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Az értekezés témája és célja 

A közmondások gyűjtésének és lexikográfiai feldolgozásának több évszázados hagyománya 

van, amely mind a mai napig él. A jelenleg is élő közmondások iránti érdeklődésről számos 

egy-, két- és többnyelvű gyűjtemény tanúskodik, amely különféle kiadók gondozásában, 

kisebb vagy nagyobb példányszámban megjelenik szerte a világon (vö. Mieder 1989: 1033). 

Ha azonban közelebbről szemléljük a modern parömiográfia
1
 termékeit, akkor egy „többé vagy 

kevésbé kaotikus kép” tárul elénk. E „parömiográfiai káosz” arra a tényre vezethető vissza, 

hogy nincsenek egységes és egyértelműen megfogalmazott kritériumok a szótári adatok 

szelekcióját, elrendezését, részletes leírását és könnyű hozzáférhetőségét illetően. (vö. Mieder 

1984: 308; Pilz 1995: 305; Dobrovol’skij 2002: 429; Filatkina 2005: 401). 

 

Több frazeológus és parömiológus hangsúlyozta, hogy a fenti probléma megoldásához 

elengedhetetlennek tartja egyrészt a szorosabb együttműködést lexikográfusok és 

parömiológusok között, másrészt pedig a számítógép által kínált sokrétegű lehetőségek 

alkalmazását a parömiográfiában (vö. Mieder 1989: 345; Filatkina 2005: 419; Kispál 2007: 

421 stb.). 

 

A fenti felismerések tükrében a jelenlegi disszertáció azt tűzi ki célul, hogy a már igazolást 

nyert lexikográfiai hagyományokon és a parömiológiai kutatások eredményein alapulva egy új 

szótártípus, azaz egy interaktív többnyelvű közmondás-adatbázis nyelvészeti és lexikográfiai 

koncepcióját dolgozza ki. Az adatbázis-formátum melletti döntés a következő 

megfontolásokból született: 

 

– egy adatbázis lehetőséget biztosít több nyelvből való közmondások tárolására, 

különböző kritériumok szerinti rendszerezésére és lekérdezésére; 

– az elméletileg korlátlan tárolási helynek köszönhetően egy adatbázisban végtelen 

számú közmondás, kísérő lexikográfiai információ valamint parömiológiai és 

parömiográfiai szakcikk, tanulmány stb. tárolható; 

– az adatbázisba rögzített közmondások és a hozzájuk tartozó lexikográfiai információk 

könnyen és gyorsan aktualizálhatók; 

                                                                    

1 A szakirodalom a „parömiográfia” terminuson a lexikográfia azon részterületét érti, amely a szólások és 

közmondások gyűjtésével és szótárakban való rögzítésével foglalkozik (vö. Mieder 1989: 1033). 
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– az adatok általánosan és könnyen hozzáférhetők és felhasználhatók kutatási, fordítási és 

információs célokra. 

 

A koncepció kidolgozásakor figyelembe vettük a szakirodalomban a frazeológiai illetve 

közmondásszótárakkal szemben támasztott követelményeket, valamint a már létező nyomtatott 

és elektronikus gyűjteményekben, archívumokban és adatbázisokban rögzített adatfajtákat, 

felhasznált módszereket és alkalmazott mintaszerű megoldásokat.  

 

A fentiekben megfogalmazott célkitűzés értelmében a disszertáció öt fő részből tevődik össze, 

amelyeket a következőkben röviden bemutatunk. 

Az értekezés felépítése 

Az értekezés első fejezetének célja az, hogy a disszertáció fogalmi keretét fektesse le. Itt olyan 

fogalmak pontos jelentését határozzuk meg, amelyek az értekezésben kulcsszerepet játszanak, 

mint „közmondás”, „közmondásszótár/közmondásgyűjtemény”
2
 és „parömiográfia”. E 

terminusok definiálását és a hozzájuk közel álló elnevezésektől való elhatárolását a 

szakirodalomban uralkodó „terminológiai egységesség hiánya” teszi szükségessé (vö. 

Burger/Dobrovol’skij/Kühn/Norrick 2007: 1). Mind a három terminus esetében arra 

törekedtünk, hogy a fogalmi sokaságtól függetlenül egy olyan definíciót válasszunk ki, amely 

lehetőleg világosan és egyértelműen írja le az adott terminus lényegét. Ennélfogva a 

továbbiakban a „közmondás” fogalmat Mieder (2004: 4), a „közmondásszótár”-at Kispál 

(2007: 416) és a „parömiográfiá”-t ismét Mieder (1989: 1033) meghatározása szerint fogjuk 

használni. 

 

A második fejezet négy nagyobb alfejezetből áll.  

 

Az első alfejezet egy diakrón áttekintést nyújt a német, magyar és bolgár parömiográfiáról. 

Legjobb tudomásom szerint mind a mai napig nem született hasonló jellegű tanulmány, amely 

diakrón módon követi és összeveti egy germán, egy finnugor és egy szláv nyelv parömiográfiai 

fejlődését. Ugyanakkor a három viszonylag távoli rokonságban lévő nyelv 

közmondásszótárainak és parömiográfiai módszereinek az elemzése rendkívül hasznosnak 

                                                                    

2 A parömiológiában és parömiográfiában a „közmondásgyűjtemény” és „közmondásszótár” terminusok egymás 

szinonimájaként használhatók (vö. Mieder 1984, 1989, 2006a; Grzybek 1992; Kispál 2007 stb.). 
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bizonyulhat egy többnyelvű adatbázis koncepciójának a kidolgozásakor. Ez okból a második 

fejezet első alfejezetében olyan német, magyar és bolgár gyűjteményeket mutatunk be, 

amelyek lexikográfiai szempontból kiemelkedő teljesítményt nyújtottak illetve valamilyen 

parömiográfiai újítást jelentettek.  

 

A német és a magyar parömiográfia már képezte tudományos írások tárgyát. Német 

vonatkozásban e helyen mindenképpen meg kell említenünk Wolfgang Mieder nevét, aki két 

tanulmányában kronologikus sorrendben mutatja be és elemzi a jelentősebb német 

közmondásszótárakat, a 16. század főként erkölcsi jellegű termékeivel kezdődően a 20. századi 

„népszerű összeállításokkal” bezárólag (Mieder 1984; 1989). A disszertációban olvasható 

áttekintés bizonyos mértékben ezeken a tanulmányokon alapul, de azon túl két egyéb, érdekes 

jelenséget tár fel: 

 

– egy új tendenciára hívja fel az olvasó figyelmét, mégpedig a tájnyelvi közmondások 

gyűjtése és rögzítése iránti érdeklődésre, amely a 19. században veszi kezdetét. 

Példaként a svájci lelkész Melchior Kirchhofer gyűjteményét idézi (Kirchhofer 1824); 

– szintén parömiográfiai újdonságként bemutatja Wolfgang Mieder négy művét, 

amelyekben a szerző elsőként rögzít gyűjtemény formájában német közmondás-

paródiákat (Mieder 1982; 1985; 1989; 1998). 

 

Ahogyan Bárdosi és Hessky egyik cikkében leszögezte, meglehetősen csekély azoknak az 

írásoknak a száma, amelyek a magyar frazeográfiával (és ezen belül a magyar 

parömiográfiával) foglalkoznak (Bárdosi/Hessky 2007: 1017). Az ő diakrón áttekintésükön 

kívül csupán két, ennek a témának szentelt tanulmány létezik: az egyik Tolnai Vilmos, a másik 

O. Nagy Gábor tollával íródott (Tolnai 1910; O. Nagy 1977). Az értekezésben található 

kronologikus összefoglaló az említett három íráson alapul, egy részletesebb 

gyűjteményelemzéssel, éspedig O. Nagy Gábor szólás és közmondásgyűjteményének a kritikai 

vizsgálatával bővítve (vö. O. Nagy 1966). 

 

A bolgár parömiográfiai kutatás terén még nagyobb hiányosságokkal találkozunk, ugyanis 

nincs olyan tanulmány, amely az összes megjelent bolgár közmondásszótárat vagy akár ezek 

egy részét diakrón módon mutatná be, és lexikográfiai vizsgálatnak vetné alá. Ennél az oknál 

fogva az értekezés a bolgár parömiográfiáról szóló része tartalmilag átfogóbb és terjedelmileg 

hosszabb az előző kettőhöz képest. Ez az alfejezet önálló tanulmányként, hasonló formában 
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jelenik meg a Wolfgang Mieder tiszteletére szerkesztett emlékkötetben (várhatóan 2009 

februárjában). 

 

A három nyelv parömiográfiai termékeinek elemzése végén az a végkövetkeztetés szűrhető le, 

hogy az idő során a német, magyar és bolgár parömiográfia, bár különböző lépéstempóban és 

mértékben, de a tudományos megalapozottság és következetesség értelmében jelentős 

fejlődésen esett át. 

 

A második fejezet következő alfejezetének a keretében három egynyelvű, egy kétnyelvű és 

három többnyelvű közmondásgyűjteményt vizsgálunk lexikográfiai szempontok alapján. Mind 

a hét mű a 20. század végén illetve a 21. század elején jelent meg, így a modern parömiográfia 

legújabb eredményeit tükrözi. Az elemzett művek kiválasztásakor a következő kritériumok 

játszottak döntő szerepet: 

 

– a gyűjtemény kizárólag vagy jelentős részben közmondásokat tartalmazzon; 

– az értekezésben vizsgált három nyelvből legalább az egyik szerepeljen az adott 

gyűjteményben; 

– a gyűjtemény magas lexikográfiai teljesítményről tegyen tanúbizonyságot vagy 

említésre méltó újítást tartalmazzon. 

 

A kritikus elemzés célja kettős: egyfelől olyan kiváló parömiográfiai megoldásokat szeretne 

kiemelni, amelyek az új, adatbázis-formátumú szótártípusnál is alkalmazhatók és 

alkalmazandók; másfelől olyan hiányosságokra is szeretne kitérni, amelyek jövőbeli 

gyűjteményekben feltétlenül elkerülendők, ugyanakkor egy adatbázis segítségével meg is 

oldhatók. 

 

A vizsgálat módszere a metalexikográfiában használt hármas tagoláson alapul: külön-külön 

vesszük szemügyre az adott közmondásszótár makro-, mikro-, és mediostruktúráját. A 

makrostruktúra analízise olyan kérdéseket foglal magában, mint pl. a szótárban levő adatok 

definíciója, szelekciója, klasszifikációja, valamint az adatok elrendezése és hozzáférhetősége, 

amelyet – többek között – a szóindexek biztosítanak. A mikrostruktúra kérdéskörébe a szótári 

cikk tartalma és felépítése tartozik. A mediostruktúra feladata az adatok összekapcsolása 

hivatkozások révén (vö. Hausmann/Wiegand 1989: 328; Kispál 2007: 416). 

 



 7 

A bemutatott és megvizsgált egynyelvű gyűjtemények között a következő művek szerepelnek: 

 

– Dudenredaktion (Hrsg.) (2007): Das Synonymwörterbuch: ein Wörterbuch 

sinnverwandter Wörter. 4. Auflage. Mannheim: Dudenredaktion; 

– T. Litovkina, Anna (2005): Közmondástár. Közmondások értelmező szótára példákkal 

szemléltetve. Budapest: Tinta Könyvkiadó; 

– [Sztojkova] Стойкова, Стефана (2007): Български пословици и поговорки. София: 

Издателство Колибри. 

 

Minden egyes elemzés végén olvasható egy összegzés a vizsgálat során megállapított 

hiányosságokról és mintaszerűnek ítélt megoldásokról, amelyek az új szótártípus 

koncepciójának a kialakításakor elkerülendők illetve követendők. 

 

Az egynyelvű művek analízisét az alább felsorolt egy kétnyelvű és három többnyelvű 

közmondásszótár tanulmányozása követi:  

 

– [Permjakov] Пермяков, Григорий Л. (1986): 300 общеупотребительных пословиц 

и поговорок (для говорящих на болгарском языке). Москва/София: Русский 

язык/Народна просвета. 

– Strauss, Emanuel (1994): Dictionary of European Proverbs. 3 Vol. London/New York: 

Routledge. 

– Paczolay, Gyula (1997): European Proverbs in 55 Languages with Equivalents in 

Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. Veszprém. 

– [Vlahov] Влахов, Сергей (1996): Съпоставителен речник на пословици. София: 

Издателство Ето. 

 

E vizsgálat elsősorban (de nem kizárólagosan) az ekvivalencia kérdésére fókuszál, ugyanis a 

többnyelvű gyűjteményeknél – és ehhez hasonlóan a többnyelvű adatbázisoknál is – az 

ekvivalenseké a főszerep. Az elemzés során a teljes és a parciális megfeleltetések megadása és 

jelölése egyaránt a figyelem középpontjában áll (vö. Kispál 1999: 169-170; Mieder 2006a: 

286). Az egynyelvű szótárak vizsgálatának mintáján az analízis itt is egy rövid összefoglalóval 

zárul, amely felvonultatja a megállapított pozitívumokat és elégtelenségeket. 
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A második fejezet harmadik része, amely egyfajta „időközi mérleget” állít fel, azzal a céllal 

íródott, hogy egyértelműen rámutasson a nyomtatott szótárak korlátaira és konkrét javaslatokat 

tegyen arra, hogyan orvosolhatja egy többnyelvű közmondás-adatbázis a felvázolt 

problémákat. Ezen alfejezet fő következtetései a következőképpen foglalhatók össze: 

 

– Egy adatbázis elméletileg korlátlan helyet biztosít végtelen számú közmondás és a 

hozzájuk tartozó lexikográfiai adatok, valamint az ezekhez kapcsolódó magyarázatok, 

kutatási eredmények, szakcikkek és tanulmányok tárolására. Ily módon nincs szükség 

arra, hogy a szerző helyhiány miatt lemondjon a közmondások nagy részéről (Strauss 

1994: IX), forrásainak megadásáról (DUDEN 2007), még több kontextusbeli példáról 

(T. Litovkina 2005: XIII-XIV), további jelentésekről (Permjakov 1986: 20) stb. 

– Egy adatbázis dinamikusan tárolja az adatokat és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy azokat 

különböző kritériumok alapján lehessen rendezni és megjeleníteni: ábécé sorrendben, 

téma szerint, kulcsszavak alatt stb. Ilyenképpen megoldható a közmondásszótárak 

szerzőinek örökösös dilemmája az elrendezés módjának megválasztását illetően. 

– Egy adatbázis alapszolgáltatása az adatok összekapcsolása. A szótárszerzők – néhány 

pozitív példától eltekintve (Permjakov 1986; Vlahov 1996; T. Litovkina 2005 stb.) – 

gyakran kényszerülnek helyhiány miatt lemondani a hivatkozásokról. Ezzel szemben az 

elektronikus formátum garantálja az adatok gyors és könnyű összekapcsolását, 

ugyanakkor nem ütközik tárolási korlátokba. 

– Nyomtatott kiadványok esetében szükséges megvárni egy következő kiadást ahhoz, 

hogy a benne szereplő adatokat korszerűsíteni lehessen. Így eltelhet több év, akár 

évtized is, mielőtt egy új közmondás bekerül egy gyűjteménybe (Doyle 1996: 70). 

Ehhez képest az adatbázisban tárolt adatok bármikor könnyen és gyorsan 

aktualizálhatók és manipulálhatók, azaz szükség szerint kiegészíthetők, korrigálhatók, 

törölhetők stb. 

 

Az elmondottak tükrében a második fejezet utolsó alfejezete azt vizsgálja, hogy a már létező 

elektronikus közmondásszótárak, -archívumok és -adatbázisok milyen mértékben élnek a 

felsorolt lehetőségekkel, és hogy a parömiográfiai teljesítményüket illetően sikerül-e 

felülmúlniuk a nyomtatott gyűjteményeket. A röviden bemutatásra kerülő szótárak, 

archívumok és adatbázisok kiválasztásakor döntő tényező volt maguknak a műveknek vagy a 

róluk szóló dokumentációknak a hozzáférhetősége. 
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A számítógépes parömiográfia produktumainak a vizsgálatakor a következő konklúziókat 

vontuk le: 

 

– három pontban a digitális illetve a digitális alapon szerkesztett művek felülmúlják a 

nyomtatott szótárakat, mégpedig a felhasználóbarátság (a gyors keresés, a többféle 

kritériumok szerinti rendezés és lekérdezés lehetősége), az aktualizálhatóság és – az 

online-művek esetében – az általános hozzáférhetőség terén; 

– mindazonáltal nem élnek minden lehetőséggel, amelyet a digitális formátum kínál. 

Konkrétabban megfogalmazva: még bővíthető és bővítendő a közmondások és a 

feldolgozott nyelvek száma, a kiegészítő lexikográfiai információk tartalma és 

terjedelme, a keresési opciók palettája. Ugyanakkor a felhasználók is felruházhatók 

bizonyos jogokkal, többek között adatok bevitelének és korszerűsítésének a jogával. 

 

A második fejezetben végzett nyomtatott és elektronikus közmondásszótárak, -archívumok és 

adatbázisok elemzése alapján elmondható, hogy igenis szükség van egy új szótártípus 

kifejlesztésére, amely a szakirodalomban felállított igényeknek eleget tesz, és a fentiekben 

ecsetelt hiányosságokat is kiküszöböli. 

 

Az értekezés harmadik fejezete azt tűzi ki célul, hogy a fentiekben felvázolt lexikográfiai 

elemzés eredményeit rendszerezze és kiegészítse azokkal a követelményekkel, amelyeket a 

parömiológiai és parömiográfiai szakirodalom állít fel a közmondásszótárakkal szemben. Ezen 

túl arra is kísérletet tesz, hogy kidolgozza és bemutassa egy új típusú elektronikus többnyelvű 

közmondásszótár illetve adatbázis koncepcióját, amely megfelel a parömiológusok elméleti 

igényeinek és a szótárszerzők gyakorlati szükségleteinek is eleget tesz.  

 

A fejtegetések e fejezetben is a metalexikográfiából kölcsönzött hármas tagolást követik: az itt 

következő alfejezetekben azokat a többnyelvű közmondás-adatbázisokkal szembeni 

elvárásainkat fogalmazzunk meg, amelyek ilyen adatbázisok makro-, mikro- és 

mediostruktúrájára vonatkoznak.  

 

Az egyik alapvető követelmény a közmondás-adatbázisok makrostruktúráját érinti. Egy ilyen 

adatbázistól nyilvánvalóan elvárható, hogy lehetővé tegye a következő adatok tárolását: 
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– nyomtatott és elektronikus szótárakban korábban már rögzített közmondások és azok 

kiegészítő információi; 

– új, még nem regisztrált közmondások valamint ismert proverbiumok új, elavult, 

regionális és táji variánsai és a hozzájuk tartozó lexikográfiai információk. 

 

Ezzel kapcsolatban azonban felmerül a szelekció kérdése, éspedig: mely nyelvi adatok 

tekinthetők ténylegesen közmondásoknak, és ennek megfelelően melyek kerülhetnek be az 

adatbázisba? Az értekezés első fejezetében idézett definíció segítségével válaszolhatjuk meg 

ezt a kérdést, és ezzel együtt egyértelmű szelekciós kritériumokat állíthatunk fel, amelyek 

szerint csak és kizárólag azok a nyelvi adatok rögzíthetők, amelyek a definíció értelmében 

közmondásoknak vagy ezek „külön formáinak” minősülnek (vö. Röhrich/Mieder 1977: 7-10; 

Mieder 2004: 4). 

 

A következő viszonylag terjedelmes alfejezet mikrostrukturális, azaz a „szótári” illetve 

adatbázis-cikk tartalmával és felépítésével kapcsolatos kívánalmakat fogalmaz meg. A 

közmondásgyűjtemények vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a szerzők milyen – az adott 

közmondást kísérő – lexikográfiai információt közölnek egy cikkben. Az értekezés ezen 

alfejezetében ezeket az adatokat a parömiológiai és parömiográfiai szakirodalomban kifejtett 

külön igényekkel egészítjük ki, és ily módon arra teszünk kísérletet, hogy elsőként állítsunk fel 

olyan követelményrendszert, amely szisztematizálja és részletesen leírja egy többnyelvű 

közmondás-adatbázis cikkeinek az információ-tartalmával szembeni elvárásokat. Ez alapján a 

követelményrendszer alapján egy közmondás-adatbázisban – a közmondásokon kívül – a 

következő adatok tárolandók: 

 

– Források 

Minden egyes közmondás bevitelekor feltétlenül szükséges feljegyezni a forrását, azaz 

– a leggyakoribb esetben – a gyűjteményt, amelyből a közmondás származik. E helyen 

külön kitérünk a forrás néhány „speciális esetére”, amely sajátos jellege miatt külön 

figyelmet igényel, mint például a „többszörös forrás” (Mieder 1998 és Wander 2004 

esetében), az elektronikus média, a graffiti és maga a személy – mint forrás. 

 

– Nyelv 

Abból a tényből kiindulva, hogy a kifejlesztendő szótártípusnak – a vele szemben 
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felállított alapkövetelmény szerint – több nyelvből származó adatokat kell tartalmaznia, 

minden egyes közmondáshoz megadandó a saját nyelve. 

 

– Lemmák és variánsok 

Adatbázisba való felvételkor lehetőséget kell biztosítani annak a közmondásformának a 

jelölésére, amely az éppen feldolgozott szótár szerzője szerint a „legtipikusabb”, az 

„ideális”, más szóval a „lemma” (vö. Forgács 1997: 42). Ugyanakkor egyértelművé kell 

tenni, hogy melyik(ek) a proverbium szinkrón, diakrón, diatopikus stb. variánsa(i). 

 

– Minősítések 

Hausmann szavaival „a nyelvi jelenségeket két fő csoportra lehet osztani: olyanokra, 

amelyek normálisnak tekinthetők, és olyanokra, amelyek feltűnő módon eltérnek a 

normalitástól.” (Hausmann 1989: 649). Az „eltérő” nyelvi adatokat a lexikográfiában 

címkék illetve jelölések segítségével jelölik és „minősítik”. A parömiográfia is él ezzel 

a lehetőséggel, azonban viszonylag ritkán, és nem egységes módon (Burger 2007: 199; 

Lubensky/McShane 2007: 921). Ez okból az értekezés ezen része azt tűzi ki célul, hogy 

rendszerezze és egységesítse az eddig felhasznált jelöléseket, és kiegészítse a listát 

olyan címkékkel, amelyek még nem a lexikográfiai minősítési modell részei, azonban 

szükségesek a közmondások teljes leírásához. Ilyen például az „ismertségi fok”. 

 

– Eredet 

Egyes szótárak közölnek információt a közmondások eredetéről (vö. T. Litovkina 2005; 

DUDEN 2007; Sztojkova 2007). A már lezárult és a jelenleg is folyó kutatásoknak 

köszönhetően az eredetre vonatkozó adatok egyre gyarapodnak. Az általánosan 

elfogadott „történeti rétegek”
3
 mellé, azaz az antik görög és latin irodalom, a Biblia és a 

középkori latinság mellé a kutatók további forrásokat is felsorolnak: a folklórt, a 

szépirodalmat, egyes híres személyeket stb. (vö. Röhrich/Mieder 1977: 26; Mieder 

2004: 10-12; Mieder 2006b; Sztojkova 2007 stb.). Egy jövőbeli közmondás-

adatbázisban is érdemes és ajánlatos rögzíteni ezeket az információkat. 

 

                                                                    

3 Az elnevezést T. Litovkina és Mieder egyik magyar nyelvű tanulmányából kölcsönöztük (T. Litovkina/Mider 

2005: 61). 
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– Tematikus klasszifikáció 

Metalexikográfiai szempontból a közmondások tematikus klasszifikációja leginkább a 

makrostruktúra kérdéskörébe tartozik, hiszen a témák szerinti csoportosítás a szótári 

adatok egyfajta elrendezése. Egy adatbázis szemszögéből azonban a tematikus 

kategorizáció az annotációs folyamat része. Ennélfogva a klasszifikáció kérdését a 

mikrostrukturális követelmények lefektetésekor tárgyaljuk. Ebben az alfejezetben 

bemutatunk két, már létező és alkalmazott klasszifikációs rendszert, éspedig Grigorij 

Permjakov logikai-szemiotikai klasszifikációs rendszerét (vö. Permjakov 1984; 

Grzybek 2000), Matti Kuusi közmondástípusokon alapuló kategorizációs módszerét 

(Lauhakangas 2001), valamint több szótárban alkalmazott hierarchikus és „lapos” 

struktúrákat. Ezen túl prezentálunk egy teljesen új lehetőséget a proverbiumok 

tematikus klasszifikációjához, amellyel szintén számolni kell egy közmondás-adatbázis 

struktúrájának megtervezésekor. Az új opció egyik fő előnye az, hogy többszintes, 

vertikálisan (mélységében) és horizontálisan (szélességében) bővíthető hálószerű 

struktúrán alapul, amely egy közmondás több kategória alá való besorolását és a 

kategórialista folyamatos kiegészítését teszi lehetővé.  

 

– További klasszifikációs lehetőségek 

Az értekezés ezen részében felvázolt klasszifikációs lehetőségeket még nem 

alkalmazták sem nyomtatott, sem elektronikus szótárakban. Az egyik opciónál egy 

közmondásséma, azaz „szintaktikai formula” alapján történő csoportosításról van szó 

(Lauhakangas 2001: 23-25), ahol az azonos sémájú proverbiumok kapcsolandók össze. 

A másik opció pedig a közmondásokban szereplő fogalmak jelentés szerinti 

kategorizációját teszi lehetővé a lexikális szemantika által definiált jelentésbeli 

kapcsolatokon alapulva. 

 

– Közmondás-paródiák 

A közmondás-elferdítések, vagyis az „antiproverbiumok”
4
 mind formailag, mind 

szemantikailag szoros kapcsolatban állnak az eredeti (parodizált) közmondásokkal (vö. 

                                                                    

4 A terminust Wolfgang Mieder használta először az 1982-ben megjelent első antiproverbium-gyűjteményében. 

Mieder szerint az antiproverbiumok eredeti szövegek innovatív, legtöbbször humoros átalakításának az 

eredményei. Ezen elferdítés segítségével a beszélők sajátos módon reagálnak a közmondás mondanivalójára: 

azáltal, hogy egy adott szituációra alkalmazva konkretizálják, megkérdőjelezik vagy akár cáfolják az eredeti 

üzenetet. (Mieder 1982: VII-XIII) 
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Mieder/Tóthné Litovkina 1999: 1-6). Ebből kifolyólag egyes gyűjteményekben az 

antiproverbiumok kiegészítő információkként szerepelnek a közmondás-cikkekben (T. 

Litovkina 2005; DUDEN 2007 stb.). Következésképpen egy közmondás-adatbázistól is 

elvárható, hogy lehetőséget biztosítson elferdítések felvitelére és ezek eredeti 

közmondásokhoz való csatolására. 

 

– Kontextusbeli példák 

A közmondás „poliszém” és heteroszituatív” nyelvi jelenség, amely a konkrét 

kontextusban nyeri el teljes értelmét (Röhrich/Mieder 1977:80; T. Litovkina/Mieder 

2005: 107; Mieder 2006a: 18). A frazeográfusok és parömiográfusok ezért is 

tanácsolják azt, hogy a szerzők minél több kontextusbeli példával segítsék a 

közmondások teljes jelentésének meghatározását és feltárását (vö. Mieder 1984: 348; 

Lubensky/McShane 2007: 927). Ez a követelmény teljes mértékben érvényes egy 

leendő adatbázis esetében is. 

 

– Hasonló és ellentétes értelmű közmondások 

A lexikális egységekhez hasonlóan a közmondások között is felfedezhetők bizonyos 

szemantikai relációk, más szavakkal: léteznek szinonim és antonim közmondások. 

Habár elvétve, néhány szótár jelöli ezeket a kapcsolatokat (Permjakov 1986; Vlahov 

1996; T. Litovkina 2005 stb.). Ez a tény szükségessé teszi, hogy az egy közmondás-

adatbázis is a felhasználó rendelkezésére bocsásson olyan opciót, amely a szemantikai 

relációk jelölését lehetővé teszi. 

 

– Ekvivalensek 

A két- és többnyelvű szótárakban az ekvivalenseké a főszerep (Mieder 2006a: 285; 

Kispál 2007: 420). Egy többnyelvű adatbázis sem tagadhatja meg a felhasználóktól azt 

a lehetőséget, hogy különböző nyelvekből származó teljes, illetve parciális 

ekvivalenseket rögzítsenek. 

 

– Antiproverbiumok főadatokként 

Az utóbbi időben megjelent több gyűjtemény, amely a különböző nyelvek közmondás-

paródiáit tartalmazza (Mieder 1982; 1985; 1989; 1998; Mieder/Tóthné Litovkina 1999; 

Gossler 2005; T. Litovkina/Vargha 2005; 2006; T. Litovkina/Mieder 2006 stb.). 

Ezekben a kötetekben az antiproverbiumok már nem kísérő információkként, hanem 
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főadatokként szerepelnek, és ily módon teljesen új statust nyernek. Ennek tükrében egy 

új típusú szótár illetve adatbázis struktúrájától is elvárható, hogy megengedje az 

elferdítések feljegyzését főadatként. Ebben az esetben az alapnak szolgáló közmondás 

és a rajta végzett transzformáció minősülnek kiegészítő információnak.  

 

A harmadik fejezet utolsó részének a metalexikográfiai hármas tagoltság értelmében a 

mediostrukturális követelményeket kell felállítania. A mediostruktúra a szótárak hivatkozási 

rendszerének a kérdéskörével foglalkozik, más szavakkal: az adatok összekapcsolási 

lehetőségeivel. A szóindexekhez, közmondáslistákhoz és az adatok bizonyos elvek szerinti 

elrendezéséhez hasonlóan a hivatkozások is elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó 

könnyen és gyorsan férjen hozzá az adatokhoz. Ilyen értelemben az értekezés e része egy 

átfogóbb kérdésre keresi a választ, éspedig arra, hogy egy interaktív, többnyelvű közmondás-

adatbázisnak milyen keresési lehetőségeket érdemes biztosítania.  

 

Ahhoz, hogy a fenti kérdésre kielégítő válasszal szolgáljunk, a nyomtatott és elektronikus 

szótárak, archívumok és adatbázisok által nyújtott opciókat kiegészítettük a szakirodalomban 

kifejtett és a gyakorlat során kialakult igényekkel. Ennek eredményeképpen született meg a 

következő követelménylista:  

 

– Szószerinti keresés 

Lefuttatható egy nyelven. Abban az esetben használható, amikor pontosan ismerjük a 

keresett közmondást vagy legalább annak egy részét (néhány szavát); 

– Lemma szerinti keresés 

Lefuttatható egy időben egy vagy akár több nyelven is. Abban az esetben használható, 

amikor ugyan tudjuk, hogy egy bizonyos lexikai egység szerepel az általunk keresett 

közmondásban, de azt nem tudjuk, – vagy a keresés szempontjából irreleváns – hogy 

pontosan melyik ragozott formájában; 

– Lexikográfiai információk szerinti keresés 

Az adatok részletes annotációja és klasszifikációja lehetővé teszi olyan több nyelvből 

származó szövegek keresését, amelyek: 

– ugyanabba a tematikus kategóriába tartoznak, 

– hasonló vagy ellentétes értelműek, 

– ekvivalensek, 

– közös szintaktikai formulára, vagyis közmondás-sémára épülnek, 
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– közös minősítéssel rendelkeznek stb.; 

– Összetett keresés 

Egy adatbázisnak támogatnia kell az összetett, azaz több adott kritérium szerinti 

keresést is.  

 

A negyedik fejezet az előző fejezetben kidolgozott nyelvészeti és lexikográfiai koncepció 

technikai megvalósításának néhány aspektusát tárgyalja. Mindazonáltal nem azt tűzi ki célul, 

hogy részletesen bemutassa egy lehetséges közmondás-adatbázis modelljét, hiszen ez kizárólag 

az adatbázis-fejlesztő kompetenciakörébe tartozik. Sokkal inkább olyan sajátos kérdésekre 

illetve „különleges” esetekre tér ki, amelyek nyelvészeti jellegűek és az alkalmazás 

fejlesztésekor külön figyelmet érdemelnek. Ugyanakkor ezekre lehetséges megoldásokat is ad, 

amelyek már eredményesen működnek más alkalmazásokban, vagy már az idők során 

szabványokká váltak. Többek között a következő kérdéseket taglalja: 

 

– Technikailag milyen módon oldható meg a „többszörös” forrás (lásd fent), az eredet, a 

kontextusbeli példák, az antiproverbiumok forrásának, valamint az adatokat manipuláló 

felhasználónak a megadása? 

– Hogyan érdemes végrehajtani az adatok dekompozícióját (részekre bontását), amely a 

szószerinti keresés és a további annotáció nélkülözhetetlen feltétele? 

– Mi a legalkalmasabb módszer az adatok különböző szempontok szerinti leírására 

(annotálására)? 

– Milyen módon kapcsolhatók össze a közmondások és a hozzájuk tartozó lexikográfiai 

információk? 

– Van-e olyan lekérdezési lehetőség, amely (technikailag) a leggyorsabb és 

leghatékonyabb keresést biztosíthatja a korábban felállított kritériumokat figyelembe 

véve? 

A dolgozat új tudományos eredményei 

Amint arra már korábban is utaltunk, a jelenleg is uralkodó „parömiográfiai káosz” egyik fő 

oka egy „közmondásszótár-specifikáció” hiánya, amely egységes és egyértelmű kritériumokat 

fogalmaz meg az adatok szelekcióját, elrendezését, részletes leírását és könnyű és gyors 

hozzáférhetőségét illetően. Ennélfogva az értekezés elsődleges célja az volt, hogy olyanfajta 

specifikációt fejlesszen ki, amely leendő nyomtatott és elektronikus szótárak összeállításakor, 
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de elsősorban többnyelvű közmondás-adatbázisok megtervezésekor alapul szolgálhat. Ebből a 

szempontból az értekezés eredményei a következők: 

 

– Meghatároztuk, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek szerint egy nyelvi adat 

közmondásnak minősül, és ezt követően elnyerheti egy közmondásszótárba illetve 

adatbázisba való bekerülés jogát;  

 

– Elsőként vizsgáltuk három olyan nyelvnek a parömiográfiai fejlődését kontrasztív és 

diakrón módon, amely nincs közeli rokonságban egymással.  

 

– Szintén elsőként szolgáltunk a bolgár parömiográfia részletes diakrón áttekintésével, az 

első 19. századbeli bolgár közmondáslistától kezdődően a legújabb gyűjteményekkel 

bezárólag.   

 

– Újdonságnak tekinthető a számítógépes parömiográfia eddigi eredményeinek a 

bemutatása is, amely során egyrészt kiemeltük a digitális művek említésre méltó 

eredményeit, másrészt pedig röviden felvázoltuk az általuk még nem teljes mértékben 

kimerített lehetőségeket.  

 

– Ezen értekezés keretében először fogalmazódott meg egy új típusú szótárnak, vagyis 

egy többnyelvű közmondás-adatbázisnak a lexikográfiai és nyelvészeti koncepciója, 

amely a metalexikográfiában használt hármas tagoltságon alapulva követelményeket 

állít fel egy leendő adatbázis makro- és mikrostruktúrájával szemben, valamint az általa 

biztosítandó keresési és hozzáférési lehetőségekkel szemben.   

 

– A disszertáció lehetséges technikai megoldásokat mutat be néhány kiragadott, kizárólag 

nyelvi jellegű kérdésre, amely potenciális nehézséget jelenthet az adatbázis-fejlesztő 

számára.  

 

– Mivel az értekezés német nyelven íródott, lehetővé válik számos hazai és külföldi 

parömiográfus számára, hogy az e helyen részletesen bemutatott többnyelvű 

közmondás-adatbázis koncepciójával megismerkedjen, és a benne megfogalmazott 

információkat és irányelveket nyomtatott, illetve elektronikus közmondásszótárak 

összeállításakor felhasználhassa. 
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Kitekintés 

Célunk, hogy a jelen disszertáció keretében bemutatott többnyelvű adatbázis-modell ne csak 

koncepció szintjén maradjon, hanem konkrétan is megvalósuljon. Az értekezés ugyanis 

egyfajta specifikációnak is tekinthető, mivel azokat a kívánalmakat és követelményeket sorolja 

fel, amelyeket egy szoftver-fejlesztőnek figyelembe kell vennie az adatbázis kidolgozásakor.  

Már folyik a munka egy a fentebb bemutatott adatbázis-modellen alapuló konkrét alkalmazás 

fejlesztésén, amely kettős funkciót igyekszik majd betölteni: egyrészt kutatási célokra 

korpuszként szolgálhat; másrészt pedig web-alapú elektronikus információs rendszerként is 

működhet, amely felhasználók széles köre számára mindenkor a rendelkezésére áll. Ily módon 

a leendő adatbázis nem csak tudósok számára összeállított adattárnak, hanem általánosan 

hozzáférhető „online közmondás-könyvtárnak” is tekinthető. 

Miután az értekezés egy többlépcsős fejlesztési folyamat első lépéseként a nyelvészeti és a 

lexikográfiai koncepciót lefektette, az imént említett konkrét megvalósítás már kizárólag és 

egyedül a fejlesztő kezében van. 
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