nagy
fába vágja a fejszéjét, csütörtököt mond stb.) csak késõbbi idõpontban következnek,
s hozzájuk az út a peremhelyzetû frazeologizmusokon át vezet.
(2) A feldolgozó speciális munkának megvannak a maga sajátosságai. Az egyik sajá-
tosság az, hogy jelenleg meglehetõsen magunkra vagyunk hagyatva. Rész-segítséget a
szótáraktól, a monográfiáktól és a nyelvtanok néhány oldalas fejezeteitõl remélhetünk.

A másik sajátossága ennek a munkának, hogy ebben a diszciplínában nincs, nem
is alakítható ki „gyönyörû rend”. Hozzászoktunk, hogy ha behatóan kezdünk foglal-
kozni egy tudományággal, akkor az elõször összevisszának tûnõ dolgok szépen elren-
dezõdnek. De ez az érzés nem vagy csak részben tapasztalható meg akkor, ha valaki
a frazeologizmusokkal kezd el foglalkozni; sajnos mindig maradnak olyan frazémák,
akármekkora korpusszal dolgozunk is, amelyek sehova sem illeszthetõk be. (Megnyug-
tathat bennünket, hogy ez más nyelvekben is ugyanígy van.) Miközben tehát a tiszta
rendszerszerûség nem elsõdleges jellemzõje a frazeologizmusoknak, nem szabad le-
mondani sem a frazeologizmusokkal való foglalkozásról, sem a rendszerben fellelhetõ
részleges rendrõl, amelyet azért meg lehet teremteni közöttük.
(3) A tanítás folyamatában hasznos, ha a frazeológiai kifejezéseket több oldalról is
megtámogatjuk, ezzel is elõsegítve a bevésésüket. Lehet az analógiás, grammatikai
struktúrákat felsorolni: napról napra → hétrõl hétre, házról házra; reggeltõl estig
→ á-tól z-ig, alfától ómegáig, háztól házig; olyan fehér, mint a hó → olyan piros, mint
vér; olyan sápadt, mint a fal stb. Lehet jelentésük, fogalmi tartalmuk alapján is cso-
portosítani õket, például megnézni, hogy a pénz mely kifejezésekben fordul elõ, s ott
mit jelent (A pénz nem boldogít; Az idõ pénz; A pénznek nincs szaga).
(4) Bátran adhatunk rendhagyó gyakorlati tanácsokat is; hálásak a diákok érte,
ahogy mi is azok vagyunk, ha idegen nyelvet tanulunk. Összefoglalhatjuk azokat az
aranyszabályokat, amelyeket szem elõtt kell tartani, ha egy frazeologizmussal kap-
csolatba kerülünk (hozzáteszem: bármely nyelven). Az egyik ilyen aranyszabály
például, hogy „tiszteletben kell tartani” a frazeologizmus alkotórészeit, saját elkép-
zelés szerint nem szabad variálni, csereberélni õket: vki részt vesz vmiben helyett nem
lehet pl. részt vásárol-t mondani. A másik aranyszabály, hogy a frazeologizmuso-
kat a nyelvtanulás elsõ fázisában inkább passzívan érteni kell, s a késõbbiekben is
még érdemes sokáig várni azzal, hogy hol, mikor és kire vonatkoztatva használják
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(vö. *A professzor évekig tett-vett egy amerikai kutatóintézetben).
(5) Érdemes bevezetni a tanítás folyamatában a nemzetközileg használt szópár ter-
minus technicust, mert könnyen érthetõ, tükrözi a valós állapotot, s ezáltal abba az
irányba hat, amely megkönnyíti a tanulást és a tanítást.
(6) Magyar sajátosság, hogy a frazeologizmusok tanítását hasznos összevetni az ige-
kötõk, az összetett szavak és a képzõk tanításának a módszertanával. Az igekötõk
tanításával azért, mert az igés frazeológiai kifejezések egész mozgásrendszerére
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az igekötõs igékére (kezet fog→nem fogtak
kezet, fogjatok kezet!, kezet is fogtak). Másrészt megfigyelhetõ a tendencia, hogy egyes
igés kifejezések igekötõs igékké válnak, s ennek megfelelõen már egybe is kell írni
õket (észrevesz, tönkremegy, agyonver stb.) Az összetett szavak és a frazeológiai ki-
fejezések is szoros kapcsolatban állnak egymással; egyes szóláshasonlatok összetett
szóként is élnek: fehér, mint a hó ~ hófehér; éhes, mint a farkas ~ farkaséhes stb.
Magyar helyesírási sajátosság, hogy bizonyos gyakran használatos páros kifejezése-
ket (szópárokat) egy idõ után már egybe is kell írni (összevissza, hírnév, élethalálharc
stb.), és sokszor, ha magát a kifejezést még nem is, a származékokat már igen: részt
vesz vmiben → résztvevõ/részvevõ, részvétel stb. A képzõk tanításának módszerta-
nából is profitálhatunk; ha mást nem is, de annyit mindenképpen, hogy – miként a
képzõknél – itt is óvjuk a diákokat a kreativitástól, az analógiás képzésektõl.
(7) Nagyon alkalmasak a frazeologizmusok arra is, hogy színesítsék a tanítás fo-
lyamatát, s ahogy a frazeologizmusok az élõbeszéd savát-borsát adják, úgy a ve-
lük való foglalkozás a tanítás savát-borsát adhatja.
(8) Végül, de nem utolsósorban ki kell jelentenünk, hogy nekünk, gyakorló nyelv-
tanároknak mindegy, hogy egy-egy adott szókapcsolat beletartozik-e a frazeológiai
szókapcsolatok tartományába vagy sem, a peremén helyezkedik-e el vagy a cent-
rumában, nekünk mindent meg kell tanítanunk, ahogy a nyelvtanulóknak is min-
dent meg kell tanulniuk, ha el akarják sajátítani a magyar nyelvet.
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