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1. A dolgozat célkitűzései 

 

A frazeológiai fejlődési perspektívái közvetlenül kapcsolódnak az új koncepciók és 

irányzatok fejlődéséhez a nyelvtudományban. A kognitív paradigma megjelenése hatással 

volt a frazeológiai kutatásokra, mely népszerűségét a mai napig is fenntartotta. A 

frazémák, mint konvencionális metaforikus képződmények tükrözik a nyelvtársulat 

tagjainak kognitív tevékenységét, amely a világképükön alapszik. Elsősorban azzal a céllal 

jönnek létre, hogy interpretálják a világot, kifejezzék a beszélő szubjektív és emocionális 

viszonyát ehhez a világhoz. Az utóbbi kutatások a frazeológia terén bizonyítják, hogy a 

nem rokon nyelvekhez tartozó népeknek a frazeológiai világképe részben egyezik, a 

rokonnyelvekhez tartozó népeknél teljesen hasonló lehet. A mai frazeológiái kutatások fő 

témái közvetlenül kapcsolatban vannak az ember tevékenységével, ami a frazeológia 

tanulmányozásának antropocentrikus jellegével magyarázható.  

A frazémák motivált képpel rendelkeznek, «образ формируется на основе 

первичных значений слов, которые входят в состав фразеологизма, и только затем 

эти слова переосмысляются, оставляя в образе свое значение» (Черданцева 1996: 

64).1 Bizonyos fogalmakat, cselekvéseket, tulajdonságokat stb. jelentő frazémák nagy 

száma arról tanúskodik, hogy az ember naponta találkozik velük. 

A mozgás az emberi lét egyik legfontosabb funkciója, annak meghatározója és 

nélkülözhetetlen alapszükséglete. Ezt a körülményt támasztja alá a nagy mennyiségű 

mozgást kifejező frazéma a szlovén és orosz nyelvben egyaránt. Figyelembe véve ezt a 

tényt, hogy a mozgás széles körű jelentéseket foglalhat magába, a vizsgálandó anyagot az 

emberi mozgásra szükítettem, amely térben és időben történik, a mozgást jelentő igéknél 

pedig a lexikális szemantikai kérdésekkel foglalkozó vezető lingvisták definíciójára 

támaszkodtam (Apreszjan, Talmy, Miller, Johnson-Laird, Lyons): 

 

«под глаголами движения, или, более точно, перемещения, имеются в виду лексемы, 

обозначающие ситуацию, при которой субъект в какой-то момент времени занимает 

местоположение L1, а в некоторый следующий момент – местоположение L2. При этом L1 

является начальной точкой движения, а L2 – его конечной точкой.» 2 (Majszak, Rahilina 1999). 

 

                                                 
1 «a frazémákba tartozó szavak az elsődleges jelentésükből formálódik, csak utána kapják átvitt értelmüket, 
de az előző jelentésük megmarad a képben». (Saját fordítás.) 
2 «a mozgást jelentő igék alatt olyan lexémák értendők, melyek olyan szituációt jelentenek, amelyben a 
subjektum egy bizonyos időmomentumban egy L1 helyen van, és valamilyen következő momentmban már 
L2 tartózkodik. Az L1 kezdő, míg az L2 pedig végső pontnak minősül.» (Saját fordítás.) 
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Kognitív szempontból a szlovén frazeológisták kutatási tárgya ezidáig általában a 

céltartományi konceptum volt, pl. beszéd, félelem, szomorúság, melyeknek a 

forrástartományi konceptumait határozták meg. A jelen munkában a forrástartományból 

indulok ki (a mozgás konceptuma), melynek vizsgálatával a céltartományi konceptmokat 

próbálom kideríteni. Mindenekelőtt az érdekelt, hogy milyen absztrakt fogalmakat 

konceptualizálnak a szlovén és orosz beszélők a konkrét mozgás fogalmával. Nem 

feltétlenül minden frazéma, amely mozgást jelentő igét tartalmaz, realizációja a 

metaforikus modellnek. Munkában nem az összes céltartományi konceptumot emelem ki, 

mivel csak frazeológiai anyagot elemzek. A nyelvi eszközök szélesebb elemzése alapján 

lehet majd kideríteni a többi céltartományi konceptumot, melyeknek a mozgás konceptuma 

a forrástartományát jelenti. 

A jelen munka célja a mozgás konceptumának összehasonlítása a szlovén és orosz 

nyelvben. A munka aktualitása a mai frazeológia kutatások elméleti és gyakorlati 

feladataival határozható meg, melynek a középpontjában a nyelvhasználó van. A kutatás 

tárgyát azok a szlovén és orosz nyelvben előforduló frazémák képezik, melyekben 

megtalálhatók, vagy éppen hiányoznak a mozgás jelentő igék, továbbá azok, melyeknek 

alkotórésze a mozgást jelentő ige, viszont a jelentésük más.  

Munkában a szűkebb körű frazeológiába tartozó frazémákat és a frazeológiai 

hasonlatokat vontam be a vizsgálódásba. Frazeológiai egység alatt olyan szókapcsolatokat 

értek, amelyek állandosultsággal, expresszívitással és jelentésbeli összeforrottsággal 

rendelkeznek (Вальтер и др. 2005: 11). 

A disszertációban a következő tudományos feladatok megoldását tűztem ki célul: 

- meghatározni a kognitív hozzáállás alapfogalmait és elméleti helyzetét a 

frazeológia kutatásában, 

- megvizsgálni a mozgást jelentő frazeo-szemantikai csoportot a szlovén és az orosz 

nyelvben, illetve kimutatni a hasonlóságokat és az eltéréseket a nyelvek 

rendszerében, 

- megvizsgálni a frazéma alkotóeleme (a mozgást jelentő ige) és az egységes jelentés 

közötti kapcsolatot, 

- kijelölni a konceptuális metaforákat, melyeknek része a mozgás konceptuma; 

megvizsgálni a frazeológiai motiváció hasonlóságát, továbbá azt, lehet-e beszélni a 

szlovén és orosz nyelvrendszerek univerzitalitásáról. 
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A kutatás elméleti bázisául az orosz, szlovén és más külföldi nyelvészek munkáiban 

mutatott kognitív nyelvészet alaptézisek szolgáltak: J. Apresjan, J. Bańczerowski, D. 

Dobrovol'skij, J. Karaulov, E. Kržišnik, E. Kubrjakova, G. Lakoff, V. Mokienko, V. Telia, 

R. Frumkina és mások. 

A kutatás elméleti fontossága a frazeológia, kognitív szemantika és összehasonlító 

frazeológia problematikájának tanulmányozásához, megértéséhez való hozzájárulásában 

rejlik. Jelen munka gyakorlati haszna abban leledzik, hogy a vizsgált korpusz anyagát és 

eredményét fel lehet használni kétnyelvű szótárak összeállításánál, beleértve a frazéológiai 

szótárakat is, illetve hasznos oktatási célokat szolgáló anyagul szolgálhat a szlovén és 

orosz nyelv felsőoktatási intézményekben történő lingvokulturológia és a frazeológia 

tantárgyak tanítása során. 

 

2. A kutatás módszerei 

 

A jelen tudományos munka a mozgás konceptuma és a mozgást jelentő igék kutatásáról 

szól a szlovén és orosz nyelvben. A kutatás alapjául szlovén és orosz egynyelvű 

frazeológiai és értelmező szótárak szócikkei szolgáltak, amelyekből merítettem a mozgást 

jelentő frazémákat, illetve a mozgás jelentő igéket tartalmazó frazémákat. Az anyag 

feldolgozásánál az összehasonlítás módszerét, a tematikus klasszifikációnál interpretációs 

módszert alkalmaztam. Ezen kívül a dolgozatomban statisztikai, leíró és 

korpusznyelvészeti módszereket is használtam. 

 

3. A dolgozat felépítése 

 

A disszertáció bevezetőből, 4 fejezetből, összefoglalóból, a felhasznált irodalom 

jegyzékéből és két mellékletből áll. A bevezetőben a kiválasztott téma aktualitásáról írok. 

Meghatározom a célokat, a feladatokat, a vizsgálandó anyagot és a kutatás módszereit, 

megfogalmazom a munka újdonságát tudományos szempontból, az eredményeinek 

elméleti és gyakorlati fontosságát. Az első fejezetben röviden összefoglalom a szlovén 

frazeológia területén elért eddigi tudományos eredményeket, amely mint önálló 

tudományág a 20. század végére formálodott meg. A második fejezet a kognitív nyelvészet 

alaptendenciáiról és fogalmairól szól a frazeológia tükrében, a világ nyelvi képéről és a 

mozgás konceptumáról. A harmadik fejezet magába foglalja a mozgást jelentő igék 

osztályozását és azok alaptulajdonságait az orosz és szlovén nyelvben. A negyedik fejezet 
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5 alfejezetből áll. Az első két alfejezet összefoglalva áttekinti a frazeológia eredményeit a 

frazémák tematikus és motivációs osztályozás témában. A harmadik alfejezetben 

részletesen leírom, hogyan gyűjtöttem a frazémákat, elsősorban a szlovén anyagra 

koncentrálva. A negyedik alfejezet a mozgást jelentő szovén és orosz frazémák tematikus 

és motivációs osztályozását foglalja magába. Az utolsó, ötödik alfejezetben a szlovén és 

orosz frazémák tematikus csoportosításáról szólok. Minden feldolgozott frazéma magában 

tartalmazza a mozgást jelentő igét, amely más-más jelentéssel bír. Ezután következik a 

frazémák konceptuális szempontból való vizsgálata, ahol a mozgást, mint forrástartományi, 

illetve mint közvetítő konceptumot vizsgálom.  

 

4. A mozgás konceptuma és a mozgást jelentő igék a szlovén és orosz 

frazémákban 

 

A kognitív nyelvészet és frazeológia fejlődésével olyan kérdések kerültek a kutatói 

figyelem középpontjába, mint a frazeológiai ideográfia problematikája, mely az adott nyelv 

frazeológiai bázisát tematikus elv szerint rendszerezi, továbbá a frazémák 

konceptualizációs módszerek alapján való osztályozása, a frazémák nemzeti és kulturális 

jellegzetességeinek kognitív szempontból történő vizsgálása (Телия 1996, Ковшова 1990, 

Никитина 1995, Добровольский, Караулов 1993, Черданцева 1996). A kognitív 

módszereket a frazeológiai vizsgálódás során előként R. Gibbs és kollégái alkalmazták. Az 

ő hipotézisükben a frazémában lévő kép nem más, mint absztrakt interpretálási 

mehanizmus, mellyel egyik dolgot a másik dolgon keresztül lehet kifejezni. «Эти способы 

интерпретации зафиксированы в языке и являются частью мировосприятия данного 

языкового и культурного сообщества. Р. Гиббс называет их, вслед за Дж. Лакоффом, 

концептуальными метафорами» (Добровольский 1996: 71).3 A nyelv frazeológiai 

rendszere tükrőzi az adott nyelvhasználók gondolkodását és világfelfogását. A frazéma 

képében összpontosul a kulturális konnotáció, mely szorosan kapcsolatban van a nép 

világnézetével (Ковшова 1990, Телия 1996, Черданцева 1996). V. Telia egyike volt 

azoknak, aki elsőként alkalmazta a konceptum fogalmát a frazeológiában, amely 

véleménye szerint «отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, 

которые в данном языковом коллективе заполняются знанием о сущности» (Телия 

                                                 
3 «Ez az interpretálási mehanizmus rögzítve van a nyelvben, és az adott nyelv és kultúrcsoport 
világnézeteinek a része. R. Gibbs G. Lakoff után  konceptuális metaforáknak hívja azokat». (Saját fordítás). 
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1996: 96).4 Mivel egyidejűleg különböző strukturális típusú frazémákat vizsgálunk, a 

konceptum vizsgáláta frazeológiában lehetőséget ad bizonyos tematikák mélyebb és 

többoldalú elemzéséhez. Ezzel nemcsak egy adott frazeológiai jelentés bontakozik ki, 

hanem maga a fogalom is (Fink 2002: 37). Frazeológiai körökben jelenleg az a vélemény 

alakult ki, hogy a különböző nyelvek frazeológiai rendszere magas fokú hasonlóságot 

mutat a metaforikus modellek szintjén, valamint az, hogy a metaforizáció és 

frazeológizáció mehanizmusa nagymértékben univerzális (Мокиенко 1989, Bańczerowski 

2008, Jesenšek 2000, 2003). 

 

4.1. Mozgást jelentő frazémák 

 

Szlovén és orosz frazémák, melyek jelentése 'járni, menni, közlekedni', mindkét nyelvben a 

mozgás jellegét tematizálják, mint pl. a járást (hoditi k nogam, отбивать (печатать) 

шаг), a futást (brusiti noge/pete, только пятки сверкают) és ennek tulajdonságáit: a 

szépségét és csúnyaságát (плыть как лебедь, hoditi kot/kakor medved pleše, 

ходить/шагать как аист), a könnyedségét (hoditi kot/kakor srna, ступать как по 

ковру) és nehézségét (hoditi kot/kakor staro motovilo, с трудом ноги волочить), 

zajosságát (lomastiti kot/kakor slon, топать как жеребец стоялый) csendességét 

(stopati tiho kot/kakor mačka, ступать как кошка), rendezettségét (iti v gosjem redu, 

двигаться как по струнке) és rendezetlenségét (hoditi kot/kakor čreda), gyorsaságát 

(brusiti noge, мчаться как бешеный) és lassúságát (hoditi kot/kakor polž, тащиться как 

черепаха). Ezen kívül a frazémákban kifejezésre jutott a bizonytalan (korak omahuje 

komu, двигаться как корова на льду) és a céltalan mozgás (iti, kamor noge ponesejo; 

идти куда глаза глядят), a szlovén nyelvben pedig még az óvatos mozgás is (hoditi 

kot/kakor po jajcih). Mindkét nyelvben tömeges és nagy csoportot alkotnak azok a 

frazémák, amelyek az eltávolódó (dvigniti sidro, raziti se vprek in v šir, повернуть 

оглобли), közeledő mozgást jelenítik meg (pot zanese koga, какой ветер занес), az orosz 

nyelvben pedig még az oda-vissza mozgást is (на одной ноге сбегать). A frazémákban 

nemcsak az orientáltság tematizálódik, hanem a mozgás jellege, pl. annak intenzitása 

(pokazati pete, смазывать/смазать пятки салом), titokzatossága (čez noč zmanjkati 

koga, и слeд простыл кого, чей). A mozgás kezdete, mégpedig a járásnak a kezdete csak 

a szlovén nyelvben kapott kifejezést a vzeti pot pod noge, és a felfelé irányuló mozgásra 

                                                 
4 «nemcsak simán tükrőzi az objektum lényegi tulajdonságait, hanem minden egyes tulajdonságot, mellyel az 
adott nyelv felruházza azt az objektumot». (Saját fordítás). 
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utaló gristi kolena frazémákban. Mindkét nyelvben a 'követni' jelentéssel bíró együttes 

mozgás tematizálódik (stati/biti za petami komu, быть тенью чьей). Külön csoportot 

alkotnak egy bizonyos érzékletességet hordozó mozgásra utaló frazémák, mint pl. a 

büszkeségre utalók: nositi se/hoditi kot/kakor pav, ходить (расхаживать) как петух; a 

megalázottságra vonatkozók: potikati se kot potepen pes, идти как побитая собака, az 

akaratlanságot tartalmazók: goniti kot psa koga, гнать, прогонять, гонять (с места на 

место) как собаку, jó kedvűséget идти как на праздник és kedvtelenséget árasztók 

идти как на казнь, valamit a nyugtalanságot hordozók pridrveti kot/kakor burja, ходить, 

сновать как челнок stb. A gyalogláson és futáson kívül a frazémákban kifejezést kaptak 

olyan mozgásfajták is, mint az úszás, mászás, lovaglás, mégpedig azok jellege, pl. jól 

(plavati kot raca na vodi, плавать как утка), rosszul (идти на дно как ключ), gyorsan 

(jahati kot vihar stb.).  

Amennyiben figyelembe vesszük a mozgást jelentő igék alapjelentését, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a frazémákban mindegyik jelentés kifejezésre jutott: (1) a mozgás 

iránya: vízszintes (prekladati noge, направлять/направить шаги) és függőleges irányú 

(gristi kolena); (2) a mozgás környezete: a földön (loviti/pobirati stopinje, держать 

путь), a vízben (plavati kor riba, плавать как рыба), viszont nem a levegőben; (3) 

önálló/nem önálló mozgás: mozgás közlekedési eszköz nélkül (hoditi k nogam, идти на 

своих /на/ двоих) és ló segítségével (jezditi kot vihar); (4) a mozgás orientáltsága: távolódó 

mozgás (nabrusiti pete, raziti se v šir in dalj, показывать/показать спину, 

разбредаться как овцы), közeledő mozgás (sam hudič prinese koga, налетать, 

слетаться (со всех сторон) как воронье), oda-vissza való mozgás (одна нога здесь, 

другая там),  az adott útvonalon, ebben az esetben nem az úton történő mozgás (drveti 

čez rob in glob); (5) a mozgás intenzitása (biti počasnih nog, imeti urne noge, brusiti 

noge/pete, dirjati kot/kakor jelen, тащиться, плестись шаг за шагом, 

пускаться/пуститься наутек, бежать, нестись, мчаться очертя голову); (6) a 

mozgás iránultsága: egyirányba (usmeriti korak, держать путь) és  nem egyirányba 

történő mozgás (prehoditi/prepotovati kaj podolgem in počez, разбегаться как крысы с 

тонущего корабля). 

A frazémák belső struktúrája motivált. A mozgást meghatározó kép átlátszó és tükrözi 

a nyelvi közösség hétköznapi empirikus, szellemi tapasztalatát. A frazeológiai kép 

vizsgáláta a szlovén és orosz nyelvben hasonló gondolkodási folyamatokról és világ 

konceptualizációról tanúskodik. Az összehasonlító vizsgálat többek között bizonyítja az 

elméleti részben elmondott gondolatokat arról, hogy a különböző nyelvek frazeológiájában 
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univerzális frazeológizációs mehanizmusok dominálnak, melyek elsősorban absztrakt 

szinten mutatkoznak meg. Ez a szlovén és az orosz nyelvhasználók közös 

élettapasztalatának, hasonló gondolkodási folyamatának és világnézetének lehet a 

következménye. Ez különösképpen olyan frazémák összehasonlításánál vehető észre, 

amelyek a mozgás esztétikusságát, nehézségét, zajtalanságát, rendezettségét, 

bizonytalanságát, intenzitását és a kísérő mozgást tematizálják. Az ember a saját 

világképét képeken és hasonlatokon keresztül alkotja, azért nem véletlen, hogy maga a 

mozgás, mint fizikai cselekvés, olyan mozgással motivált, amit az ember környezetében 

észlel. A frazémák forrásai olyan szférák, mint az állatvilág és természeti jelenségek: hoditi 

kot/kakor maček, zbežati kot srna, razteči se kakor piščeta, vleči se kot/kakor megla, 

показать хвост, разбегаться как  крысы, переть как медведь, какой ветер занес; 

életbeli szituációk, életmód: tiholaziti kot tat; teči, kot da bi tla gorela pod nogami, stati za 

petami, повернуть оглобли, рассеиваться как дым, горохoм рассыпаться, мчаться 

как ошпаренный; a munkafolyamatok és a velejáró technikai eszközök: dvigniti sidro, 

razpeti jadra, hoditi kot staro motovilo, сновать как челнок, лететь как пуля, на всех 

парусах; az ember fizikális és lelki tulajdonságai: noge se opletajo komu, tavati kot slepec, 

еле двигать ногами, ходить как бузумный; a mitológiai elképzelések, rítusok és 

babonák: hoditi kakor duh, sam hudič prinese koga, zlodej odnege koga, ходить как 

домовой, как привидение, мчаться очертя голову. 

A frazémákban továbbá érdekes megfigyelni a mozgás motivációját és a 

konceptualizáció módját, az összefüggést a frazéma «etimológiai» és egységes jelentése 

között. A példák többségében, melyek tartalmazzák a mozgást jelentő igéket, az ige 

jelentése jelen van a frazéma egységes jelentésében, különösen ez jellemző a frazeológiai 

hasonlatokra, ami logikus, pl. tavati okrog kot/kakor slepec 'céltalanul járni'; tavati 

'céltalanu járni', тащиться (ползти) как черепаха 'lassan menni'; тащиться 'lassan 

vagy nehezen menni'. A szlovén és orosz frazémákban, melyek nem tartalmaznak mozgást 

jelentő igéket, alkotórészként jelentkeznek azok a szavak, melyek a mozgás szemantikai 

mezejébe tartoznak, pl. пятка, ступня, колено, нога (testrészek), подошва (cipő része), 

дорога, улица, ступеньки (a mozgás helye), шаг, след (a mozgás, mint folyamat 

eredménye). A járást és a futást frazémákban a láb mozgásának a leírásával vagy a mozgás 

környezetére (дорогa, путь) való hatással fejezik ki a beszélők, prekladati noge, 

prestavljati noge, отбивать (печатать) шаг, держать путь. Szlovén nyelvben a 

következő modell produktív van + láb, melyben a frazémák jelentése a melléknevek 
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jelentésétől függ: imeti hitre noge, imeti težke noge, imeti lahke noge 'gyorsan, nehezen, 

könnyen járni'. 

A frazémákban mindkét nyelvben majdnem minden alapmozgást jelentő ige (igekötős 

és igekötő nélkül) előfordul, kívételt képeznek a szlovén bresti, broditi, peljati, voditi, 

gnati, leteti, letati, vleči, vlačiti igék, és az oroszban pedig a ехать, ездить, летать, 

плыть, ползать, везти, возить, вести, водить, катить, катать, гнаться, гоняться, 

таскаться, катиться, кататься igék. A leggyakrabb mozgást jelentő igék szlovén 

frazémákban a következők: hoditi, iti , teči, tavati, bežati, dirjati , raziti se, oditi; orosz 

frazémákban: ходить, идти, бежать, лететь, нестись, мчаться, тащиться, 

разбегаться, двигаться, бродить. A fentiekből látszik, hogy a mozgás 

frazeológizációjában résztvesznek az alapmozgást jelentő igék (iti, hoditi, plavati, nositi, 

odnesti, prehoditi, raziti se, teči, идти, ходить, плыть, плавать, уйти, прийти, 

приходить, лететь, разбегаться, тащить, таскать stb.), illetve azok a mozgást 

jelentő igék, melyeknek specifikus jelentésük van (dirjati, divjati, lomastiti, koracati, 

drveti, tavati, slediti, potikati se, шагать, бродить, мчаться, сновать улепетывать, 

плестись, являться, переть, волочить, ступать, следовать, красться, пробираться 

stb.).  

Dolgozatomban 144 szlovén és 249 orosz mozgást jelentő frazémát vizsgáltam meg. A 

szlovén nyelvben a mozgás jelentő ige, mint frazéma része 97 esetben fordult elő és csak 

11 esetben vesztette el részben elsődleges jelentését, mint pl. odvleči noge proti čemu; 

odnesti pete; iti k nogam. Orosz frazémákban az igei alkotóelem 192 esetben fordult elő és 

csak 10 esetben részben vesztette el az ige az elsődleges jelentését, és kapott további 

kiegészítő jelentést, pl. плыть как лебедь, едва ноги волочить (таскать, тянуть), 

уносить/унести ноги, рассеиваться, разлетаться как дым. Ebből azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a mozgás tematizációjánál a mozgás jelentő ige fontos szerepet játszik.  

 

4.2. A mozgást jelentő igét tartalmazó frazémák 

 

A mozgást kifejező igék komplex jelentésstruktúrával bírnak. Elsődleges jelentésükön 

kívül rendelkeznek másodlagos jelentéssel is, amely jelenthet társadalmi változásokat, az 

intellektuális tevékenység és érzelmi állapot dinamikáját, temporális változásokat. A 

másodlagos jelentésben nyoma marad az elsődleges jelentéshez tartozó differenciális és 

asszociatív tulajdonságoknak, amely a mozgás igét tartalmazó frazémákban is észrevehető. 

A munkában 320 szlovén és 347 orosz mozgást kifejező igét tartalmazó frazémát 
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vizsgáltam meg. A frazémáknak széles körű jelentésük van, és különféle fogalmakat 

tematizálhatnak, pl.: a halált (iti v krtovo deželo, уходить/уйти из жизни), a beszédet 

(hoditi po ovinkih, ходить вокруг да около), az érzelmeket (srce je komu ušlo v hlače, 

ходить как в воду опущенный), az észbeli képességeket, emlékezetet (iti/priti v glavo 

komu kaj, вылетело (улетучилось) из головы (из ума, из памяти) у кого), a munkában 

való sikert vagy sikertelenséget (kaj gre rakovo pot, идти/пойти прахом), az emberi 

kapcsolatokat (hoditi komu po glavi, hoditi komu v zelnik; носиться как курица с яйцом с 

кем, с чем, гнать/прогнать в толчки кого), a társadalmi státuszt (priti do korita, 

вылетать/вылететь в трубу).  

Szinte minden mozgást kifejező ige elveszíti az elsődleges jelentését és felveszi a 

frazeológiai kötött jelentést. Csak néhány frazémában marad meg az elsődleges jelentés, 

mint pl. hoditi s kokošmi/kurami spat 'nagyon korán menni aludni', iti pod kožo gledat 

'aludni menni', iti na blato 'illemhelyre menni'; идти/сходить по-маленькому 'illemhelyre 

menni' kis dolgot végezni; идти/сходить по-большому 'illemhelyre menni nagy dolgot 

végezni'; носить/таскать (на себе) как ишак 'sokat cipelni'; идти, тащиться, 

плестись в хвосте, в обозе 'a végén menni' stb. A frazéma alkotóelemeinek jelentése és 

az egységes jelentés között elért kapcsolat metaforikus és metonimikus átalakítások és 

hasonlatok révén jött létre. A legtöbb frazéma belső struktúrája motivált. A kép a frazéma 

szószerinti értelmezésékor vagy olvasásákor ismerhető fel, amikor az emlékezetben 

felidéződik a mozgást kifejező igének az elsődleges jelentése. Például, a szlovén 

frazémában beseda komu uide z jezika a uiti igénél a tudatban a következő szémák jelennek 

meg: 'gyorsan', 'hirtelen', 'észrevétlenül'. 

A legtöbb frazémában az alapige fordul elő (igekötős és igekötő nélküli alakja): gnati, 

iti, hoditi, leteti, letati, nesti, nositi, voditi, plavati, nositi, odnesti, oditi, prinesti, priti, 

povleči, uiti, zvoditi; идти, ходить, лезть, носить, тащиться, ползти, перебежать, 

вытащить, входить stb. A specifikus jelentésű igék az egész elemzett korpusznak csak 

1/5 részét képezik: bloditi, dirjati; блуждать, вернуться, мыкаться, отправляться, 

подниматься stb. Az alapmozgást kifejező igék dominánsak, gyakorlatilag minden ige 

megtalálható a frazémákban, de kivételt képeznek a szlovén peljati, jezditi, tekati, valamint 

az orosz плавать, ползти, гонять, катать, гнаться, гоняться, таскаться mozgást 

jelentő igék. A leggyakrabban előforduló igék a szlovén frazémákban az iti, priti, hoditi, 

nositi, zlesti, lesti, oditi, az oroszban pedig az идти, пойти, ходить, выходить, выйти, 

прийти, лезть, уйти, приходить, уходить, войти mozgást jelentő igék.  
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A mozgás, mint konkrét fogalom, résztvesz a más, kevesebb konkrét fogalmak 

megértésében. A mozgás kifejező igét tartalmazó frazeológiai anyag elemzése során egy  

bázismetafora emelkedik ki az élet mozgás (út), melyre más metaforák kapcsolódnak rá. 

Az ember élete és minden, ami vele és körülötte történik, a mozgás konceptumán alapszik. 

Az ehhez kapcsolodó fő kategóriák pedig a tér és az idő kategóriái. Az ember képzeletében 

az életnek van kezdő és végpontja, mely az előre haladó utat jelenti. Az útról le lehet térni, 

akadályokba ütközni, lemaradni, kerülő úton menni stb. Minden más út, amely eltér a 

helyes útról, a frazémákban negatív értékelést kap. A mozgás forástartományi konceptum 

által olyan céltartományi konceptumokat értelmeznek a szlovén és orosz beszélők, mint a 

halál, a viselkedés, az érzelmek, a szellemi tevékenység, a munkafolyamatok, az emberi 

kapcsolatok és a társadalmi helyzet. Dolgozatomban a következő metaforákat emeltem ki: 

az élet mozgás (út) (hoditi svoja pota, идти/пойти своей дорогой (своим путем); bloditi 

v mraku; бродить, блуждать в потемках; priti na pravo pot; идти прямой дорогой, 

прямым путем; stopiti komu na pot; перебегать/перебежать дорогу кому); a halál 

elmenés (iti s tega sveta; iti/oditi na drugi svet; oditi v onstranstvo; 

отправляться/отправиться на тот свет, к праотцам; уходить/уйти в иной мир, в 

вечность), a születés érkezés (priti na svet);  a felnövekedés felfelé (ne priti dosti od tal), 

a megöregedés lefelé (lesti//zlesti v dve gube), a betegség (a halál) lefelé (iti v krtovo 

deželo; уходить/уйти в землю); a társadalmi státusz változásai térbeli mozgás, ahol a 

magas pozició felfelé (vzpenjati se po družbeni/socialni lestvi/lestvici, čigava pot gre 

navzgor, подниматься/подняться по службенной лестнице, идти/пойти в гору), a 

rossz helyzet lefelé (iti navzdol; идти/пойти под гору); a haladás, előreléptetés az előre 

való út (iti naprej, далеко пойдет), a hanyatlás a hátrafelé út (iti kaj rakovo pot, 

идти/пойти прахом); a pozitív érzelmek felfelé (skakati/skočiti do stropa; скакать от 

радости), a negatív érzelmek lefelé (srce komu uide/pade v hlače; душа уходит/ушла в 

пятки у кого), az önteltség felfelé (nositi glavo pokonci высоко носить голову), a 

megalázkodás/megalázás lefelé (po kolenih/po trebuhu se plaziti pred kom, ползать на 

брюхе перед кем); az emberi test érzelmek tartálya (strah komu leze//zleze v kosti, 

входить/войти в раж, в ярость); a gondolatok, nyelvi kifejezések (szavak) mozgó 

dolgok (beseda komu ne gre/gre težko z jezika, приходить/прийти на память); a csalás, 

hízelgés kerülő út (hoditi/laziti po ovinkih, ходить вокруг да около). A megvizsgált 

anyagból látszik, hogy a metaforák közül orientációs metaforák egyenesen - félre, felfelé - 

lefelé, előre - hátra, be - ki dominálnak. 
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4.3. Összefoglaló 

 

A mozgást jelentő frazémákból 144 példát számoltam, ebből 97 tartalmaz valamilyen 

mozgást kifejező igét. Az orosz frazémákban az összesen 249 frazémából 192-ben jelennek 

meg. A más jelentéssel bíró, de a mozgást jelentő igét tartalmazó frazémák száma 

szlovénben 320, míg az oroszban számuk 347. A szlovén mozgást jelentő frazémák száma, 

melyekben a mozgást kifejező ige előfordul, majdnem 2/3-val kevesebb, mint a más 

fogalmakat kifejező frazémák száma, melyek tartalmazzák a mozgást jelentő igéket. Az 

oroszban ez az arány 1/2. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mozgást kifejező 

ige fontosabb szerepet játszik a más fogalmak tematizálásában, mint magának a 

mozgásnak. Az összesen 119 szlovén és 188 orosz mozgást kifejező ige, amelyek a 

frazémákban előfordulnak, alapjelentésű igék és azok igekötős változatai dominálnak 

(hoditi, iti, lesti, nositi, oditi, priti, zlesti; идти, ходить, пойти, прийти, приходить, 

уйти, лезть, входить), ami nem meglepő, mivel éppen az alapmozgást kifejező igék a 

több jelentésükkel tág lehetőséget nyújtanak a metaforikus átvitelhez. Meg kell jegyezni 

azonban, hogy az igekötő a szláv nyelvekben fontos szerepet játszik a konceptualizáció 

folyamatában, és alapul szolgál a ki - be, felfelé - lefelé orientációs metaforáknak. A 

frazémák vizsgáláta során kiderült együttal az is, hogy a mozgást jelentő frazémákban több 

a specifikus jelentéssel bíró mozgást kifejező ige (szlovénben 26 ige az 54-ből, az oroszban 

20 ige 55-ből), mint azokban a frazémákban, melyek más fogalmakat tematizálnak 

(szlovénben ezek száma 27 a 88-ból, oroszban pedig 30 a 163-ból). Ez természetes, mivel 

a mozgás tematizációja során a legtöbb frazéma nem a mozgást magát tematizálja, hanem 

elsősorban ennek a tulajdonságaira utal. 

A dolgozatban megvizsgált anyag alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

szlovén és orosz frazeológiában egyaránt sok közös vonás van a témában és a szituációban.  

A közös vonás mindenekelőtt a metaforikus modellek szintjén mutatkozik meg, ami 

alátámasztja több nyelvész véleményét a konceptualizációs folyamatok hasonlóságáról. A 

frazémák belső motivált formája, a bennük rejlő kép egyidejűleg tanúskodik egy adott nép 

materiális és/vagy szellemi kultúrájának különlegességéről. 
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