
MAGYAR SZILVIA

Milyen állat az 
áporszarvas? –  
A nyelven kívüli ismeretek befolyása a sikeres kommunikációra

„Speak English!”

E tanulmány szándékom szerint azzal foglalkozik, hogy vázolja egy interkulturális nyel-
vészeti kutatás egy kisebb részét, mely azt mutatja be, hogyan lehetségesek félreértések 
/ meg nem értések akkor, ha jól beszéljük egymás nyelvét. Ehhez kérdQíves kutatásom 
mellett egy mozifilmet is segítségül hívtam.

Mihez is kezdhetünk a szuperhQs filmekkel? Megnézhetjük Qket a moziban, nevetünk 
vagy éppen sírunk, hazamegyünk és pár nap múlva el is felejtjük az egészet. Esetleg 
mélyebben megérint minket, és megkereshetjük benne valamelyik igazságot a sok kö-

zül, ahogy Harold Pinter mondta: „Az az igazság, hogy nincs egyetlen igazság a drámai 
m_vészetben. Igazság sok van.” (idézi HIDDLESTON) Esetleg megtalálhatjuk bennük azt 
a hQst, aki ugyanolyan ember mélyen belül, mint mi, ahogy Tom Hiddleston írta a The 
Guardian hasábjain. (HIDDLESTON)

Nos, minthogy igazság sokféle van, jómagam azt az igazságot kerestem egy szuperhQs 
moziban, ami be tudja mutatni: létezik az interkulturális kommunikációban valami, ami 
miatt nem értjük meg azt az embert, aki tökéletesen beszéli az anyanyelvünket, ám sosem 
élte meg velünk a mi kultúránkat, múltunkat, földrajzunkat vagy történelmünket.

A mozi, ami prezentálni fogja nekünk ezt, a Marvel stúdió The Avengers (A bosszúál-
lók) cím_ 2012-es munkája. Amit pedig keresünk: a nyelven kívüli ismeret befolyása a 
megértésre.

Hogy miért esett a választás éppen erre a filmre? Tökéletesen felvonultatja az 
interkulturális kommunikációban történQ csaknem összes lehetséges félreértés-forrás 
példáját. Mivel a kommunikáló felek nem tartoznak egyazon szociális csoportba, közös 
ismereti halmazuk kicsi (vagy éppenséggel zéró), ebbQl következQen zavart okoz(hat) 
többek között: a generációs különbség; iskolázottság, eltérQ szakképzés, szakzsargon 
használatából eredQ problémák; különbözQ szülQkultúra; anyanyelv; neveltetés; történel-
mi háttér. (HIDASI, 30.) Ezek közül akár egyen is megbukhat egy egész küldetés.

Ligeti Judit korábban elvégzett kutatásának eredményei, melyben többek között azt 
vizsgálta, vajon ha tökéletesen ismerünk egy nyelvet, de semmit nem tudunk annak kul-
túrájáról, elboldogulunk-e az adott országban, az alábbi eredménnyel zárultak: 

A megkérdezettek a hetes fokozatú skálán, ahol 7 azt jelenti, egyetért azzal, hogy 
pusztán a nyelv tökéletes ismerete elég ahhoz, hogy ne érjék meglepetések az adott or-
szágban, az 1 pedig ennek tökéletes ellentéte (vagyis kulturális, nyelven kívüli ismeret is 
szükséges), a megkérdezett diákok 3,5-öt jelöltek átlagban, a tanárok 2,7-et. Ez azt jelenti, 
legalább félig-meddig elismerjük / érezzük, hogy pusztán egy nyelv – még ha tökéletes 
is – nem elég. (LIGETI)

Kérdéses, hogy az alkotóknak ez lett volna a szándékuk (valószín_leg a szituációkban 
rejlQ humorforrást szerették volna inkább kihasználni), de a film sajátos módon élQ pre-

zentációja az interkulturális félreértéseknek: a 128 perc játékidQ alatt összesen 11 esetben 

DOKTORANDUSZ 
CIKKPÁLYÁZAT



100 MAGYAR SZILVIA: MILYEN ÁLLAT AZ ÁPORSZARVAS?

fordul elQ (vagyis átlagban 11 és fél percenként), hogy a szereplQk nem értik / félreértik a 
másikat, s minden esetben a nyelven kívüli valóság ismeretének hiánya miatt.

A Hidasi Judit által felsorolt, a kommunikáció sikerességét befolyásoló nyelven kívüli 
(vagyis kulturális) tényezQk közül számunkra most a metaforák, a közmondások és szó-

lások, illetve a mítoszok lesznek fontosak.
„A kulturális szimbólumok közé sorolhatók a metaforák. Ha valamit megpróbálunk 

leírni vagy elmagyarázni valakinek, akkor akaratlanul is alkalmazunk metaforákat. […] 
A közmondások és szólások ugyancsak rengeteget árulnak el egy ország, nép és kultúra 
életvitelérQl és mentalitásáról. […] Egy-egy kultúra megértéséhez sokat segít a mítoszok 
ismerete. Mítosz alatt elsQsorban a néperedet mítoszokat és a hQsi mondákat, legendákat 
értjük, de ide sorolhatók azok a történelmi események is, melyek a nemzeti identitástudat 
és a nemzeti önkép kialakításához a tudatalattinkban döntQen hozzájárulnak. Az ezekre 
való hivatkozás, visszautalás a mindennapi kommunikációnk része.” (HIDASI, 22–24.)

A filmbQl csupán az illusztráció kedvéért emelek ki négy esetet, mielQtt saját kutatásom 
eredményeire rátérnék.

A metaforák használata miatt beálló félreértés kiváló példája a következQ:
Nick Fury (amerikai ügynök, kitalált államvédelmi szervnél): Szeretnék rájönni, 
hogy a [jogar] segítségével Loki hogyan változtatta a két legjobb emberemet 
bazári majommá. 
Thor (a skandináv mitológiában a vihar istene, lakhelye Asgard, nem járatos a 
földi hasonlatok világában (sem)): Majommá? Ezt nem értem.
Steve Rogers (második világháborús szuperkatona, aki egy baleset folytán 70 
évre megfagyott, így az elmúlt 70 évrQl nem tud semmit): Én igen! Én értettem 
a hasonlatot!

Úgy látszik a bazári majom hasonlat ismeretes volt 70 évvel ezelQtt is, legalábbis a 
Földön, sQt Rogers át is élte, hogy zajlik pontosan az, hogy valakibQl majmot csinálnak.

A rendezQ, aki jelen esetben egy személyben a forgatókönyvíró is, visszaadott egy 
pontot Thornak, a kulturális és egyben földrajzi különbség esetét kihasználva, ugyancsak 
a metaforák területén maradva:

Thor: Szeretjük azt képzelni, hogy Asgard fejlettebb, de úgy harcolunk, mint az 
áporszarvas.
Phil Coulson (amerikai ügynök, ugyanazon államvédelmi szervnél): Micsoda?
Thor: Áporszarvas. Tudja?! Nagy, pikkelyes, agancsos lény. Itt nincs olyan?
Coulson: Azt hiszem, nincs.
Thor: Nagyon visszataszító, mindent eltapos, ami az útjába kerül.

Thornak még mindig nincsenek raktáron földi közmondások/hasonlatok. EttQl még 
övé a pont!

Ha nem ismerem a másik történelmét (népének mítoszait), akkor is hiba léphet fel:
Loki (szintén asgardi, mint Thor, a világ elfoglalására készül): A világa a tét, 
mégis egy ember életéért remeg.
Natasha (orosz kém): Naponta dQlnek meg rezsimek, nem esem tQle kétségbe, 
orosz vagyok.

A pont Natasháé. Loki látszólag mindent tud, az orosz történelem azonban valahogy 
kimaradt számára, ellenkezQ esetben nem próbált volna egy oroszt megfélemlíteni azzal, 
hogy mi lesz, ha majd Q veszi át a hatalmat.

És végül nézzünk egy példát hétköznapi emberek között, amikor a generációs szakadé-

kon nem ér át az információ, fQleg ha magasröpt_ szaknyelvi közlés:
Tony Stark (technikai zseni, igazi 21. századi figura): Az irányítókarral felcserél-
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heti a polaritást annyi idQre, hogy megszakítsa a mágneses…
Steve Rogers (ugyan „fiatalabb” Starknál, de az elmúlt 70 évben hibernálva 
volt, és amúgy sem technikai szakember): ÉrthetQen! (angol eredetiben: „Speak 
English!”)

Az angol néha csodálatos nyelv. Önmaga ad kulcsot a szófordulat értelmezéséhez, 
amikor egy „Beszéljen angolul!” felszólítással fordulunk ahhoz, aki – saját felfogása és 
nyelvi világa szerint – már amúgy is angolul társalog velünk. (Kicsit ritkábban talán, de 
mi is mondjuk: „Magyarul?”)

A fentiekbQl is látszik: ha nyelven kívüli ismeretünk nem elég nagy, és véletlenül 
metaforába, közmondásba vagy mítoszba futunk, hiába beszélünk akár tökéletesen egy 
nyelvet, legalábbis értetlenkedés lehet a vége.

Ezt vizsgálandó, kérdQíves kutatásba fogtam. A kutatás jelenleg is folyamatban van, 
ezért egyelQre csak részeredményekkel tudok szolgálni. A hipotézis az volt, hogy minél 
inkább transzparens egy nyelvi közlés a címzett számára, ami a kultúrát / nyelven kívüli 
valóságot (vagy annak ismeretét) illeti, annál könnyebben megfejthetQ az a saját nyelvén. 
Vagyis: ha átlátom az adott mondást, mert hasonlít a saját kultúrám/valóságom által alko-

totthoz, nem fog fellépni az anyanyelvi negatív transzfer annak értelmezésében. 
A vizsgált közmondások mindegyike elhelyezhetQ az alábbi csoportok egyikében, az 

alapján, hogy kulturális és/vagy nyelvi elemeit figyelembe véve transzparens-e a célnyel-
vi közlés a forrásnyelvi beszélQnek. Az így született három csoport:

• transzparens
• közepesen transzparens
• nem transzparens.

Már a kutatás kezdeti szakaszában kiderült, hogy az, hogy mennyire beszélünk egy 
idegen nyelvet, elenyészQ hatással van arra, hogy mennyire vagyunk képesek megfejteni 
a célnyelv mondásait. Ezt két spanyol adatközlQ esete világította meg számomra: Egyikük 
egy 31 éves kereskedelmi menedzser volt, aki valóban C1 szinten kommunikál angolul, 
ám a kultúrához kötött nyelvi megnyilatkozások megfejtése, angol közmondások spanyol 
megfelelQinek visszaadása komoly gondot okozott neki.

Másikuk 32 éves, saját bevallása szerint menedzser foglalkozású férfi, aki saját nyel-
vi szintjét B2-ben állapította meg (produkciója alapján valahol A2 és B1 között van). 
Pusztán nyelvi produkciója nem jó, ám a kulturális nyelvi eredményei a pusztán nyelvi-
ekhez képest kimagaslóak.

A kérdQív több nyelvi szintbQl állt, jelen tanulmány esetében csak a szólások, közmon-

dások, nyelvi fordulatok szintjét tárgyalom.
Anyanyelvüket tekintve 43 adatközlQ spanyol volt, 25 finn, a célnyelv az angol, vala-

mint további 29 finn, akiknél a célnyelv magyar. Az alanyokat véletlenszer_en kértem fel 
egyetemi könyvtárakban, folyosókon óra elQtt/után, informális közösségekben, hogy tölt-
sék ki a kérdQívet. Két szelekciós szempont volt: az alany már befejezte a középiskolát, 
illetve legalább alapfokon képes kommunikálni a célnyelven. (A kitöltQk közül továbbá 
kizártam azokat, akik aktívan tanítják a célnyelvet, vagy több anyanyelvük van.) 

A vizsgált közmondások saját besorolás alapján:
Spanyol anyanyelv_ek esetében:
Nem transzparens:
A) To flog a dead horse: spanyol megfelelQje a ‚hideg vasat üt’ vagy ‚ágat visz a kidQlt 

fából’, jelentése: ‚értelmetlen/lehetetlen dolgot erQltet v. földön fekvQbe még belerúg’.
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B) Set the cat among the pigeons: szólás érték_ spanyol megfelelQje nincs, azt jelenti: 
‚botrányt csinál, felbolydulást okoz’.

C) Every dog has its day: spanyol megfelelQje: ‚minden disznóra eljön Szent Martin 
napja’ Jelentése: ‚fordul még a szerencse’.

Közepesen transzparens:
D) They are like peas and carrots: spanyol megfelelQje: ‚mint a ujj és a köröm’, jelen-

tése: ‚elválaszthatatlan jó barátok’.
E) It’s raining cats and dogs: spanyol megfelelQje: ‚esik, mintha dézsából öntenék’.
F) Every cloud has a silver lining: spanyol megfelelQje: ‚minden rosszban van valami 

jó’.
G) Don’t count your chicken, before they are hatched: spanyol megfelelQje: ‚ne igyál 

elQre a medve bQrére!’.
Transzparens:
H) This is Greek to me: spanyolul: ‚ez nekem kínai’.
I) Curiosity killed the cat: spanyolul: ‚a kíváncsiság megölte a macskát’, jelentése meg-

egyezik a magyar aki kíváncsi, hamar megöregszik mondással.
A spanyol csoport eredményei:
A Dictionary of Phrase and Fable egy 1867-es adatra hivatkozva magyarázza, hogy 

a „To flog a dead horse” tulajdonképpen egyet jelent azzal, hogy ‚döglött lovon lovago-
lunk’, ugyanakkor a spanyolok hideg vasat ütnek. (Dictionary of Phrase and Fable, 577.; 
BUITRAGO JIMENEZ; SECO–ANDRES–RAMOS, 141.) Egyetlen adatközlQ tudta ezt, egy másik 
írta a sok szótár és fordítóprogram által megadott, félig-meddig el is fogadható verziót: 
„Hacer leña del árbol caído.” (szó szerint: ’ágat/faanyagot visz a kidQlt fából’, átv. ’föl-
dön fekvQbe belerúg’). Elfogadható abból a szempontból, ha figyelembe vesszük, hogy a 
flog szót hogyan értelmezzük (’munkára ösztökél, biztat’ vagy ’ver, ostoroz’). Mivel sem 
nyelvi sem pedig nyelven kívüli valóságra épülQ hasonlóság nincs az angol és a spanyol 
szólás között, érthetQ, hogy mind közül ez volt a legkevésbé megfejthetQ közmondás.

Sem kulturális sem nyelvi kapaszkodót nem ad továbbá a „set the cat amog the 
pigeons”, és spanyol megfelelQ érték_ közmondást sem adott meg egyetlen vizsgált 
forrás sem, pusztán némi, a valóságra épülQ logikával sakkozható ki a Collins Spanish 
Dictionary magyarázata: ‚felbolydulást okoz’. Összesen ketten állították, hogy értik, mit 
jelent, kilencen próbálkoztak más közmondás megadásával, sikertelenül, a többiek beval-
lották, hogy fogalmuk sincs, mit jelenthet.

Ugyancsak kulturális eltérésekre utal, ám kissé más értelemben a következQ: az angol 
„Every dog has its day”-ben mindössze tizenketten vélték felismerni az „A cada cerdo le 
llega su San Martín” (’minden disznóra eljön Szent Martin napja’) (BUITRAGO JIMENEZ, 
3.) mondást. De vajon hány magyar mondta volna azt, hogy „Jön még kutyára dér!”? 
Persze aztán hogy a latin „Hodie mihi, eras tibi”-nek – ‚fordul még a szerencse’ – melyik 
nép mit feleltetett meg késQbb, az igen sok dologtól függött. (Dictionary of Phrase and 
Fable, 357.) Többek között attól, hogy a nép pozitív vagy negatív beállítottságú-e. Mind 
a spanyolok, mind a magyarok eléggé negatívak lehetnek, talán ezért lett fenyegetés szaga 
ennek a semleges latin mondásnak. A spanyolok Szent Martinkor disznót vágnak, míg a 
magyar mondás eredetileg békával élt kutya helyett, és a béka köztudottan nem bírja a 
hideget (O. NAGY Gábor, 320–321.). Az angol mondás is mondható semleges töltés_nek, 
míg késQbb látni fogjuk, hogy a finnek mennyire pozitívak ebben a tekintetben.

Aki a Forrest Gumpot látta (esetleg angolul is), az tökéletesen tudja, hogy „Én és Jenny 
úgy voltunk egymással, mint a borsó meg a héja.” (avagy: „like peas and carrots”). 
A mondást maga a film terjesztette el (legalábbis az IMDb honlapja szerint), elQbb az 



MAGYAR SZILVIA: MILYEN ÁLLAT AZ ÁPORSZARVAS? 103

amerikai kultúrában, késQbb más kultúrákban, esetenként függQen attól, milyen (jobban 
tolerálható) nyelvi fordulattal lehetett azt helyettesíteni a szinkronban/fordításban. (IMDB.
COM) Jelen felmérés adatai szerint mindössze nyolcan látták a Forrest Gumpot (legalábbis 
angolul).

A legnépszer_bb angol szólás az „It’s raining cats and dogs”. Ez abból is látható, 
hogy nem egészen transzparens mivolta ellenére 20 adatközlQ ismerte. Így a közepesen 
transzparens mondások közül ez állította be a pozitív rekordot. Ennek valószín_síthetQ 
oka, hogy az angol nyelvkönyvek általában sokat írnak az idQjárásról, ami eléggé sajátos 
a szigetországban, és igen sok metaforájuk is akad rá, így amellett, hogy utal az esQre – 
ettQl lesz félig transzparens – nyilván ezzel találkozhatnak legtöbbet az angolul tanulók.

Az „Every cloud has a silver lining” mondás Ellen Thorneycroft Fowler: The Whisdom 
of Folley c., 1910-ben kiadott m_vébQl került az angol nyelvbe (Dictionary of Phrase and 
Fable, 263. o.), így aztán jócskán kell kulturális ismeretekkel rendelkeznünk angolból ah-

hoz, hogy megfejtsük, de talán ha logikusan végiggondoljuk csupán a mondat tartalmát, 
már az is sokat segíthet, ezért is került a közepesen transzparens kategóriába. 10 adatközlQ 
próbálkozott elfogadható megoldással.

Az úgynevezett vándorszólások táborát gyarapítja a „Don’t count your chicken, before 
they are hatched!”, ami egy Aesopus tanmesére épül. (Dictionary of Phrase and Fable, 
246.) O. Nagy Gábor szerint az ilyen világjáró adomákból keletkeznek a sok nyelven 
meglévQ vándorszólások (O. NAGY Gábor, 351.). Az adomák rengeteg különféle válto-

zatban élnek, nálunk elQre iszunk a medve bQrére, akárcsak a spanyolok. A mondás ugyan 
sem formájában, sem tartalmi logikáját tekintve nem t_nik transzparensnek, aki viszont le 
tudta fordítani magában, az némi asszociáció után könnyedén megadta a spanyol megfe-

lelQjét (5 adatközlQ), ezért került a közepesen transzparens csoportba. Ha jól megnézzük, 
tulajdonképpen a Forrest Gumpból származó mondásunk is egy vándorszólás, még akkor 
is, ha egyelQre nincs több ezer éves.

És végül a két, majdnem tökéletesen transzparens mondás: tökéletes egyezés van a 
„Curiosity killed the cat”, és ennek spanyol megfelelQje között, melyrQl hárman állítot-
ták, hogy értik, de nem tudják spanyolul, hárman pedig nem értették. Ezzel a transzparens 
közmondások közül ez bírt a legjobb mutatókkal, 36 jó megoldás született.

Az igen-igen transzparens közmondások táborát gyarapította még a „This is Greek to 
me”, ami 21 adatközlQnek volt kínaiul, ami jelen esetben a jó megoldás.

A finn anyanyelv_ adatközlQk esetében a célnyelvi mondások osztályozása egyetlen 
helyen tér el a spanyol anyanyelv_ekétQl, ez is abból fakad, hogy az osztályozás alapja 
az, hogy az anyanyelvben hogyan találhatóak meg bizonyos mondások. Ezen egyetlen 
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eltérés, hogy F) jel_ mondásunk átkerült a finnek esetében a teljesen transzparens kategó-

riába. Nem csak hogy a finn mondás teljes egészében tükörfordítása az angolnak, de nem 
egy adatközlQ hívta fel rá a figyelmemet, hogy gyakran ezt a mondást angol eredetiben 
használják, néha még képregényekben is így idézik.

Érdekes, hogy A) jel_ mondásunk finn verziója annyit tesz: ‚varjakra pazarolja a pus-
kaport’ (VARGA–SAARINEN, 260.). Egyetlen adatközlQ sem ismerte ezt a megfeleltetést, 
sQt, semmilyen értelmezése nem született a mondásnak, csupán ketten állították, hogy 
értik mit jelent, de nem tudnak finn megfelelQt adni rá. 

B) jel_ mondásunk is hasonlóképpen járt, a spanyolokhoz hasonlóan a finnben sem 
találtam szólás érték_ megfelelQt rá, de nem csak én, hanem egyetlen adatközlQ sem. 
Csupán egy ember állította, hogy érti, de nem tud rá finn megfelelQt írni.

Szerencsére az „Every dog has its day” mondással sokkal jobban jártunk, mert a finnek 
nemcsak hogy értik (14 fQ), de heten még az igen pozitív megfelelQjét is meg tudták adni: 
‚a dudvára (nyeszlett kis tüskebokor) is rásüt a nap’ (VARGA–SAARINEN, 245). Ugyancsak 
a szerencse forgandóságát mutatja, de jóval kevésbé fenyegetQ/negatív hangnemben, mint 
a spanyol, vagy akárcsak a magyar párja.

Ami a közepesen transzparens szekciót illeti, D) mondásunk finnül ‚mint az ing és az 
alsó’, tehát együtt járnak, ‚mint a borsó meg a héja’, 8 adatközlQ esetében. A további 17 
nem értette a kifejezést.

Finnül is dézsából öntik, ha nagyon esik (E), 23 adatközlQ tudta is ezt, valószín_síthe-

tQen a már a spanyoloknál vázolt okokból kifolyólag.
A finnek nem csirkét számolnak vagy isznak elQre (G), csak ‚elQbb nyalják fel, mint 

lecsöppen’. Csak közepesen transzparens mivolta ellenére ez volt a második legismertebb 
szólás, csak 5 adatközlQ nem tudott releváns adatot megadni.

ElQkelQ helyen áll az ismertek / jól értelmezettek sorában a fentebb már említett, kate-

góriaugró F) jel_ mondás, melyhez 9 adatközlQ nem tudott megfelelQt társítani, mindenki 
másnak jól ment (16 fQ).

Ami az angoloknak görögül, a spanyoloknak és a magyaroknak kínaiul van, az a fin-

neknek héberül. Jelen esetben 23 válaszadónak.
MegdöbbentQ, hogy az egyébként tükörfordítással visszaadható I) jel_ mondásra össze-

sen 2 megoldás érkezett ebben a formában. További 10 ember magyarázta a szófordulatot, 
ami bizonyítja, hogy értették, csak éppen a finn megfelelQ nem jutott eszükbe, valamint 
13 ember nem is értette azt. Ez az egyetlen mondás, melynek esetében megdQlni látszik a 

teória, miszerint ha nyelvi vagy kulturális fogódzó áll rendelkezésre, könnyebben megy a 
megértés. Sajnos a magyarázat még várat magára.
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Legvégül a magyarul tanuló finnek kommunikációs kompetenciáját néztem meg, jelen 
esetben csak 5 közmondás felhasználásával. Ezek a következQk, fenti besorolás szerint 
jelölve, hogy a finn anyanyelv_ek számára mennyire transzparensek:

Nem transzparens: (J) Elmentek nála otthonról, (K) MesszirQl jött ember azt mond, 
amit akar.

Közepesen transzparens: (L) Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, (M) Amilyen az 
adjon isten, olyan lesz a fogadj isten.

Transzparens: (N) Elvitte a cica a nyelvét.
J esetében, ha azt írtam volna, hogy nincs ki mind a négy kereke, akkor a mondás a 

transzparensek közé tartozott volna, s nyilván nem csak hárman tudták volna, hogy mire 
gondolok. Ugyanis a finnben is több lehetséges változata van ennek a mondásnak, de a leg-

elterjedtebb a „Nincs minden X Y-ban”, ahol X és Y helyére a megfelelQ szavak behelyette-

sítésével érhetQ el a kívánt nyelvi hatás. Kristiina Kortelainen a IV. Grammar and Context 
konferencián tartott elQadásában mutatott rá arra, hogy ez az egyik legproduktívabb finn 
közmondás. Így áll elQ pl. a „Nincs minden Mumin a völgyben”, vagy mondjuk a „Nincs 
minden indián a kenuban”. Nyelvészek körében inkább járja a „Nincs meg minden állít-
mány a mondatban” (KORTELAINEN, 65–66.) Mivel azonban az „Elmentek nála otthonról” 
semmilyen nyelvi kapaszkodóval nem szolgál számukra, 3 jó megoldás született csupán.

Még rosszabb mutatókkal bírt a „MesszirQl jött ember… ”, melyet csupán ketten fejtet-
tek meg: ‚akit nem ismerünk, az könnyen hazudhat, nem t_nik fel’. A mondás nem min-

denki számára ismert Magyarországon sem, bár Paczolay Gyula 750 magyar közmondása 
már 1991-ben listázta (PACZOLAY). Talán a finn ehhez túlságosan Qszinte nép (legalábbis 
ez járja róluk), vagy esetleg más oka van, de mindössze ketten vélték felismerni ezt a 
jelentést a szavak mögött.

„Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja”, avagy finnül: ‚Nincsen füst t_z nélkül’ 
(VARGA–SAARINEN, 268.). Bár a jelek árulkodóak lehetnek, talán túlságosan erQs asszoci-
ációs késztetés kellene ahhoz (akár magyar, akár finn részrQl), hogy pusztán arra alapozva 
megfejtsük a mondást. 9 adatközlQnek sikerült ez.

Hasonló cipQben járunk az „Amilyen az adjon isten…” esetében is, ugyanis finnül ‚Úgy 
szól vissza az erdQ, ahogy bekiabálsz’ (VARGA–SAARINEN, 161.). A finn változatban sokkal 
inkább fellelhetQ a kulturális vonás: évezredek óta erdQlakó néppel van dolgunk, a hason-

lat briliáns a maga nemében. Ugyanakkor az asszociáció szükségessége tagadhatatlan, bár 
a mutatók jóval erQsebbek lettek: 15 jó válasz érkezett.

Tökéletes egyezés van a magyar és a finn „Elvitte a cica a nyelvét” között (VARGA–
SAARINEN, 91.), és ezt egy kivételével mindenki tudta is, azaz 28 helyes válasz érkezett.
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Bár a magyar anyanyelv_, angolul, olaszul és finnül beszélQ nyelvhasználók eredmé-

nyei még váratnak magukra, egyelQre – néhány különös esetet leszámítva – úgy t_nik, a 
teória igazolható: minél többet tudok a nyelven kívüli valóságról, annál biztosabban va-

gyok képes értelmezni adott nyelv metaforáit, szólásait, esetleg mítoszait.
Persze néhányan azt mondhatják minderre: a vizsgálat tulajdonképpen semmi mást 

nem mutat meg, mint azt, hogy melyik közmondást tanulta meg az idegen nyelven a 
nyelvtanuló, s melyiket nem. RemélhetQleg mire eljutok a kutatás végére, bizonyítható 
lesz, hogy pusztán lexikai tudásnál több rejlik a frázisok ismerete/felismerése mögött.

És, bár sosem fogjuk megtudni, hogy milyen állat is pontosan az az áporszarvas, azt 
már most tudjuk (vagy legalábbis úgy t_nik), hogy még a hollywoodi szövegkönyvírók is 
ösztönösen ráéreznek arra, hogy attól, hogy mindenki angolul beszél, még nem feltétlenül 
lesz minden érthetQ…
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