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Forgács Tamás: „Állati” szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a szomszéd tehénig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 417 lap.
A frazeológia tudománya fellendülıben van. A közelmúltban három alapvetı munka látott
napvilágot: 2003-ban Bárdosi Vilmos fıszerkesztésében a Magyar szólástár (Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmezı és fogalomköri szótára; Tinta Könyvkiadó, Bp., 948 l.); ugyanabban
az évben Forgács Tamás munkája: Magyar szólások és közmondások szótára (Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve; Tinta Könyvkiadó, Bp., 822 l.); a múlt évben, 2005-ben
pedig T. Litovkina Anna összeállítása: Magyar közmondástár (Közmondások értelmezı szótára
példákkal szemléltetve; Tinta Könyvkiadó, Bp., 818 l.). És Forgács Tamás máris jelentkezett új
könyvével: „Állati” szólások és közmondások (A felfuvalkodott békától a szomszéd tehénig; Akadémiai Kiadó, Bp., 2005. 417 l.). Hogy ez esetben nem a napjainkban gyakran hallható ’elképesztı’
jelentéső, szlenges állati szóval van dolgunk (az ÉKsz.2 már csak bizalmasnak, túlzónak minısíti),
hanem az ’állathoz tartozó, tıle vagy belıle eredı’ értelmő lexikai elemmel, arra utal az idézıjel.
Valóban, a szerzı több mint négyszáz oldalon olyan szólásokat, szóláshasonlatokat, közmondásokat és egyéb állandósult szókapcsolatokat mutat be, amelyeknek a képi hátterében valamilyen állat
található. Huszonhat szócikkben mintegy negyven állatot sorakoztat fel ábécérendben a békától és
a bolhától a disznón, az egéren, a kutyán át a szamárig és a tehénig, de közben utal számos rokon
vagy vele kapcsolatba hozható más állatra is.
Hogyan épül fel egy-egy szócikk, az egyes állatokkal kapcsolatos szólások bemutatása? Ismeretes, hogy a szólások, közmondások mindig a való életet tükrözik. Így érthetı, hogy az ember által
eltartott és a körülötte élı állatok tulajdonságaikkal, viselkedésükkel kezdettıl fogva alapot adtak
szólások keletkezésére. Forgács Tamás – csak helyeselhetıen – nagyon is tekintettel van a szólások
mővelıdéstörténeti hátterére. A szócikkekben kitér a kérdéses állat háziasítására, elterjedésére, mai
hasznosítására, illetve fajtáira. És fontos teret szentel annak, hogy az illetı állat tulajdonságainál
fogva minek a jelképe, szimbóluma volt az egyes korokban (az ıskorban, a görögöknél és a rómaiaknál, a keresztyének körében, a középkorban), és hogy hol vált címerállattá. Ezután sorra veszi az
állat egyes tulajdonságaival kapcsolatos szólásokat, közmondásokat. A kutya esetében például ilyeneket találunk: hőséges, mint a kutya; belejön, mint kiskutya az ugatásba; kutyaugatás nem hallatszik
az égig; amelyik kutya ugat, az nem harap és így tovább.
Fontos utalni rá, hogy Forgács Tamás mőve valójában összehasonlító jellegő: nemcsak rokon
eredető és rokon jelentéső, csak árnyalatilag eltérı szólásokat szed csokorba, hanem felsorolja más,
idegen nyelvi megfelelıjüket is. A német, francia, olasz, orosz szólások mellett ott találjuk gyakran
az angol, finn, spanyol, sıt japán és kínai vagy arab megfelelıt is. Ha az idegen nyelvi szólás a magyarban nincs meg, utal a hozzá közel állóra.
A szerzı feltünteti továbbá a variánsokat is. Ismeretes tudniillik, hogy a szólásokban gyakori
a variancia: a változatokban egyes elemek megjelennek vagy elmaradnak, aztán szinonimák válthatják
bennük egymást, vagy éppen szerkezetekben is különbözhetnek az egyes változatok. A változatok
természetesen árnyalati jelentésbeli különbséget is takarhatnak. És még azzal is számolni kell, hogy
pontosan ugyanaz a szólás vidékenként, valamint országonként mást jelenthet. A mosdik a macska,
esı lesz szólással kapcsolatban például a szerzı a következıket jegyzi meg: „Gyır környékén azt
tartják, hogy ha mosdik a macska, vendég megy a házhoz, a Szilágyságban pedig kedvezı elıjel,
ha a lányos házhoz látogatóba érkezı fiatalemberhez hozzádörgölıdik a macska. A macska mosdását egyébként Németországban is látogató érkeztének tudják be: attól függıen, hová néz, illetve hogy
melyik testrészét tisztogatja, arra is lehet következtetni, hogy nıi vagy férfi vendég jön-e, illetve,
hogy váratlan vagy messzi vendég” (243–44).
Egyébként a szerzı a régi magyar nyelvben jelentkezı és a tájnyelvi szólásokat is figyelembe
veszi, egyben jelezve elterjedtségüket, stílusértéküket, továbbá ott szerepelnek a mőben a mai, legfrissebben keletkezettek, beleértve a szlengre jellemzıket is. Felsorol például a németben szintén
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megtalálható idevágó elferdítéseket: Nehogy már a nyúl vigye a puskát!, Nehogy már a befıtt tegye el
a nagymamát! Illetve találunk más szójátékszerő elferdítéseket is, mint például Jobb ma egy alkoholmérgezés, mint holnap egy szívroham!, Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb! (l. 305–06,
továbbá 338, 362, 364).
A szerzı a szólások keletkezésének bemutatása közben több érdekességgel is szolgál. A bolhával kapcsolatos szólások tárgyalását például annak a megállapításával kezdi, hogy körülbelül
1100 bolhafaj található a világon, ebbıl 80 Európában él, de csak kevés fajta támadja meg az embert
(23). Utal aztán arra, hogy hogyan született a Márton-napi lúd legendája: Szent Márton szerénységbıl nem akarta, hogy püspökké szenteljék. Ezért elbújt az ólba, de a libák gágogása elárulta, hol
rejtızik. A Márton-napi lúd fogyasztásának szokását ezért úgy is magyarázzák, mint a keresztyén
emberek „bosszúállását” a libák tettéért (208). Megvilágítja továbbá, hogy a tudja/ismeri a dürgést
szólásban a dürgés szót miért váltotta fel népetimológiaszerően a dörgés (271); aztán hogy mi rejtezik a kiugratja a nyulat a bokorból, illetve megmossa a fejét szólás hátterében (340, 385), végül
hogy hogyan jöhetett létre a hírlapi kacsa megnevezés (112–4). Még azt is tudatja velünk, hogy
a kutya ugat, a karaván halad – ez egyébként sok nyelvben megtalálható – a németben különösen
azóta vált ismertté, amióta Helmuth Kohl kancellár több beszédében alkalmazta, annak kifejezésére,
hogy nem érdekli az ellenzéki kritika, kitart eredeti szándéka mellett (163).
Forgács Tamás eredményes, hasznos könyvével kapcsolatban két hiányérzetem van. Érdemes
lett volna bıvebben foglalkoznia a szólások hangalaki sajátságaival (vö. Horváth János: Versritmusú
szólások a kötetlen beszédben. MNyTK. 100. sz., Bp., 1958.), és hiányzik a könyv végérıl a szólásmutató (mely frazémáról hol olvashatunk). Ez utóbbit könnyen lehet pótolni egy új kiadásban.
Az „Állati” szólások és közmondások címő könyv gördülékeny stílusban, érdekesen, olvasmányosan van megírva, és számos régi fametszet is hozzájárul egy-egy szólás hátterének megvilágításához.
A könyvben tárgyalt szólások, szóláshasonlatok, közmondások minden esetben az illetı nép
gondolkodás- és érzésvilágát tükrözik, továbbá a mondanivalónak számos, finom árnyalatát kifejezik.
Tehát Forgács Tamás könyvét haszonnal forgathatja mindenki, aki árnyalatilag pontos fogalmazásra
törekszik, aki meg akarja ismerni a szólások, közmondások létrejöttének történetét, de annak is
hasznos, aki csak szórakozásból akar olvasni.
Szathmári István
Etimológiai szótár: magyar szavak és toldalékok eredete. Fıszerkesztı Zaicz Gábor.
Budapest, Tinta Kiadó, A magyar nyelv kézikönyvei XII. Sorozatszerkesztı Kiss Gábor. 2006.
XXI + 998 lap.
Harminc évvel a háromkötetes etimológiai szótár (TESz.) és tíz évvel német nyelvő változata
(EWUng.) megjelenése után meglepetéssel és örömmel vesszük kézbe az új etimológiai szótárt (a továbbiakban ESz.), de tegyük hozzá, hogy túl a szaknyelvészek nem nagyszámú csapatán az érdeklıdés ki fog terjedni az érdeklıdı, mővelt nagyközönség szélesebb körére, mert az új kötet elsısorban nekik szól. Az az állításom, hogy az ESz. sikerkönyvnek ígérkezik, még más jelenségre is
felhívja a figyelmet, nevezetesen arra, hogy ezek a nyelvészeti kutatások és módszerek a több mint
fél évszázados „paradigmaváltás” óta ha nem is új irányváltás jelei, de azt mutatják, hogy a leíró nyelvészeti kutatások mögött nem halhat ki, nem vész el a kutató nyelvészeknek az érdeklıdése a történeti és etimológiai vizsgálatok iránt, a mőveltebb rétegeket pedig éppen ezek vonzzák, érdeklıdésük
a nyelv története és azon belül a szavak eredete iránt tartósan megnyilvánul.
A jelen kötet Zaicz Gábor fıszerkesztı vezetésével nyolc munkatárs készítette: Somogyi Magda,
Dolovai Dorottya, Falk Nóra, Sipıcz Katalin, Jankovicsné Tálas Anikó, Tamás Ildikó, Kiss Gábor,
a Tinta Kiadó igazgatója és neje, Temesi Viola; közremőködött a toldalékok szócikkeinek lektorálásában Horváth László.

