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Ι. ΒΕςΕΖΕΤ⊃Σ 

1.1. Α δισσζερτ〈χι⌠ τ〈ργψα, ηελψε α νψελϖτυδοµ〈νψβαν 

Α φραζεολ⌠για κοµπλεξ νψελϖτυδοµ〈νψ〈γ, αµελψνεκ κυτατ〈σι τ〈ργψ〈τ κπεζ! 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ (ΦΕ) εγψσζερρε τββ νψελϖσζετι δισζχιπλνα ιλλετκεσσγι κρβε 

ταρτοζνακ. Αζ οροσζ σ µαγψαρ σζοµατικυσ (τεστρσζνεϖεσ) ΦΕ−εκ λεξικο−σζεµαντικαι 

χσοπορτϕ〈νακ εγψβεϖετ# (σσζεϖετ#, κοντρασζτϖ, κονφροντατϖ) ϖιζσγ〈λατα εγψρσζτ α λερ⌠ 

νψελϖσζετ, α λεξικολ⌠για, α σζεµαντικα, α σζινταξισ, µ〈σρσζτ τββ αλκαλµαζοττ 

νψελϖτυδοµ〈νψ〈γ, τββεκ κζττ, α λεξικογρ〈φια, α στιλισζτικα, α φορδτ〈σελµλετ− σ γψακορλατ 

κοµπλεξ κυτατ〈σι µεγκζελτστ ιγνψλι.  

Αννακ ελλενρε, ηογψ α µαγψαρ σ αζ οροσζ νψελϖσζετι σζεµποντ φραζεολ⌠γιαι 

κυτατ〈σοκ µινδσσζε τϖενϖεσ µλτρα τεκιντενεκ ϖισσζα, ε ϖισζονψλαγ ρϖιδ ιδ!σζακ σορ〈ν α 

φραζεολ⌠για µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλνα εγψττ φεϕλ!δττ α τββι νψελϖτυδοµ〈νψ〈γγαλ. 

Αζ ϕαββ νψελϖτυδοµ〈νψ〈γακ σ κλνβζ! νψελϖσζετι ιρ〈νψζατοκ ερεδµνψει ρεζηετ! 

ηατ〈στ φεϕτεττεκ κι α φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκρα ισ. Ο. Ναγψ Γ〈βορ νψελϖσζετι σ λεξικογρ〈φιαι 

σζεµποντ σοκολδαλ µυνκ〈σσ〈γ〈νακ, ϖαλαµιντ αζ !τ κϖετ! νψελϖσζνεµζεδκ φραζεολ⌠γιαι 

κυτατ〈σαινακ κσζνηετ!εν µεγσζλετεττ α µαι µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ 

νψελϖσζετι σζεµποντ λερ〈σα (Ο. Ναγψ 1954, 1966, 1977; Κ〈ρολψ 1970; ϑυη〈σζ 1980, 

1980α, 1980β, 1982, 1996; Ροζγονψιν 1980, 1981, 1984; Ηαδροϖιχσ 1995).  

Α λερ⌠ νψελϖσζετι σζεµποντ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ερεδµνψει λεηετ!ϖ τεττκ α 

µαγψαρ σ µ〈σ νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈τ, αµι αζ υτ⌠ββι 

ϖεκβεν α κοντρασζτϖ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ιντενζϖ φεϕλ!δστ ερεδµνψεζτε. Αζ εγψεσ 

ιδεγεν νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ σοκολδαλ λερ〈σ〈ϖαλ, α µαγψαρ σ ιδεγεν νψελϖεκ 

φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ αζ υτ⌠ββι ϖεκβεν τββ εγψετεµι 

δοκτορι σ κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠, τανκνψϖ σ µονογρ〈φια φογλαλκοζοττ (Ηαϕζερ 1969; 

Τατ〈ρ 1975α, 1984α, 1985, 1992; Χσιγε 1982; Ηεσσκψ 1982α, 1985; Φλδεσ 1983, 1987, 

1987β; Σοµηεγψι 1984; Β〈ρδοσι 1986, 1990; Κοχσ〈νψ 1986; Φ〈βι〈ν 1987; Σζαλαι 1989; 

Ηολλ⌠ 1990; Φοργ〈χσν 1995; Κ〈ρπ〈τι 2000; Ναγψ 2000). 

Α νψελϖτυδοµ〈νψ µαι φεϕλ!δσε σορ〈ν α νψελϖσζεκ φιγψελµε εγψρε ινκ〈ββ αζ εµβερι 

τνψεζ!κρε, αζ εγψννεκ α βεσζδτεϖκενψσγβεν βετλτττ σζερεπνεκ ϖιζσγ〈λατ〈ρα ιρ〈νψυλ. Α 

νψελϖ ακκορ φελελ µεγ λεγφοντοσαββ ρενδελτετσνεκ, ηα α µεγισµερσρε ιρ〈νψυλ⌠ µινδενναπι 

εµβερι τεϖκενψσγνκ σορ〈ν σζερζεττ τυδ〈συνκατ, ταπασζταλατυνκατ κπεσ µ〈σοκ σζ〈µ〈ρα 

κζϖεττενι. 
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Α νψελϖεκ κοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζκντ ϖαλ⌠ τανυλµ〈νψοζ〈σα α νψελϖ µιντ σπεχι〈λισ  

εµβερι φενοµν λνψεγβελι ϖον〈σαινακ ϕοββ µεγισµερστ, µεγρτστ σεγτι ελ!. 

Α νψελϖι ρενδσζερ µινδεν ελεµε, γψ α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερε ισ, α νψελϖ 

κοµµυνικ〈χι⌠σ φυνκχι⌠ϕ〈νακ � α κογνιτϖ σ εµοχιον〈λισ ταρταλοµ κιαλακτ〈σ〈νακ σ 

κιφεϕεζσνεκ ϖαν αλ〈ρενδελϖε. 

Αζ υτ⌠ββι ϖεκβεν α νψελϖτυδοµ〈νψ κλνβζ! τερλετειν ελρτ τυδοµ〈νψοσ 

ερεδµνψεκ λεηετ!ϖ τεττκ α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ ϕ, κοµµυνικ〈χι⌠σ 

σζεµποντ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈τ. Α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ φυνκχιον〈λισ σζεµποντ 

λερ〈σα εγψ κοµπλεξ, ιντεγρ〈λτ νψελϖτυδοµ〈νψ〈γ � α κοµµυνικ〈χι⌠σ νψελϖσζετ � τ〈ργψ〈τ 

κπεζι. Α κοµµυνικ〈χι⌠σ νψελϖσζετ τββ νψελϖτυδοµ〈νψ〈γ κυτατ〈σι ερεδµνψει αλαπϕ〈ν 

ιντεγρ〈λτ τυδοµ〈νψ〈γκντ ϕττ λτρε, αµελψνεκ εγψικ ελσ! ηαζαι κπϖισελ!ϕε Βα∀χζεροωσκι 

ϑανυσ (Βα∃χζεροωσκι 1979, 1996, 1998, 1999, 1999α). Α κοµµυνικ〈χι⌠σ νψελϖταν αζ αλ〈ββι 

νψελϖτυδοµ〈νψ〈γακ ερεδµνψειρε τ〈µασζκοδικ: α φυνκχιον〈λισ γραµµατικα (%&∋&(&)∗ 

1982; +&,−∗./& 1984; Κ.0/12 1989), α σζϖεγνψελϖσζετ σ σζϖεγταν (31/&∋∗0)∗ 

1978; 4∗∋560.1, 1981; Πετ#φι � Βκσι � ςασσ 1990−1997; Βκσι 2001), λογικαι σζινταξισ, 

α ρεφερενχιαελµλετ (7.8(9,&)∗ 1976, 1982), σζεµιολ⌠γιαι νψελϖταν (:(06∗,&) 1977, 

1980, 1981α, 1983β), α νοµιν〈χι⌠ελµλετ σ αζ ονοµασζιολ⌠για (;8<.=/&)∗ 1978), α 

βεσζδακτυσ−ελµλετ, α νψελϖσζετι πραγµατικα (7>?∗,&)∗−≅∗Α1−&)∗ 1978; :(06∗,&) 

1981β; +8∋ΒΑ1,∗ 1982; 7.8(9,&)∗ 1981; Κ.0/12 1993), α πσζιχηολινγϖισζτικα, α 

βεσζδτεϖκενψσγ ελµλετε (Χ8.1= 1975, 1979; Πλη 1984; Γ⌠σψ 1999; Λενγψελ 1994). 

Α νψελϖι ρενδσζερ κλνβζ! σζιντϕεινεκ κοµµυνικ〈χι⌠σ σζεµποντ λερ〈σα εγψβεν αζ 

αδοττ νψελϖι σζιντ πραγµατικαι λερ〈σ〈τ ισ ϕελεντι. Α βεσζλ!, α σζϖεγ µεγαλκοτ⌠ϕα 

ηαλλγατ⌠ϕ〈νακ α σαϕ〈τ ϖιλ〈γκπτ, ϖιλ〈γφελφογ〈σ〈τ κζϖεττι αζ !τ κρλϖεϖ! τ〈ργψακρ⌠λ, 

ϕελενσγεκρ!λ, αζοκ σαϕ〈τοσσ〈γαιρ⌠λ, α κζττκ λϖ! ϖισζονψοκρ⌠λ, καπχσολατοκρ⌠λ αζ 〈λταλα 

φελττελεζεττ σ κϖ〈ντ πραγµατικαι ηατ〈σ ελρσε χλϕ〈β⌠λ.  

Αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ κοµµυνικατϖ σζεµποντ λερ〈σ〈βαν 

µ〈ρ εδδιγ σζ〈µοσ ερεδµνψ σζλετεττ (ς.: ∆.∗,Ε0) 1981; Φ0∋1= 1995; Γ?1.&)∗ 1971, 

1972, 1977, 1977α, 1978, 1978α, 1983, 1983α, 1988  Φ&.&6Ε0) 1974). Α µαγψαρορσζ〈γι 

φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α ΦΕ−εκ κοµµυνικατϖ ασπεκτυσβαν τρτν! λερ〈σ〈ϖαλ ελ!σζρ 

Β〈ρδοσι ςιλµοσ κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν ταλ〈λκοζυνκ (Β〈ρδοσι 1990). Α δισσζερτ〈χι⌠βαν 

α σζερζ! ονοµασζιολ⌠γιαι σζεµποντβ⌠λ, α µεζ!ελµλετ αλαπϕ〈ν (σσζεηασονλτ⌠ σζιµβ⌠λυµλιστα 

ρϖν) ρϕα λε α φρανχια νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ηασονλαταιτ. Α µαγψαρ σ αζ ιδεγεν νψελϖεκ 

φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ κοµµυνικατϖ σζεµποντ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ α ηαζαι 

νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν εδδιγ µγ νεµ φογλαλκοζτακ. 
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∆ολγοζατοµβαν αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ (γρ. σ⌡µα = �τεστ�), ϖαγψ µ〈σ 

µ#σζ⌠ϖαλ � τεστρσζνεϖεσ ΦΕ−εκ νψελϖι σ βεσζδσζιντ#, κοµµυνικατϖ σζεµποντ, εγψβεϖετ! 

ϖιζσγ〈λατ〈ρα α ηαζαι φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν ελσ!κντ ϖ〈λλαλκοζοµ. 

Α νψελϖι υνιϖερζ〈λκνακ τεκιντηετ! σζοµατικυσ ΦΕ−εκ µινδεν νψελϖβεν ναγψ σζ〈µβαν 

φορδυλνακ ελ! σ α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 〈λλοµ〈νψ〈νακ κρλβελλ εγψηαρµαδ ρσζτ τεσζικ κι. Α 

σζοµατικυσ ΦΕ−εκ λεξικο−σζεµαντικαι χσοπορτϕα α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερν βελλ ν〈λλ⌠ 

ρσζρενδσζερτ κπεζ, αµελψνεκ κζσ ελεµε αζ, ηογψ αλκοτ⌠ταγϕαικ κζττ, ρενδσζεριντ α ΦΕ−εκ 

κυλχσσζαϖακντ, ϖαλαµιλψεν εµβερι, ιλλετϖε 〈λλατι τεστρσζνϖ σζερεπελ. 

Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ ναγψ σζ〈µα, στρυκτυρ〈λισ−σζεµαντικαι σοκρτ#σγε, 

ϖαλαµιντ α δολγοζατ κορπυσζ〈νακ κιϖ〈λασζτ〈σ〈βαν αλκαλµαζοττ ϖλετλενσζερ# µινταϖτελ 

βιζτοστϕα α ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψεινεκ οβϕεκτιϖιτ〈σ〈τ. Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ χσοπορτϕα ϖαλαµιντ 

α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερε κζττ α ρσζ σ εγσζ, αζ 〈λταλ〈νοσ σ α κλνσ διαλεκτικυσ 

ϖισζονψα 〈λλ φενν. Α διαλεκτικα µ〈ιγ ρϖνψεσ κτ αλαπτρϖνψϖελ σσζηανγβαν α σζοµατικυσ 

φραζεολογιζµυσοκβαν, µιντ ρσζβεν αζ εγσζνεκ � α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ � 

σαϕ〈τοσσ〈γαι τκρζ!δνεκ ϖισσζα. Α ρσζρε υγψαναζον 〈λταλ〈νοσ ισµρϖεκ σ τρϖνψσζερ#σγεκ 

ϕελλεµζ!εκ, µιντ αζ εγσζρε. Α κλνσ (σπεχιφικυσ) βεννκ α σζοµατικυσ κοµπονενσ, αµελψ 

αλαπϕ〈ν α ρσζτ αζ εγσζβ!λ κιεµελτκ. 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν καποττ 

ερεδµνψεκ α κτ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερρε ρϖνψεσ τυδοµ〈νψοσ κϖετκεζτετσεκ 

λεϖον〈σ〈τ τεσζικ λεηετ!ϖ. 

1.2. Α δισσζερτ〈χι⌠ χλϕα, κυτατ〈σι φελαδατοκ 

Α δισσζερτ〈χι⌠βαν αζ αλ〈ββι τυδοµ〈νψοσ φελαδατοκ µεγϖαλ⌠στ〈σ〈τ τ#ζτεµ κι χλυλ: 

1. Α δισσζερτ〈χι⌠ κορπυσζ〈τ κπεζ! οροσζ σ µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ 〈λλοµ〈νψ〈νακ 

σσζεγψ#ϕτσε, ρενδσζερεζσε α ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρακ, ρτελµεζ! σζ⌠τ〈ρακ, ϖαλαµιντ ακαδµιαι τπυσ κτνψελϖ# σζ⌠τ〈ρακ αλαπϕ〈ν 

(≅&∋&(/&) 1987; ΗΙ−&.&) 1995; ϑ∋∗>&) 1986; Κεσζτηελψι 1961; Χ∗)0.−%1/∗,5 1985; 

∆υβροϖιν−Κλαυδψ 1990; Κ∗,Λ/1Μ−+ΒΛ(.&)∗−ϑ0.0Ν 1983; Ο. Ναγψ 1966; Βκσ 1977; 

ΟΠ0Α&)−Κ)0−&)∗ 1997; :Θ∆ ((. Ι−Ις.; ⊃Κσζ; ⊃ρτΣζ Ι−ςΙΙ.; ≅∗/Λ1?&) 1955; ∆.∗,Ε0) 

1977; Φλδεσ 1987). 

Γψ#ϕτσεµετ κιτερϕεσζτεττεµ αζ οροσζ−µαγψαρ σ µαγψαρ−οροσζ σζ⌠τ〈ρακρα (Ηαδροϖιχσ−

Γ〈λδι 1974, 1977; Γ〈λδι−Υζονψι 2000), αζ οροσζ σ α µαγψαρ κλασσζικυσ σ µαι ρ⌠κ µ#ϖειρε, 

ϖαλαµιντ α ναπι σαϕτ⌠ τερµκειρε ισ (λδ. α γψ#ϕτσ αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λ⌠ σζπιροδαλµι µ#ϖεκ 

ϕεγψζκτ). 
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Μεγηατ〈ροζοττ κριτριυµοκ σζεριντ σσζεγψ#ϕτττ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ 〈λλοµ〈νψα 1376 

οροσζ σ 1177 µαγψαρ ΦΕ−ρε τεηετ!. 

2. Α φραζεολ⌠γιαι λεξικογρ〈φια λεγϕαββ ερεδµνψεινεκ φιγψελεµβεϖτελϖελ α κτ νψελϖ 

σζοµατικυσ ΦΕ−εινεκ σζ⌠τ〈ρι φελδολγοζ〈σα, εγψ οροσζ−µαγψαρ οκτατ〈σι χλοκατ σζολγ〈λ⌠ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ αλαπϕαινακ µεγτερεµτσε. 

3. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ σζ⌠τ〈ρι (νψελϖι) σζιντ# εκϖιϖαλενσεινεκ 

φελτ〈ρ〈σα, α σζ⌠τ〈ρακβαν σζερεπλ! ηιβ〈σ φορδτ〈σοκ κικσζβλσε. 

4. Α κλφλδν φολψ⌠ ιντενζϖ σ σοκρτ# φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ φνψβεν α µαγψαρορσζ〈γι 

φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ιρ〈νψζαταινακ 〈ττεκιντσε, ερεδµνψεινεκ σζ〈µβαϖτελε, κλνσ 

τεκιντεττελ α λερ⌠ σ εγψβεϖετ! φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ηελψζετρε σ φελαδαταιρα. 

5. Α µαγψαρ νψελϖσζετι σζεµποντ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠για µεγτερεµτσηεζ σ 

εγψσγεστσηεζ ϖαλ⌠ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ〈σ. 

6. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ ελµλετνεκ σ γψακορλατι ερεδµνψεινεκ 

τοϖ〈ββφεϕλεσζτσε. 

7. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαινακ ρενδσζερσζερ# ϖιζσγ〈λατα 

σορ〈ν αλκαλµαζοττ κοµπλεξ µ⌠δσζερεκ κιδολγοζ〈σα. Α κτ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 〈λλοµ〈νψ〈νακ 

λεξικ〈λισ−γραµµατικαι σζερκεζετβεν σ σζεµαντικ〈ϕ〈βαν µεγνψιλϖ〈νυλ⌠ ρενδσζερσζερ#σγ 

βεµυτατ〈σα. 

8. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ α κτ νψελϖ αλακτανι, 

δεριϖ〈χι⌠σ, µονδαττανι σ σζεµαντικαι ρενδσζερβεν λϖ! αζονοσσ〈γοκ σ κλνβζ!σγεκ 

βεµυτατ〈σα, οκαινακ φελτ〈ρ〈σα. 

9. Α βελσ! νψελϖι, ϖαλαµιντ α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι πολισζµια, ηοµονµια, 

σζινονµια, αντονµια, ϖαλαµιντ αζ εναντιοσζµια σζεµαντικαι οπποζχι⌠κ νψελϖι σ 

βεσζδσζιντ# ϖιζσγ〈λατα, α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι παρονµια ϕελενσγνεκ βεµυτατ〈σα. 

Α ΦΕ−εκ εζεν σζεµαντικαι σ σζερκεζετι χσοπορτϕαινακ α µαγψαρ νψελϖτυδοµ〈νψβαν εδδιγ µγ 

κεϖσ φιγψελµετ σζεντελτεκ, ιλλετϖε, εγψεσ ϕελενσγεκ (α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια, αντονµια, 

εναντιοσζµια σ παρονµια) τελϕεσεν ελκερλτε α νψελϖσζεκ φιγψελµτ. 

10.  Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ βεσζδσζιντ# ϖιζσγ〈λατα, α κτ νψελϖ ΦΕ−ει 

κζττι εκϖιϖαλενχια−τπυσοκ φελτ〈ρ〈σα. 
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1.3. Α κυτατ〈σ µ⌠δσζερει 

Α δισσζερτ〈χι⌠ ϖιζσγ〈λατι τ〈ργψ〈τ κπεζ! βονψολυλτ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϖαλ ρενδελκεζ! φραζεολογιζµυσοκ � 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγεκ � εγψβεϖετ! 

ϖιζσγ〈λατα κοµπλεξ κυτατ〈σι µ⌠δσζερεκετ ιγνψελ. Α δισσζερτ〈χι⌠ εγψικ λεγφ!ββ χλϕα αζ οροσζ 

σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ σ 

εκϖιϖαλενχια−τπυσαινακ νψελϖι σ βεσζδσζιντ# ρενδσζερσζερ∀ λερ〈σα α λερ⌠−εγψβεϖετ# 

µ⌠δσζερ σεγτσγϖελ. 

1. Α σζινκρον λερ⌠ νψελϖσζετι µ⌠δσζερ αλκαλµαζ〈σ〈τ α φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ 

ελµλετνεκ, α ΦΕ−εκ ισµρϖεινεκ λερ〈σα, α νψελϖι ϕελεκ ρενδσζερβεν ελφογλαλτ ηελψνεκ, 

νοµινατϖ σ εξπρεσσζϖ φυνκχι⌠ινακ, σζερκεζετι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ λερ〈σα σορ〈ν 

ταρτοτταµ χλραϖεζετ!νεκ. 

2. Αζ εγψβεϖετ# (σσζεϖετ#, σσζεηασονλτ⌠, κοντρασζτϖ, κονφροντατϖ) µ⌠δσζερτ α κτ 

νψελϖ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαινακ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 

σσζεηασονλτ⌠ ϖιζσγ〈λατα � α ΦΕ−εκ σζερκεζετρε, ϖαλαµιντ σζεµαντικ〈ϕ〈ρα ϕελλεµζ! 

αζονοσσ〈γοκ σ κλνβζ!σγεκ φελτ〈ρ〈σα σορ〈ν αλκαλµαζταµ. Αζ εγψβεϖετσ σορ〈ν αζ 

αλαπνψελϖνεκ αζ οροσζ νψελϖετ τεκιντεττεµ, σ α κτ νψελϖ ΦΕ−εινεκ σζερκεζετρε σ 

σζεµαντικ〈ϕ〈ρα ϕελλεµζ! αζονοσσ〈γοκ αζ ελτρσεκκελ σζεµβεν µινδιγ πριµ〈τυστ λϖεζτεκ. Αζ 

εγψβεϖετ#−τιπολ⌠γιαι ελεµζσ ελµλετι ερεδµνψεινεκ λερ〈σα αζ οροσζ, ιλλετϖε α µαγψαρ, 

ϖαλαµιντ µ〈σ ιδεγεν νψελϖεκ (φ!λεγ αζ ανγολ νψελϖ) λινγϖισζτικαι ελµλετνεκ, τββεκ κζττ α 

φραζεολ⌠για ελµλετνεκ φογαλµαιϖαλ, τερµινυσ τεχηνικυσζαιϖαλ τρτνικ. 

3. Α δισζτριβχι⌠σ µ⌠δσζερτ αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ βεσζδσζιντ# εγψβεϖετ!  

ϖιζσγ〈λατα � α ΦΕ−εκ δισζτριβχι⌠σ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ, σζϖεγβε σζερκεσζτηετ!σγνεκ, κλνβζ! 

βεσζδσζιντ# τρανσζφορµ〈χι⌠σ λεηετ!σγεινεκ (µοδιφικ〈χι⌠ινακ), ϖαλαµιντ α κτ νψελϖ 

φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενχια−τπυσαινακ ελεµζσε σορ〈ν αλκαλµαζταµ. 

4. Α κοµπονενχι〈λισ ϕελεντσελεµζσι µ⌠δσζερ (λδ. κοµπονενσ−αναλζισ µ⌠δσζερ: 

Λενδϖαι 1999) εγψικ ϖ〈λτοζατ〈νακ, α ς. Γ. Γακ 〈λταλ κιδολγοζοττ σζεµαντικαι 

σζινταγµατικ〈νακ α φεληασζν〈λ〈σ〈ϖαλ φ!λεγ α φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ 

εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα, ϖαλαµιντ αζ οροσζ−µαγψαρ ιντερλινγϖ〈λισ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενχια−

τπυσοκ µεγηατ〈ροζ〈σα σορ〈ν λτεµ. Ε µ⌠δσζερ αρρα α κονχεπχι⌠ρα πλ, ηογψ εγψ λεξικαι 

εγψσγ σζεµαντικαι σζερκεζετε αλαπϖετ!εν α ϖονατκοζ⌠ ϕελτ〈ργψ οβϕεκτϖ τυλαϕδονσ〈γαινακ, 

ιλλετ!λεγ µ〈σ λεξικαι εγψσγεκκελ ϖαλ⌠ παραδιγµατικυσ σ σζινταγµατικυσ καπχσολαταινακ 

ελεµζσε τϕ〈ν ϖ〈λικ νψιλϖ〈νϖαλ⌠ϖ〈 (Γακ 1976:10). Εζ α µ⌠δσζερ α νψελϖεκ κζττι 

φραζεολ⌠γιαι µονοσζµια � πολισζµια � ηοµονµια � εναντιοσζµια, α φραζεολ⌠γιαι 
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σζινονµια � αντονµια ϕελεντσοπποζχι⌠κ, ϖαλαµιντ α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι 

παρονµια ϕελενσγνεκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈βαν ϖεζετεττ σικερρε. 

5. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεινεκ σζερκεζετι εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα 

σορ〈ν � α νεµζετκζιλεγ ελφογαδοττ σζιµβ⌠λυµοκ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ � α φορµ〈λισ νψελϖσζετι 

λερ〈σ µ⌠δσζερτ ταρτοτταµ χλραϖεζετ!νεκ. Α φορµ〈λισ νψελϖσζετι λερ〈σ σζιµβ⌠λυµρενδσζερε 

σζεµλλετεσεββ τεσζι α κτ νψελϖ ΦΕ−εινεκ στρυκτρ〈ϕ〈βαν λϖ! αζονοσσ〈γοκ σ ελτρσεκ 

βεµυτατ〈σ〈τ. 

6. ⊃σ ϖγλ α στατισζτικαι µ⌠δσζερ αλκαλµαζ〈σα λεηετ!ϖ τεττε, α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ 

ναγψσ〈γ〈ρα, α κτ νψελϖ σζερκεζετι−σζεµαντικαι εγψβεϖετ! ελεµζσε σορ〈ν φελτ〈ρτ 

αζονοσσ〈γοκρα σ κλνβζ!σγεκρε ϖονατκοζ⌠ αδατοκ σζ〈µσζερ# µεγοσζλ〈σ〈νακ κιµυτατ〈σ〈τ, 

α ταπασζταλτ τενδενχι〈κ αλ〈τ〈µασζτ〈σ〈τ. 
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ΙΙ. Α ∆ΙΣΣΖΕΡΤℑΧΙ ΕΛΜ⊃ΛΕΤΙ ΑΛΑΠςΕΤ⊃ΣΕ 

2.1. Α φραζεολ⌠για µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλνα τ〈ργψα 

1. Α φραζεολ⌠για τερµινυσ τεχηνικυσ α γργ ερεδετ# αλακϕ〈ρα πηρ〈σεΡσ = �κιφεϕεζσ�, 

ϖαλαµιντ α λογοσ = �τυδοµ〈νψ� σζ⌠ρα ϖεζετηετ! ϖισσζα. 

Α φραζεολ⌠για µινδ α µαγψαρ, µινδ αζ οροσζ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν 

τββϕελεντσ# σζ⌠. Αζ Ο. Σζ. Αηµανοϖα 〈λταλ σζερκεσζτεττ νψελϖσζετι τερµινολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ α 

φραζεολ⌠για µ#σζ⌠νακ η〈ροµ ϕελεντστ κλνβζτετι µεγ: 

1) #∃%&∋( )%∗+,%−∃−.), .%/0∃12.3 (∋+4.+,−4∋5∃−6.0∋4+/1 4,0∋6∃∋5,467 4(,8 )%∗+∃; 

2) 4,46∃8 (9,−&) 9#∃%∋,(,:.0∋4+.; ∋&.−.< &∃−−,:, )%∗+∃; 

3) 4,8,+/=−,467, 8.&, 6.=, #∃%−,8.&−,467 9#∃%∋,(,:.0∋4+.; ∋&.−.< (7>?∗,&)∗ 

1969:504). 

Ηασονλ⌠κππεν ηατ〈ροζζα µεγ α φραζεολ⌠για φογαλµ〈τ ς. Νψ. Τελιϕα, ακι σζιντν 

η〈ροµ ϕελεντστ τυλαϕδοντ ε νψελϖσζετι σζακκιφεϕεζσνεκ: 

1) #∃%&∋( )%∗+,%−∃−.), .%/0∃12.3 9#∃%∋,(,:.0∋4+.3 4,46∃8 )%∗+∃ 8 ∋:, 4,8#∋5∋−−,5 

4,46,)−.. . .46,#.0∋4+,5 #∃%8.6..; 

2) 4,8,+/=−,467 9#∃%∋,(,:.%5,8 &∃−−,:, )%∗+∃; 

3) 4,8,+/=−,467 ;∃#∃+6∋#−∗; 4=,4,>,8 8∗#∃?∋−.3, =#.4/2.; ,=#∋&∋(∋−−,3 

4,<.∃(7−,3 :#/==∋, ,6&∋(7−,5/ ∃86,#/ .(. (.6∋#∃6/#−,−=/>(.<.46.0∋4+,5/ 

−∃=#∃8(∋−.1 (Φ0∋1= 1979:383). 

Α ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ λεγϕαββ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 

σζερζ!ι, χσακγψ, µιντ α ηαζαι νψελϖσζεινκ κζλ Τατ〈ρ Βλα εγψετεµι τανκνψϖε, α 

φραζεολ⌠για σζακκιφεϕεζσνεκ κτ ϕελεντστ τυλαϕδοντ. Α µυνκ〈µ σορ〈ν α τοϖ〈ββιακβαν ε 

ϕελεντσεκβεν ηασζν〈λοµ µαγαµ ισ α φραζεολ⌠για τερµινυσ τεχηνικυστ. 

Η.∗Σ0&∋&Α1=1 : 

1) ≅∃5,46,)6∋(7−∃) (.−:8.46.0∋4+∃) &.4<.=(.−∃, .%/0∃12∃) 9#∃%∋,(,:.0∋4+.3 

4,46∃8 )%∗+∃ +∃+ 4.46∋5/, 8−/6#∋−−.∋ %∃+,−∗ ∋:, #∃%8.6.) . 9/−+<.,−.#,8∃−.), 

.46,#.1, Α6.5,(,:.1 ΒΧ, .; 4∋5∃−6.0∋4+.∋ . :#∃55∃6.0∋4+.∋ ,4,>∋−−,46., 

4=,4,>∗ 9#∃%,,>#∃%,8∃−.). 

2) ∆∃/+∃ , 4,0∋6∃∋5,46. (∋+4∋5 #∃%−,:, +∃0∋468∃ . #∃%−∗; 6.=,8. 

Η.∗Σ0&∋&Α1=2 : 

≅,8,+/=−,467 9#∃%∋,(,:.0∋4+.; ∋&.−.< 6,:, .(. .−,:, )%∗+∃ (≅&/10,/& 1973:98; 

Φ∗(∗. 1992:17). 
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2. Α φραζεολ⌠για µιντ νψελϖσζετι τυδοµ〈νψ〈γ ϖισζονψλαγ νεµ ναγψ µλτρα τεκιντηετ 

ϖισσζα, αζονβαν σζακιροδαλµα ρενδκϖλ γαζδαγ σ ναγψ νπσζερ#σγνεκ ρϖενδ µινδ οροσζ 

νψελϖτερλετεν, µινδ πεδιγ κλφλδν εγψαρ〈ντ. Α φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλµατ ταρταλµαζ⌠ 

βιβλιογρ〈φι〈κ σζεριντ ε νψελϖτυδοµ〈νψ〈γβαν εδδιγ µεγϕελεντ πυβλικ〈χι⌠κ σζ〈µα µεγηαλαδϕα α 

τζεζρετ. 

3. Α φραζεολ⌠για σζλ!ατψϕακντ α σζακιροδαλοµ Χη. Βαλλψ σϖ〈ϕχι νψελϖσζτ ταρτϕα 

σζ〈µον, ακι α φρανχια στιλισζτικ〈ϖαλ καπχσολατοσ µ#ϖειβεν ρσζλετεσεν φογλαλκοζοττ α φρανχια 

νψελϖ φραζεολογιζµυσαινακ κλνβζ! σζεµποντ οσζτ〈λψοζ〈σ〈ϖαλ, λερ〈σ〈ϖαλ (Βαλλψ 1905, 

1921). Νεκι τυλαϕδοντϕ〈κ α φραζεολ⌠για µ#σζ⌠νακ α µεγαλκοτ〈σ〈τ ισ. 

4. Αζ οροσζ νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν α φραζεολ⌠για µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλνα ς. 

ς. ςινογραδοϖ ακαδµικυσ νεϖηεζ φ#ζ!δικ. ∃ αζ, ακι Χη. Βαλλψ φραζεολ⌠γιαι οσζτ〈λψοζ〈σ〈τ 

σ φραζεολ⌠γιαι ελµλεττ αζ οροσζ νψελϖρε αλκαλµαζϖα σ τοϖ〈ββφεϕλεσζτϖε, λερακτα α µοδερν 

λερ⌠ νψελϖσζετι σζεµποντ οροσζ φραζεολ⌠για ελµλετι αλαπϕαιτ (ςινογραδοϖ 1946, 1947, 

1972, 1977). ςινογραδοϖ µυνκ〈σσ〈γα νψοµ〈ν φεϕλ!δσνεκ ινδυλτ αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερνεκ κλνβζ! σζεµποντ τανυλµ〈νψοζ〈σα, µελψ σζτνζ!λεγ ηατοττ αζ εγψκορι 

Σζοϖϕετυνι⌠ τερλετν λ! νπεκ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠κινχσνεκ σσζεγψ#ϕτσρε, ρενδσζερεζσρε, 

σζ⌠τ〈ρι σ νψελϖσζετι σζεµποντ φελδολγοζ〈σ〈ρα. Φραζεολ⌠γιαι ισκολ〈κ αλακυλτακ κλνβζ! 

κζποντοκκαλ (Σζαµαρκανδ, Λενινγρ〈δ, Μοσζκϖα, Καζ〈νψ στβ.), α φραζεολ⌠για εγψ−εγψ 

προβλµακρτ µεγϖιτατ⌠ φραζεολ⌠γιαι κονφερενχι〈κ ρενδσζερεσ µεγρενδεζσρε κερλτ σορ. Α 

κονφερενχι〈κ ανψαγ〈τ κλν κτετεκβεν ϕελεντεττκ µεγ (λ〈σδ πλ: Σζαµαρκανδ 1967, 1968  

Τυλα 1975, 1980 στβ.). 

5. Μεγσζλεττεκ αζ ελσ! ναγψοββ λλεγζετ#, αζ οροσζ σ µ〈σ νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερνεκ κλνβζ! σζεµποντ λερ〈σ〈ϖαλ, ρενδσζερεζσϖελ, α φραζεολ⌠για εγψ−εγψ 

ασπεκτυσ〈νακ ρσζλετεσεββ ελεµζσϖελ φογλαλκοζ⌠ τυδοµ〈νψοσ µονογρ〈φι〈κ, τανκνψϖεκ. 

Α τελϕεσσγ ιγνψε νλκλ ιττ χσυπ〈ν νη〈νψ ολψαν κιµαγασλ⌠ φραζεολ⌠γυσ νεϖτ 

εµελεµ κι, ακικνεκ α µυνκ〈σσ〈γα σζλεσκρ#εν ισµερτ α φραζεολ⌠γι〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ νψελϖσζεκ 

κρβεν, σ µ#ϖεικκελ ηοζζ〈ϕ〈ρυλτακ αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γι〈ϕ〈νακ, ϖαλαµιντ αζ εγψετεµεσ 

φραζεολ⌠για ελµλετι σ γψακορλατι προβλµ〈ινακ µεγολδ〈σ〈ηοζ: 7>?∗,&)∗ 1957; ΟΠ0Α&) 

1957; 7?&Λ&)∗ 1963; 7.>∗,Α0∋5Λ/1Μ 1964; Χ∗.1, 1956; 4∗).1, 1963, 1974; +∗</1, 

1964, 1970; Θ&ΜΣ0,Σ&, 1973; 7)∗∋1∗,1 1967, 1976, 1979; Τ8/&) 1967, 1978, 1986; 

7/Λ∗?1(&) 1975, 1978; ≅&/10,/& 1989; ≅&∋&(/&) 1977; ≅&.−)1∋/& 1964; 

;&6Β∋0,/&−Υ&6&)∗ 1978, 1989; Φ0∋1= 1966, 1968, 1972, 1979, 1986, 1995; Φ∗Α10) 

1966; Κ∗,Λ/1Μ 1985; ;8,1, 1964, 1970, 1996; ς0.,ΒΝ0)∗ 1970; Ω.∗/Λ1, 1975; 
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≅&.−)1∋/& 1964; 4)&Σ−∗.Ι) 1973, 1977, 1988; Υ&6&) 1976; 3∗Σ∗.=, 1987; ΟΑ&∋5Ε0) 

1978; Φ/∗20,/& 1979; :1−&.0,/& 1982; Η&?1,∗ 1990 σ σοκαν µ〈σοκ. 

2.2. Α φραζεολ⌠για σζ∀κεββ σ τ〈γαββ ρτελµεζσε. Α φραζεολ⌠για 

αλσ⌠ σ φελσ# ηατ〈ρα αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖβεν 

1. Α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ φραζεολ⌠γι〈βα ταρτοζ〈σ〈νακ κρδσε αζ οροσζ 

νψελϖτυδοµ〈νψβαν µινδµ〈ιγ ϖιτα τ〈ργψ〈τ κπεζι. Α νψελϖσζεκ εγψ ρσζε α φραζεολ⌠γι〈ηοζ 

σορολ µινδεν 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοτ, µ〈σικ ρσζε ϖισζοντ αζτ α νζετετ ϖαλλϕα, ηογψ α 

φραζεολ⌠γι〈ηοζ αζ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκνακ χσυπ〈ν βιζονψοσ τπυσαι ταρτοζνακ. Εγψεσ 

νψελϖσζεκ α φραζεολ⌠γι〈ηοζ σορολϕ〈κ α σζ⌠λ〈σοκατ, α κζµονδ〈σοκατ σ α σζ〈λλ⌠ιγκετ ισ, 

µ〈σοκ ϖισζοντ κιζ〈ρϕ〈κ αζοκατ α φραζεολογιζµυσοκ κζλ.  

Α κρδσ φοντοσσ〈γ〈τ µι σεµ βιζονψτϕα ϕοββαν, µιντ αζ α τνψ, ηογψ αζ οροσζ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτσβεν ισ αζ αζ ελϖ ρϖνψεσλτ, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ, κζµονδ〈σοκ, α 

σζ〈λλ⌠ιγκ ναγψοββ ρσζε, ϖαλαµιντ αζ οροσζ νψελϖβεν ναγψ σζ〈µβαν ελ!φορδυλ⌠ ιγει−νϖσζ⌠ι 

〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ νεµ ταρτοζνακ α φραζεολογιζµυσοκ κζ, σ εζρτ α τββ, µιντ 4 

εζερ εγψσγετ ταρταλµαζ⌠ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρβαν σεµ καπτακ ηελψετ (≅&∋&(/&) 1977). Α φεντ 

εµλτεττ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ ηοϖαταρτοζ〈σ〈νακ κρδσε φοντοσ ϕελεντ!σγγελ βρ αζ οροσζ 

νψελϖ, µιντ ιδεγεν νψελϖ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν σ οκτατ〈σ〈βαν, ϖαλαµιντ α κτνψελϖ# 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτσβεν ισ.  

2. Α τυδοµ〈νψ〈γ τ〈ργψ〈τ ιλλετ!εν α φραζεολ⌠γι〈βαν κτ εγψµ〈σσαλ µερ!βεν ελλενττεσ 

ϖλεµνψ αλακυλτ κι. Α φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν εζτ α κτ 〈λλ〈σποντοτ α φραζεολ⌠για 

�σζ∀κεββ� σ �τ〈γαββ� ρτελµεζσεκντ ισµερικ (Σζ. Ι. Οζσεγοϖ τερµινολ⌠γι〈ϕα � Γψ. Ζ.) 

(ΟΠ0Α&) 1974: 182−219). 

3. Αζοκ α νψελϖσζεκ, ακικ α φραζεολ⌠για σζ∀κεββ ρτελµεζσνεκ ηϖει, α 

φραζεολ⌠γι〈ηοζ χσακ αζ ολψαν ιδιοµατικυσ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκατ σορολϕ〈κ, αµελψεκ 

σζεµαντικαιλαγ εγψετλεν σζ⌠νακ φελελνεκ µεγ. 

ς. ς. ςινογραδοϖ ακαδµικυσ, ακινεκ νεϖηεζ φ#ζ!δικ α φραζεολ⌠για, µιντ νψελϖσζετι 

τυδοµ〈νψ〈γ κιαλακυλ〈σα, αζ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκατ σζεµαντικαι σσζεφορροττσ〈γυκ 

σζεριντ α κϖετκεζ! η〈ροµ χσοπορτρα οσζτϕα: 

α) εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ.∗Ψ0,1=), 

β) φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 0−1,Λ()∗), 

χ) φραζεολ⌠γιαι καπχσολατοκ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ&20(∗,1=) (ϑ1,&Α.∗−&) 1974:21−28). 

ς. ς. ςινογραδοϖ φραζεολ⌠γι〈ϖαλ καπχσολατοσ ελσ! µυνκ〈ιβαν µγ α φραζεολ⌠γι〈ηοζ 

σορολϕα α µονδατοκατ αλκοτ⌠ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκατ, τββεκ κζττ α σζ⌠λ〈σοκατ σ 
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κζµονδ〈σοκατ ισ. �Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκηεζ σορολυνκ εγψ σορ, κλνβζ# ιροδαλµι 

στλυσρα ϕελλεµζ# σζοκϖ〈νψοσ κιφεϕεζστ, κλιστ, σζ〈λλ⌠ιγτ, νπι σζ⌠λ〈στ σ κζµονδ〈στ� � ρϕα α 

Θ8ΛΛ/1Μ =ΣΒ/ χ. µυνκ〈ϕ〈βαν (ςινογραδοϖ 1974:21). ς. ς. ςινογραδοϖ κσ!ββι µυνκ〈ιβαν 

αζονβαν µ〈ρ νεµ τεσζ εµλτστ α κζµονδ〈σοκρ⌠λ, ελλενβεν µεγ〈λλαπτϕα, ηογψ αζ ν. 

εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκ σζερκεζετκετ τεκιντϖε λεηετνεκ τελϕεσ µονδατοκ ισ. Εζ ελλενττεσ ς. 

ς. ςινογραδοϖνακ αζζαλ α κορ〈ββι µεγ〈λλαπτ〈σ〈ϖαλ, µελψ σζεριντ αζ εγψβεφορρτ 

σζ⌠καπχσολατοκατ σζινονµακντ εγψετλεν σζ⌠ϖαλ ηελψεττεστηετϕκ (ςινογραδοϖ 1977:351).  

Β〈ρ αζ οροσζ νψελϖσζετβεν α φραζεολ⌠για µεγαλαπτ⌠ϕακντ ς. ς. ςινογραδοϖ 

ακαδµικυστ ταρτϕ〈κ σζ〈µον, σ κτ ναγψϕελεντ!σγ# µυνκ〈ϕ〈βαν λερακτα αζ οροσζ νψελϖ 

φραζεολ⌠γι〈ϕ〈νακ αλαπϕαιτ, νεµ δολγοζτα κι α φραζεολ⌠για µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι τυδοµ〈νψ〈γ 

αλαπϖετ! φογαλµαιτ, σ νεµ ηατ〈ροζτα µεγ ελγγ εγψρτελµ#εν α �φραζεολ⌠γιαι εγψσγ� 

φογαλµ〈τ σεµ. Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ ς. ς. ςινογραδοϖ 〈λταλ τρτντ τλσ〈γοσαν κατεγορικυσ 

σ σζ#κ ρτελµεζσε, αµελψ σζεριντ αζ ελ!ββιεκ ολψαν 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκ 

σζεµαντικαιλαγ εγψετλεν σζ⌠νακ φελελνεκ µεγ, κιζ〈ρϕα α φραζεολ⌠γι〈β⌠λ α κζµονδ〈σοκατ, 

ϖαλαµιντ αζ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ µ〈σ τπυσαιτ ισ. 

Αλαπϕ〈βαν ϖϖε ς. ς. ςινογραδοϖ νζετειτ οσζτϕ〈κ αζ οροσζ νψελϖσζεκ κζλ ϑ. 3. 

Φ0∋1=, 7. ≅. Γ?1.&)∗, 3. 3. 7?&Λ&)∗, Α. ϑ.  Τ8/&), 7. Ζ. ≅&∋&(/&), ϑ. Υ. Τ8/&) 

σ µγ σοκαν µ〈σοκ, ηαζαι νψελϖσζεινκ κζλ Τατ〈ρ Βλα σ Ηαϕζερ Λαϕοσ. 

Ν. Ν. Αµοσζοϖα, ακι αζ εγψκορι Σζοϖϕετυνι⌠βαν αζ ανγολ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερνεκ τανυλµ〈νψοζ〈σα τερν αζ εγψικ λεγισµερτεββ σζακτεκιντλψ ϖολτ, αζ ΟΛ,&)Β 

∗,Α∋1ΜΛ/&Μ Ξ.∗Σ0&∋&Α11 (7?&Λ&)∗ 1963) χ. µυνκ〈ϕ〈βαν φεϕτι κι α σζ⌠λ〈σοκ σ 

κζµονδ〈σοκ ηοϖαταρτοζ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ νζετειτ. Μιϖελ α νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν 

εδδιγ εζ α λεγρσζλετεσεββεν κιφεϕτεττ σ α λεγϕοββαν µεγαλαποζοττ 〈λλ〈σποντ α µονδατοκατ 

αλκοτ⌠ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ φραζεολ⌠γι〈ηοζ ταρτοζ〈σ〈νακ κρδσβεν, σζκσγεσνεκ 

ταρτοµ, ηογψ Ν. Ν. Αµοσζοϖα νζετειτ ρσζλετεσεββεν ισ ισµερτεσσεµ. 

Μιϖελ ισ τ〈µασζτϕα αλ〈 Ν. Ν. Αµοσζοϖα νζετειτ, αµελψεκ σζεριντ α σζ⌠λ〈σοκ σ 

κζµονδ〈σοκ νεµ ταρτοζνακ α φραζεολογιζµυσοκ κζ? Ν. Ν. Αµοσζοϖα σζεριντ αηηοζ, ηογψ 

α κζµονδ〈σοκατ ιδι⌠µ〈κνακ τεκιντσκ, βε κελλ βιζονψτανι ρ⌠λυκ, ηογψ αζοκ εγψσγεσ λεξικαι 

ϕελεντσταρταλοµµαλ ρενδελκεζνεκ, σ βεσζδ κζβεν νοµινατϖ εγψσγεκκντ λπνεκ φελ, µιϖελ 

α κοµµυνικατϖ εγψσγεκ λεξικαι ϕελεντσταρταλοµµαλ νεµ ρενδελκεζνεκ. Εββ!λ κιινδυλϖα Ν. 

Ν. Αµοσζοϖα αζον α ϖλεµνψεν ϖαν, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ γψ ταρταλµυκατ, µιντ 

φυνκχι⌠ϕυκατ τεκιντϖε νεµ ρενδελκεζνεκ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκρε ϕελλεµζ! σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ. 

Σζεριντε α σζ⌠λ〈σοκ σ α κζµονδ〈σοκ σζερκεζετκετ σ ταρταλµυκατ τεκιντϖε ν〈λλ⌠ µονδατοκ, 

αµελψεκ ρενδσζεριντ σζιντακτικαιλαγ ζ〈ρτ εγψσγβεν φορδυλνακ ελ! σ κερλνεκ αλκαλµαζ〈σρα. Α 
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τοϖ〈ββιακβαν Ν. Ν. Αµοσζοϖα µεγϕεγψζι, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ εγψ−εγψ 

�µινιατ#ρ πλδ〈ζατνακ� φελελνεκ µεγ, σ νεµ ταρτοζνακ α νψελϖ ρενδσζερβε, µιϖελ 

σζερκεζετκετ τεκιντϖε ηαγψοµ〈νψοσ αλακβαν ελ!φορδυλ⌠ ν〈λλ⌠ κοµµυνικατϖ εγψσγεκετ 

κπεζνεκ, β〈ρ νεµ λεηετ !κετ σεµ �λεξικαι εγψσγεκνεκ�, σεµ πεδιγ �λεξικαι εγψσγεκ 

εκϖιϖαλενσεινεκ� τεκιντενι. Ν. Ν. Αµοσζοϖα σζεριντ ηα ελφογαδϕυκ αζτ, ηογψ β〈ρµελψ νψελϖι 

κπζ!δµνψτ, γψ αζ 〈λλανδ⌠συλτ σ µεταφορικυσ ϕελλεγγελ ρενδελκεζ! σζ⌠καπχσολατοκατ ισ 

�λεξικαι εγψσγεκνεκ� τεκιντϕκ, ακκορ αννακ κελλ τεκιντεννκ αζ ολψαν σζ⌠βαν λ! 

νπηαγψοµ〈νψ αλκοτ〈σαιτ ισ, µιντ πλ. α τρφ〈σ µονδ⌠κα, α πλδ〈ζατ, ταλ〈λ⌠σ κρδσεκ στβ. 

(7?&Λ&)∗ 1963:45). 

Ν. Ν. Αµοσζοϖα 〈λλ〈σποντϕα η#εν τκρζι αζοκνακ α νψελϖσζεκνεκ α νζετειτ, ακικ α 

φραζεολ⌠για σζ#κεββ ρτελµεζσνεκ ηϖει. Κονχεπχι⌠ϕ〈βαν αββ⌠λ ινδυλ κι, ηογψ α φραζεολ⌠γιαι 

εγψσγεκ α νψελϖηεζ σ α βεσζδηεζ ϖαλ⌠ ϖισζονψυκατ τεκιντϖε σζινονµακντ εγψετλεν σζ⌠ϖαλ 

ηελψεττεστηετ!κ. Α φραζεολογιζµυσ σ α σζ⌠ ολψαν νψελϖι εγψσγεκ, αµελψεκετ α βεσζδβεν 

νοµινατϖ εγψσγεκκντ αλκαλµαζυνκ, µιϖελ Αµοσζοϖα σζεριντ α φραζεολογιζµυσ σ α σζ⌠ 

εγψαρ〈ντ λεξικαι ϕελεντσσελ βρ. ⊃σ εζ α ττελ, ηογψ µινδεν φραζεολογιζµυσ σζινονµακντ εγψ 

σζ⌠ϖαλ ηελψεττεστηετ! � λνψεγβεν Ν. Ν. Αµοσζοϖα κονχεπχι⌠ϕ〈νακ αλαπϕα. Αζτ α λεηετ!σγετ 

πεδιγ, ηογψ α νψελϖβεν λτεζηετ ολψαν φραζεολογιζµυσ ισ, αµελψετ σζινονµακντ νεµ λεηετ 

εγψετλεν σζ⌠ϖαλ ηελψεττεστενι, ϖαγψισ νεµ κπεζ νοµινατϖ εγψσγετ, ελεϖε κιζ〈ρτνακ τεκιντι. 

Εζεκ σζεριντ α κζµονδ〈στ χσακ ακκορ τεκιντηετννκ ιδι⌠µ〈νακ, ηα ολψαν εγψσγεσ λεξικαι 

ϕελεντσσελ βρνα, µιντ αµιλψεννελ α νοµιν〈χι⌠σ εγψσγ, αζαζ α σζ⌠καπχσολατ βρ. ∆ε µιϖελ 

νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ α κζµονδ〈σοκ ιλψεν σαϕ〈τοσσ〈γγαλ νεµ ρενδελκεζνεκ, εζρτ Ν. Ν. 

Αµοσζοϖα σζεριντ, α κζµονδ〈σοκ νεµ ταρτοζνακ α φραζεολογιζµυσοκ κζ. 

Α φραζεολ⌠για σζ#κεββ ρτελµεζσνεκ κπϖισελ!ι � α κζµονδ〈σοκνακ α 

φραζεολογιζµυσοκ κζ σορολ〈σα ελλενι φ! αργυµεντυµκντ αζτ ηοζζ〈κ φελ, ηογψ α 

κζµονδ〈σοκ, α σζ⌠λ〈σοκτ⌠λ ελτρ!εν, νεµ ρενδελκεζνεκ ιδιοµατικυσ ϕελλεγγελ. ςλεµνψκ 

σζεριντ α κζµονδ〈σοκ φελβοντηατ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ, σ αζ αζοκατ αλκοτ⌠ σζαϖακ ϕελεντσε νεµ 

ϖ〈λτοζικ, ηα α κζµονδ〈σον κϖλ ηασζν〈λϕυκ !κετ. 

ς. Π. Φελιχινα οροσζ νψελϖσζ ππγψ, µιντ Ν. Ν. Αµοσζοϖα αζον α ϖλεµνψεν ϖαν, 

ηογψ α κζµονδ〈σοκ, µιϖελ σζινονµακντ εγψετλεν σζ⌠ϖαλ νεµ ηελψεττεστηετ!κ, ερεδετι 

ϕελεντσκβεν ηασζν〈λτ, βεφεϕεζεττ γονδολατοτ ταρταλµαζ⌠ κιφεϕεζσεκ, σ νεµ σοροληατ⌠κ α 

φραζεολογιζµυσοκ κζ (Η0∋1ΕΒ,∗ 1964:61−72). 

ς. Π. Φελιχινα τϖεδσε αββαν ρεϕλικ, ηογψ νεµχσακ ερεδετι, ηανεµ 〈τϖιττ ρτελµ# 

κζµονδ〈σοκ ισ ϖαννακ, σ ! νεµ ηατ〈ρολτα ελ αζοκατ εγψµ〈στ⌠λ. Μερτ ϖαλ⌠βαν, αζ ολψαν 

κζµονδ〈σβαν, µιντ α %&∋() ∗+,−.+, ∋)/ .01+2−3 (ϕοββ κσ#ββ, µιντ σοηα) µινδεν σζ⌠τ α 
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µαγα ερεδετι ρτελµβεν ηασζν〈λυνκ. Α κπσζερ#, σζεµλλτετ! ερ!ϖελ ρενδελκεζ! σζ⌠λ〈σοκβαν 

α σζαϖακ ερεδετι ϕελεντσε τελϕεσεν η〈ττρβε σζορυλ, εληοµ〈λψοσυλ. Εζ α σαϕ〈τοσσ〈γ ηασονλ⌠ϖ〈 

τεσζι αζ 〈τϖιττ ρτελµ#, κπσζερ# κζµονδ〈σοκατ α ηασονλ⌠ κπσζερ#σγγελ ρενδελκεζ! τελϕεσ, 

κιεγσζτσρε νεµ σζορυλ⌠ µονδατοκατ αλκοτ⌠ σζ⌠λ〈σοκηοζ. 

Ηελψτελεν αζ αζ 〈λλτ〈σ, µισζεριντ α κζµονδ〈σ νµαγ〈βαν ερεδετι ϕελεντσσελ βρ⌠ 

σζ⌠καπχσολατ, σ κπσζερ#, 〈τϖιττ ϕελεντσε χσακ εγψ αδοττ σζιτυ〈χι⌠βαν τρτν! αλκαλµαζ〈σακορ 

µερλ φελ. Ηισζεν κζτυδοττ αζ α τνψ, ηογψ εγψ−εγψ σζ⌠λ〈σ ϖαγψ κζµονδ〈σ κιεϕτσεκορ κλν 

σζαϖακατ µονδυνκ κι σ µινδεν σζ⌠νακ αζ ρτελµτ κλν−κλν φογϕυκ φελ, αζονβαν εγψ 

τµβκντ, ελ!ρε γψ〈ρτοττ ελεµκντ ηασζν〈λϕυκ φελ α τββ σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ σζ⌠λ〈στ ϖαγψ κζµονδ〈στ 

βεσζδνκβεν. Α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ ναγψοββ ρσζε (κλνσκππεν α σζ⌠λ〈σοκ) 

ϕελεντσταρταλµυκατ τεκιντϖε εγψσγεσ, αζαζ κιµονδ〈συκκορ νεµ αζ εγψεσ σζαϖακ ϕελεντσε α 

φοντοσ σζ〈µυνκρα, ηανεµ αζ α ϕελεντσ, αµελψετ α σζ⌠καπχσολατ εγσζε ηορδοζ. 

ς. Λ. Ζσυκοϖ, α :∋&)∗.5 .8ΛΛ/1> 6&Λ∋&)1Ε 1 6&Α&)&.&/ (Τ8/&) 1966:7) χ. 

σζ⌠τ〈ρ〈νακ ελ!σζαϖ〈βαν σζιντν α φραζεολ⌠για σζ#κεββ ρτελµεζσε µελλεττ σζ〈λλ σκρα. Α 

κορ〈ββαν ισµερτετεττ ελµλεττελ ρτ εγψετ, αµελψ σζεριντ χσακ αζοκατ αζ 〈λλανδ⌠συλτ 

σζ⌠καπχσολατοκατ λεηετ φραζεολογιζµυσοκνακ τεκιντενι, αµελψεκετ σζινονιµακντ εγψετλεν 

σζ⌠ϖαλ ισ ηελψεττεστηετνκ. Αζ εµλτεττ σζ⌠τ〈ρ ελ!σζαϖ〈βαν α κϖετκεζ!κετ ρϕα: �Α σζ⌠λ〈σοκ σ 

κζµονδ〈σοκ νψελϖτανι σζερκεζετκετ τεκιντϖε αββαν κλνβζνεκ α τββι 

φραζεολογιζµυστ⌠λ, ηογψ αζ ελ#ββιεκ εγψ βεφεϕεζεττ γονδολατοτ φεϕεζνεκ κι σ µονδατοκατ 

αλκοτνακ. ϑελεντστανι εγψσγκ αλαπϕ〈τ νεµ α φογαλοµ, ηανεµ αζ τλετ αλκοτϕα. Εζρτ α 

σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ λεξικαι ϕελεντσταρταλµατ νεµ ηορδοζηατνακ, � α βεννκ ρεϕλ# 

γονδολατοτ χσακ µονδατταλ (γψακραν χσακ τββ µονδατταλ) λεηετ κιφεϕεζνι, υγψανακκορ α 

φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσε χσυπ〈ν σζ⌠ ϖαγψ σζ⌠καπχσολατ ρτκ∀. (�) Α κζµονδ〈σοκ αζζαλ 

α σαϕ〈τοσσ〈γγαλ ρενδελκεζνεκ, ηογψ µεγ#ρζικ ερεδετι σ 〈τϖιττ ϕελεντσκετ. (�) Α 

φραζεολογιζµυσοκ νεµ ρενδελκεζνεκ ιλψεν σαϕ〈τοσσ〈γγαλ, αζοκατ νεµ λεηετ εγψσζερρε ερεδετι 

σ 〈τϖιττ ρτελεµβεν ηασζν〈λνι� (Τ8/&) 1966:7). 

Α κζµονδ〈σοκνακ αρρ⌠λ α τυλαϕδονσ〈γ〈ρ⌠λ, ηογψ εγψσζερρε ερεδετι σ 〈τϖιττ ϕελεντσσελ 

βρνακ, Α. Ι. Μολοτκοϖ α Η.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ Λ∋&)∗.5 .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ χ. σζ⌠τ〈ρ 

σζερκεσζτ!ϕε α σζ⌠τ〈ρ ελ!σζαϖ〈βαν α κϖετκεζ!κετ ρϕα: �Α κζµονδ〈σ αζ οροσζ νψελϖ 

µονδατρενδσζερβ#λ νεµ σζερκεζετνλ, ηανεµ ταρταλµ〈ν〈λ φογϖα ϖ〈λικ κι. Α κζµονδ〈σ 

φορµ〈ϕ〈βαν ελ#φορδυλ⌠ κλασσζικυσ µονδατ ϕελεντστ τεκιντϖε µινδιγ κτσκ: εγψσζερρε 

ερεδετι ϕελεντσσελ ισ βρ, αµελψ µεγεγψεζικ α κζµονδ〈στ αλκοτ⌠ σζαϖακ ϕελεντσϖελ, 

ϖαλαµιντ 〈τϖιττ ϕελεντσσελ ισ, αµικορ α κζµονδ〈στ αλκοτ⌠ σζαϖακ ϕελεντσε νεµ αζονοσ αζ 

αζτ αλκοτ⌠ σζαϖακ εγψττεσ ϕελεντσϖελ. (�) Α κζµονδ〈σοκνακ αζ α σαϕ〈τοσσ〈γα, ηογψ 〈τϖιττ 
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ϕελεντσσελ ισ βρνακ, ηασονλ⌠ϖ〈 τεσζι αζοκατ α φραζεολογιζµυσηοζ.(�) Α κζµονδ〈σοκ 

ϕελεντσε αζονβαν µ〈σ ϕελλεγ∀, µιντ α φραζεολογιζµυσοκ: α µονδατοκ φορµ〈ϕ〈βαν 

ελ#φορδυλ⌠ κζµονδ〈σοκ ταρταλµι σζεµποντβ⌠λ τλετετ φεϕεζνεκ κι, µγ α φραζεολογιζµυσοκ 

λεξικαι ϕελεντσκ αλαπϕ〈ν ϖαλαµελψ φογαλοµ κιφεϕεζσρε ϖαννακ λεφογλαλϖα� (≅&∋&(/&) 

1987:14). Α. Ι. Μολοτκοϖ αζ ΟΛ,&)Β Ξ.∗Σ0&∋&Α11 .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ χ. µονογρ〈φι〈ϕ〈βαν 

ισµτελτεν 〈λλ〈στ φογλαλ αµελλεττ, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ νεµ ταρτοζνακ α 

φραζεολογιζµυσοκηοζ, σ γψ κι κελλ ζ〈ρνι αζοκατ α φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακβ⌠λ (≅&∋&(/&) 

1977:207). 

Α µαγψαρορσζ〈γι ρυσζισζτικ〈βαν Τατ〈ρ Βλα, α ηαζαι οροσζ φραζεολ⌠για ελµλετνεκ 

µεγαλαπτ⌠ϕα σζιντν αζον νψελϖσζεκ κζ ταρτοζικ, ακικ α φραζεολ⌠γι〈τ σζ#κεν ρτελµεζικ. Α 

ϖινογραδοϖι ρτελεµβεν ϖεττ σζ⌠ρτκ# ΦΕ−εκετ σορολϕα α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈βα, µγπεδιγ 

αζ εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκατ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ.∗Ψ0,1=), ϖαλαµιντ α φραζεολ⌠γιαι 

εγψσγεκετ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 0−1,Λ()∗) (Φ∗(∗. 1992:11). 

Αµιντ αζ α φεντ ελµονδοττακβ⌠λ νψιλϖ〈νϖαλ⌠ϖ〈 ϖ〈λικ, α φραζεολ⌠για ν. �σζ#κεββ� 

ρτελµεζσνεκ ηϖει αλαπϕ〈βαν ϖϖε λεγφ!ββ ρϖκντ αζτ εµελικ κι, ηογψ α φραζεολογιζµυστ 

αλκοτ⌠ σζαϖακ ϕελεντστανι ν〈λλ⌠σ〈γυκατ τελϕεσεν ϖαγψ ρσζβεν ελϖεσζτικ, υγψανακκορ α 

σζ⌠λ〈σοκβαν σ κζµονδ〈σοκβαν (αζον κεττ!σ τυλαϕδονσ〈γυκν〈λ φογϖα, ηογψ εγψσζερρε σζ⌠ 

σζεριντι σ 〈τϖιττ ϕελεντσσελ ισ βρνακ) α σζαϖακ µεγ!ρζικ ν〈λλ⌠ ϕελεντσκετ. Α 

φραζεολογιζµυσοκ ηασονλ⌠ τυλαϕδονσ〈γγαλ νεµ ρενδελκεζνεκ, αζοκατ νεµ λεηετ εγψ ιδ!βεν 

ερεδετι σ 〈τϖιττ ϕελεντσβεν ηασζν〈λνι. Σζεριντκ α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ γψ ταρταλµυκατ, 

µιντ φυνκχι⌠ϕυκατ τεκιντϖε κλνβζνεκ α τββι φραζεολογιζµυστ⌠λ. 

4. Α φραζεολ⌠για ν. �τ〈γαββ� ρτελµεζσνεκ ηϖει ϖισζοντ αζον α ϖλεµνψεν 

ϖαννακ, ηογψ µιντ µινδεν 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατ, γψ α κζµονδ〈σοκ σ α σζ⌠λ〈σοκ ισ α 

φραζεολ⌠γι〈ηοζ ταρτοζνακ, αννακ εγψικ τπυσ〈τ αλκοτϕ〈κ, σ α φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακβαν ισ 

µεγφελελ! ηελψ ιλλετι µεγ !κετ. 

Μ. Α. Ριβνικοϖα Θ8ΛΛ/∗= 6&Α&)&./∗ χ. χικκβεν πεδιγ µ〈ρ εγψενεσεν αζτ ρϕα, ηογψ 

�� αζ ιδι⌠µα α σζ⌠λ〈σ εγψικ τπυσα� (ΘΒ<,1/&)∗ 1939:24). Α σζ⌠λ〈σοκηοζ σορολϕα πλ. α 

κϖετκεζ! φραζεολογιζµυσοκατ: ∋&−)43 5 6)()7); 7+%+∋8 5+−& 5 47&∗); 0 .3(0/ 0 

53(0/; ,371.&78 ,3 ∗+94; ∋&:0/0 6&13/0 :36 ,326);378; 45047)78 5 1&%31; 

∗+−%05378 /34%3 5 +2+.8; &;078 −5&< ,3=>)5.  

Εζεκ α φραζεολογιζµυσοκ ς. ∆αλ∋ Υ&Λ∋&)1ΕΒ .8ΛΛ/&Α& ,∗.&−∗ χ. γψ#ϕτεµνψβεν 

σζ⌠λ〈σοκκντ σζερεπελνεκ, αζ Οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα σζερκεσζτ!ι ϖισζοντ ταγαδϕ〈κ, 

ηογψ α φεντ εµλτεττ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ εγψβεν σζ⌠λ〈σοκ ισ, σ φραζεολογιζµυσοκκντ 

κζλικ αζοκατ α σζ⌠τ〈ρβαν (≅&∋&(/&) 1987). Α σζ⌠λ〈σοκ ηοϖαταρτοζ〈σ〈νακ κρδσβεν 
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ταπασζταληατ⌠ ηασονλ⌠ ελλεντµονδ〈σοκ ϖιλ〈γοσαν βιζονψτϕ〈κ, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ � α 

φραζεολογιζµυσοκ εγψικ τπυσ〈τ κπεζικ. 

Α φραζεολ⌠για ν. �τ〈γαββ� ρτελµεζσνεκ ηϖει κζ ταρτοζνακ µγ αζ ολψαν ϕελεσ 

νψελϖσζεκ, µιντ Ν. Μ. Σανσζκιϕ, Α. ς. Κυνψιν, Α. Γ. Ναζαρϕαν σ µγ σοκαν µ〈σοκ 

(Κ∗,Λ/1Μ 1985; ;8,1, 1970, 1972; 3∗Σ∗.=, 1981). 

Α. ς. Κυνψιν, αζ 7,Α∋&−.8ΛΛ/1Μ Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ Λ∋&)∗.5 σζερκεσζτ!ϕε αζ 

7,Α∋1ΜΛ/∗= Ξ.∗Σ0&∋&Α1= χ. κνψϖβεν α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ φραζεολ⌠γι〈βα 

ταρτοζ〈σ〈νακ κρδσβεν ελφογλαλτ 〈λλ〈σποντϕ〈τ α κϖετκεζ!κππεν φεϕτι κι: �Αζ ανγολ νψελϖβεν 

α φραζεολογιζµυσοκ νγψ χσοπορτϕ〈τ κλνβζτετϕκ µεγ. Αζ εγψικ χσοπορτηοζ α σζ⌠λ〈σοκατ σ 

α κζµονδ〈σοκατ σορολϕυκ, ϖαγψισ α κοµµυνικατϖ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ�. Α µονδατοκατ 

αλκοτ⌠ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκνακ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈βα ϖαλ⌠ σορολ〈σ〈νακ λεγφ!ββ 

κριτριυµακντ Α. ς. Κυνψιν α σζ⌠καπχσολατοκ 〈λλανδ⌠σ〈γ〈τ ϕελλι µεγ, ϖαγψισ αζτ α 

τυλαϕδονσ〈γυκατ, ηογψ µινδιγ υγψαναββαν α φορµ〈βαν ιδζ!δνεκ φελ. �Μινδεν µονδατοτ, 

αµελψ αζ αδοττ κριτριυµνακ µεγφελελ � φραζεολ⌠γιαι εγψσγνεκ κελλ τεκιντεννκ� � ρϕα 

Κυνψιν αζ 7,Α∋1ΜΛ/∗= Ξ.∗Σ0&∋&Α1= χ. µυνκ〈ϕ〈βαν (;8,1, 1970:204, 1972:240−251). 

Α. ς. Κυνψιν νεµ ρτ εγψετ α φραζεολ⌠για σζ#κεββ ρτελµεζσνεκ κονχεπχι⌠ϕ〈ϖαλ, 

ηατ〈ροζοτταν ελλενζι, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκατ σ α κζµονδ〈σοκατ χσακ α φολκλ⌠ρ αλκοτ〈σαινακ 

τεκιντσκ. ςλεµνψε σζεριντ α σζ⌠λ〈σοκ σ α κζµονδ〈σοκ µινδ α φολκλ⌠ρ, µινδ α φραζεολ⌠για 

κυτατ〈σ〈νακ τ〈ργψ〈τ κπεζικ, χσακ µ〈σ−µ〈σ σζεµποντβ⌠λ. Α φραζεολ⌠για α σζ⌠λ〈σοκατ σ 

κζµονδ〈σοκατ, µιντ α νψελϖ σζ⌠κινχσηεζ ταρτοζ⌠ εγψσγεκετ ϖιζσγ〈λϕα, αµελψεκ εγψ σορ, 

χσακ ρ〈ϕυκ ϕελλεµζ! σζεµαντικαι σ στρυκτυρ〈λισ σαϕ〈τοσσ〈γγαλ ρενδελκεζνεκ. Α φολκλ⌠ρ ϖισζοντ α 

σζ⌠λ〈σοκατ µιντ α νπι βλχσεσσγετ, α νπσζοκ〈σοκατ, α νπι κυλτρ〈τ στβ. ϖισσζατκρζ! 

αλκοτ〈σοκατ ϖιζσγ〈λϕα. Α. ς. Κυνψιν α φραζεολ⌠για ηατ〈ρ〈τ αζ σσζετεττ µονδατοκν〈λ ηζζα 

µεγ. 

Ν. Μ. Σανσζκιϕ, αζ οροσζ φραζεολ⌠για εγψικ λεγϕελεσεββ κπϖισελ!ϕε α φραζεολογιζµυσοκ 

λεγϕελλεµζ!ββ ϖον〈σακντ 〈λλανδ⌠σ〈γυκ µελλεττ αζτ α τυδαϕδονσ〈γυκατ εµελι κι, ηογψ 

βεσζδνκβεν εγψ τµβκντ, ελ!ρε γψ〈ρτοττ ελεµκντ ηασζν〈λϕυκ φελ α τββ σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ 

κιφεϕεζστ (ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ = )&Λ6.&1Σ)&−1?&Λ(5). Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ φογαλµ〈τ α 

κϖετκεζ!κππεν ηατ〈ροζζα µεγ: �Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ ολψαν κτ ϖαγψ τββ ηανγσλψοσ 

σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ νψελϖι εγψσγ, αµελψ τυδατυνκβαν κσζ εγψσγκντ ϖαν ελρακτ〈ροζϖα, 

ϕελεντσταρταλµ〈τ τεκιντϖε εγψσγεσ, αλκοτ⌠ ελεµει σ σζερκεζετε 〈λλανδ⌠� (Κ∗,Λ/1Μ 

1985:20). 

Αµιντ αζ α φεντ ελµονδοττακβ⌠λ κιτ#νικ, α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ λεγφ!ββ ϕελλεµζ!ϕε, 

αµελψ εληατ〈ρολϕα α σζαβαδ σζ⌠καπχσολαττ⌠λ σ υγψανακκορ α σζ⌠ηοζ τεσζι ηασονλ⌠ϖ〈, α 
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φελιδζηετ#σγ, ϖαγψισ αζ α σαϕ〈τοσσ〈γ, ηογψ α τυδατυνκβαν υγψανολψαν εγψσγεκκντ ϖαννακ 

ελρακτ〈ροζϖα, µιντ αζ εγψεσ σζαϖακ, σ αµικορ σζκσγνκ ϖαν ρ〈ϕυκ, νεµ αλκοτϕυκ µεγ !κετ 

αλκαλµιλαγ, ηανεµ κσζεν, αλκοτ⌠ ελεµεικνεκ εγψσγϖελ µερλνεκ φελ τυδατυνκβαν.  

Κϖετκεζσκππεν, α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ φορµ〈ϕ〈βαν ελ!φορδυλ⌠ 〈λλανδ⌠συλτ 

σζ⌠καπχσολατοκ ισ α φραζεολ⌠γι〈ηοζ ταρτοζνακ, µιϖελ ϕελεντσταρταλµυκατ τεκιντϖε ολψαν νψελϖι 

εγψσγεκ, αµελψεκετ εµλκεζετνκβ!λ κσζ, ελ!ρε γψ〈ρτοττ ελεµκντ ϖεσζνκ ελ!, λεξικαι 

σσζεττελκετ σ σζερκεζετκετ τεκιντϖε πεδιγ ϖ〈λτοζατλανοκ.  

Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ Ν. Μ. Σανσζκιϕ σζεριντι ρτελµεζσε λεηετ!ϖ τεσζι, ηογψ αζ εγψ 

σζ⌠ϖαλ σζινονµακντ ηελψεττεστηετ! ιδι⌠µ〈κον κϖλ α φραζεολογιζµυσοκ κζ σοροληασσυκ 

αζ ολψαν 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκατ ισ, µιντ α σζ⌠λ〈σοκ, α κζµονδ〈σοκ σ α σζ〈λλ⌠ιγκ. Ν. 

Μ. Σανσζκιϕ Η.∗Σ0&∋&Α1= Λ&).0?0,,&Α& .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ χ. κνψϖβεν ∗+4735078 .3 

.+20, ;078 ;31%&(0, 63;+7378 4∗&479 6&1353 φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ µελλεττ ολψαν 

σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ ισ σζερεπελνεκ, µιντ α %)4 6&;97 � ?)∗10 %)797; /3% 

,+%+7.01, −3 −+6+2; .3 %+5>3 0 ,5)68 ;):07; 4 50−& 70<, −3 +;≅∋3)/ %0<; 2+%+− .) 

7Α713, ∗06+23 .) ∗+−4&.)7 (Κ∗,Λ/1Μ 1985:62). 

2.3. Α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈ρα ϖονατκοζ⌠ νζετεκ α µαγψαρ 

νψελϖσζετβεν 

1. Α µαγψαρ νψελϖτυδοµ〈νψβαν α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ φραζεολ⌠γι〈βα 

ταρτοζ〈σ〈νακ κρδσβεν α νψελϖσζεκ ϖλεµνψε µεγεγψεζικ. Αρρα α κρδσρε, ηογψ νψελϖι 

ϖαγψ σζ#κεββ ρτελεµβεν ϖεττ ηαγψοµ〈νψελεµεκ−ε α κζµονδ〈σοκ, τεη〈τ α νψελϖ ϖαγψ α 

φολκλ⌠ρ κρβε ταρτοζνακ−ε, Ο. Ναγψ Γ〈βορ Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ τρτνετε χ. 

µυνκ〈ϕ〈βαν α κϖετκεζ! ϖ〈λασζτ αδϕα: �Α κζµονδ〈σοκ τεη〈τ κταρχ αλακυλατοκ: εγψρσζτ 

ϕελλεγζετεσεν ηαγψοµ〈νψελεµεκ, σ υγψαναζοκκαλ α µ⌠δσζερεκκελ κελλ ϖιζσγ〈λνι #κετ, µιντ α 

νπι ταλ〈λ⌠σ κρδσεκετ, φαλυχσφολ⌠κατ, µονδ⌠κ〈κατ στβ., αζαζ α φολκλορισζτικαι, κζελεββρ#λ 

α παρµιολ⌠γιαι κυτατ〈σ τ〈ργψαι  µ〈σρσζτ αζονβαν νψελϖι κιφεϕεζ#εσζκζκ ισ, µερτ 

ρενδσζεριντ α κονκρτ ηελψζετεκρε αλκαλµαζϖα ηασζν〈λϕυκ #κετ, σ µιντ ολψαν ναγψοββ νψελϖι 

εγψσγεκκελ λνκ ϖελκ, αµελψεκ � ακ〈ρχσακ α κισεββ νψελϖι εγψσγεκ � αλκαλµασακ αρρα, 

ηογψ φεληασζν〈λ〈συκκαλ α ϖαλ⌠σ〈γηοζ ϖαλ⌠ ϖισζονψυνκατ τκρζ# κζλσ ϕϕϕν λτρε.� 

Υγψανακκορ Ο. Ναγψ Γ〈βορ αζτ ισ µεγϕεγψζι, ηογψ α κζµονδ〈σ �� φραζεολ⌠γιαι 

σζεµποντβ⌠λ λεγφελϕεββ χσακ περιφρι〈λισ ϕελενσγ, µερτ νοηα αλκαλµαζ〈σ〈τ τεκιντϖε ϖαν 

σαϕ〈τοσ νψελϖι σζερεπε ισ, ταρταλµ〈τ τεκιντϖε κϖλ εσικ α νψελϖιλεγ ϖιζσγ〈λανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ 

ηατ〈ρ〈ν.� Αζ �� οκϖετλενλ τισζτ〈ζανδ⌠ �ηατ〈ρκρδσνεκ� ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ α ηελψεσ 

µεγολδ〈σα, ηογψ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκκελ � τεη〈τ τββεκ κζττ α σζ⌠λ〈σοκκαλ σ α 
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σζ⌠λ〈σηασονλατοκκαλ � µιντ ϕελλεγζετεσεν νψελϖι αλακυλατοκκαλ λερ⌠ σζεµποντβ⌠λ α 

νψελϖτυδοµ〈νψνακ κελλ φογλαλκοζνια, σ α κζµονδ〈στ 〈τµενετι ϕελενσγνεκ τεκιντϖε, ρ〈 κελλ 

µυτατνια κζλσβελι σζερεπρε ισ. Α κζµονδ〈σ αζονβαν αλκατ〈τ, κυλτραηορδοζ⌠ φελπτµνψ 

ϕελλεγτ τεκιντϖε λνψεγβεν α φολκλορισζτικαι κυτατ〈σ, κζελεββρ#λ νζϖε, α παρµιολ⌠για 

κρβε ταρτοζικ� (Ο. Ναγψ 1977:93). 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ σζαϖαιβ⌠λ τεη〈τ ϖιλ〈γοσαν κιτ#νικ, ηογψ α µοδερν µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι 

κυτατ〈σ λεγϕελεσεββ κπϖισελ!ϕε α κζµονδ〈σοκατ ισ εγψρτελµ#εν α φραζεολ⌠γι〈ηοζ σορολϕα, σ 

εγψβεν ρ〈µυτατ αζοκρα α ϖον〈σοκρα, αµελψεκ µεγκλνβζτετικ α κζµονδ〈σοκατ α 

φραζεολογιζµυσοκ τββι τπυσ〈τ⌠λ. 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ ελµλετε τκρζ!δικ τββεκ κζττ Α µαι µαγψαρ νψελϖ εγψετεµι 

τανκνψϖβεν ισ, αµελψβεν α σζερζ!κ κλν φεϕεζετετ σζεντελνεκ α φραζεολ⌠γι〈νακ. Α κνψϖ 

σζερζ!ι σζεριντ νψελϖτυδοµ〈νψι σζακιροδαλµυνκ αζ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ ϖ〈λτοζατοσ σ 

σοκσζν# ανψαγ〈νακ κϖετκεζ! κατεγ⌠ρι〈ιτ σζοκτα µεγκλνβζτετνι: 1. σζοκϖ〈νψοσ 

κιφεϕεζσµ⌠δοκ  2. σζ⌠λ〈σοκ  3. κζµονδ〈σοκ  4. σζ〈λλ⌠ιγκ (Βενχζδψ 1976:494−498). 

2. Υγψανχσακ αζ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ κερετβεν ϖιζσγ〈λϕ〈κ α σζ⌠λ〈σοκατ σ 

κζµονδ〈σοκατ Α µαγψαρ στιλισζτικα ϖ〈ζλατα χ. εγψετεµι τανκνψϖ σζερζ!ι (Φ〈βι〈ν 

1976:494−498). 

Αζ Ο. Ναγψ Γ〈βορ υτ〈νι νψελϖσζνεµζεδκ λεγϕελεσεββ κπϖισελ!ι, Κ〈ρολψ Σ〈νδορ, 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠, ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ σ Ροζγονψιν Μολν〈ρ Εµµα εγψρτελµ#εν α 

φραζεολ⌠γι〈βα σορολϕ〈κ α σζ⌠λ〈σοκατ σ κζµονδ〈σοκατ (Κ〈ρολψ 1970; Ηαδροϖιχσ 1995; 

ϑυη〈σζ 1982  Ροζγονψιν 1985:2). 

3. Κ〈ρολψ Σ〈νδορ Αζ 〈λταλ〈νοσ σ α µαγψαρ ϕελεντσταν χ. κνψϖβεν κλν φεϕεζετετ 

σζεντελ α ΦΕ−εκ κλνβζ! σζεµποντ χσοπορτοστ〈σ〈νακ, ελεµζσνεκ. Α µαγψαρ νψελϖ 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεινεκ χσοπορτοστ〈σ〈τ κτ σζεµποντ φιγψελεµβεϖτελϖελ ϖγζι ελ: 

λεγφοντοσαββνακ α ϕελεντστανι κριτριυµοτ τεκιντι. Εζτ α κϖετκεζ!κππεν ηατ〈ροζζα µεγ: 

�� φραζµ〈βαν α ταγοκ ϕελεντσε νεµ εγψσζερ∀εν σσζεαδ⌠δικ, ηανεµ αζ εγσζ εγψσγ 

ϕελεντσβεν ϖαν ϖαλαµι τββλετ ϖαγψ µ〈σσ〈γ α ταγοκηοζ κπεστ� (Κ〈ρολψ 1970:391). Α ΦΕ−

εκνεκ εζ α ϕελεντστανι κριτριυµα ϖισζοντ εγψττ ϕ〈ρ εγψ ν. σζερκεσζτστανι κριτριυµµαλ: 

��α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ ταγϕαι σζοροσαββαν καπχσολ⌠δνακ εγψµ〈σηοζ, µιντ αζ αλκαλµι 

σζ⌠καπχσολατοκ, ρ〈ϕυκ ισ ρϖνψεσ αζ σσζεττελεκρε ϕελλεµζ# σζιντακτικαι κριτριυµ: ηα ϕελζ#σ 

κιφεϕεζσ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ, α ϕελζ# νεµ καπηατ κλν ηατ〈ροζ⌠τ (�), α τ〈ργψ ϖαγψ 

ηατ〈ροζ⌠ σζερεπ∀ φ#νϖ νεµ καπηατ κλν ϕελζ#τ� (Κ〈ρολψ 1970:391−392). 

Ηαρµαδικ, κιεγσζτ! σζεµποντκντ φιγψελεµβε ϖεσζι α ΦΕ εµοχιον〈λισ σζνεζεττσγι 

φοκ〈τ, ηισζεν α ΦΕ σζ⌠ηανγυλατ〈τ α κπσζερ# ηασζν〈λατ βεφολψ〈σολϕα. 
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Κ〈ρολψ Σ〈νδορ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈τ α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν α 

λεγτ〈γαββαν ρτελµεζι. Αζ ! φελοσζτ〈σα α ΦΕ−εκ τ χσοπορτϕ〈τ κλνβζτετι µεγ.  

Α ΦΕ−εκ ελσ# χσοπορτϕ〈βα σορολϕα αζοκατ α σζ⌠καπχσολατοκατ, αµελψεκ αζ αλκοτ⌠ταγϕαικ 

κλν−κλν ϖεττ ϕελεντσηεζ κπεστ σεµµι ϕελεντστββλετ σ σζερκεζετι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γ 

(�σζερκεζετι κτττσγ�) νινχσ, ελλενβεν εγψρσζτ α δενοτατϖ ϕελεντσϖισζονψ κορλ〈τοζοττσ〈γα 

µιαττ κτ σζ⌠ γψακραββαν κερλ εγψµ〈σ µελλ, µ〈σρσζτ κιαλακυλνακ βιζονψοσ σαβλονοσ 

κιφεϕεζσεκ α διϖατ σ α κνψελεµσζερετετ, ιλλετ!λεγ α βιζονψοσ µ#φαϕι σ σζιτυ〈χι⌠βελι 

αδοττσ〈γοκ µιαττ. Αζ ελσ! τπυσρα α κκ γ; ϖιλλανψτ λεκαπχσολ, ιλλ. σαβλονσζερ# κιφεϕεζσεκρε α 

λεγϕοββακατ κϖ〈νοµ  σζϖεσ ελνζστ κρεµ πλδ〈κατ ηοζζα φελ. 

Α µ〈σοδικ τπυσβαν µ〈ρ ϕελεντκεζικ βιζονψοσ ϕελεντσβελι σ∀ρτσ, ιλλετϖε, 

σζερκεζετβελι κτττσγ. Εηηεζ α χσοπορτηοζ σορολϕα Κ〈ρολψ Σ〈νδορ αζ ερ#σ σζλ; σεβεσ φολψ⌠ 

µελλκνϖι ϕελζ!σ, ιλλετϖε α φογατ µοσ; φ〈τ ϖ〈γ τπυσ ιγσ σζερκεζετεκετ, αµελψεκβ!λ α 

νψελϖβεν ϖαλαµελψ ϕελλεµζ!, σζοκϖ〈νψοσ ελφογλαλτσ〈γ κιφεϕεζσρε λεξµ〈κατ κπεζηετνκ: 

φογατ µοσ > φογµοσ〈σ; φ〈τ ϖ〈γ > φαϖ〈γ〈σ. 

ςγλ ιδε σορολϕα µγ αζ ν. ιγσ κρλρ〈σοκατ (ιγει−νϖσζ⌠ι σζ⌠καπχσολατοκατ, 

ϖαγψ τερπεσζκεδ# κιφεϕεζσεκετ) ισ, πλ.: φελτ∀νστ κελτ; µεγ〈λλαποδ〈στ κτ. Εζεν 〈λλανδ⌠συλτ 

ιγσ σζ⌠καπχσολατοκ ιγει κοµπονενσε βιζονψοσ ϕελεντσµ⌠δοσυλ〈σον µεντ κερεσζτλ 

(σζεµαντικαιλαγ µιντεγψ κιρεσεδεττ), ηασζν〈λατι κρε εββεν α ϕελεντσβεν κορλ〈τοζοττ λεσζ. 

Υγψανακκορ α φ!νϖι ταγ κλνβζ! ϕελζ!κετ καπηατ: ελ#νψτελεν µεγ〈λλαποδ〈στ κτ; σλψοσ 

ϖερεσγετ σζενϖεδ; σοηα νεµ λ〈τοττ φελτ∀νστ κελτ. 

Α ηαρµαδικ χσοπορτβα µ〈ρ αζ ιγαζι φραζµ〈κατ σορολϕα Κ〈ρολψ Σ〈νδορ. Εζεκ 

ϕελεντσε, ϖλεµνψε σζεριντ µ〈ρ ελτρ α ταγοκ πυσζτα ϕελεντσσσζεγτ!λ, ϖαλαµι 

ϕελεντστββλετετ ταρταλµαζ, ιλλετϖε αζ ελ!ζ! χσοπορτν〈λ αλκαλµαζοττ β!ϖτσι ελϕ〈ρ〈σ νεµ 

λεηετσγεσ εσετκβεν. Ιλψενεκ α µεζει εγρ; λεϖεσεσ τ〈λ ϖαγψ αζ εσκδτ ελλενσγ τπυσ ϕελζ!σ 

καπχσολατοκ. Α κρλρ〈σοσ ιγσ κιφεϕεζσεκ κζλ αζοκατ σορολϕα ιδε, αµελψεκ βιζονψοσ 

ελσζιγετελ!δσ κϖετκεζτβεν µ〈ρ νεµ εγσζτηετ!κ κι ϕελζ!ϖελ: σζ〈µτ〈σβα ϖεσζ, κιφεϕεζσρε 

ϕυττατ. 

Αζ ολψαν κπεσ κιφεϕεζσεκετ ισ εββε α χσοπορτβα σορολϕα (φραζεολ⌠γιαι ηασονλατ), 

αµελψεκ Κ〈ρολψ Σ〈νδορ ϖλεµνψε σζεριντ νεµ α µαγυκ τελϕεσ εγσζβεν κπιεσεκ, σ 

τββνψιρε ερ!σεν εµοχιον〈λισακ: ρσζεγ, µιντ α χσαπ  φεκετε, µιντ α σζυροκ  ορδτ, µιντ α 

φ〈βα σζορυλτ φρεγ. ςγλ ε ναγψον ηετερογν ανψαγ χσοπορτηοζ σορολϕα α ςρσ−τενγερ 

τπυσ τυλαϕδοννεϖεκετ ισ! 

Α νεγψεδικ χσοπορτβα α τελϕεσ εγσζκβεν κπεσ ηασζν〈λατ ΦΕ−εκ ταρτοζνακ. 

Εζεκετ νεµ ηασζν〈λϕυκ κονκρτ ϕελεντσκβεν φραζεολ⌠γιαι εγψσγκντ. Τββνψιρε ερ!σεν 
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εµοχιον〈λισακ, σ α νψελϖβεν µινδεν εσετβεν µεγϖαννακ α νευτρ〈λισ σζινονιµ〈ικ. Ιλψενεκ 

πλδ〈υλ α κϖετκεζ! ΦΕ−εκ: σζ〈ϕ〈βα ρ〈γ = �ρσζλετεσεν ελµαγψαρ〈ζ�; λπρε µεγψ = 

�βεχσαπϕ〈κ�; φεηρ ηολλ⌠ = �ναγψον ριτκα�. 

Α φραζεολογιζµυσοκ εζεν χσοπορτϕ〈τ Κ〈ρολψ Σ〈νδορ ιδι⌠µ〈κνακ νεϖεζι. 

⊃σ λεγϖγλ αζ τδικ χσοπορτβα αζοκ α φραζµ〈κ σ ιδι⌠µ〈κ ταρτοζνακ, αµελψεκ 

κπι µοτιϖ〈χι⌠ϕα µ〈ρ εληοµ〈λψοσυλτ. Αλκοτ⌠ταγϕαικ κλν−κλν ϖεττ ϕελεντσβ!λ νεµ λεηετ 

κϖετκεζτετνι α κιφεϕεζσ ϖαλ⌠δι ϕελεντσρε. Κ〈ρολψ Σ〈νδορ σζεριντ εζεκ α ΦΕ−εκ σζεµλλτετ! 

ερεϕκβ!λ ϖεσζτεττεκ, δε α τ〈ρσαδαλοµ 〈λταλ ηοζζ〈ϕυκ φ#ζττ εµοχιον〈λισ ρτκκετ µγ εζυτ〈ν 

ισ !ρζικ. Α νψελϖ ηασζν〈λ⌠ι σζ〈µ〈ρα µα µ〈ρ τελϕεσεν ισµερετλεν α �δυγα� σζ⌠ ϕελεντσε, 

αζονβαν α κοµµυνικ〈χι⌠ σορ〈ν α νψελϖηασζν〈λ⌠ ποντοσαν τυδϕα α δυγ〈βα δ#λ ΦΕ ϕελεντστ � 

�µεγηισυλ� (Κ〈ρολψ 1970:396). 

4. Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ φραζεολ⌠γιαι ελµλετε σοκβαν κλνβζικ α τββι µαγψαρ 

φραζεολ⌠γυσ νζετειτ!λ. Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ Α µαγψαρ φυνκχιον〈λισ µονδατταν αλαπϕαι χ. 

µ#ϖβεν (Ηαδροϖιχσ 1969) α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ κλνβζ! σζερκεζετι, σζεµαντικαι 

τπυσαιϖαλ, µονδατβελι φυνκχι⌠ϕ〈ϖαλ, ϖαλενχι〈ϕ〈ϖαλ καπχσολατοσ, α τοϖ〈ββι νψελϖσζετι 

κυτατ〈σοκ σζεµποντϕ〈β⌠λ τµυτατ⌠ ελεµζσεκκελ, µεγ〈λλαπτ〈σοκκαλ ταλ〈λκοζηατυνκ. Α 

µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ σζεµποντϕ〈β⌠λ αλαπµυνκ〈νακ τεκιντηετϕκ Ηαδροϖιχσ 

Λ〈σζλ⌠: Μαγψαρ φραζεολ⌠για. Τρτνετι 〈ττεκιντσ χ. µυνκ〈ϕ〈τ (Ηαδροϖιχσ 1995), µελψνεκ 

φραζεολ⌠γιαι κονχεπχι⌠ϕ〈ϖαλ υγψανχσακ α δολγοζατ ελµλετι αλαπϖετσεκορ φογλαλκοζοµ 

ρσζλετεσεββεν. Α φραζεολ⌠γι〈ϖαλ καπχσολατοσ νζετεινεκ ελεµζσβ!λ ϖιλ〈γοσσ〈 ϖ〈λικ, ηογψ α 

φραζµ〈κ οσζτ〈λψ〈βα σοροληατ⌠σ〈γ〈νακ αλαπϖετ! κριτριυµακντ νεµ αννψιρα αζ αλακι ϕεγψεκετ, 

µιντ αζ ελϖοντ ϕελεντσσκρα ϖαλ⌠ ελτ〈ϖολοδ〈στ ταρτϕα (κιεµελσ τ!λεµ � Γψ. Ζ.). Α φραζµ〈κ 

ρενδσζερεζσι κριτριυµαιτ νεµ αζ ελµλετι σζιντεν µεγηατ〈ροζοττ φορµαι σ σζεµαντικαι 

ϕελλεγζετεσσγεικβ!λ κιινδυλϖα ηατ〈ροζζα µεγ, ηανεµ α ΦΕ−εκετ τρτνετι φεϕλ!δσκβεν, µινδ 

νψελϖι, µινδ πεδιγ νψελϖηασζν〈λατι σζιντεν � σζϖεγβε 〈γψαζϖα ϖιζσγ〈λϕα. 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ φραζεολ⌠γιαι ελµλετβεν αζ εγψικ ηατ〈ρϖοναλ α µαγ〈νψοσ ϖαγψ 

µαγ〈ρα µαραδτ σζ⌠, α µ〈σικ ηατ〈ρα πεδιγ α τελϕεσ µονδατ. Ε ηατ〈ρ κζττ α σζιλ〈ρδ 

σζ⌠καπχσολατοκ τββ χσοπορτϕ〈τ κλνβζτετι µεγ:  

Α σζ⌠καπχσολατ, µιντ φραζµα:  

Αζ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ οσζτ〈λψοζ〈σ〈τ α σζινταξισ σ α φραζεολ⌠για ϖισζονψ〈νακ 

σζεµσζγβ!λ κζελτι µεγ. Μιϖελ α φραζεολ⌠για ηαγψοµ〈νψοσ ρτελµεζσ σζεριντ α κλνλεγεσ 

ϕελεντσ# σζιλ〈ρδ σζ⌠καπχσολατοκ τανα, ναγψον σζοροσαν ριντκεζικ α σζινταξισσαλ. Ηατ〈ρτ α κτ 

δισζχιπλνα κζττ νεµ λεηετ ποντοσαν κιϕελλνι. Αζτ, ηογψ εγψ σζ⌠καπχσολατ α σζινταξισ ϖαγψ α 

φραζεολ⌠για ιλλετκεσσγι κρβε ταρτοζικ−ε, σοκκαλ διφφερενχι〈λταββ ϖιζσγ〈λατοτ κϖ〈ν. 
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Α καρδοτ ρ〈ντ σ α κεζετ φογ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ πλδ〈ϕ〈ν κερεσζτλ ιλλυσζτρ〈λϕα 

αζοκατ α ηατ〈ρεσετεκετ, αµικορ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈νακ ηατ〈ραι εγψεσ εσετεκβεν 

ελµοζδυληατνακ, εγψµ〈σβα 〈τχσσζηατνακ. Α φεντεββ εµλτεττ κτ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατ εγψ 

σορ κζσ ϕελλεµζ!ϖελ ρενδελκεζικ σ α τ〈ργψι ϖαλ⌠σ〈γ σκϕ〈ν µινδκεττ! ϕελεντσε εγψενλ! α 

ταγοκ ϕελεντσνεκ σσζεγϖελ. Α καρδοτ ρ〈ντ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατ µινδεν κτττσγε 

ελλενρε µεγµαραδτ α τ〈ργψι ϖαλ⌠σ〈γ σκϕ〈ν (〈τϖιττ ρτελεµβεν, πλ. σζελλεµι τρεν, τ〈µαδ〈σ ϖαγψ 

ϖδεκεζσ κιφεϕεζσρε χσακ ριτκ〈ν, κλνλεγεσ στλυσχλλαλ ηασζν〈λϕυκ), εζρτ α σζινταξισ 

ιλλετ!σγι κρβε σορολϕα. 

Μ〈σ ηελψζεττελ 〈λλυνκ σζεµβεν α κεζετ φογ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατ εσετβεν, αµελψ 

τ〈ργψι σκον ηασονλ⌠αν ϖισελκεδικ, µιντ α καρδοτ ρ〈ντ σζ⌠καπχσολατ, αζονβαν τββφλε 

ρτελεµβεν ισ 〈τϖιηετ! ελϖοντ σκρα:  

1) ϕελεντηετ κιβκλστ (�Ελεγετ ηαδακοζτυνκ εγψµ〈σσαλ πολιτικαι τρεν, µοστ µ〈ρ ιττ αζ 

ιδεϕε, ηογψ κεζετ φογϕυνκ.�); 

2) κιφεϕεζηετ σσζειλλστ (�Α ταν〈ρ κτ λυστα δι〈κϕ〈νακ µονδηατϕα: Τι αζτ〈ν κεζετ 

φογηαττοκ.�); 

3) ηαρµαδικ ϕελεντσε �η〈ζασσ〈γι γρετετ τεσζ, ελϕεγψζι µαγ〈τ�. 

Αζ 〈τϖιττ ρτελεµβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατα µιαττ α κεζετ φογ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατ 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ σζεριντ µ〈ρ α φραζεολ⌠για ηατ〈σκρβε υταληατ⌠. 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ σζεριντ ρδεµεσ α σζινταξισον βελλ εγψ φεϕεζετετ νψιτνι αζ ολψαν 

〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκνακ, µιντ α κεζετ µοσ; τζετ ρακ; ασζταλτ βοντ; καρδοτ ρ〈ντ στβ. Α 

βιζονψτ〈σι ελϕ〈ρ〈σ σορ〈ν ϖιλ〈γοσσ〈 ϖ〈λικ, ηογψ α φραζεολ⌠γι〈ηοζ σορολ〈σ λεγφοντοσαββ 

κριτριυµ〈νακ Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ νεµ αννψιρα αζ αλακι ϕεγψεκετ, ηανεµ ινκ〈ββ αζ ελϖοντ 

ϕελεντσσκρα ϖαλ⌠ ελτολ⌠δ〈στ ταρτϕα (Ηαδροϖιχσ 1995:27−28). 

Α φραζεολ⌠για σ α µαγ〈νψοσ σζ⌠ ϖισζονψα: 

Α φραζεολ⌠για αλσ⌠ σ φελσ! ηατ〈ρ〈τ Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ ισ ναγψον τ〈γαν ρτελµεζι. Φελϖετι 

αζ ν. µαγ〈ρα µαραδτ, µαγ〈νψοσ σζ⌠ προβλµ〈ϕ〈τ (κιεµελσ τ!λεµ: Γψ. Ζ.), µελψνεκ 

χσοπορτϕ〈βα σζ〈µοσ ολψαν ιγε ταρτοζικ, αµελψεκ ϕελεντσβεν φελφεδεζηετ! βιζονψοσ 

ιδιοµατικυσσ〈γ, σ µινδιγ µαγυκβαν 〈λλνακ (πλ. φελσλτ; λεϖιτζλεττ). Ιδε ταρτοζνακ µγ αζοκ α 

σζαϖακ, αµελψεκ ϖαλαηα φραζεολογιζµυστ αλκοττακ, αζονβαν α νψελϖφεϕλ!δσ σορ〈ν αζ 

αλκοτ⌠ταγοκ λεκοπτακ µελλ!λε. Πλ.: κιµλτ > κιµλτ ε ϖιλ〈γβ⌠λ, ϖαγψ κιµλτ > λελκε κιµλτ α 

τεστβ#λ µεγρϖιδλτ ϖ〈λτοζατα. 

Α φραζεολ⌠για σ α τελϕεσ µονδατ: 

Α φραζεολ⌠για φελσ! ηατ〈ρα Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ν〈λ α τελϕεσ µονδατ, αµελψ λεηετ εγψσζερ# 

ϖαγψ σσζετεττ µονδατ εγψαρ〈ντ. Ναγψον γψακραν σζερκεζετιλεγ µονδατοκατ αλκοτ⌠ σζαβαδ 



 26

σζερκεσζτσ# καπχσολατοκ ισ 〈λλανδ⌠συληατνακ, ϕελεντσκ φραζεολογιζ〈λ⌠δηατ. Ιττ εµλτι µεγ 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ α χσονκυλτ µονδατοκατ σ µονδατρσζλεγεκετ ισ, αµελψεκ λ〈τσζ⌠λαγ 

ρτελµετλενεκ, λογικαιλαγ ελεµεζηετετλενεκ, σ µγισ ϕελεντσεκ ηορδοζ⌠ι. Πλ.: µγ ιλψετ!; νο 

τεσσκ!; η〈τ αζτ〈ν! 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ α µαγψαρ φραζεολ⌠για τρτνετι 〈ττεκιντσε σορ〈ν α φραζεολ⌠για 〈λταλα 

µεγϕελλτ ηατ〈ραιν βελλ τοϖ〈ββι φραζεολ⌠γιαι χσοπορτοκατ κλνβζτετ µεγ: 

Κπεσ βεσζδ σ κρλρ〈σ: 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ σζεριντ α φραζµ〈κ κτ χσοπορτϕ〈ηοζ ταρτοζ⌠ 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι 

εγψσγεκ σζ〈µυκατ τεκιντϖε ϕελεντ!σ ηελψετ φογλαλνακ ελ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ κζττ. Ε 

κτ χσοπορτρα α στλυσρτκ υραλκοδ⌠ σζερεπε ϕελλεµζ# (κιεµελσ τ!λεµ: Γψ. Ζ.). Ε κτ τπυσ 

λνψεγτ Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ αββαν λ〈τϕα, ηογψ �α κπεσ βεσζδβεν α τ〈ργψι ϖαλ⌠σ〈γ αλαπϕ〈ν 

κιαλακυλτ καπχσολατ µινδενεστλ 〈τµεγψ αζ ελϖοντ σκρα, µιντ πλ. α µολν〈ρµεστερσγβ∀λ 

σζ〈ρµαζ⌠ ργι µονδ〈σ: Α σαϕ〈τ µαλµ〈ρα ηαϕτϕα α ϖιζετ�. 

Α κρλρ〈σβαν ϖισζοντ εγψ ργτ!λ ηασζν〈λτ σζ⌠ ϖαγψ κιφεϕεζσ (γψακραν τρφ〈σ 

χλζατταλ) ολψαν β!ϖτεττ µεγφογαλµαζ〈στ νψερ, αµινεκ α τ〈ργψι ϖαλ⌠σ〈γβαν εσετλεγ νινχσ ισ 

αλαπϕα, µιντ πλ.: �Φλδϖ〈ρον δεσζκ〈τ 〈ρυλ� = �µεγηαλτ� (Ηαδροϖιχσ 1995:29). 

Α κζµονδ〈σοκ σ ηασονλ⌠ κισ βεσζδµ∀ϖεκ: 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ µινδ α κζµονδ〈σοκατ, µινδ πεδιγ εζεκ τρεδκειτ ισ α 

φραζεολ⌠γι〈ηοζ σορολϕα. Σζεριντε γψακραν νεµ ισ λεηετ ελδντενι, ηογψ µελψικ ϖολτ ελ!ββ: α 

κζµονδ〈σ−ε, ϖαγψ αζ, αµιτ µα τρεδκνεκ ρζνκ. Αζ ιλψεν κζµονδ〈σβ⌠λ, µιντ αϕ〈νδκ 

λ⌠νακ νε νζδ α φογ〈τ, ηασζν〈ληατ⌠ εγψ ιλψεν ρϖιδλτ φορµα: εζ ολψαν αϕ〈νδκ λ⌠. Αζ 〈τλ〈τ α 

σζιτ〈ν σζ⌠λ〈σνακ νεϖεζεττ ΦΕ−νεκ κορ〈ββαν λτεζεττ εγψ ιλψεν κζµονδ〈σ ϖ〈λτοζατα ισ: ϖακ 

εµβερ αζ, ακι α ροστ〈ν 〈τ νεµ λ〈τ (Ηαδροϖιχσ 1995:29). 

Υγψανεββε α χσοπορτβα σορολϕα Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ αλχσοπορτκντ α σζ〈λλ⌠ιγκετ, 

ιροδαλµι ιδζετεκετ σ ρεµινισζχενχι〈κατ, κεζδϖε α Βιβλι〈ν, αζ ⌠κορι κλασσζικυσοκον 

κερεσζτλ α µαγψαρ σ εγψβ νεµζετι ιροδαλοµβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠κιγ. 

Ιδεγενβ#λ φορδτοττ φραζµ〈κ: 

Α ΦΕ−εκ ηαρµαδικ χσοπορτϕ〈βα αζοκατ αζ ιδεγενβ!λ φορδτοττ φραζεολογιζµυσοκατ 

σορολϕα, αµελψεκ νεµ ιροδαλµι τον κερλτεκ α µαγψαρβα. Εζεκ εσετβεν αζτ ϖιζσγ〈λϕα, ηογψαν 

µυτατηατ⌠ κι ρ⌠λυκ κτσγτελενλ αζ ιδεγεν ερεδετ. 

Ερεδετι ιδεγεν αλακβαν 〈τϖεττ φραζµ〈κ: 

Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ ιδε σορολϕα αζ ερεδετι ιδεγεν αλακβαν µεγηονοσοδοττ κιφεϕεζσεκετ, 

αµελψεκ α µ#ϖελτεββ ρτεγεκ νψελϖρε, α ϖ〈λασζτκοσ ροττ νψελϖι στλυσρτεγρε ϕελλεµζ!εκ. 

Εζεκ ταγϕαι ν〈λλ⌠αν νεµ ηασζν〈λατοσακ α µαγψαρ νψελϖβεν, αζονβαν κσζ εγσζκντ 
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εγψττεσεν βιζονψοσ σζιτυ〈χι⌠κβαν (αζ ροττ νψελϖι στλυσρτεγβεν, ιλλ. α ϖ〈λασζτκοσ, µ#ϖελτ 

βεσζδβεν) ηασζν〈λατοσακ. Ιλψενεκ πλ.: αβ οϖο (λατ); παρ εξχελλενχε (φρ); µιρ νιχητσ διρ νιχητσ 

(νµ) στβ. 

5. Αµιντ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈ρα σ α ΦΕ−εκ ισµρϖεινεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα 

ϖονατκοζ⌠ φεντ τκζτετεττ ϖλεµνψεκετ ιλλετι, α δολγοζατ σζερζ!ϕε σζεριντ α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερβεν ππγψ, µιντ α λεξικαι ρενδσζερβεν σζκσγεσ µεγκλνβζτετνι εγψ 

χεντρυµοτ σ αζ αζτ κρλϖεϖ! περιφρι〈τ. 

Α φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερ χεντρυµ〈τ α σζεµαντικαιλαγ λεγινκ〈ββ εγψβεφορρτ σ 

αλκοτ⌠ταγϕαικ ϕελεντστ τεκιντϖε εληοµ〈λψοσυλτ ΦΕ−εκ � αζ εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκ 

(Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ.∗Ψ0,1=) σ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 

0−1,Λ()∗) αλκοτϕ〈κ. Εζεκετ µ〈σ τερµινυσ τεχηνικυσσαλ µγ ιδι⌠µ〈κνακ (1−1&?Β) ισ 

σζοκτ〈κ νεϖεζνι. Κτσγκϖλ εζεκ α λεγναγψοββ σζ〈µβαν ελ!φορδυλ⌠ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ σ 

α φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερ λεγσζνεσεββ σ λεγρδεκεσεββ ρσζτ κπεζικ. 

Α χεντρυµοτ κζϖετλενλ α φραζεολ⌠γιαι καπχσολατοκ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 

Λ&20(∗,1=) ρτεγε ϖεσζι κρλ. Α ΦΕ−εκ ε χσοπορτϕ〈ηοζ αζοκ αζ 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγεκ 

ταρτοζνακ, αµελψεκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ ταλ〈ληατ⌠ εγψ ολψαν λεξµα, αµελψ α φραζεολογιζµυσον 

κϖλ νεµ ηασζν〈λατοσ: ,313−≅∋.≅= −6&2; 413%078 ,&;≅; 16+/)(.≅= 3−; &7%≅= ∋)%. % 

&. ∋. (ς.: χιγ〈νψκερεκετ η〈νψ; χιγ〈νψτρα µεγψ; τ⌠τ〈γαστ 〈λλ; φαρκασορδτ⌠ ηιδεγ στβ.) 

Α µαι νψελϖηασζν〈λ⌠ σζ〈µ〈ρα ισµερετλεν, ηοµ〈λψοσ ϕελεντσ# (χσακ ε κιφεϕεζσβεν 

ηασζν〈λατοσ) λεξµα βιζονψοσ ϕελεντσβελι εληοµ〈λψοσυλτσ〈γοτ σ σζερκεζετβελι κτττσγετ 

κλχσνζ α ΦΕ−νεκ. 

Α ΦΕ−εκ κϖετκεζ! ρτεγτ αζ ιγει−νϖσζ⌠ι (µαγψαρβαν νϖσζ⌠ι−ιγει, ιλλ. ιγσ) 

σζερκεζετεκ αλκοτϕ〈κ. Σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γυκατ τεκιντϖε εζεκ κπεζικ α φραζεολ⌠για 

ταρτοµ〈νψ〈νακ αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ: ϖ〈λασζτ αδ; ϖερεσγετ σζενϖεδ; γψ#ζελµετ αρατ; σζερζ#δστ κτ; 

τ〈ργψαλ〈στ φολψτατ; µεγεγψεζσρε ϕυτ (ς.: −35378/−378 +75)7 +,5/−(.; +−)6:378 ∗+;)−& 

−∃& +∋5−(.; ∗+7)6∗)78 ∗+63:).0) ,6 +,:,−(.; ,31%Β∋078 −+2+5+6 4 +∋5−(.; 5)470 

∗)6)2+5+6≅ 4 +∋5−(.; ,31%Β∋078 4+2%3().0) 4 +∋5−(. . 6. &.). 

Εγψ ιγε + φ#νϖ καπχσολατ〈βαν αζ ελϖοντ φ!νϖ α τ〈ργψι σκρ⌠λ αζ ελϖοντ σκρα ϖισζι 〈τ 

αζ ιγε ϕελεντστ, εζ〈λταλ αζ ιγε ϕελεντσε εληοµ〈λψοσυλ, κιρεσεδικ, µιντεγψ σεγδιγε σζερεπτ 

τλτι βε αζ ελϖοντ ϕελεντσ# φ!νϖ µελλεττ. Α κιφεϕεζσ ϕελεντσε (αζ ιγε ϕελεντσε ισ) α φ!νϖι 

κοµπονενσβεν σσζποντοσυλ, 〈τϖεσζι αζ ιγε φυνκχι⌠ϕ〈τ ισ: γψ#ζελµετ αρατ � �γψ∀ζ�. 

Α φραζεολογιζµυσοκ ε χσοπορτϕα φοντοσ στιλισζτικαι σζερεπετ τλτ βε α νψελϖβεν � α 

ϖ〈λασζτκοσ ηιϖαταλι, ζλετι σ πυβλιχισζτικαι στλυσ σαϕ〈τϕα. Σοκ φραζεολογιζµυσ ιδ!ϖελ φελκερλ α 

χεντρυµβα (σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γ〈νακ µρτκτ!λ φγγ!εν). Πλ: ρϖβε ρ. 
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Α κζµονδ〈σοκ, σζ〈λλ⌠ιγκ χσοπορτϕα αζ α κϖετκεζ! ρτεγ, αµελψ κρλϖεσζι α 

χεντρυµοτ. Α κζµονδ〈σοκ σ σζ〈λλ⌠ιγκ νψελϖηασζν〈λατι σ νψελϖι αρχυλατ〈νακ ρσζλετεσεββ 

λερ〈σ〈ϖαλ ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ σ Ροζγονψιν Μ. Εµµα κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν ολϖασηατυνκ 

(ϑυη〈σζ 1980, 1982; Ροζγονψιν 1984). 

6. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ µυνκ〈ιβαν α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ α νϖυτ⌠σ σζερκεζετεκβεν, φελσ! 

ηατ〈ρ〈τ πεδιγ αζ σσζετεττ µονδατοκβαν ϕελλι µεγ. Ε κτ ηατ〈ρ κζττ α σζερκεζετι 〈τµενετεκ 

σοκ−σοκ φαϕτ〈ϕ〈τ κλνβζτετι µεγ. Σζεριντε α φραζεολογιζµυσοκ κζττ α σζ⌠σζερκεζετεκ σ α 

µονδατοκ σζιντε µινδεν φαϕτ〈ϕα µεγταλ〈ληατ⌠ (ϑυη〈σζ 1982:67). 

7. Ροζγονψιν Μ.  Εµµα κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν α µαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ α 

κζµονδ〈σοκ νψελϖι σ νψελϖηασζν〈λατι αρχυλατ〈τ ελεµεζϖε α σζ⌠λ〈σοκατ σ κζµονδ〈σοκατ 

ιδι⌠µ〈κνακ νεϖεζι, αζ ιδι⌠µ〈κ εγψικ φαϕτ〈ϕ〈νακ τεκιντι σ α φραζεολ⌠για κερετβεν τ〈ργψαλϕα 

!κετ (Ροζγονψιν 1984:2). 

8. Α φεντι 〈ττεκιντσνκ εγψρτελµ#εν βιζονψτϕα, ηογψ α φραζεολ⌠για ελτρ! ρτελµεζσε 

αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν, ϖαλαµιντ α τερµινολ⌠για σοκφλεσγε 

σζ〈µοσ ακαδ〈λψτ γρδτ αζ εγψβεϖετ! οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ελ, σ!τ ζαϖαρ⌠ 

τνψεζ!κντ λπ φελ εγψ εγψσγεσ φραζεολ⌠γιαι ελµλετ κιαλακτ〈σ〈βαν, ϖαλαµιντ αββαν, ηογψ α 

φραζεολ⌠γι〈τ α γψακορλατβαν ισ αζ ιδεγεν νψελϖ οκτατ〈σ〈νακ σζολγ〈λατ〈βα 〈λλτσυκ. 

Α φεντιεκ αρρ⌠λ τανσκοδνακ, ηογψ α µαι µαγψαρ νψελϖτυδοµ〈νψβαν εγψντετ# αζ αζ 

〈λλ〈σποντ, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ α τββι 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατ µελλεττ α 

φραζεολογιζµυσοκ εγψ−εγψ τπυσ〈τ κπεζικ. 

2.4. Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ φογαλµα σ ισµρϖει 

1. Α νψελϖσζεκ κζττ µα µ〈ρ νεµ κπεζι ϖιτα τ〈ργψ〈τ αζ α τνψ, ηογψ α φραζεολ⌠για α 

νψελϖ εγψσγεσ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ ρσζρενδσζερτ κπεζι. Α φραζεολ⌠για � α 

φονολ⌠για, µορφολ⌠για, σζινταξισ, σζεµαντικα, πραγµατικα µελλεττ � α σζ⌠κσζλετ µιντ ν〈λλ⌠ 

νψελϖι σζιντ ρσζτ (ρσζρενδσζερτ) αλκοτϕα, σ τανυλµ〈νψοζ〈σι τ〈ργψ〈τ α  φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ 

(ΦΕ) κπεζικ. Α ΦΕ−εκ µιντ νψελϖι εγψσγεκ φογαλµ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν � α φραζεολ⌠για 

ηατ〈ραινακ ρτελµεζστ!λ, ϖαλαµιντ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκνεκ τυλαϕδοντοττ φ!ββ ισµρϖεκτ!λ 

φγγ!εν α σζακιροδαλοµβαν σζ〈µοσ µεγηατ〈ροζ〈σσαλ ταλ〈λκοζηατυνκ. Α Φραζεολ⌠γιαι 

τερµινολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι α ΦΕ−εκ σσζεσεν η〈ροµ µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ αδϕ〈κ, ελλενβεν Μ. Ι. 

Φοµινα λεξικολ⌠γιαι τ〈ργψ κνψϖβεν α ΦΕ−εκ σσζεσεν 14 κλνβζ! νψελϖσζεκ 〈λταλι 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ ταλ〈λκοζηατυνκ (Η&?1,∗ 1990:312−316; ≅&/10,/& 1993:89). 

Μυνκ〈µβαν φραζεολ⌠γιαι εγψσγεν (φραζεολογιζµυσον) ολψαν κτ ϖαγψ τββ ταγβ⌠λ 〈λλ⌠ 

λεξικ〈λισ σσζεττελβεν, γραµµατικαι σ µονδαττανι σζερκεζετβεν 〈λλανδ⌠συλτ, 
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σζεµαντικαιλαγ ιντεγρ〈λτ, ρεπροδυκ〈ληατ⌠ νψελϖι εγψσγετ ρτεκ, µελψ ϕελεντσε νεµ 

αζονοσ αζ αλκοτ⌠ταγοκ κλν−κλν ϖεττ ϕελεντσνεκ σσζεγϖελ. 

Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ µιντ νψελϖι εγψσγεκ τββ ολψαν ισµρϖϖελ ρενδελκεζνεκ, 

αµελψεκ µεγκλνβζτετικ !κετ εγψρσζτ α σζαϖακτ⌠λ, µ〈σρσζτ α σζαβαδ σζερκεσζτσ# 

σζ⌠καπχσολατοκτ⌠λ. Α φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολογιζµυσοκ φ!ββ ισµρϖεικντ α 

κϖετκεζ!, χσακ α ΦΕ−εκρε ϕελλεµζ!, τυλαϕδονσ〈γοκατ κλνβζτετικ µεγ: 

2. ℑλλανδ⌠σ〈γ (ϖαγψ: 〈λλανδ⌠συλτσ〈γ) (8Λ(&Μ21)&Λ(5) α ΦΕ−εκ λεγ〈λταλ〈νοσαββ, 

µεγηατ〈ροζ⌠ ρτκ#, αλαπϖετ! τυλαϕδονσ〈γα, µιϖελ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ κτ ϖαγψ τββ σζ⌠ 

〈λλανδ⌠συλτ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ νψελϖι εγψσγεκ. Εζ αζ 〈λλανδ⌠σ〈γ µινδ αζ αλακ, µινδ α ϕελεντσ 

τεκιντετβεν εγψαρ〈ντ µεγνψιλϖ〈νυλ. Α ΦΕ−εκ εσετβεν βεσζληετνκ λεξικ〈λισ σ 

γραµµατικαι 〈λλανδ⌠σ〈γρ⌠λ. Α λεξικ〈λισ πτ!ανψαγ 〈λλανδ⌠συλτσ〈γα, α γραµµατικαι (αλακτανι 

σ σζερκεζετι) φορµ〈κ ϖ〈λτοζατλανσ〈γα τεσζι λεηετ!ϖ α ΦΕ−εκ βεσζδ κζβενι ρεπροδυκ〈λ〈σ〈τ, 

φελιδζηετ#σγτ ()&Λ6.&1Σ)&−1?&Λ(5), αµι α ΦΕ−εκ µ〈σοδικ λεγφοντοσαββ, 〈λταλ〈νοσ, 

µινδεν εγψεσ 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγρε ϕελλεµζ! τυλαϕδονσ〈γα. 

Α ΦΕ−εκ αλακι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γα µελλεττ αζζαλ εγψ ιδ!βεν, π〈ρηυζαµοσαν αζ αλκοτ⌠ταγοκ 

σζεµαντικαι ιντεγρ〈λ⌠δ〈σα µεγψ ϖγβε, αµελψνεκ κϖετκεζτβεν ϕ, κοµπλεξ σζερκεζετ# 

σζεµαντικαι εγψσγεκ 〈λλανδ⌠ ισµτλ!δσε φιγψεληετ! µεγ. Αζ αλακι σ σζεµαντικαι 

〈λλανδ⌠συλτσ〈γ εγψµ〈στ κλχσνσεν φελττελεζ! τυλαϕδονσ〈γα µινδεν ΦΕ−νεκ. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ α 

ΦΕ−εκ φ!ββ ισµρϖειτ ελεµεζϖε, αζ αλακι σ σζεµαντικαι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γγαλ καπχσολατοσαν 

κιεµελι, ηογψ �� ηα σζεµαντικαιλαγ νεµ µυτατηατ⌠ κι αζ ελεµεκ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σα 

κϖετκεζτβεν βε〈λλ⌠ 〈λλανδ⌠συλτσ〈γ, ηι〈βα ϖαν µεγ αζ αλακι ολδαλ γψακορι ϖ〈λτοζατλαν 

ηασζν〈λατα, νεµ βεσζληετνκ ΦΕ−εκρ#λ, χσακ κλισκρ#λ, σζοκϖ〈νψοσ κιφεϕεζσεκρ#λ� (ϑυη〈σζ 

1982:5). 

Α ΦΕ−εκ λεξικ〈λισ, γραµµατικαι σ σζεµαντικαι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γα νεµ τεκιντηετ! τελϕεσ 

σ αβσζολτ µρτκ∀νεκ α φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερ εγσζ ταρτοµ〈νψ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν. Α ΦΕ−

εκ βεσζδσζιντ# ηασζν〈λατα, αζ εγψν 〈λταλι αλκοτ⌠ µ⌠δον τρτν! 〈λλανδ⌠ ρεπροδυκ〈λ〈σα 

κϖετκεζτβεν α ΦΕ−εκεν βελλ κιαλακυλ εγψ−εγψ ελεµ ϖαρι〈λ⌠δ〈σα, ηασζν〈λατ〈νακ σαϕ〈τοσ 

ινγαδοζ〈σα. Α ϖαριαβιλιτ〈σ 〈λταλ〈νοσ, ρενδσζερσζερ# νψελϖι ϕελενσγ, αµελψ α νψελϖι σζιντεκ 

µινδεν εγψσγρε ϕελλεµζ!. �Α νψελϖηασζν〈λατυνκατ α κζλσ χλϕ〈νακ σ α µονδανιϖαλ⌠ 

στλυσ〈νακ µεγφελελ#εν α ϖαρι〈νσ λεηετ#σγεκ γαζδαγσ〈γα ϕελλεµζι. Α ϖαριανχια ϕελενσγε α 

νψελϖλερ〈σ β〈ρµελψ σζιντϕν µεγφιγψεληετ#, εζρτ µεγκλνβζτετνκ φονετικαι, µορφολ⌠γιαι, 

σζιντακτικαι, λεξικαι−σζεµαντικαι σ φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκατ� � µυτατ ρ〈 α ϖαριαβιλιτ〈σ 

λνψεγρε σ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ#σγρε ϑ〈σζαψ Λ〈σζλ⌠ σ Λ!ρινχζ ϑυλιαννα αζ οροσζ ιγε 

παραδιγµ〈ϕ〈ρα ϕελλεµζ! ϖαριανχια ϕελενσγνεκ σζεντελτ µονογρ〈φι〈ϕυκβαν (ϑ〈σζαψ−Λ#ρινχζ 
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2001:5). Α ΦΕ−εκ ϖονατκοζ〈σ〈βαν εζ α ϖαρι〈λ⌠δ〈σ α βεσζδσζιντρ!λ ινδυλ ελ, µαϕδ α ηασζν〈λατ 

σορ〈ν αζ εγψν ργτνζσε α νψελϖκζσσγ εγσζε 〈λταλ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ#ϖ, νψελϖι σζιντ# 

σαϕ〈τοσσ〈γγ〈 ϖ〈λικ.  

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠γιαι ϖαριαβιλιτ〈σ 

ϕελενσγνεκ α νψελϖσζεκ τββ τανυλµ〈νψτ, α τανκνψϖεκβεν σ µονογρ〈φι〈κβαν κλν 

φεϕεζετετ, ϖαγψ ρσζφεϕεζετετ σζεντελνεκ (ς.: ;8,1, 1970:62; +∗</1, 1970:84−85; 

Κ∗,Λ/1Μ 1985:50−52; ≅&∋&(/&) 1977:69−86 σ µ〈σοκ µυνκ〈ιτ). ς. Μ. Μοκιενκο, α 

σζεντπτερϖ〈ρι φραζεολ⌠γιαι ισκολα λεγϕελεσεββ κπϖισελ!ϕε α φραζεολ⌠γιαι ϖαριαβιλιτ〈σ µιβενλττ 

αζ αλ〈ββιακβαν ηατ〈ροζζα µεγ: ↔Χ3603.7≅ ∆63,)+%+20∋)41+2+ +;+6+73 � Ε7+ 

63,.+50−.+470 ∆63,)+%+20,/3, 63,%0∋3Β?0)49 4%+5+∆+6/3/0 0%0 +7−)%8.≅/0 

%)14)/3/0 1 4+<63.9Β?0) +7.+407)%8.&Β 473;0%8.+478 40.73140∋)41+= 

476&17&6≅≈ (≅&/10,/& 1993:5). 

Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠γιαι ϖαριαβιλιτ〈σρ⌠λ, α φραζεολ⌠γιαι 

ϖαρι〈νσοκ κλνβζ! τπυσαιρ⌠λ ρσζλετεσ τυδοµ〈νψοσ ιγνψ# ελεµζστ ταλ〈λυνκ ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ, 

Ροζγονψιν Μ. Εµµα σ Φοργ〈χσν ∆ραηοτα Ερζσβετ µυνκ〈ιβαν (ϑυη〈σζ 1982:100−112; 

Ροζγονψιν 1984:13−14; Τατ〈ρ 1992:167−170; Φοργ〈χσν 1997χ). 

Α ΦΕ−εκ εσετβεν βεσζληετνκ λεξικ〈λισ, φονετικαι, αλακτανι σ σζερκεζετι−σζ⌠ρενδι 

ϖαριαβιλιτ〈σρ⌠λ. Α ΦΕ−εκ 〈λλανδ⌠συλτσ〈γα τεη〈τ νεµ αβσζολτ µρτκ∀, ηανεµ µεγενγεδ α 

ΦΕ−εκεν βελλ εγψ βιζονψοσ βελσ! µοζγ〈στ, ϖαρι〈ληατ⌠σ〈γοτ.  

Α ΦΕ−εκ ϖαριαβιλιτ〈σ〈νακ αζονβαν ϖαννακ ηατ〈ραι, χσακ βιζονψοσ ηατ〈ρον βελλ 

ϖαρι〈λ⌠δηατνακ α κοµπονενσεκ, σ εζεκ α ηατ〈ροκ ισµερτεκ α νψελϖηασζν〈λ⌠κ σζ〈µ〈ρα. Α ΦΕ−

εκ ϖαρι〈νσαι κλν−κλν 〈λλανδ⌠συλτακ, ρεπροδυκ〈ληατ⌠ακ, εσετκβεν χσυπ〈ν αρρ⌠λ ϖαν σζ⌠, 

ηογψ βεσζδ κζβεν χσακ εγψ ϖαρι〈νσυκβαν ρεαλιζ〈λ⌠δνακ. 

Α ροσσζ (νεµ ϕ⌠, σανδα, γρβε) σζεµµελ νζ ϖκιρε, ϖµιρε ιλλ. ϖµιτ (ΟΝΓ: σζ−652) 

µαγψαρ ΦΕ α κϖετκεζ! ϖαρι〈νσαιβαν λτεζικ νψελϖι σζιντεν, σ βεσζδ σζιντεν εζεκ κζλ α 

ϖαρι〈νσοκ κζλ χσακ εγψ ρεαλιζ〈λ⌠δικ: 

ροσσζ σζεµµελ νζ ϖκιρε, ϖµιρε, ιλλ. ϖµιτ; 

νεµ ϕ⌠ σζεµµελ νζ ϖκιρε, ϖµιρε, ιλλ. ϖµιτ; 

γρβε σζεµµελ νζ ϖκιρε, ϖµιρε, ιλλ. ϖµιτ; 

σανδα σζεµµελ νζ ϖκιρε, ϖµιρε, ιλλ. ϖµιτ. 

ςαγψ α ∗+%+:3 (∗+%+:05, ∗+%+:05(0) 6&1& .3 4)6−>) (Η:Θ∆:338) οροσζ 

φραζεολογιζµυσ βεσζδ σζιντεν α κϖετκεζ! ϖαρι〈νσοκβαν ρεαλιζ〈λ⌠δικ: 

∗+%+:3 6&1& .3 4)6−>); 

∗+%+:05 6&1& .3 4)6−>); 
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∗+%+:05(0 6&1& .3 4)6−>). 

Αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ α σζ⌠χικκ βελσεϕβεν φελτντετ µγ εγψ νεγψεδικ ϖαρι〈νστ 

ισ: 1%3−9 6&1& .3 4)6−>) (Η:Θ∆:338). 

Α δολγοζατ τ〈ργψ〈τ κπεζ! κορπυσζον ϖγζεττ µεγφιγψελσεκ αλαπϕ〈ν 〈λλτηατ⌠, ηογψ αζ 

οροσζ νψελϖβεν α ΦΕ−εκ ναγψοββ ϖαρι〈χι⌠σ κπεσσγγελ ρενδελκεζνεκ, µιντ α µαγψαρβαν. Εζ 

εγψρσζτ βελσ! νψελϖι τνψεζ!κρε, µ〈σρσζτ εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ!κρε ϖεζετηετ! ϖισσζα. 

Βελσ# νψελϖι τνψεζ#κ: 

• Αζ οροσζ νψελϖβεν ϖαρι〈λ⌠δνακ αζ ιγεπ〈ροκ (α µαγψαρβαν νεµ); 

• Αζ οροσζ νψελϖβεν α κοµπαρατϖ ΦΕ−εκ κτ!σζαϖαι (/∗/, Λ∋&),&, <8−(&, (&2,&) 

ρενδσζεριντ ϖαρι〈λ⌠δνακ; 

• Γψακραββαν ϖαρι〈λ⌠δνακ αζ οροσζ νψελϖβεν α κλνβζ! στλυσρτκ# φ!νϖι σ α 

µελλκνϖι κοµπονενσεκ ισ, µιντ α µαγψαρβαν; 

• Αζ αλκοτ⌠ταγοκ γραµµατικαι αλακϖ〈λτοζτατ〈σαι αζ οροσζ νψελϖρε ϕελλεµζ!ββεκ, 

µιντ α µαγψαρρα (κιχσινψτ! κπζ!κ, α τεστρσζνεϖεκ τββεσ σζ. ηασζν〈λατα στβ.). 

Εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ#κ: 

Εγψεσ νψελϖσζεκ µεγφιγψελσει σζεριντ αζ οροσζ ΦΕ−εκ αλκοτ⌠ταγϕαινακ ϖαρι〈λ⌠δ〈σ〈βαν 

σζερεπετ ϕ〈τσζικ α κζηασζν〈λατσ〈γ ισ. ⊆γψ πλδ〈υλ α Θ8ΛΛ/10 6&Λ∋&)1ΕΒ 1 6&Α&)&./1 

οροσζ−µαγψαρ σζ⌠λ〈σ− σ κζµονδ〈σγψ#ϕτεµνψ σζερζ!ι κνψϖκ ελ!σζαϖ〈βαν οροσζ 

νψελϖσζεκ κυτατ〈σαιρα ηιϖατκοζϖα σζ〈µσζερ# αδατοκατ κζλνεκ αζ οροσζ σζ⌠λ〈σοκ σ 

κζµονδ〈σοκ κζηασζν〈λατσ〈γ〈ρα, ηασζν〈λατ〈νακ ελτερϕεδτσγρε ϖονατκοζ⌠αν. Ε κυτατ〈σοκ 

ερεδµνψει σζεριντ µινδεν οροσζ εµβερ µινδ α βεσζλτ, µινδ αζ ροττ νψελϖβεν, α 

σζπιροδαλοµβαν σ α πυβλιχισζτικ〈βαν 800−1500 κζµονδ〈στ σ σζ⌠λ〈στ ισµερ σ ηασζν〈λ 

σζλεσκρ#εν (ϑ8Μ&)12 1984:1−2). Μιϖελ κζτυδοττ, ηογψ α ΦΕ−εκ ϖαριαβιλιτ〈σα α βεσζδ 

κζβενι ηασζν〈λατ φγγϖνψε, α ϖαρι〈νσοκ αζ εγψν, α νψελϖηασζν〈λ⌠ αλκοτ⌠ τεϖκενψσγνεκ 

ερεδµνψεκππεν ϕννεκ λτρε. Α νψελϖηασζν〈λ⌠ εγψν 〈λταλ αλκοτοττ φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσ � α 

νψελϖκζσσγ ϕ⌠ϖ〈ηαγψ〈σ〈ϖαλ � 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ#ϖ, νψελϖι σζιντ#ϖ, σζ⌠τ〈ροζηατ⌠ϖ〈 ϖ〈λικ. 

Αζ οροσζ νψελϖβεν µινδεν στλυσρτεγρε ϕελλεµζ! α ΦΕ−εκ ηασζν〈λατα. Α ϖαρι〈λ⌠δ⌠ αλκοτ⌠ταγοκ 

ναγψον γψακραν στιλισζτικαιλαγ κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ, εζ〈λταλ ηασζν〈λατυκ στιλισζτικαι σκ〈λ〈ϕα 

σοκκαλ σζλεσεββ, µιντ α µαγψαρβαν. Μεγφιγψελσειµ σζεριντ α µαγψαρ νψελϖβεν α ΦΕ−εκ 

ηασζν〈λατα, κλνσεν α πυβλιχισζτικαι, ϖαλαµιντ α σζπιροδαλµι µ#ϖεκ νψελϖρε ϕελλεµζ!. Α 

κζνψελϖβεν, κλνσεν αζ ιφϕσ〈γ νψελϖβεν, αζονβαν α ΦΕ−εκ � α νψελϖ φοντοσ στλυσφεστ! 

εσζκζει � ναγψον ριτκ〈ν φορδυλνακ ελ!. 

Α νψελϖι σζιντ# ϖαριαβιλιτ〈στ α σζ⌠τ〈ρακ ισ ργζτικ: 
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Φονετικαι ϖ〈λτοζατ: 

φενν (φνν, µαγασαν) ηορδϕα αζ ορρ〈τ  
(ΟΝΓ: ο−210) 

χ)478 5 13%+(& (23%+(&) (ΦΓΗΙ:405) 

φεϕν ταλ〈λϕα α σζεγετ (σζγετ) (⊃κσζ:364) 13%0∆ (<3%0∆) .3 ∋34 (ΦΓΗΙ:192) 

βαλ λ〈ββαλ κελτ φλ (φελ) (ΟΝΓ: λ−9) ∗+4≅∗378 2+%+5& (2%35&) ∗)∗%+/ 
(ΦΓΗΙ:347) 

σζεγετ (σζγετ) τ α φεϕβε (ΟΝΓ: σζ−337)  

 

Λεξικαι ϖ〈λτοζατ: 

ροσσζ (νεµ ϕ⌠,φερδε, γρβε) σζεµµελ νζ 
ϖκιρε (ΟΝΓ: σζ−652) 

/)−5)−8 (4%+.) .3 &<+ .347&∗0% +,5/−(. 
(ΦΓΗΙ:240) 

α σαϕ〈τ (α µαγα) β#ρν ρεζ (ταπασζταλ) ϖµιτ 
(⊃Κσζ:155) 

5≅41+∋0%+ (5≅%)7)%+) 0, 2+%+5≅ 
(ΦΓΗΙ:78, 94) 

 9;%+1& .)2−) (.)1&−3) &∗3478 (ΦΓΗΙ:274)

 

Λεξικαι µεννψισγι ϖ〈λτοζατ: 

(γψ) ισµερι, µιντ α τενψερτ (ΟΝΓ: τ−349) ∗+− (43/≅/) .+4+/ (ΦΓΗΙ:287) 

(µγ χσακ) µοστ φορδυλ α µ〈σικ ολδαλ〈ρα 
(ΟΝΓ: ο−84) 

∗6+:&:378 (54)) &(0 (ΦΓΗΙ:362)  

ολψαν (ϖκονψ), µιντ αζ υϕϕαµ (ΟΝΓ: υ−19)  

(µγ) α β#ρε αλαττ ισ πνζ ϖαν (ΟΝΓ: β−
1204) 

 

(ολψαν) κεσερ∀, µιντ αζ επε (ΟΝΓ: ε−553)  

 

Νψελϖτανι (αλακτανι) ϖ〈λτοζατ: 

ζργ(νεκ) α χσοντϕα(ι) (ΟΝΓ: χσ−365) ∗+− 6&1+= (∗+− 6&13/0) (ΦΓΗΙ:401)  

σζεµµελ λ〈τηατ⌠αν (λ〈τηατ⌠λαγ) (Μ−Ο: 
ΙΙ/789) 

∗+%+:3 (∗+%+:05, ∗+%+:05(0) 6&1& .3 
4)6−>) (ΦΓΗΙ:338)  

λασσαν (λασσαββαν) α τεσττελ (ΟΝΓ: τ−369) 43/ (43/0) 4 &43/0 (ΦΓΗΙ:407)  

 &<+ (&(0) 6):)7 (ΦΓΗΙ:388)  

 

Σζ⌠κπζσι ϖ〈λτοζατ: 

 2%3−078 ∗6+705 ()6470 (()64710) 
(ΦΓΗΙ:102)  

 ∗+,+%+7078 6&∋1& (6&1&) (ΦΓΗΙ:339)  

 5)76).39 2+%+53 (2+%+5&(13) (ΦΓΗΙ:111) 

 ∗+− 16≅%+/ (16≅%≅(1+/) / +,:,−(. 
(ΦΓΗΙ:216)  
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Σζερκεζετι ϖ〈λτοζατ: 

µεντι (µεντϖε) α µεντηετ#τ; (µεντι / µεντϖε, 
αµι µεντηετ#) (Γ−Υ: Μ−Ο/602) 

ο7%)2%+ +7 4)6−>3; +7%)2%+ .3 −&(); +7 
4)6−>3 +7+(%+ / +,:, 06,−(. . >∋% &,=. 
(ΦΓΗΙ:304)  

βαϕυσζτ ακασζτ (σσζεακασζτϕα α βαϕυσζτ) ϖκιϖελ 
(ΟΝΓ: β−127) 

χ13%078 ,&;≅ (ΦΓΗΙ:427); ,&;≅ 413%078 
(Χ%: 4−374)  

νεµ τρικ χσοντϕα (ιλλ. νεµ τρ χσοντοτ) 
(ΟΝΓ: χσ−363) 

 

(φελ)φορρ αζ επϕε (φορρ βεννε αζ επε) (ΟΝΓ: 
ε−552) 

 

Α ΦΕ−εκβεν α κλνβζ! ϖ〈λτοζατοκ (λεξικ〈λισ, αλακτανι, σζερκεζετι, φονετικαι) � τββ 

κοµβιν〈χι⌠βαν � εγψσζερρε ισ ϕελεν λεηετνεκ: 

σρ α λελκεµ; σρ βεννεµ α λλεκ [α λλεκ ισ σρ βεννεµ] (ΟΝΓ: λ−418) (λεξικ〈λισ, 

αλακτανι, σζ⌠ρενδι (σζερκεζετι) ϖ〈λτοζατοκ) 

κιτεσζι α λελκτ [α λελκτ ισ κιτεσζι ϖκιρτ, ϖµιρτ] (λεξικ〈λισ, γραµµατικαι (αλακτανι) σ 

σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζατοκ) 

βε κελλενε αβρονχσοζ(τατ)νι [δρ⌠τοζνι ϖ. ζσινδελψεζνι] α φεϕτ [αβρονχσοτ κελλενε τεννι 

ϖ. τνι α φεϕρε] (, ηογψ σζτ νε ρεπεσσζε αζ σζ ϖ. α τυδοµ〈νψ) (ΟΝΓ: φ−471) (γραµµατικαι, 

λεξικ〈λισ, σζερκεζετι ϖ〈λτοζατ) 

ςγλ α νψελϖ ηασζν〈λ⌠ι ηιϖατοττακ κιϖ〈λασζτανι αζ αλακϖ〈λτοζατοκ κζλ αζτ α ΦΕ−ετ, 

αµελψικ α κζσσγ τυδατ〈βαν ϖισζονψλαγ λεγινκ〈ββ κικριστ〈λψοσοδοττ αλακκντ λ. 

Εγψρσζρ!λ αζ 〈λλανδ⌠συλτσ〈γ, α ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ, µ〈σρσζρ!λ α ϖαριαβιλιτ〈σ κζττ 

διαλεκτικυσ σσζεφγγσ ϖαν. Κζττκ α διαλεκτικα εγψικ αλαπτρϖνψνεκ, αζ ελλενττεκ 

εγψσγνεκ σ ηαρχ〈νακ ρϖνψεσλσε φιγψεληετ! µεγ. 

Α ΦΕ−εκ εµλκεζετνκβεν τρτν! ελρακτ〈ροζ⌠δ〈σ〈νακ, µαϕδ βεσζδ κζβενι 

ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ〈νακ, κσζ νψελϖι ελεµκντ τρτν! φελιδζηετ!σγνεκ σ α µονδατοκβα 

τρτν! βεπτσνεκ εγψικ φελττελε α σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 〈λλανδ⌠σ〈γ. Υγψανακκορ α 

ηασζν〈λατ, ΦΕ−εκνεκ αζ εγψν 〈λταλ βεσζδ κζβενι ϕβ⌠λ σ ϕβ⌠λ τρτν! φελιδζσε µαγα υτ〈ν 

ϖονϕα αζ εγψνι ργτνζσεκετ. Α νψελϖηασζν〈λ⌠ κϖαλιτ〈σαι (νψελϖι µ#ϖελτσγε, εµλκεζ! 

κπεσσγε, σζ⌠κινχσε, ρδεκλ!δσι κρε, ϖρµρσκλετε στβ.) µαγυκ υτ〈ν ϖονϕ〈κ αζ ν. 

�σζερζ#ι ργτνζσεκετ�, � α ΦΕ−εκ εγψεσ αλκοτ⌠ελεµεινεκ σζινονιµ〈κκαλ ϖαγψ ηασονλ⌠ 

ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! σζαϖακκαλ τρτν! ηελψεττεστστ; αζ εγψεσ γραµµατικαι αλακοκνακ µ〈σ 

αλακοκκαλ, αζ εγψεσ σζερκεζετι ελεµεκνεκ µ〈σ σζερκεζετι ελεµεκκελ τρτν! φελχσερλστ. 

Α ΦΕ−εκβεν κτ ελλενττεσ ερ! φεσζλ εγψµ〈σνακ: α ΦΕ−εκ βεσζδσζιντ# ηασζν〈λατα 

σορ〈ν κιαλακυλ⌠ ϖαριαβιλιτ〈σ αζ αζ ερ!, αµελψ ιγψεκσζικ σζτφεσζτενι α ΦΕ−εκ 〈λλανδ⌠συλτ 

σζερκεζεττ, σ α σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατοκ ιρ〈νψ〈βα τασζτϕα αζοκατ. Αζ αλκοτ⌠ταγοκ 
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σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γα, ιντεγρ〈λτσ〈γα, αζαζ α ΦΕ−εκ ϕελεντσε, ϖαλαµιντ 

ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γα ϖισζοντ αζ αζ σσζεταρτ⌠ ερ#, αµελψ βιζτοστϕα αζ αλκοτ⌠ταγοκ 

εγψβενµαραδ〈σ〈τ, γραµµατικαι, λεξικαι, σζ⌠ρενδι σ σζεµαντικαι ϖ〈λτοζατλανσ〈γ〈τ, ελλεν〈λλ α 

ϖαριαβιλιτ〈σ σζτφεσζτ! ερεϕνεκ, σ βιζτοστϕα α ΦΕ−εκ φεννµαραδ〈σ〈τ, 〈λλανδ⌠συλτ ϖολτ〈τ. 

3. Ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ, φελιδζηετ#σγ ()&Λ6.&1Σ)&−1?&Λ(5): 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, α ΦΕ−εκ µ〈σοδικ, α φραζεολ⌠για εγσζ 

〈λλοµ〈νψ〈ρα ϕελλεµζ! τυλαϕδονσ〈γ (ισµρϖ) � α ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ, φελιδζηετ#σγ. Α 

φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γοτ α ΦΕ−εκ εγψικ 〈λταλ〈νοσ σ φ! 

ισµρϖεκντ ταρτϕ〈κ σζ〈µον (Α>?∗,&)∗ 1969:86−87; ≅&∋&(/&) 1977:32; Φ∗(∗. 1992:26; 

Κ∗,Λ/1Μ 1985:21). 

Α ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γον α ΦΕ−εκ αζον τυλαϕδονσ〈γ〈τ ρτϕκ, ηογψ α κζλσ σορ〈ν νεµ 

αλκοτϕυκ !κετ ϕβ⌠λ σ ϕβ⌠λ, µιντ α σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατοκατ, ηανεµ 

εµλκεζετνκβ!λ κσζ εγψσγκντ ϖεσσζκ ελ!, σ µιντ τββταγ 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι ελεµετ, 

πτ!κϖετ ιλλεσζτϕκ βε µονδανιϖαλ⌠νκβα.  

4. Αζ εγψβεφορµ〈λτσ〈γ � κλνφορµ〈λτσ〈γ (Ε0∋5,&&Ξ&.?∋Ι,,&Λ(5−.∗Σ−0∋5,&−

&Ξ&.?∋Ι,,&Λ(5) α ΦΕ−εκ σ α σζ⌠ φοντοσ µεγκλνβζτετ! ϕεγψε. Α ΦΕ−εκ µινδιγ 

κλνφορµ〈λτακ, αλκοτ⌠ταγϕαικατ εγψµ〈στ⌠λ κλνρϕυκ. Α λεξµ〈κβαν α µορφµ〈κ νεµ 

〈λληατνακ κλν−κλν. Μινδ αζ οροσζ, µινδ πεδιγ α µαγψαρ νψελϖβεν σζερκεζετιλεγ µινιµυµ 

κτ ϖαγψ τββ σζ⌠ 〈λλανδ⌠συλτ καπχσολατ〈τ τεκιντηετϕκ φραζεολογιζµυσνακ. Α κτ σζ⌠ κζλ αζ 

εγψικ φ!σζ⌠φαϕηοζ ταρτοζ⌠ λεξµα, α µ〈σικ σζ⌠ λεηετ σεγδσζ⌠ ισ (πλ. ελλϕ〈ρ⌠ ϖαγψ νϖυτ⌠). 

Μινδκτ νψελϖβεν α φραζεολογιζµυσοκ εζεν τυλαϕδονσ〈γα σζοροσ καπχσολατβαν 〈λλ αννακ α 

κρδσνεκ α φελϖετσϖελ, ηογψ µι τεκιντηετ! µγ σζερκεζετιλεγ ΦΕ−νεκ α µαγψαρβαν σ µι αζ 

οροσζβαν, µι α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρα σζερκεζετι σζεµποντβ⌠λ? 

Ελδντττ κρδσ αζ οροσζ νψελϖσζεκ κζττ, ηογψ σζερκεζετιλεγ αζ οροσζ φραζεολ⌠για 

αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ αζ ελλϕ〈ρ⌠ + φ#νϖ σζερκεζετ αλκοτϕα (≅&∋&(/&) 1977:233, 1987:8; Φ∗(∗. 

1992:222). Α µαγψαρ νψελϖβεν α νψελϖ σπεχιφικυσ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ φιγψελεµβε ϖϖε (α 

µαγψαρβαν νινχσ ελλϕ〈ρ⌠) � σζερκεζετι σζεµποντβ⌠λ α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ (εγψ φ!σζ⌠φαϕ 

σζ⌠ + νϖυτ⌠) � φ#νϖ + νϖυτ⌠ � καπχσολατα αλκοτϕα (ϑυη〈σζ 1982:17): 

∗+− 6&1+= κζ αλ⌠λ 

∗+− /&<+= συβα αλαττ 

,3 2%3,3 πυλτ αλ⌠λ 

,3 4∗0.+= σζεµρεββενσ νλκλ  

ϖκινεκ α η〈τα µγττ  
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Α λεξµ〈κβαν α µορφµ〈κ εγψβεφορµ〈λτακ, σ µγ αζ ολψαν µαγψαρ ιδιοµατικυσ 

ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! σσζετεττ σζαϖακ εσετβεν σεµ βεσζληετνκ φραζεολογιζµυσοκρ⌠λ, µιντ 

α ζλδφλ∀; εγψσζ〈λβλ∀; τκκελτττ; τκφεϕ∀; αγψαφρτ; η〈τβορζονγατ⌠; λλεκσζακαδϖα; 

σζεµφοργατ⌠; σζεµφνψϖεσζτσ; φογηεγψρ#λ; φλϖ〈λλρ⌠λ; κ#σζϖ∀; αρανψσζϖ∀; ϖαϕσζϖ∀; ϕ⌠λελκ∀; 

αγψµοσ〈σ στβ. Αζ ιλψεν σσζετεττ σζαϖακ αζ εγψβεφορµ〈λτσ〈γυκ (εγψβερ〈συκ) µιαττ, τισζτ〈ν 

ηελψεσρ〈σι µεγφοντολ〈σοκβ⌠λ, σζαβ〈λψοκβ⌠λ ερεδ!εν νεµ σοροληατ⌠κ α φραζεολογιζµυσοκηοζ, 

σ εσετκβεν χσυπ〈ν ιδιοµατικυσ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ# σσζετεττ σζαϖακρ⌠λ βεσζληετνκ. 

Α κτ νψελϖ ιδιοµατικυσ σσζεττεττ σζαϖαιρ⌠λ, ϖαλαµιντ αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ 

αλαπϕ〈ν τρτν! σζ⌠κπζσι σαϕ〈τοσσ〈γοκρ⌠λ κτ κορ〈ββι µυνκ〈µβαν µ〈ρ β!ϖεββεν ισ 

φογλαλκοζταµ (ς.: [5Ι./0 1985:85−125; Φλδεσ−Γψρκε 1988:102−112). Α µαγψαρ νψελϖ 

ιδιοµατικυσ σσζετεττ σζαϖαινακ, ϖαλαµιντ αζ ικερσζ⌠κνακ σ α µελλρενδελ! σσζετεττ σζ⌠κ 

τββι τπυσαινακ α ΦΕ−εκτ!λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈ρ⌠λ, αζ ιττ ταπασζταληατ⌠ ελλεντµονδ〈σοκρ⌠λ 

ρσζλετεσ ελεµζστ ταλ〈λυνκ ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ α ΦΕ−εκ 

αλαπϕ〈ν λτρεϕττ σσζετεττ σζαϖακατ δεριϖ〈λτ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκνακ ταρτϕα σ 

εγψβερ〈συκατ α µαγψαρ ηελψεσρ〈σ σαϕ〈τοσ ϕελενσγνεκ τεκιντι (ϑυη〈σζ 1982:55−56). Αζ οροσζ 

σ α µαγψαρ µελλρενδελ! σσζετεττ σζ⌠κ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι τπυσαινακ εγψβεϖετσϖελ, 

ϖαλαµιντ α φραζεολ⌠γι〈βα ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈νακ ελεµζσϖελ φογλαλκοζ⌠ κορ〈ββι τανυλµ〈νψοµβαν 

µαγαµ ισ ρ〈µυτατταµ αζοκρα αζ ελλεντµονδ〈σοκρα, αµελψεκ α κτ νψελϖ λεξικογρ〈φιαι 

γψακορλατ〈βαν σ α φραζεολ⌠για ηατ〈ραινακ µεγ〈λλαπτ〈σ〈βαν µινδµ〈ιγ ταπασζταληατ⌠κ 

([5Ι./0 1989:63−68). 

Α φραζεολ⌠για ηατ〈ραιτ σζ#κεν ρτελµεζ! Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι σεµ 

εγψσγεσεκ α µελλρενδελ! σσζετεττ σζ⌠κ φραζεολ⌠γι〈βα ταρτοζ〈σ〈νακ κρδσβεν. Α σζ⌠τ〈ρ 

σζερζ!ι τββ µιντ 60 κλνβζ! µελλρενδελ! σσζετεττ σζ⌠τ φραζεολογιζµυσκντ κζλνεκ α 

σζ⌠τ〈ρβαν, κζττκ σζ⌠ισµτλσεκετ (5+7−5+7), ϖαλ⌠δι µελλρενδελ! σσζετεττ σζ⌠κατ 

(5476)∋.≅=−∗+∗)6)∋.≅=; Α%10−∗3%10; <%);−4+%8; /+%+−+−,)%).+; ∗)∋10−%35+∋10; 

(07+−16≅7+; ∗+−+;6&−∗+,−+6+5&), ϖαλαµιντ ικερσζ⌠κατ (79∗−%9∗) (≅&∋&(/&) 1987). 

Ελλεντµονδ〈σ ταπασζταληατ⌠ Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. 

γψ#ϕτεµνψνεκ σζ⌠τ〈ρι γψακορλατ〈βαν ισ: αµγ εγψεσ µελλρενδελ! σσζετεττ σζαϖακατ 

ϖεσσζ!ϖελ ελϖ〈λασζτϖα ΦΕ−κντ κζλ (φογγαλ, κρµµελ; σζσζν, βορον (σζσζρτ, βορρτ); 

εβεστλ, µαχσκ〈στυλ (κυτψ〈στυλ, µαχσκ〈στυλ); σσζελ, κζζελ), αδδιγ α νψακρα−φ#ρε; σζϖϖελ−

λλεκκελ; κζζελ−λ〈ββαλ; σζ#ρστλ−β#ρστλ; φεκετν−φεηρεν; βολδογ−βολδογταλαν στβ. 

κτ!ϕελλελ ροττ µελλρενδελ! σσζετεττ σζαϖακ κζλ χσυπ〈ν εγψ σζερεπελ ΦΕ−κντ α σζ⌠τ〈βαν: 

τεδδιδε−τεδδοδα (Ο. Ναγψ 1966). 
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Α φεντ φελσορολτ ϖεσσζ!ϖελ αλϖ〈λασζτοττ νψελϖι κπζ!δµνψεκ, ϖαλαµιντ α κτ!ϕελλελ ρτ 

µελλρενδελ! σσζετεττ σζαϖακ σεµ σζερκεζετκβεν, σεµ ηανγσλψυκβαν, σεµ πεδιγ 

σζεµαντικ〈ϕυκατ τεκιντϖε σεµµιβεν σεµ κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ.  

ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ 〈λταλ εµλτεττ ορσζ〈γ−ϖιλ〈γ (ορσζ〈γ σ ϖιλ〈γ); γεν−φλδν (γεν σ 

φλδν); απραϕα−ναγψϕα (απραϕα σ ναγψϕα); ϕϕελ−ναππαλ (ϕϕελ σ ναππαλ) στβ. τπυσ λαζα 

σζερκεζετ# µελλρενδελ! σσζεττελεκεν κϖλ (ϑυη〈σζ 1982:56), α µαγψαρ φραζεολ⌠γι〈βαν 

εδδιγ µγ νεµ τισζτ〈ζοττ α ϑανυσ−αρχ (ϑανυσ−αρχ); Χανοσσα−ϕ〈ρ〈σ (Χανοσσ〈τ ϕ〈ρ); Καιν−

βλψεγ; ℑδ〈µ−κοσζτµ (ℑδ〈µ−κοσζτµβεν); τισζαϖιρ〈γ−λετ∀; φλεµλε−περ τπυσ ρτελµεζ! 

ϕελζ!σ σζερκεζετεκ στ〈τυσζα σεµ. 

Αζ οροσζ νψελϖβεν εζεν µαγψαρ νψελϖι κπζ!δµνψεκνεκ µιν!σγϕελζ!σ, ιλλετϖε 

βιρτοκοσ ϕελζ!σ ϖαγψ ιγσ σζερκεζετεκ φελελνεκ µεγ σ εζεκετ α γενετικαιλαγ σζ〈λλ⌠ιγκρε 

ϖισσζαϖεζετηετ! ΦΕ−εκετ ϖιτα νλκλ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈βα σορολϕ〈κ: −5&%010= Ι.&4; 

5)?39 ϑ3443.−63; ϑ30.+53 ∗)∋378; 0−70/∗+=70 5 ϑ3.+44&; 5 1+47Β/) Κ−3/3. Ιττ 

σζκσγεσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ α 5,3−−5∗)6Α− (5,3− 0 5∗)6Α−); ∗+−+;6&−∗+,−+6+5& (∗+−+;6& 

−3 ∗+,−+6+5&) τπυσ κπζ!δµνψεκετ αζ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ΦΕ−εκκντ κζλι 

(≅&∋&(/&) 1987). 

Κϖετκεζτετσκππεν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α φραζεολ⌠για αλσ⌠ σ φελσ! ηατ〈ρ〈τ αζ εγψεσ 

νψελϖεκ σζερκεζετι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ φιγψελεµβε ϖτελϖελ σζκσγεσ µεγ〈λλαπτανι. Χη. Βαλλψ 

σ ς. ς. ςινογραδοϖ ελµλεττ νεµ σζαβαδ µεχηανικυσαν αλκαλµαζνι µινδεν εγψεσ νψελϖρε. 

5. Κπσζερ∀σγ, σζεµλλετεσσγ (&<.∗Σ,&Λ(5): 

Α κπσζερ#σγ χσυπ〈ν α ΦΕ−εκ εγψ ρσζρε (αζ εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκρα σ α 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκρε (µ〈σ τερµινολ⌠γι〈ϖαλ: αζ ιδι⌠µ〈κρα σ α φλιδι⌠µ〈κρα) ϕελλεµζ! 

τυλαϕδονσ〈γ. Α µ〈ρ ιδζεττ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι α κϖετκεζ!κππεν 

ηατ〈ροζζ〈κ µεγ α ΦΕ−εκ εζεν τυλαϕδονσ〈γ〈τ: ↔Λ;63,.+478 ΦΜ. Γ∗+4+;.+478 

∆63,)+%+20,/+5 4+−)6:378 5 4)/3.70∋)41+= 476&17&6) /+70506&Β?0= 0< 

,.3∋).0) +;63,, 7. ). .32%9−.+−∋&5475)..ο) ∗6)−4735%).0) ο ∗6)−/)73< 0 95%).09< 

+;Ν)1705.+= −)=47507)%8.+470, 5+,.013Β?)) 5 6),&%8737) 4)/3.70∋)41+= 

−5&∗%3.+5+470 &47+=∋05+2+ 4%+5+4+∋)73.09≈ (≅&/10,/& 1982:47−48). Εζ α 

τυλαϕδονσ〈γυκ αββαν ρεϕλικ, ηογψ αζ εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκ σ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ 

νεµχσακ µεγνεϖεζικ α βενννκετ κρλϖεϖ! ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ τ〈ργψαιτ, ϕελενσγειτ, 

τυλαϕδονσ〈γαιτ, α χσελεκϖσεκετ, α τρτνσεκετ, ηανεµ εγψβεν κπσζερ#σγ ηορδοζ⌠ι ισ. Α 

κπσζερ#σγ ελσ!σορβαν α νψελϖι µεταφορα αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ ΦΕ−εκρε ϕελλεµζ!. 
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Α ΦΕ−εκ κπσζερ#σγε ακκορ ϖ〈λικ ϖιλ〈γοσσ〈, ηα εγψµ〈σρα ϖεττϕκ α ΦΕ προτοτπυσ〈τ 

(αλαπϕ〈τ) κπεζ! σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατοκ σζ⌠ σζεριντι ϕελεντστ, ϖαλαµιντ εννεκ 

αλαπϕ〈ν µεταφοριζ〈χι⌠ϖαλ λτρεϕττ φραζεολογιζµυσοκ 〈τϖιττ ϕελεντστ: 

Ε,:&∃ &∋8,0+∋ 5∃67 .3/≅%0%α 2+%+5&, ,−∃ =(∃+∃(∃ (Τ〈ργψι σκον α ,∗?Β∋1(5 

Α&∋&)8 σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετ σζ⌠ σζεριντι ϕελεντσε ρεαλιζ〈λ⌠δικ). 

∆∃ 4,8∋2∃−.. &.#∋+6,#/ +#∋=+, .3/≅%0%0 2+%+5& %∃ −∃#/Φ∋−.∋ 6#/&,8,3 

&.4<.=(.−∗ (Α µονδατβαν α φραζεολογιζµυσ κπσζερ#, 〈τϖιττ ϕελεντσε ρεαλιζ〈λ⌠δικ) (Α πλδ〈τ 

λ〈σδ: Υ0(0 1989:151). 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττκ, νεµ µινδεν ΦΕ−ρε ϕελλεµζ! α κπσζερ#σγ. 

⊆γψ πλδ〈υλ αζ ιγει−νϖσζ⌠ι σζ⌠καπχσολατοκ � γψ#ζελµετ αρατ; ϖερεσγετ σζενϖεδ; ρϖβε ρ 

(λ〈σδ αζ οροσζβαν: 026378 6+%8; +−)6:378 ∗+;)−& −∃& +∋5; ∗+7)6∗)78 ∗+63:).0) ,6 

+,:, στβ.) � νεµ κπιεσεκ. ς. Μ. Μοκιενκο α κπσζερ#σγετ α ΦΕ−εκ φοντοσ, δε νεµ αζ 

〈λταλ〈νοσ, ηανεµ α φακυλτατϖ ισµρϖει κζ σορολτα. Σζεριντε α κπσζερ#σγ διαλεκτικυσ 

µεγκζελτσβεν α ΦΕ−εκ εξπρεσσζιϖιτ〈σ〈νακ φοντοσ, δε νεµ εγψεδλι φορρ〈σα (≅&/10,/& 

1980:125). Α φραζεολογιζµυσοκ εζεν τυλαϕδονσ〈γ〈τ τεη〈τ νεµ τεκιντηετϕκ 〈λταλ〈νοσ 

ρϖνψ#νεκ α φραζεολ⌠για εγσζ ταρτοµ〈νψ〈ρα νζϖε, εζ χσυπ〈ν α φραζεολογιζµυσοκ εγψεσ 

χσοπορτϕαινακ σπεχιφικυσ τυλαϕδονσ〈γα. 

6. Ιδιοµατικυσσ〈γ ( 1−1&?∗(12,&Λ(5): 

Αζ ιδιοµατικυσσ〈γ φογαλµ〈τ αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠για σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι α 

κϖετκεζ!κππεν ηατ〈ροζζ〈κ µεγ: ↔Ο−0+/370∋.+478 � .)5≅5+−0/+478 +;?)2+ 

,.3∋).09 ΦΜ 0, 4&//≅ ,.3∋).0= 4%+5−1+/∗+.).7+5≈ (≅&/10,/& 1993:19). 

Α ΦΕ−εκ εζεν σαϕ〈τοσσ〈γα αββαν νψιλϖ〈νυλ µεγ, ηογψ αλκοτ⌠ταγϕαικ κλν−κλν ϖεττ 

ϕελεντσβ!λ νεµ λεηετ κϖετκεζτετνι α φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσρε. Αζ ιδιοµατικυσσ〈γ, ηα α 

φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γι φοκ〈τ νζζκ, χσυπ〈ν α ΦΕ−εκ κτ χσοπορτϕ〈ρα 

αζ εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκρα (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ.∗Ψ0,1=) σ α φραζεολ⌠γιαι 

εγψσγεκρε (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 0−1,Λ()∗) ϕελλεµζ!: 

 .+4078 .3 6&13< +,:,−(.  =  α τενψερν ηορδ (ηορδοζ) ϖκιτ  

 .3/≅%078 2+%+5& +,5/−(.  =  µεγµοσσα ϖκινεκ α φεϕτ 

 2+%+53 43−+539  =  τκφεϕ∀ 

 2+%+53 )%+539  =  φαφεϕ∀ 

Α γψακορλατβαν νεµ µινδιγ εγψσζερ# µεγηζνι α ηατ〈ρϖοναλατ αζ ιδι⌠µα σ α 

φραζεολογιζµυσοκ τββι χσοπορτϕαι κζττ, ηισζεν α νψελϖ 〈λλανδ⌠αν ϖ〈λτοζ⌠, διναµικυσ, 

φεϕλ!δ! ρενδσζερ. Ε ρενδσζερ 〈λλανδ⌠ µοζγ〈σβαν, φεϕλ!δσβεν ϖαν: α βενννκετ κρλϖεϖ! 
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ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ ϖ〈λτοζ〈σ〈ϖαλ ϕ σζαϖακ, φραζεολογιζµυσοκ ϕελεννεκ µεγ, µ〈σοκ ελτ#ννεκ, 

κιϖεσζνεκ α νψελϖβ!λ. 

Α φραζεολογιζµυσοκ µιντ νψελϖι εγψσγεκ ηοσσζ φολψαµατ ερεδµνψεκππεν ϕννεκ 

λτρε: αλαπϕ〈τ ϖαλαµιλψεν σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατ κπεζι, αµελψ βιζονψοσ ηοσσζ 

σζεµαντικαι φολψαµατ σορ〈ν 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολαττ〈, µαϕδ φραζεολογιζµυσσ〈, ιλλετϖε νηα 

ιδι⌠µ〈ϖ〈, φλιδι⌠µ〈ϖ〈 ϖ〈λικ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ.∗Ψ0,1=, Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 

0−1,Λ()∗). 

7. Σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γ (Λ0?∗,(120Λ/∗= Λ∋1(,&Λ(5): 

Εγψεσ νψελϖσζεκ, µιντ πλδ〈υλ Μ. Ι. Φοµινα, α ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ εγψσγεσσγε 

(Ε0∋&Λ(,&Λ(5, ,0−0∋1?&Λ(5 Σ,∗20,1=), ιλλετϖε α ΦΕ ϕελεντσνεκ αλκοτ⌠ταγϕαικ 〈λταλι 

µοτιϖ〈λατλανσ〈γα � µοτιϖ〈λτσ〈γα (,0?&(1)1.&)∗,,&Λ(5 � ?&(1)1.&)∗,,&Λ(5), ιλλετϖε 

ιδιοµατικυσσ〈γ (1−1&?∗(12,&Λ(5) νϖεν εµλτικ α φραζεολογιζµυσοκ ε λνψεγεσ ισµρϖτ 

(Η&?1,∗ 1990:321). Α ΦΕ−εκ σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γ〈ν α φραζεολογιζµυσοκ αζον 

τυλαϕδονσ〈γαιτ ρτϕκ, ηογψ σζερκεζετι τββταγσ〈γυκ (αζ αλκοτ⌠ταγοκ κλνφορµ〈λτσ〈γα) 

ελλενρε εγψ εγψσγεσ ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ, αµι εγσζεν µ〈σ, µιντ αζ αλκοτ⌠ταγοκ κλν−

κλν ϖεττ ϕελεντσνεκ σσζεγε. 

⊆γψ πλδ〈υλ α .+4078 .3 6&13< (∋>∃(,8∃67∋) ΦΕ σζ⌠ σζεριντι ϕελεντσε (−,4.67 −∃ 

#/+∃; >#∃4(∋6) σ α ΦΕ φραζεολογιζ〈λτ, 〈τϖιττ, ιδιοµατικυσ ϕελεντσε κζττ ναγψ κλνβσγ 

ϖαν, αµι α κονκρτ τ〈ργψι σκρ⌠λ αζ ελϖοντ σκρα ϖιττε α σζ⌠καπχσολατ ϕελεντστ � α 

σζ⌠καπχσολατον ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ µεντ ϖγβε. 

Α ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ εγψσγεσσγε, αζ αλκοτ⌠ταγοκ κλν−κλν ϖεττ ϕελεντσε 〈λταλι 

µοτιϖ〈λτσ〈γ〈νακ, ιλλετϖε µοτιϖ〈λατλανσ〈γ〈νακ µρτκε αζονοσ α φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι 

εγψβεφορροττσ〈γι φοκ〈ϖαλ, αζαζ αζ ιδιοµατικυσσ〈γ µρτκϖελ. Εζρτ χλσζερ# εζτ αζ ισµρϖετ 

αζ ιδιοµατικυσσ〈γγαλ αζονοστανι, µιϖελ εγψ βιζονψοσ φοκ ιδιοµατικυσσ〈γ (σζεµαντικαι 

εγψβεφορροττσ〈γ) µινδεν ΦΕ ϕελλεµζ!ϕε, µ〈σκλνβεν ηι〈νψοζνα βελ!λκ αζ αζ ερ!, 

ϕελεντστββλετ, αµελψ εγψβεταρτϕα, εγψβεφορρασζτϕα αζ αλκοτ⌠ταγοκ ϕελεντστ. 

8. Α φραζεολ⌠γιαιλαγ κτττ σζ⌠ϕελεντσ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/1 Λ)=Σ∗,,&0 Σ,∗20,10): 

Α φραζεολ⌠γιαιλαγ κτττ σζ⌠ϕελεντσ φογαλµ〈τ α µ〈ρ εµλτεττ οροσζ φραζεολ⌠γιαι 

τερµινολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ αζ αλ〈ββιακβαν φογαλµαζζα µεγ: �Φ63,)+%+20∋)410 459,3..+) 

,.3∋).0). 1. Γ−∃0∋−.∋ 4(,8∃, #∋∃(.%/12∋∋4) 8 46#,:, ,=#∋&∋(∋−−∗; 4.−6∃+6.+,−

9#∃%∋,(,:.0∋4+.; /4(,8.);, %∃5+−/6,∋ 8 =#∋&∋(∋ /%+,:, +,−6∋+46∃. ()∗+.: 

?)1+7%05+) ∗+%+:).0); 7+∗+6.39 63;+73; 76)41&∋0= /+6+,; ,313−≅∋.≅= −6&2; 

,31%97≅= 5632≈ (≅&/10,/& 1993:93). 
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Α φεντεββ φελσορολτ ΦΕ−εκβεν σζερεπελνεκ ολψαν σζαϖακ, αµελψεκ α 

φραζεολογιζµυσοκον κϖλ, µ〈σ σζαϖακκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατβαν νεµ σζερεπεληετνεκ: 

76)41&∋0= > 76)41&∋0= /+6+, ,31%97≅= > ,31%97≅= 5632 

76)41&∋0)  > 76)41&∋0) ∆63,≅ ,313−≅∋.≅= > ,313−≅∋.≅= −6&2 

?)1+7%05+) > ?)1+7%05+) ∗+%+:).0) 

?)1+7%05≅= > ?)1+7%05≅= 5+∗6+4 

⊆γψ πλδ〈υλ α 76)41&∋0= λεξµα χσακ α /+6+, ϖαγψ α ∆63,≅ σζαϖακκαλ αλκοτηατ 

〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοτ; α ,31%97≅= λεξµα καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγει α 5632 σζ⌠ρα, α 

,313−≅∋.≅= πεδιγ α −6&2 σζ⌠ρα κορλ〈τοζ⌠δικ. 

Α µαγψαρβαν ισ ϖαννακ ηασονλ⌠ τπυσ ΦΕ−εκ, αµελψεκ ταγϕαι κζττ σζερεπελνεκ 

φραζεολ⌠γιαιλαγ κτττ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! σζαϖακ. Α µαγψαρ ΦΕ−εκ σζεµαντικαι σζεµποντ 

οσζτ〈λψοζ〈σα σορ〈ν Ο. Ναγψ Γ〈βορ φελοσζτ〈σ〈τ ελεµεζϖε ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν α 

σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ−εκετ κλν χσοπορτκντ εµλτι (ϑυη〈σζ 1982:42). 

χιγ〈νψκερκ > χιγ〈νψκερεκετ η〈νψ τ⌠τ〈γασ > τ⌠τ〈γαστ 〈λλ 

φαρκασσζεµ  > φαρκασσζεµετ νζ λ〈βαδ > κννψβε λ〈βαδ α σζεµε ϖκινεκ. 

Α φραζεολ⌠γιαιλαγ κτττ σζαϖακκαλ κπζεττ ΦΕ−εκ χσυπ〈ν α φραζεολογιζµυσοκ εγψικ 

χσοπορτϕ〈ρα ϕελλεµζ!εκ, σ αλκοτ⌠ταγϕαικ σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γα σζεριντι φελοσζτ〈σβαν αζ 

ν. φραζεολ⌠γιαι σζ⌠καπχσολατοκηοζ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ&20(∗,1=) ταρτοζνακ (Κ∗,Λ/1Μ 

1985:61) (Πετε Ι. σζεριντι µεγνεϖεζσβεν Ξ.∗Σ0&∋&Α1Σ1.&)∗,,Β0 Λ&20(∗,1= = 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠χσοπορτοκ Πετε 1989:156). Α µαγψαρβαν α φραζεολ⌠γιαιλαγ κτττ σζαϖακκαλ 

κπζεττ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκατ µινδεν νψελϖσζ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈βα σορολϕα 

(ϑυη〈σζ 1982:45). 

9. Αζ ρζελµι−ηανγυλατι (εµοχιον〈λισ−εξπρεσσζϖ) σζνεζετ (∴?&Ε1&,∗∋5,&−

∴/Λ6.0ΛΛ1),∗= &/.∗Λ/∗): 

Εγψεσ νψελϖσζεκ, µιντ πλδ〈υλ Μ. Ι. Φοµινα, α ΦΕ−εκ 〈λταλ κιφεϕεζεττ ρζελµι−

ηανγυλατι σζνεζετετ ισ α φραζεολογιζµυσοκ µεγκλνβζτετ! ισµρϖειηεζ σορολϕα (Η&?1,∗ 

1990: 309). Ιγαζ, υγψαν, ηογψ α φραζεολογιζµυσοκ α κοµµυνικ〈χι⌠ σορ〈ν φοντοσ στλυσφεστ! 

εσζκζκ, αζονβαν στιλισζτικαι τυλαϕδονσ〈γαικ νεµ τεκιντηετ!εκ χσακ α ΦΕ−ρε ϕελλεµζ! 

ισµρϖνεκ. 

10. Α φραζεολογιζµυσοκ σζ⌠ρτκ∀ νψελϖι εγψσγεκ (∴/)1)∗∋0,(,&Λ(5 

Ξ.∗Σ0&∋&Α1Σ?∗ Λ∋&)8): 

Α ΦΕ−εκ ππγψ, µιντ α σζαϖακ, ν〈λλ⌠ νψελϖι εγψσγεκ, σ βεσζδ κζβεν νεµ αλκοτϕυκ 

!κετ ϕβ⌠λ σ ϕβ⌠λ, µιντ α σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατοκατ, ηανεµ κσζ εγσζκντ, 

νψελϖι εγψσγκντ ρεπροδυκ〈λϕυκ (ιδζζκ φελ) εµλκεζετνκβεν. Α ΦΕ−εκετ α σζαϖακηοζ αζ α 
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τυλαϕδονσ〈γυκ ισ κζελτι, ηογψ γραµµατικαιλαγ ϖαλαµελψ σζ⌠φαϕηοζ σοροληατ⌠κ, τελϕεσ ϖαγψ 

ρσζλεγεσ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζνεκ, ϖονζαταικ τϕ〈ν πλνεκ βε α µονδατβα. Σζ⌠φαϕι 

ηοϖαταρτοζ〈συκ σζεριντ α ΦΕ−εκ κζττ σζιντε µινδεν σζ⌠φαϕ µεγταλ〈ληατ⌠ (Φ∗(∗. 1992:185−

234; ϑυη〈σζ 1982:115−143). Α ΦΕ−εκ σζ⌠φαϕιλαγ λεηετνεκ: 

Φ#νϖι ΦΕ: ,%≅) 9,≅10 = ροσσζ νψελϖεκ (�πλετψκ〈σ, ροσσζινδυλατ ηρεκ τερϕεσζτ∀ι�); 

χ76)%9.≅= 5+6+;)= = ϖν ρ⌠κα (�σοκατ ταπασζταλτ εµβερ�); ∗63539 6&13 +,:,−(., / +,:,−(. 

= ϖκινεκ ϕοββ κεζε (�σεγτ∀τ〈ρσα�); /347)6 .3 54) 6&10 = εζερµεστερ (�γψεσ κεζΗ εµβερ�). 

Ιγει ΦΕ: −)%378 0, /&<0 4%+.3 = α βολη〈β⌠λ ελεφ〈ντοτ χσιν〈λ (∋τλοζ, φελναγψτ∋); 

−)%078 (1&6& .)&;07+2+ /)−5)−9 = ελ#ρε ισζικ α µεδϖε β#ρρε (�ελ∀ρε οσζτοζκοδικ α µγ 

µεγ νεµ σζερζεττ ζσ〈κµ〈νψον�); −)6:378 &<+ 5+476+ 4 +∋5−(. = 1. ρσεν ϖαν (�⌠ϖατοσ�) 2. 

ρσεν ϖαν (�βερ�); −)6:378 9,≅1 ,3 ,&;3/0 = ταρτϕα α σζ〈ϕ〈τ (�ηαλλγατ�). 

Μελλκνϖι ΦΕ: ,+%+7≅) 6&10 = αρανψ κεζε ϖαν ϖκινεκ (�γψεσ κεζΗ εµβερ�); ;), 

>369 5 2+%+5) = σζλλελβλελτ, ρεσφεϕ∀ (�ναγψον βυτα�); ;+)1 .3 9,≅1 = ϕ⌠λ φελ ϖαν ϖ〈γϖα α 

νψελϖε (�κεσσζ⌠λ⌠, ϕ⌠ βεσζλ∀κπεσσγΗ�). 

Ηατ〈ροζ⌠ι ΦΕ: 5+ 54) 2+6%+ = τελι τοροκβ⌠λ (�ηανγοσαν�); 5 /2.+5).0) +13 = εγψ 

σζεµπιλλαντ〈σ αλαττ (�ηιρτελεν�). 

Νϖµ〈σι ΦΕ: .0 +−.3 :0539 −&(3; .0 +−.+= −&(0 = εγψ 〈ρϖα (τερεµτεττ) λλεκ 

σεµ (�σενκι�). 

Μοδ〈λισ ϕελεντσ∀ ΦΕ: 43/+ 4+;+= 63,&/))749 = µαγ〈τ⌠λ ρτετ#δικ 

(�τερµσζετεσεν�); ;+2 )2+ ,.3)7 = Ιστεν τυδϕα (�νεµ λεηετ τυδνι�). 

Ινδυλατσζαϖασ ΦΕ: %+∗.0 /+0 2%3,3 = φολψϕον κι α σζεµεµ! (�εσκδζσ�); ο74+<.0 

& /).9 6&10 = σζ〈ραδϕον λε α κεζεµ! (∋εσκδζσ∋). 

Αµιντ α φεντι πλδ〈κβ⌠λ ισ κιϖιλ〈γλικ, νεµ µινδεν ΦΕ−ρε ϕελλεµζ! α σζ⌠ρτκ#σγ. 

Εγψεσ ΦΕ−ετ χσακ τββ σζ⌠ϖαλ, σζ⌠καπχσολατταλ λεηετ ηελψεττεστενι: −)%078 (1&6& 

.)&;07+2+ /)−5)−9 = ∋#∃4=#∋&∋()67 =#.>∗(7 ,6 ∋2∋ −∋ ,4/2∋468(∋−−,:, &∋(∃∋. Τεη〈τ α 

σζ⌠ρτκ#σγετ νεµ λεηετ µινδεν φραζεολογιζµυσρα (µγ αζ εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκ σ α 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ εσετβεν σεµ) ϕελλεµζ! 〈λταλ〈νοσ τυλαϕδονσ〈γνακ, ισµρϖνεκ τεκιντενι. 

Εζ αζ ισµρϖ ισ χσυπ〈ν α ΦΕ−εκ εγψ χσοπορτϕ〈ρα ϖονατκοζικ, σ α ΦΕ−εκ φακυλτατϖ ισµρϖειηεζ 

σοροληατϕυκ. 

Τατ〈ρ Βλα Η.∗Σ0&∋&Α1= Λ&).0?0,,&Α& .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ χ. τανκνψϖβεν αζ 

〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ λεγφοντοσαββ ισµρϖνεκ α σζερζ! 〈λταλ φραζεολογικυσσ〈γ, 

φραζεολογιζ〈λτσ〈γ (Ξ.∗Σ0&∋&Α12,&Λ(5) µ#σζ⌠ϖαλ νεϖεζεττ τυλαϕδονσ〈γοτ τεκιντι, αµελψ α 

µεγφογαλµαζ〈σ ταρταλµ〈β⌠λ τλϖε µαγ〈βαν φογλαλϕα αζ ιδιοµατικυσσ〈γ, α σζεµαντικαι 
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εγψβεφορροττσ〈γ σ α κπσζερ∀σγ ισµρϖειτ. Α φραζεολογικυσσ〈γ φογαλµ〈τ Τατ〈ρ Βλα αζ 

ιδιοµατικυσσ〈γ φογαλµ〈ϖαλ αζονοστϕα (Φ∗(∗. 1992:26). 

11. ςλεµνψεµ σζεριντ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ ισµρϖεινεκ µεγηατ〈ροζ〈σακορ 

εγψµ〈στ⌠λ µεγ κελλ κλνβζτετνι α φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετρε (αλακι, φορµαι ολδαλ〈ρα), 

ϖαλαµιντ α ϕελεντσρε ϖονατκοζ⌠ 〈λταλ〈νοσ σ εγψεδι σαϕ〈τοσσ〈γοκατ σ ισµρϖεκετ. 

Α ΦΕ−εκ 〈λταλ〈νοσ σ α κλνσ (εγψεδι) σαϕ〈τοσσ〈γαινακ ελεµζσβ!λ αρρα λεηετ 

κϖετκεζτετνι, ηογψ α φραζεολογιζµυσοκ µινδεν σζερκεζετι σ σζεµαντικαι χσοπορτϕ〈ρα 

ϕελλεµζ! α λεξικ〈λισ, γραµµατικαι, σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γ, α 

ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ, ϖαλαµιντ α κλνφορµ〈λτσ〈γ. Ε η〈ροµ ισµρϖϖελ νεµ ρενδελκεζ! 

σζ⌠καπχσολατοκατ, σζ⌠σζερκεζετεκετ νεµ λεηετ α φραζεολογιζµυσοκ κζ σορολνι. Αζ 

〈λλανδ⌠συλτσ〈γγαλ σ ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γγαλ νεµ ρενδελκεζ! σζαβαδ σζερκεσζτσ# 

σζ⌠καπχσολατοκατ νεµ ρεπροδυκ〈λϕυκ, ηανεµ βεσζδ κζβεν προδυκ〈λϕυκ, ν〈λλ⌠ σζαϖακβ⌠λ 

σζερκεσζτϕκ µεγ ϕβ⌠λ σ ϕβ⌠λ. Α νεµ κλνφορµ〈λτ νψελϖι εγψσγεκ πεδιγ α 

σζ⌠σσζεττελεκ κρβε ταρτοζνακ. 

Α φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ τεκιντϖε µινδεν 〈λλανδ⌠συλτ 

σζ⌠καπχσολατβαν ϖαν ϖαλαµι ϕελεντστββλετ, αµιτ αζ αλκοτ⌠ταγοκ ϕελεντσνεκ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σα 

ηοζ λτρε. Μγ α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ κπεζ! ιγσ σζερκεζετεκ (〈λλανδ⌠συλτ ιγει−φ#νϖι 

σζ⌠καπχσολατοκ) γψ#ζελµετ αρατ; ϖερεσγετ σζενϖεδ (+−)6:378 ∗+;)−&; ∗+7)6∗)78 

∗+63:).0)) ισ ρενδελκεζνεκ ιλψεν ϕελεντστββλεττελ, αµελψ αζ ιγει κοµπονενσ σζεµαντικαι 

�κιρεσεδσϖελ�, σεγδιγει φυνκχι⌠βαν τρτν! ηασζν〈λατ〈ϖαλ καπχσολατοσ ϕελεντσ−

εληοµ〈λψοσυλ〈σ ερεδµνψεκππεν ϕν λτρε.  

Σζεµαντικαι σζεµποντβ⌠λ τεη〈τ α φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσνεκ ιντεγρ〈λτσ〈γ〈τ 

(αµελψ ελτρ! µρτκ# λεηετ α φραζεολογιζµυσοκ κλνβζ! χσοπορτϕαιβαν) ταρτοµ α 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ 〈λταλ〈νοσ ισµρϖνεκ. 
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ΙΙΙ. Α Τ⊃ΜΑ ΚΥΤΑΤℑΣℑΝΑΚ ΕΛ!ΖΜ⊃ΝΨΕΙ 

3.1. Α µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ελ#ζµνψει σ φ#ββ 

ιρ〈νψζαται 

1. Α νψελϖσζετι σζεµποντ µοδερν φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ κιαλακυλ〈σα 

Μαγψαρορσζ〈γον αζ 50−εσ ϖεκ ελεϕρε τεηετ!, σ κζϖετλενλ Ο. Ναγψ Γ〈βορ νεϖηεζ 

φ#ζ!δικ. Ο. Ναγψ Γ〈βορ µυνκ〈σσ〈γ〈τ αζρτ τεκιντηετϕκ κορσζακαλκοτ⌠νακ, µερτ ναγψ 

ελ!δεινεκ ερεδµνψειρε, ηαγψοµ〈νψαιρα πτϖε, αζοκατ τοϖ〈ββφεϕλεσζτϖε µεγτερεµτεττε α 

µοδερν φραζεολ⌠για µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλνα αλαπϕαιτ (λ〈σδ: Τολναι ςιλµοσ, 

Κερτσζ Μαν⌠, Βερζε Ναγψ ϑ〈νοσ, Βαυερ Σιµον, Χσεφκ⌠ Γψυλα µυνκ〈ιτ. Ιν: Ο. Ναγψ 

Γ〈βορ: Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ τρτνετε χ. µονογρ〈φι〈ϕ〈βαν) (Ο. Ναγψ 1977). 

Α µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ερεδµνψειτ αζ 50−εσ ϖεκκελ βεζ〈ρ⌠λαγ Ο. 

Ναγψ Γ〈βορ τυδοµ〈νψτρτνετι µονογραφικυσ µυνκ〈ϕ〈βαν σσζεγεζτε (Ο. Ναγψ 1977). Κοραι 

τραγικυσ ηαλ〈λα αζονβαν µεγακαδ〈λψοζτα αββαν, ηογψ α ηετϖενεσ ϖεκιγ ϖγιγκϖεσσε σ 

ρτκελϕε α ηαζαι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ φεϕλ!δσνεκ ιρ〈νψζαταιτ σ σσζεγεζζε λεγϕαββ 

ερεδµνψειτ. Α µαγψαρ φραζεολ⌠για τρτνετι 〈ττεκιντστ αζ 50−εσ ϖεκτ!λ Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ 

ακαδµικυσ δολγοζτα φελ α Μαγψαρ φραζεολ⌠για. Τρτνετι 〈ττεκιντσ χ. µονογραφικυσ 

µυνκ〈ϕ〈βαν (Ηαδροϖιχσ 1995). Ο. Ναγψ Γ〈βορ φραζεολ⌠γιαι µυνκ〈σσ〈γα µ〈ιγ ισ κισυγ〈ρζ⌠ 

ϕελεντ!σγγελ βρ. 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ φραζεολ⌠γιαι µυνκ〈σσ〈γ〈νακ ϕελεντ!σγτ σ ερεδµνψειτ ρϖιδεν αζ 

αλ〈ββιακβαν λεηετ σσζεφογλαλνι: 

Φολψταττα α µαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈νακ φελτ〈ρ〈σ〈ρα ιρ〈νψυλ⌠, 

Μαγψαρορσζ〈γον µινδιγ ισ γαζδαγ ηαγψοµ〈νψοκκαλ ρενδελκεζ! κυτατ〈σοκατ. Αζ 50−εσ, 60−ασ 

ϖεκβεν Μαγψαρορσζ〈γον φολψ⌠ ετιµολ⌠γιαι κυτατ〈σοκατ φ!λεγ Ο. Ναγψ Γ〈βορ νεϖε φµϕελεζτε: 

φολψαµατοσαν πυβλικ〈λτα κυτατ〈σι ερεδµνψειτ α σζακφολψ⌠ιρατοκβαν. Α ναγψκζνσγ ιγαζι 

ελισµερστ Ο. Ναγψ Γ〈βορ ελσ!σορβαν α Μι φ〈ν τερεµ χ. σζ⌠λ〈σµαγψαρ〈ζ⌠ σζ⌠τ〈ρ〈ϖαλ ϖϖτα κι 

µαγ〈νακ (Ο. Ναγψ 1961). 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ νεϖηεζ φ#ζ!δικ α µαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ τυδοµ〈νψοσ 

µ⌠δσζερεκκελ τρτν! γψ#ϕτσε, ρενδσζερεζσε. Π〈λψ〈ϕ〈νακ χσχσ〈τ ιγαζ〈β⌠λ λεξικογρ〈φιαι 

µυνκ〈σσ〈γ〈νακ ερεδµνψει ϕελεντικ. Α µ〈ρ εµλτεττ σζ⌠λ〈σµαγψαρ〈ζ⌠ σζ⌠τ〈ρ〈ν κϖλ 

µεγαλκοττα α Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. γψ#ϕτεµνψτ, αµελψ µινδ α βεννε 

φογλαλτ φραζεολ⌠γιαι ανψαγ µεννψισγτ σ µιν!σγτ, µινδ πεδιγ σζ⌠τ〈ρι φελδολγοζ〈σ〈νακ 

τυδοµ〈νψοσ σζνϖοναλ〈τ τεκιντϖε α µαι ναπιγ κορσζερ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρκντ σζολγ〈λ 
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ηασζν〈λ⌠ινακ (Ο. Ναγψ 1966). Κλν σζκσγεσ µεγεµλτενι αζ 〈λταλα ρτ Μαγψαρ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρτ, αµελψ α νψελϖ σζ⌠κινχστ εγψσγεσ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερκντ 

κεζελι, σ ανψαγ〈βαν α σζαϖακον κϖλ σζ〈µοσ φραζεολογιζµυστ ισ ταρταλµαζ (Ο. Ναγψ 1966). 

Ο. Ναγψ τββ ιδεγεν νψελϖεν ισ κιϖ〈λ⌠αν βεσζλτ, γψ τ〈γαββ κιτεκιντστ καποττ α 

κλφλδν φολψ⌠ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ιρ〈νψζαταιρα, ερεδµνψειρε ισ. Φιγψελεµµελ κσρτε σ 

ϕ⌠λ ισµερτε αζ οροσζ νψελϖ τερλετν φολψ⌠ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκατ, τββεκ κζττ ς. ς. 

ςινογραδοϖ ακαδµικυσ µυνκ〈ιτ. 1953−βαν Ο. Ναγψ Γ〈βορ φορδτ〈σ〈βαν µαγψαρυλ ισ 

µεγϕελεντ ς. ς. ςινογραδοϖ εγψικ κορσζακαλκοτ⌠ µυνκ〈ϕα, Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ φ#ββ 

τπυσαι αζ οροσζ νψελϖβεν, αµελψ 1947−βεν λ〈τοττ ελ!σζρ ναπϖιλ〈γοτ (Ο. Ναγψ 1953). Ο. 

Ναγψ Γ〈βορ µυνκ〈σσ〈γ〈ρα ς. ς. ςινογραδοϖ φραζεολ⌠γιαι ελµλετε ναγψ ηατ〈σσαλ ϖολτ, σ α 

µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ νψελϖσζετι, σζεµαντικαι, στιλισζτικαι σζεµποντ 

τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ρα ινσπιρ〈λτα.  

ϑελεντ!σνεκ τεκιντηετ! Ο. Ναγψ Γ〈βορ µυνκ〈σσ〈γα α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠για 

µεγαλκοτ〈σα τερν ισ. ς. ς. ςινογραδοϖ 〈λταλ µεγτερεµτεττ οροσζ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠για 

τερµκενψτ!εν ηατοττ α τυδοµ〈νψ〈γ φεϕλεττσγι σζιντϕνεκ µεγφελελ! µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι 

σζακσζ⌠κινχσ κιαλακυλ〈σ〈ρα ισ. Α �φραζεολ⌠γιαι εγψσγ� (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/∗= 0−1,1Ε∗), 

�εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατ� (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/&0 Λ.∗Ψ0,10), �φραζεολ⌠γιαι φορδυλατ� 

(Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ &<&.&() στβ. σζακκιφεϕεζσεκ Ο. Ναγψ Γ〈βορ φορδτ〈σα νψοµ〈ν κερλτεκ 

βε α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠γι〈βα. 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ µυνκ〈ιβαν α κορ ϕ κϖετελµνψεινεκ µεγφελελ!εν ελϖγεζτε α ΦΕ−εκ 

εγψικ λεγναγψοββ σ λεγσζνεσεββ χσοπορτϕ〈νακ � α σζ⌠λ〈σοκνακ κλνβζ! σζεµποντ � 

ρσζβεν τρτνετι, ρσζβεν λερ⌠ αλαπον τρτν! ρενδσζερεζστ, ελεµζστ (Ο. Ναγψ 1954, 

1965, 1968, 1973). 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ ελµλετιλεγ σ γψακορλατιλαγ εγψφορµ〈ν φελκσζλτ, σοκολδαλ 

σζακεµβερ ϖολτ. Α φραζεολ⌠γι〈ν κϖλ σζλεσκρ# ϕ〈ρτασσ〈γοτ σζερζεττ α λερ⌠ σ α τρτνετι 

ϕελεντσταν, α στιλισζτικα, α νψελϖµ#ϖελσ, α σζ⌠− σ κιφεϕεζστρτνετ, α λεξικογρ〈φια, α σζ⌠λ〈σοκ 

ρενδσζερεσ γψ#ϕτσε σ κυτατ〈σα σορ〈ν α φολκλ⌠ρ, α τ〈ργψι νπραϕζ σ 〈λταλ〈βαν α 

µ#ϖελ!δστρτνετ τερλετν. �Νεµ κτσγεσ, ηογψ Ο. Ναγψ µυνκ〈σσ〈γα, κλνσεν αζ 

τϖενεσ ϖεκνεκ σ α ηατϖανασ ϖεκ ελσ# φελνεκ µρτκϖελ µρϖε α φραζεολ⌠για ελµλετε 

τερν ισ αζ λϖοναληοζ ταρτοζοττ� � ρϕα ρ⌠λα ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ, αζ Ο. Ναγψ Γ〈βορ υτ〈νι νεµζεδκ 

εγψικ λεγκιϖ〈λ⌠ββ φραζεολ⌠γυσα (ϑυη〈σζ 1982:10). Ο. Ναγψ Γ〈βορ µυνκ〈σσ〈γ〈νακ 

ισµερετβεν χσακ οσζτανι λεηετ π〈λψατ〈ρσ〈νακ, ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφνεκ αρρα ϖονατκοζ⌠ ϖλεµνψτ, 

ηογψ α µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκβαν ιρ〈νψµυτατ⌠ ϖολτυκβ⌠λ ερεδ!εν, Ο. Ναγψ 

µ#ϖειβ!λ κελλ µα ν〈λυνκ ισ κιινδυλνι (ϑυη〈σζ 1982:10).  
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2. Α µαγψαρ νψελϖ τερλετν α 70−εσ σ α 80−ασ ϖεκβεν φολψ⌠ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκατ 

ελσ!σορβαν Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠, Κ〈ρολψ Σ〈νδορ, ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ, Ροζγονψιν Μ. Εµµα νεϖε 

φµϕελζι. Εζεν νψελϖσζεκνεκ α φραζεολ⌠γι〈ϖαλ καπχσολατοσ νζετειτ ρσζλετεσεν α δολγοζατ 

ελµλετι αλαπϖετσεκορ ελεµζεµ. 

Τοϖ〈ββρα ισ φολψτατ⌠δνακ α µαγψαρ φραζεολ⌠γι〈βαν µινδιγ ισ ναγψ ηαγψοµ〈νψοκκαλ 

ρενδελκεζ! ετιµολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ, µελψεκ τββ νψελϖσζ, δε ελσ!σορβαν Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ 

ακαδµικυσ νεϖηεζ φ#ζ!δνεκ (Ηαδροϖιχσ 1975, 1995). 

3. Αζ υτ⌠ββι 30 ϖβεν κλνσεν ϕελεντ!σ φεϕλ!δσνεκ λεηεττνκ τανι α µαγψαρ νψελϖ 

φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ λερ⌠ νψελϖσζετι σζεµποντ ϖιζσγ〈λατα τερλετν. Μινδενεκελ!ττ κτ 

κορσζακοσ ϕελεντ!σγ# ηι〈νψπ⌠τλ⌠ αλαπµυνκ〈τ κελλ µεγεµλτεννκ. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ Α µαγψαρ 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ οσζτ〈λψοζ〈σα χ. κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν α µαγψαρ νψελϖ 

φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ, αζ 〈λταλ〈νοσ σ α λερ⌠ φραζεολ⌠για ελµλετνεκ λεγϕαββ ηαζαι σ 

κλφλδι ερεδµνψεινεκ σοκολδαλ (σζερκεζετι, σζεµαντικαι, στιλισζτικαι) λερ〈σ〈τ, ελεµζστ σ 

ρενδσζερεζστ ϖγεζτε ελ (ϑυη〈σζ 1982). Μυνκ〈ϕα α µαι ναπιγ αλαπµυνκ〈νακ σζ〈µτ µινδ α 

µαγψαρ λερ⌠, µινδ πεδιγ α µαγψαρ εγψβεϖετ! φραζεολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκ σζεµποντϕ〈β⌠λ. Α 

ρσζλετεσ ελεµζστ λ〈σδ Α δολγοζατ ελµλετι αλαπϖετσε χ. ρσζβεν. 

4. Ροζγονψιν Μ. Εµµα Α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ νψελϖι σ νψελϖηασζν〈λατι 

αρχυλατα χ. κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν α τ〈γαββαν ρτελµεζεττ φραζεολογιζµυσοκ (σζ⌠λ〈σοκ, 

κζµονδ〈σοκ) ελµλετι κρδσειτ, λεξικολ⌠γιαι, γραµµατικαι, σζιντακτικαι, σζϖεγτανι, 

σζεµαντικαι σ κοντεξτυ〈λισ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ, ϖαλαµιντ α σζϖεγτανι ϖιζσγ〈λατταλ σσζεφγγ!εν 

στιλισζτικαι τυλαϕδονσ〈γαικατ ελεµεζτε (Ροζγονψιν 1984). Α µυνκα α σζ⌠λ〈σοκ σ 

κζµονδ〈σοκ νψελϖι σ νψελϖηασζν〈λατι ϖιζσγ〈λατ〈νακ προβλεµατικ〈ϕ〈τ ελ!σζρ ϖετι φελ α 

µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν.  

Μυνκ〈σσ〈γ〈ϖαλ µ  ινδκτ νψελϖσζ ρδεµβεν ηοζζ〈ϕ〈ρυλτ α νψελϖσζετι σζεµποντ 

µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακτερµινολ⌠για κιδολγοζ〈σ〈ηοζ, µεγτερεµτσηεζ. Σζκσγεσ 

µεγϕεγψεζνι, ηογψ β〈ρ µινδκτ δισσζερτ〈χι⌠ εσετβεν ηι〈νψπ⌠τλ⌠ µυνκ〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠, 

νψοµτατ〈σβαν ϖγλ εγψικ σεµ ϕελεντ µεγ, γψ α νψελϖσζεκ σζ〈µ〈ρα νεηεζεν ηοζζ〈φρηετ!εκ. 

5. Κ〈ρολψ Σ〈νδορ ℑλταλ〈νοσ σ µαγψαρ ϕελεντσταν χ. µυνκ〈ϕ〈βαν α Μαγψαρ 

ϕελκαπχσολατοκ ϕελεντσε χ. φεϕεζετ κερετειν βελλ φογλαλκοζικ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ 

τπυσαινακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ (Κ〈ρολψ 1970:391−396). Α σζαϖακ σ α φραζεολογιζµυσοκ 

σζερκεζετι σ σζεµαντικαι τπυσαινακ, α φραζεολ⌠για ρενδσζερσζερ# σζερϖεζ!δσνεκ, α λεξικαι 

σ α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια, σζινονµια, αντονµια σ ηοµονµια ϕελενσγνεκ τ〈ργψαλ〈σα 

σορ〈ν κνψϖε α κυτατ⌠κ σζ〈µ〈ρα σζ〈µοσ, µ〈ιγ ισ τµυτατ⌠ αλαπµεγ〈λλαπτ〈στ ταρταλµαζ. 
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6. Αζ υτ⌠ββι ιδ!βεν τββ µαγψαρ νψελϖσζ φιγψελµε α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ 

βεσζδσζιντ# ηασζν〈λατ〈νακ, α ΦΕ−εκ σζϖεγβε σζερκεσζτσνεκ, εγψεσ µαγψαρ ρ⌠κ µ#ϖειβεν 

ταλ〈ληατ⌠ φραζεολογιζµυσοκ στιλισζτικαι, σζεµαντικαι σ γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ 

ϖιζσγ〈λατ〈ρα ιρ〈νψυλτακ (Ροζγονψιν 1980, 1981, 1984  Φοργ〈χσν 1995, 1997α, 1997ε). Α 

νψελϖσζεκ ρδεκλ!δστ φελκελτεττε τοϖ〈ββ〈 α φραζεολογιζµυσοκ σαϕτ⌠νψελϖι ηασζν〈λατ〈νακ, α 

ρεκλ〈µ νψελϖβεν βετλτττ φυνκχι⌠ϕ〈νακ, α ΦΕ−εκ ρζελεµκιφεϕεζ! σζερεπνεκ, α ϖερβ〈λισ 

αγρεσσζι⌠ σορ〈ν τρτν! φεληασζν〈λ〈σ〈νακ ελεµζσε, ϖαλαµιντ α φραζεολογιζµυσοκβαν ρεϕλ! 

ετνοσζτερεοτπι〈κ στιλισζτικαι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ φελτ〈ρ〈σα (Φοργ〈χσν 1993, 

1995α, 1997). 

7. Α νψελϖσζετι κυτατ〈σοκκαλ π〈ρηυζαµοσαν, δε τ!λκ νεµ φγγετλενλ, α φολκλ⌠ρ 

κρβεν ισ φολψνακ � σ!τ σοκ〈ιγ χσακ εββ!λ αζ ιρ〈νψβ⌠λ σ ιλψεν χλλαλ � κυτατ〈σοκ. Α 

µαγψαρορσζ〈γι παρµιολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ νεµζετκζιλεγ ισ ισµερτ κπϖισελ!ι Κανψ⌠ Ζολτ〈ν, 

Σζεµερκνψι ℑγνεσ σ ςοιγητ ςιλµοσ (Κανψ⌠ 1981, 1984  Σζεµερκνψι 1975, 1994  

ςοιγητ 1971, 1975). 

3.2. Αζ ιδεγεν νψελϖι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ Μαγψαρορσζ〈γον 

3.2.1. Ιδεγεν νψελϖι φραζεογρ〈φιαι κυτατ〈σοκ σ α κτνψελϖ∀ φραζεολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ριροδαλοµ  

Ηαζ〈νκβαν α µαγψαρ νψελϖ τερλετν ϖγζεττ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκκαλ π〈ρηυζαµοσαν 

σζ〈µοσ ιδεγεν νψελϖ τερλετν φολψτακ σ φολψνακ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ. Αζ ιδεγεν νψελϖεκ 

οκτατ〈σ〈νακ γψακορλατι σζκσγλετειβ!λ ερεδ!εν ϕττεκ λτρε αζ ελσ! φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ. Αζ 

ελσ! µοδερν νµετ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ Βρ⌠ Ιζαβελλα σ Σχηλανδτ Ηενρικ 

σζερκεσζτσβεν 1937−βεν ϕελεντ µεγ (Βρ⌠−Σχηλανδτ 1937). Εζτ κϖετ!εν 1963−βαν Ν〈δορ 

Γαβριελλα σζερκεσζτσβεν µ〈ρ εγψ κορσζερ#ββ, τββ φραζεολ⌠γιαι εγψσγετ ταρταλµαζ⌠ µυνκα, 

1983−βαν πεδιγ ℑρµ⌠σν Εισενβαρτη Μαγδα σ Ρ〈χζ Οττ⌠ σζερκεσζτσβεν εδδιγ 

Μαγψαρορσζ〈γον α λεγναγψοββ τερϕεδελµ#, 8 εζερ σζ⌠τ〈ρι χικκετ µαγ〈βα φογλαλ⌠ κτνψελϖ# 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ϕελεντ µεγ (Ν〈δορ 1963  ℑρµ⌠σν−Ρ〈χζ 1983). Α 60−ασ ϖεκ ελεϕν εγψ 

σζ⌠τ〈ρσοροζατ ρσζεκντ � εγψµ〈σ υτ〈ν ϕελεντεκ µεγ αζ οροσζ, ανγολ, φρανχια, ολασζ νψελϖ 

φραζεολογιζµυσαιτ σ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελ!ιτ ταρταλµαζ⌠ � σζ⌠τ〈ρσοροζατ κτετει (λ〈σδ: 

Ρ〈κοσ 1955  Κεσζτηελψι 1961  ςγη−Ρυβιν 1962  Βακοσ 1964  Μαγαι 1966). Αζ οροσζ 

νψελϖ σζεµποντϕ〈β⌠λ κλν ισ µεγ κελλ εµλτενι Κεσζτηελψι Ερν# Ρυσσζιχιζµυσοκ. 5000 

οροσζ σζ⌠λ〈σ σ κιφεϕεζσ χ. σζ⌠τ〈ρ〈τ, µελψετ αζ οροσζ−ιδεγεννψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ 
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σορ〈βαν αζ ελσ!κ κζττ ταρτανακ σζ〈µον ιττηον σ κλφλδν εγψαρ〈ντ (Κεσζτηελψι 1961). 

Κεσζτηελψι Ερν! οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα ιδ!βεν ϕ⌠ϖαλ µεγελ!ζτε αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ 

〈λταλ σζερκεσζτεττ εγψνψελϖ# ακαδµιαι τπυσ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ µεγϕελενστ 

(≅&∋&(/&) 1967). Αζ ελσ! οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ, β〈ρ αζ ν. �πασσζϖ� 

σζ⌠τ〈ρακηοζ σοροληατ⌠, µινδ φραζεολ⌠γιαι ανψαγ〈τ, αννακ σζ⌠τ〈ρι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈τ, α βεννε 

σζερεπλ! ΦΕ−εκ σοκολδαλ γραµµατικαι, στιλισζτικαι, σζεµαντικαι µεγϖιλ〈γτ〈σ〈τ, µινδ πεδιγ αζ 

οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετστ τεκιντϖε κορσζερ#, τυδοµ〈νψοσ αλαποκον 

σζερκεσζτεττ σζ⌠τ〈ρνακ τεκιντηετ!. Ηασονλ⌠ τερϕεδελµ# οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 

µαγψαρ νψελϖτερλετεν αζ⌠τα σεµ ϕελεντ µεγ, γψ αζ οροσζ µιντ ιδεγεν νψελϖ οκτατ〈σ〈βαν, α 

µ#φορδτ〈σβαν, τολµ〈χσοκ σ φορδτ⌠κ κπζσβεν, ϖαλαµιντ α νψελϖσζετι κυτατ〈σοκβαν α µαι 

ναπιγ α λεγφοντοσαββ, ιµµ〈ρ βιβλιογρ〈φιαι ριτκασ〈γσζ〈µβα µεν! λεξικογρ〈φιαι φορρ〈σνακ 

σζ〈µτ. Κεσζτηελψι Ερν! σζ⌠τ〈ρ〈ηοζ κπεστ α κτνψελϖ# οροσζ−µαγψαρ φραζεογρ〈φι〈βαν νεµ 

ϕελεντεττ λνψεγεσ ελ!ρελπστ ς. Ι. Λαϖερ σ Ι. ς. Ζκ〈νψ, αζ Υνγϖ〈ρι Εγψετεµ νψελϖσζει 

〈λταλ α 80−ασ ϖεκ κζεπν µεγϕελεντετεττ η〈ροµνψελϖ# Οροσζ−υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρ σεµ (Χ∗)0.−%1/∗,5 1985). Τερϕεδελµτ τεκιντϖε Κεσζτηελψι σζ⌠τ〈ρ〈ν〈λ κισεββ 

τερϕεδελµ# � σσζεσεν 4000 ΦΕ−ετ ταρταλµαζ⌠ σζ⌠τ〈ρ � µ〈ρ αζ �ακτϖ� σζ⌠τ〈ρακ σορ〈βα 

σοροληατ⌠. Α σζ⌠βαν φοργ⌠ σζ⌠τ〈ρ ποζιτϖυµαινακ τεκιντηετϕκ α βεννε σζερεπλ! οροσζ ΦΕ−εκ 

σζ⌠τ〈ρι αλαπαλακϕ〈νακ, κλνβζ! ϖαρι〈νσαινακ, ϖαλενχι〈ϕ〈νακ, δισζτριβχι⌠ϕ〈νακ ποντοσαββ, α 

φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ ακκορι 〈λλαποτ〈νακ µεγφελελ! λερ〈σ〈τ. Α σζ⌠τ〈ρ ποζιτϖυµαι κζ 

ταρτοζικ τοϖ〈ββ〈 α ΦΕ−εκ σζϖεγβελι καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγειτ, ϕελεντσνεκ ποντοσαββ 

ρτελµεζστ σζολγ〈λ⌠ σζπιροδαλµι µ#ϖεκβ!λ ϖεττ οροσζ νψελϖ# ιλλυσζτρ〈χι⌠σ ανψαγ κζλσε. Α 

φραζεολογιζµυσοκ ρενδσζερσζερ# σαϕ〈τοσσ〈γαινακ βεµυτατ〈σ〈τ (α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια, 

αντονµια, πολισζµια, ηοµονµια), α ΦΕ−εκ στιλισζτικαι ϕελλεµζ!ινεκ 〈βρ〈ζολ〈σ〈τ σ µαγψαρ 

νψελϖι µεγφελελτετσνεκ µιν!σγτ τεκιντϖε αζονβαν α σζ⌠τ〈ρ Κεσζτηελψι Ερν! σζ⌠τ〈ρ〈νακ 

γψακορλατ〈τ κϖετι (α σζ⌠τ〈ρ σζακαϖατοττ σ ποζιτϖ ισµερτετστ λ〈σδ: Χσιγε−Σζκελψ 1985α). 

Εζτ κϖετ!εν τββ, οκτατ〈σι χλοκατ σζολγ〈λ⌠ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ, γψ#ϕτεµνψ λ〈τοττ 

ναπϖιλ〈γοτ, αµελψεκ α φεντεββ εµλτεττ ν. �πασσζϖ� σζ⌠τ〈ρακτ⌠λ ελτρ!εν µ〈ρ σοκολδαλαν, 

κοµµυνικατϖ χλβ⌠λ µυτατϕ〈κ βε αζ ιδεγεν νψελϖι φραζεολογιζµυσοκατ σ ηασζν〈λατυκατ (λ〈σδ: 

Ηεσσκψ 1982  Φλδεσ 1986α  Β〈ρδοσι 1983  Παχζολαψ 1985  ςερεσσ 1983  ∆υβροϖιν−Κλαυδψ 

1990). Αζ ιντερκυλτυρ〈λισ καπχσολατοκ φεϕλ!δσνεκ, α µ#φορδτ〈σ γψακορλατι σζκσγλετεινεκ, 

ϖαλαµιντ αζ 〈λλαµνψελϖ µαγασ σζιντ# ισµερετε ιρ〈ντ τ〈µασζτοττ κϖετελµνψεκνεκ 

µεγφελελ!εν Ροµ〈νι〈βαν µαγψαρ−ροµ〈ν σ ροµ〈ν−µαγψαρ, Σζλοϖ〈κι〈βαν µαγψαρ−σζλοϖ〈κ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ϕελενικ µεγ (λ〈σδ: Ηαβοϖ�τιακοϖα−Ηασ〈κ 1980  ς# 1978−1984  

Κελεµεν−Σζ〈σζ 1984). 
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Α µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι λεξικογρ〈φια ρϖενδετεσ φεϕλ!δσϖελ εγψιδεϕ#λεγ α 

φραζεογρ〈φια κλνβζ! ελµλετι σ γψακορλατι προβλµ〈ι κερλτεκ ναπιρενδρε. Α ηαζαι ελµλετι 

φραζεογρ〈φιαι µυνκ〈κ κζλ κιεµελκεδ! ϕελεντ!σγ#εκ Τατ〈ρ Βλα µυνκ〈ι (λ〈σδ: Τατ〈ρ 1974, 

1977, 1978, 1980, 1982, 1984). 

Τατ〈ρ Βλα µονογρ〈φι〈ιβαν σ σζ〈µοσ τανυλµ〈νψ〈βαν α φραζεολ⌠γιαι λεξικογρ〈φια 

ακτυ〈λισ κρδσειϖελ φογλαλκοζικ: ελεµζσ αλ〈 ϖετι αζ εγψνψελϖ∀ σ κτνψελϖ∀ φραζεολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρακ φραζεολ⌠για ταρταλµ〈τ, α φραζεολογιζµυσοκ ρενδσζερσζερ∀ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ 

(πολισζµια, σζινονµια, ϖαριαβιλιτ〈σ, γραµµατικαι, στιλισζτικαι ϕελλεµζ#κ, ϖαλενχια στβ.) 

σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈τ. Μεγϖετι εγψ µινδεν ιγνψτ κιελγτ! ακαδµιαι τπυσ µοδερν οροσζ−

µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ µεγαλκοτ〈σ〈νακ ελµλετι αλαπϕαιτ. 

Τατ〈ρ Βλα Η.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ∋&)∗.1. Θ8ΛΛ/∗= ∋0/Λ1/&Α.∗Ξ1=. 

Ο−,&=ΣΒ2,Β0 Ξ1∋&∋&Α120Λ/10 Λ∋&)∗.1 (Τατ〈ρ 1985) χ. µυνκ〈ϕα νεµζετκζι σζακµαι 

ελισµερστ ηοζοττ ρ⌠ϕ〈νακ.  

Αζ ιδεγεν νψελϖεκ ϖισζονψλατ〈βαν α µαγψαρ φραζεολ⌠γυσοκατ α τββνψελϖ∀ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτσε, αζ ιδι⌠µ〈κ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σα, α σζ〈µτ⌠γπεσ 

σζ⌠τ〈ρσζερκεσζτσ, ϖαλαµιντ α κλνβζ# ϕ τπυσ (τεµατικυσ, ιδεογρ〈φιαι, οκτατ〈σι 

χλοκατ σζολγ〈λ⌠ σ ακτϖ ινφορµ〈χι⌠κατ νψϕτ⌠) φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτσι 

προβλµ〈ι φογλαλκοζταττ〈κ (Ηορϖ〈τη 1979  Ηεσσκψ 1980α  Β〈ρδοσι 1982, 1982α  Σζελπ 

1983  Φ〈βι〈ν 1984  Παχζολαψ 1985  Γψρκε 1998).  

3.2.2. ℑλταλ〈νοσ, ϖαλαµιντ κοντρασζτϖ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ 

Μαγψαρορσζ〈γον 

Αζ ιδεγεν νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερϖελ καπχσολατοσ ελµλετι σ γψακορλατι 

προβλµ〈κ τανυλµ〈νψοζ〈σα α 60−ασ ϖεκβεν ϖεσζι κεζδεττ. Αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γι〈ϕα 

τανυλµ〈νψοζ〈σα τερλετν Πετε Ιστϖ〈ν, Ηαϕζερ Λαϕοσ σ Τατ〈ρ Βλα ϖολτακ αζ ττρ!κ. Α 

νψελϖοκτατ〈σ γψακορλατι σζκσγλετειβ!λ κιινδυλ⌠ µυνκ〈κ φ!λεγ αζ οροσζ σ α µαγψαρ 

φραζεολογιζµυσοκ σ 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ εγψεσ σζερκεζετι χσοπορτϕαινακ 

εγψβεϖετσϖελ, α κζττκ λϖ# σζερκεζετι σ σζεµαντικαι αζονοσσ〈γοκ σ ελτρσεκ 

φελτ〈ρ〈σ〈ϖαλ, αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρρα τρτν# φορδτ〈σ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαιϖαλ 

φογλαλκοζτακ (Πετε 1957, 1958, 1966, 1968  Ηαϕζερ 1967, 1969, 1970, 1972; Φ∗(∗. 1996:28−

29). 

Α ηατϖανασ ϖεκ ϖγν, α ηετϖενεσ ϖεκ ελεϕν σζλεττεκ µεγ αζ ελσ! νεµζετκζι 

µρχϖελ µρϖε ισ κοµολψ ελισµερστ κιϖ〈λτ⌠ φραζεολ⌠γιαι ελµλετι µυνκ〈κ. Α νψελϖσζεκετ α 

φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ κρδσει, α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ φογαλµα, ισµρϖει, α φραζεολ⌠για 
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ηατ〈ραι, σζερκεζετι τπυσαι, α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια, σζινονµια σ ηοµονµια 

προβλµ〈ι, ϖαλαµιντ α ΦΕ φορδτ〈σ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαι φογλαλκοζταττ〈κ (Ηαϕζερ 1969, 1970, 

1972  Ηορϖ〈τη 1978, 1980  Τατ〈ρ 1975α, 1975β, 1975χ, 1976, 1977α, 1978α  Γψρκε 1977, 

1977α, 1978, 1979  Γ〈σπ〈ρ 1975  Γορεϖοϖν 1983). 

Α µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκβαν αζ ιγαζι φελλενδλστ αζ υτ⌠ββι 20 ϖ 

ϕελεντι. Τββ νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν αλαπµυνκ〈κ � µονογρ〈φι〈κ, τανκνψϖεκ, σζ⌠τ〈ρακ � 

ϕελεντεκ µεγ. Κλνσεν αζ οροσζ, α νµετ σ α φρανχια νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ 

τανυλµ〈νψοζ〈σα τερν σζλεττεκ ιγεν φιγψελεµρεµλτ⌠ ερεδµνψεκ.  

Αζ, ηογψ α 80−ασ ϖεκτ!λ κεζδ!δ!εν ηαζ〈νκβαν ηανγσλψοζοτταν αζ οροσζ σ α νµετ 

νψελϖ ϖονατκοζ〈σ〈βαν κλνσεν ιντενζϖ σ σοκρτ# φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ φολψτακ σ φολψνακ, 

τββ οκκαλ ισ µαγψαρ〈ζηατ⌠: 

• µινδ α µαγψαρ, µινδ πεδιγ α νµετ σ αζ οροσζ νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν α 

φραζεολ⌠για ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλν〈ϖ〈 ϖ〈λτ, νεµζετκζι ϖισζονψλατβαν 

τββιρ〈νψ, ιντενζϖ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ φολψτακ σ φολψνακ; 

• ερρε αζ ιδ!σζακρα τεηετ! α κιϖ〈λ⌠ νψελϖτυδ〈σσαλ, σζλεσκρ# τυδοµ〈νψοσ 

τ〈ϕκοζοττσ〈γγαλ ρενδελκεζ! ϕαββ νψελϖσζνεµζεδκ φραζεολ⌠γιαι 

µυνκ〈σσ〈γ〈νακ κιβοντακοζ〈σα; 

• εγψ−εγψ µεγηατ〈ροζ⌠ ηαζαι σζεµλψισγ µυνκ〈σσ〈γ〈νακ κισυγ〈ρζ〈σα, 

ισκολατερεµτ! ερεϕε; 

• α νµετ νψελϖ ϖονατκοζ〈σ〈βαν: α 90−εσ ϖεκβεν α νµετ νψελϖ στ〈τυσζ〈βαν, 

πρεσζτζσβεν βεκϖετκεζεττ ϖ〈λτοζ〈σοκκαλ, αζ ιδεγεν νψελϖεκ οκτατ〈σ〈ϖαλ 

σζεµβεν τ〈µασζτοττ µαγασαββ κϖετελµνψεκκελ; 

• αζ οροσζ νψελϖ ϖονατκοζ〈σ〈βαν: α φραζεολ⌠για, µιντ νψελϖσζετι δισζχιπλνα 

µαγασ φεϕλεττσγι σζιντϕϖελ, ηαγψοµ〈νψοσ νπσζερ#σγϖελ (λ〈σδ µγ: [5Ι./0−

ΗΙ∋5−0Ν 1986, 1989  Φλδεσ−Γψρκε 1987  Γψρκε 1999). 

Αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ τββ ϖτιζεδεσ τανυλµ〈νψοζ〈σα τερλετν 

κλνσεν κιεµελκεδ!νεκ τεκιντηετϕκ Τατ〈ρ Βλα σοκολδαλ φραζεολ⌠γυσι µυνκ〈σσ〈γ〈τ. Τατ〈ρ 

Βλα Θ8ΛΛ/∗= Ξ.∗Σ0&∋&Α1= χ. µονογραφικυσ ϕελλεγ# εγψετεµι τανκνψϖβεν αζ εγψετεµεσ 

φραζεολ⌠για λεγϕαββ τυδοµ〈νψοσ ερεδµνψειτ σ σοκϖεσ σαϕ〈τ αλαπκυτατ〈σαιτ σσζεγζι. Μινδ 

τυδοµ〈νψοσσ〈γ〈τ, µινδ πεδιγ α βεννε τ〈ργψαλτ προβλµακρκ φοντοσσ〈γ〈τ, σοκρτ#σγτ σ 

αλαποσσ〈γ〈τ τεκιντϖε νεµζετκζιλεγ ισ ελισµερτ µυνκα (Φ∗(∗. 1992). Α βεννε φελϖετεττ 

προβλµ〈κ (α ΦΕ φογαλµα, ισµρϖει  α φραζεολ⌠για ηατ〈ραι  α ΦΕ−εκ σζεµαντικαι, λεξικο−

γραµµατικαι σ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι  α φραζεολογιζµυσοκ φορµαι σ ταρταλµι εγψσγε  
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α ΦΕ−εκ ϖαλενχι〈ϕα  α ΦΕ−εκ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι: α µονοσζµια−πολισζµια, 

σζινονµια−αντονµια, α ηοµονµια, εναντιοσζµια, ϖαριαβιλιτ〈σ προβλµ〈ϕα  α ΦΕ−εκ 

λεξικο−γραµµατικαι οσζτ〈λψοζ〈σα) � ιρ〈νψµυτατ⌠ακ αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ 

τοϖ〈ββι τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν. Σζεµαντικαι, γραµµατικαι σ στιλισζτικαι οριεντ〈λτσ〈γ 

µυνκ〈ϕ〈βαν Τατ〈ρ Βλα ϕ τεξτολ⌠γιαι σ πραγµατικαι κρδσεκετ ϖετ φλ, τββεκ κζττ αζ 

εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ#κ ϕελεντ#σγτ α ΦΕ−εκ βεσζδβελι ηασζν〈λατ〈βαν (λ〈σδ: Κρκιτσ 

ϑ⌠ζσεφνεκ α κνψϖρ!λ ροττ ποζιτϖ ρτκελστ: ;.0/12 1994). Τατ〈ρ Βλα φιγψελµε τββ 

τανυλµ〈νψ〈βαν αζ οροσζ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ εδδιγ µγ κι νεµ δολγοζοττ 

ρσζτερλετειρε � α φραζεολ⌠γιαιλαγ κτττ σζ⌠ϕελεντσρε, α νϖµ〈σι, σζ〈µνεϖεσ, µοδαλιτ〈στ 

ϕελλ#, α κτ#σζ⌠κ σ µ⌠δοστ⌠σζ⌠κ σζερεπτ βετλτ# ΦΕ−εκ ελεµζσρε ιρ〈νψυλτακ (Φ∗(∗. 

1996, 1997α, 1998). 

Φιγψελεµρε µλτ⌠ακ α νµετ νψελϖ φραζεολ⌠γι〈ϕα ϖονατκοζ〈σ〈βαν σζλετεττ ελµλετι 

µυνκ〈κ σ γψακορλατι χλοκατ σζολγ〈λ⌠ τανκνψϖεκ, γψ#ϕτεµνψεκ. Α κρονολ⌠γιαι σορρενδετ 

κϖετϖε κλνσεν κιεµελκεδ!νεκ κελλ τεκιντενι Ηεσσκψ Ρεγινα σ Φλδεσ Χσαβα λερ⌠ σ 

εγψβεϖετ! φραζεολ⌠γιαι µυνκ〈ιτ (Ηεσσκψ 1978, 1980α, 1982, 1982α  Φλδεσ 1986). 

Αζ εγψετεµεσ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ λεγϕαββ ερεδµνψειβ!λ κιινδυλϖα α µαγψαρ 

γερµανιστ〈κ κιφεϕτικ α φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ ελµλετι κρδσειϖελ, προβλµ〈ιϖαλ καπχσολατοσ 

νζετεικετ, ελεµζικ α φραζεολ⌠γιαι ϕελεντσ σζινκρον µοτιϖ〈λτσ〈γ〈ϖαλ, α φραζεολ⌠γιαι 

ϖαριαβιλιτ〈σ σ σζινονιµιτ〈σ ϕελενσγϖελ καπχσολατοσ νζετεικετ. 

Κλνσκππεν φιγψελεµρεµλτ⌠ ερεδµνψεκ σζλεττεκ αζ εγψβεϖετ# φραζεολ⌠γιαι 

κυτατ〈σοκ, τββεκ κζττ α νµετ, αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ 

εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα τερν. 

Α κλνβζ! νψελϖεκ τερλετν ϖγζεττ ηαζαι κονφροντατϖ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ τββ 

ιρ〈νψ〈τ λεηετ µεγκλνβζτετνι: 

1. αζ εγψβεϖετ# φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ κρδσει, ελϖει  

2. εγψβεϖετσ εγψεσ φραζεολογιζµυσοκ ανψαγα αλαπϕ〈ν  

3. α φραζεολογιζµυσοκ κλνβζ# (γραµµατικαι, σζερκεζετι, σζεµαντικαι, τεµατικυσ) 

χσοπορτϕαινακ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα  

4. κλνβζ# νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα. 

Αζ εγψβεϖετ! φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ τερλετν τββ νψελϖ ϖονατκοζ〈σ〈βαν ισ σοκρτ# σ 

ερεδµνψεσ µυνκ〈λατοκ φολψτακ σ φολψνακ. Αζ ελεµζσεκ φ!λεγ α φραζεολογιζµυσοκ εγψεσ 

σζερκεζετι−σζεµαντικαι, στιλισζτικαι σ τεµατικυσ χσοπορτϕαινακ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατ〈ρα 

ιρ〈νψυλτακ (λ〈σδ: Φλδεσ 1983, 1984, 1985, 1985α, 1985β, 1987β, 1991, 1992, 1993  Ηεσσκψ 

1980, 1982, 1984α, 1984β, 1985, 1985α  Σοµηεγψι 1984  Τ⌠την 1985  Χσιγε 1982, 1985, 
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1986, 1990  Σιµον 1999  Β〈ρδοσι 1990  ϑυη〈σζ 1996  Φοργ〈χσν 1993, 1994, 1997, 1997α, 

1997β, 1997χ  Ηορϖ〈τη 1980, 1984  Γψρκε 1989  Μαψερ 1984). 

Α φραζεολ⌠για ρενδσζερσζερ∀ σαϕ〈τοσσ〈γαι, α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια, σζινονµια, 

ηοµονµια, εναντιοσζµια ϕελενσγε, α φραζεολ⌠γι〈νακ µ〈σ νψελϖι σζιντεκκελ ϖαλ⌠ 

καπχσολατα, κλχσνηατ〈σα, τοϖ〈ββ〈 α φραζεολογιζµυσοκ αλαπϕ〈ν τρτν# σζ⌠κπζσ 

λνκεν φογλαλκοζταττα α νψελϖσζεινκετ (λ〈σδ: Τατ〈ρ 1978α, 1980  Φλδεσ−Γψρκε 1988  

Φλδεσ−Ναζαροϖ 1989  Γψρκε 1983, 1985, 1991, 1991α). 

Α φραζεολ⌠για ορσζ〈γισµερετι ταρταλµ〈ϖαλ, ϖαλαµιντ α φραζεολογιζµυσοκ 

οκτατ〈σ〈νακ µ⌠δσζερτανι ϖονατκοζ〈σαιϖαλ σζιντν τββεν φογλαλκοζτακ (Γψρκε 1977β, 

1983  Φλδεσ 1984, 1990, 1990α). 

Εγψεσ ρ⌠κ νψελϖνεκ σαϕ〈τοσσ〈γαι, µ∀ϖεικ φραζεολ⌠γιαταρταλµ〈νακ ελεµζσε, α 

ΦΕ στιλισζτικαι σζερεπε, α φραζεολογιζµυσοκ σζ⌠τ〈ρι φελδολγοζ〈σα, φορδτ〈σα, α µ∀φορδτ〈σ 

φραζεολ⌠γιαι προβλµ〈ι στβ. τββ τανυλµ〈νψβαν, χικκβεν νψερτεκ µεγφογαλµαζ〈στ (Τατ〈ρ 

1977α, 1980, 1980α, 1996, 1997β  Φλδεσ 1987  Ηορϖ〈τη 1985  Μισκψ−Λενδϖαι 1981  

ϑυη〈σζ 1996  Χσιγε 1987  Κλαυδψ 1995  Μορϖαψ 1978  Βακοσ 1999  Ναγψ 1997  Ο,&−1 

1988; ϑ∗./&,1 1985, 1987,1989, 1997; :∗∋∗1 1985, 1987, 1989, 1989∗, 1989β). 

Αζ ιδεγεν νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ τανυλµ〈νψοζ〈σα φοκοζατοσαν κιτερϕεδτ 

µ〈σ νψελϖεκρε, γψ αζ ανγολ, ολασζ, σπανψολ, λενγψελ, σζερβηορϖ〈τ νψελϖ φραζεολ⌠γι〈ϕ〈ρα ισ 

(λ〈σδ: Μορϖαψ 1977, 1977α, 1978, 1978α, 1978β, 1980, 1981  Σοµηεγψι 1984  Φ〈βι〈ν 1984, 

1986  Ηολλ⌠ 1990  Μακκαι 1990  Β〈ρδοσι 1990). 

Λεγϕαββαν α νψελϖσζεκ φιγψελµε αζ ιδεγεν νψελϖι φραζεολογιζµυσοκ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈νακ 

κυτατ〈σα φελ ιρ〈νψυλ, σ µ〈ρ τββ φιγψελεµρε µλτ⌠ τανυλµ〈νψ λ〈τοττ ναπϖιλ〈γοτ (;1ΝΝ1?&, 

1997  Τα(∗. 1999). 
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3.3. Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ λεξικο−σζεµαντικαι 

χσοπορτϕ〈νακ ηελψε α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερβεν 

3.3.1. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ κυτατ〈σ〈νακ 

ελ#ζµνψει 

Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ κλνβζ! σζεµποντ � τββεκ κζττ εγψβεϖετ! 

ϕελλεγ# � τανυλµ〈νψοζ〈σα µινδ α ηαζαι, µινδ πεδιγ α κλφλδι (φ!λεγ αζ οροσζ) νψελϖσζετι 

σζακιροδαλοµβαν νινχσ µινδεν ελ!ζµνψ νλκλ. Α ΦΕ−εκ εζεν λεξικαι−σζεµαντικαι χσοπορτϕα 

ναγψ σζ〈µ〈ν〈λ σ ρδεκεσσγνλ φογϖα µ〈ρ α 60−ασ ϖεκβεν φελκελτεττε α νψελϖσζεκ 

φιγψελµτ. 

Α 60−ασ ϖεκτ!λ κεζδϖε αζ εγψεσ νψελϖεκ σζοµατικυσ ΦΕ−ει 〈λλοµ〈νψ〈νακ 

σσζεγψ#ϕτσε, ρενδσζερεζσε, κλνβζ! σζεµποντ οσζτ〈λψοζ〈σα σ λερ〈σα κτ κανδιδ〈τυσι  

δισσζερτ〈χι⌠ κυτατ〈σι τ〈ργψ〈τ κπεζτε. Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ τερλετν φολψ⌠ κυτατ〈σοκ εδδιγ κτ 

ιρ〈νψβαν φολψτακ: εγψρσζτ αζ εγψεσ νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερν βελλ, µ〈σρσζτ εγψβεϖετ! 

ασπεκτυσβαν � κτ ϖαγψ τββ νψελϖ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαινακ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα 

τµακρβεν.  Ελσ!κντ Φ. ςακκ σζτ νψελϖσζ γψ#ϕτττε εγψβε σ α φραζεολ⌠για τυδοµ〈νψ〈νακ 

ακκορι φεϕλεττσγι σζνϖοναλ〈ϖαλ σσζηανγβαν ελεµεζτε αζ σζτ νψελϖ σζοµατικυσ ΦΕ−εινεκ 

σζερκεζετι, σζεµαντικαι σ στιλισζτικαι χσοπορτϕαιτ, αζ σζτ σζοµατιζµυσοκ φραζµ〈κατ αλκοτ⌠ 

σζερεπτ (Η. ϑ∗//:1964). 

Εζτ κϖετ!εν Ε. Σζ. ϑακιµοϖα εγψ µ〈σικ φιννυγορ νψελϖ, α µαρι νψελϖ σζοµατικυσ ΦΕ−

εινεκ ανψαγα αλαπϕ〈ν σοκολδαλαν ελεµζι α τεστρσζνεϖεκ σζιµβολικ〈ϕ〈τ α µαρι νψελϖ 

σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαινακ κρβεν (∆/1?&)∗:1975). 

Αζ οροσζ σ µ〈σ ιδεγεν νψελϖεκ σζοµατικυσ ΦΕ−εινεκ εγψβεϖετ! ϕελλεγ# 

τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ εδδιγ µ〈ρ τββ νψελϖσζ ισ φογλαλκοζοττ. 

Αζ εγψβεϖετ! ϕελλεγ# µυνκ〈κ κζλ µινδενεκελ!ττ Ο. Ναζαροϖ, ϑυ. Α. ∆ολγοπολοϖ, Ν. 

ς. ∆ζσανελιδζε, Μ. Ν. Αζιµοϖα, Π. Γ. Νανδαν, Ν. Ν. Κιριλλοϖα µυνκ〈ιτ σζκσγεσ 

µεγεµλτενι (3∗Σ∗.&) 1973; [&∋Α&6&∋&) 1973; ;1.1∋∋&)∗ 1975; 3∗,−∗, 1978; 

7Σ1?&)∗ 1980; [Π∗,0∋1−Σ0 1981). 

Αζ οροσζ νψελϖτερλετεν πυβλικ〈λτ µυνκ〈κ εγψρσζτ α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ 〈λταλυκ 

κιφεϕεζεττ φογαλµι κρκ σζεριντι φελοσζτ〈σ〈ϖαλ (≅&.−/&)12 1976), µ〈σρσζτ εγψεσ τρκ 

νψελϖεκ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαινακ σζερκεζετι−σζεµαντικαι λερ〈σ〈ϖαλ (Θ∗−Π∗<&) 1976; 

ΖΛ∗0) 1976) φογλαλκοζνακ. 
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Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ εγψβεϖετ! ασπεκτυσ τανυλµ〈νψοζ〈σα φελκελτεττε α 

ηαζαι νψελϖσζεκ ρδεκλ!δστ ισ: εδδιγ ε τµακρβεν ηαζ〈νκβαν κτ δισσζερτ〈χι⌠ σ κτ 

τανυλµ〈νψ σζλετεττ. Σοµηεγψι Γψυλα κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν α σζερβηορϖ〈τ−µαγψαρ ΦΕ−

εκ σσζεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈τ α κτ νψελϖ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαι αλαπϕ〈ν ϖγεζτε ελ 

(Σοµηεγψι 1984). Ναγψ Λ〈σζλ⌠ Πη∆ δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν 30 τεστρσζ νεϖτ ταρταλµαζ⌠ µιντεγψ 

1000−1000 οροσζ σ νµετ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ φογλαλκοζοττ 

(Ναγψ 2000). 

Α φεντεββ εµλτεττ κτ τανυλµ〈νψ αζ οροσζ � νµετ � µαγψαρ, ιλλετϖε αζ οροσζ σ α 

νµετ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ, α νψελϖεκ κζττι µεγφελελτετσϖελ, 

εκϖιϖαλενχια−τπυσαινακ λερ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζικ (Φλδεσ 1985; 3∗−5 1997). 

Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α λεξικ〈λισ σζοµατιζµυσοκ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈ρα, 

γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιρα, α φραζεολογιζµυσοκ λτρεϕττβεν ϕ〈τσζοττ σζερεπρε ϖονατκοζ⌠αν 

τββ νψελϖσζ ισ σζ〈µοσ ρτκεσ αδαλκκαλ σζολγ〈λ (Πετε 1989; Παππ 1979).  Α 

σζοµατιζµυσοκκαλ καπχσολατβαν κλνσεν ρσζλετεσ ελεµζσεκκελ ταλ〈λκοζηατυνκ Ηαδροϖιχσ 

Λ〈σζλ⌠ Μαγψαρ φραζεολ⌠για. Τρτνετι 〈ττεκιντσ χ. µυνκ〈ϕ〈βαν, αµελψ νεµχσακ α µαγψαρ 

σζοµατικυσ ΦΕ−εκ τ〈ρη〈ζακντ σζολγ〈λ, ηανεµ ρτκεσ τυδοµ〈νψοσ ελεµζσεκετ ισ ταρταλµαζ α 

σζοµατιζµυσοκ φραζµ〈κατ αλκοτ⌠ κπεσσγϖελ, α ΦΕ−εκ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ σ 

σζιµβ⌠λυµ−µεζ!ινεκ κιαλακυλ〈σ〈βαν ϕ〈τσζτοττ σζερεπϖελ καπχσολατοσαν. 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ κλν 

δισσζερτ〈χι⌠ κερετβεν α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν εδδιγ µγ νεµ φογλαλκοζτακ. 

∆ολγοζατοµβαν α ηαζαι εγψβεϖετ! φραζεολ⌠για τερλετν ελσ!κντ ϖγζεµ ελ α κτ νψελϖ εγψικ 

λεγναγψοββ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ νψελϖι σ βεσζδσζιντ# εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈τ, 

αµελψ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ εγσζ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερρε ϖονατκοζ⌠αν ισ ρτκεσ 

αδαλκοκκαλ σζολγ〈λ (Ηαδροϖιχσ 1995). 

Α δολγοζατ κορπυσζ〈τ κπεζ! 1376 οροσζ σ 1177 µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−ετ κλνβζ! 

εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ! φραζεολ⌠γιαι σ νεµ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ 〈λλοµ〈νψ〈β⌠λ γψ#ϕτττεµ. 

Γψ#ϕτσεµ φορρ〈σ〈υλ εγψρσζτ αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ, 

Α. Ι. Φϕοδοροϖ κτκτετεσ Αζ οροσζ ιροδαλµι νψελϖ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα, ϖαλαµιντ Σζ. 

ςλαηοϖ σζερκεσζτσβεν µεγϕελεντ Οροσζ−βολγ〈ρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζολγ〈λτ, µ〈σρσζτ 

ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σαιµατ κιτερϕεσζτεττεµ αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακρα ισ, Κεσζτηελψι 

Ερν# Ρυσσζιχιζµυσοκ χ. οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ〈ρα, ιλλετϖε α η〈ροµνψελϖ# Οροσζ−

υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ανψαγ〈ρα, αµελψ ς. Ι. Λαϖερ σ Ζκ〈νψ Ιµρε υνγϖ〈ρι 

νψελϖσζεκ σζερκεσζτσβεν ϕελεντ µεγ (α τοϖ〈ββιακβαν ρϖιδτϖε: Η:Θ∆ 1987, ΗΙ−&.&) 

1995 (Η:40), ϑ∋∗>&) 1980 (ϑ∋: ,−120), Κεσζτηελψι 1961 (Κ: ,−54), Χ∗)0.−%1/∗,5 1985 
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(Χ−%:140)). Α γψ#ϕτστ κιεγσζτεττεµ αζ οροσζ σ α µαγψαρ ρτελµεζ! σζ⌠τ〈ρακ φραζεολ⌠γιαι 

ανγψαγ〈ϖαλ (ΟΠ0Α&)−Κ)0−&)∗ 1997, :Θ∆ Ι−Ις, ⊃ρτΣζ Ι−ςΙΙ, ⊃Κσζ). Α µαγψαρ νψελϖι 

µεγφελελτετσεκνλ σεγτσγλ ηϖταµ Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ σ Γ〈λδι Λ〈σζλ⌠ 〈λταλ σζερκεσζτεττ 

κτκτετεσ Οροσζ−µαγψαρ σ Μαγψαρ−οροσζ σζ⌠τ〈ρτ (Ηαδροϖιχσ−Γ〈λδι 1974, 1977 (Ο−Μ: 

Ι/214); (Μ−Ο: Ι/56)), α λεγϕαββ εγψκτετεσ Οροσζ−µαγψαρ σ Μαγψαρ−οροσζ σζ⌠τ〈ρτ (Γ〈λδι−

Υζονψι 2000 (Γ−Υ)), ιλλετϖε Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. 

γψ#ϕτεµνψτ (Ο. Ναγψ 1966 (ΟΝΓ)), ϖαλαµιντ Φλδεσ Χσαβα Μαγψαρ−νµετ−οροσζ 

βεσζδφορδυλατοκ, Μ. Ι. ∆υβροϖιν � Κλαυδψ Κινγα Οροσζ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ 

κπεκβεν σ Ν. Μ. Σανσζκιϕ � ϑε. Α. Βισζτροϖα � ςερεσσ ςερονικα 700 οροσζ 

βεσζδφορδυλατ χ. τανσζ⌠τ〈ρ〈τ (Φλδεσ 1987 (Φ); ∆υβροϖιν � Κλαυδψ 1990 (∆−Κ); Σανσζκιϕ 

� Βισζτροϖα � ςερεσσ 1983 (ΣΒς)). (Α ζ〈ρ⌠ϕελβεν ηασζν〈λατοσ ρϖιδτσεκ ιττ ισ ΦΕ−εκ 

φορρ〈σ〈νακ ϕελλσρε σζολγ〈λνακ). 

Α φορρ〈σκντ σζολγ〈λ⌠ σζ⌠τ〈ρακ σσζεσεν 1376 οροσζ σ 1177 µαγψαρ σζοµατικυσ 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγετ ταρταλµαζνακ. Αζ αλ〈ββι (1.σζ.) τ〈βλ〈ζατ αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ 

φραζεολογιζµυσοκ τεστρσζνεϖεκ σζεριντι σζ〈µσζερ# µεγοσζλ〈σ〈τ ταρταλµαζζα. 

1. σζ. τ〈βλ〈ζατ 
Α ΤΕΣΤΡ⊃ΣΖΝΕςΕΣ ΦΡΑΖΕΟΛΟΓΙΖΜΥΣΟΚ ΣΖℑΜΣΖΕΡ] ΜΕΓΟΣΖΛℑΣΑ ΑΖ 

ΟΡΟΣΖ ⊃Σ Α ΜΑΓΨΑΡ ΝΨΕΛςΒΕΝ 

Ν/Ν Οροσζ νψελϖ Μαγψαρ νψελϖ 

1.  +&/ 13 
Ολδαλ <εµβερ, 
〈λλατ> 

4 

2.  +&.&−∗ 2 Σζακ〈λλ 4 
3.  +.&)5 5 Σζεµλδκ 2 
4.  +.9>& 2 Βενδ# 1 
5.  ϑ1>&. (28<, >&>&∋) 0 ⇐στκ 1 
6.  ϑ&∋&ΛΒ ()&∋&Λ&/) 11 Ηαϕ (ηαϕσζ〈λ) 14 
7.  4∋∗Σ (Α∋∗Σ∗) 136 Σζεµ 94 
8.  4∋&(/∗ 4 Τοροκ (γαρατ) 1 

9.  
4&∋&)∗ (Α∋∗)∗, 
<∗Ν/∗, /&(0∋&/) 

132 Φεϕ (κοβακ) 95 

10.  4&.< 5 Ππ 2 
11.  4&.∋& 20 Τοροκ 10 
12.  4&.Λ(5 0 Μαροκ 10 
13.  4.8−5 13 Μελλ(κασ) 7 
14.  48<∗ (Α8<Β, Α8</1) 9 Αϕακ 2 

15.  [8> 24 
ς.:Λλεκ (ηανγυλατ, 
σζελλεµ) 

0 

16.  [8Ν∗ 76 Λλεκ 49 
17.  Τ0∋8−&/ 4 Γψοµορ 8 
18.  Τ0∋25 0 Επε 12 
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19.  Τ1)&( 5 Ηασ 18 
20.  Τ1∋∗ (Π1∋/∗) 3 ⊃ρ 4 
21.  Τ1. 9 Ζσρ (η〈ϕ) 4 
22.  Τ&6∗ 2 Σεγγ 13 
23.  %∗− 0 Φαρ (φενκ) 8 
24.  %∗(Β∋&/ 1 Νψακσζιρτ (ταρκ⌠) 2 
25.  %&< 0 Βεγψ 7 
26.  %8< (Σ8<&/, Σ8<Β) 30 Φογ 19 
27.  ;1Ν/∗ 8 Βλ 6 
28.  ;∋Β/ 0 Αγψαρ 1 
29.  ;∋9) 0 Χσ#ρ 3 
30.  ;&Α&(5 (/&Α(1) 4 Καροµ 3 
31.  ;&Π∗ 5 Β#ρ 24 
32.  ;&∋0,& (/&∋0,1) 7 Τρδ 6 
33.  ;&,Λ/∗= Λ(&6∗ 0 Λ⌠λ〈β 1 

34.  
;&Λ(5 (/&Λ(1, 
/&Λ(&2/∗) 

12 Χσοντ 11 

35.  ;.&)5 30 ςρ 19 

36.  
;.Β∋& 
(/.Β∋ΒΝ/&) 

6 Σζ〈ρνψ 6 

37.  ;8∋∗/ 9 √κλ 1 

38.  
Χ∗−&,5 (∋−&Ν/∗, 
∋∗−&,/∗) 

2 Τενψρ 7 

39.  Χ∗6∗ 8 Μανχσ (λ〈β) 0 
40.  ΧΙΑ/10 0 Τδ# 1 
41.  Χ1Ε& 25 Αρχ 9 
42.  Χ&< 11 Ηοµλοκ 1 

43.  
Χ&−ΒΠ/∗, 
Ψ1/&∋&(/∗ 

0 Βοκα 1 

44.  Χ&Π02/∗ 2 Λαποχκα 0 
45.  Χ&/&(5 (∋&/(1) 2 Κνψκ 3 
46.  Χ&6∗(/∗ (∋&6∗(/1) 2 Λαποχκα 0 
47.  ≅1Σ1,0Ε 2 Κισυϕϕ 8 

48.  ≅&ΣΑ (?&ΣΑ1) 12 
Αγψ (αγψϖελ#, ϖελ#, 
σζ) 

13 

49.  ≅&Σ&∋5 1 Βτψκ (τψκσζεµ) 1 

50.  
≅&∋&/& 
(?∗(0.1,Λ/&0) 

2 Ανψατεϕ 1 

51.  
≅&.−∗ (.&Π∗, 
.Β∋&, .Β∋5Ε0, 
>∗.=) 

13 Ποφα 8 

52.  ≅ΒΝ/α 1 Η⌠ναλϕ 1 
53.  30.)Β 4 Ιδεγ 5 
54.  3&Α∗ (,&Α1) 89 Λ〈β 55 
55.  3&Α&(5 (,&Α(1) 7 Κρµ 9 
56.  3&Σ−.= 1 Ορρλυκ (ορρχιµπα) 0 
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57.  3&Λ 33 Ορρ 33 
58.  Ο/& (&21) (8Λ(∗.) 6 ς√.: Σζεµ (4∋∗Σ∗) 0 
59.  Υ∗Σ8>∗ 2 Κεβελ 1 

60.  
Υ∗∋0Ε (6∗ΕΒ, 
6∗∋521/) 

19 Υϕϕ 14 

61.  Υ0.Λ( (8Λ(∗.) 2 ς√.: Υϕϕ (Υ∗∋0Ε) 0 
62.  Υ02Ι,/∗ 4 Μ〈ϕ 3 
63.  Υ∋02& (6∋021) 20 ς〈λλ 13 
64.  Υ∋&(5 5 Τεστ (ησ) 8 
65.  Υ&−<&.&−&/ 0 ℑλλ 4 
66.  Υ&−Π1∋/1 1 ⊆ν 1 
67.  Υ&( 9 Ιζζαδσ〈γ (ϖερτκ) 1 
68.  Υ&(.&>∗ 2 Βελσ# ρσζεκ 0 
69.  Υ&2/1 0 ςεσε 1 
70.  Υ&=Λ 2 ∆ερκ 5 
71.  Υ86 2 Κλδκ 0 
72.  Υ8> 2 Πεηελψ (πιηε) 3 
73.  Υ82&/ (8ΣΙ∋, )&∋&Λ) 0 Κοντψ 5 
74.  Υ=(∗ (6=(/∗) 10 Σαροκ 6 
75.  Θ∗,∗ 1 Σεβ 1 
76.  Θ0<.ο (.Ι<.∗) 3 Βορδα 3 
77.  Θ&Α (.&Α∗) 6 Σζαρϖ 4 
78.  Θ&Π∗ 3 ς√.: Ποφα (≅&.−∗) 0 
79.  Θ&( 25 Σζ〈ϕ 40 
80.  Θ8/∗ (.8/1, .82/1) 161 Κζ (καρ) 108 
81.  :0.−Ε0 41 Σζϖ 85 
82.  :/8∋Β 1 Αρχιζοµ 1 
83.  :∋0Σα (Λ∋ΙΣΒ) 12 Κννψ (κννψχσεππ) 13 
84.  :∋9,/∗ (Λ∋9,1) 3 Νψ〈λχσεππ (νψ〈λ) 1 
85.  :&6∋1 3 Τακονψ 2 
86.  :61,∗ 12 Η〈τ 21 
87.  :(&6∗ 0 Ταλπ 13 
88.  :8Λ(∗) 0 ⊆ζ 1 
89.  Φ0∋& 4 Τεστ 4 
90.  Ω? 38 ⊃σζ 52 
91.  ΩΛ 4 Βαϕυσζ 5 

92.  ΩΛ(∗ 8 
ς√.: Σζ〈ϕ (αϕακ) 
(Θ&() 

0 

93.  Ω>& (8Ν1, 8Ν/1) 38 Φλ 42 
94.  Η1Σ1&,&?1= 1 ℑβρ〈ζατ (κπ) 12 
95.  ⊥)&Λ( 36 Φαροκ 1 
96.  ⊥.0<0( 2 Γερινχ (η〈τγερινχ) 1 
97.  ς0∋& 1 ς√.: Ηοµλοκ (Χ&<) 0 
98.  ς0.06 0 Κοπονψα 1 
99.  Κ0.Λ(5 4 Σζ#ρ 4 
100. Κ0= 12 Νψακ 34 
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101. Κ/8.∗ 8 ℑλλατβ#ρ (ιρηα) 4 
102. _0/α 1 Ορχα (αρχ) 1 
103. _0(1,∗ 1 Βοροστα (σρτε) 0 
104. ∆ΣΒ/ (=ΣΒ2&/) 57 Νψελϖ 26 
105. − 0 Ηαδιλ〈β 1 
106. − 0 √λ 3 

√σσζεσεν 1376  1177 
 

3.3.2. Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ κιαλακυλ〈σ〈νακ εξτραλινγϖισζτικαι 

τνψεζ#ι 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ κιαλακυλ〈σ〈βαν εγψ σορ εξτραλινγϖισζτικαι 

τνψεζ! ϕ〈τσζοττ κζρε: 

1. Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ ελσ! χσοπορτϕ〈νακ ϕελεντστ µεγηατ〈ροζ⌠ (ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈υλ 

σζολγ〈λ⌠) βελσ! νψελϖι κπ σεµµιλψεν τρτνελµι, κυλτυρ〈λισ ϖαγψ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!ρε 

ϖισσζαϖεζετηετ! ταρταλοµµαλ νεµ ρενδελκεζικ. Ιλψενεκ πλδ〈υλ α κϖετκεζ! οροσζ σ µαγψαρ 

ΦΕ−εκ: 

∗+%+/378 ,&;≅ −∃ +,5−0∋5, ,> 
+,:,−06, (ΦΓΗΙ:232) 

= βελετρικ α φογα / βιχσκ〈ϕα ϖµιβε (Κ: ,−
117) 

&7)6)78 .+4 +,5/−(. (ΦΓΗΙ:499) = λεπιπ〈λ/λεφ∀ζ ϖκιτ; τλτεσζ ϖκιν (Κ: .−261) 

73?078 ,3 &(0 +,:,−(. 
(ΦΓΗΙ:472) 

= σεγτι φελϕυτνι (φελκαπασζκοδνι) α 
σζαµ〈ρλτρ〈ν  α η⌠να αλ〈 νψλ ϖκινεκ 

ς. µγ αζ αλ〈ββι µαγψαρ−οροσζ φραζεολ⌠γιαι π〈ρηυζαµοκατ ισ: 

λετρι ϖκινεκ α δερεκ〈τ = +;%+/378 ;+13 +,5/−(. (ΦΓΗΙ:265)  

ηαϕ〈ν〈λ φογϖα ελ#ρ〈νγατ = ∗6079.&78/∗6079205378 ,3 5+%+4≅ 
06,−(. (ΦΓΗΙ:358)  

γ α κεζε αλαττ α µυνκα = −)%+ 2+607 5 6&13< (ΦΓΗΙ:117)  

λετρι ϖκινεκ α σζαρϖ〈τ = +;%+/378 6+23 +,5/−(. (ΦΓΗΙ:291)  

Α φεντιεκηεζ ηασονλ⌠ ΦΕ−εκ κιαλακυλ〈σ〈τ α σζ⌠βαν φοργ⌠ φραζεολογιζµυσοκ προτοτπυσ〈τ 

κπεζ! σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετεκβεν ϖγβεµεντ  ϕελεντσ〈τϖιτελ κλνβζ! µ⌠δοζαταιϖαλ 

µαγψαρ〈ζηατϕυκ, αµελψεκ αζ εµβερι τεστρσζεκ σεγτσγϖελ ϖγζεττ κλνβζ! χσελεκϖσεκετ 

σ 〈λλαποτοκατ φεϕεζνεκ κι. 

2. Α φραζεολογιζµυσοκ µ〈σοδικ χσοπορτϕ〈νακ κιαλακυλ〈σα � µιντ αηογψαν αζτ αζ 

εγψβεϖετ! ελεµζσ ισ βιζονψτϕα � µινδκτ νψελϖβεν αζονοσ τ〈ρσαδαλµι σ πσζιχηοφιζιολ⌠γιαι 

τνψεζ!κρε ϖεζετηετ! ϖισσζα. Α λεγτββ ΦΕ κπσζερ#σγτ α βεννε σζερεπλ! τεστρσζνϖ 〈λταλ 

βετλτττ φιζιολ⌠γιαι φυνκχι⌠ ϕελλεγε ηατ〈ροζζα µεγ. 
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Αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ κτ νψελϖβεν εζζελ µαγψαρ〈ζηατ⌠ αζ αζονοσ, ιλλετϖε ηασονλ⌠ 

σζεµαντικ〈ϕ, ϖαλαµιντ αζ ελλενττεσ κπσζερ#σγγελ (αντονιµικυσ ϕελεντσσελ) ρενδελκεζ! ΦΕ−

εκ ναγψσζ〈µ ελ!φορδυλ〈σα. 

�>∗67 /5−∗5, 4,,>#∃%.6∋(7−∗5�      ↔  �>∗67 :(/=∗5, −∋4,,>#∃%.6∋(7−∗5� 

0/)78 2+%+5& .3 ∗%)∋3< (ΦΓΗΙ:112)  ;), 2+%+5≅ (ΦΓΗΙ:114) 

Αζ αλ〈ββι οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ αζ εµβερ σζβελι, µεντ〈λισ κπεσσγεινεκ ηι〈νψ〈τ 

κλνβζ! λογικαι−φραζεολ⌠γιαι σµ〈κκαλ φεϕεζικ κι: 

α) α φεϕ, µιντ εµβερι τεστρσζ α ρ〈 νεµ ϕελλεµζ# σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ ρενδελκεζικ, 

ιλλετϖε α ρ〈 νεµ ϕελλεµζ# 〈λλαποτβαν ϖαν: 

 ∗&4739 2+%+53  (ΦΓΗΙ:113) � ρεσφεϕ∀; ρεσ α φεϕε ϖκινεκ 

β) α φεϕ ιδεγεν ανψαγβ⌠λ ϖαλ⌠: 

−&;+539 2+%+53 (ΦΓΗΙ:112) � τκφεϕ∀; φαφεϕ∀ 

43−+539 2+%+53 (ΦΓΗΙ:112) � φαφεϕ∀ 

/910..39 2+%+53 (ΦΓΗΙ:112) � τκφεϕ∀; φαφεϕ∀ 

χ) α φεϕβεν σζ ηελψεττ ϖαλαµιλψεν µ〈σ ανψαγ ϖαν: 

4+%+/3 5 2+%+5) / +,:,−(. 
(ΦΓΗΙ:112) 

� κορπα (κ〈ποσζταλ, σζαλµα, ϖζ) ϖαν α 
φεϕβεν (ΟΝΓ: φ−451) 

13(3 5 2+%+5) / +,:,−(. (ΦΓΗΙ:197) � κορπα (κ〈ποσζταλ, σζαλµα, ϖζ) ϖαν α 
φεϕβεν (ΟΝΓ: φ−451) 

Α φεϕ σζοµατιζµυσσαλ κπζεττ, αζ εµβερ σζβελι, µεντ〈λισ τεϖκενψσγτ κιφεϕεζ! 

µικροµεζ!κηζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ µινδκτ νψελϖβεν ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ!. Εζεν ΦΕ−εκ 

τββσγνεκ σζεµαντικ〈ϕα, ϕελεντσκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι κπε, αζζαλ αζ αλλεγορικυσ 

ελκπζελσσελ καπχσολατοσ, αµελψ σζεριντ αζ εµβερ φεϕε α γονδολατοκ, εσζµκ, εµλκεκ στβ. 

τ〈ρη〈ζα, ηελψε, αµελψεκετ ιµπλιχιτε ανψαγι κατεγ⌠ρι〈κκντ ιντερπρετ〈λνακ. ⊆γψ πλδ〈υλ α ροσσζ 

εµλκεζ#κπεσσγγελ ρενδελκεζ#, α µινδεντ ηαµαρ ελφελεϕτ# εµβερ ϕελλεµζσρε 

σζολγ〈λνακ αζ αλ〈ββι ΦΕ−εκ: 

−≅69539 2+%+53 (ΦΓΗΙ:112) = ρϖιδ αζ εσζε (Κ: 2−170) 

5)67)7849 5 2+%+5) (ΦΓΗΙ:61) = ϖµιτ φοργατ α φεϕβεν; αγψαλ ϖµιν; νεµ 
µεγψ κι α φεϕβ#λ  (Κ: 2−209) 

5≅413105378 0, 2+%+5≅ (ΦΓΗΙ:78, 94) = κιµεγψ α φεϕβ#λ  (Κ: 2−274) 

Εζεν σζεµαντικαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ ναγψσζ〈µ οροσζ ΦΕ σζερκεζεττ τεκιντϖε ιγε + 

νϖσζ⌠ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ φραζεολ⌠γιαι εγψσγ, µελψνεκ ιγει κοµπονενσε µοζγ〈στ ϕελεντ! 

ιγε: ς+ Ν.  ς. µγ: α φεϕβε τλικ ϖµι;α φεϕβεν φορογ ϖµι; α φεϕβε ϖεσζ ϖµιτ; α φεϕβε ϖερ 

ϖµιτ; κιϖερ ϖκινεκ α φεϕβ#λ ϖµιτ; α λ〈β〈βα σζ〈λλ ϖµι; α κρµρε κοππιντ ϖκινεκ. 
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Α µαγψαρ νψελϖβεν εννεκ αζ οροσζ νψελϖι σζερκεζετι τπυσνακ φορδτοττ σζ⌠ρενδ# µαγψαρ 

ΦΕ φελελ µεγ: α ΦΕ νϖσζ⌠ι ρσζε µεγελ!ζι αζ ιγει κοµπονενστ: δεφ. Αρτ. + Ν + ς 

3. Α φεϕ � Α&∋&)∗ λεξµ〈ϖαλ κπζεττ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ ηαρµαδικ χσοπορτϕα 

σζ〈ρµαζ〈συκατ τεκιντϖε κλνβζ!, κορ〈ββαν κελετκεζεττ, ιλλετϖε ϕελενλεγ ισ λτεζ! 

σζοκ〈σοκρα, ηαγψοµ〈νψοκρα, βαβον〈κρα ϖεζετηετ!κ ϖισσζα. Εζεν ΦΕ−εκ βελσ! νψελϖι 

κπνεκ αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λ⌠ κλνβζ! εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ!κ � νπσζοκ〈σοκ, βαβον〈κ, 

ηαγψοµ〈νψοκ � ιδ!ϖελ φελεδσβε µερλτεκ σ εζζελ εγψττ α ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! 

βελσ! νψελϖι κπ ισ φοκοζατοσαν εληοµ〈λψοσυλτ. Σζινκρον σζεµποντβ⌠λ α µαι νψελϖ〈λλαποτβαν 

µ〈ρ χσακ ετιµολ⌠γιαι κυτατ〈σοκκαλ λεηετ φελτ〈ρνι ε ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λ⌠ 

σζοκ〈σοκατ, βαβον〈κατ, ηαγψοµ〈νψοκατ. 

⊆γψ πλδ〈υλ α µαγψαρ κυτψαηαραπ〈στ σζ#ρϖελ (= ∗+6>09 50.3 (5+−10), ∋7+;≅ 

+∗+</)%07849) κελετκεζσε αζον α ηιεδελµεν αλαπυλ, ηογψ αζ ελγετεττ κυτψασζ!ρ α 

κυτψαηαραπ〈σ οκοζτα σεβ, σ αζ αζζαλ καπχσολατοσ εσετλεγεσ βετεγσγεκ (φερτ!ζσεκ) 

γψ⌠γψτ〈σ〈νακ λεγϕοββ σζερε. 

Υγψανιλψεν βαβον〈ϖαλ καπχσολατοσ αζ +∋)679 2+%+5& (ΦΓΗΙ:307) (= ηεβεηυργψ〈ν, 

εσζεϖεσζεττεν; η∀βελεβαλ〈ζσ µ⌠δϕ〈ρα (Κ: 2−183)), ϖαλαµιντ αζ +75+−078 2%3,3 (ΦΓΗΙ:300) 

(= κερλι ϖκινεκ α τεκιντεττ; ελτερελι ϖκινεκ α φιγψελµτ (Κ: 2−19)), ιλλετϖε α 6+−07849 5 

4+6+∋1) (ΦΓΗΙ:300) (= βυροκβαν σζλετεττ (Κ: χ−304)) οροσζ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ κελετκεζσε 

ισ. Εγψ−εγψ νπ σζοκ〈σαιρα, ηαγψοµ〈νψαιρα, βαβον〈ιρα, ηιεδελεµϖιλ〈γ〈ρα ϖισσζαϖεζετηετ! ΦΕ−

εκ 〈λταλ〈βαν χσακ αζ αδοττ νψελϖρε ϕελλεµζ!εκ, ριτκα κιϖτελτ!λ ελτεκιντϖε µ〈σ νπεκ 

φραζεολ⌠γιαι εσζκζειβ!λ ηι〈νψοζνακ. Ε ριτκα κιϖτεληεζ ταρτοζικ πλδ〈υλ α µαγψαρ 

κυτψαηαραπ〈στ σζ#ρϖελ ΦΕ, αµελψ αζ ανγολ νψελϖβεν ισ µεγταλ〈ληατ⌠ (= α ηαιρ οφ τηε δογ, 

τηατ βιτ ψου), αζ οροσζ νψελϖβεν αζονβαν νινχσ εκϖιϖαλενσε, χσυπ〈ν σζαβαδ σζ⌠σζερκεζεττελ 

φορδτηατϕυκ (= ∗+6>09 50.3 (5+−10), ∋7+;≅ +∗+</)%07849) (;8,1, 1984:342). 

4. Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ νεγψεδικ χσοπορτϕ〈τ αζον φραζεολογιζµυσοκ αλκοτϕ〈κ, αµελψεκ 

βελσ! νψελϖι κπβεν κλνβζ! ριτυ〈λισ σ σζιµβολικυσ χσελεκεδετεκ τκρζ!δνεκ ϖισσζα. 

Εζεν χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι κπ κιαλακυλ〈σα αζ 

αδοττ τ〈ρσαδαλοµ φεϕλ!δσνεκ βιζονψοσ σζακασζ〈βαν τ〈ρσαδαλµιλαγ φοντοσ χσελεκεδετεκ, α 

κορ〈ββαν λτεζεττ ϖαγψ µγ µα ισ λτεζ# κλνβζ# λετσζιτυ〈χι⌠κ 〈τϖιττ, µεταφορικυσ 

µεγνεϖεζσρε ϖεζετηετ! ϖισσζα. 

Α λεγτββ ιδε ταρτοζ⌠ ΦΕ ϕελεντσνεκ µοτιϖ〈λ〈σ〈υλ σζολγ〈λ⌠ σζιτυ〈χι⌠, σζιµβολικυσ 

χσελεκϖσ (χσελεκεδετ) µγ µα ισ λ! τ〈ρσαδαλµι γψακορλατ, εζρτ ε ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈υλ 

σζολγ〈λ⌠ βελσ! νψελϖι κπ (α ΦΕ σζιµβολικ〈ϕ〈νακ) µεγρτσε κλνσεββ νεηζσγετ νεµ 

οκοζ: 
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&−36078 ∗+ 6&13/ (ΦΓΗΙ:37)  = εγψµ〈σ κεζβε (µαρκ〈βα) χσαπνακ 

∗+5)62378 1 .+23/(ΦΓΗΙ:325) = ϖκινεκ α λ〈βα ελ ϖετι µαγ〈τ; τρδρε 
βορυλ / ηυλλικ ϖκι ελ∀ττ; τρδρε βορυλϖα / 
ηυλλϖα κνψργ / εσδεκελ ϖκινεκ, κρ 
ϖκιτ∀λ ϖµιτ 

5. Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ τδικ χσοπορτϕ〈τ αζον φραζεολογιζµυσοκ αλκοτϕ〈κ, αµελψεκ 

βελσ! νψελϖι κπνεκ αλαπϕ〈υλ αζ εµβερεκ κλνβζ! εµοχιον〈λισ−πσζιχηικαι 〈λλαποτ〈ϖαλ 

καπχσολατοσ γεσζτικυλ〈λ〈σ, τεστταρτ〈σ, µοζδυλατοκ σζολγ〈λνακ. Εζεν µοζδυλατοκατ κιφεϕεζ! 

σζ⌠σζερκεζετεκ αλαπϕ〈ν � α ϕελεντσ〈τϖιτελ κλνβζ! φαϕτ〈ι σεγτσγϖελ � αλακυλτακ κι αζ 

εµβερεκ κλνβζ# ρζελµι−πσζιχηικαι 〈λλαποτ〈τ κιφεϕεζ# ΦΕ−εκ. 

Α φραζεολογιζµυσοκ εζεν χσοπορτϕ〈ρα ϕελλεµζ! α σζ⌠σζεριντι σ µεταφορικυσ ϕελεντσβεν 

τρτν! εγψιδεϕ# ηασζν〈λατ: αµικορ µεγνεϖεζικ α µοζδυλατοτ, τεστταρτ〈στ, γεσζτικυλ〈λ〈στ, 

υγψανακκορ κιφεϕεζικ αζοκ σζιµβολικυσ ϕελεντστ ισ: 

∗+:0/378 ∗%)∋3/0 (Χ%: ∗−173) = ϖ〈λλατ ϖον; ϖ〈λλ〈τ ϖονογατϕα <α 
κζµβσσγ, α µεγ νεµ ρτσ 
ϕελεκντ> (Γ−Υ: Ο−Μ/405) 

63,5+−078 6&13/0 (ΦΓΗΙ:378)  = σζττ〈ρϕα α καρϕ〈τ <α ταν〈χσταλανσ〈γ / 
χσοδ〈λκοζ〈σ / τεηετετλενσγ 
κιφεϕεζσρε> (Κ: π−164) 

13∋378 2+%+5+= (Γ−Υ: Ο−Μ/192) = φεϕτ χσ⌠ϖ〈λϕα <ταγαδ〈σ, ροσσζαλλ〈σ στβ. 
ϕελλ> φεϕτ ινγατϕα(Γ−Υ: Ο−Μ/192) 

Αζ ευρ⌠παι κυλτρκρηζ ταρτοζ⌠ νπεκ κλνβζ! ρζελµι−πσζιχηικαι 〈λλαποτ〈ρα 

ϕελλεµζ! γεσζτικυλ〈λ〈σ, τεστταρτ〈σ, µοζδυλατοκ σοκ κζσ ϖον〈στ µυτατνακ, σ αζ εζεκ αλαπϕ〈ν 

λτρεϕττ ΦΕ−εκ α λεγτββ ευρ⌠παι νπ νψελϖβεν εγψµ〈στ⌠λ φγγετλενλ κελετκεζτεκ σ 

π〈ρηυζαµοσαν λτεζνεκ. 

Α κτσγβεεσσ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λνακ αζ αλ〈ββι ΦΕ−εκ: 

%+/378 6&10 (Χ%: π−258) = α κεζτ τρδελι (Κ: π−150) 

65378 .3 4);) 5+%+4≅ (ΦΓΗΙ:387)  = α ηαϕ〈τ τπι (Κ: 5−183) 

<53737849 ,3 2+%+5& (ΦΓΗΙ:504)  = α φεϕηεζ καπ (Κ: 2−210) 

Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ ε χσοπορτϕ〈ηοζ σοροληατ⌠κ µγ α κλνβζ! αρχκιφεϕεζσεκετ 

µεγνεϖεζ! σζ⌠σζερκεζετεκρε ϖισσζαϖεζετηετ! φραζεολογιζµυσοκ ισ: 

63416≅78 6+7 (ΦΓΗΙ:380)  = ελτ〈τϕα α σζ〈ϕ〈τ (Κ: π−107) 

16&7078 .+4+/ (ΦΓΗΙ:215) = φιντορογ; ηζογατϕα αζ ορρ〈τ (Κ: .−
251) 

−)%378 ;+%8(0) 2%3,3 (ΦΓΗΙ:130)  = ναγψ σζεµεκετ µερεσζτ; ναγψοκατ νζ; 
τ〈γρα (κερεκρε) νψιτϕα α σζεµτ (ϑ: 2−
27) 
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6. Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ κλν χσοπορτϕ〈τ κπεζικ αζ 〈λλατοκ ϖισελκεδσϖελ 

καπχσολατοσ ΦΕ−εκ, αµελψεκετ αζ εµβερεκ εγψµ〈σ κζττι ϖισζονψ〈βαν ελ!φορδυλ⌠ κλνβζ! 

σζιτυ〈χι⌠κρα εγψαρ〈ντ ϖονατκοζτατνακ. 

Χσακ αζ 〈λλατοκρα ϕελλεµζ! βιζονψοσ ϖισελκεδσφορµ〈κατ, µοζδυλατοκατ µεγνεϖεζ! 

σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετεκ αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ ΦΕ−εκνεκ αζ εµβερεκ µαγαταρτ〈σ〈ρα, ϖισελκεδσρε 

τρτν! ϖονατκοζτατ〈σα � αζ ετιµολ⌠γιαι σ ακτυ〈λισ ϕελεντσ κζττ ρζ!δ! ναγψφοκ 

δισσζονανχια � α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ−εκνεκ κλνλεγεσ εξπρεσσζιϖιτ〈στ κλχσνζ: 

∗+−:378 <5+47 (ΦΓΗΙ:329)  = βεηζζα φλτ−φαρκ〈τ (Γ−Υ: Ο−Μ/695) 

.35+476078 &(0 (ΦΓΗΙ:179)  = ηεγψεζι α φλτ (Γ−Υ: Μ−Ο/295) 

7. Ιγεν σζ〈µοττεϖ! αζον ΦΕ−εκ σζ〈µα, αµελψεκ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! 

νψελϖι κπ κιαλακυλ〈σ〈νακ οκακντ αζ εµβερεκρε τρτν! κλνβζ! πσζιχηοφιζικαι ϕελλεγ∀ 

ρ〈ηατ〈σ κϖετκεζτβεν κιϖ〈λτοττ φιζιολ⌠γιαι ρζσεκ (φ〈ϕδαλοµ, δη, φλελεµ, ιζγαλοµ στβ.) 

σζολγ〈λτακ. 

Εγψεσ ΦΕ−εκ ϕελετσνεκ αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λ⌠ βελσ! νψελϖι κπ κελετκεζσε α κλνβζ! 

φιζιολ⌠γιαι ϕελλεγ# ρζσεκ µεταφορικυσ 〈βρ〈ζολ〈σ〈ρα ϖεζετηετ! ϖισσζα. Α βεσζδτεϖκενψσγ 

σορ〈ν εζεκ α ΦΕ−εκ α ρεττεγσ, α φλελεµ, αζ ιζγαλοµ στβ. ρζσϖελ καπχσολατοσ σζιτυ〈χι⌠κ 

εξπρεσσζϖ µεγνεϖεζσρε σζολγ〈λνακ. Κζτυδοττ φιζιολ⌠γιαι ϕελενσγ, ηογψ α ρεττεγσ, α 

φλελεµ, αζ ιζγαλοµ ηατ〈σ〈ρα α σζϖ− σ ρρενδσζερ µ#κδσε µεγϖ〈λτοζικ, µεγϕελενικ α 

ηιδεγλελσ, ηιδεγρ〈ζ〈σ, βορζονγ〈σ ρζσε. 

Εζεκ α φιζιολ⌠γιαι τερµσζετ# ρζσεκ κελετκεζσρε ϖεζετηετ!κ ϖισσζα πλδ〈υλ αζ αλ〈ββι 

οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ 〈τϖιττ, µεταφορικυσ ϕελεντσε: 

/+6+, ∗+ 4∗0.) ∗6+;)23)7 
(ΦΓΗΙ:254)  

= α ηιδεγ φυτκοσ α η〈τ〈ν (); ηιδεγ 
βορζονγ〈σ φυτ ϖγιγ α η〈τ〈ν (ϑ: /−227)

/&63(10 ∗+%,3Β7 ∗+ 4∗0.) 
(ΦΓΗΙ:255)  

= λδβ#ρζικ α η〈τα (ϑ: /−258) 

Αζ ιδεταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ κζττ κλνσεν ϕελεντ!σ αζον ΦΕ−εκ σζ〈µα, αµελψεκ 

αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ α ↔Λ0.−Ε0≈ � �σζϖ� λεξµα ταλ〈ληατ⌠. Α �σζϖ� λεξµ〈ϖαλ κπζεττ ΦΕ−εκ 

µινδκτ νψελϖβεν αζ εµβερεκ κλνβζ! ρζελµι−πσζιχηικαι 〈λλαποτ〈τ � φλελεµ, ρεττεγσ, 

ρµ, σζοµορσ〈γ, β〈νατ στβ. ρζστ � φεϕεζικ κι. 
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Ις. ΑΖ ΟΡΟΣΖ ⊃Σ Α ΜΑΓΨΑΡ ΣΖΟΜΑΤΙΚΥΣ 

ΦΡΑΖΕΟΛΟΓΙΖΜΥΣΟΚ ΝΨΕΛςΙ ΣΖΙΝΤ∃ ΕΓΨΒΕςΕΤ! 

ςΙΖΣΓℑΛΑΤΑ 

4.1. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ 

σζερκεζετνεκ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα 

Μιελ!ττ 〈ττρννκ αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετι 

σαϕ〈τοσσ〈γαινακ σ α κτ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε ϕελλεµζ! σζερκεζετι µοδελλεκ 

(σµ〈κ) σ αζ 〈λταλυκ κιφεϕεζεττ ϕελεντσεκ (σζεµασζιολ⌠γιαι σ ονοµασζιολ⌠γιαι 

µεγκζελτσ) ϖιζσγ〈λατ〈ρα � σζκσγεσ α νψελϖ σ α βεσζδ φογαλµ〈νακ τισζτ〈ζ〈σα, 

κρληατ〈ρολ〈σα. 

Α νψελϖ σ α βεσζδ φογαλµ〈τ α δολγοζατ σζερζ!ϕε α σαυσσυρε−ι ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα. Α 

νψελϖ σζ⌠ Σαυσσυρε ελµλετβεν η〈ροµ φογαλοµσζ⌠ κερετβεν νψερ µεγφογαλµαζ〈στ 

(Σαυσσυρε 1967):  

Α λανγαγε (νψελϖσζετ) � αζ α βεσζδκσζσγ, αµελλψελ αζ ρκλ!δσ φολψτ〈ν µινδεν 

νορµ〈λισ εµβερι λνψ ρενδελκεζικ � αζ α κπεσσγνκ, ηογψ εγψµ〈σσαλ βεσζλνι τυδυνκ. Ε 

κσζσγνεκ κτ ασπεκτυσα ϖαν. Α λανγυε (α νψελϖι ρενδσζερ) σ α παρολε (α 

βεσζδτεϖκενψσγ). 

Α λανγυε φογαλµ〈ν α νψελϖ τελϕεσσγτ � ηανγκσζλεττ, α φονετικαι, φονολ⌠γιαι σ 

νψελϖτανι σζαβ〈λψαινακ σσζεσσγτ, ϖαλαµιντ σζ⌠κινχστ ρτϕκ, αµι ϖαλαµεννψι 

νψελϖηασζν〈λ⌠ εγψν ελµϕβεν τ〈ρολτ σζ⌠κπεκ σσζεσσγεκντ τ〈ρηατ⌠ φελ.  

Α παρολε (α βεσζδ) ϖαλαµελψ βεσζλ! 〈λταλ φολψτατοττ τνψλεγεσ, κονκρτ 

βεσζδτεϖκενψσγ � διναµικυσ, τ〈ρσαδαλµι τεϖκενψσγ αδοττ ιδ!βεν σ ηελψεν (Σαυσσυρε 

1967). Μ〈σκππεν φογαλµαζϖα: α παρολε (βεσζδ) α νψελϖ (λανγυε) 〈λταλ αδοττ φονεµατικυσ, 

λεξικ〈λισ σ σζερκεζετι αβσζτρακτ λεηετ!σγεκ ρεαλιζ〈χι⌠ϕα, κονκρτ µεγϖαλ⌠συλ〈σα, εγψνι 

φεληασζν〈λ〈σα (Φλδεσ 1997:153). 

Α νψελϖ (λανγυε) αβσζτρακτ ρενδσζερ, αζ εγψντ!λ φγγετλενλ λτεζ! οβϕεκτϖ 

τ〈ρσαδαλµι προδυκτυµ, α βεσζδ σζυβϕεκτϖ, αζ εγψν σζοχιαλιζ〈χι⌠σ τυλαϕδονσ〈γαι 〈λταλ 

δετερµιν〈λτ τεϖκενψσγ. 

Α δολγοζατ Ις. φεϕεζετβεν αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερνεκ ρσζρενδσζερτ κπεζ! σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 
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σαϕ〈τοσσ〈γαιτ νψελϖι σζιντεν, σζινκρον σζεµποντβ⌠λ, α µαι νψελϖ〈λλαποτνακ µεγφελελ!εν 

ϖιζσγ〈λοµ. 

Α δολγοζατ ε ρσζνεκ κορπυσζ〈τ α βεσζδβ!λ ελϖοντ σ νψελϖι σζιντεν α σζ⌠τ〈ρακβαν 

ργζτεττ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ αλκοτϕ〈κ. Α ΦΕ−εκ µιντ τββταγ 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγεκ 

σζερκεζετκβεν, γραµµατικαι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν α µαι νψελϖ〈λλαποτ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ 

(ϖαλαµιντ α νψελϖφεϕλ!δσ εγψεσ νψοµαιτ) τκρζικ ϖισσζα. Αλκοτ⌠ταγϕαικ (ριτκα κιϖτελτ!λ 

ελτεκιντϖε) α µαι οροσζ σ µαγψαρ νψελϖ γραµµατικαι σζαβ〈λψαι σζεριντ καπχσολ⌠δνακ 

εγψµ〈σηοζ, µονδαττανι σζερκεζετκ (µεγιντ χσακ ριτκα κιϖτελτ!λ ελτεκιντϖε) α µαγψαρ 

σζ⌠καπχσολατοκρα, σζ⌠σζερκεζετεκρε σ µονδατοκρα ρϖνψεσ σζιντακτικαι σζαβ〈λψοκ σζεριντ 

πλνεκ φελ. 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ κρβεν α µαι νψελϖ〈λλαποτνακ µεγφελελ! 

µινδενφλε σζ⌠καπχσολατ−, σζ⌠σζερκεζετ− σ µονδαττπυσ µεγταλ〈ληατ⌠. Α κτ νψελϖ 

φραζεολογιζµυσαινακ σζερκεζετι εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν φελτ〈ρηατ⌠κ α κτ νψελϖ ΦΕ−ιρε 

λεγινκ〈ββ ϕελλεµζ! σζερκεζετι τπυσοκ σ σζ〈µβαϖεηετ!κ αζ αδοττ σζερκεζετι τπυσοκ 〈λταλ 

κιφεϕεζεττ ϕελεντσεκ (σζεµασζιολ⌠γιαι µεγκζελτσ). 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσαινακ σζερκεζετι εγψβεϖετ! 

ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν α φελλεληετ! κλνβζ!σγεκκελ, ελτρσεκκελ σζεµβεν α ηασονλ⌠σ〈γοκατ 

χλσζερ# φιγψελεµβε ϖεννι, αζοκρα ηελψεζνι α ηανγσλψτ. Α γενετικαιλαγ σ σζερκεζετιλεγ µγ 

ολψ τ〈ϖολι κτ νψελϖ, µιντ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ εσετβεν ισ α ΦΕ−εκ στρυκτυρ〈λισ 

εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα αζτ βιζονψτϕα, ηογψ σζερκεζετκβεν τββ α ηασονλ⌠σ〈γ, µιντ αζ ελτρσ.  

 

Σζ⌠κπζσι ρενδσζερ σαϕ〈τοσσ〈γαιβ⌠λ ερεδ# ελτρσεκ: 

 Οροσζ Μαγψαρ 

• α σζ⌠σσζεττελ κεϖσβ ελτερϕεδτ αζ 
οροσζ νψελϖβεν 

• σζ⌠σσζεττελ, µιντ σσζετεττ σζαϖακ 
κπζσε σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ 

• αζ οροσζ νψελϖρε κεϖσβ ϕελλεµζ!εκ α 
µελλρενδελ! σσζετεττ σζαϖακ 

• µελλρενδελ! σσζετεττ σζαϖακ 
(ικερσζ⌠κ, σζ⌠ισµτλσεκ, στβ.) σζλεσ 
κρβεν ελτερϕεδτεκ 

• δεµινυτιϖυµοκ σ µ〈σ ρτκελ! 
κπζ!κ σζλεσ κρ# ελτερϕεδτσγε 

• δεµινυτιϖυµοκ σ µ〈σ ρτκελ! 
κπζ!κ ηασζν〈λατα νεµ ϕελλεµζ! 

• ϖονατκοζ⌠ µελλκνϖ (ανψαγνϖ) + 
φ#νϖ σζ⌠σζερκεζετ ϕελλεµζ! 

• α µαγψαρ νψελϖρε εζ νεµ ϕελλεµζ!: 
εζεν οροσζ σζ⌠σζερκεζετνεκ α 
µαγψαρβαν 〈λταλ〈βαν σσζετεττ σζαϖακ 
φελενεκ µεγ. 
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Σζ⌠φαϕι σ αλακτανι ελτρσεκ: 

• ελλϕ〈ρ⌠κ µεγλτε αζ οροσζβαν • ελλϕ〈ρ⌠κ ηι〈νψα α µαγψαρβαν σ 
τολδαλκοκκαλ, νϖυτ⌠κκαλ ϖαλ⌠ 
ηελψεττεστσε 

• Ηατ〈ροζοττ σ ηατ〈ροζατλαν νϖελ!κ 
ηι〈νψα αζ οροσζβαν 

• ηατ〈ροζοττ σ ηατ〈ροζατλαν νϖελ!κ 
µεγλτε α µαγψαρβαν 

• αζ οροσζ νψελϖβεν νεµ ϕελλεµζ!εκ α 
νϖυτ⌠κ (β〈ρ εγψεσ νψελϖσζεκ σζεριντ 
ϖαννακ) λδ: Π60473 63−0 

• α νϖυτ⌠κ γαζδαγ ρενδσζερε 

Γραµµατικαι (αλακτανι) ελτρσεκ: 

• α µελλκνεϖεκ ρϖιδ αλακϕα αζ 
οροσζβαν 

• ηι〈νψα α µαγψαρβαν 

• α π〈ροσ τεστρσζνεϖεκ τββεσ σζ〈µα αζ 
οροσζβαν 

• εγψεσ σζ〈µα α µαγψαρβαν 

Σζ⌠ρενδι ελτρσεκ: 

• κτττεββ σζ⌠ρενδ • ϖισζονψλαγ σζαβαδ σζ⌠ρενδ 

Α λεγσζεµβετ#ν!ββ α σζ⌠ρενδι ελτρσ, ϖαλαµιντ α ΦΕ−εκ σζερκεζετι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσ γραµµατικαι (σζ⌠φαϕι, σζ⌠αλκοτ〈σβελι) ελτρσ. Α µαγψαρβαν µιντ 

αγγλυτιν〈λ⌠ νψελϖβεν νινχσενεκ ελλϕ〈ρ⌠κ (αζοκατ τολδαλκοκ σ νϖυτ⌠κ ηελψεττεστικ). Α 

µαγψαρ νψελϖ εγψικ ϕελλεγζετεσ σζ⌠κπζσι σαϕ〈τοσσ〈γα α σζ⌠σσζεττελ, αµελψ σαϕ〈τοσσ〈γ α 

φραζεολογιζµυσοκ κελετκεζσε, µ〈σ νψελϖεκβ!λ τρτν! 〈τϖτελε σορ〈ν ρ〈νψοµϕα βλψεγτ α 

νψελϖ εγσζ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε.  

Σζ⌠κπζσι σαϕ〈τοσσ〈γοκ: 

Α µαγψαρβαν α σζ⌠σσζεττελ ιγεν ελτερϕεδτ εσζκζ ϕ σζαϖακ αλκοτ〈σ〈ρα. Παππ Φερενχ 

σζ〈µτ〈σαι σζεριντ ⊃ρτελµεζ! Σζ⌠τ〈ρυνκ ηαρµινχεζερ φ!νεϖε κζττ µινδσσζε νγψεζερτσζ〈ζ 

α τ!φ!νϖ, υγψανακκορ ητ σ φλεζερ α κτ σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ κπζ#δµνψ; σζ〈ζσζ〈µρα ϖαννακ 

βεννε η〈ροµ τ!β!λ, τυχατσζ〈µρα νγψ τ!β!λ 〈λλ⌠ βονψολυλταββ αλακυλατοκ 

(ηανγϖερσενψζενεκαρ, λ#πορρακτ〈ρ). Σζ⌠τ〈ρον κϖλ εννλ σσζετεττεββ αλακοκ ισ µεγ−

µεγϕελεννεκ: (γψερµεκρυηαµινταβολτ � νγψσζερεσ σσζεττελ). Εζερσζ〈µ λνεκ αζυτ〈ν 

νψελϖνκβεν αζ ολψαν σσζετεττ σζ⌠κ, αµελψεκβεν κπζ! ισ βϕικ (τεϕφλσσζ〈ϕ). Αζ οροσζ 

νψελϖ ϕ⌠ϖαλ κεϖσβ λ α σζ⌠σσζεττελλελ, µιντ ϕ φ!νϖ αλκοτ〈σι λεηετ!σγϖελ. Αζ εζερ σ 

εζερ µαγψαρ σζ⌠σσζεττελτ λεγτββσζρ εγψ−εγψ νη〈νψ σζαϖασ οροσζ σζ⌠σζερκεζετ αδϕα ϖισσζα 

(Παππ 1979:181−182). 

Α σζ⌠κπζσι σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ αζ ν. ιδιοµατικυσ ϕελεντσ∀ σσζετεττ 

σζαϖακ κελετκεζσε σ ναγψ σζ〈µβαν ϖαλ⌠ ελ!φορδυλ〈σα α µαγψαρ νψελϖβεν (ς.: ζλδφλ∀, 

τεϕφλσσζ〈ϕ, τκκελτττ, τκφεϕ∀, κ#σζϖ∀, σζλµαλοµηαρχ, ηιδεγη〈βορ, φορρ⌠δρ⌠τ στβ.). Αζ 
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οροσζ νψελϖρε ϕελλεµζ! σζ⌠κπζσι σαϕ〈τοσσ〈γκντ κελλ µεγεµλτενι α κιχσινψτ# κπζ#κ 

γψακορι ηασζν〈λατ〈τ, ϖαλαµιντ αζον αλακτανι σαϕ〈τοσσ〈γοτ, ηογψ α µαγψαρτ⌠λ ελτρ!εν ναγψον 

γψακραν α π〈ροσ τεστρσζνεϖεκ τββεσ σζ〈µ αλακϕυκβαν σζερεπελνεκ α ΦΕ−εκβεν. Αζ 

οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ σζερκεζετβεν µεγµυτατκοζ⌠ τοϖ〈ββι ελτρσεκ σζ⌠φαϕβελι 

κλνβσγεκρε ϖεζετηετ!κ ϖισσζα. 

Σζ⌠φαϕβελι σαϕ〈τοσσ〈γοκ: 

− Α µαγψαρ νψελϖβεν α νϖυτ⌠κ α σζαϖακ εγψµ〈σηοζ ϖαλ⌠ µονδατβελι ϖισζονψ〈νακ φορµ〈λισ 

ϕελλσρε σζολγ〈λνακ. Α νϖυτ⌠κ ελ!ττ 〈λλ⌠ σζαϖακ νεµ καπνακ τολδαλκοτ. Α µαγψαρ 

νϖυτ⌠κ (µιντ σεγδσζ⌠κ) ναγψοββ αυτον⌠µι〈ϖαλ, ν〈λλ⌠ ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ,µιντ αζ 

οροσζ ελλϕ〈ρ⌠κ. (3∗8?0,/&−Υ∗66 1982:214−215). 

− Νϖελ!κ µεγλτε α µαγψαρβαν σ ηι〈νψα αζ οροσζβαν: φυνκχι⌠ϕυκ: α ηατ〈ροζοττσ〈γ � 

ηατ〈ροζατλανσ〈γ κιφεϕεζσε (3∗8?0,/&−Υ∗66 1982:197). 

Αλακτανι σαϕ〈τοσσ〈γοκ: 

− Α µελλκνεϖεκετ νεµ εγψεζτετϕκ α (φ!νεϖεκκελ) ϕελζεττ σζ⌠ϖαλ; 

− Α σζ〈µνεϖεκετ νεµ εγψεζτετϕκ α µελλκνεϖεκκελ σ α φ!νεϖεκκελ; 

− Α σζ〈µνεϖεκ υτ〈ν α φ!νεϖεκ (µιντ ϕελλτ σζαϖακ) µινδιγ εγψεσ σζ〈µβαν 〈λλνακ; 

− Μινδεν σζ〈µνϖ (τ!−, σορ−, ηατ〈ροζατλαν σζ〈µνϖ) α µονδατβαν α ϕελζ! σζερεπτ τλτι βε; 

Μονδαττανι σαϕ〈τοσσ〈γοκ: 

Α µαγψαρ µονδατ σζ⌠ρενδϕε ϖισζονψλαγ σζαβαδ, νεµ φγγ σεµ α σζαϖακ σζ⌠φαϕι 

ηοϖαταρτοζ〈σ〈τ⌠λ, σεµ πεδιγ µονδατβελι φυνκχι⌠ϕ〈τ⌠λ, αζονβαν εγψεσ µονδατρσζεκνεκ α 

µονδατβαν µεγηατ〈ροζοττ ηελψκ ϖαν. Παππ Φερενχ ∆εζσ! Λ〈σζλ⌠ τιπολ⌠γιαι κυτατ〈σαινακ 

ερεδµνψει αλαπϕ〈ν α µαγψαρ σ αζ οροσζ νψελϖ σζ⌠ρενδι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ α κϖετκεζ!κβεν 

σσζεγζι: �Α µαγψαρ µονδατ σζ⌠ρενδϕρε α κϖετκεζ# φ# τρϖνψσζερ∀σγ ϕελλεµζ#: αζ ϕ 

ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζ⌠ λογικαι ηανγσλψ αλαττ λϖ# µονδατρσζ (α τµα) µινδιγ αζ 〈λλτµ〈νψ 

ελ#ττ 〈λλ. Α τββι, ηανγσλψταλαν σζ⌠ σορρενδϕε σζαβαδ � 〈λληατ α λογικαι ηανγσλψ αλαττ λϖ# 

σζ⌠ σ α ραγοζοττ 〈λλτµ〈νψ ελ#ττ, ιλλετϖε υτ〈ν ισ� (3∗8?0,/&−Υ∗66 1982:201; ∆εζσ# 1970). 

Αζ ιγει φραζεολογιζµυσοκρα (〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκ σζ⌠ρενδϕρε), α σζ⌠ρενδι 

κτττσγ ϕελλεµζ!; α σζαβαδ σζερκεσζτσ# ιγει σζ⌠σζερκεζετεκτ!λ ελτρ!εν, αηολ α σζ⌠ρενδ 

σζαβαδ, φελβοντηατ⌠ α ΦΕ−εκ σζ⌠ρενδϕε 〈λλανδ⌠: 

αδϕα α βολονδοτ 476+078 0, 4);9 −&6313 

τρι α φεϕτ <ϖµιν> %+/378 2+%+5& 

τρι α φεϕτ <ϖµιβεν> ,3/≅(%978 06,−(. .)−+;6+) 

ρ〈ζζα α ρονγψοτ ∗&471378 ∗≅%8 5 2%3,3 

Αζ οροσζ νψελϖ, µιντ φλεκτ〈λ⌠ νψελϖ σζ⌠ρενδϕρε α κϖετκεζ! σζερκεζετι σµα ϕελλεµζ!: 
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αλανψ + ιγει 〈λλτµ〈νψ + τ〈ργψ = ΣςΟ. 

Α µαγψαρ νψελϖνεκ, µιντ αγγλυτιν〈λ⌠ νψελϖνεκ σζ⌠ρενδϕε ϖισζοντ α κϖετκεζ! 

σζερκεζετι σµ〈ϖαλ ιλλυσζτρ〈ληατ⌠: 

αλανψ + τ〈ργψ + ιγει 〈λλτµ〈νψ = ΣςΟ. 

Αζ αλ〈ββιακβαν αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ λεγφ!ββ σζερκεζετι 

τπυσαιτ, ϖαλαµιντ α ϖιζσγ〈λτ σζερκεζετι τπυσοκ 〈λταλ κιφεϕεζεττ ϕελεντσ (ϕελεντσεκ) 

σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ελεµζεµ. 

 

4.1.1. Σζ⌠σζερκεζετ−ρτκ∀ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ σζερκεζετι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

Α. Αλ〈ρενδελ# σζ⌠σζερκεζετεκετ αλκοτ⌠ οροσζ σ µαγψαρ  

ΦΕ−εκ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα 

1. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

1.1. Α µαγψαρ νψελϖβεν αζ ε τπυσηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−εκνεκ εγψεσ εσετεκβεν 

υγψανολψαν σζερκεζετ# ΦΕ−εκ φελελνεκ µεγ (αζζαλ α κιττελλελ, ηογψ α µαγψαρ ΦΕ−βεν ϕελεν 

ϖαν α ηατ〈ροζοττ νϖελ!), µ〈σ εσετεκβεν ϖισζοντ αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ µ〈σ σζερκεζετι 

τπυσ µαγψαρ ΦΕ−εκ φελελνεκ µεγ. Εζεκ α σζ⌠σζερκεζετεκ 〈λταλ〈βαν ϕελεντσκετ τεκιντϖε αζ 

οροσζ ΦΕ µαγψαρ αναλ⌠γι〈ι (α ΦΕ−εκ αλαπϕ〈τ κπεζ! νψελϖι κπβεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ, 

αζονβαν α βεσζδβεν υγψαναζον φυνκχι⌠τ τλτικ βε)1. 

 ς  +  Νσοµ     ς  +  (δ)  +  Νσοµ 

∗3∋1378 (/3π378) 6&10 ,> +,:,−(., ,>, 
06,−(. 

= βεσζεννψεζι (βεπισζκτϕα) α κεζτ ϖκιϖελ, 
ϖµιϖελ 

.379.&78 (.34735078, .31%)078) .+4 
+,5/−(. 

Θ βεηζ ϖκιτ α χσ#βε  λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ; βολονδϕ〈τ 
ϕ〈ρατϕα ϖκιϖελ; φελλτετ ϖκιτ 

5≅4+5≅5378/5≅4&.&78 .+4 +/&∃−(., 
,6+/&∃−(. 

= κιδυγϕα αζ ορρ〈τ ϖηονναν, ϖηοϖα 

Αζ οροσζ νψελϖβεν α ΦΕ−εκ κρβεν εζ α σζερκεζετι µοδελλ ναγψον ελτερϕεδτ 

([&∋Α&6&∋&) 1973:7). Α φραζεολογιζµυσοκ ε χσοπορτϕ〈νακ ϕελλεµζ! σαϕ〈τοσσ〈γα τοϖ〈ββ〈 α 

                                                 
1 Μεγϕεγψζσ: 
Αζ ελεµζσ σορ〈ν αλκαλµαζοττ σζιµβολικυσ ϕελεκ: 
Ν � φ!νϖ 
Νσοµ � σζοµατικυσ φ!νϖ 
ς � ιγε 
Αδϕ. � µελλκνϖ 
δ � ηατ〈ροζοττ νϖελ! 
Πρεπ. � ελλϕ〈ρ⌠; Ποστπ. � νϖυτ⌠ 
(δ) α ζ〈ρ⌠ϕελ αζ αδοττ σζερκεζετι ταγ φακυλτατϖ, ιλλ. αλτερνατϖ ϖολτ〈τ ϕελλι. 
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στρυκτυρ〈λισ σζινονµια (λεξικαι ϖαριαβιλιτ〈σ), αµι α µαγψαρ νψελϖ φραζεολογιζµυσαιρα κεϖσβ 

ϕελλεµζ!: 

.379.&78 (.34735078, .31%)078) .+4 = λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ 

.379.&78 .+4 +,5/−(.  

.34735078 .+4 +,5/−(.  

.31%)078 .+4 +,5/−(.  

45)6.&78 2+%+5& (;3(1&, ()Β) +,5/−(. 
(=#,46.)  

= κιτεκερι ϖκινεκ α νψακ〈τ 

.3−&5378/.3−&78 2&;≅ (2&;10) (#∃%:.)  = φεληζζα αζ ορρ〈τ 

.3/978 (.3%+/378, +;%+/378) ;+13 
+,5/−(. (=#,46.)  

= λετρι α δερεκ〈τ ϖκινεκ  

6),378 2%3, (2%3,3)  = β〈ντϕα (σρτι) α σζεµτ ϖκινεκ 

1.2. Μιντ αηογψαν αζ ελ!ζ! πλδ〈κβ⌠λ ισ λ〈τηαττυκ, α λεγτββ εσετβεν ε σζερκεζετι 

τπυσηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν µ〈σ σζερκεζετι (σζ⌠ρενδι) τπυσσαλ 

ρενδελκεζ! ΦΕ φελελ µεγ. ς. µγ: 

  ς  +  Νσοµ      Νσοµ  +  ς 

.379.&78 .+4 +,5/−(.  = λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ; βολονδϕ〈τ ϕ〈ρατϕα ϖκιϖελ 

;6378/5,978 ,3 :05+) +,:,−(. = ελεϖενρε ταπιντ ϖκινεκ; ρζκενψεν ριντ 
ϖκιτ 

−35378/−378 ∗+ 6&13/ +,5/−(. = αζ ορρ〈ρα κοππιντ ϖκινεκ; α κρµρε νζ 
ϖκινεκ 

 

2. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

2.1. Εζ α σζερκεζετι τπυσ σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ µινδ αζ οροσζ, µινδ πεδιγ α µαγψαρ 

νψελϖβεν. Αζ οροσζ νψελϖβεν αζ ελλϕ〈ρ⌠ µεγλτε (,), −, .), ∗/, %., 0) σ ηι〈νψα α µαγψαρβαν α 

λεγσζεµβετ#ν!ββ σζερκεζετι κλνβσγ. Αζ ελλϕ〈ρ⌠κ σζερεπτ α µαγψαρβαν α σζοµατικυσ 

φ!νϖηεζ ϕ〈ρυλ⌠ τολδαλκοκ ηελψεττεστικ. 

  ς  +  Πρεπ.  +  Νσοµ     Νσοµ  +  ς 

;6378/5,978 ,3 −&(& (,3 4)6−>))  = σζϖβε (λελκβε) µαρκολ ϖκινεκ ϖµι; 
φελκαϖαρϕα α λελκτ/α σζϖτ ϖκινεκ ϖκι, ϖµι; 
λελκιγ ηατολ ϖκινεκ ϖµι 

;6378/5,978 (,3;06378/,3;6378) 5 6&10 
+,:,−(., 06,−(.  

= κζβε ϖεσζ ϖκιτ, ϖµιτ; κεζβε (α κεζε κζ) 
καπαριντ ϖκιτ, ϖµιτ 

−)6:378 5 6&13< +,:,−(., 06,−(.  = κζβεν ταρτ ϖκιτ; φκεν ταρτ ϖκιτ 

<53737849 ,3 2+%+5&  = φεϕηεζ καπ ϖκι 

−)=475+5378 .3 .)65≅ +,5/−(.  = ϖκινεκ αζ ιδεγειρε µεγψ ϖκι, ϖµι 
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5)67)7849 ∗+− .+23/0  = λ〈β αλαττ ϖαν ϖκι 

453%07849 .3 ∗%)∋0 +,5/−(., 07.−(.  = ϖκινεκ α νψακ〈βα ποττψαν (ζδυλ, σζακαδ) 
ϖµι, ϖκι; ϖκινεκ α ϖ〈λλ〈ρα νεηεζεδικ ϖµι 

;6+437849 (10−37849, /)737849) 5 2%3,3 
+,5/−(.  

= σζεµετ σζρ ϖκινεκ ϖµι; α σζεµβε τλικ 
ϖκινεκ ϖµι (ς.: σζεµβετ∀νικ, σζεµβετλικ)

.347&∗378/.347&∗078 .3 ∗9710 +,5/−(. 
(#∃%:.) 

= σαρκ〈βαν ϖαν ϖκινεκ; νψοµ〈βαν ϖαν 
ϖκινεκ; κϖετ, λδζ ϖκιτ 

 

    Νσοµ  +  ς  

4735078/∗+4735078 .3 1+%).0 +,:,−(. = τρδρε κνψσζερτ ϖκιτ 

∗60<+−078/∗60=70 5 2+%+5& (.3 /≅4%8, 
.3 &/) +,5/−(. 

= εσζβε ϕυτ (τλικ) ϖµι 

40−)78 5 ∗)∋Α.13< / +,:,−(. (=#,46.)  = α βεγψβεν ϖαν ϖκινεκ ϖκι, ϖµι 

40−)78 .3 ()) / +,:,−(., 07∋3−(.  = ϖκινεκ α νψακ〈ν λ 

Ε χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−εκνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν α λεγκλνβζ!ββ 

σζερκεζετ# ΦΕ−εκ φελελνεκ µεγ: 

 (δ +)  Νσοµ  +  ς  

.+4078 .3 6&13< +,:,−(. = α τενψερν ηορδοζ ϖκιτ 

43−07849/4)478 .3 2+%+5& +,5/−(. = α φεϕρε ν# (λ) ϖκινεκ 

43−07849/4)478 .3 ()Β +,5/−(. = α νψακ〈ρα λ ϖκινεκ 

43:378/∗+43−078 .3 ()Β 071−(. = α νψακ〈ρα λτετ ϖκινεκ ϖκιτ 

Ε σζερκεζετι χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ σ µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκρα εγψαρ〈ντ ϕελλεµζ! 

α στρυκτυρ〈λισ σζινονµια (λεξικαι ϖαρι〈νσοκ µεγλτε): 

&%)7&∋0537849 (5≅413105378, 5≅%)−
7378) 0, 2+%+5≅  

= κιµεγψ α φεϕβ#λ ϖµι 

&%)7&∋0537849 0, 2+%+5≅  = κιµεγψ α φεϕβ#λ ϖµι 

5≅413105378/5≅41+∋078 0, 2+%+5≅ = κιµεγψ α φεϕβ#λ ϖµι 

5≅%)7378/5≅%)7)78 0, 2+%+5≅  = κιµεγψ α φεϕβ#λ ϖµι 

 

    Νσοµ  +  ς  +  Ναχχ. 

.347&∗378/.347&∗078 .3 2+6%+ +,5/−(. = ϖκινεκ τορκ〈ρα τεσζι α κστ 

;6378/5,978 ,3 2+6%+ +,:,−(.; 4<537078 
,3 2+6%+ +,:,−(. 

= ϖκινεκ τορκ〈ρα τεσζι α κστ 

.347&∗378/.347&∗078 .3 .+2& (.3 .+20) 
+,5/−(. (#∃%:) 

= ϖκινεκ α τψκσζεµρε η〈γ 
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    ς  +  δ  +  Νσοµ 

46≅537849/4+6537849 4 9,≅13 (4 2&;, 4 
&47) +,:,−(. 

= κιχσσζικ (κισζαλαδ) α σζ〈ϕ〈ν ϖκινεκ ϖµι 

5≅<+−078/5≅=70 0, 2+%+5≅  = κιµεγψ α φεϕβ#λ ϖµι 

5≅∗&41378/5≅∗&47078 0, 6&1 06,−(.  = κιχσσζικ ϖµι, ϖκι α κεζβ#λ (α κεζε κζλ) 

5≅6347378/5≅63470 5 2%3,3< +,:,−(., 
07.;−(. 

= µεγν# (ναγψοτ ν#) ϖκινεκ α σζεµβεν 

5≅6≅5378/5≅65378 0, 4)6−>3 (0, −&(0) 
+,:,−(., 06,−(.  

= κιτπ ϖκιτ, ϖµιτ α σζϖβ#λ 

   δ  +  Νσοµ  +  (Ποστπ.)  +  ς  

+;5+−078/+;5)470 (+;+63∋05378/+;)6−
.&78) 5+16&2 ∗3%8>3 +,:,−(. 

= αζ υϕϕα κρ χσαϖαρ ϖκιτ 

5+−078 ,3 .+4 +,:,−(. = ορρ〈ν〈λ φογϖα ϖεζετ ϖκιτ 

2.2. Ε σζερκεζετι χσοπορτ αλχσοπορτϕ〈τ κπεζικ αζ αλ〈ββι, νϖµ〈σοκκαλ β!ϖτεττ 

σζερκεζετ# ΦΕ−εκ. Α νϖµ〈σοκ (Λ)&Μ, Λ0<=) φακυλτατϖ κοµπονενσεκκντ σζερεπελνεκ α ΦΕ−

εκβεν. Ιλψενκορ ϖ〈λτοζικ αζ εκϖιϖαλενσ µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι εγψσγ σζερκεζετε ισ: 

 ς  +  Πρεπ.  +  Νσοµ    ς  +  Πρεπ.  +  Αδϕ.  +  Νσοµ 

,36&;078 .3 .+4&   ,36&;078 (4);)) .3 .+4& 

;6378 5 6&10   ;6378 5 (45+0) 6&10 

47+978 .3 .+23<   χ7+978 .3 (45+0<) .+23< 

Αζ οροσζ νψελϖβεν α Λ0<= ϖισσζαηατ⌠ νϖµ〈σ ναγψον γψακραν α φραζεολογιζµυσ 

〈λλανδ⌠ σζερκεζετι ταγϕακντ ισ σζερεπεληετ. Νηα α µαγψαρ µεγφελελ!ϕε ισ ηασονλ⌠ σζερκεζεττελ 

ρενδελκεζικ: 

  (δ)  +  Αδϕ.  +  Νσοµ  +  ς 

47+978 .3 (45+0<) .+23< = σαϕ〈τ λ〈β〈ρα 〈λλ ϖκι 

−)6:378 4);9 5 6&13<  Θ υραλκοδικ µαγ〈ν; τρτ#ζτετι µαγ〈τ; 
µρσκλι µαγ〈τ; φκεν ταρτϕα µαγ〈τ 
(ινδυλαταιτ) 

;6378 5 (45+0) 6&10 = σαϕ〈τ κεζβε ϖεσζ ϖκιτ, ϖµιτ (πλ.: α δολγοκ 
ιρ〈νψτ〈σ〈τ) 

 

3. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Α ηαρµαδικ σζερκεζετι χσοπορτβα αζοκ αζ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ ταρτοζνακ, µελψεκ 

αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ εγψ µελλκνϖ ταλ〈ληατ⌠. Αζ ιλψεν σζερκεζετι τπυσν〈λ µ〈σ α µαγψαρ 

σζ⌠ρενδ: 
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 ς  +  Αδϕ.  +  Νσοµ Αδϕ.  + Νσοµ  +  ς 

−)%378/4−)%378 ;+%8(0) (16&2%≅)) 2%3,3  = ναγψ σζεµεκετ µερεσζτ (ς.: ναγψοκατ νζ) 

;6378 2+%≅/0 6&13/0  = πυσζτα κζζελ (ς.: φεγψϖερτελενλ µεγφογ, 
µεγραγαδ) 

−)%378/4−)%378 104%&Β /0.&  = σαϖανψ αρχοτ (κπετ) ϖ〈γ 

.3<+−078/.3=70 +;?0= 9,≅1 4 +∋5−(.  = µεγταλ〈λϕα α κζσ νψελϖετ ϖκιϖελ; κζσ 
νεϖεζ#ρε ϕυτ ϖκιϖελ 

4/+76)78 −6&20/0 2%3,3/0 −∃ +,:,−(., −∃ 
06,−(.  

= µ〈σ σζεµµελ νζ ϖκιτ, ϖκιρε, ϖµιρε 

Ε σζερκεζετι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−εκ σζ〈µα νεµ ϕελεντ!σ, α µαγψαρ νψελϖβεν 

ϖισζοντ ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ!. Αζ ελσ! σζερκεζετι χσοπορττ⌠λ χσυπ〈ν α σζοµατικυσ φ!νϖ 

µελλεττ α ϕελζ! σζερεπτ βετλτ! µελλκνϖβεν κλνβζνεκ. Α µελλκνεϖεκ α ΦΕ−εν βελλ 

µεγ!ρζικ ϖισζονψλαγοσ σζεµαντικαι φγγετλενσγκετ: φενεκετλεν βενδ#ϕε ϖαν ϖκινεκ; ναγψ 

λ〈βον λ; αρανψ κεζε ϖαν ϖκινεκ; νψιτοττ σζεµεκκελ ϕ〈ρ; αρανψβ⌠λ ϖαν α κεζε ϖκινεκ; π β#ρρελ 

µεγσσζα; ενψϖεσ κεζε ϖαν ϖκινεκ; ναγψ σζ〈ϕα ϖαν ϖκινεκ; ηοσσζ νψελϖε ϖαν ϖκινεκ; λεσ 

σζεµε ϖαν ϖκινεκ. 

Ε σζερκεζετι σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ ρενδελκεζ! οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ ϕελεντσκετ τεκιντϖε α 

µονδατ αλανψ〈νακ, ιλλετϖε φ#νϖϖελ κιφεϕεζεττ µ〈σ µονδατρσζ ϕελλεµζσρε σζολγ〈λνακ. 

4. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

   ς  +  Ν1  +  Πρεπ.  +  Νσοµ
2         ς  +  δ1  +  Ν1  +  δ2  +  Νσοµ

2  (+ νϖυτ⌠) 

5≅;05378 (5≅13%3∋05378) −&68 0, 2+%+5≅ = κιϖερι (κιϖετι) α βολονδσ〈γοτ ϖκινεκ α 
φεϕβ#λ 

5≅;634≅5378/5≅;6+4078 −&68 0, 2+%+5≅ 
(=#,46.)  

= κιϖερι (κιϖετι) α βολονδσ〈γοτ α φεϕβ#λ 

5≅;05378/5≅;078 ∗+∋5& 0,−∗+− .+2 / 
+,:,−(., 07.;, +,5/  

= κιηζζα α γψκνψτ ϖκινεκ α λ〈βα αλ⌠λ 

Α σζοµατικυσ φ!νϖι κοµπονενσ µινδκτ νψελϖβεν 〈λληατ αζ Ν1 ϖαγψ αζ Ν2 ηελψν ισ: 

ς  +  Ν(σοµ)  +  Πρεπ.  +  Ν(σοµ)     Ν(σοµ)  + ς +  δ  +  Νσοµ  

−)6:378 9,≅1 .3 ∗6059,0  = φκεν ταρτϕα α νψελϖτ 

.3<+−078 ∗&78 1 4)6−>&  = υτατ ταλ〈λ ϖκινεκ α σζϖηεζ 

∗60;06378/∗60;6378 5+::0 1 6&13/  = κεζβε (κζβε) ϖεσζι ϖµινεκ, ϖκινεκ αζ 
ιρ〈νψτ〈σ〈τ  

47+978 (1+478Β) 1+%+/ 5 2+6%) (∗+∗)6Α1 
2+6%3) 

= τορκιγ ϖαν ϖµιϖελ 

+;326078 6&10 16+58Β  = ϖρ ταπαδ ϖκινεκ α κεζηεζ 

Εζ υτ⌠ββι τ αζ οροσζ ΦΕ σζερκεζετνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν µ〈σ σζ⌠ρενδ# ΦΕ φελελ 

µεγ: Ν(σοµ)  +ς  +  δ  +  Ν(σοµ) 
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Α φραζεολογιζµυσοκ εζεν χσοπορτϕ〈ρα ισ ϕελλεµζ! αζ αλκοτ⌠ταγοκ ϖαρι〈ληατ⌠σ〈γα. 

Κλνσεν αζ οροσζ νψελϖρε ϕελλεµζ! αζ ιγκ σ αζ ιγεπ〈ροκ, ϖαλαµιντ α νεµ σζοµατικυσ 

φ!νϖι κοµπονενσ ϖαρι〈λ⌠δ〈σα. Α µαγψαρ νψελϖρε ϖισζοντ κεϖσβ ϕελλεµζ! αζ ιγκ 

ϖαρι〈ληατ⌠σ〈γα. 

.3<+−078/.3=70 ∗&78 (−+6+2&, −+47&∗) 1 
4)6−>&  

= υτατ ταλ〈λ ϖκινεκ α σζϖηεζ 

.3−)78/5)(378 <+/&7 .3 ()Β  = κολονχοτ ρακ ϖκινεκ α νψακ〈βα  κολονχοτ 
ϖεσζ α νψακ〈βα 

 

5. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

5.1. Πρεπ.  +  Αδϕ.  +  Νσοµ     Αδϕ.  +  (δ  +  )  Νσοµ 

.3 45):&Β 2+%+5&  = φρισσ (κιπιηεντ) φεϕϕελ 

4 +716≅7≅/ 4)6−>)/ (−&(+=)  = νψλτ σζϖϖελ 

4 79:Α%≅/ 4)6−>)/  = νεηζ σζϖϖελ  φ〈ϕ⌠ σζϖϖελ 

4 ,316≅7≅/0 2%3,3/0  = βεχσυκοττ σζεµµελ (ϕ〈ρ ελ, τεσζ, χσιν〈λ 
ϖµιτ)  ϖακον κϖετ ϖκιτ 

4 +716≅7≅/0 2%3,3/0 (−)%378) 06,−(.  = νψιτοττ σζεµµελ (τεσζ, χσιν〈λ ϖµιτ) 

4 ,3/063.0)/ 4)6−>3  = εληαλ⌠ σζϖϖελ  ελσζορυλ⌠ σζϖϖελ  
σζϖσζορονγϖα  

Ε χσοπορτβα ταρτοζ⌠ εγψεσ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ σζϖεγβελι καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγει 

κορλ〈τοζοττακ � χσακ βιζονψοσ ϕ〈ρυλκοσ κοµπονενσεκηεζ καπχσολ⌠δηατνακ: 

(4∗378, %):378) ;), ,3−.0< .+2  Θ αλσζικ, µιντ α βυνδα 

(:078) .3 (06+1&Β .+2&  = ναγψ λ〈βον λ 

 

Πλδα α µαγψαρ ΦΕ σζϖεγβελι καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγεινεκ κορλ〈τοζοττ ϖολτ〈ρα: 

 ερ#σ κζζελ (κορµ〈νψοζ, ιρ〈νψτ, ϖεζετ) ϖκιτ,ϖµιτ 

Α φεντι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ φραζεολογιζµυσοκ µελλκνϖι αλκοτ⌠ταγϕα µγ νεµ µεντ 〈τ α 

τελϕεσ δεσζεµαντιζ〈χι⌠ φολψαµατ〈ν, εζρτ α ΦΕ−εν βελλ χσακ εγψικ ϕελεντσβεν ηασζν〈λατοσ: 

4 ;),&/.≅< 2%3,  = #ρλτ σζεµεκκελ (νζ) 

4 ∗89.≅< 2%3,  = βοργ#ζσ τεκιντεττελ; ρσζεγ τεκιντεττελ 

4 ∗&47≅/0 6&13/0 (#∃%:)  = ρεσ κζζελ 

,3 ∗6)1634.≅) 2%3,3  = ϖκινεκ α σζπ σζεµρτ 

5 ,−635+/ &/)  = π σσζελ; σζνλ (εσζνλ) ϖαν  πεσζ∀ 

 

5.2. Α σζ⌠βαν φοργ⌠ σζερκεζετι χσοπορτ αλχσοπορτϕ〈νακ λεηετ τεκιντενι αζ ελλϕ〈ρ⌠ + 

ϕελζ# σζερεπτ βετλτ# σζ〈µνϖ (ιλλετϖε νϖµ〈σ) + σζοµατικυσ φ#νϖ καπχσολατ〈τ: 
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 Πρεπ.  +  Αδϕ.  +  Νσοµ     Αδϕ.  +  Νσοµ 

0, ∗)65≅< 6&1  = ελσ# κζβ#λ 

4+ 54)< .+2  = τελϕεσ ερεϕβ#λ  φυτ, αηογψ α λ〈βα βρϕα  

5+ 54) 2%3,3  = χσυπα σζεµ  

5+ 54) &(0 (#∃%:)  = χσυπα φλ  ηεγψεζι α φλτ 

5+ 5)48 6+7  = τελι τοροκβ⌠λ  (αηογψαν α σζ〈ϕ〈ν κιφρ)  

5+ 54Α 2+6%+ = τελι τοροκβ⌠λ; (αηογψαν α τορκ〈ν κιφρ) 

.3 +−0. ,&; = φλ φογ〈ρα ϖαλ⌠ 

Εζεν σζερκεζετι τπυσηοζ ταρτοζ⌠ φραζεολογιζµυσοκ ινκ〈ββ αζ οροσζ νψελϖρε 

ϕελλεµζ!εκ. Α µαγψαρβαν ριτκ〈ν ταλ〈λκοζυνκ αζ οροσσζαλ αζονοσ σζερκεζετι στρυκτρ〈ϕ 

φραζεολογιζµυσσαλ. Ε τπυσβα ταρτοζ⌠ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ α χσελεκϖσ ναγψφοκ 

ιντενζιτ〈σ〈τ φεϕεζικ κι: 

5+ 54) 2%3,3 (4/+76)78/2%9−)78) 1. χσυπα σζεµ (σ φλ)  νψιτϖα ταρτϕα µινδκτ 
σζεµτ  

2. (ϕ⌠λ, αλαποσαν) σζεµγψρε ϖεσζ ϖκιτ 

5+ 54) %+∗3710 (;):378, /∋37849) = φυτ, αηογψ α λ〈βα βρϕα  

5+ 5)48 −&< (;):378) = σζεδι α λ〈β〈τ  φυτ, αηογψ α λ〈βα βρϕα  

5+ 54) &(0 (#∃%:.) = χσυπα φλ 

6. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ:                     Αδϕ. + Νσοµ 

Αζ οροσζ νψελϖβεν ε χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ φραζεολογιζµυσοκ κζττ τββ σζερκεζετι 

αλχσοπορτοτ λεηετ µεγκλνβζτετνι: 

6.1.   Αδϕ.ν + Νσοµ
 ν

    Αδϕ.ν + Νσοµ
  

∗&4739 2+%+53  = ρεσ φεϕ∀ 

79:Α%39 6&13 / +,:,−(.  = 1. σζερενχστλεν κεζε ϖαν  µινδενβεν 
πεχηεσ; µ〈σοκρα ισ σζερενχστλενσγετ ηοζ 
2. ϖερεκεδ∀σ τερµσζετΗ; ναγψοτ τυδ τνι 

%Α2139 6&13 / +,:,−(.  = σζερενχσσ κεζε ϖαν  µινδεν σικερλ νεκι, 
αµιηεζ χσακ ηοζζ〈φογ 

∗63539 6&13  = ϖκινεκ α ϕοββ κεζε 

/910..39 2+%+53  = βεγψεπεσεδεττ αγψ/φεϕ∀  κορπαεσζ∀  
ηγϖελεϕ∀ 

−≅69539 2+%+53  = ρϖιδ αζ εσζε  τψκεσζε ϖαν  τψκεσζ∀ 

;+%8(+) 4)6−>)  = ναγψσζϖ∀  ναγψ σζϖε ϖαν ϖκινεκ 

,39∋89 −&(3  = νψλσζϖ∀  γψ〈ϖα, µιντ α νψλ 

−&6.+= 2%3,  = 〈ρτ⌠ σζεµ 
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6.2. Ε χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−εκνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν γψακραν ιδιοµατικυσ 

ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! σσζετεττ σζαϖακ φελελνεκ µεγ. Κλνσεν αζ οροσζ ϖονατκοζ⌠ 

µελλκνϖ + φ#νϖ καπχσολατ〈νακ α µαγψαρ νψελϖβεν λεγγψακραββαν σσζετεττ σζ⌠ φελελ µεγ: 

Αδϕ.γεν + Νσοµ
 γεν  σσζετεττ σζ⌠ 

−&;+539 2+%+53 Θ φαφεϕ∀ 

,39∋89 −&(3 Θ νψλσζϖ∀ 

;+%8(+) 4)6−>) Θ ναγψσζϖ∀ (ϕ⌠σζϖ∀) 

;+%8(+2+ 4)6−>3  Θ ναγψσζϖ∀ (ϕ⌠σζϖ∀) 

/910..39 2+%+53 Θ κορπαεσζ∀; ηγϖελεϕ∀; ηγψαγψ (δυρϖα) 

6.3.   Αδϕ.ι + Νσοµ
 ι

     Αδϕ.ι + Νσοµ
 ι 

75Α6−+= 6&1+=  = κεµνψ (ερ#σ) κζζελ 

:05+= 6&1+=  Θ ναγψον γψορσαν  σζαπορ〈ν  εγψκεττ#ρε 

79:Α%≅/ 4)6−>)/ = νεηζ σζϖϖελ 

%Α210/ 4)6−>)/ = κννψ∀ σζϖϖελ 

Αζ αδοττ σζερκεζετι τπυσ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ α σζεµλψεκ κλνβζ# 

τυλαϕδονσ〈γαινακ, πσζιχηοφιζιολ⌠γιαι, ιλλετϖε λελκι〈λλαποτ〈νακ κπσζερ∀ ϕελλσρε 

σζολγ〈λνακ. 

7. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Α 7. σζερκεζετι τπυσηοζ εγψ ελλϕ〈ρ⌠ + εγψ τελϕεσ ρτκ∀ σζ⌠ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ οροσζ 

ΦΕ−εκ ταρτοζνακ. Μαγψαρ νψελϖι µεγφελελ!ικ κλνβζ! σζερκεζετ# φραζεολογιζµυσοκ σ νεµ 

φραζεολογιζµυσοκ ισ λεηετνεκ:  

Πρεπ. + Νσοµ (δ)+ Νσοµ + (Ποστπ.) 

Αζ ελλϕ〈ρ⌠ + τελϕεσ ρτκ∀ σζ⌠ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ οροσζ ΦΕ−εκνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν 

κλνβζ! νϖυτ⌠σ σζερκεζετεκ, τολδαλκοσ σζαϖακ, ϖαλαµιντ φ#νϖ + ϖαν (ϖαλ⌠) ιγϖελ 

κπζεττ σζερκεζετεκ φελελνεκ µεγ: 

7.1.  Πρεπ. + Νσοµ    (δ)+ Νσοµ + (νϖυτ⌠) 

,3 ∗%)∋3/0  07.5.−(. = ϖκινεκ α η〈τα µγττ 

∗+− .+4+/ / +,:,−(. = ϖκινεκ αζ ορρα ελ#ττ 

∗+− 6&1+= / +,:,−(. = ϖκινεκ α κεζε γψβεν 

.3 (5) 07.;−(. 2%3,3< = ϖκινεκ αζ ορρα (σζεµε) ελ#ττ 

7.2.   Πρεπ. + Νσοµ      (δ)+ Νσοµ  (+ ς) 

.3 .+4& 06,−(.  = α νψακυνκον ϖαν ϖµι; κσζβν ϖαν ϖµι  

−+ 16+50 (5 16+58)  = ϖριγ (σρτ)  ϖρεσρε (σεβεζ, ϖερ) ϖκιτ ϖκι, 
ϖµι 
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∗+ &(0  = φλιγ σζερελµεσ ϖκιβε 

5 2%3,3< 07.;−(.  = ϖκινεκ α σζεµβεν 

5 2%3,3 +,5/−(.  = ϖκινεκ α σζεµβε (µονδ) ϖµιτ 

7.3.   Πρεπ. + Νσοµ    Νσοµ + (δ) + (Ποστπ.) + ς 

∗+ −&() +,5/−(.  = ϖκινεκ α σζϖε σζεριντ ϖαλ⌠ (ϖαν)  ϖκινεκ α 
σζ〈ϕα ζε σζεριντ ϖαλ⌠ (ϖαν)  ϖκινεκ α 
κεδϖρε ϖαλ⌠ (ϖαν) 

∗+ 2+6%+  = 1. νψακιγ ρ (α ϖζ)  
2. ναγψον σοκ  κι σεµ λ〈τσζικ α µυνκ〈β⌠λ 

∗+ 4)6−>& +,5/−(.  = ϖκινεκ σζϖε (κεδϖε) σζεριντ ϖαλ⌠ ϖκι, ϖµι 

5 16+50 / +,:,−(.  = ϖκινεκ α ϖρβεν ϖαν ϖµι 

Εγψεσ εσετεκβεν ε σζερκεζετι τπυσηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν µ〈σ 

σζερκεζετι φελπτσ#, αναλ⌠γ ϕελεντσ# ΦΕ φελελ µεγ: Ν  +  ς 

7.4.  Πρεπ. + Νσοµ    Μ〈σ σζερκεζετ∀ µαγψαρ ΦΕ−εκ 

.3 6&1& +,5/−(.  Θ  καπ⌠ρα ϕν ϖκινεκ 

Α 7. σζεκεζετι τπυσηοζ ταρτοζ⌠ ελλϕ〈ρ⌠σζ⌠ + τελϕεσ ρτκ∀ σζ⌠ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ 

οροσζ ΦΕ−εκ σζεµαντικ〈ϕυκατ τεκιντϖε ναγψον κλνβζ!εκ; α µονδατβαν ηατ〈ροζ⌠κ σζερεπτ 

τλτικ βε, τββεκ κζττ ηελψ− σ ιδ!ϖισζονψοκ (α ηελψ, ιδ# σ µρτκ νψοµατκοστ〈σ〈ρα, 

λεγϖγσ# ηατ〈ρ〈νακ, ιρ〈νψ〈νακ) κιφεϕεζσρε σζολγ〈λνακ. 

Β. Μελλρενδελ# σζ⌠σζερκεζετεκετ αλκοτ⌠ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ εγψβεϖετ# 

ϖιζσγ〈λατα 

8. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Εββε α χσοπορτβα κτ, ρενδσζεριντ ελλϕ〈ρ⌠ σζ⌠ϖαλ 〈λλ⌠ σζοµατικυσ φ!νϖ καπχσολατ〈τ 

κπεζ! οροσζ ΦΕ ταρτοζικ, αµελψεκ αζ αλ〈ββι σζερκεζετι αλχσοπορτοκβα σοροληατ⌠κ: 

8.1. Α ΦΕ σζερκεζετι ταγϕαι κζττ χσακ εγψ σζοµατικυσ κοµπονενσ ταλ〈ληατ⌠: 

Πρεπ.  +  Ν  +  Πρεπ.  +  Νσοµ   Αδϕ.  +  Νσοµ   ϖαγψ:  ς  +  Νσοµ 

4 ∗).+= & 673  = ηαβζ⌠ σζ〈ϕϕαλ  δησεν 

4 >36Α/ 5 2+%+5)  Θ ϖαν στνιϖαλ⌠ϕα  ϖαν εσζε  ϖαν νεκι α 
φεϕβεν  οκοσ εµβερ 

;), >369 5 2+%+5) (#∃%:.)  Θ νινχσ εσζε (στνιϖαλ⌠ϕα) ϖκινεκ; οστοβα, 
βυτα εµβερ 

Ε σζερκεζετι τπυσ α µαγψαρ νψελϖ φραζεολογιζµυσαιρα νεµ ϕελλεµζ!. Αζ οροσζ 

φραζεολογιζµυσοκ µεγφελελ!ι κζττ κλνβζ! σζερκεζετι τπυσοκ ταλ〈ληατ⌠κ. 
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8.2. Α ΦΕ ταγϕαι κζττ κτ σζοµατικυσ κοµπονενσ ταλ〈ληατ⌠: 

 Πρεπ. + Νσοµ
1 + Πρεπ. + Νσοµ

2  Νσοµ
1 + Νσοµ

2
 

4 (+7) 2+%+5≅ −+ .+2  = τετ#τ#λ ταλπιγ 

4 (+7) 2+%+5≅ −+ ∗97  = τετ#τ#λ ταλπιγ 

8.3. Α τπυσ ηαρµαδικ αλχσοπορτϕ〈βα αζ ισµτλ!δ! τεστρσζνϖεν αλαπυλ⌠ σζερκεζεττελ 

ρενδελκεζ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ σοροληατ⌠κ: 

Πρεπ. + Νσοµ + Πρεπ. + Νσοµ   Νσοµ + (δ) + Νσοµ 

0, 6&1 5 6&10  = κζρ#λ κζρε (αδ) 

4 6&1 .3 6&10  = κζρ#λ κζρε (αδ) 

4 2%3,& .3 2%3,  = σζεµτ#λ σζεµβε  νγψσζεµκζτ 

0, &47 5 &473  = σζ〈ϕρ⌠λ σζ〈ϕρα 

%0>+/ 1 %0>&  = 1. σζεµτ#λ σζεµβε 
 2. σζεµβε ταλ〈λϕα µαγ〈τ ϖκιϖελ 

;+1 + ;+1 4 +∋5−(.  = ϖ〈λλϖετϖε  σζοροσαν εγψµ〈σ µελλεττ 

.+4+/ 1 .+4&  = σζεµτ#λ σζεµβε 

6&13 +; 6&1& 4 +∋5−(.  = 1. κζ α κζβεν  
2. κζσ ερ#ϖελ  καρλτϖε, ϖ〈λλϖετϖε 

Εζ υτ⌠ββι αλχσοπορτ σζοµατικυσ ταγϕαινακ ρεδυπλικ〈χι⌠ϕ〈τ κπεζ! ΦΕ−εκ 〈λταλ〈νοσ 

(κζσ) ϕελεντσε: ∋τρβελι κζελσγ, α χσελεκϖσβεν ϖαλ⌠ εγψττεσ ρσζϖτελ∋. Ε σζερκεζετι 

χσοπορτ σεµ αζ οροσζ, σεµ α µαγψαρ νψελϖβεν νεµ προδυκτϖ. 

8.4. Α νεγψεδικ αλχσοπορτβα αζοκ αζ οροσζ ΦΕ−εκ ταρτοζνακ, µελψεκ ελσ! ταγϕα 

ελλϕ〈ρ⌠ νλκλ 〈λλ:  

 Ν1 + Πρεπ. + Νσοµ
2    Ν1 + ς + (δ)Νσοµ

2 

4+%+/3 5 2+%+5) / +,:,−(. = κορπα (κ〈ποσζταλ) ϖαν ϖκινεκ α φεϕβεν 

13(3 5+ 67& / +,:,−(. = γοµβ⌠χ ϖαν ϖκινεκ α σζ〈ϕ〈βαν 

5)7)6 5 2+%+5)  Θ σζλλελβλελτ; κννψελµ∀ 

&(10 .3 /31&(1) / +,:,−(. = ηεγψεζι α φλτ; χσυπα σζεµ, φλ 

13/).8 .3 −&() (.3 4)6−>)) / +,:,−(. = ναγψ κ# νψοµϕα α σζϖτ ϖκινεκ 
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4.1.2. Μονδατρτκ∀ οροσζ σ µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ σζερκεζετνεκ 

εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα 

Α. Κτφ#ρσζεσ τ#µονδατ σζερκεζετι µοδελλϕει 

9. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Ε σζερκεζετι τπυσβα ταρτοζ⌠ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ µινδκτ νψελϖβεν ναγψ σζ〈µβαν 

φορδυλνακ ελ!. Α µαγψαρ νψελϖ σζ⌠ρενδι σαϕ〈τοσσ〈γαι µιαττ α λεγσζεµβετ#ν!ββ ελτρσεκ α 

σζ⌠ρενδβεν ταπασζταληατ⌠κ. Κζτυδοττ, ηογψ αζ οροσζ µιντ φλεκτ〈λ⌠ νψελϖ σζ⌠ρενδϕε α 

κϖετκεζ!: αλανψ + ιγει 〈λλτµ〈νψ + τ〈ργψ = ΣςΟ. Α µαγψαρ µιντ αγγλυτιν〈λ⌠ νψελϖ 

σζ⌠ρενδϕε ϖισζοντ α κϖετκεζ!: αλανψ + τ〈ργψ + ιγει 〈λλτµ〈νψ = ΣΟς ([0ΠΙ 1984:14). 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ ε σζερκεζετι τπυσ〈βαν τββ αλτπυστ λεηετ 

µεγκλνβζτετνι: 

   Νσοµ + ς     ς + (δ) + Νσοµ 

2+%+53 53607 / +,:,−(. (+6,−(. ;,#,Φ, 
4,,>#∃?∃∋6) 

= φ# α φεϕε ϖκινεκ (=γονδβαν ϖαν ϖκι) (α κτ 
νψελϖ ΦΕ−ι εγψµ〈σ ηοµονµ〈ι!) 

6&10 ∋)(&749 / +,:,−(. = 1. ϖισζκετ α τενψερε (ϖερεκεδνι ακαρ)  
2. γ α τεττϖ〈γψτ⌠λ 

2%3,3 ;)23Β7 / +,:,−(. = ϕ〈ρ (υγρ〈λ, φυτκοσ) α σζεµε ϖκινεκ (αζτ σεµ 
τυδϕα, ηοϖ〈 νζζεν) 

9,≅1 ,3∗%)73)749 / +,:,−(. = ακαδοζικ α νψελϖε ϖκινεκ 

4)6−>) (−&(3) 63,6≅53)749 / +,:,−(. = µεγσζακαδ α σζϖε (πλ. β〈νατ〈βαν) ϖκινεκ 

−&(3 .+)7 8 +,5−(. = σσζεσζορυλ (ελφαχσαροδικ) α σζϖε ϖκινεκ; 
φ〈ϕ α λελκε ϖκινεκ; εµσζτι α β 

−&(3 .3−6≅53)749 / +,:,−(. = µεγσζακαδ α σζϖε (πλ. β〈νατ〈βαν) ϖκινεκ 

4)6−>) ;+%07 %∃ +,:,−(., %∃ 06,−(. = ελφαχσαροδικ (ϖρζικ, ελσζορυλ) α σζϖε ϖκι, 
ϖµι µιαττ 

9,≅1 ∋)()749 / +,:,−(. = ϖισζκετ α νψελϖε ϖκινεκ (ηογψ ϖµιτ 
µεγµονδϕον) 

4)6−>) ∗3−3)7 / +,:,−(. = 1. ελ〈λλ α σζϖϖερσε; (µαϕδ) µεγηασαδ α 
σζϖε 2. ιν〈βα σζ〈λλ α β〈τορσ〈γα  

10. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Α κϖετκεζ! χσοπορτβα αζοκ αζ οροσζ ΦΕ−εκ σοροληατ⌠κ, µελψεκ σζερκεζετβεν α ∀,0∀ 

ταγαδ⌠ σζ⌠χσκα σζερεπεληετ. Α ∀,0∀ ταγαδ⌠ σζ⌠χσκ〈ϖαλ κπζεττ ταγαδ⌠ ταρταλµ µονδατρτκ# 

ΦΕ−νεκ νηα µεγϖαννακ αζ 〈λλτ⌠ ταρταλµ κορρελ〈χι⌠ι: 

9,≅1 .) ∗+5+63∋053)749 (.) ∗+5)6.)749) / +,:,−(. = 9,≅1 ∗+5)6.)749 (∗+5)6.&%49) / 
+,:,−(. 
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  Νσοµ + ,0 + ς   νεµ + ς + Ποστπ. + Νσοµ 

6&13 .) ∗+−.0/3)749 / +,:,−(. −∃ 06,−(. = νεµ ϖισζι ρ〈 α λλεκ; νεµ τυδϕα ρ〈σζ〈ννι 
µαγ〈τ ϖµιρε 

6&10 .) −+<+−97 Ι νεµ φυτοττα (φυτϕα) αζ ιδεϕβ∀λ 

9,≅1 .) ∗+5+63∋053)749 / +,:,−(. = νεµ ϖισζι ρ〈 α λλεκ (ηογψ µεγµονδϕα)  

.+20 .) −)6:37 +,:,−(. = αλιγ 〈λλ α λ〈β〈ν (α φ〈ραδσ〈γτ⌠λ); µαϕδ λεεσικ 
α λ〈β〈ρ⌠λ 

2%3,3 .) 2%9−97 Ι β〈ρ σοσε λ〈τν〈µ; λ〈τνι σεµ βροµ 

Ε χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ οροσζ ΦΕ−εκ εγψ ρσζνεκ νινχσ 〈λλτ⌠ ταρταλµ κορρελ〈χι⌠σ 

π〈ρϕυκ: 

6&13 .) −6+2.)7 / +,:,−(. = σζεµρεββενσ νλκλ (ηαβοζ〈σ νλκλ) 
µεγτεσζ ϖµιτ; νεµ ρεµεγ α κεζε  

6&10 .) +753%9749 / +,:,−(. = νεµ εσικ λε α κορονα α φεϕρ#λ; νεµ εσικ λε 
αζ αρανψγψ∀ρ∀ αζ υϕϕ〈ρ⌠λ 

Αµιντ α πλδ〈κβ⌠λ λ〈ττυκ, ε ταγαδ⌠ σζερκεζετ# οροσζ ΦΕ−εκνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν 

ριτκ〈ν φελελνεκ µεγ ηασονλ⌠ σζερκεζεττελ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ. Α µαγψαρ νψελϖβεν α ΦΕ−εκρε α 

ταγαδ⌠ σ 〈λλτ⌠ µονδατοκ µ〈σ σζερκεζετι τπυσαι ϕελλεµζ!εκ: 

µαϕδ (µαϕδνεµ...) λεεσικ α λ〈β〈ρ⌠λ; αλιγ 〈λλ α λ〈β〈ν 

νεµ εσικ λε αζ αρανψγψ∀ρ∀ αζ υϕϕ〈ρ⌠λ; σζεµρεββενσ νλκλ 

νεµ εσικ λε α κορονα α φεϕρ#λ; ηαβοζ〈σ νλκλ 

Β. Κτφ#ρσζεσ β#ϖτεττ µονδατ σζερκεζετι µοδελλϕει 

11. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Αζ εγψφ!ρσζεσ τ!µονδατοτ αλκοτ⌠ χσοπορτ εγψικ β!ϖτµννψελ ελλ〈τοττ σζερκεζετι 

ϖαρι〈νσ〈νακ τεκιντϕκ α ηατ〈ροζ⌠σζ⌠ϖαλ κιεγσζτεττ σζερκεζετ# ΦΕ−εκετ: 

  Νσοµ + ς + Ν    (Ν) + ς + δ + Νσοµ 

5+%+4≅ 473.+59749 −≅;+/ / +,:,−(. = γνεκ 〈λλ α ηαϕα ϖκινεκ 

2+%+53 0−)7 16&2+/ / +,:,−(. = 1. κ⌠ϖ〈λψογ α φεϕε ϖκινεκ; φορογ ϖελε α 
ϖιλ〈γ; σζδλ  
2. φ# α φεϕε; αζτ σεµ τυδϕα, ηολ 〈λλ α φεϕε (α 
σοκ γονδτ⌠λ, µυνκ〈τ⌠λ) 

Εζ υτ⌠ββι µαγψαρ ΦΕ σζερκεζετε εγψσζερ#ββ, µιντ αζ ελσ! πλδ〈βαν λ〈ττυκ. 

ςλεµνψεµ σζεριντ α β!ϖτµνψ νλκλι σζερκεζετι τπυσ ς + δ +Νσοµ ϕελλεµζ!ββ α µαγψαρ 

νψελϖ φραζεολογιζµυσαιρα. 
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12. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Αζ αδοττ σζερκεζετι χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ φυνκχιον〈λισ−σζεµαντικαι ϕελλεµζ!ιτ 

ϖιζσγ〈λϖα µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ αζοκ αζ εµβερ πσζιχηοφιζιολ⌠γιαι 〈λλαποτ〈νακ α 

κιφεϕεζσρε σζολγ〈λνακ. Α κϖετκεζ! χσοπορτηοζ αζοκ αζ οροσζ ΦΕ−εκ ταρτοζνακ, µελψεκ ιγει 

κοµπονενσει φ!λεγ µλτ ιδεϕ# αλακϕυκβαν σζερεπελνεκ. Μαγψαρ µεγφελελ!ικβεν αζ ιγει 

κοµπονενσ µλτ ιδεϕ#, δε 〈λληατ ϕελεν ιδεϕ# αλακβαν ισ. Ε τπυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν τββφλε 

σζερκεζετ φελελ µεγ: 

 Νσοµ
 1

 + ς + Πρεπ + Νσοµ
 2

    Ν(σοµ)
 2

 + ς + δ + Νσοµ
 1 

        ς + δ + Νσοµ
  

Αδϕ + Ν + ς + δ + Νσοµ
 1

 

9,≅1 ∗604+< 1 2+673.0 / +,:,−(. = ϖκινεκ α νψηεζ ραγαδτ α νψελϖε 
(=µεγβνυλτ α νψελϖε) 

13/).8 4 4)6−>3 453%0%49 / +,:,−(. = ναγψ κ# εσεττ λε α σζϖρ#λ ϖκινεκ; 

/)−5)−8 .3 &<+ .347&∗0% +,5/−(. Ι βοτφλΗ; ϖκινεκ βοτφλε ϖαν 

;)4 −Α6.&% ,3 9,≅1 +,:,−(. = ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα ϖκινεκ; (νεµ τυδοµ), µι αζ 
ρδγνεκ (φεννεκ) κελλεττ... 

4/)(0.13 5 6+7 ∗+∗3%3 +,5/−(. ρ〈ϕττ α ηοππ〈ρ; νεϖετηετνκϕε ϖαν; ρ〈ϕττ α 
νεϖετσ 

13. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Αζ αλ〈ββι σζερκεζετι χσοπορτ φραζεολογιζµυσαι υγψαναζον φυνκχιον〈λισ−σζεµαντικαι 

σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ ρενδελκεζνεκ, µιντ αζ ελ!ζ! χσοπορτβα ταρτοζ⌠ φραζεολογιζµυσοκ. Σζερκεζετκ 

α κϖετκεζ!: 

Ν1
σοµ + Πρεπ + Ν2

σοµ  + ς     ς + δ + Νσοµ 

2%3,3 .3 %+; %),&7 / +,:,−(. = 1. µαϕδ κιεσικ α σζεµε (α χσοδ〈λκοζ〈στ⌠λ); 
ελ〈λλ σζεµε−σζ〈ϕα; σζεµε−σζ〈ϕα ταρτϖα µαραδ; 
λεεσικ αζ 〈λλα  
2. (φ〈ϕδαλοµτ⌠λ) κιδλλεδ α σζεµε; αζ εγετ ισ 
β#γ#νεκ νζι; (ϖιλ〈γοσ ναππαλ) χσιλλαγοκατ λ〈τ

,&; .3 ,&; .) ∗+∗3−3)7 = ϖαχογνακ α φογαι ϖκινεκ (α ηιδεγτ∀λ ϖ. 
φλελεµβεν); σσζεϖερ∀δικ α φογα ϖκινεκ 

/+6+, ∗+ 4∗0.) ∗6+;)23)7 = βορσ⌠δζικ α η〈τα ϖµιτ∀λ; ϖγιγφυτ 
(ϖγιγσζαλαδ) α ηιδεγ α η〈τ〈ν; ηιδεγ 
(βορζονγ〈σ) φυτκοσ α η〈τ〈ν 

Μεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α µονδατρτκ# ΦΕ−εκ ιγει κοµπονενσει � α σζ⌠καπχσολατ ρτκ# 

ΦΕ−εκ ιγει κοµπονενσειηεζ ϖισζονψτϖα � ηι〈νψοσ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζνεκ. Ε ηι〈νψοσ 

παραδιγµα  τνψτ α µιν#σγετ, 〈λλαποτοτ, ϖαλαµιντ αζ 〈λλαποτβα ϖαλ⌠ 〈τµενετετ κιφεϕεζ! 

πρεδικατϖ ΦΕ−εκ κλνσ σζεµαντικ〈ϕ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζηατϕυκ. 
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Α φεντεββ ελεµζεττ φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετι µοδελλϕει µινδκτ νψελϖρε εγψαρ〈ντ 

ϕελλεµζ!εκ. Αζ αλ〈ββι〈κβαν νη〈νψ ολψαν σζερκεζετι τπυσ ελεµζσε κϖετκεζικ, αµελψ χσακ 

αζ οροσζρα, ιλλετϖε χσακ α µαγψαρ νψελϖρε ϕελλεµζ!: 

14. ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΙ Τ⊆ΠΥΣ: 

Χσακ αζ οροσζ νψελϖρε ϕελλεµζ!εκ αζοκ α µονδατρτκ# φραζεολογιζµυσοκ, αµελψεκ 

αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ ρϖιδ αλακ µελλκνϖ σζερεπελ. Ε σζερκεζετι µοδελληεζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ α 

σζυβϕεκτυµ ποζιτϖ ϖαγψ νεγατϖ ρτκελστ φογλαλϕ〈κ µαγυκβαν. Αζ εµβερι τεϖκενψσγ 

κλνβζ# ϖ〈λτοζαταινακ, αζ εµβερι κπεσσγεκ κλνφλε φαϕτ〈ινακ 〈βρ〈ζολ〈σ〈ρα, 

ϕελλεµζσρε σζολγ〈λνακ: 

Αδϕ + Πρεπ + Νσοµ      Αδϕ + ς + (δ) + Νσοµ 

(αηολ αζ Αδϕ = ρϖιδ αλακ µελλκνϖ: Γψ.Ζ.) 

+47Α6 .3 9,≅1 = ϕ⌠λ φελϖ〈γτ〈κ ϖκινεκ α νψελϖτ  χσπ#σ (λεσ,  
ηεγψεσ) νψελϖε ϖαν  χσπ#σ (λεσ, ηεγψεσ) α 
νψελϖε ϖκινεκ 

4%3; .3 9,≅1 = νεηζκεσ βεσζδΗ 

%Α2+1 .3 6&1& = σζερενχσσ κεζε ϖαν ϖκινεκ 

%Α2+1 .3 .+2& = ϕ⌠ γψαλογλ⌠; φ〈ραδηατατλαν 

.)∋047 .3 6&1& = ενψϖεσκεζ∀; ενψϖεσ κεζε ϖαν 

79:)% .3 .+2& = νεηζκεσ ϕ〈ρ〈σ; λασσ 

41+6 .3 .+2& = γψορσλ〈β; φ〈ραδηατατλαν; φργε; 
γψορσϕ〈ρ〈σ 

7&2 .3 &<+ = ναγψοτ ηαλλ; ναγψοτηαλλ⌠ 

Α µαγψαρ νψελϖβεν α τελϕεσ αλακ µελλκνϖ + φ#νϖ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ ΦΕ−εκ ελγγ 

ελτερϕεδτ σζερκεζετι τπυστ αλκοτνακ: ηοσσζ α νψελϖε; χσιριζεσ κεζ∀ (µαρκ). 

Α φεντι ΦΕ−εκβεν ελσ!σορβαν αζοκ α σζοµατιζµυσοκ σζερεπελνεκ, αµελψεκ αζ εµβερι 

τεϖκενψσγ κλνβζ# φορµ〈ιτ, α κπεσσγεκ, κσζσγεκ κλνφλε ϖ〈λτοζαταιτ 

σζιµβολιζ〈λϕ〈κ: &<+ � φλ = α ηαλλ〈στ, 9,≅1 � νψελϖ = α βεσζδετ, .+23 � λ〈β = α ϕ〈ρ〈στ, 

γψαλογλ〈στ στβ. σζιµβολιζ〈λϕ〈κ. 

Αµιντ αζ εγψβεϖετσ σορ〈ν λ〈ττυκ, αζ οροσζ ΦΕ−εκ ε σζερκεζετι χσοπορτϕα α µαγψαρ 

νψελϖρε εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϕελλεµζ!. Τοϖ〈ββι φελαδατοµνακ τεκιντεµ α ΦΕ−εκ αζον σζερκεζετι 

χσοπορτϕαινακ αλαποσ ελεµζστ, αµελψεκ χσακ αζ εγψικ νψελϖρε ϕελλεµζ!κ. 
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4.2. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ 

σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

4.2.1. Α φραζεολογιζµυσοκ ρενδσζερσζερ∀ σαϕ〈τοσσ〈γαι σ 

ϖισσζατκρζ#δσκ α κτνψελϖ∀ σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν  

1. Μα µ〈ρ α νψελϖσζεκ κζττ νεµ κπεζι ϖιτα τ〈ργψ〈τ αζ α τνψ, ηογψ α σαυσσυρε−ι 

ρτελεµβεν ϖεττ νψελϖι ρενδσζερβεν α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 〈λλοµ〈νψα αζ εγψσγεσ λεξικαι−

φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερ ρσζρενδσζερτ κπεζι. Α φραζεολ⌠για ρενδσζερσζερ# σζερϖεζ!δσϖελ, α 

φραζεολ⌠για σ α νψελϖ τββι ρσζρενδσζερε κζττι καπχσολατοκκαλ, α νψελϖι σζιντεκ 

ηιεραρχηι〈ϕ〈βαν ελφογλαλτ ηελψϖελ, α ΦΕ−εκνεκ α νψελϖι ϕελεκ ρενδσζερβεν βετλτττ σζερεπϖελ 

α 70−εσ ϖεκτ!λ ναπϕαινκιγ µ〈ρ σζ〈µοσ νψελϖσζ φογλαλκοζοττ (Θ∗Μ>Ν(0Μ, 1980∗; Γ?1.&)∗ 

1988). Α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠για ρενδσζερσζερ# σζερϖεζ!δσϖελ 

καπχσολατοσ προβλµ〈κ 〈λταλ〈νοσ νψελϖσζετι σζεµποντ τανυλµ〈νψοζ〈σα µγ χσακ α 

κεζδετεκνλ ταρτ. 

Α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε υγψαναζοκ α ρενδσζερσζερ# σαϕ〈τοσσ〈γοκ 

ϕελλεµζ!εκ, µιντ α νψελϖ σζ⌠κινχσρε. Ε ρενδσζερσζερ# σαϕ〈τοσσ〈γοκ 〈τφογϕ〈κ α ΦΕ φορµαι σ 

ταρταλµι ολδαλ〈τ εγψαρ〈ντ. 

Α νψελϖι ρενδσζερ τρϖνψσζερ#σγει α φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερ ϖονατκοζ〈σ〈βαν αζ 

αλ〈ββι η〈ροµ ασπεκτυσβαν νψιλϖ〈νυλνακ µεγ: 

2. Αζ εγψεσ ΦΕ−εν βελλι τρϖνψσζερ∀ (ρενδσζερσζερ∀) καπχσολατοκβαν, αµελψεκ 

〈τσζϖικ α ΦΕ−εκ φορµαι σ ταρταλµι ολδαλ〈τ εγψαρ〈ντ, γψ πλδ〈υλ, α ΦΕ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττι 

µονδαττανι καπχσολατοκατ, α ΦΕ γραµµατικαι αλακϕαιτ σ α κζττκ λϖ! καπχσολατοκατ, α ΦΕ 

ϖαρι〈νσαιτ σ α κζττκ λϖ! καπχσολατοκατ. Ταρταλµι σζεµποντβ⌠λ ρενδσζερσζερ#σγ ϕελλεµζι α 

ΦΕ ϕελεντστ ισ: α ΦΕ−ρε ϕελλεµζ! α πολισζµια σ α µονοσζµια. 

3. Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ κζττι (α φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερεν βελλι) ρενδσζερσζερ∀ 

καπχσολατοκβαν, αµελψεκ µαγυκβα φογλαλϕ〈κ α ΦΕ σζερκεζετι, αλακτανι, σζ⌠κπζσι 

(δεριϖ〈χι⌠σ) σαϕ〈τοσσ〈γαιτ σ αλκοτ⌠ταγϕαικ κζττι ρενδσζερσζερ# καπχσολατοκατ. 

Α φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερεν βελλι σζεµαντικαι τρϖνψσζερ∀σγεκ α φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερνεκ σζεµαντικαι µεζ#κβεν τρτν! ρενδσζερσζερ# σζερϖεζ!δσβεν, ϖαλαµιντ α ΦΕ−

εκ κζττι µονοσζµικυσ, πολισζµικυσ, σζινονιµικυσ, αντονιµικυσ, ηοµονιµικυσ σ 

εναντιοσζµικυσ καπχσολατοκβαν νψιλϖ〈νυλνακ µεγ. 

4. Α νψελϖι ρενδσζερ τρϖνψσζερ∀σγει α φραζεολ⌠για σ α νψελϖ τββι 

ρσζρενδσζερε κζττι ρενδσζερσζερ∀ καπχσολατοκβαν ισ µανιφεσζτ〈λ⌠δνακ. Α 
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φραζεολογιζµυσοκ εγψρσζτ α νψελϖι ρενδσζερ µ〈σοδλαγοσ κπζ!δµνψει, σ α νψελϖ τββι 

ρσζρενδσζερνεκ νψελϖι εγψσγειβ!λ πτκεζνεκ, µ〈σρσζτ σζερκεζετιλεγ α νψελϖβεν µεγλϖ! 

µονδαττανι σζερκεζετι µοδελλεκ σζεριντ σζερϖεζ!δνεκ. Α φραζεολογιζµυσοκ σ α σζαϖακ κζττι 

παραδιγµατικυσ σ σζινταγµατικυσ ϖισζονψοκβαν ισ α νψελϖι τρϖνψσζερ#σγεκ ϕυτνακ 

κιφεϕεζσρε. 

Αζ αλ〈ββιακβαν α φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι ρενδσζερσζερ#σγτ ϖισσζατκρζ! 

µονοσζµια−πολισζµια−ηοµονµια−εναντιοσζµια, ϖαλαµιντ σζινονµια−αντονµια 

σζεµαντικαι οπποζχι⌠κ ελεµζσϖελ φογλαλκοζοµ, κλνσ τεκιντεττελ ε φραζεολ⌠γιαι 

σζεµαντικαι οπποζχι⌠κ ρενδσζερσζερ# σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈ρα αζ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρρ〈σ γψακορλατ〈βαν. 

Α πολισζµια σ α ηοµονµια εσετβεν αζ τββ φογαλοµ � εγψ νϖ (νψελϖι ϕελ) ελϖε 

ρϖνψεσλ, αµικορ ισ εγψ νϖ τββ φογαλοµµαλ καπχσολ⌠δικ σσζε, µγ α σζινονµια 

εσετβεν � εζζελ ελλενττβεν � τββ νϖ εγψ φογαλοµρα ϖαγψ εγψµ〈σσαλ ριντκεζ# φογαλµακ 

κρρε ϖονατκοζικ. Ηα τεη〈τ ε η〈ροµ µεγηατ〈ροζ⌠ ϕελενσγετ εγψµ〈σηοζ ϖαλ⌠ ϖισζονψ〈βαν 

ϖιζσγ〈λϕυκ, αζτ ταπασζταλϕυκ, ηογψ α νψελϖι ϕελεκ (ηανγκπεκ) µεγοσζλ〈σ〈τ τεκιντϖε � α 

πολισζµ〈κ σ α ηοµονιµ〈κ αζονοσαν ϖισελκεδνεκ, σ σζεµβε〈λλτηατ⌠κ α σζινονιµ〈κκαλ. 

Α πολισζµια σ α σζινονµια νεµ κτ εγψµ〈στ⌠λ φγγετλεν ϕελενσγ. Κζττκ βελσ!, 

σζερϖεσ σσζεφγγσ δερτηετ! φελ, σ ε ρελ〈χι⌠νακ α νψελϖι ρενδσζερ µ#κδστ σζαβ〈λψοζ⌠ 

σζερεπε ϖαν. Α πολισζµια ϕελενσγε � α µεταφορικυσ σ µετονιµικυσ νϖ〈τϖιτελεκ σορα � α 

σζαϖακ σζ〈µ〈τ κορλ〈τοζζα, τεσζι ϖγεσσ. Α τββϕελεντσ# σζαϖακ σ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ 

κελετκεζσνεκ οκ〈τ α νψελϖι γαζδασ〈γοσσ〈γρα, α ηασζν〈ληατ⌠σ〈γρα ϖαλ⌠ τρεκϖσβεν 

κερεσηετϕκ. Εζ ϖεζετ αρρα, ηογψ α νψελϖ α µ〈ρ µεγλϖ! εσζκζκετ ηασζν〈λϕα φελ αζ ϕαββ 

φυνκχι⌠κ µεγνεϖεζσρε. Α ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ ελεµεινεκ ϖ〈λτοζ〈σ〈ϖαλ αζ ϕαββ τ〈ργψακ, 

ϕελενσγεκ, φολψαµατοκ στβ. µεγνεϖεζσρε νεµ αλκοτυνκ ϕαββ σ ϕαββ νψελϖι ϕελεκετ, 

ηανεµ α νψελϖβεν µ〈ρ λτεζ! ϕελεκ καπνακ ϕαββ σ ϕαββ φυνκχι⌠τ α φογαλµακ κζττι 

κζελεββι ϖαγψ τ〈ϖολαββι σσζεφγγσεκ φελισµερσε νψοµ〈ν. 

Α πολισζµια σ α σζινονµια κζττι καπχσολατ αββαν ρεϕλικ, ηογψ α σζινονµια α 

ϕελεντσεκ σζ〈µ〈νακ ϖγεσσγτ βιζτοστϕα α νψελϖβεν. Μεγηατ〈ροζοττ σζ⌠χσοπορτοκ 

µεταφοριζ〈λ⌠δ〈σα υγψανισ ροκον ρτελµ# ϕελεντσεκ κιαλακυλ〈σ〈ηοζ ϖεζετ. Αζ γψ λτρεϕϖ! 

σζινονιµ ϕελεντσεκ νεµ τελϕεσεν ϕακ, χσυπ〈ν εγψ µ〈ρ λτεζ! ϕελεντσ ϕαββ 〈ρνψαλαταιτ 

νεϖεζικ µεγ, µ〈ρ µεγλϖ! σζινονιµασοροκβα ιλλεσζκεδϖε γψαραπτϕ〈κ αζοκατ. Α 

σζινονιµασοροκ τεη〈τ νεµχσακ α στλυσ κιαλακτ〈σ〈βαν ϕ〈τσζανακ φοντοσ σζερεπετ, ηανεµ α 

νψελϖι ρενδσζερ ζαϖαρταλαν µ#κδσβεν ισ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπκ ϖαν. 
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Α µεγισµερτ σ ελεµζεττ ϖιλ〈γ εγψσγε, α φογαλµακατ σσζεφ#ζ! κλνφλε ρελ〈χι⌠κ α 

πολισζµια σ α σζινονµια κορρελατϖ ϕελενσγϖελ σζαβ〈λψοζοττ σζ⌠κσζλετ εγψσγβεν 

τκρζ!δνεκ. 

4.2.2. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι πολισζµια προβλµ〈ι 

1. Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια ϕελενσγϖελ α κλφλδι σ α ηαζαι σζακιροδαλοµβαν τββ 

κνψϖ, µονογρ〈φια σ τανυλµ〈νψ ισ φογλαλκοζικ. Ιττ µινδενεκελ!ττ Α. Ι. Μολοτκοϖ, ς. Π. 

Ζσυκοϖ, Ν. Μ. Σανσζκιϕ, ς. Νψ. Τελιϕα, Τατ〈ρ Βλα, Ηαϕζερ Λαϕοσ σ ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ µυνκ〈ιτ 

σζκσγεσ µεγεµλτενι (≅&∋&(/&) 1977; Τ8/&) 1978:124−134; Κ∗,Λ/1Μ 1985:42−45; 

Φ∗(∗. 1992:131−147; Ηαϕζερ 1968, 1970:21−31; ϑυη〈σζ 1985:115, 130; Η&?1,∗ 

1990:257−261; [5Ι./0 1991:391−397). Α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν αζ υτ⌠ββι 

ϖεκβεν ρεζηετ!εν ν!ττ α σζ⌠σζεµαντικαι κυτατ〈σοκ ιρ〈ντι ρδεκλ!δσ. Σζ〈µοσ κνψϖβεν, 

τανυλµ〈νψβαν, δισσζερτ〈χι⌠βαν φογλαλκοζνακ α πολισζµια, σζινονµια σ ηοµονµια 

κλνβζ! προβλµ〈ιϖαλ (Ζσιλκα 1969, 1973, 1975, 1982; Κ〈ρολψ 1970; Βιβοκ 1994; ∆σι 

1993; Κιεφερ 1982:34−47, 1989:257−271, 1998:299−306, 2000). Α πολισζµια, ηοµονµια σ 

α σζινονµια κρδσεινεκ κλν ε τµ〈βαν σζερϖεζεττ κονφερενχι〈τ σζεντελτεκ, µελψνεκ τελϕεσ 

ανψαγ〈τ ν〈λλ⌠ κτετβεν ισ µεγϕελεντεττκ (Γεχσ# � Σπαννραφτ 1998; Γεχσ# 1999). 

Α σζακιροδαλοµβαν 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ µεγηατ〈ροζ〈σ σζεριντ τββϕελεντσ∀ 

(πολισζµ) φραζεολογιζµυσοκνακ αζοκατ αζ 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγεκετ τεκιντεµ, αµελψεκ 

τββ ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ, ϕελεντσεικ κζττ σζοροσ καπχσολατ 〈λλ φενν σ ϕελεντσεικ αζ 

αλαπϕελεντσ ϕρα µεγ ϕρα ισµτλ!δ! µεταφοριζ〈χι⌠ϕα τϕ〈ν νψερικ ελ πολισζµ ρτελµκετ. Πλ.: 

41+6 .3 6&1& (Η:Θ∆:429) 

 1. �>∗46#∗3 −∃ 9.%.0∋4+/1 #∃4=#∃8/� (= ηαµαρ ελϕ〈ρ α κεζε) 

 2. �=#,8,#−∗3 8 #∃>,6∋� (= γ α κεζε αλαττ α µυνκα) 

Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια, ηοµονµια, σζινονµια, αντονµια σ εναντιοσζµια 

ϕελενσγνεκ σζ⌠τ〈ρι ϖισσζατκρζ!δστ νψολχ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ανψαγα σ λεξικογρ〈φιαι 

γψακορλατα αλαπϕ〈ν ϖιζσγ〈λταµ. Ελεµζσεµ αλαπϕ〈υλ εγψρσζτ Α Μολοτκοϖ−φλε Οροσζ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρβαν ταλ〈ληατ⌠ 4000 ΦΕ κζλ 660 ρενδελκεζικ τββ ϕελεντσσελ, αµι α σζ⌠τ〈ρ 

φραζεολ⌠γιαταρταλµ〈νακ 17 %−〈τ τεσζι κι. Μ〈σ σζ〈µτ〈σοκ σζεριντ ϖισζοντ αζ οροσζ νψελϖβεν α 

πολισζµ ΦΕ−εκ ρσζαρ〈νψα χσακ 15%−ρα τεηετ! (ς.: Φλδεσ Χσαβα Χσερνισεϖα Ι. Α. οροσζ 

νψελϖσζ αδαταιρα τρτν! ηιϖατκοζ〈σ〈τ: Φλδεσ 1987:22; ς0.,ΒΝ0)∗ 1973:8). Αµιντ α φεντι 

αδατοκβ⌠λ ισ κιτ#νικ, α τββϕελεντσ# ΦΕ−εκ ρσζαρ〈νψα α ΦΕ σσζεσσγτ τεκιντϖε νεµ τ#νικ 

ϕελεντ!σνεκ, αζονβαν αζ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν α πολισζµ σ ηοµονιµ ΦΕ−εκ 

σζ⌠τ〈ρι σζεµαντιζ〈χι⌠ϕα κρλ µγ σοκ α βιζονψταλανσ〈γ, σ α νψελϖσζεκνεκ, χσακγψ µιντ α 
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σζ⌠τ〈ρρ⌠κνακ χσακ ρσζβεν σικερλτ µεγολδανιυκ α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια σ ηοµονµια 

ϕελενσγϖελ καπχσολατοσ σζ〈µοσ ελµλετι σ γψακορλατι προβλµ〈τ (ς.: Τ8/&) 1978, Φ0∋1= 

1972, ϑυη〈σζ 1985 α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια ϕελενσγϖελ καπχσολατοσ µυνκ〈ιτ). 

Α πολισζµι〈ϖαλ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ ϖισζονψλαγοσ αλαχσονψ ρσζαρ〈νψα αζζαλ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α ΦΕ−εκ σζερκεζετιλεγ σ σζεµαντικαιλαγ βονψολυλτ, κοµπλεξ νψελϖι 

εγψσγεκ σ αζ ϕαββ ϕελεντσεικ κιαλακυλ〈σ〈βαν φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ (αννακ αλαπϕ〈τ 

κπεζ#) ισµτελτ (π〈ρηυζαµοσ) µεταφοριζ〈χι⌠ α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν ϖισζονψλαγ 

ριτκ〈ν ελ!φορδυλ⌠ σζεµαντικαι ϕελενσγ. 

Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈τ γ〈τλ⌠ τνψεζ!κ κζττ α νψελϖσζεκ κιεµελικ 

µγ α ΦΕ−νεκ α νψελϖι νοµιν〈χι⌠βαν σ α κοµµυνικ〈χι⌠σ φολψαµατβαν βετλτττ σαϕ〈τσ〈γοσ 

σζερεπτ. Α ΦΕ−εκ α νψελϖβεν αζ ∀ρζελµι σζφρα∀ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λνακ, αζ εµβερνεκ α 

ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ τ〈ργψαιϖαλ, ϕελενσγειϖελ καπχσολατοσ σζυβϕεκτϖ ρζελµειτ, αζ αζοκρ⌠λ αλκοτοττ 

σζυβϕεκτϖ ρτκτλεττ φεϕεζικ κι, νοµινατϖ φυνκχι⌠ϕυκ µ〈σοδλαγοσ ϕελεντ!σγ#, σ α 

κοµµυνικ〈χι⌠ σορ〈ν λνψεγεσεν ριτκ〈ββαν ηασζν〈λατοσακ, µιντ α σζαϖακ (Τατ〈ρ 1976:171−

184). 

2. Α πολισζµ ΦΕ κλνβζ! ϕελεντσεινεκ κιαλακυλ〈σ〈ϖαλ καπχσολατβαν α νψελϖσζεκ 

κρβεν νινχσ εγψσγεσ ϖλεµνψ. Α µαι ναπιγ α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ 

µ⌠δϕ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν κτφλε ελµλετ λτεζικ. 

Αζ ν. ραδι〈λισ (συγαρασ) πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ κπϖισελ!ι σζεριντ α τββϕελεντσ# 

ΦΕ−εκ κλνβζ! ϕελεντσει αζ ελσ!, µγ ρτηετ! ερεδετ#, µοτιϖ〈χι⌠ϕ ϕελεντσ 〈τϖιτελϖελ, ϕρα 

σ ϕρα ισµτλ!δ! µεταφοριζ〈χι⌠ϕα τϕ〈ν αλακυλνακ κι, νψερικ ελ πολισζµ ϕελεντσκ 

σζερκεζεττ. Εζεν 〈λλ〈σποντ µινδενεκ ελ!ττ ς. Π. Ζσυκοϖ ελµλετρε ϕελλεµζ! (Τ8/&) 

1978:132). 

Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ φεντεββ ισµερτετεττ µ⌠δϕ〈τ µ〈σ 

τερµινολ⌠γι〈ϖαλ µγ π〈ρηυζαµοσ ϕελεντσ〈τϖιτελ (6∗.∗∋∋0∋5,&0 60.0&Λ?ΒΛ∋0,10 Η) 

νϖεν ισ ισµερτ (3∗Σ∗.=, 1987:210). Α. Γ. Ναζαρϕαν σζεριντ π〈ρηυζαµοσ ϕελεντσ〈τϖιτελ 

εσετβεν α τββ ϕελεντσ εγψµ〈σσαλ π〈ρηυζαµοσαν λεζαϕλ⌠ ελνεϖεζστ τακαρ, κτ κλνβζ! 

ισµρϖ, µοτϖυµ, ϖαγψ µεγφιγψελσ σζολγ〈λτ α κϖετκεζ! ΦΕ ϕελεντσεινεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! 

βελσ! νψελϖι κπ κιαλακυλ〈σ〈νακ οκακντ: 

4<+−078 4 &/3 (ΦΓΗΙ:465) 1. �(.Φ∃674) #∃44/&+∃� 

 2.�8,46,#:∃674), 8,4;.2∃674), /8(∋+∃674) 0∋5−(.� 

2+%+5& 4.0/378 (ΦΓΗΙ:442; 446)  1. �46#,:,, 6)?∋(, −∃+∃%∗8∃67 +,:,−(.� 

 2. �=,:/>.67 +,:,−(.� 
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Α φεντι νψελϖσζεκεν κϖλ α ραδι〈λισ πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ ελµλεττ ϖαλλϕα 

µαγ〈νακ τββ µ〈σ νεϖεσ φραζεολ⌠γυσ ισ (≅&∋&(/&) 1977:114; Κ∗,Λ/1Μ 1985:42). 

Αζ ν. λ〈νχολατοσ πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ κπϖισελ!ι σζεριντ εγψεσ πολισζµ ΦΕ−εκ 

κλνβζ! ϕελεντσειρε α λεξµ〈κηοζ ηασονλ⌠αν λ〈νχολατοσ φελπτσ, κιαλακυλ〈σ ϕελλεµζ!. Εζ 

αζτ ϕελεντι, ηογψ αζ ϕαββ ϕελεντσεκ νεµ αζ αλαπϕελεντσηεζ καπχσολ⌠δνακ, µερτ 〈λταλ〈βαν εγψ 

κιϖτελϖελ κζϖετλενλ νεµ αββ⌠λ σζλετνεκ, ηανεµ αζ !κετ κζϖετλενλ µεγελ!ζ! 

ϕελεντσηεζ, αµελψβ!λ 〈λταλ〈βαν ερεδνεκ (ϑυη〈σζ 1985:127; Φλδεσ 1987:23). Α. Γ. Ναζαρϕαν 

α λ〈νχολατοσ πολισζµι〈τ εγψµ〈σ υτ〈νι ϕελεντσ〈τϖιτελ (6&Λ∋0−&)∗(0∋5,&0 

60.0&Λ?ΒΛ∋0,10) τερµινολ⌠για νϖεν εµλτι, αµελψ φολψαµατοτ αζ αλ〈ββιακ σζεριντ ϕελλεµεζ: 

↔Ρ60 ∗+4%)−+537)%8.+/ ∗ε6)+4/≅4%).00 .+5+) ,.3∋).0) ∆63,)+%+20,/3 5+,.013)7 

.3 +4.+5) ∗ε65+2+ (0%0 ∗6)−≅−&?)2+) ,.3∋).09≈ (3∗Σ∗.=, 1987:211). Α λ〈νχολατοσ 

πολισζµ ϕελεντσεκ κιαλακυλ〈σ〈τ Α. Γ. Ναζαρϕαν α κϖετκεζ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγγελ 

ιλλυσζτρ〈λϕα: 

5+ 5)48 2+%+4 (ΦΓΗΙ:115) 1. �,0∋−7 :#,5+,� 

 2. �,6+#∗6,, 8, 84∋/4(∗Φ∃−.∋� 

Α µαγψαρ νψελϖσζεκ κζλ α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ φολψαµατ〈ϖαλ, α 

ΦΕ−εκ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιϖαλ ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ φεντεββ µ〈ρ εµλτεττ µυνκ〈ϕ〈βαν εζερ 

µαγψαρ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ ϖιζσγ〈λϖα βεηατ⌠ββαν ισ φογλαλκοζοττ. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ σζεριντ ισ 

ναγψον νεηζ µεγ〈λλαπτανι α πολισζµ ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ κιαλακυλ〈σι 

µεχηανιζµυσ〈τ. Κλνσεν κιεµελι, ηογψ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈βαν 

µγ σοκ α βιζονψταλανσ〈γ, σ αννακ ελδντσηεζ, ηογψ α πολισζµ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕα 

ραδι〈λισ, ϖαγψ λ〈νχολατοσ φελπτσ#−ε, τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκ σζκσγεσεκ. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ 

ϖλεµνψε σζεριντ, ηα χσακ α τββ−κεϖσβ τισζτα εσετεκετ ϖεσσζκ σζ〈µτ〈σβα, α π〈ρηυζαµοσ 

µεταφοριζ〈χι⌠ µεγλεηετ!σεν γψακορι ϕελενσγ α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν (ϑυη〈σζ 

1985:128). 

3. Α πολισζµιαι ϕελεντσϖισζονψοκ κιαλακυλ〈σ〈νακ σ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν 

φελττλενλ κι κελλ τρνι α ηοµονµια ϕελενσγρε, α πολισζµ σ α ηοµονιµ ΦΕ−εκ εγψµ〈στ⌠λ 

τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈ρα ισ. Α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια µγ 

ριτκ〈ββ ϕελενσγ, µιντ α πολισζµια. Εγψεσ σζ〈µτ〈σοκ σζεριντ αζ οροσζ νψελϖβεν α ηοµονιµ 

φραζεολογιζµυσοκ σζ〈µα νεµ ηαλαδϕα µεγ α 100 ΦΕ−ετ (:1−&.0,/& 1966). Φραζεολ⌠γιαι 

ηοµονιµ〈κνακ αζοκατ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ τεκιντεµ, αµελψεκ λεξικ〈λισ 

σσζεττελκβεν, σζερκεζετι σ γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε µεγεγψεζνεκ (αζονοσακ), 

αζονβαν ϕελεντσκβεν τελϕεσεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Πλ.: 
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χ 6&13/0 0 .+23/01 (ΦΓΗΙ:397)  

= �=,(−,4671, <∋(.+,5� (= τελϕεσ εγσζβεν, µινδενεστλ) 

χ 6&13/0 0 .+23/02 (ΦΓΗΙ:397) 
 = �,;,6−,, 4 /&,8,(7468.∋5� (= εζερ ρµµελ, σζϖεσ−ρµεστ) (Σ−Τ:270) 

Α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ α κϖετκεζ! η〈ροµ φολψαµατ ερεδµνψεκππεν ϕηετνεκ 

λτρε: 

1. Α πολισζµ ΦΕ−εκ ϕελεντσεινεκ εγψµ〈στ⌠λ τρτν# ελτ〈ϖολοδ〈σα, α τββϕελεντσ∀ 

ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ σζτεσσε κϖετκεζτβεν: 

5)(37849 .3 ()Β +,5/, + +,5/1 (ΦΓΗΙ:63)  

= �=#.46∃8∃67 4 (∃4+∃5., −∋?−,46)5.� (= νψακ〈βα βορυλ ϖκινεκ; α νψακ〈ν 

λ⌠γ ϖκινεκ; φορρ⌠ν 〈τλελ ϖκιτ (〈τλελϖε ταρτϕα α νψακ〈τ)) (ϑ: (−27) 

5)(37849 .3 ()Β +,5/, + +,5/2 (ΦΓΗΙ:63)  

= �−∃8)%∗8∃674), /4.(∋−−, &,>.8∃674) #∃4=,(,?∋−.), 8%∃.5−,46., (1>8.� 

(= α νψακ〈ν λ⌠γ ϖκινεκ; ϖκι τερηρε ϖαν; α νψακ〈βα ακασζκοδικ ϖκινεκ) (ϑ: (−26) 

2. Α ΦΕ−εκ λεξικ〈λισ σσζεττελνεκ σ α γραµµατικαι σζερκεζετνεκ ϖλετλενσζερ∀ 

εγψβεεσσε φολψτ〈ν: 

−378 −Α6&1 (ΦΓΗΙ:162) (&#∃67 = ’8∗4∋07’ ϕελεντσβεν) (= ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ) 

−378 −Α6&2 (ΦΓΗΙ:162) (&#∃67 = ’&∋#−/67’ � ’/>∋?∃67’ϕελεντσβεν)  

(= φεληζζα (φελϖεσζι, φελκτι) α νψλχιπ#τ) 

3. Α ΦΕ ελλιπτ〈λ⌠δ〈σ〈νακ ερεδµνψεκππεν: 

.3 5≅4+7)1 (ΦΓΗΙ:97) � �8 4,46,)−.. /&,8(∋68,#.67 4∃5∗5 8∗4,+.5 

6#∋>,8∃−.)5 , +,5−(. .(. , 0ϑ5−(.� (λδ.: ;≅78 .3 −+%:.+= 5≅4+7)); (= 

µεγτι α µρτκετ; µεγφελελ α κϖ〈ναλµακνακ) (Ο−Μ: Ι/ 254) 

.3 5≅4+7)2 (ΦΓΗΙ:97) � �8 4,46,)−.. =#,)8()67 4∋>) 6∃+, +∃+ −/?−,, +∃+ 

∋&.−468∋−−, 8,%5,?−,, =#∃8.(7−,� (λδ.: 47+978 .3 5≅4+7) ∗+%+:).09) (= 

α ηελψζετ µαγασλατ〈ν 〈λλ) (Ο−Μ: Ι/254) 

Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια προβλεµατικ〈ϕα, α 

ηοµονιµ σ α πολισζµ ΦΕ−εκ εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σα εδδιγ µγ ελκερλτε α 

νψελϖσζεκ φιγψελµτ. Σζ⌠τ〈ραινκ εγψελ!ρε µγ νεµ κλνβζτετνεκ µεγ ηοµονιµ ΦΕ−εκετ: 

αζ αζονοσ αλακ, δε κλνβζ! ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ πολισζµικυσ 

φραζεολογιζµυσοκκντ ϖαννακ φελτντετϖε µινδ Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ 

κζµονδ〈σοκ, µινδ πεδιγ αζ ρτελµεζ! σζ⌠τ〈ραινκβαν. Μινδαµελλεττ αζ αλ〈ββι νη〈νψ 

πλδ〈ν κερεσζτλ σζερετνµ ιλλυσζτρ〈λνι α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια µεγλττ α µαγψαρ 

φραζεολογιζµυσοκ κρβεν ισ, σ α προβλµαφελϖετσ σζιντϕν ρ〈ιρ〈νψτανι α φιγψελµετ α 
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φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈νακ προβλµ〈ιρα, α µαγψαρ πολισζµ σ ηοµονιµ 

ΦΕ−εκ εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈νακ σζκσγεσσγρε. 

Αζ αλ〈ββι κτ µαγψαρ ηοµονιµ ΦΕ κλνβζ! νψελϖι φολψαµατοκ ερεδµνψεκππεν 

ϕττ λτρε:  

φλεστ καπ ϖκιτ∀λ1 = �βιζαλµασ ρτεσλστ, τιτκοσ ινφορµ〈χι⌠τ καπ ϖκιτ∀λ� (αργ⌠) (α 

σζ⌠τ〈ρακ νεµ κζλικ!) 

φλεστ καπ ϖκιτ∀λ2 = �φλν ϖ〈γϕα ϖκι; καπ εγψ φλεστ ϖκιτ∀λ� 

�Α ρενδ∀ρσγ ϖ〈ρατλαν φλεστ καποττ α κτ η⌠ναππαλ εζελ∀ττ τρτντ βανκραβλ〈σσαλ 

καπχσολατβαν.� 

�Πιστα χσακ γψ ϖιχχβ∀λ καποττ εγψ ολψαν φλεστ, ηογψ µαϕδ λερεπλτ α φεϕε.�  

µαγ〈ϖ〈 τεσζ1 = 1. �<γονδολατοτ, τερϖετ στβ.> ελφογαδ, αλκαλµαζ� 2. �<κϖετελστ> 

ελσαϕ〈ττ� (⊃Κσζ:1370) 

µαγ〈ϖ〈 τεσζ2 = (σζπτ∀) �<ν∀ϖελ> νεµι ριντκεζσβεν εγψεσλ� (⊃Κσζ:1370) 

Α πολισζµ σ ηοµονιµ φραζεολογιζµυσοκ εληατ〈ρολ〈σ〈νακ προβλµ〈ϕα µινδ ελµλετι, 

µινδ γψακορλατι σκον µγ µεγολδ〈σρα ϖ〈ρ. Α πολισζµ σ α ηοµονιµ φραζεολογιζµυσοκ 

κζττ αζ 〈τµενετεκ σοκασ〈γα λτεζηετ, σ νεηζ ποντοσαν µεγηατ〈ροζνι, ηογψ εγψ 

φραζεολογιζµυσ µικορ πολισζµ, σ µελψικ αζ αζ εσετ, αµικορ µ〈ρ ηοµονµι〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠. 

Κ〈ρολψ Σ〈νδορ αζ ℑλταλ〈νοσ σ µαγψαρ ϕελεντσταν χ. µ#ϖβεν α πολισζµια φογαλµ〈τ α ϕελ 

σ α ϕελεντσ σζεµσζγβ!λ κζελτι µεγ: �Πολισζµι〈ρ⌠λ µι ακκορ βεσζλνκ, ηα α ϕελ 

κλνβζ# ϕελεντσει κζττ α ϕελεντσκαπχσολατ µγ αννψιρα ρζ#δικ, ηογψ ακ〈ρ ηαλϖ〈νψαν 

ισ, α ϕελνεκ αζ εγψικ ϕελεντσβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈τ � λεγαλ〈ββ α σζεµλλετεσσγγελ καπχσολατοσ 

ϕελεντσ ϖονατκοζ〈σ〈βαν � βεφολψ〈σολϕα α ϕελνεκ α µ〈σικ ϕελεντσε� (Κ〈ρολψ 1970:79). Αζ 

ελµονδοττακηοζ µ〈σηολ Κ〈ρολψ Σ〈νδορ µγ ηοζζ〈τεσζι, ηογψ �...α πολισζµια εσετβεν τεη〈τ 

α ϕελεντσεκ σζεµαντικαι µοτιϖ〈χι⌠ϕ〈ρ⌠λ βεσζλνκ, σ αζ εγψεσ ϕελεντσεκ κζττι καπχσολατ 

µγ α βεσζλ#βεν τββ−κεϖσβ τυδατοσυλ, ... µγ α ηοµονιµ〈κ εσετβεν αζ εκϖιϖαλενχια αζ 

αλακρα ϖονατκοζικ� (κιεµελσ τ!λεµ: Γψ. Ζ.) (Κ〈ρολψ 1970:80, 162). Κ〈ρολψ Σ〈νδορνακ α 

πολισζµι〈ϖαλ σ ηοµονµι〈ϖαλ καπχσολατοσ µεγ〈λλαπτ〈σαι νεµχσακ α σζαϖακρα, ηανεµ α 

φραζεολογιζµυσοκρα ισ εγψαρ〈ντ ϖονατκοζτατηατ⌠κ. 

Α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια ϕελενσγϖελ καπχσολατβαν α νψελϖσζεκ κζττ µγ νεµ 

αλακυλτ κι εγψσγεσ ϖλεµνψ: εγψεσ νψελϖσζεκ, µιντ πλδ〈υλ ς. Π. Ζσυκοϖ, ταγαδϕ〈κ α 

ηοµονµια µεγλττ α ΦΕ−εκ κρβεν, µ〈σοκ ϖισζοντ σζ〈µοσ πλδ〈ϖαλ τ〈µασζτϕ〈κ αλ〈 αζτ α 

τνψτ, ηογψ α ηοµονµια ϕελενσγε α ΦΕ−ρε ισ ϕελλεµζ! (Τ8/&) 1978, :1−&.0,/& 1966, 

Θ&ΜΣ0,Σ&,−Γ?1.&)∗ 1970). Α φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ κζλ α Μολοτκοϖ−φλε οροσζ 
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φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζ〈µοσ ηοµονιµικυσ ΦΕ−ετ κζλ, εζζελ σζεµβεν αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ 

οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ εγψετλεν φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈τ σεµ ταρταλµαζνακ. 

Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια σ ηοµονµια προβλεµατικ〈ϕ〈τ ϕ⌠λ ιλλυσζτρ〈λϕα α κϖετκεζ! 

πλδα: Ν. Μ. Σανσζκιϕ νπσζερ# φραζεολ⌠γιαι τµ〈ϕ τανκνψϖβεν α ∗+4735078 .3 .+20 

οροσζ ΦΕ−ετ ηοµονιµ〈νακ ταρτϕα σ κτ αζονοσ αλακ, δε κλνβζ! ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! 

οροσζ φραζεολογιζµυστ κλνβζτετ µεγ (Κ∗,Λ/1Μ 1966:44): 

∗+4735078 .3 .+201 = ’8∗(∋0.67’ (= ταλπρα 〈λλτ, κιγψ⌠γψτ, ηελψρεηοζ ϖκιτ 

(βετεγσγβ∀λ) 

∗+4735078 .3 .+202 = ’8,4=.6∗8∃67’(= σαϕ〈τ λ〈β〈ρα 〈λλτ ϖκιτ; ν〈λλ⌠στ ϖκιτ) 

Εζζελ σζεµβεν αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ ακαδµιαι τπυσ λεγναγψοββ 

οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ νγψ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! πολισζµ ΦΕ−κντ τντετι φελ 

(Η:Θ∆:451): 

χ735078/∗+4735078/∗+−.0/378/∗+−.978 .3 .+20 +,:,−(. 

1. �8∗(∋0.8∃67, .%>∃8()67 ,6 >,(∋%−.� = ταλπρα 〈λλτ, κιγψ⌠γψτ (Ο−Μ: Ι/982); µεγγψ⌠γψτ, 

κιγψ⌠γψτ ϖκιτ α βετεγσγβ∀λ (ϑ: .−201) (Σ−Τ:295); λ〈βρα 〈λλ α βετεγσγβ∀λ (ΟΝΓ: λ−49) 

2. �π∃46.67, 8,4=.6∗8∃67, &,8,&.67 &, 4∃5,46,)6∋(7−,46.� = σαϕ〈τ λ〈β〈ρα 〈λλτ ϖκιτ, 

ν〈λλ⌠στ ϖκιτ (ϑ: .−201) (Σ−Τ:295); ϖκιτ σαϕ〈τ ταλπ〈ρα 〈λλτ, κιενγεδ αζ λετβε (Ο−Μ: 

Ι/982) 

3. �%∃46∃8()67 ∃+6.8−, &∋3468,8∃67, =#.−.5∃67 &∋)6∋(7−,∋ /0∃46.∋ 8 0∋5−(.� = 

φελϖερ, µοζγ⌠στ ϖκιτ (ϑ: .−201) 

4. �>/&,#∃?.67, 8,(−,8∃67, 4,%&∃8∃67 4/5∃6,;/� = νψυγταλανσ〈γοτ, ριαδαλµατ κελτ, 

φελιζγατ 

Ηα µεγϖιζσγ〈λϕυκ, ηογψ µιλψεν γψακορλατοτ κϖετνεκ α φεντ εµλτεττ οροσζ−µαγψαρ, 

ιλλετϖε οροσζ−υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ι ε νγψϕελεντσ# ΦΕ σζ⌠τ〈ρι 

〈βρ〈ζολ〈σ〈νακ εσετβεν, α κϖετκεζ!κετ 〈λλαπτηατϕυκ µεγ: α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ Κεσζτηελψι 

Ερν# σζ⌠τ〈ρ〈βαν κτϕελεντσ#, µγ α η〈ροµνψελϖ∀ οροσζ−υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 

χσυπ〈ν εγψϕελεντσ# ΦΕ−κντ τντετι φελ (Κ: ,−203) (Χ−%:237). Αµιντ ε φραζεολογιζµυσ 

πλδ〈ϕ〈β⌠λ ισ λ〈τϕυκ, αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ι 〈λταλ µεγκλνβζτετεττ νγψ 

ϕελεντσ κζλ αζ ελσ! κτ ϕελεντσνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν κλν−κλν φραζεολογιζµυσ φελελ 

µεγ, α 3.−4. ϕελεντστ πεδιγ, � αµελψεκ κζλ αζ υτολσ⌠τ εγψικ σζ⌠τ〈ρ σεµ κζλι � α µαγψαρ 

νψελϖβεν κρλρ〈σσαλ φορδτηατϕυκ. 

Υγψανεζ α ηελψζετ α .3 .+23< ΦΕ εσετβεν ισ, αµελψ α φορρ〈σκντ σζολγ〈λ⌠ Οροσζ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζεριντ τ ϕελεντσσελ ρενδελκεζικ, αµιτ αλ〈τ〈µασζτανακ αζ Οροσζ−βολγ〈ρ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ιδεϖ〈γ⌠ σζ⌠χικκνεκ αδαται ισ (Η:Θ∆:281) (ϑ∋: ,−120). Ελλενβεν αζ 
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1995−βεν ναπϖιλ〈γοτ λ〈τοττ Α. Ι. Φϕοδοροϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ κτκτετεσ Αζ οροσζ ιροδαλµι 

νψελϖ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα ηατ ϕελεντσ# ΦΕ−κντ τντετι φελ, αµελψ ϕελεντσεκ µεγλττ α 

σζερζ! κλνβζ! φορρ〈σοκβ⌠λ ϖεττ πλδ〈κκαλ βιζονψτϕα (Η: ΙΙ/40). Α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ 

πολισζµ ΦΕ µαγψαρ νψελϖι σζ⌠τ〈ρι µεγφελελτετσε αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ Κεσζτηελψι Ερν! 

Ρυσσζιχιζµυσοκ. 5000 οροσζ σζ⌠λ〈σ σ κιφεϕεζσ χ. γψ#ϕτεµνψβεν, χσακγψ µιντ αζ Οροσζ−

υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρβαν α σζερζ!κ χσυπ〈ν εγψϕελεντσ#κντ τντετικ φελ (;: ,−

215−217) (Χ−%:166), ιλλετϖε Κεσζτηελψι Ερν# σζ⌠τ〈ρ〈βαν η〈ροµ κλνβζ! 

φραζεολογιζµυσκντ ϖαν φελτντετϖε: .3 .+23< (= 〈λλ⌠ ηελψζετβεν) (ϑ: .−215), 

;≅78/.3<+−07849 .3 .+23< (= ταλπον ϖαν πλ. δολγοζικ), φενν ϖαν (ϑ: .−216), ∗)6).)470 

;+%),.8 .3 .+23< (= λ〈βον ηορδϕα κι α βετεγσγετ) (ϑ: .−217). Α Μολοτκοϖ−φλε φραζεολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρ γψακορλατ〈τ⌠λ ελτρ!εν Κεσζτηελψι Ερν# α φραζεολογιζµυσοκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ τντετι 

φελ αζοκ κτελεζ! κρνψεζεττ ισ (;≅78, .3<+−07849, ∗)6).)470 ;+%),.8). Α .3 .+23< 

οροσζ ΦΕ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ ελεµζσε αρρα ενγεδ κϖετκεζτετνι, ηογψ α σζ⌠βαν φοργ⌠ 

οροσζ φραζεολογιζµυσσαλ α µαγψαρ νψελϖβεν εγψ η〈ροµϕελεντσ# ΦΕ 〈λλτηατ⌠ σζεµβε � α 

ταλπον ϖαν (〈λλ) φραζεολ⌠γιαι εγψσγ (ΟΝΓ: τ−65). Αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ αλαπυλ 

ϖϖε αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ 2. σ 3. ϕελεντσκβεν µεγεγψεζνεκ, αζ οροσζ ΦΕ 4.−5. 

ϕελεντσνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν µ〈σ−µ〈σ ΦΕ φελελ µεγ: (ϖκι ταλπρα 〈λλ = ’φελπλ, κιγψ⌠γψυλ 

βετεγσγβ∀λ’); λ〈βρα 〈λλ = ’βετεγσγβ∀λ φελπλ’ (ΟΝΓ: 1−49), ιλλετϖε αζ 5. ϕελεντσνεκ: 

ϖκι λ〈βον ηορδϕα κι α βετεγσγετ. Αζ οροσζ ΦΕ ελσ! ϕελεντστ α µαγψαρ νψελϖβεν κρλρ〈σσαλ 

φορδτηατϕυκ: ’〈λλ⌠ ηελψζετβεν’, ’λ〈βον, νεµ φεκϖε’(ϑ: .−216). 

Α φεντιεκ αλαπϕ〈ν α .3 .+23< ηατϕελεντσ# οροσζ ΦΕ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ α 

κτνψελϖ# οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακβαν τρτν! 〈βρ〈ζολ〈σα α κϖετκεζ!κππεν 

ϖαλ⌠συληατ µεγ:   .3 .+23< (ΦΓΗΙ:281): 

1. 8 46,)0∋5 =,(,?∋−.. = 〈λλ⌠ ηελψζετβεν <νεµ φεκϖε> (ϑ: .−215) 

2. 8 >,&#468/12∋5 4,46,)−.., 846∃8 ,6, 
4−∃ 

= ταλπον ϖαν (〈λλ) = α) βρεν ϖαν, νεµ 
αλσζικ (ΟΝΓ: τ−65) 

3. 8 ;(,=,6∃;,  %∃>,6∃;, #∃>,6∋, 8 
&8.?∋−.., −∋ =#.4∃?.8∃)47,−∋ (,?∃47 

= ταλπον ϖαν (〈λλ) = χ) δολγοζικ, νεµ 
πιηεν; λ⌠τ−φυτ; σργ−φορογ; αννψι ιδεϕε 
σινχσ, ηογψ σζυσσζανϕον εγψετ (ΟΝΓ: τ−65) 

4. %&,#,8, −∋ >,(∋− = ταλπρα 〈λλ ϖκι; λ〈βρα 〈λλ ϖκι = 
βετεγσγβ∀λ κιγψ⌠γψυλ (ΟΝΓ: τ−65, λ−49) 

5. −∋ (,?∃47 8 =,46∋(7, >∋% =,46∋(7−,:, 
#∋?.5∃ (=∋#∋−∋46. >,(∋%−7, 
=∋#∋>,(∋67 . 6. =.) 

= λ〈βον ηορδϕα κι α βετεγσγετ (ϑ: .−217) 

6. 8 4,46,)−.. =,(−,3 :,6,8−,46. = φελκσζλτ, κσζ ϖµιρε (ΟΝΓ: τ−65); τελϕεσ 
κσζλτσγβεν; ριαδ⌠κσζλτσγβεν; 
µενετκσζεν (Φ: ΙΙ/34) 
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Α φεντι πλδα εγψβεν ποντοσαν ιλλυσζτρ〈λϕα α πολισζµικυσ ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ 

εγψ µ〈σικ νψελϖβεν τρτν! µεγφελελτετσνεκ νεηζσγειτ. Ηισζεν εγψ οροσζ πολισζµικυσ 

ΦΕ−νεκ εγψ µ〈σικ νψελϖβεν χσακ α λεγριτκ〈ββ εσετβεν φελελ µεγ υγψανολψαν 

ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ ΦΕ. Α .3 .+23< ηατϕελεντσ# οροσζ φραζεολ⌠γιαι εγψσγγελ σζεµβεν α 

µαγψαρ νψελϖβεν εγψ η〈ροµ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! µαγψαρ φραζεολογιζµυσ ϖαν, αµελψνεκ 

εγψικ ϕελεντσε αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν α 6. ϕελεντσνεκ φελελ µεγ: ταλπον ϖαν (〈λλ) 

= φελκσζλτ, κσζ ϖµιρε (Ο. Ναγψ Γ〈βορ σζ⌠τ〈ρ〈βαν β) ϕελεντσκντ ϖαν φελτντετϖε) (ΟΝΓ: τ−

65). 

Τββ εσετβεν αζ οροσζ σ α µαγψαρ τββϕελεντσ# ΦΕ κλνβζ! ϕελεντσεικ 

καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ#σγεικβεν τρνεκ ελ εγψµ〈στ⌠λ. ⊆γψ πλδ〈υλ α ∗3%8∋010/∗3%8>≅/ 

+;%0:)(8 (Η:Θ∆:291) κτϕελεντσ# οροσζ φραζεολογιζµυσ µ〈σοδικ ϕελεντσβεν µινδ 

σζεµλψτ, µινδ τ〈ργψατ ϕελεντ! φ!νεϖεκηεζ καπχσολ⌠δηατ, ελλενβεν α µαγψαρ µεγφελελ!ϕε, 

αµελψ υγψανχσακ κτ ϕελεντσσελ ρενδελκεζικ, µ〈σοδικ ϕελεντσβεν χσακ σζεµλψτ ϕελεντ! 

φ!νεϖεκηεζ καπχσολ⌠δηατ:  

∗3%8∋010/∗3%8>≅ +;%0:)(8 (ΦΓΗΙ:291) 

1. ,0∋−7 8+/4∋−, ∃==∋6.6∋−, &,46∃8()∋6 
,:#,5−,∋ /&,8,(7468.∋; , =.2∋, 
?.67∋ . 6. =. 

= 3ζ υϕϕ〈τ ισ (µινδ α τζ υϕϕ〈τ) µεγνψαληατϕα) 
(µεγσζοπηατϕα) υτ〈να = (τελρ∀λ, κλνσεν 
ϖκινεκ α φ∀ζτϕρ∀λ:) ριτκα φινοµ (ΟΝΓ: υ−
28) 

2. ,0∋−7 +#∃4.8, ;,#,Φ, .−6∋#∋4∋−, 
=#.8,&.6 8 8,4;.2∋−.∋; , +,5−(. .(. , 
0∋5−(. 

= 3ζ υϕϕ〈τ ισ (µινδ α τζ υϕϕ〈τ) µεγνψαληατϕα) 
(µεγσζοπηατϕα) υτ〈να = (ριτκα) (εµβερρ∀λ, 
κλ.  ϖκινεκ α η〈ζαστ〈ρσ〈ρ⌠λ:) ρληετ, ηογψ 
ιλψεν ρεµεκ εµβερρελ ϖαν δολγα (ΟΝΓ: υ−
28) 

 

ςλεµνψεµ σζεριντ α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ ΦΕ µ〈σοδικ ϕελεντσνεκ µαγψαρ νψελϖ# 

σζ⌠τ〈ρι σζεµαντιζ〈χι⌠ϕα σορ〈ν χλσζερ# φελτντετνι µ〈σ σζεµαντιζ〈χι⌠σ µ⌠δοκατ ισ, µιντ 

πλδ〈υλ, αζ εγψ λεξµ〈ϖαλ τρτν! φορδτ〈στ, αµελψ σζεµλψρε σ τ〈ργψρα εγψαρ〈ντ ϖονατκοζηατ: 

ελ ϖαν ραγαδτατϖα ϖκιτ∀λ, ϖµιτ∀λ; ϖκι ελραγαδτατ⌠ (⊃Κσζ:303) (;: ,−223) (Χ−%:222). 
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2. σζ. τ〈βλ〈ζατ 
ΑΖ ΟΡΟΣΖ Τ√ΒΒϑΕΛΕΝΤ⊃Σ] ΤΕΣΤΡ⊃ΣΖΝΕςΕΣ ΦΕ−ΕΚ ΕΓΨΕΣ 

ΣΖΟΜΑΤΙΖΜΥΣΟΚΟΝ ΒΕΛ⇐ΛΙ ΣΖℑΜΣΖΕΡ] ΜΕΓΟΣΖΛℑΣΑ 

ϑελεντσεκ σζ〈µα 
Ν/Ν Τεστρσζνϖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
√σσζεσεν

1.  +&/ 8 4 1       13 
2.  +&.&−∗ 2         2 
3.  +.&)5 4 1        5 
4.  +.9>& 2         2 

5.  
ϑ&∋&ΛΒ � 
)&∋&Λ&/ 

9 2        11 

6.  4∋∗)∗ 2 0 1       3 
7.  4∋∗Σ � Α∋∗Σ∗ 102 26 4 4      136 
8.  4∋&(/∗ 2 2        4 

9.  

4&∋&)∗ −
Α&∋&)/∗ � 
Α&∋&)8Ν/∗ − 
<∗Ν/∗ � 
/&(0∋&/ 

91 29 7 1 0 1    129 

10.  4&.< 4 1        5 
11.  4&.∋& 15 4 0 1      20 
12.  4.8−5 13         13 
13.  48<∗ 6 3        9 
14.  [8> 14 9 1       24 
15.  [8Ν∗ 58 10 6 2      76 
16.  Τ0∋8−&/ 4         4 
17.  Τ1)&( 4 1        5 

18.  
Τ1∋∗ � 
Π1∋/∗ 

3         3 

19.  Τ1. 8 1        9 
20.  Τ&6∗ 2         2 
21.  %∗(Β∋&/ 0 1        1 
22.  %8< 20 9 1       30 
23.  ;1Ν/∗ 7 1        8 
24.  ;&Α(1 4         4 
25.  ;&Π∗ 4 1        5 
26.  ;&∋0,& 4 1 2       7 
27.  ;&Λ(5 9 1 2       12 
28.  ;.&)5 17 12 1       30 

29.  
;.Β∋& �
/.Β∋ΒΝ/& 

6         6 

30.  ;8∋∗/ 8 1        9 
31.  Χ∗−&,5 1 1        2 
32.  Χ∗6∗ 7 1        8 
33.  Χ1Ε& 21 3 1       25 
34.  Χ&< 9 1 1       11 
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35.  Χ&Π02/∗ 2         2 

36.  
Χ&/&(5 �
∋&/(1 

1 1        2 

37.  Χ&6∗(/1 1 1        2 
38.  ≅1Σ1,0Ε 2         2 
39.  ≅&ΣΑ 11 0 0 1      12 
40.  ≅&Σ&∋5 1         1 

41.  
≅&∋&/& 
(?∗(0.1,Λ/&0)

2         2 

42.  
≅&.−∗ � .&Π∗ 
− .Β∋& � >∗.= 
� Ξ1Σ1&,&?1=

3         3 

43.  ≅ΒΝ/∗ 1         1 
44.  30.)Β 3 1        4 
45.  3&Α∗ 66 17 3 1 1 1    89 
46.  3&Α&(5 6 1        7 
47.  3&Σ−.= 1         1 
48.  3&Λ 25 6 1 1      33 
49.  Ο/& �&21 5 1        6 
50.  Υ∗Σ8>∗ 1 1        2 
51.  Υ∗∋0Ε 15 4        19 
52.  Υ0.Λ( 2         2 
53.  Υ02Ι,/∗ 4         4 
54.  Υ∋02& 15 4 0 1      20 
55.  Υ∋&(5 3 2        5 
56.  Υ&−Π1∋/1 1         1 
57.  Υ&( 6 3        9 
58.  Υ&(.&> 0 1 1       2 
59.  Υ&=Λ 1 1        2 
60.  Υ86 2         2 
61.  Υ8> 1 0 0 1      2 
62.  Υ=(∗ � 6=(/1 7 3        10 
63.  Θ∗,∗ 1         1 
64.  Θ0<.∗ 3         3 
65.  Θ&Α∗ 5 1        6 
66.  Θ&Π∗ 3         3 
67.  Θ&( � .Β∋& 18 6 0 0 1     25 
68.  Θ8/∗ 112 36 10 2 0 0 1   161 
69.  ΘΒ∋& 9 1        10 
70.  :0.−Ε0 33 8        41 
71.  :/8∋Β 1         1 
72.  :∋0ΣΒ 8 3 1       12 

73.  
:∋9,/∗ � 
Λ∋9,1 

1 1 0 1      3 

74.  :&6∋1 1 1 1       3 
75.  :61,∗ 8 2 1 0 0 0 0 0 1 12 



 91

76.  Φ0∋& 4         4 
77.  Ω? 31 4 1 1 1     38 
78.  ΩΛ 4         4 
79.  ΩΛ(∗ 7 1        8 
80.  Ω>& 25 12 1       38 
81.  Η1Σ1&,&?1= 0 1        1 
82.  ⊥)&Λ( 25 11        36 
83.  ⊥.0<0( 2         2 
84.  ς0∋& 0 0 0 0 0 1    1 
85.  Κ0.Λ(5 4         4 
86.  Κ0= 7 4 1       12 

87.  
Κ/8.∗ � 
/&Π∗ 

7 0 1       8 

88.  _0(1,∗ 1         1 
89.  _0/1 1         1 
90.  ∆ΣΒ/ 42 12 3       57 

 √σσζεσεν 1021 277 53 17 3 3 1 0 1 1376 
 

3. σζ. τ〈βλ〈ζατ 
Α ΜΑΓΨΑΡ Τ√ΒΒϑΕΛΕΝΤ⊃Σ] ΤΕΣΤΡ⊃ΣΖΝΕςΕΣ ΦΕ−ΕΚ ΕΓΨΕΣ 

ΣΖΟΜΑΤΙΖΜΥΣΟΚΟΝ ΒΕΛ⇐ΛΙ ΣΖℑΜΣΖΕΡ] ΜΕΓΟΣΖΛℑΣΑ 

ϑελεντσεκ σζ〈µα 
Ν/Ν Τεστρσζνϖ 

1 2 3 4 5 
√σσζεσεν

1.  Αγψ 11     11 
2.  Αγψαρ 1     1 
3.  Αγψϖελ# 1     1 
4.  Αϕακ 2     2 
5.  Ανψατεϕ 1     1 
6.  Αρχ 8 1    9 
7.  Αρχιζοµ 1     1 
8.  ℑβρ〈ζατ 1     1 
9.  ℑλλ 3 1    4 
10.  Βαϕυσζ 4 1    5 
11.  Βεγψ 5 1 1   7 
12.  Βενδ# 1     1 
13.  Βλ 5 1    6 
14.  Βοκα 1     1 
15.  Βορδα 3     3 
16.  Β#ρ 20 3 1   24 
17.  Χσοντ 10 1    11 
18.  Χσ#ρ 3     3 
19.  ∆ερκ 4 1    5 
20.  Επε 12     12 
21.  ⊃ρ 1 3    4 
22.  ⊃σζ 49 2 1   52 
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23.  Φαρ 1     1 
24.  Φαροκ 1     1 
25.  Φεϕ 82 13    95 
26.  Φενκ 6 1    7 
27.  Φογ 18 1    19 
28.  Φλ 39 3    42 
29.  Γαρατ 1     1 
30.  Γερινχ 1     1 
31.  Γψοµορ 8     8 
32.  Ηαδιλ〈β 0 1    1 
33.  Ηαϕ 9 1    10 
34.  Η〈ϕ 4     4 
35.  Ηαϕσζ〈λ 4     4 
36.  Ηασ 15 3    18 
37.  Η〈τ 19 2    21 
38.  Ηοµλοκ 1     1 
39.  Η⌠ναλϕ 1     1 
40.  Ησ 6 2    8 
41.  Ιδεγ 5     5 
42.  ⊆ν 0 1    1 
43.  Ιρηα 4     4 
44.  ⊆ζ 0 1    1 
45.  Καρ 1     1 
46.  Καροµ 3     3 
47.  Κεβελ 1     1 
48.  Κπ 9 2    11 
49.  Κζ 95 10 2   107 
50.  Κισυϕϕ 7 1    8 
51.  Κοντψ 5     5 
52.  Κοπονψα 1     1 
53.  Κνψκ 3     3 
54.  Κννψ 13     13 
55.  Κρµ 7 1 0 1  9 
56.  Λ〈β 47 5 2 0 1 55 
57.  Λλεκ 47 1 1   49 
58.  Λ⌠λ〈β 1     1 
59.  Μ〈ϕ 3     3 
60.  Μαροκ 9 1    10 
61.  Μελλ 7     7 
62.  Νψακ 26 6 2   34 
63.  Νψ〈λ 1     1 
64.  Νψελϖ 24 2    26 
65.  Ολδαλ 3 1    4 
66.  Ορχα 1     1 
67.  Ορρ 29 4    33 
68.  √κλ 1     1 
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69.  √λ 3     3 
70.  Πεηελψ 3     3 
71.  Ποφα 8     8 
72.  Ππ 2     2 
73.  Σαροκ 5 1    6 
74.  Σεβ 1     1 
75.  Σεγγ 11 2    13 
76.  Σζ〈ϕ 35 5    40 
77.  Σζακ〈λλ 3 1    4 
78.  Σζ〈ρνψ 6     6 
79.  Σζαρϖ 4     4 
80.  Σζεµ 89 4 1   94 
81.  Σζεµλδκ 2     2 
82.  Σζϖ 82 3    85 
83.  Σζ#ρ 4     4 
84.  Τακονψ 2     2 
85.  Ταλπ 12 0 1   13 
86.  Ταρκ⌠ 2     2 
87.  Τενψρ 7     7 
88.  Τρδ 6     6 
89.  Τεστ 3 1    4 
90.  Τοροκ 10     10 
91.  Τδ# 1     1 
92.  Τψκσζεµ 1     1 
93.  Υϕϕ 13 1    14 
94.  ⇐στκ 1     1 
95.  ς〈λλ 11 2    13 
96.  ςελ# 1     1 
97.  ςρ 15 4    19 
98.  ςερεϕτκ 1     1 
99.  ςεσε 1     1 

 √σσζεσεν 1061 102 12 1 1 1177 
 

Αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ 1376 οροσζ σ 1177 µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσ 

ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ ελεµζσε αρρ⌠λ τανσκοδικ, ηογψ α κτ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 

ρσζρενδσζερνεκ εγσζηεζ κπεστ αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ χσοπορτϕ〈βαν α 

τββϕελεντσ# οροσζ ΦΕ−εκ λνψεγεσεν ναγψοββ σζ〈ζαλκοσ αρ〈νψβαν ϖαννακ κπϖισελϖε. Α 

δολγοζατβαν ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ 25,80 %, σσζεσεν 355 ΦΕ ρενδελκεζικ εγψνλ τββ ϕελεντσσελ. 

ϑελεντσεικ σζ〈µ〈τ τεκιντϖε α πολισζµ ΦΕ−εκ α κϖετκεζ!κππεν οσζλανακ µεγ: α 355 

πολισζµικυσ ΦΕ−β!λ 277 κτϕελεντσ# (αζ σσζεσ τββϕελεντσ# ΦΕ 78,02 %−α), η〈ροµ 

ϕελεντσσελ 53 (14,93 %), νγψ ϕελεντσσελ 17 (4,79 %), τ σ ηατ ϕελεντσσελ 3 (0,85 � 0,85 %), 

µγ ητ, ιλλετϖε κιλενχ ϕελεντσσελ 1−1 ΦΕ ρενδελκεζικ (0,28 � 0,28 %). 
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4. σζ. τ〈βλ〈ζατ 
ΑΖ ΟΡΟΣΖ ⊃Σ Α ΜΑΓΨΑΡ ΠΟΛΙΣΖ⊃ΜΙΚΥΣ ΦΡΑΖΕΟΛΟΓΙΖΜΥΣΟΚ 

ΣΖℑΜΣΖΕΡ] ΜΕΓΟΣΖΛℑΣΑ 

 Οροσζ νψελϖ Μαγψαρ νψελϖ 

ϑελεντσεκ σζ〈µα ΦΕ−εκ σζ〈µα 
%−οσ 

µεγοσζλ〈σ 
ΦΕ−εκ σζ〈µα 

%−οσ 
µεγοσζλ〈σ 

√σσζεσ ΦΕ 1376 100% 1177 100% 
Πολισζµ ΦΕ−εκ 355 25,80% 116 9,86% 
1 ϕελ. 1021 74,20% 1061 90,14% 
2 ϕελ. 277 78,02% 102 87,93% 
3ϕελ. 53 14,93% 12 10,35% 
4 ϕελ. 17 4,79% 1 0,86% 
5 ϕελ. 3 0,85% 1 0,86% 
6 ϕελ. 3 0,85% 0 0,00% 
7 ϕελ. 1 0,28% 0 0,00% 
8 ϕελ. 0 0,00% 0 0,00% 
9 ϕελ. 1 0,28% 0 0,00% 

 

Αµιντ α τ〈βλ〈ζατβ⌠λ ισ κιτ#νικ, µ〈σ α ηελψζετ αζονβαν α τββϕελεντσ# µαγψαρ 

σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ σζ〈µσζερ# µεγοσζλ〈σ〈τ ιλλετ!εν. Αζ ελεµζσ τ〈ργψ〈τ κπεζ! 

1177 µαγψαρ ΦΕ κζλ χσυπ〈ν 116 ρενδελκεζικ εγψνλ τββ ϕελεντσσελ, αµελψ α κορπυσζ 

εγσζνεκ µινδσσζε 9,86 %−〈τ τεσζι κι. Α πολισζµ ϕελεντσστρυκτρ〈ϖαλ ρενδελκεζ! 116 

µαγψαρ τεστρσζνεϖεσ φραζεολογιζµυσ κζλ 102 ΦΕ ρενδελκεζικ κτ ϕελεντσσελ (αζ σσζεσ 

πολισζµ ΦΕ 87,93 %−α), 12 ΦΕ η〈ροµ ϕελεντσσελ (10,35 %), νγψ, ιλλετϖε τ ϕελεντσσελ 

πεδιγ χσυπ〈ν 1−1 ΦΕ ρενδελκεζικ (0,86 � 0,86 %). 

5, ιλλετϖε 4 ϕελεντσσελ αζ αλ〈ββι µαγψαρ ΦΕ−εκ ρενδελκεζνεκ: 

λεϖεσζ [νπ: λεσζεδ] ϖκιτ α λ〈β〈ρ⌠λ = 1. <σζεσζεσ ιταλ> ρσζεγγ τεσζι 2. <βετεγσγ> 

αννψιρα λεγψενγτι, ηογψ νεµ τυδ φνν λεννι 3. µεγνψερι α σζ〈νδκ〈νακ 4. (ριτκα) <ν∀τ:> 

ελχσ〈βτ, σ α µαγ〈ϖ〈 τεσζ 5. <ϖµελψ χσ〈βτ⌠ κρλµνψ> ϖλεµνψνεκ µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈ρα 

βρ ϖκιτ (ΟΝΓ: λ−58) 

λεκαπϕ〈κ [λεηζζ〈κ] α ησζ [α τζ] κρµρ#λ = 1. λετεπερικ ϖ. λεφογϕ〈κ, ηογψ 

ελϖερηεσσκ 2. ναγψον µεγϖερικ, ελβ〈ννακ ϖελε 3. λεσζιδϕ〈κ, λεηορδϕ〈κ 4. <εγψεσ σζ〈µβαν 〈λλ⌠ 

〈λλτµ〈ννψαλ: ν∀τ> κζσλσρε κσζτετ ϖ. κνψσζερτ (ΟΝΓ: κ−1803) 

Α 3 ϕελεντσ# µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ σζ〈µα ισ ελγγ κορλ〈τοζοττ: µινδσσζε 13 ΦΕ 

ρενδελκεζικ 3 ϕελεντσσελ. Πλδακντ ηαδδ 〈λλϕον ιττ κζλκ νη〈νψ κζκελετ# σζοµατικυσ ΦΕ: 

α βεγψβεν ϖαν ϖκι, ϖµι [ϖαν ϖµι α βεγψβεν] = 1. ηαραγσζικ, νεηεζτελ ϖµιρτ 2. 

κεσερτι, βοσσζαντϕα ϖµι 3. τυδ ϖµιτ, αµιτ νεµ µονδ ελ (βιζ) (ΟΝΓ: β−480) (⊃Κσζ:102) 



 95

µαϕδ κιυγρικ [µαϕδ κιβϕικ] α β#ρβ#λ = 1. ναγψον ρλ 2. ροππαντ τρελµετλεν, 

ιζγατοττ 3. ναγψον βοσσζανκοδικ (βιζ) (ΟΝΓ: β−1224) 

ροσσζ [νεµ ϕ⌠ ϖ. σανδα ϖ. γρβε] σζεµµελ νζ (ϖκιρε, ϖµιρε, ιλλ. ϖµιτ) = 1. νεµ τετσζικ 

νεκι, νινχσ κεδϖρε ϖµι 2. ελλενσγεσεν, γψανακοδϖα σζεµλλ ϖµιτ 3. νεηεζτελ ϖ. ηαραγσζικ 

ϖκιρε, ροσσζινδυλατταλ ϖαν ιρ〈ντα (ΟΝΓ: σζ−652) 

εσζβε ϕυτ ϖκι, ϖµι  = 1. <ϖισσζαεµλκεζικ> 2. <τλετε τ〈µαδ, εσζβε τλικ> 3. 

<ϖλετλενλ, ππεν> εσζβε ϕυτ (Μ−Ο: Ι/638) 

κεζρε εσικ ϖµι = 1. <τ〈ργψ, εσζκζ> ολψαν ηελψζετβεν ϖαν, ηογψ ϕ⌠λ τυδ ϖελε β〈ννι 2. 

<ϖµελψ µΗϖελετ> α τ〈ργψ 〈λλ〈σα, ηελψζετε φολψτ〈ν κννψεν ϖγεζηετ∀ σζ〈µ〈ρα 3. <ϖµινεκ αζ 

ελϖγζσε> α κρλµνψεκ φολψτ〈ν κννψεν, ϕ⌠λ σικερληετ νεκι (⊃Κσζ:689) 

µαϕδ µεγεσζι κεζτ−λ〈β〈τ = 1. ναγψον βοσσζανκοδικ, µαγ〈ρα ηαραγσζικ <ρενδσζ. 

αζρτ, µερτ νεµ τυδ σεγτενι ϖµιν> 2. ναγψον ιγψεκσζικ, ιπαρκοδικ, σζερετνε γψορσαββαν 

ϖγεζνι ϖµιτ 3. ναγψον τρελµετλενλ ϖ〈ρ ϖκιτ, ϖµιτ (νπ) (ΟΝΓ: κ−1006) 

λελκετ ϖερ ϖκιβε = 1. (ργ) ντυδατλαν 〈λλαποτ〈β⌠λ µαγ〈ηοζ τρτι 2. φελβρεσζτι, φλκελτι 

3. (ριτκα) µεγϖιγασζταλϕα (ΟΝΓ: λ−438) 

νψακ〈βα σ⌠ζ [ϖαρρ] ϖκινεκ ϖµιτ = 1. <φλσλεγεσ ϖ. σιλ〈νψ 〈ρυτ> µεγϖτετ ϖελε 2. ϖµελψ 

τερηεσ, κελλεµετλεν φελαδατταλ βζ µεγ ϖκιτ 3. (βιζ) <βΗντ, φελελ∀σσγετ στβ.> ϕογταλανυλ ϖ. νεµ 

µλτ〈νψοσ µ⌠δον ϖκιρε η〈ρτ (ΟΝΓ: νψ−21) 

νψακ〈ρα η〈γ = 1. <ϖκινεκ:> (ριτκα) ϖεσζττ οκοζζα, ροµλ〈σβα δντι 2. <ϖµινεκ:> 

κννψελµΗεν ελκλτι, ελτκοζολϕα 3. <ϖµινεκ:> (ριτκα) ελροντϕα, ελπυσζττϕα (ΟΝΓ: νψ−46) 

ταλπον ϖαν [〈λλ] = 1. βρεν ϖαν, νεµ αλσζικ 2. φελκσζλτ, κσζ ϖµιρε 3. δολγοζικ, νεµ 

πιηεν (ΟΝΓ: τ−65) 

Α ΦΕ−εκ ϖιζσγ〈λτ χσοπορτϕ〈βαν α πολισζµ φραζεολογιζµυσοκ σζ〈µσζερ# µεγοσζλ〈σα α 

τεστρσζνεϖεκ ηασζν〈λατι γψακορισ〈γ〈ϖαλ, α νψελϖ νοµιν〈χι⌠σ ρενδσζερβεν βετλτττ 

σζερεπϖελ, α σζοµατιζµυσοκ ναγψ ρσζνεκ τ〈γ, ιλλετϖε σζ#κ ϕελεντσταρτοµ〈νψ〈ϖαλ φγγ 

σσζε. Α ΦΕ−εκ κυλχσσζαϖακντ σζερεπλ! τ〈γ ϕελεντσταρτοµ〈ννψαλ ρενδελκεζ! τεστρσζνεϖεκ 

κλνβζ! ϕελεντσει ελ!σεγτικ α  φραζεολογιζµυσοκ πολισζµι〈ϕ〈νακ κιαλακυλ〈σ〈τ. Α 

τεστρσζνεϖεκ ηασζν〈λατ〈νακ γψαρκορισ〈γα, ϕελεντσταρτοµ〈νψα, φραζµ〈κατ αλκοτ⌠ ακτιϖιτ〈σα 

ϖισζοντ φγγ αζ αδοττ νπ ναϖ νψελϖι ϖιλ〈γκπτ!λ � αζ εγψικ ϖαγψ µ〈σικ τεστρσζνεκ αζ 

εµβερι τεστ λετφυνκχι⌠ινακ φεννταρτ〈σ〈βαν, α µινδενναπι λτφελττελεκ βιζτοστ〈σ〈βαν βετλτττ 

σζερεπρ!λ, φοντοσσ〈γ〈ρ⌠λ κιαλακυλτ ϖλεµνψτ!λ, ταπασζταλατ〈τ⌠λ. 

Α τεστρσζνεϖεκ περιφρι〈ϕ〈τ κπεζ!, ηασζν〈λατι γψακορισ〈γυκατ σ α νοµιν〈χι⌠σ 

ρενδσζερβεν βετλτττ σζερεπκετ τεκιντϖε κεϖσβ φοντοσ σζοµατιζµυσοκ, α φραζεολογιζµυσοκ 

�αλκοτ〈σ〈βαν� ισ κεϖσβ ακτϖακ, σ κεϖσβ κπεσεκ α πολισζµια κιαλακτ〈σ〈ρα ισ. Α 
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πολισζµ ϕελεντσσζερκεζετ α σζεµαντικαιλαγ λεγινκ〈ββ εγψβεφορρτ φραζεολογιζµυσοκρα, 

κλνσεν αζ γψνεϖεζεττ φλιδι⌠µ〈κρα (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 0−1,Λ()∗) ϕελλεµζ!. Α 

φλιδι⌠µ〈κ (Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 0−1,Λ()∗) ϕελεντσσζερκεζετε αλκαλµασ α πολισζµια 

κιαλακυλ〈σ〈ρα, µιϖελ αλκοτ⌠ταγϕαικ ϕελεντσε µγ τελϕεσεν νεµ φορρτ εγψβε, µγ φελισµερηετ! α 

φραζεολογιζµυσ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι κπ. 

Μ〈ρ εγψ κορ〈ββι τανυλµ〈νψοµβαν ισ φεληϖταµ α φιγψελµετ αρρα α τνψρε, ηογψ α 

πολισζµια κιαλακυλ〈σ〈τ γ〈τλ⌠ τνψεζ!κντ κελλ φιγψελεµβε ϖεννι α ΦΕ−εκ σζερκεζετνεκ 

βονψολυλτσ〈γ〈τ, αλκοτ⌠ταγϕαινακ σζ〈µ〈τ (αζαζ α φραζεολογιζµυσοκ ηοσσζσ〈γ〈τ, ναγψσ〈γ〈τ) 

([5Ι./0 1991:391−397). Αζ οροσζ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκον ϖγζεττ ελεµζσεκ 

µγινκ〈ββ µεγερ!στεττκ κορ〈ββι µεγφιγψελσειµετ. Α σζερκεζετιλεγ αζ οροσζ 

φραζεολογιζµυσοκ αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ κπεζ! ελλϕ〈ρ⌠ + φ#νϖ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ ΦΕ−εκ κρβεν 

φελτ#ν!εν ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! α τββϕελεντσ# φραζεολογιζµυσοκ. Αζ εγψ, 9 ϕελεντσσελ 

ρενδελκεζ! ΦΕ ισ σζερκεζετιλεγ εββε α χσοπορτβα ταρτοζικ: ,3 4∗0.+=; 7 ϕελεντσ# � 1 ΦΕ: ∗+− 

6&1+=; 6 ϕελεντσ# � 2 ΦΕ: 4 2+%+5+=; .3 .+23<; 4 ϕελεντσ# � 5 ΦΕ: 5 &/); ,3 2%3,3; .3 

.+23<; ∗+ 2+6%+; ;), −&(0; 3 ϕελεντσ# � 11 ΦΕ: 5 2+%+4; 5 ,&;≅; 5 %+;; −+ 4%Α,; ,3 −&(+=; 

,3 ∗%)∋3/0; .3 6&13<; .3 9,≅1) / +,:,, 06,; .) 6&13 +,5/, 06,; ;), &/3; ∗+ &(0; 2 

ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ: 5 &<+; .3 &473<; −+ &()=; .3 9,≅1); .3 6&1&; 5 6&13<; 4 ∗%)∋3; 

4 .+4+/; 4 2+%+5+=; ;), 2+%+5≅; ∗+ 2+6%+ στβ. 

Α δολγοζατ κορπυσζ〈τ κπεζ! οροσζ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ κζττ σσζεσεν 110 ιλψεν 

σζερκεζετ# φραζεολογιζµυσ φορδυλ ελ!, µελψβ!λ 65 µονοσζµ, 45 ΦΕ πολισζµ (αζ ε τπυσβα 

ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ 40,91 %−α). Φιγψελεµρεµλτ⌠, ηογψ α 45 πολισζµ ΦΕ κζλ 25 κτ ϕελεντσσελ, 

11 η〈ροµ ϕελεντσσελ, 5 ΦΕ νγψ ϕελεντσσελ, 2 ΦΕ ηατ ϕελεντσσελ, σ χσυπ〈ν 1−1 ΦΕ 

ρενδελκεζικ ητ, ιλλετϖε κιλενχ ϕελεντσσελ. 

 
5. σζ. τ〈βλ〈ζατ 

ΕΛ√ΛϑℑΡ + Φ!Ν⊃ς ΣΖΕΡΚΕΖΕΤ] ΠΟΛΙΣΖ⊃Μ ΣΖΟΜΑΤΙΚΥΣ ΦΕ−ΕΚ 

ΣΖℑΜΣΖΕΡ] ΜΕΓΟΣΖΛℑΣΑ 

√σσζεσ σζ〈µα: 110 ΦΕ Α δολγοζατβαν ϖιζσγ〈λτ ΦΕ−εκ 100%−α 
Εββ!λ µονοσζµ: 65 ΦΕ  59,09 % 
Πολισζµ: 45 ΦΕ  40,91 % 
2 ϕελεντσ#: 25 ΦΕ  55,56 % 
3 ϕελεντσ#: 11 ΦΕ  24,44 % 
4 ϕελεντσ#: 5 ΦΕ  11,11 % 
5 ϕελεντσ#: ∅ ΦΕ  0,00 % 
6 ϕελεντσ#: 2 ΦΕ  4,44 % 
7 ϕελεντσ# 1 ΦΕ 2,22 % 
8 ϕελεντσ# ∅ ΦΕ 0,00 % 
9 ϕελεντσ#: 1 ΦΕ  2,22 % 
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Εζεκ α σζ〈µσζερ# αδατοκ ισ ιγαζολϕ〈κ αζον φελτεϖσεµετ, ηογψ α ΦΕ−εκ σζερκεζετι 

βονψολυλτσ〈γα (αλκοτ⌠ταγϕαινακ σζ〈µα) ακαδ〈λψοζ⌠ τνψεζ!ϕε α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια 

κιαλακυλ〈σ〈νακ. 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ πολισζµικυσ φραζεολογιζµυσοκ σζ〈µ〈βαν ταπασζταληατ⌠ ϕελεντ!σ 

ελτρσεκβ!λ νεµ σζαβαδ ολψαν µεσσζεµεν! κϖετκεζτετσεκετ λεϖοννι, µισζεριντ αζ οροσζ ΦΕ−

εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕα γαζδαγαββ, σ ηογψ ρ〈ϕυκ σοκκαλ ϕελλεµζ!ββ α πολισζµια, µιντ α 

µαγψαρ ΦΕ−εκρε. ςλεµνψεµ σζεριντ εζεν ελτρσεκ αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ µαγασ 

φεϕλεττσγι σζιντϕϖελ, αζ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι λεξικογρ〈φια τερλετν φολψτατοττ 

ελµλετι κυτατ〈σοκ σοκολδαλσ〈γ〈ϖαλ σ αζ οροσζ φραζεογρ〈φια φιγψελεµρε µλτ⌠ γψακορλατι 

ερεδµνψειϖελ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ. Μ〈σ ιδεγεν νψελϖεκ ϖισζονψλατ〈βαν α πολισζµ ΦΕ−εκ 

σζ〈µσζερ# µεγοσζλ〈σ〈ϖαλ καπχσολατβαν ϖγζεττ σζ〈µτ〈σοκ ισ αζ οροσζτ⌠λ ελτρ! σζ〈ζαλκοσ 

αρ〈νψτ µυτατνακ. ⊆γψ πλδ〈υλ Φλδεσ Χσαβα εγψικ µυνκ〈ϕ〈βαν Η. Η. ϑεζιϕεϖ οροσζ νψελϖσζ 

κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈ρα ηιϖατκοζϖα µεγεµλτι, ηογψ α νµετ νψελϖβεν α πολισζµ ΦΕ−εκ 

αρ〈νψα µινδσσζε 9 %. Α νµετβεν χσυπ〈ν εγψετλεν ΦΕ λτεζικ, µελψνεκ α σζ⌠τ〈ρακ ηατ 

ϕελεντστ τυλαϕδοντανακ: αυφ διε Τυβε δρχκεν (Φλδεσ 1987:22). 

Α µαγψαρ σζοµατικυσ ΦΕ−εκ χσοπορτϕ〈βαν α πολισζµι〈ϖαλ ρενδελκεζ! 

φραζεολογιζµυσοκ σζεµβετ#ν!εν αλαχσονψ ρσζαρ〈νψα λεγινκ〈ββ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ 

σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ σοκολδαλ λερ〈σ〈βαν ταπασζταληατ⌠ ηι〈νψοσσ〈γοκρα ϖεζετηετ! 

ϖισσζα. Α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε ισ ϕελλεµζ! πολισζµια, σζινονµια, ηοµονµια 

σ αντονµια ϕελενσγνεκ σοκολδαλ, ελµλετι σ γψακορλατι (λεξικογρ〈φιαι) σζεµποντοκατ 

εγψαρ〈ντ φιγψελεµβε ϖεϖ! τανυλµ〈νψοζ〈σα νλκλ, λεηετετλεν α ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ 

φελτ〈ρ〈σα, α ϕελεντσεκ ρσζλετεσεββ διφφερενι〈λ〈σα, ρενδσζερσζερ#ββ λεξικογρ〈φιαι λερ〈σα. 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α 

φραζεολογιζµυσοκ πολισζµι〈ϕ〈ϖαλ βεηατ⌠ββαν εγψεδλ ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ φογλαλκοζοττ. Εζερ 

µαγψαρ πολισζµ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ ϖιζσγ〈λϖα α ϕελεντσεκ σζ〈µ〈ϖαλ καπχσολατοσ 

µεγ〈λλαπτ〈σαι ηασονλ⌠ακ α δολγοζατ κορπυσζ〈ν ϖγζεττ ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν καποττ 

ερεδµνψεκηεζ. Α µαγψαρ πολισζµ ΦΕ−εκ τλνψοµ⌠ τββσγε ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ σζ〈µτ〈σαι 

σζεριντ ισ σζιντν κτ− ιλλετϖε η〈ροµ ϕελεντσσελ ρενδελκεζικ (ϑυη〈σζ 1985:127).  

Α πολισζµικυσ σζαϖακ κρβεν α σζ⌠ϕελεντσεκ σζ〈µα ναγψον γψακραν α 8−10−ετ ισ 

ελρι. Εζζελ σζεµβεν α φραζεολογιζµυσοκ γραµµατικαι σζερκεζετνεκ σ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ 

κοµπλεξ τερµσζετβ!λ αδ⌠δ⌠αν ρενδκϖλ κεϖσ α η〈ροµν〈λ τββ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ−

εκ σζ〈µα, ηισζεν α ϕελεντσεκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδσϖελ χσκκεν αζ εγψεσ ϕελεντσεκ κζττ 

ρζ!δ! καπχσολατ, σ α ϕελεντσεκ διφφερενχι〈λ⌠δ〈συκ ερεδµνψεκππεν αννψιρα ελτ〈ϖολοδνακ 
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εγψµ〈στ⌠λ, ηογψ α ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕα σζτεσικ, σ α κλνβζ! ϕελεντσεκ φραζεολ⌠γιαι 

ηοµονιµ〈κκ〈 ϖ〈λνακ. Α λεγτββ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ,3 4∗0.+= οροσζ ΦΕ−ετ αζ Οροσζ−

βολγ〈ρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ κζλι 9 ϕελεντσσελ (ϑ∋: Λ−433): 

9 ϕελεντσ∀ ΦΕ: 

,3 4∗0.+= Κ ,3 <6);7+/ (5 %−.; =#,46.) (ΦΓΗΙ:448, 459) 1. 07∋3, (/) +,:, . >∋% 

&,=. = ϖµιϖελ α η〈τ〈ν; α η〈τ〈ρα ϖεττ <πλ. η〈τιζσ〈κκαλ> 2. 07∋3, (/) +,:, . >∋% &,=. ;≅78, 

.3<+−07849 = κϖετ ϖκιτ; α η〈τ〈βαν ϖαν  α νψοµ〈βαν/α σαρκ〈βαν ϖαν  µαϕδνεµ υτολρι 3. 

07∋3, (/) +,:, . >∋% &,=. 47+978, +4735078 +,:,−06,, +4737849 = α µλτβαν µαγα 

µγττ ηαγψ ϖµιτ; α η〈τα µγττ ϖαν ϖκινεκ ϖµι; τλϕυτ ϖµιν; λεκζδ ϖµιτ; ελιντζτε, ελϖγεζτε 

(ΟΝΓ: η−403) 4. 07∋3, (/) +,:, . >∋% &,=. +4735078 06,, +4737849 (ΦΓΗΙ:448) = 

<ιδ∀ϖισζονψρα ϖονατκοζτατϖα> η〈τα µγττ ϖαν ϖκινεκ ϖµι; ελµλτ, τλϕυτοττ ραϕτα; ελρ 

ϖµιλψεν κορτ; λελ ϖη〈νψ ϖετ 5. 07∋3, (/) +,:, :078, ;≅78, 40−)78 (0∃46, −∋,&,>#.) = 

(νπ, γψακρ. ροσσζαλλ⌠) ϖκινεκ α ϖδ#σζ〈ρνψαι αλαττ  ϖκινεκ α ϖδελµε αλαττ; ϖκι η〈τα µγ 

βϕϖα 6. :078, ;≅78, 40−)78 = ϖκινεκ α νψακ〈ν λ  ϖκιτ ελταρτ; ϖκιρ∀λ γονδοσκοδικ 7. 07∋3, 

(/) +,:, 06, &∋(∃67 (−∋,&,>#.) = (ροσσζαλλ⌠) τιτοκβαν, ϖκινεκ α τυδτα νλκλ; αλαττοµβαν; 

ϖκινεκ α η〈τα µγττ <ιντζκεδικ, τεσζ, χσιν〈λ ϖµιτ> (ΟΝΓ: η−407) 8. 07∋3, (/) +,:,−0∋:, 

47+07 +6,−06, = ϖκι µγττ 〈λλ ϖκι; ϖκι τιτοκβαν τ〈µογατϕα,ϖδι; ϖκινεκ α ϖδελµτ λϖεζι 

(ΟΝΓ: η−402)  9. 07∋3, (/) +,:,−0∋:, −)=475&)7 +6,−06, (Χ%: 4−433) = ϖκινεκ α η〈τα 

µγ βϕϖα <χσελεκσζικ, ιντζκεδικ>; ϖκινεκ α η〈τα µγλ ιρ〈νψτϕα, µοζγατϕα α σζ〈λακατ 

Αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ α ,3 4∗0.+= ΦΕ−ετ 

νγψ ϕελεντσσελ κζλι (Η:Θ∆:448) σ κλν κζλι α 47+978 ,3 4∗0.+= εγψϕελεντσ# ΦΕ−ετ 

(Η:Θ∆:459). Αζ Οροσζ−βολγ〈ρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι α ↔Λ(&=(5≈ ιγτ εζ υτ⌠ββι ΦΕ 

ϕ〈ρυλκοσ κοµπονενσνεκ (κζϖετλεν κρνψεζετηεζ ταρτοζ⌠ λεξµ〈νακ) τεκιντι, σ α κτ ΦΕ−ετ 

σσζεϖονϕα, α ϕελεντσεκ κζττ ϕοββαν διφφερενχι〈λϖα � 9 ϕελεντσ# ΦΕ−νεκ ταρτϕα. Αζ οροσζ−

µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ κζλ σεµ Κεσζτηελψι Ερν! σζ⌠τ〈ρα, σεµ αζ Οροσζ−υκρ〈ν−

µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ−ετ νεµ ταρταλµαζζα. Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ 

σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. σζ⌠τ〈ρα η〈ροµ κλνβζ! εγψϕελεντσ# ΦΕ−ετ τντετ φελ, αµελψεκ 

αζ οροσζ ΦΕ εγψ−εγψ ν〈λλ⌠ ϕελεντσνεκ φελελνεκ µεγ: η〈τα µγττ 〈λλ ϖκινεκ = τ〈µογατϕα, 

ϖδι (ΟΝΓ: η−402) η〈τα µγττ ϖαν ϖκινεκ ϖµι = τλ ϕυτοττ ραϕτα, ελιντζτε, ελϖγεζτε (ΟΝΓ: 

η−403); ϖκινεκ α η〈τα µγττ = ϖκινεκ α τυδτα νλκλ, αλαττοµβαν (ΟΝΓ: η−407). 

Αζ ελµονδοττακβ⌠λ κϖετκεζτετνι λεηετ α σζ⌠βαν φοργ⌠ 9 ϕελεντσ# οροσζ ΦΕ 

ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ τισζτ〈ζ〈σ〈ϖαλ, ϖαλαµιντ µαγψαρ νψελϖι σζ⌠τ〈ρι µεγφελελτετσϖελ 

καπχσολατοσ προβλµ〈κρα. 
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7 ϕελεντσ∀ ΦΕ: 

Α ∗+− 6&1+= 7 ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ−ετ µινδ Κεσζτηελψι Ερν! σζ⌠τ〈ρα, µινδ πεδιγ 

αζ Οροσζ−υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι εγψϕελεντσ#νεκ ταρτϕ〈κ (Κ: π−215) (Χ−

%:235). 

Αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ−φλε Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ κτ αζονοσ αλακ ΦΕ−ετ κζλ: 

εγψικετ κτ−, α µ〈σικατ εγψϕελεντσ#νεκ τντετι φελ (Η:Θ∆:401). Εγψεδλ αζ Οροσζ−βολγ〈ρ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ κλνβζτετ µεγ α ∗+− 6&1+= οροσζ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν 7 ϕελεντστ: 

∗+− 6&1+= Κ ∗+− 6&13/0 (1, 2 . 4 %−.) (ΦΓΗΙ:401) (Χ%: 6−297) 1. 07∋3, +,:, = 

ϖκινεκ α κεζε αλαττ / α κεζβεν  α κεζε µυνκ〈ϕα νψοµ〈ν 2. 0/)78 06,, ;≅78 / +,:, . >∋% 

&,=. = κζνλ ϖαν ϖµι; κζ αλαττ ϖαν  α κεζε γψβεν  κννψεν ελρηετ∀ ηελψεν ϖαν ϖµι 3. 

0/)78 +,:,, ;≅78 / +,:, . >∋% &,=. = κζνλ ϖαν ϖκι; α κζελβεν; <σζκσγ εσετν> ϖκι 

κννψεν ελρηετ∀ 4. ;≅78 / +,:, . >∋% &,=., 0/)78 +,:,−06, = ϖκι κζελβεν; <κννψεν> 

σζεµµελ ταρτηατ⌠ ηελψεν  σζεµ ελ#ττ  5. ;≅78 / +,:, . >∋% &,=., 0/)78 +,:,−06, = α 

κζελβεν; εγψ κ#ηαϕτ〈σνψιρα; κννψεν ελρηετ∀ ηελψεν; νεµ ναγψ τ〈ϖολσ〈γρα <ϖαν, ταλ〈ληατ⌠ 

ϖµι> 6. (/) +,:,−0∋:, (/46∃#.) ;≅78 = (ργ) ϖκινεκ α κεζε αλαττ <δολγοζικ>; ϖκινεκ αζ 

ιρ〈νψτ〈σα/ϖεζετσε αλαττ 7. 06, (4)&ε(α67, 0∃46, &,.378, 63,5)−378, +45)−+/07849 

(/46∃#.) = (ργ) τιτοκβαν; συβα αλαττ; λοπϖα; δισζκρτεν <ρδεκλ∀δικ ϖκι, ϖµι ιρ〈ντ; κιφρκσζ 

ϖµιτ; µεγτυδ ϖµιτ> 

Α δολγοζατ κορπυσζ〈βαν κτ ΦΕ 6 ϕελεντσσελ, 4 ϕελεντσσελ πεδιγ τ ΦΕ ρενδελκεζικ (τ, 

ιλλ. νψολχ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! πολισζµ φραζεολ⌠γιαι εγψσγγελ αζ αδοττ κορπυσζβαν νεµ 

ταλ〈λκοζταµ). 

6 ϕελεντσ∀ ΦΕ: 

4 2+%+5+= Κ 4 2+%+51+=  (1 %−.); 4 /+,2+/, 4 /+,23/0 (5 %−.; =#,46.) (ΦΓΗΙ:296) 

(Χ%: 2−223) 1. :&∋ +,5/ =  <〈λτ. α ϖζ µλψσγρ∀λ:> 〈λλιγ (α φεϕιγ) ρ α ϖζ 2. &16≅7849 = α 

φεϕε ββϕ〈ιγ βετακαρ⌠ζικ; εγσζεν µαγ〈ρα ηζζα α τακαρ⌠τ 3. ∗+26&,07849, +1&.&7849, 

&=70 8, 06,, =,&, 06, = τελϕεσεν ελµερλ α ϖζβεν; α φεϕε ββϕ〈ιγ ελλεπι α ϖζ; α ϖζ αλ〈 

µερλ 4. ∗+26&,07849, +1&.&7849, &=70 8, 06, = βελεµλψεδ / βελεµερλ / βελετεµετκεζικ 

ϖµιβε <ϖµιλψεν µυνκ〈βα, τεϖκενψσγβε>; α φεϕε ββϕ〈ιγ (νψακιγ) βελεµερλ ϖµιβε; βελεϖετι 

µαγ〈τ ϖµιβε <πλ. α µυνκ〈βα, α τανυλ〈σβα στβ.>; α φλε (α φεϕε ββϕα) σεµ λ〈τσζικ κι <α σοκ 

µυνκ〈β⌠λ> (∆−Κ:336) 5. (νπ) οκοσ; εσζεσ; ρτελµεσ; ϕ⌠φεϕΗ; ηελψν ϖαν αζ εσζε  ϕ⌠λ ϖ〈γ αζ 

εσζε  ϖ〈γ αζ εσζε, µιντ α βοροτϖα 6. &∋(∃67 06, = σσζελ; οκοσαν; τυδατοσαν; µεγφοντολταν; 

ϕ⌠λ 〈τγονδολταν <τεσζ, χσιν〈λ ϖµιτ>  
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;078 ∋)%+/ (ΦΓΗΙ:37) 1. +,5/ Κ =,06.6∋(7−, +(∃−)674), =#.8∋6468/) +,:,−(. 

= µλψ µεγηαϕλ〈σσαλ, τισζτελεττελ (αλ〈ζατοσαν) κσζντ ϖκιτ 2. +,5/ Κ =#,4.67 06,−(. = 

αλ〈ζατοσαν κρ / κρελµεζ / εσδεκελ ϖµιρτ; κρελεµµελ ϕ〈ρυλ ϖκι ελ; κρελµετ ιντζ ϖκιηεζ 3. 

+,5/ %∃ 06, Κ >(∃:,&∃#.67 +,:,−(. %∃ 06,−(. = η〈λ〈σαν µεγκσζν ϖκινεκ ϖµιτ; η〈λ〈σ 

κσζνεττ φεϕεζι κι ϖκινεκ ϖµιρτ 4. +,5/ −∃ +,:, Κ ?∃(,8∃674) −∃ +,:,−(. = πανασζτ τεσζ 

ϖκιρε; βεπανασζολ ϖκιτ ϖκινλ; πανασσζαλ λ ϖκι ελλεν 5. +,5/ Κ 8,:#∃?∃67 0/8468, 

:(/>,+,:, /8∃?∋−.), =,06∋−.) = µλψ τισζτελεττ / η⌠δολατ〈τ φεϕεζι κι ϖκινεκ 6. 0∋5 . >∋% 

&,=. Κ &∃#.67, ,&∃#.8∃67, >(∃:,&∃#.67 = <µαγασ βεοσζτ〈σ εγψντ> αϕ〈νδκκαλ 

µεγϖεσζτεγετ; ρτκεσ αϕ〈νδκκαλ φεϕεζι κι η〈λ〈ϕ〈τ ϖκινεκ (Χ%: ∋−50) 

.3 .+23< (ΦΓΗΙ:281) (Χ%: .−120) 1. 47+978, ;≅78, &∋(∃67 06, = 〈λλ⌠ ηελψζετβεν 

<νεµ φεκϖε> (Κ: .−215) 2. ;≅78, .3<+−07849 = ταλπον/λ〈βον ϖαν <φενν ϖαν, νεµ αλσζικ, 

πλ. δολγοζικ> (Κ: .−216) (Σ−Τ:166) 3. ;≅78, .3<+−07849 = 〈λλανδ⌠αν ταλπον ϖαν  λ⌠τ−φυτ  

σργ−φορογ  〈λλανδ⌠αν τεϖκενψκεδικ; αννψι ιδεϕε σινχσ, ηογψ σζυσσζανϕον εγψετ 4. ;≅78 = 

λ〈βρα 〈λλ <νεµ βετεγ; κιγψ⌠γψυλτ βετεγσγβ∀λ> 5. ∗)6).)470 ;+%),.8, ∗)6);+%)78 = 

λ〈βον ηορδϕα κι α βετεγσγετ (Κ: .−217) 6. 8 4,46,)−.. =,(−,3 :,6,8−,46. = φελκσζλτ, 

κσζ ϖµιρε (ΟΝΓ: τ−65); τελϕεσ κσζλτσγβεν; ριαδ⌠κσζλτσγβεν; µενετκσζεν 

63416≅78/63416≅5378 6+7 Κ 63,0.&78/63,)5378 6+7 (=#,46.) (+ 1 . 2 %−.); 

∗+63416≅78/∗+63416≅5378 .(. (=#,46.) ∗+63,0.&78/∗+63,)5378 67≅ (+ 3 . 5 %−.) (Χ%: 

6−157) (ΦΓΗΙ:380) 1. −∃0∃67 :,8,#.67, 8∗4+∃%∗8∃674) = κινψιτϕα α σζ〈ϕ〈τ  σζαϖ〈τ 

ηαλλατϕα  ελκεζδ βεσζλνι; ηανγοτ αδ  σζ⌠ηοζ ϕυτ (Κ: π−108) 2. 0∃46,: 63,0.9 6+7; ;≅78 

163=.) .)5.0/37)%8.≅/, 6344)9..≅/, 6+7+,)=.0∋378 = φιγψελµετλενλ; ηανψαγυλ 

χσιν〈λ ϖµιτ; ελτ〈τϕα α σζ〈ϕ〈τ  α σζ〈ϕ〈τ τ〈τϕα 3. ,6 0∋:,, −∃ 06, . >∋% &,=. Κ +#∃3−∋ 

/&.8()674), =#.;,&.67 8 .%/5(∋−.∋ = <α χσοδ〈λκοζ〈σ κιφεϕεζσρε:> ελτ〈τϕα α σζ〈ϕ〈τ α 

χσοδ〈λκοζ〈στ⌠λ  α σζ〈ϕα ισ τ〈τϖα µαραδ α χσοδ〈λκοζ〈στ⌠λ (Κ: π−107) 4. (6,(7+, 48.) 0∃46,: 

4%&(378 63,0.&5/63416≅5 6+7; 4%&(378 4 :3−.+478Β, 4 &−05%).0)/ = (χσακ βεφ) <αζ 

〈µυλατ, α βελεφελεδκεζσ κιφεϕεζσρε:> νµαγ〈ρ⌠λ µεγφελεδκεζϖε, σζ〈ϕτ〈τϖα/χσοδ〈λκοζϖα 

φιγψελ, ηαλλγατ ϖκιτ, ϖµιτ; νψιτϖα (τ〈τϖα) µαραδ α σζ〈ϕα α χσοδ〈λκοζ〈στ⌠λ  νψιτϖα (τ〈τϖα) µαραδ 

σζεµε−σζ〈ϕα  λεεσικ αζ 〈λλα  χσακ 〈µυλ−β〈µυλ (Κ: π−109) 5. ,6#.<.: /+%∋378; .) 4/)78 

63416≅78/ 63416≅5378 673; 0∃46,: .) 63416≅539 673 = <ταγ. αλακβαν:> κι σεµ νψιτϕα 

α σζ〈ϕ〈τ; εγψ σζ⌠τ σεµ σζ⌠λ; σζαϖ〈τ σεµ λεηετ ϖεννι  ηαλλγατ, µιντ α χσυκα  µεγ σε µυκκαν  

ηαλλγατ〈σβα µερλ  ηαλλγατ〈σβα βυρκολ⌠ζικ  εγψ κυκκοτ σεµ σζ⌠λ 6. .) 4+2%3(37849, 6),1+ 

5+,63:378 = κινψιτϕα α σζ〈ϕ〈τ; ηανγοτ αδ ϖµινεκ; ελλενϖετστ τεσζ; λεσεν τιλτακοζικ 
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5 ϕελεντσ∀ ΦΕ−εκ: 

4+=70/4<+−078 4 &/3 (ΦΓΗΙ:465) (Χ%: ψ−93) 1. µεγ∀ρλ; ϖκι µεγβολονδυλ; ελµεγψ 

αζ εσζε ϖκινεκ; ϖκι ελϖεσζτι αζ εσζτ  ϖκινεκ ελβορυλ αζ ελµϕε  ϖκινεκ µεγβοµλικ αζ εσζε / αζ 

αγψα (ΜΣΖκτ:556) 2. ,6 0∋:, . >∋% &,=. = µαϕδ µεγ#ρλ / µαϕδνεµ αζ εσζτ ϖεσζτι 

<φλελµβεν / α φλελεµτ∀λ / αγγοδαλµ〈βαν> 3. ,6 0∋:,, 4 0∋:, = (νπ) ελµεγψ α ϕ⌠ζαν εσζε 

ϖκινεκ; ϖκι ελϖεσζτι ϕ⌠ζαν τλ∀κπεσσγτ; ϖκι κπτελεν ϕ⌠ζανυλ γονδολκοδνι, σζ〈µοτ ϖετνι 

χσελεκεδετεινεκ κϖετκεζµνψειϖελ; ϖκι κπτελεν ϕ⌠ζανυλ µεγτλνι σζαϖαιτ, τεττειτ 4. ,6 +,:,, 

=, +,5/ = εσζτ ϖεσζτι <ρµβεν ϖ. αζ ρµτ∀λ> 5. ,6 +,:,−0∋:,, =, +,5/−0∋5/ (,>∗0−, 

−∋4,8.) = εσζεϖεσζεττεν / σζβοντ⌠αν σζερετ ϖκιτ, ϖµιτ; εσζτ ϖεσζτι ϖκιρτ, ϖµιρτ; βολονδυλ 

ϖκιρτ, ϖµιρτ 

4735078/∗+4735078 .3 .+20 Κ ∗+−.0/378/∗+−.978 .3 .+20 (3 . 4 %−. � 0∃46,) 

(ΦΓΗΙ:452) (Χ%: .−149) 1. +,:, = ταλπρα 〈λλτ ϖκιτ (∆−Κ:278); λ〈βρα 〈λλτ  µεγγψ⌠γψτ / 

κιγψ⌠γψτ ϖκιτ α βετεγσγβ∀λ (Κ: .−201/α) 2. +,:, = φελνεϖελ ϖκιτ; ν〈λλ⌠στ; σαϕ〈τ λ〈β〈ρα 〈λλτ 

ϖκιτ (Κ: .−201/β) 3. 06, = λ〈βρα/ταλπρα 〈λλτ  σεγτ ϖκινεκ, ϖµινεκ ρενδεζνι µεγινγοττ ανψαγι 

ηελψζεττ (ΟΝΓ: λ−49/β) 4. +,:,−06, = ταλπρα 〈λλτ; ριασζτ, φελϖερ, µοζγ⌠στ ϖκιτ (Κ: .−201/χ); 

τεϖκενψσγρε κσζτετ (∆−Κ:208)  µεγβολψδυλ, µιντ α ηανγψαβολψ / µηκασ 5. +,:,−06, = 

ϖµι ζαϖαρτ / ριαδαλµατ κελτ ϖκικ κρβεν; ϖκι, ϖµι φεϕϖεσζτεττσγετ οκοζ ϖκικ κρβεν 

Αζ Οροσζ−βολγ〈ρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζεριντ εζεκ α ΦΕ−εκ 5 ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ, 

α Μολοτκοϖ−φλε Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρβαν α .3 .+23< ΦΕ 5 ϕελεντσ#, κτ ΦΕ 

(63,)5378/63,0.&78 6+7; 4735078/∗+4735078 .3 .+20) 4−4 ϕελεντσ#, α 

4+=70/4<+−078 4 &/3 πεδιγ 3 ϕελεντσ# ΦΕ−κντ σζερεπελ (ς.: α Μελλκλετ αδαταιϖαλ). 

Α λεγϕαββ σζ⌠τ〈ρνακ σζ〈µτ⌠ Α. Ι. Φϕοδοροϖ σζερκεσζτσβεν µεγϕελεντ κτκτετεσ Αζ 

οροσζ ιροδαλµι νψελϖ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα α πολισζµικυσ ΦΕ−εκ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈βαν αζ Α. 

Ι. Μολοτκοϖ σζερκεσζτεττε οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ γψακορλατ〈τ κϖετι, µελψνεκ αλκοτ⌠ι κζττ 

Α. Ι. Φϕοδοροϖ νεϖτ ισ ολϖασηατϕυκ (ΗΙ−&.&) 1995). Εγψεδλ α .3 .+23< ΦΕ εσετβεν � α 

τββι σζ⌠τ〈ρτ⌠λ ελτρ!εν � Α. Ι. Φϕοδοροϖ 6 ϕελεντστ τντετ φελ. Α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ−νεκ α 3. 

ϕελεντσβεν α �8 4,46,)−.. =,(−,3 :,6,8−,46.� � �τελϕεσ ριαδ⌠κσζλτσγβεν; ταλπον ϖαν� 

ϕελεντστ τυλαϕδοντϕα, αµελψετ πλδ〈ϖαλ ισ αλ〈τ〈µασζτ. Α πλδα σαϕ〈τ φορδτ〈σοµβαν α 

κϖετκεζ!κππεν ηανγζικ: 

↔Λ&6. 8 :,#,&, −∋0∋:, >∗(, . &/5∃67: ,− −∋ &,3&ϑ6 6/&∃ #∃−7Φ∋ =,(/&−), +,:&∃ 
84) =,(.<.) /?∋ >/&∋6 .3 .+23< . ∋:, 4;8∃6)6, +∃+ +/#,=∃6+/≈ (:. :(06,=/ � 
;.∗)21,Λ/1Μ. [&?1/ ,∗− ϑ&∋Α&Μ) (Η: ΙΙ/34). 

�Αρρα πεδιγ γονδολνι σεµ λεηετεττ, ηογψ α ϖ〈ροσβα µενϕεν: δλνλ ελ∀ββ νεµ ρ οδα, 
ακκορ〈ρα πεδιγ αζ εγσζ ρενδ∀ρσγ ταλπον λεσζ (τελϕεσ ριαδ⌠κσζλτσγβεν λεσζ) σ γψ 
ελκαπϕ〈κ, µιντ α πιντψ�. 
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Α. Ι. Φϕοδοροϖ 〈λταλ µεγκλνβζτετεττ 6. ϕελεντσ µεγλτε α φεντι εγψ πλδα αλαπϕ〈ν ισ 

αλ〈τ〈µασζτοττνακ λ〈τσζικ, εζρτ α σζ⌠τ〈ρρ⌠κνακ α ϕϖ!βεν, εσετλεγ τοϖ〈ββι πλδαανψαγ 

ελεµζσε αλαπϕ〈ν, ρδεµεσ µεγφοντολ〈σ τ〈ργψ〈ϖ〈 τεννι α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ φραζεολογιζµυσ 6 

ϕελεντσ# φραζεολ⌠γιαι εγψσγκντ τρτν! φελτντετστ. 

Ηα µεγνζζκ, ηογψ αζ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ µιλψεν ινφορµ〈χι⌠τ 

ταρταλµαζνακ α φεντεββ φελσορολτ 5 ϕελεντσ# ΦΕ σζεµαντικαι σζερκεζετρ!λ, α κϖετκεζ! 

µεγ〈λλαπτ〈σρα ϕυτυνκ: 

Αµι α κτ− ιλλ. η〈ροµνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ γψακορλατ〈τ ιλλετι, Κεσζτηελψι Ε. 

σζ⌠τ〈ρ〈βαν αζ 5 ϕελεντσ# ΦΕ−εκ κζλ εγψετ η〈ροµ ϕελεντσσελ κζλ (4735078/∗+4735078 

.3 .+20), εγψ−εγψ ΦΕ−ετ κτ, ιλλετϖε εγψ ϕελεντσσελ (63,)5378/63,0.&78 6+7; 4+=70 4 

&/3), εγψ ΦΕ−ετ πεδιγ η〈ροµ ϖαρι〈νσβαν, κλν−κλν ϕελεντσσελ φελρυη〈ζοττ ΦΕ−κντ τντετ 

φελ (.3 .+23<; ;≅78 (.3<+−07849) .3 .+23<; ∗)6).)470 ;+%),.8 .3 .+23<). 

Ροσσζαββ α ηελψζετ α η〈ροµνψελϖ# Οροσζ−υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 

εσετβεν: α σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ι α 4735078/∗+4735078 .3 .+20 ΦΕ−ετ µ〈ρ χσακ κτ 

ϕελεντσσελ, α .3 .+23< ΦΕ−ετ εγψ ϕελεντσσελ, κτ ΦΕ−ετ πεδιγ εγψ〈λταλ〈ν νεµ κζλ 

(63,)5378/63,0.&78 6+7; 4+=70/4<+−078 4 &/3) (ς.: α Μελλκλετβεν σζερεπλ! ΦΕ−εκετ). 

Α πολισζµ ΦΕ−εκ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈βαν αζ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζερζ!ι 

〈λταλ κϖετεττ γψακορλατ χσακ ρσζβεν µαγψαρ〈ζηατ⌠ α φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕ〈νακ βονψολυλτσ〈γ〈ϖαλ, α πολισζµια σ ηοµονµια προβλεµατικ〈ϕ〈νακ 

κιδολγοζατλανσ〈γ〈ϖαλ (εζ χσυπ〈ν α Κεσζτηελψι Ε. σζ⌠τ〈ρ〈νακ εσετβεν σζολγ〈ληατ ιγαζολ〈συλ, 

αµελψ µγ 1961−βεν, α Η.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ Λ∋&)∗.5 .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ ακαδµιαι τπυσ 

οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ µεγϕελενσε ελ!ττ λ〈τοττ ναπϖιλ〈γοτ). 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ πολισζµ σ ηοµονιµ φραζεολογιζµυσοκ κρβεν ϖγζεττ 

ελεµζσ αρρ⌠λ τανσκοδικ, ηογψ α τββϕελεντσ# σ ηοµονιµ ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ 

σζ⌠τ〈ρι φελδολγοζ〈σα, α ϕελεντσεκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε µγ τοϖ〈ββι αλαποσ ελεµζστ 

κϖ〈ν, σ κλν ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκ τ〈ργψα λεηετνε. 

4.2.3. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια προβλµ〈ι  

1. Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια ϕελενσγνεκ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν µ〈ρ ηανγσλψοζταµ, ηογψ α 

φραζεολ⌠γι〈ρα µιντ α νψελϖ εγψσγεσ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε υγψαναζοκ α 

ρενδσζερσζερ# σαϕ〈τοσσ〈γοκ ϕελλεµζ!εκ, µιντ α σζαϖακρα. Ε ρενδσζερσζερ# σαϕ〈τοσσ〈γοκ α 

φραζεολογιζµυσοκνακ µινδ φορµαι, µινδ ταρταλµι ολδαλ〈τ 〈τσζϖικ. 

Α φραζεολογιζµυσοκ ρενδσζερσζερ#σγνεκ σζεµαντικαι ισµρϖει τββεκ κζττ α 

φραζεολογιζµυσοκ κρβεν ισ φελλεληετ! σζεµαντικαι οπποζχι⌠κ µεγλτβεν � α µονοσζµια−
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πολισζµια, σζινονµια−αντονµια ϕελενσγβεν νψιλϖ〈νυλνακ µεγ. Α ηοµονµια (αζονοσ 

αλακσ〈γ) σ α παρονµια (ηασονλ⌠ αλακσ〈γ) α νψελϖι ϕελνεκ α ϕελλ! σ νεµ α ϕελλτ ολδαλ〈ηοζ 

καπχσολ⌠δ⌠ φογαλοµ. 

Α κλνβζ! νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν, ϖαλαµιντ 

α κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν αζ εγψικ λεγσπεχιφικυσαββ προβλµακντ α φραζεολ⌠γιαι 

ηοµονµια σ α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈νακ προβλµ〈ϕα 

µερλ φελ. 

Α ηαζαι φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια προβλµ〈ϕ〈νακ 

λερ〈σ〈ϖαλ σ α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια ϕελενσγνεκ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ εδδιγ 

µγ κεϖεσεν φογλαλκοζτακ. Α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια ϕελενσγνεκ ελεµζσϖελ καπχσολατβαν 

α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια προβλεµατικ〈ϕ〈τ α ηαζαι ρυσζισζτικαι σζακιροδαλοµβαν ελ!σζρ Ηαϕζερ 

Λαϕοσ πχσι νψελϖσζ ϖετι φελ, ακι αζ ακκορι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ λεγϕαββ ερεδµνψει 

αλαπϕ〈ν ϖιζσγ〈λϕα αζ οροσζ πολισζµ ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ, α πολισζµ σ ηοµονιµ ΦΕ−εκ 

εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈νακ κριτριυµαιτ (Ηαϕζερ 1969, 1970:21−31).  Αµιντ α πολισζµ 

ΦΕ−εκ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν µ〈ρ εµλτεττεµ, Τατ〈ρ Βλα µονογρ〈φι〈ϕ〈βαν κλν φεϕεζετεκετ σζεντελ 

α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια σ ηοµονµια προβλµ〈ινακ (Φ∗(∗. 1992:162−165). Α ηαζαι 

ρυσζιστ〈κ κζλ Πετε Ιστϖ〈ν νεϖτ σζκσγεσ µεγεµλτνι, ακι λεξικολ⌠γιαι τµ〈ϕ τανκνψϖβεν 

ρϖιδεν ριντι α φραζεολ⌠γιαι πολισζµι〈τ σ ηοµονµι〈τ (Υ0(0 1982). Α µαγψαρ νψελϖ# 

σζακιροδαλοµβαν φ!λεγ α λεξικ〈λισ ηοµονµι〈νακ σζεντελτεκ κελλ! φιγψελµετ. Α πολισζµια 

ϕελενσγνεκ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν µ〈ρ εµλτεττεµ α στιλισζτικαι τ〈ργψ, ϖαλαµιντ σζ⌠σζεµαντικ〈ϖαλ 

φογλαλκοζ⌠ σζακιροδαλµατ, αµελψβεν κελλ! τερϕδελεµβεν φογλαλκοζνακ α σζαϖακ κρβεν λϖ! 

ηοµονιµ ϖισζονψοκκαλ. Α λεγϕαββ σζακιροδαλοµβ⌠λ α Πολισζµια, ηοµονµια 

τανυλµ〈νψκτετρε ηϖν〈µ φελ α φιγψελµετ (Γεχσ# 1999), αµελψ αζ ιττηον σ α κλφλδν φολψ⌠ 

σζ⌠σζεµαντικαι κυτατ〈σοκ λεγϕαββ ερεδµνψειρε αδ κελλ! κιτεκιντστ. 

Α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια προβλµ〈ιτ τ〈ργψαλ⌠ σζακιροδαλοµβαν σζοκ〈σ 

µεγκλνβζτετνι αζ ν. βελσ# νψελϖι ηοµονµι〈τ (),8(.1=ΣΒ/&)∗= &?&,1?1=), 

ϖαλαµιντ α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµι〈τ (?0Πα=ΣΒ/&)∗= Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/∗= 

&?&,1?1=) (Γ?1.&)∗ 1972:84; :1−&.0,/& 1966:251−259; 4&∋5Ε0/0. 1979:96−101; 

[5Ι./0 1991α:382−385). 

2. Βελσ# νψελϖι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κηοζ α νψελϖσζεκ αζοκατ α ΦΕ−εκετ σορολϕ〈κ, 

αµελψεκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν τελϕεσεν µεγεγψεζνεκ, 

σζεµαντικ〈ϕυκβαν ϖισζοντ ελτρνεκ εγψµ〈στ⌠λ: 
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,3 2%3,31 (ΦΓΗΙ:104, 105):  

1. %∃,0−,, 8 ,64/6468.∋ +,:,−(. (:,8,#.67 , 0∋5−(., 45∋)674) −∃& +∋5−(. . 6. =.) 

ς.: ϖκινεκ α η〈τα µγττ (α τ〈ϖολλτβεν) <βεσζλ ϖκιρ∀λ, σζιδ, κινεϖετ ϖκιτ, γνψολ⌠δικ 

ϖκιν> 

2. −∋ 8.&) (+/=.67, −∃−)67 . 6. =.) 

ς.: λ〈τατλανβαν ϖεσζ µεγ ϖµιτ, ισµερετλενλ φογαδ φελ ϖκιτ 

,3 2%3,32 (ΦΓΗΙ:104): 

8=,(−∋, 4 .%>∗6+,5 (;8∃6.6, &,46∃6,0−,, &,8,(7−, . 6. =.) 

ς.: τββ, µιντ ελγ; β∀σγεσεν ελγ/φυτϕα; µγ σοκ ισ; β∀ϖεν ακαδ  

Α νψελϖεν βελλι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια ρενδκϖλ ριτκα ϕελενσγ. Μιντ κορ〈ββαν µ〈ρ 

εµλτεττεµ, Μ. ϑ. Σζιδορενκο νψελϖσζ σζεριντ αζ οροσζ νψελϖβεν ταλ〈ληατ⌠ φραζεολ⌠γιαι 

ηοµονιµ〈κ σζ〈µα νεµ ηαλαδϕα µεγ α 100 ΦΕ−ετ. Εζτ αζ αδατοτ α Η.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ 

Λ∋&)∗.5 .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ 4000−νλ τββ φραζεολογιζµυστ κιτεϖ! κορπυσζ〈ν ϖγζεττ 

ελεµζσει βιζονψτϕ〈κ (:1−&.0,/& 1966:251). 

Α βελσ! νψελϖι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ κισ σζ〈µα ελλενρε α πολισζµ σ α ηοµονιµ 

ΦΕ−εκ εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σα, ϕελεντσεικ διφφερενχι〈λ〈σα, σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σα αζ 

εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν, ϖαλαµιντ α  µ#φορδτ〈σβαν σ α νψελϖοκτατ〈σβαν 

εγψαρ〈ντ φοντοσ ϕελεντ!σγγελ βρ. 

Α βελσ# νψελϖι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ α νψελϖφεϕλ!δσ κλνβζ! φολψαµαταινακ 

ερεδµνψεκππεν ϕννεκ λτρε. Α πολισζµ σ ηοµονιµ ΦΕ−εκ κιαλακυλ〈σ〈νακ σ εγψµ〈στ⌠λ 

τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈νακ ελεµζσεκορ µ〈ρ ρϖιδεν ριντεττεµ α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ 

κελετκεζσνεκ οκαιτ. Ε φεϕεζετ κερετβεν β!ϖεββεν ισ σζερετνκ σζ⌠λνι α ηοµονιµ 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ κιαλακυλ〈σ〈νακ φολψαµαταιρ⌠λ, φ!ββ οκαιρ⌠λ. Α φεντεββ µ〈ρ εµλτεττ 

σζακιροδαλµι φορρ〈σοκ σζεριντ α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια κιαλακυλ〈σα α νψελϖφεϕλ!δσ αλ〈ββι 

φολψαµαταινακ ερεδµνψεκππεν ϕννεκ λτρε: 

α) Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ λεξικ〈λισ σσζεττελνεκ (αλκοτ⌠ταγϕαινακ), ϖαλαµιντ 

γραµµατικαι σζερκεζετνεκ ϖλετλενσζερ∀ εγψβεεσσε κϖετκεζτβεν. 

Εββεν αζ εσετβεν α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ εγψ σ υγψαναζον σζαβαδ σζερκεσζτσ# 

σζ⌠καπχσολατον ιδ!βεν σ τρβεν εγψµ〈στ⌠λ φγγετλενλ ϖγβεµεν! ϕελεντσϖ〈λτ〈σ 

ερεδµνψεκππεν ϕννεκ λτρε. Αζ γψ κελετκεζεττ φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ α ϕελεντσκ 

αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λ⌠ κπ ρσζλεγεσ, σπεχιφικυσ σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ: 

,)%).39 &%0>31 (ΦΓΗΙ:492):  

�48,>,&−∗3 =/67 >∋% =#∋=)6468.3 . %∃&∋#?∋+, ,>∗0−, &() ?∋(∋%−,&,#,?−,:, 

6#∃−4=,#6∃� 
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ς.: ζλδ, σζαβαδ τ; σζαβαδ υτατ ενγεδ ϖµινεκ (Σ−Τ:105)  

,)%).39 &%0>32 (ΦΓΗΙ:492):  

�−∃+∃%∃−.∋ Φ=.<#/6∋−∃5. 4,(&∃6 8 &,#∋8,(1<.,−−,3 Μ,44..� 

ς.: ϖεσσζ#φυτ〈σ; ϖεσσζ#τ φυτ; ργ κατοναι βντετσ (⊃Κσζ:1490) 

Σοκκαλ ριτκ〈ββαν φορδυλνακ ελ! αζοκ α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ, µελψεκ 

κελετκεζσνεκ αλαπϕ〈υλ α λεξικ〈λισ ηοµονµια σζολγ〈λτ: 

−378 −Α6&1: 

(�&#∃67� ιγβ∀λ) � ’8∗4∋07’ 

ς.: ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ (ΟΝΓ: β−99) 

−378 −Α6&2: 

(�&ϑ#−/67� ιγβ∀λ) � ’/>∋?∃67’ 

ς.: φεληζζα (φελϖεσζι, φελκτι) α νψλχιπ#τ (ΟΝΓ: νψ−276) 

β) Α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ κελετκεζσνεκ µ〈σικ οκακντ, χσακγψ, µιντ α λεξικ〈λισ 

ηοµονιµ〈κ εσετβεν α τββϕελεντσ∀ φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσεινεκ εγψµ〈στ⌠λ τρτν# 

ελτ〈ϖολοδ〈σ〈τ, µαϕδ σζτεσστ λεηετ µεγϕελλνι. Εζ α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ κελετκεζσνεκ 

ιγεν ριτκα µ⌠δϕα, ϕ, ηοµονιµικυσ ϕελεντσκ α ΦΕ ερεδετι ϕελεντσνεκ µ〈σοδλαγοσ 

µεταφοριζ〈χι⌠ϕα ερεδµνψεκππεν ϕττ λτρε. Αζ γψ κελετκεζεττ φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ 

εσετβεν ϕελεντσκ τοϖ〈ββι αβσζτραη〈λ⌠δ〈σ〈ρα υταλ⌠ τενδενχι〈κ φεδεζηετ!κ φελ: 

5)(37849 .3 ()Β +,5/, + +,5/1: 

�=#.46∃8∃67 4 (∃4+∃5., −∋?−,46)5.� 

ς.: νψακ〈βα βορυλ ϖκινεκ, φορρ⌠ν 〈τλελ ϖκιτ (Κ: (−27) 

5)(37849 .3 ()Β +,5/, + +,5/2 (ΦΓΗΙ:63): 

�−∃8)%∗8∃674), /4.(∋−−, &,>.8∃674) #∃4=,(,?∋−.), 8%∃.5−,46., (1>8.� 

ς.: 3 νψακ〈ν λ⌠γ ϖκινεκ, ϖκι τερηρε ϖαν; 3 νψακ〈βα ακασζκοδικ ϖκινεκ (Κ: (−26) 

χ) Φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ κελετκεζηετνεκ τοϖ〈ββ〈 κτ κλνβζ! ΦΕ 

αλκοτ⌠ταγϕαινακ λεκοπ〈σα, ελλιπτ〈λ⌠δ〈σα ερεδµνψεκππεν: 

.3 5≅4+7)1:  

�8 4,46,)−.. /&,8(∋68,#.67 4∃5∗5 8∗4,+.5 6#∋>,8∃−.)5� (λδ.: ;≅78 .3 

−+%:.+= 5≅4+7)) 

ς.: µεγτι α µρτκετ, µεγφελελ α κϖ〈ναλµακνακ (Ο−Μ: Ι/254) 

.3 5≅4+7)2: 

�8 4,46,)−.. =#,)8()67 4∋>) 6∃+, +∃+ −/?−,, +∃+ ∋&.−468∋−−, 8,%5,?−,, 

=#∃8.(7−,� (λδ. 47+978 .3 5≅4+7) ∗+%+:).09) 

ς.: α ηελψζετ µαγασλατ〈ν 〈λλ (Ο−Μ: Ι/254). 
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Α νψελϖεν βελλι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ κελετκεζσνεκ ϖισζονψλαγ ριτκα εσετει 

εγψρσζτ α φραζεολογιζµυσοκ λεξικαι−γραµµατικαι τββταγσ〈γ〈ϖαλ (βονψολυλτ σζερκεζετι 

φορµ〈ϕ〈ϖαλ) µαγψαρ〈ζηατ⌠κ. Σζερκεζεττ τεκιντϖε µινλ βονψολυλταββ εγψ σζεµαντικαιλαγ κσζ 

εγσζετ κπεζ! νψελϖι εγψσγ, ανν〈λ κισεββ α ϖαλ⌠σζν#σγε α ϖλετλενσζερ# σζερκεζετβελι 

µεγεγψεζσνεκ (εγψβεεσσνεκ). Α φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ ριτκα ελ!φορδυλ〈σα µ〈σρσζτ α 

φραζεολ⌠γιαι κσζλετ σζεµαντικαι ρενδσζερνεκ κισµρτκ# ϖαρι〈ληατ⌠σ〈γ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠. 

3. Α νψελϖεν βελλι ϖαλαµιντ α νψελϖεκ κζττι λεξικαι ηοµονµια κλνβζ! 

ασπεκτυσβ⌠λ τρτν! ελεµζσνεκ (λδ.: ∀α φορδτ⌠ ηαµισ βαρ〈ται∀ ∀∋&Π,Β0 −.8Σ5= 

60.0)&−21/∗∀) αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν εδδιγ µ〈ρ ναγψ φιγψελµετ σζεντελτεκ 

(ϑ∋∗>&)−Η∋&.1, 1986:166, 200  Χ0,−)∗1 1988).  

Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια ρσζλετεσ λερ〈σ〈ϖαλ, τζετεσεββ 

ελεµζσϖελ εδδιγ µγ νεµ φογλαλκοζτακ. Αζ οροσζ σ εγψεσ σζλ〈ϖ νψελϖεκ, ϖαλαµιντ αζ 

οροσζ−ανγολ−νµετ νψελϖ φραζεολογιζµυσαι κζττ µεγταλ〈ληατ⌠ ιντερλινγϖ〈λισ φραζεολ⌠γιαι 

ηοµονιµ〈κ ελεµζσε σορ〈ν ρτκεσ µεγ〈λλαπτ〈σοκκαλ ταλ〈λκοζηατυνκ Α. Φ. ςυρµ, ϖαλαµιντ ϑ. 

Π. Γολψχεκερ µυνκ〈ϕ〈βαν (ϑ8.? 1976:14; 4&∋5Ε0/0. 1971:129−136). 

Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια 

προβλεµατικ〈ϕ〈ϖαλ εδδιγ κτ τανυλµ〈νψ φογλαλκοζοττ: α νµετ−οροσζ−µαγψαρ νψελϖ 

φραζεολογιζµυσαι κζττι ηοµονµια ϕελενσγετ Φλδεσ Χσαβα, αζ οροσζ−µαγψαρ ιντερλινγϖ〈λισ 

φραζεολ⌠γιαι ηοµονµι〈τ πεδιγ Γψρκε Ζολτ〈ν ελεµεζτε ρσζλετεσεββεν. Α τµα ρσζλετεσεββ 

κιφεϕτσρε ε δισσζερτ〈χι⌠ κερετβεν κερλ ελ!σζρ σορ (Φλδεσ 1987α:97, 1987β:31; Ηεσσκψ 

1985; Γψρκε 1991α:382−385; 1992:20). 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ κορ〈ββαν ισ εµλτεττεµ, α Μαγψαρορσζ〈γον µεγϕελεντ 

φραζεολ⌠γιαι σ νεµ φραζεολ⌠γιαι, εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# σζ⌠τ〈ρακβαν α φραζεολογιζµυσοκ 

κρβεν ισ µεγλϖ! πολισζµια σ ηοµονµια ϕελενσγρε νεµ φορδτανακ κελλ! φιγψελµετ. Α 

σζ⌠τ〈ρρ⌠κ νεµ κλνβζτετικ µεγ εγψµ〈στ⌠λ α πολισζµ σ ηοµονιµ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ, 

σ γψ σεµ α νψελϖεν βελλι, σεµ α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια µεγλτρε µγ χσακ 

υταλ〈σ σεµ τρτνικ. Α δολγοζατ κερετβεν, α τελϕεσσγ ιγνψε νλκλ, ελ!σζρ τεσζεκ κσρλετετ 

αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ φραζεολογιζµυσαι κρβεν ισ µεγλϖ! φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια 

προβλµ〈ϕ〈νακ φελϖετσρε, αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ σσζεγψ#ϕτσρε, 

ελεµζσρε. Α γψ#ϕτσ αλαπϕ〈υλ α φεντεββ µ〈ρ εµλτεττ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σ 

νεµ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζολγ〈λτακ. 

4. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κηοζ αζοκατ αζ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκετ 

σορολϕυκ, αµελψεκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν ηασονλ⌠ακ, αζονβαν 

ϕελεντσκ τελϕεσεν κλνβζικ εγψµ〈στ⌠λ. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια 
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κελετκεζσνεκ οκα αββαν ρεϕλικ, ηογψ α ΦΕ αλαπϕ〈τ κπεζ! νψελϖι κπ α κλνβζ! νπεκνλ 

ελτρ! λογικαι−ασσζοχι〈χι⌠σ φολψαµατοκ ερεδµνψεκππεν µ〈σ σ µ〈σ κπζεττ〈ρστ〈σηοζ ϖεζετ. 

Α ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ υγψαναζον φραγµεντυµ〈νακ, ϕελενσγνεκ ϖισσζατκρζ!δσε κλνβζ! 

νψελϖεκβεν ελτρ! ϕελεντσ〈τϖιτελτ ερεδµνψεζηετ. 

⊆γψ πλδ〈υλ µινδ αζ οροσζ ;)%39 5+6+.3 ΦΕ (Η:Θ∆:79), µινδ α φορµαιλαγ (λεξικ〈λισ 

σσζεττελβεν σ γραµµατικαι σζερκεζετβεν) ϖελε αζονοσ µαγψαρ ΦΕ φεηρ ηολλ⌠ < ριτκα, 

µιντ α φεηρ ηολλ⌠ (ΟΝΓ: η−826) ερεδεττ τεκιντϖε α λατιν αλβα αϖισ, αλβυσ χορϖυσ ΦΕ−β!λ 

σζ〈ρµαζτατηατ⌠ � µινδκτ νψελϖβε α λατινβ⌠λ κερλτ τκρφορδτ〈σ τϕ〈ν (Κ∗,Λ/1Μ−%1?1,−

Η1∋166&) 1987:16). Αµγ αζ οροσζ εµβερ σζ〈µ〈ρα α ;)%39 5+6+.3 φραζεολογιζµυσ αλαπϕ〈τ 

α κρνψεζεττ∀λ ϖαλαµιβεν ερ∀σεν ελτ∀, α κρνψεζετβ∀λ ϖαλαµιλψεν οκν〈λ φογϖα κιρϖ⌠ εµβερτ 

σζιµβολιζ〈λϕα, αδδιγ α µαγψαρ εµβερ υγψανεζτ α φραζεολ⌠γιαι κπετ α ’ναγψον ριτκα’ 

ϕελεντσσελ τ〈ρστοττα: (ς.: ριτκα, µιντ α φεηρ ηολλ⌠ = −.)/ 4 +2.)/ .) .3=70 Μ−Ο: Ι/309). 

Α κτνψελϖ# οροσζ−µαγψαρ σ µαγψαρ−οροσζ σζ⌠τ〈ρακβαν � ϑ. Μ. ∆υβροϖιν−Κλαυδψ 

Κινγα σζερκεσζτεττε Οροσζ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ κπεκβεν χ. σζ⌠τ〈ρ κιϖτελϖελ � 

ηιβ〈σαν µαγψαρ〈ζζ〈κ α κτ νψελϖ ηοµονιµ ΦΕ−εινεκ ϕελεντστ. 

1 ;)%39 5+6+.3 οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν αναλ⌠γ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ 

φελελ µεγ, ιλλ. σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατταλ (κρλρ〈σσαλ) σζεµαντιζ〈λϕυκ. Αζ 

αλ〈ββιακβαν νζζκ µεγ α κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζεµαντιζ〈χι⌠σ γψακορλατ〈τ: 

;)%39 5+6+.3 � κιλ⌠γ α σορβ⌠λ; ολψαν εµβερ, ακι ελτ α τββιτ∀λ (∆−Κ:20) 

;)%39 5+6+.3 � φεηρ ηολλ⌠, κιρ ϖκι, ϖµι κζλ, ριτκα κιϖτελ (Σ−Τ:14) 

;)%39 5+6+.3 � ριτκα κιϖτελ, ριτκασ〈γσζ〈µβα µεγψ, π〈ρϕ〈τ ριτκτϕα, π〈ρατλαν ϖ. εγψεδλ 〈λλ (α 
µαγα νεµβεν); ριτκα, µιντ α φεηρ ηολλ⌠ (Κ: 5−218) 

;)%39 5+6+.3 � ϖκι φεηρ ηολλ⌠ (Φλδεσ 1987:97) 

5. Α φεντεββ εµλτεττ σζ⌠τ〈ρακ φραζεολ⌠γιαι ανψαγ〈νακ ελεµζσε σορ〈ν αζ οροσζ σ α 

µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ σζεµαντικαι εγψβεϖετσνεκ ερεδµνψεκππεν α κϖετκεζ! 

νψελϖεκ κζττι ηοµονιµ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ τ〈ρταµ φελ: 

2+%+53 (1+7)%+1) 53607 (ΦΓΗΙ:111): ’+6,−6, 4,,>#∃%.6∋(∋−, &,:∃&(.8, =,−)6(.8’ 

(= ϕ⌠λ φογ αζ (αγψα) εσζε) 

ς.: φ# α φεϕε (ΟΝΓ: φ−424): ’ναγψ γονδβαν ϖαν, ναγψον τπρενγ ϖαλαµιν’ (= +6,−(. 

4.(7−, ,%∃>,0∋−) 

0, 1+:0 (5+.) %),78 (ΦΓΗΙ:223): ’/4∋#&468,8∃67, 46∃#∃674) .%, 84∋; 4.(’ (= τρι 

µαγ〈τ ϖµι υτ〈ν; µινδεν ερεϕϖελ αζον ϖαν, ηογψ...; µινδεν κϖετ µεγµοζγατ; µινδεν 

ιγψεκεζεττ λατβα ϖετι; µινδεν τ∀λε τεληετ∀τ ελκϖετ) (Κ: 1−152) (Σ−Τ:115) 

ς.: µαϕδ κιβϕικ (µαϕδ κιυγρικ) α β#ρβ#λ (ΟΝΓ: β−1224):  
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α) ’ναγψον ρλ’ (= ,0∋−7 #∃& 0∋5/−(., +,5/−(.)  

β) ’ροππαντ τρελµετλεν’ (= ,0∋−7 −∋6∋#=∋(.8∗3, 8%8,(−,8∃−−∗3)  

χ) ’ναγψον βοσσζανκοδικ’ (βιζ) (= +6,−(. &,4∃&(.8∗3, #∃%&#∃?∋−−∗3) 

5≅769470 −&(& .% +,:,−(. (ΦΓΗΙ:98): ’.%5/0.67 /:#,%∃5., &,5,:∃6∋(7468∃5. . 6. 

=.’ ( = αγψονγψτρ, αγψονσζεκροζ, φενψεγετ∀ζσειϖελ, κϖετελ∀ζσειϖελ µεγγψτρ) 

ς.: κιρ〈ζζα α λελκετ βελ#λε (ΟΝΓ: 1−435): (κλ. ϕ〈ρµΗ:) ’ναγψον σσζερ〈ζ’ ( = 4.(7−, 

6#)4∋6, ,4,>∋−−, , 4#∋&468∃; 6#∃−4=,#6∃) 

∗+4≅∗378 2+%+5& (2%35&) ∗)∗%+/ (ΦΓΗΙ:347): ’=#∋&∃8∃674) :(/>,+,3 4+,#>., ,>∗0−, 

=, =,8,&/ +∃+,:,−(. −∋40∃467), 6)?∋(,3 /6#∃6∗ . 6. =. ’ ( = γψ〈σζολ ϖκιτ) 

ς.: ηαµυτ ηιντ α φεϕρε: (ϖ〈λ, 〈τϖ) (νψιλϖ〈νοσαν) µεγβ〈ν ϖµιτ (= =/>(.0−, 

#∃4+∃.8∃674) 8 0∋5−(.) 

;078 4);9 5 26&−8 : ’+∃)674)’(Χ%: 2−409) (= µεγβ〈ν ϖµιτ, ηαµυτ ηιντ α φεϕρε) 

ς.: ϖερι α µελλτ: (〈τϖ ισ) ’κρκεδικ’ (⊃Κσζ:939) (= ;8∃46∃674), >∃;8∃(.674)) 

9,≅1 ∗60%0∗ (∗604+<) 1 2+673.0 / +,:,−(. (ΦΓΗΙ:541): ’+6,−(. %∃5,(0∃( ,6 

−∋,?.&∃−−,46., /&.8(∋−.), 46#∃;∃ . 6. =. ’ (= α χσοδ〈λκοζ〈στ⌠λ ϖαγψ α φλελεµτ#λ 

ελνµυλ, ελακαδ α σζαϖα) 

ς.: α σζ〈ϕπαδλ〈σ〈ηοζ ταπαδ α νψελϖε ϖκινεκ (⊃ρτΣζ. ςΙ., 29): ’ναγψον σζοµϕασ’  

(= +,5/−(. 4.(7−, ;,0∋64) =.67) 

131 0, ∗&(10 (ΦΓΗΙ:373): ’)8.674), =#.36., >∗67 :,6,8∗5, 4&∋(∃−−∗5 . 6. =.’  

(= ηα τρικ, ηα σζακαδ; ηα γ φλδ σσζεσζακαδ ισ; ηα χιγ〈νψγψερεκεκ ποτψογνακ αζ 

γβ#λ; µγ ηα ϖασϖιλλα ηυλλ (εσικ) ισ (αζ γβ#λ) (ΟΝΓ: τ−683, φ−163, ϖ−716) 

ς.: µιντηα πυσκ〈β⌠λ λ#ττκ ϖολνα κι (ΟΝΓ: π−866): ’ναγψον γψορσαν, σεβεσεν φυτϖα 

(τ〈ϖοζικ)’ (= >∗46#, />∋?∃67) 

4 2%3,& .3 2%3, (ΦΓΗΙ:107): ’−∃∋&.−∋, >∋% 48.&∋6∋(∋3, >∋% =,46,#,−−.;’  

(= νγψσζεµκζτ, κεττεσβεν) 

ς.: σζεµτ#λ σζεµβε (⊃Κσζ:1266): α) κζϖετλενλ σζεµβεφορδυλϖα ϖκιϖελ (%0>+/ 1 %0>&); 

β) κζϖετλενλ σ κερτελσ νλκλ α ϕελζεττ σζεµλψνεκ (= =#)5, 8 (.<,) 

4 6&13/0 0 .+23/0 (ΦΓΗΙ:397):  

1. ’<∋(.+,5; =,(−,4671 (8∗&∃8∃67, >#∃67 . 6. =.)’ (= µινδενεστ#λ ελ〈ρυλτα (κιαδτα) 

µαγ〈τ)  

2.  ’,;,6−,, 4 /&,8,(7468.∋5’ (= σζϖεσ ρµεστ, κτ κζζελ, εζερ ρµµελ) 

ς.: κζζελ−λ〈ββαλ (καπ〈λ⌠ζικ, τιλτακοζικ ϖµι ελλεν) (⊃Κσζ:691) (= &∗0637849 6&13/0 0 

.+23/0) 
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;≅78 .3 1+56); 5≅,≅5378/5≅,5378 .3 1+5Α6 +,:, (−,8., #∃%:., Α+4=#∋4.) (Φ: Ι/305): 

’>∗67 / −∃0∃(7468∃ &() −∃:,−))’ (= φ∀νκε ϖκιτ κορηολ〈σβαν, σζιδ〈σβαν ρσζεστ ϖµι 

µιαττ) 

ς.: σζ#νψεγεν ϖαν (σζ#νψεγρε κερλ) σαϕτ⌠νψελϖι (κιφεϕεζσεκβεν:) σζ#νψεγρε ηοζ (γψετ, 

κρδστ), λεκερλ α σζ#νψεγρ#λ, (ταν〈χσκοζ〈σ ναπιρενδϕε, τ〈ργψαλνακ ρ⌠λα) (⊃Κσζ:1311)  

(= ;≅78 .3 ∗+5)471) −.9) 

4.978 (4+65378, +75)6.&78) 2+%+5& (;3(1&) 4 +,:,, +,5/ . >∋% &,=. (ΦΓΗΙ:442, 446) 

1. ∋/>.67 +,:,−(.∋ = (νπ) µεγλ ϖκιτ; φεϕϖελ (λετϖελ) φιζετ (λακολ) ϖµιρτ; α φεϕβε 

(λετβε) κερλ ϖκινεκ ϖµι; α φεϕτ ϖεσζικ ϖκινεκ ϖµιρτ  

2. ∋46#,:, −∃+∃%∃67 +,:,−(. ,>∗0−, /=,6#∋>()674) +∃+ /:#,%∃∋ = Σζιγοραν 

µεγβντετ ϖµιρτ ϖκιτ; <ρενδσζ. φενψεγετσκντ:> σζϕατ ηαστοκ α η〈ταδβ⌠λ!  λετρµ 

α δερεκαδατ!  κιτρµ (κιτεκερεµ) α νψακαδατ!   µεγισζοδ τε µγ εννεκ α λεϖτ!  

µεγλακολσζ τε µγ εζρτ!  εζτ νεµ σζοδ µεγ λϖε!  εζτ νεµ σζοδ µεγ σζ〈ραζον!  

ναγψ 〈ρατ φιζετσζ τε µγ εζρτ!  

3. �&,46∃8.67 >,(7Φ.∋ −∋=#.)6−,46. +,5/−(.; =,&8∋46.� = ϖεσζλψεσ (νεηζ / 

κιλτ〈σταλαν / λεηετετλεν) ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ 

ς.: λεϖεσζι α φεϕτ ϖκινεκ = �σζγψενβε ηοζ ϖκιτ∋ 

5≅%+:078/5≅1%3−≅5378 −&(& +,5/ (ΦΓΗΙ:94): �,6+#,8∋−−, &∋(.674) 5∗4()5., 

=∋#∋?.8∃−.)5. 4 +∋5−(., 0.46,4∋#&∋0−, #∃44+∃%∗8∃67 , 4∋>∋ 84∋� = κιντι α σζϖτ 

(α λελκτ) ϖκινεκ, ϖκι ελ∀ττ; κννψτ α λελκν 

ς.: κιτεσζι α λελκτ [α λελκτ ισ κιτενν ϖκιρτ, ϖµιρτ] = �µινδεν τ∀λε τεληετ∀τ µεγτεσζ ϖ. 

µεγτεννε ϖκιρτ ϖ. ϖµελψ γψ, δολογ ρδεκβεν∋ (ΟΝΓ: λ−437) (= ο7−378 −&(& %∃ +,:,−

(., %∃ 06,−(. (Μ−Ο: ΙΙ/59)) 

∗3−378 53%07849/453%07849 4 .+2 ,6 0∋:, . >∋% &,=. (ΦΓΗΙ:55): �=#.;,&) 8 =,(−,∋ 

.%−∋5,?∋−.∋, −∋ >∗67 8 4,46,)−.. &∋#?∃674) −∃ −,:∃;�  = αλιγ 〈λλ α λ〈β〈ν  (µαϕδ) 

σσζεροσκαδ <φ〈ραδτσ〈γ, βετεγσγ µιαττ> (Κ: .−220) 

ς.: λεεσικ α λ〈β〈ρ⌠λ ϖκι = �φεκϖ∀ βετεγ λεσζ� (ΟΝΓ: λ−55) ς: λ−50 

131 4 .+:+/ 1 2+6%& ∗604735378, ∗6047&∗378 + +,5/ . >∋% &,=. (=#,46.) 

(ΦΓΗΙ:284): �−∃46,30.8,, −∋,646/=−,, −∃8)%0.8, (=#.46∃8∃67, 6#∋>/) 0∋:,−(.)� = 

(ϖκιτ) ρεϖολϖερεζ; νψζ  (ϖµιϖελ) (Γ−Υ: Ο−Μ/314); <κϖετελ∀ζσσελ, ερ∀σζακκαλ> 

κνψσζερτ ϖκιτ ϖµιρε; ζακλατ, νψαγγατ, οστροµολ, µολεσζτ〈λ, ερ∀σζακοσκοδικ; κικνψσζερτ 

ϖκιβ∀λ ϖµιτ; νεµ τ〈γτ ϖκιτ∀λ; νψακ〈ρα ϕ〈ρ ϖκινεκ 
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ς.: τορκ〈ρα τεσζι α κστ ϖκινεκ = �ελ∀κσζτι ϖκινεκ α ϖεσζττ, ιλλ. ϖκινεκ α πυσζτυλ〈σ〈τ, 

βυκ〈σ〈τ οκοζζα∋ (ριτκα) (ΟΝΓ: τ−585) 

ς.: τορκ〈ν ϖαν α κσ ϖκινεκ = ∋ηαµαροσαν ηαλ〈λλαλ, πυσζτυλ〈σσαλ ϖ. χσφοσ βυκ〈σσαλ λακολ 

ϖµιρτ∋ (ΟΝΓ: τ−582) 

79:)%39 2+%+53  / +,:,, ,6 0∋:, . >∋% &,=. (Χ%: 2−197): = νεηζ α φεϕε  νεµ τυδ ϖιλ〈γοσαν 

γονδολκοδνι; µιντηα ⌠λοµβ⌠λ λεννε α φεϕε 

ς.: νεηζφεϕ∀ = �νεηεζεν τανυλ⌠, λασσ φελφογ〈σ; νεηεζεν καπχσολ� (⊃Κσζ:993)  

(= 7&2+−&/, 16)∗1+2+%+5≅=, 16)∗1+%+;≅=) (Μ−Ο: ΙΙ/347); 7&∗+2+%+5≅=; 7&∗+=; 

7&∗0>3 (βιζ) (Γ−Υ: Μ−Ο/640)) 

6. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κρ⌠λ αζζαλ α σζκσγεσ ποντοστ〈σσαλ 

βεσζληετνκ, ηογψ κτ ιδεγεν νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν α φραζεολογιζµυσοκ φορµαι ολδαλ〈νακ 

χσακ φελττελεσ µεγεγψεζσρ!λ λεηετ σζ⌠, α ϕελεντσεκ τελϕεσ κλνβζ!σγε µελλεττ. 

Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ φελτ〈ρ〈σα, ϕελεντσνεκ κρληατ〈ρολ〈σα 

χσακισ κοντεξτυσβαν λεηετσγεσ. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ βεσζδσζιντ# 

µεγφελελτετσε σορ〈ν α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ σ α κοντεξτυσ καπχσολατ〈ρ⌠λ 

µγ β!ϖεββεν εσικ σζ⌠. 

Α δολγοζατβαν εηελψττ α ηαζαι σζακιροδαλοµβαν ελ!σζρ τεσζεκ κσρλετετ αρρα, ηογψ 

φεληϖϕαµ α νψελϖσζεκ, µ#φορδτ⌠κ, σζ⌠τ〈ρσζερκεσζτ!κ φιγψελµτ α νψελϖεκ κζττι (τββεκ 

κζττ αζ οροσζ−µαγψαρ) φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια προβλεµατικ〈ϕ〈ρα, µελψνεκ τανυλµ〈νψοζ〈σα, 

ελεµζσε σ κρληατ〈ρολ〈σα τοϖ〈ββι ερ!φεσζτσεκετ, κυτατ⌠µυνκ〈τ κϖ〈ν. 

4.2.4. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι σζινονµια προβλµ〈ι 

1. Α τµα τανυλµ〈νψοζ〈σ〈νακ ελ#ζµνψει 

Α σζινονµια ϕελενσγε, αµελψ 〈τηατϕα α νψελϖ µινδεν ν〈λλ⌠ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! 

νψελϖι εγψσγτ (α µορφµ〈κατ, λεξµ〈κατ, σζαϖακατ, µονδατοκατ), ργ⌠τα φογλαλκοζτατϕα α 

νψελϖ σζ⌠κινχσε ιρ〈ντ ρδεκλ!δ! νψελϖσζεκετ. Α στιλισζτ〈κ κζλ πεδιγ τββεν α σζινονµι〈τ 

εγψενεσεν α στιλισζτικα κζποντι προβλµ〈ϕ〈νακ ταρτϕ〈κ, σ α στιλισζτικαι τ〈ργψ τανκνψϖεκ, 

µονογρ〈φι〈κ ϕελεντ!σ τερϕεδελεµβεν φογλαλκοζνακ α σζινονµια ϕελενσγϖελ, α σζινονιµ〈κ 

ισµρϖεινεκ σ τπυσαινακ, στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ λερ〈σ〈ϖαλ, κλνβζ! σζεµποντ 

οσζτ〈λψοζ〈σ〈ϖαλ (λ〈σδ τββεκ κζττ: Θ&Σ0,(∗∋5 1987:82−86; Θ&Σ0,(∗∋5−4&∋8< 1996:35−40; 

;&Π1,∗ 1977:93−107; 4&∋8< 1976:23−33; Φ〈βι〈ν − Σζατηµ〈ρι � Τερεστψνι 1977:59−64). 

Α σζινονιµ〈κ ϖιλ〈γα, α σζινονιµ〈κ µιβενλτνεκ, τπυσαινακ µεγηατ〈ροζ〈σα, 

στιλισζτικαι σζερεπνεκ φελτ〈ρ〈σα, λεξικογρ〈φιαι 〈βρ〈ζολ〈σα τββ νψελϖτυδοµ〈νψ〈γ ιλλετκεσσγι 

κρβε ισ ταρτοζικ. Α λεξικολ⌠για, λεξικογρ〈φια, φραζεολ⌠για, σζεµαντικα, στιλισζτικα σ σζινταξισ 
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κερετβεν α σζινονµια ϕελενσγνεκ τββ γψ#ϕτεµνψτ, µονογρ〈φι〈τ, τανκνψϖετ, δισσζερτ〈χι⌠τ 

σ τανυλµ〈νψτ σζεντελτεκ. 

Ε µυνκα κερετβεν φορρ〈σκντ σζολγ〈λ⌠, α λεξικαι σ ρσζβεν α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια 

προβλµ〈ινακ σζεντελτ ελµλετι µυνκ〈κ κζλ χσυπ〈ν α λεγφοντοσαββακ φελσορολ〈σ〈ρα 

σζορτκοζοµ: 76.0Λ=, 1992, 1995; )Α0,50)∗ 1964:9, 1966:4−30, 1966∗; Κ∗,Λ/1Μ 1972; 

Κ?0∋Ι) 1977:193−199; [0,1Λ&) 1980:98−101; 3&)1/&) 1982:222−236; Υ0(0 1989:44−

47; Χ0,−)∗1 1998:135−154; Ο. Ναγψ 1964:16−31, 1965:312−322, 1966:29−42, 1970:1−15  

Ζσιλκα 1982  Κιεφερ 2000  Κ〈ρολψ 1970:78, 81−91, 211, 289−297, 395−397; Ρυζσιχζκψ 1985: 

209−228; 1998: 118−123; Γεχσ#�Σπαννραφτ 1998; Τ8/&) 1978:116−134; Φ∗(∗. 1978:339−

351; 1992:147−159. 

Μινδκτ νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν α νψελϖσζεκ ελ!ββ α λεξικαι σζινονιµιτ〈σ ελµλετι 

προβλµ〈ινακ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζτακ, αµελψεκ τισζτ〈ζ〈σα ϖγσ! σορον α λεξικογρ〈φια 

γψακορλατι χλϕαιτ � αζ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτστ σζολγ〈λτα. 

Μινδ αζ οροσζ, µινδ πεδιγ α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν µινδµ〈ιγ α σζινονιµιτ〈σ 

σ α σζινονιµα φογαλµ〈νακ σ ισµρϖεινεκ κλνβζ! µεγηατ〈ροζ〈σαι λτεζνεκ. Α 

σζινονιµιτ〈σ κριτριυµακντ λεγγψακραββαν α σζαϖακ ϕελεντσβελι αζονοσσ〈γ〈τ ϖαγψ 

κζελσγτ, ιλλετϖε α κλχσνσ φελχσερληετ#σγτ ταρτϕ〈κ. ⊆γψ πλδ〈υλ Α. Π. ϑεϖγενψϕεϖα α 

κϖετκεζ!κππεν ηατ〈ροζζα µεγ α σζινονιµ〈κατ: 

↔Γ0.+.0/≅ � 4%+53 ;%0,10) 0%0 7+:−)475)..≅) ∗+ 45+)/& ,.3∋).0Β, 

+;+,.3∋3Β?0) +−.+ 0 7+ :) ∗+.970), .+ +7%0∋3Β?0)49 −6&2 +7 −6&23 %0;+ 

+77).13/0 ,.3∋).09, %0;+ 470%0470∋)41+= +16341+=, %0;+ +;+0/0 Ε70/0 

∗60,.313/0≈ ()Α0,50)∗ 1964:9). 

Τββ µιντ τζ ϖϖελ κσ!ββ µεγϕελεντ εγψκτετεσ σζινονιµασζ⌠τ〈ρα ελ!σζαϖ〈βαν Α. Π. 

ϑεϖγενψϕεϖα α σζινονιµιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ν〈λ υγψανγψ α σζαϖακ ϕελεντσβελι αζονοσσ〈γ〈ρα 

ϖαγψ κζελισγρε τεσζι α ηανγσλψτ, σ βρ〈λϕα αζοκατ α νψελϖσζεκετ, ακικ α σζινονιµιτ〈σ εγψικ 

κριτριυµ〈τ � α σζαϖακ ϕελεντσβελι κζελσγτ τλσ〈γοσαν τ〈γαν ρτελµεζικ: 

↔Γ0.+.0/≅ � 4%+53, +;+,.3∋3Β?0) +−.+ 0 7+ :) ∗+.970), 4%)−+537)%8.+, 

7+:−)475)..≅) 0%0 ∗6)−)%8.+ ;%0,10) ∗+ ,.3∋).0Β ≈ ()Α0,50)∗ 1975:3). 

∆. Ν. Σµελϕοϖ α σζινονιµα µεγηατ〈ροζ〈σακορ Α. Π. ϑεϖγενψϕεϖ〈τ⌠λ ελτρ!εν � α 

σζαϖακ κοντεξτυσβελι φελχσερληετ#σγτ ισ φοντοσνακ ταρτϕα: ↔� 40.+.0/≅ /+:.+ 

+∗6)−)%078 131 4%+53, +7.+49?0)49 1 7+= :) ∋3470 6)∋0, ,.3∋).09 1+7+6≅< 

4+−)6:37 7+:−)475)..≅) Ε%)/).7≅, 63,%0∋3Β?0)49 :) Ε%)/).7≅ &47+=∋05+ 

.)=763%0,&Β749 5 +∗6)−)%)..≅< ∗+,0>09<. Ο.3∋) 2+5+69, 40.+.0/3/0 /+2&7 ;≅78 

∗60,.3.≅ 4%+53, ∗6+705+∗+4735%)..≅) %0(8 ∗+ 7310/ 4)/3.70∋)410/ ∗60,.313/, 
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1+7+6≅) 5 +∗6)−)%)..≅< 1+.7)1473< 473.+59749 .)4&?)475)..≅/0�≈ (Κ?0∋0) 

1977:196). 

Ιλψ µ⌠δον Σµελϕοϖν〈λ ηανγσλψτ καπ αζ αζονοσ σζ⌠φαϕηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ, α σζαϖακ 

κζττι ϕελεντσ〈ρνψαλατβελι σ στιλισζτικαι κλνβζ#σγεκ σεµλεγεσλσε, αµελψνεκ 

κσζνηετ!εν α σζινονιµ〈κ βιζονψοσ σζϖεγκρνψεζετβεν, κοντεξτυσοκβαν κλχσνσεν 

φελχσερληετ#κκ ϖ〈λνακ, σ µινδαζ, αµι !κετ κλνβζ!ϖ τεσζι, εββεν αζ εσετβεν µ〈ρ νεµ 

ρελεϖ〈νσ. 

Α ηαζαι νψελϖσζεκ κζλ Ο. Ναγψ Γ〈βορ, Κ〈ρολψ Σ〈νδορ σ Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα 

σζινονιµακυτατ〈σσαλ καπχσολατοσ µυνκ〈ικβαν υγψαναζοκατ α �στ〈χι⌠κατ� ϕ〈ρϕ〈κ βε, µιντ α 

κλφλδι, τββεκ κζττ αζ οροσζ νψελϖσζεκ ισ. Κζλκ ισ Ο. Ναγψ Γ〈βορ α λεγϕελεντ!σεββ 

ηαζαι σζινονιµακυτατ〈σσαλ φογλαλκοζ⌠ νψελϖσζ. Μ#ϖει κιεµελκεδ! σζερεπετ ϕ〈τσζανακ α 

λεξικαι σζινονιµιτ〈σ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν ισ (Ο. Ναγψ 1964:16−31, 1965:312−322, 1966:29−42, 

1970:1−15). 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ α σζινονιµ〈κατ ροκονρτελµ# σζαϖακνακ τεκιντεττε, σ α κζττκ λϖ! 

ηασονλ⌠σ〈γοτ,  νεµ πεδιγ α τελϕεσ αζονοσσ〈γοτ εµελτε κι. Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα α Μαγψαρ 

Σζινονιµασζ⌠τ〈ρηοζ ρτ Βεϖεζετ#βεν κιφεϕτι, ηογψ αζοκατ α σζαϖακατ τεκιντι σζινονιµ 

σζαϖακνακ, 〈λλανδ⌠συλτ σζ⌠καπχσολατοκνακ, �� µελψεκ ϕελεντσκ, κζελεββρ#λ φογαλµι 

ταρταλµυκ (σζιγνιφικ〈τυµυκ) σζεµποντϕ〈β⌠λ κζελ 〈λλνακ εγψµ〈σηοζ, χσυπ〈ν κισ µρτκβεν, 

εσετλεγ χσακ 〈ρνψαλατνψιλαγ κλνβζνεκ ϖαγψ ολψκορ νεµ ισ τρνεκ ελ εγψµ〈στ⌠λ, σ α 

κζλσβεν, α κοµµυνικ〈χι⌠ φολψαµατ〈βαν ισ ηασονλ⌠ σζερεπετ τλτενεκ βε: αζονοσ 

ηελψζετεκβεν, υγψαναζον σζ⌠σζερκεζετβεν (σζ⌠σζερκεζετεκβεν), ιλλετ#λεγ υγψαναζον 

σζϖεγκρνψεζετβεν ηασζν〈λατοσακ� (Ο. Ναγψ 1978:8). 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ σ Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα α Μαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ι α 

κοντεξτυσβελι φελχσερληετ#σγ, βεηελψεττεστηετ#σγ σζεµποντϕ〈β⌠λ ισ ϖιζσγ〈λϕ〈κ α 

σζινονιµιτ〈σ προβλµ〈ϕ〈τ. Α σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ι α φελχσερληετ!σγετ νεµχσακ λεηετσγεσνεκ 

ταρτϕ〈κ, ηανεµ α σζινονιµιτ〈σ κϖετελµνψνεκ ισ τεκιντικ: Ο. Ναγψ Γ〈βορ α κοντεξτυσβελι 

φελχσερληετ!σγ κριτριυµ〈ρ⌠λ αζ αλ〈ββιακβαν ϖλεκεδικ: �� α σζινονιµ〈κνακ 

κοντεξτυσοκβα � µινδιγ τββ κοντεξτυσβα � ϖαλ⌠ βεηελψεττεστσεκορ εγψρσζρ#λ αζτ 

ϖιζσγ〈λϕυκ, ηογψ α σζ⌠φελχσερλσ υτ〈ν ισ τερµσζετεσ, λ#, σζοκ〈σοσ καπχσολατ µαραδ−ε α 

µεγϖ〈λτοζτατοττ σζϖεγκρνψεζετ, µ〈σρσζρ#λ πεδιγ αζτ ελλεν#ριζζκ, ηογψ α κρδσεσ 

σζινονιµ〈κκαλ αλακυλτ κοντεξτυσπ〈ροκ υγψαναζτ, ϖαγψ χσακνεµ υγψαναζτ α σζερεπετ τλτικ−ε 

βε α γψακορλατι λετβεν, ηασονλ⌠ µ⌠δον ρεαγ〈λ−ε ρ〈ϕυκ α ηαλλγατ⌠, ϖαγψ αζ ολϖασ⌠, αζαζ 

υγψαναζοκατ ϖαγψ χσακνεµ υγψαναζοκατ α γονδολατοκατ, ρζσεκετ, ϖαγψ ακαρατι 

µεγνψιλϖ〈νυλ〈σοκατ κελτι−ε βεννε αζ α κοντεξτυσ, αµελψβεν αζ εγψικ σ αζ α κοντεξτυσ, 
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αµελψβεν α µ〈σικ σζινονιµ〈τ ηασζν〈λτυκ. Ηα εζ νεµ 〈λλ φενν, ϖαγψισ ηα α βεηελψεττεστσ 

υτ〈ν κελετκεζ# σζ⌠σορ νεµ ηατ τερµσζετεσ κοντεξτυσκντ, ϖαγψ πεδιγ ηα αζ ϕ κοντεξτυσ α 

βεσζλ#νεκ α ϖαλ⌠σ〈γηοζ ϖαλ⌠ µ〈σφαϕτα ϖισζονψ〈τ φεϕεζι κι, µιντ αζ ερεδετι κοντεξτυσ, νεµ 

τεκιντϕκ α σζ⌠βαν φοργ⌠ κτ λεξικολ⌠γιαι εγψσγετ σζινονιµ〈κνακ� (Ο. Ναγψ 1964:16−31). 

Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα εγψ κσ!ββι τανυλµ〈νψ〈βαν α σζινονµια λνψεγνεκ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν µ〈ρ ελεγενδ!νεκ ταρτϕα αζ εγψετλεν (σ νεµ τββ) κοντεξτυσβαν ϖαλ⌠ 

φελχσερληετ!σγ κριτριυµ〈τ, µιϖελ α σζινονιµιτ〈σ α φελχσερληετ!σγ τνψϖελ εγψενλ!, σ νεµ 

α φελχσερληετ!σγ γψακορισ〈γ〈ϖαλ (Ρυζσιχζκψ 1985:227). 

Κ〈ρολψ Σ〈νδορ πεδιγ α ϕελεντσασπεκτυσοκατ κυτατϖα ηατ〈ροζζα µεγ α σζινονιµιτ〈σ 

φογαλµ〈τ. Μεγηατ〈ροζ〈σα σζεριντ α σζινονµια �� α λεγϕελεντ#σεββ ϕελεντσασπεκτυσ, α 

δενοτατϖ ϕελεντσ σζεµποντϕ〈β⌠λ αζονοσσ〈γοτ, εγψβ ϕελεντσασπεκτυσοκ ϖονατκοζ〈σ〈βαν 

πεδιγ κλνβζ#σγετ ϕελεντ, ϖαγψ ϕελεντηετ (µινδενεσετρε εγψ ασπεκτυσβαν ϖαλ⌠ 

κλνβζ#σγετ)� (Κ〈ρολψ 1970:78). 

Χσακ αζοκατ α σζαϖακατ σ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ ισµερτε ελ σζινονιµνακ, 

αµελψεκνεκ δενοτατϖ ϕελεντσκ µεγεγψεζικ, ϖισζοντ τββνψιρε κλνβζικ α πραγµατικαι σ 

σζιντακτικαι ϕελεντσκ. Α σζινονµια ϕελενσγϖελ καπχσολατοσ λεγϕαββ κυτατ〈σοκ α 

σζινονιµ〈κατ εκϖιϖαλενχια−ρελ〈χι⌠νακ τεκιντι α µονδατοκ εκϖιϖαλενχι〈ϕ〈νακ κερετβεν. Ε 

σζεριντ κτ µονδατ ακκορ εκϖιϖαλενσ, ηα σζερκεζετκ αζονοσ, σ α κτ µονδατβαν ελ!φορδυλ⌠ 

σζινονιµ σζαϖακ αζονοσ σζιντακτικαι ποζχι⌠βαν σζερεπελνεκ (λ〈σδ β!ϖεββεν: Α 

σζινονιµιτ〈σρ⌠λ χ. κτετβεν σζερεπλ! τανυλµ〈νψοκατ: Γεχσ#−Σπαννραφτ 1998). 

Α µαγψαρ ρυσζισζτικαι σζακιροδαλοµβαν φιγψελεµρε µλτ⌠κ Πετε Ιστϖ〈ν σ Λενδϖαι 

Ενδρε λεξικαι σζινονιµιτ〈σσαλ καπχσολατοσ νζετει, αµελψεκ α ηαζαι, ϖαλαµιντ α νεµζετκζι 

(φ!λεγ α µοσζκϖαι σζεµαντικαι ισκολα) κυτατ〈σαινακ λεγϕαββ ερεδµνψειρε πλνεκ (Υ0(0 

1989:44−47; Χ0,−)∗1 1998:135−153). 

Λενδϖαι Ενδρε Χ0/Λ120Λ/∗= Λ0?∗,(1/∗ .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ χ. µυνκ〈ϕ〈βαν α λεξικαι 

σζινονιµιτ〈σ κριτριυµαικντ αζ αλ〈ββι ισµρϖεκετ σορολϕα φελ: 1) Λ&)6∗−0,10 (&∋/&)∗,1Μ, 

2) Λ?ΒΛ∋&)∗= <∋1Σ&Λ(5 ((&Π−0Λ()& 6&,=(1Μ), 3) )Σ∗1?&Σ∗?0,=0?&Λ(5 ) &−,1> 1 (0> 

Π0 /&,(0/Λ(∗>, 4) (&Π−0Λ()& )∗∋0,(Β> Λ(.8/(8. 1 5) 6.1,∗−∋0Π,&Λ(5 / &−,&Μ 1 

(&Μ Π0 2∗Λ(1 .021. Λενδϖαι Ενδρε µεγφογαλµαζ〈σ〈βαν �� σζινονιµ〈κνακ α φορµαιλαγ 

αζονοσ ϖαγψ ρσζλεγεσεν ελτρ#, σζεµαντικ〈ϕυκατ τεκιντϖε πεδιγ ρσζλεγεσεν κλνβζ# 

λεξµ〈κατ λεηετ τεκιντενι� (Χ0,−)∗1 1998:135). 

Πετε Ιστϖ〈ν σζινονιµα−µεγηατ〈ροζ〈σα εγψβεχσενγ Λενδϖαι Ενδρε µεγ〈λλαπτ〈σαιϖαλ. 

Σζινονιµ〈κνακ αζ αζονοσ σζ⌠φαϕ, κλνβζ# ηανγαλακ, τελϕεσεν ϖαγψ ρσζβεν αζονοσ 
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φογαλµι ταρταλοµµαλ ρενδελκεζ#, βιζονψοσ κοντεξτυσοκβαν λνψεγεσ ϕελεντσϖεσζτεσγ 

νλκλ εγψµ〈στ φελχσερληετ# λεξικαι εγψσγεκετ ταρτϕα (Υ0(0 1989:44). 

Α σζινονµια 〈λταλ〈νοσ ελµλετι σ γψακορλατι προβλµ〈ινακ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν ελρτ 

ερεδµνψεκ λεηετ!ϖ τεττκ, ηογψ µινδ αζ οροσζ, µινδ πεδιγ α µαγψαρ νψελϖβεν τββ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρ ισ ναπϖιλ〈γοτ λ〈σσον (ς.: )Α0,50)∗ 1971, 1975; 7∋0/Λ∗,−.&)∗ 1968; 

7<.∗?&) 1994), τββεκ κζττ κτνψελϖ# σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ ισ (76.0Λ=,−Θ&Σ0,?∗, 1980; 

Πετικ 1992). 

Α µαγψαρ λεξικογρ〈φι〈βαν α σζινονιµιτ〈σ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σα σζιντν νινχσ µινδεν 

ελ!ζµνψ νλκλ. Αζ ελσ! ϕελεντ!σ αλκοτ〈σ Π⌠ρα Φερενχ 1907−βεν κιαδοττ Α µαγψαρ 

ροκονρτελµ∀ σζ⌠κ σ σζ⌠λ〈σοκ κζικνψϖε, αµελψ 30 000 σζινονµ σζ⌠τ σ σζ⌠λ〈στ ταρταλµαζ 

800 λογικαι εγψσγρε, χσοπορτρα βοντϖα (Π⌠ρα 1907). Αζ αζ⌠τα ελτελτ ιδ!σζακβαν α σζεµαντικα 

τυδοµ〈νψα � γψ α σζινονµια ϕελενσγνεκ κυτατ〈σα ισ � ναγψ φεϕλ!δσεν µεντ κερεσζτλ. Ο. 

Ναγψ Γ〈βορ σ Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα σζερκεσζτεττε Μαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ, ϖαλαµιντ α νεµργ 

µεγϕελεντ Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ. Ροκον ρτελµ∀ σζαϖακ, σζ⌠λ〈σοκ σ ελλενττεκ σζ⌠τ〈ρα 

βιζονψτϕ〈κ α µαγψαρ νψελϖσζεκνεκ α σζινονµια 〈λταλ〈νοσ ελµλετι κρδσεινεκ 

τανυλµ〈νψοζ〈σα σ α σζινονιµ〈κ σζ⌠τ〈ρι  φελδολγοζ〈σα τερν ελρτ κιϖ〈λ⌠ τυδοµ〈νψοσ 

ερεδµνψειτ (Ο. Ναγψ−Ρυζσιχζκψ 1995  Κισσ 1999).  

Αζ εδδιγ µεγϕελεντ οροσζ σ µαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ κλνβζ! µρτκβεν τκρζικ 

α νψελϖ εγψσγεσ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερηεζ ταρτοζ⌠ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερβεν ισ 

µεγλϖ! σζινονιµικυσ καπχσολατοκατ. Αζ 7. Π. ϑεϖγενψϕεϖα 〈λταλ σζερκεσζτεττ ακαδµιαι 

τπυσ κτκτετεσ, ϖαλαµιντ α νγψ ϖϖελ κσ!ββ µεγϕελεντ εγψκτετεσ, οκτατ〈σι χλοκατ ισ 

σζολγ〈λ⌠ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ γψακορλατιλαγ νεµ ταρταλµαζ φραζεολογιζµυσοκατ ()Α0,50)∗ 1971, 

1975). 

Α φορδτ⌠κ σ τολµ〈χσοκ σζ〈µ〈ρα κσζλτ Ζ. . Αλεκσζανδροϖα 〈λταλ σζερκεσζτεττ οροσζ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρβαν σζερεπλ! σζινονιµασοροκ µ〈ρ σζ〈µοσ ιδι⌠µ〈τ ισ ταρταλµαζνακ 

(7∋0/Λ∗,−.&)∗ 1968). 

Α η〈ροµ σζ⌠τ〈ρ λεξικογρ〈φιαι γψακορλατ〈νακ ιλλυσζτρ〈λ〈σα χλϕ〈β⌠λ ηαδδ 〈λλϕον ιττ 

µινδη〈ροµ σζ⌠τ〈ρβ⌠λ υγψαναζον σζινονιµασορ, µελψνεκ κζσ ϕελεντσε �οκοσ� � �&/.≅=�. 

 

7. Υ. )Α0,50)∗ 1971:617 7. Υ. )Α0,50)∗ 1975:605 %. . 7∋0/Λ∗,−.&)∗ 1968:561 

�ΥςΩΞΨ� �ΥςΩΞΨ� �ΥςΩΞΨ� 

/5−∗3 /5−∗3 5/&#∗3 
5/&#∗3 5/&#∗3 >∃Φ+,8.6∗3 (=#,46.) 
#∃%/5−∗3 #∃%/5−∗3 (#∃%:.) 5,%:,8.6∗3 (=#,46.) 
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6,(+,8∗3 (#∃%:.) 6,(+,8∗3 (#∃%:.) =#∋5/&#∗3 (/46.) 
−∋:(/=∗3 −∋:(/=∗3 8∋2.3 (/46.) 
&∃(∋+.3 (#∃%:.)   
>∃Φ+,8.6∗3 (=#,46.) >∃Φ+,8.6∗3 (=#,46., 

/4.(.6.) 
! Ν %−. 4+∃%.: 

5,%:,8.6∗3 (=#,46.) 5,%:,8.6∗3 (=#,46., 
/4.(.6.) 

4 2+%+5+=; 

:,(,8∃46∗3 (=#,46.) :,(,8∃46∗3 (=#,46., 
/4.(.6.) 

4)/0 ∗9−)= 5+ %;& 

/5468∋−−∗3 (=#,46.) /5468∋−−∗3 (=#,46., 
/4.(.6.) 

 

 3.7+.0/≅: :(/=∗3, 
−∋/5−∗3 

 

Α µαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ γψακορλατα εττ!λ ελτρ!. Μινδ Ο. Ναγψ Γ〈βορ σ 

Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα, µινδ πεδιγ Κισσ Γ〈βορ 〈λταλ σζερκεσζτεττ µαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ α νψελϖ 

λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερτ εγψσγκβεν ρτελµεζικ, σ α σζινονιµασοροκ σζερϖεσ 

αλκοτ⌠ταγϕαινακ τεκιντικ α κζηασζν〈λατ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ ισ (Ο. Ναγψ−Ρυζσιχζκψ 

1995  Κισσ 1999). 

Αζ αλ〈ββιακβαν α κτ µαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι 〈λταλ αλκαλµαζοττ σζ⌠τ〈ρι 

γψακορλατ ιλλυσζτρ〈λ〈σ〈ρα, α ΦΕ−εκ σ α σζαϖακ εγψσγεσ σζινονιµασορβαν τρτν! 

φελδολγοζ〈σ〈ρα µιντακντ ηαδδ 〈λλϕον ιττ ισ αζ ∋οκοσ∋ ϕελεντσ# σζινονιµασορ. 

Ο. Ναγψ Γ. σ Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα 〈λταλ σζερκεσζτεττ Μαγψαρ Σζινονιµασζ⌠τ〈ρ ∋οκοσ∋ 

ϕελεντσ# σζινονιµασορα αζ αλ〈ββι λεξικαι σ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ ταρταλµαζζα (Ο. Ναγψ−

Ρυζσιχζκψ 1995:306) (α τοϖ〈ββιακβαν: ΜΣΖ): 

∋ΟΚΟΣ∋ 

Σζαϖακ: Φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ: 

1. οκοσ 
2. εσζεσ <ηα ϕ⌠ ρτελµι κπεσσγΗ> 
3. ϕ⌠φεϕ∀ <ηα ϕ⌠ ρτελµι κπεσσγΗ> 
4. ρτελµεσ <κισεββ µρτ.> 
5. ιντελλιγενσ <κλ. τλ∀κπεσσγτ, 

φογκονψσ〈γ〈τ τεκιντϖε> 
6. λεσλ〈τ〈σ <(βονψολυλτ) ηελψζετετ, 

σσζεφγγσεκετ γψορσαν 〈ττεκιντ∀> 
7. βλχσ <µερτ ναγψ τυδ〈σ, ταπασζταλτ σ 

µεγφοντολτ> 
8. τανυλκονψ <ηα ϖαλαµελψ κσζσγετ 

κννψεν, γψορσαν ελσαϕ〈ττ> 
9. εσζλψεσ (ργ,  ιροδ) <κλνσεν ηα 

φορτλψοσ ισ> 

1. ναγψ εσζ∀ <ναγψον οκοσ> (νπ) 
2. ϕ⌠ εσζ∀ <ηα ϕ⌠ ρτελµι κπεσσγΗ> 
3. νψλτ εσζ∀ <µερτ γψορσ φελφογ〈σ> 
4. ελεϖεν ϖ. λεσ εσζ∀ <µερτ γψορσ φελφογ〈σ, 

ιλλ. γψορσαν καπχσολ> 
5. λεσ ελµϕ∀ (ϖ〈λ) <βονψολυλτ ηελψζετεκετ, 

σσζεφγγσεκετ γψορσαν 〈ττεκιντ∀> 
6. ϕ⌠ κοπονψα <κλ. 〈λλτµ〈νψι ηασζν.> 
7. ναγψ κοπονψα <κλ. 〈λλτµ〈νψι ηασζν.> 
8. ϕ⌠ φεϕ (βιζ) <κλ. 〈λλτµ〈νψι ηασζν.> 

Αµι Κισσ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ. Ροκον ρτελµ∀ σζαϖακ, σζ⌠λ〈σοκ σ 

ελλενττεκ σζ⌠τ〈ρα χ. µυνκ〈ϕ〈νακ λεξικογρ〈φιαι γψακορλατ〈τ ιλλετι, α σζ⌠τ〈ρ σοκκαλ ναγψοββ 
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τερϕεδελµ#, µιντ αζ ελ!ζ! µαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ ϖολτακ. Α Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ 25 000 

ϖασταγ βετ#σ χµσζ⌠τ (σζ⌠χικκετ) ταρταλµαζ. Α σζ⌠χικκειβεν ταλ〈ληατ⌠ σζαϖακ σζ〈µα 80 600, 

αµελψ 42 300 σζινονιµασορτ (ϕελεντστ) αλκοτ. Α γπι σ ρσζβεν κζι φελδολγοζ〈σ Μαγψαρ 

σζ⌠κινχστ〈ρ σζερζ!ι χσακ φελσορολϕ〈κ αζ αδοττ σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ σζαϖακατ σ ΦΕ−εκετ, 

αζονβαν α σζινονιµ〈κ κζττι ϕελεντσβελι κλνβσγεκρε, ηασζν〈λατι σζφρ〈ϕυκρα, καπχσολ⌠δ〈σι 

λεηετ!σγεικρε νεµ τρτνικ υταλ〈σ. Αµιντ κσ!ββ λ〈τνι φογϕυκ, α σζερζ!κ νεµ κϖετκεζετεσεκ 

α σζαϖακ σ ΦΕ−εκ στλυσµιν!στσβεν σεµ. Α σζερζ!κ 〈λταλ φελτντετεττ εγψεσ ΦΕ−εκ 

κζηασζν〈λατσ〈γ〈ϖαλ καπχσολατβαν ισ κτσγεκ µερληετνεκ φελ (Κισσ Γ. Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ 

(α τοϖ〈ββιακβαν: ΜΣΖκτ): 658−659):  

�ΟΚΟΣ� (µν) 

Σζαϖακ: Φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ: 

1. εσζεσ 
2. ϕ⌠φεϕΗ 
3. ρτελµεσ 
4. λεσλ〈τ〈σ 
5. ζσενι〈λισ 
6. σζκοµβ〈ϕν (σζλενγ) 
7. αγψτρσζτ (σζλενγ) 
8. τανυλκονψ 
9. ιντελλιγενσ 
10. τεηετσγεσ 
11. ταπασζταλτ 
12. βλχσ 
13. ελ∀ρελ〈τ⌠ 
14. βελ〈τ⌠ 
15. ελµσ 
16. σζελλεµεσ 
17. εσζλψεσ (ργ) 
18. αγψασ (τ〈ϕ) 
! Βυτα, τυδατλαν, κορλ〈τολτ 
 

1. ναγψ εσζ∀ 
2. ϕ⌠ εσζ∀ 
3. νψλτ εσζ∀ 
4. λεσ εσζ∀ 
5. λεσ ελµϕ∀ 
6. ελεϖεν εσζ∀ 
7. ϖαν στνιϖαλ⌠ϕα (βιζ) 
8. ϕ⌠ κοπονψα 
9. ναγψ κοπονψα 
10. ϕ⌠ φεϕ 
11. βειλλενε α ταν〈χσβα 
12. Βυδ〈ρα ισ βειλλενκ βρ⌠νακ 
13. ελ#λ 〈λλτ, αµικορ αζ σζτ οσζτογαττ〈κ 
14. φλταν〈χσ α φεϕε 
15. καν〈λλαλ εττε α βλχσεσσγετ 
16. κ〈πταλαν α φεϕε 
17. µεγϖαν α µαγ〈ηοζ ϖαλ⌠ εσζε 
18. νεµ εσεττ α φεϕε λ〈γψ〈ρα 
19. νεµ α κ〈ρ νψιτϕα φελ αζ εσζτ 
20. νεµ ηορδοζζα ταρισζνψ〈βαν αζ εσζτ 
21. ολψαν αζ εσζε, µιντ α τ∀ζ 
22. ολψαν, µιντ εγψ τ〈λτοσ 
23. σζ〈ζ παππαλ ισ κικτ 
24. σζτϖετι α φεϕτ αζ σζ 
25. τββ εσζε ϖαν, µιντ αζ εγσζ κ〈πταλαννακ
26. ϖ〈γ αζ εσζε, µιντ α βοροτϖα 
27. ϖαν εσζε νεµχσακ εγψρε, ηανεµ 

µινδενρε 
28. ϖαν νεκι α καλαπϕα αλαττ 

 

Αζ εγψνψελϖ# οροσζ σ µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ κζλ α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια 

σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈τ χσυπ〈ν 7. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ Η.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ Λ∋&)∗.5 

.8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗, ϖαλαµιντ Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. 
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γψ#ϕτεµνψε ολδοττα µεγ. Ε κτ σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ι α σζ⌠χικκεκεν βελλ υταλνακ αζ αδοττ ΦΕ 

σζινονιµικυσ καπχσολαταιρα ισ (≅&∋&(/&) 1967  Ο. Ναγψ 1982). Κλνσεν µοδερννεκ σ 

ιδ!τ〈λλ⌠νακ τεκιντηετϕκ Ο. Ναγψ Γ〈βορ 〈λταλ αλκαλµαζοττ υταλ〈σι ρενδσζερτ, αµελψ λεηετ!ϖ 

τεσζι αζ αδοττ φραζεολογιζµυσ σζινονιµ〈ινακ γψορσ µεγκερεσστ. 

Νεµ µονδηατ⌠ ελ υγψανεζ α ηαζ〈νκβαν µεγϕελεντ κτνψελϖ# οροσζ−µαγψαρ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακρ⌠λ. Αζ 〈λταλαµ µ〈ρ εµλτεττ Κεσζτηελψι Ερν# Ρυσσζιχιζµυσοκ. 5 000 

οροσζ σζ⌠λ〈σ σ κιφεϕεζσ, ϖαλαµιντ ϑ. Ζ. Χ∗)0. � Ζ. ϑ. %1/∗,5 η〈ροµνψελϖ# Οροσζ−

υκρ〈ν−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ〈βαν νεµ τρτνικ υταλ〈σ α ΦΕ−εκεν βελλ ισ µεγλϖ! 

σζινονιµικυσ καπχσολατοκρα σ αζοκ  σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈νακ µ⌠δϕ〈ρα (Κεσζτηελψι 1961  Χ∗)0.−

%1/∗,5 1985). 

Αζ εδδιγ κιαδ〈σρα κερλτ κισεββ τερϕεδελµ# οροσζ−µαγψαρ οκτατ〈σι χλοκατ σζολγ〈λ⌠ 

ισκολαι φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ κζλ χσυπ〈ν ςερεσσ ςερονικα φορδτ〈σ〈βαν µεγϕελεντ Ν. Μ. 

Σανσζκιϕ, ϑε. Α. Βισζτροϖα, ς. ςερεσσ: 700 οροσζ βεσζδφορδυλατ χ. γψ#ϕτεµνψβεν τρτνικ 

υταλ〈σ εγψεσ ΦΕ−εκ σζινονιµικυσ καπχσολαταιρα: 

54)= −&(+= [(∃) 8∋#.67; (β) (1>.67;  
(χ) 4,0/8468,8∃67; (δ) #∃&,8∃674); (ε) 
;,6∋67 στβ.] 

(α,δ) σζϖβ∀λ; (β, χ, ε) τελϕεσ σζϖβ∀λ 

54)/ 4)6−>)/ υγψαναζ, µιντ 54)= −&(+= (ΣΒς:29) 

Α σζερζ!κ γψακραν α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκατ σζινονιµ〈κκντ τντετικ φελ: 

5≅;6+4078 0, 2+%+5≅ +,:,/06, (βεφ) κιϖερ/κιϖετ ϖκιτ, ϖµιτ α φεϕβ#λ 

5≅10.&78 0, 2+%+5≅ +,:,/06, (βεφ)  υγψαναζ, µιντ 5≅;6+4078 0, 2+%+5≅ 
(ΣΒς:3031) 

Μ〈σ αυτεντικυσαββ φορρ〈σοκ, µιντ πλδ〈υλ αζ ακαδµιαι τπυσ 7. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ 

σζερκεσζτεττ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ, ϖαλαµιντ αζ Οροσζ−βολγ〈ρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 

σζερζ!ι α φεντεββ εµλτεττ κτ φραζεολογιζµυστ υγψαναζον ΦΕ ϖαρι〈νσακντ τντετικ φελ: 

5≅;634≅5378 [5≅10−≅5378] 0, 2+%+5≅ [0, ∗3/970] +,:,, 06,; 5≅;6+4078 

[5≅10.&78] 0, 2+%+5≅ [0, ∗3/970] +,:,, 06, (ΦΓΗΙ:90) 

5≅;6+4078/5≅;634≅5378 0, 2+%+5≅ +,:,−06,, 0∃46, 8 =,8∋(. −∃+(. 5≅;6+40 0, 

2+%+5≅! Ζ 5≅10.&78/5≅10−≅5378 0, 2+%+5≅, 0, ∗3/970; 5≅;6+4078/ 5≅;634≅5378 0, 

∗3/970 (Χ%: 2−276) 

2. Α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σ α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ κζττι κλνβσγεκ σ 

εγψµ〈στ⌠λ τρτν# εληατ〈ρολ〈συκ 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζινονιµικυσ φραζεολ⌠γιαι π〈ρηυζαµοκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα 

σορ〈ν φελττλενλ σζ⌠λνι κελλ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σ α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ κζττι 

κλνβσγεκρ!λ, εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈συκρ⌠λ. Α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ κλνβζ! 
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τπυσαιρ⌠λ α ΦΕ−εκ ισµρϖεινεκ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν κορ〈ββαν µ〈ρ ρσζλετεσεββεν ισ σζ⌠λταµ. Αζ 

ισµτλσεκ ελκερλσε ϖγεττ εηελψττ χσυπ〈ν α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σ φραζεολ⌠γιαι 

ϖαρι〈νσοκ εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈ρα, σζ⌠τ〈ρι 〈β〈ζολ〈συκ νεηζσγειρε σ µαγψαρ νψελϖι 

µεγφελελτετσκ προβλµ〈ιρα σζερετνκ ρ〈µυτατνι. 

Φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κρ⌠λ ακκορ βεσζλνκ, ηα α φραζεολογιζµυσ εγψικ 

κοµπονενσνεκ εγψ µ〈σικ κοµπονενσσελ τρτν! φελχσερλσε, βεηελψεττεστσε σορ〈ν 

µεγϖ〈λτοζικ α ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι κπ: 

∋)4378 (76)∗378, /+%+78) 9,≅1+/ 4 +∋5−(. (=#,46., −∋,&,>#.)  

∋)4378 (76)∗378, 7+∋078, /+,+%078) 9,≅1 (=#,46., −∋,&,>#.) (ΦΓΗΙ:525, 
526) 

Ε κτ ΦΕ ς. Π. Ζσυκοϖ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ〈βαν εγψµ〈σ σζινονιµ〈ϕακντ 

σζερεπελ (Τ8/&) 1987:340), υγψανακκορ µινδεγψικ ΦΕ τββ (λεξικαι σ µορφολ⌠γιαι) 

ϖαρι〈νσβ⌠λ 〈λλ, σ αζ εγψικ φραζεολογιζµυσ µινδεν εγψεσ ϖαρι〈νσα α µ〈σικ ΦΕ ϖαρι〈νσαιϖαλ 

σζινονιµικυσ καπχσολατβαν 〈λλ: 

∋)4378 9,≅1+/ 4 +∋5−(. (=#,46., −∋,&,>#.) 

76)∗378 9,≅1+/ 4 +∋5−(. (=#,46., −∋,&,>#.) 

/+%+78 9,≅1+/ 4 +∋5−(. (=#,46., −∋,&,>#.) 

∋)4378 9,≅1 (=#,46., −∋,&,>#.) 

76)∗378 9,≅1 (=#,46., −∋,&,>#.) 

7+∋078 9,≅1 (=#,46., −∋,&,>#.) 

/+,+%078 9,≅1 (=#,46., −∋,&,>#.) 

ς.: (νπ, ροσσζαλλ⌠) φελεσλεγεσεν ϕ〈ρ α σζ〈ϕα; ϕ〈ρτατϕα α σζ〈ϕ〈τ; α νψελϖτ κοπτατϕα; 

ρεσ σζαλµ〈τ χσπελ (Κ: 9−26, 9−28) 

Νηα α σζ⌠τ〈ρρ⌠κ, µ#φορδτ⌠κ σ αζ ιδεγεν νψελϖεκετ τανυλ⌠κ ηελψζεττ βονψολτϕα αζ 

αζονοσ αλακ (ηοµονιµ〈κ), ιλλ. ηασονλ⌠ αλακ (παρονιµ〈κ), δε κλνβζ! ϕελεντσ# ΦΕ−εκ 

µεγλτε α νψελϖβεν. Α φραζεολ⌠γιαι ηοµονµια σ παρονµια ϕελενσγϖελ ε δολγοζατβαν κλν 

φεϕεζετβεν φογλαλκοζοµ. Ιττ χσυπ〈ν α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σ α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ 

εγψµ〈στ⌠λ τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσαν α προβλµαφελϖετσ σζιντϕν ριντεµ α 

φραζεολ⌠γιαι παρονµια ϕελενσγτ. 

Φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κνακ, α λεξικαι παρονιµ〈κηοζ ηασονλ⌠αν, α ηασονλ⌠ 

γραµµατικαι σζερκεζεττελ σ ηασονλ⌠ ηανγαλακκαλ ρενδελκεζ!, αζονβαν ϕελεντσκετ τεκιντϖε 

εγψµ〈στ⌠λ τελϕεσεν ελτρ! ΦΕ−εκετ νεϖεζεµ. ⊆γψ πλδ〈υλ, αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ−φλε οροσζ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ α φεντεββ εµλτεττ σζινονιµ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεν κϖλ µγ κτ µ〈σικ 

ηασονλ⌠ αλακκαλ ρενδελκεζ! ΦΕ−ετ ισ κζλ: 
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∋)4378 9,≅10 (9,≅13/0) , +,5, =#, +,:,, .3 4∋Α7 0∋3, +,:, (ΦΓΗΙ:526) = 

κσζρλι α νψελϖτ ϖκιν (ΟΝΓ: νψ−151); σζ〈ϕ〈ρα (νψελϖρε) ϖεσζ ϖκιτ (ΜΣΖκτ:705) 

;+%7378 9,≅1+/ (=#,46.) (ΦΓΗΙ:42, 43) = 1. φεχσεγ, λοχσογ; σσζεηορδ ηετετ−

ηαϖατ; βυτασ〈γοκατ, οστοβασ〈γοκατ βεσζλ; σε φλε, σε φαρκα α βεσζδνεκ; σοκατ δαρ〈λ 

(ΜΣΖκτ:244) 2. α νψελϖτ κοπτατϕα; ϕ〈ρτατϕα α σζ〈ϕ〈τ; ρεσ σζαλµ〈τ χσπελ (ΟΝΓ: σζ−141) 3. 

ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα ϖκινεκ (ΟΝΓ: σζ−23); ελσζ⌠λϕα µαγ〈τ; κιφεχσεγ/κικοτψογ ϖµιτ 

Α ∋)4378 9,≅10 (9,≅13/0) αζ ελ!ζ! κτ ΦΕ−ελ παρονιµικυσ καπχσολατβαν 〈λλ: 

ηασονλ⌠ α σζερκεζετκ, αλκοτ⌠ταγϕαικ αζονοσακ, αζονβαν αζ αλκοτ⌠ταγοκ γραµµατικαι αλακϕ〈βαν 

σ ϖονζατυκβαν ελτρνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κρ⌠λ λϖν σζ⌠ ϕελεντσκβεν ισ 

τελϕεσεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. 

Εζζελ σζεµβεν α ;+%7378 9,≅1+/ τββϕελεντσ# ΦΕ µ〈σοδικ ϕελεντσβεν 

σζινονιµικυσ ϖισζονψβαν 〈λλ αζ ελ!ζ! κτ ΦΕ−ελ, µ〈σικ κτ ϕελεντσβεν αζονβαν τελϕεσεν ελτρ 

αζοκτ⌠λ. 

Φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκκαλ 〈λλυνκ σζεµβεν αββαν αζ εσετβεν, ηα α ΦΕ εγψικ ϖαγψ 

µ〈σικ κοµπονενσνεκ φελχσερλσε σορ〈ν νεµ ϖ〈λτοζικ α ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! 

νψελϖι κπ, νεµ τρικ µεγ α φραζεολογιζµυσ σζεµαντικαι εγψσγε. ⊆γψ πλδ〈υλ α ;6378 ,3 

2+6%+ +,:,−(.; 5,978 ,3 2+6%+ +,:,−(.; ;6378 ,3 2%+71& +,:,−(.; 5,978 ,3 2%+71& +,:,−(.; 

;6378 ,3 :3;6≅ +,:,−(.; 5,978 ,3 :3;6≅ +,:,−(. φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκατ α σζ⌠τ〈ρακ εγψ 

εγψσγεσ ΦΕ φορµ〈ϕ〈βαν τµρτικ: 

;6378/5,978 ,3 2+6%+ (2%+71&, :3;6≅) +,:,−(. (=#,46.) (ΦΓΗΙ:45) 

ς.: (νπ) σζορονγατ ϖκιτ; σζορονγατοττ ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ; ϖκι τορκ〈νακ σζεγεζι α κστ 

(Κ: 2−283); τορκον ραγαδ ϖκιτ. 

Ναγψον γψακραν εγψ−εγψ ΦΕ−νεκ ολψαν σοκ ϖαρι〈νσα αλακυλ κι α νψελϖβεν, ηογψ α 

σζ⌠τ〈ρρ⌠κ χλσζερ#νεκ ταρτϕ〈κ χµσζ⌠κντ α λεγγψακραββαν ηασζν〈λατοσ αλαπαλακοτ κζλνι, σ α 

ϖ〈λτοζατοκατ πεδιγ αζ αλαπαλακ υτ〈ν α σζ⌠χικκ ελεϕν φελτντετνι. Κλνσεν χλσζερ# α 

φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ �ηελψπαζαρλ⌠� φελτντετσε α κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν, 

αµικορ α σζ⌠τ〈ρ ηασζν〈λ⌠ϕα νεµχσακ εγψ ηελψεν ταλ〈ληατϕα µεγ α ΦΕ−ετ σ αννακ ϖ〈λτοζαταιτ, 

ηανεµ µεγφελελ! υταλ〈σοκκαλ ελλ〈τϖα 〈βχ σορρενδβεν µινδεν εγψεσ ϖαρι〈νσν〈λ ισ. Εζ υτ⌠ββι 

ΦΕ εσετβεν ισ αζ Οροσζ−βολγ〈ρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι αζ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρβαν 

φελτντετεττ ϖ〈λτοζατοκον κϖλ µγ α κϖετκεζ! ϖαρι〈νσοκατ κζλικ: 

4<537078/<537378 ,3 2+6%+/,3 2%+71& +,:,−(. 

.347&∗378/.347&∗078 .3 2+6%+/.3 2%+71& +,5/−(. (Χ%: 2−324) 

Αζ Α. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ α 

.347&∗378/.347&∗078 .3 2+6%+/.3 2%+71& +,5/−(. ΦΕ−ετ αζ ελ!ζ! φραζεολογιζµυσ 
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σζινονιµ〈ϕακντ τντετι φελ, α χ<537078/<537378 ,3 2+6%+/,3 2%+71& +,:,−(. ϖαρι〈νστ 

πεδιγ εγψ〈λταλ〈ν νεµ κζλι (Η:Θ∆:45, 268). 

Α ϖαριαβιλιτ〈σ ϕελενσγε αζον φραζεολογιζµυσοκρα ϕελλεµζ!, αµελψεκβεν α ϖαρι〈λ⌠δ⌠ 

αλκοτ⌠ταγοκ εγψµ〈σσαλ σζινονιµικυσ καπχσολατβαν 〈λλνακ: 

;078 (&−36078) (<%+∗.&78/<%+∗378) ∗+ 6&13/ (ΦΓΗΙ:37) 

ς.: εγψµ〈σ κεζβε χσαπνακ; µεγεγψεζσρε ϕυτνακ; µεγκτι αζ αλκυτ ϖκιϖελ; κεζετ ρ〈 
(Κ: π−213) 

Α ϖαρι〈λ⌠δ⌠ ταγοκ φονετικαι σ µορφολ⌠γιαι ϖ〈λτοζ〈σα σορ〈ν α φραζεολογιζµυσ γονδολατι 

ταρταλµα νεµ ϖ〈λτοζικ µεγ, µγ α σζ⌠κπζσι σ λεξικαι ϖαρι〈νσοκν〈λ µεγϖ〈λτοζηατ. 

Ναγψοββ ϕελεντσµ⌠δοσυλ〈σ κϖετκεζικ βε α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ κζττ, ηα α ΦΕ 

εγψ ϖαγψ τββ ελεµε (αλκοτ⌠ταγϕα) χσερλ!δικ φελ. Ρενδσζεριντ α φραζεολογιζµυσοκνακ α φ!, 

αζονοσ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! κοµπονενσει ϖαρι〈λ⌠δνακ: 

63410.&78/63410−≅5378 &/+/ (#∃%:.) 

63410.&78/63410−≅5378 /+,23/0 (#∃%:.) 

∗+63410.&78 &/+/ (/+,23/0) (#∃%:.) (ΦΓΗΙ:384) 

ς.: (νπ) µεγη〈νψϕα−ϖετι; ελ#ϖεσζι αζ εσζτ; ϕ⌠λ µεγφοντολϕα (Κ: ψ−50) 

Α φεντι ΦΕ εσετβεν α γραµµατικαι ϖαρι〈λ⌠δ〈σ α λεξικαι σ σζ⌠κπζσι ϖαρι〈λ⌠δ〈σσαλ 

π〈ροσυλ. Α ϖαρι〈νσοκ κζττι κλνβσγ αζονβαν µγσεµ ολψαν µρτκ#, αµελψ µ〈ρ 

µεγβοντηατν〈, µεγϖ〈λτοζτατν〈 α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ σζεµαντικαι αζονοσσ〈γ〈τ. 

ϑ⌠ϖαλ σσζετεττεββ α κπ αββαν αζ εσετβεν, αµικορ α ΦΕ−εκ µινδεν εγψεσ ταγϕα 

ϖαρι〈λ⌠δηατ. Αζ αλ〈ββι φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσβεν ολψαν 〈τµενετι φολψαµατταλ 〈λλυνκ 

σζεµβεν, αµικορ α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κκ〈 ϖ〈λνακ: 

5≅%)7378/5≅%)7)78 0, 2+%+5≅ (0, &/3, 0, ∗3/970) 

5≅413105378/5≅41+∋078 0, 2+%+5≅ (0, &/3, 0, ∗3/970) 

5≅<+−078/5≅=70 0, 2+%+5≅ (0, &/3, 0, ∗3/970) 

&%)7&∋0537849/&%)7&∋07849 0, 2+%+5≅ (0, &/3, 0, ∗3/970) 

5≅∗3−378/5≅∗3478 0, 2+%+5≅ (0, &/3, 0, ∗3/970) 

Εζεκ κζλ α ΦΕ−εκ κζλ α 5≅%)7378/5≅%)7)78 0, 2+%+5≅ / +,:, . >∋% &,=. σ α 

5≅∗3−378/5≅∗3478 0, ∗3/970 07∋3, / +,:, ΦΕ−εκετ µ〈ρ α σζινονιµασζ⌠τ〈ρ ισ 

σζινονιµ〈κκντ τντετι φελ, α τββι φραζεολογιζµυστ ϖισζοντ α σζ⌠τ〈ρακ σζεριντ µγ α κτ 

σζινονιµ ΦΕ ϖαρι〈νσαινακ τεκιντηετϕκ (Τ8/&) 1987:113): 

5≅%)7378/5≅%)7)78 (5≅41+∋078, &%)7&∋07849) 0, 2+%+5≅ 07∋3, / +,:, (#∃%:.) 

ς.: κιµεγψ (κιπ〈ρολογ) α φεϕβ#λ (αζ εσζβ#λ) ϖµι (Κ: 2−219) 
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5≅∗3−378/5≅∗3478 (&%)7&∋07849) 0, ∗3/970 07∋3, / +,:,  

ς.: κιµεγψ (κιρεπλ) α φεϕβ#λ (αζ εσζβ#λ) ϖµι (Κ: 2−211, 2−213, 2−214) 

Α φεντι ρϖιδ 〈ττεκιντσ ισ βιζονψτϕα, ηογψ ναγψον γψακραν νεηζ µεγηζνι α ηατ〈ρτ α 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σ α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ κζττ. Ηα κτσγ µερλ φελ αζιρ〈ντ, ηογψ 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κκαλ ϖαγψ ϖαρι〈νσοκκαλ 〈λλυνκ−ε σζεµβεν, α νψελϖσζεκ σ α 

σζ⌠τ〈ρκσζτ!κ 〈λταλ〈βαν α σζινονιµιτ〈σ µελλεττ δντενεκ. 

3. Α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια µεγηατ〈ροζ〈σα. Α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ ισµρϖει 

σ φαϕτ〈ι 

Α φραζεολ⌠για µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλινα φεϕλ!δσϖελ, α φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ 

σζερκεσζτσϖελ εγψρε ινκ〈ββ ελ!τρβε κερλτ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ σζεµαντικαι 

σαϕ〈τοσσ〈γαινακ, τββεκ κζττ α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια µιβενλτνεκ, ισµρϖεινεκ 

τανυλµ〈νψοζ〈σα, σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈νακ προβλεµατικ〈ϕα. Α φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ αλαπκρδσειτ 

ταγλαλ⌠ τανκνψϖεκβεν χσακγψ, µιντ α φραζεολ⌠γιαι σζεµαντικα κλνβζ! προβλµ〈ιϖαλ 

φογλαλκοζ⌠ δισσζερτ〈χι⌠κβαν, µονογρ〈φι〈κβαν σ τανυλµ〈νψοκβαν ναγψ φιγψελµετ σζεντελτεκ 

σ σζεντελνεκ α φραζεολογιζµυσοκ ρενδσζερσζερ# σζερϖεζ!δστ βιζονψτ⌠ εγψικ λεγφοντοσαββ 

τνψεζ!νεκ � α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµιτ〈σνακ ισ. Α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια ϕελενσγϖελ 

κανδιδ〈τυσι δισσζερτ〈χι⌠ϕ〈βαν ελσ!κντ ϑυ. ∆. Απρεσζϕαν, α µοσζκϖαι σζεµαντικαι ισκολα µαι 

λεγϕελεσεββ κπϖισελ!ϕε φογλαλκοζοττ, µαϕδ α 60−70−εσ ϖεκβεν Α. Ι. Μολοτκοϖ αζ Οροσζ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ελ!σζαϖ〈βαν α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈νακ 

προβλµ〈ϕ〈ϖαλ καπχσολατβαν κιτρτ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµιτ〈σ ισµρϖεινεκ, α φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµ〈κ φαϕτ〈ινακ λερ〈σ〈ρα ισ. ς. Π. Ζσυκοϖ ισµερτ φραζεολ⌠γυσ πεδιγ α ΦΕ−εκ σζεµαντικαι 

σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ελεµζ! µονογ〈φι〈βαν κλν φεϕεζετ κερετβεν ισ ελεµεζτε α φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµ〈κ ισµρϖειτ σ τπυσαιτ (76.0Λ=, 1956; ≅&∋&(/&) 1967:17−19, 1977:163−172, 

Τ8/&) 1978:116−124). Α κσ!ββιεκ σορ〈ν σζ〈µοσ κλφλδι σ ηαζαι τανυλµ〈νψ, µονογρ〈φια, 

τανκνψϖ φογλαλκοζοττ α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια κλνβζ! ασπεκτυσ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ 

(;∗?0,0Ε/∗Μ(0 1971; Χ16Ν1Ε0,0−%1<8Ε∗Μ(0 1971; ;8,1, 1996:127−130; Φ∗(∗. 

1978:339−351, 1992:147−160; ϑυη〈σζ 1985:115−130; Σιµον 1999:249−255; Ναγψ 1991). 

Α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια τανυλµ〈νψοζ〈σ〈νακ φοντοσσ〈γ〈τ µι σεµ βιζονψτϕα ϕοββαν, 

µιντ αζ α τνψ, ηογψ αζ υτ⌠ββι ϖεκβεν αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν εγψµ〈συτ〈ν 

ρϖιδ ιντερϖαλλυµµαλ κτ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ λ〈τοττ ναπϖιλ〈γοτ (Τ8/&) 1987; 

≅&/10,/& 1997). Μινδκτ σζ⌠τ〈ρτ κιϖ〈λ⌠ φραζεολ⌠γυσοκβ⌠λ 〈λλ⌠ σζερκεσζτ!ι χσοπορτ αλκοττα. 

ς. Π. Ζσυκοϖ προφεσσζορ 〈λταλ 1987−βεν σζερκεσζτεττ :∋&)∗.5 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/1> 

Λ1,&,1?&) .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗ κονχεπχι⌠ϕ〈βαν αλαπϖετ!εν ελτρ α ς. Μ. Μοκιενκο νεϖεσ 



 122

σζεντπτερϖ〈ρι νψελϖσζπροφεσσζορ αλκοτ⌠γ〈ρδ〈ϕα 〈λταλ 1997−βεν µεγϕελεντεττεττ Οροσζ 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρτ⌠λ. 

Αζ ελσ! φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ!ϕε ς. Π. Ζσυκοϖ α φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµ〈κον αζοκατ α ηασονλ⌠ ϕελεντσ∀, αζονοσ σζ⌠φαϕ, ηασονλ⌠ φογαλµι ταρταλµ ΦΕ−

εκετ ρτι, αµελψεκνεκ καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ#σγεικ ρσζβεν ϖαγψ τελϕεσ εγσζβεν 

µεγεγψεζνεκ, αζονβαν ϕελεντσ〈ρνψαλαταικβαν, στιλισζτικαι  σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν (ϖαγψ 

εγψσζερρε µινδκεττ#βεν) κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ (Τ8/&) 1987:4). Αζ εγψµ〈σσαλ 

σζινονιµικυσ ϖισζονψβαν λϖ! φραζεολογιζµυσοκ κζττ α σζινονιµιτ〈σ κλνβζ! µρτκ# 

λεηετ. 

ς. Π. Ζσυκοϖ ϖλεµνψε σζεριντ α λεγµαγασαββ φοκ σζινονιµικυσ καπχσολατ αζον 

φραζεολογιζµυσοκ κζττ 〈λλ φενν, αµελψεκ ϕελεντσκβεν µεγεγψεζνεκ σ β〈ρµελψ 

κοντεξτυσβαν εγψµ〈στ σζαβαδον ηελψεττεστηετικ (Τ8/&) 1987:5). Α κλχσνσ 

ηελψεττεστηετ#σγ, φελχσερληετ#σγ κριτριυµ〈τ ταρτϕ〈κ α σζινονιµιτ〈σ λεγφοντοσαββ 

ισµρϖνεκ α λεξικαι σζινονµια σζ#κεββ ρτελµεζσνεκ ηϖει ισ. 

Μιντ αηογψαν φεντεββ µ〈ρ ϕελεζτεµ, ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ λεγϕαββ οροσζ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρ κονχεπχι⌠ϕ〈βαν λνψεγεσεν ελτρ ς. Π. Ζσυκοϖ σζ⌠τ〈ρ〈τ⌠λ. Αζ αλαπϖετ! ελτρσ 

νεµ χσακ αββαν ρεϕλικ, ηογψ α ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ οροσζ φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρ λνψεγεσεν τββ σ σζ〈µοσ ϕαββ κελετ#, αζ λ! οροσζ βεσζδρε ϕελλεµζ! 

σαϕτ⌠νψελϖι, νπνψελϖι, ρτεγνψελϖι, τββεκ κζττ ζσαργον ϕελλεγ# ΦΕ−ετ ισ ταρταλµαζ, ηανεµ 

ινκ〈ββ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασοροκ δοµιν〈νσ ταγϕ〈νακ ρτελµεζσβεν. ς. Π. Ζσυκοϖ 

φραζεολ⌠γιαι νζετειϖελ σσζηανγβαν α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερτ αυτον⌠µ, α νψελϖ 

λεξικαι ρσζρενδσζερτ!λ φγγετλεν ρενδσζερνεκ τεκιντι, σ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασοροκ 

δοµιν〈νσ ελεµνεκ αζτ α ΦΕ−ετ ταρτϕα, αµελψ αζ αδοττ σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ µινδεν εγψεσ 

ΦΕ−ετ µινδεν ϕελεντσϖεσζτεσγ νλκλ β〈ρµελψ κοντεξτυσβαν φελχσερληετ. Φορδτοττ 

φελχσερληετ!σγ αζονβαν νεµ µινδεν εσετβεν λεηετσγεσ. Ιλψ µ⌠δον � µιντ αηογψαν ερρε 

Τατ〈ρ Βλα ισ υταλ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ δοµιν〈νσ ταγϕ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ 

τανυλµ〈νψ〈βαν � α σζινονιµασορ δοµιν〈νσ φραζεολογιζµυσα α λεγσζλεσεββ καπχσολ⌠δ〈σι 

λεηετ!σγεκκελ σ α λεγτ〈γαββ ϕελεντσταρτοµ〈ννψαλ ρενδελκεζ! ΦΕ (Τατ〈ρ 1978). ς. Μ. 

Μοκιενκο 〈λταλ ϖεζετεττ σζερκεσζτ!βιζοττσ〈γ ϖισζοντ, α µαγψαρ νψελϖσζηεζ ηασονλ⌠αν, α νψελϖ 

λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερτ, µιντ εγψσγεσ εγσζτ σζεµλλι. ς. Π. Ζσυκοϖ ϖεζετσϖελ 

σζερκεσζτεττ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ γψακορλατ〈τ⌠λ ελτρ!εν, αµελψβεν α φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασορ δοµιν〈νσ ταγϕα α λεγσζλεσεββ καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγεκκελ σ αζ αδοττ φογαλµι 

ταρταλµατ λεγτελϕεσεββεν κιφεϕεζ! ΦΕ, ς. Μ. Μοκιενκο σζ⌠τ〈ρ〈βαν α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ 

δοµιν〈νσ ταγϕα αζ α σεµλεγεσ στλυσρτκ#, κζκελετ# λεξµα, αµελψ λεγινκ〈ββ κιφεϕεζι αζ 
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αδοττ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ ταγϕαιτ εγψ σζινονιµασορβα ιντεγρ〈λ⌠ κζσ φογαλµι ταρταλµατ. 

Εζ υτ⌠ββι σζ⌠τ〈ρ γψακορλατα αζζαλ αζ ελ!ννψελ ισ ϕ〈ρ, ηογψ αµγ ς. Π. Ζσυκοϖ σζ⌠τ〈ρ〈νακ 

εσετβεν (κλνσεν αζ ιδεγεν αϕκ) ηασζν〈λ⌠ϕ〈νακ ναγψον γψακραν νεηζσγετ οκοζ αζ αδοττ 

σζινονιµασορ δοµιν〈νσ ΦΕ−νεκ κιϖ〈λασζτ〈σα, α σζκσγεσ ινφορµ〈χι⌠ µεγταλ〈λ〈σα, αδδιγ α  

κζσ φογαλµι ταρταλµατ ηορδοζ⌠ δοµιν〈νσ κζκελετ# λεξµ〈ν〈λ κννψεν µεγκερεσηετ! α 

βενννκετ ρδεκλ! φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ. 

Α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ φογαλµι ταρταλµ〈τ κιφεϕεζ! λεξµ〈κ κυλχσσζ⌠κντ 

(δοµιν〈νσ ελεµκντ) τρτν! φεληασζν〈λ〈σα λεηετ!ϖ τεσζι α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασοροκ ταγϕαι 

σζ〈µ〈νακ ϕελεντ!σ β!ϖτστ ισ. 

Α νψελϖσζεκ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµιτ〈σ κριτριυµαινακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν 

λεγγψακραββαν α ϕελεντσεκ αζονοσσ〈γ〈τ, ιλλ. κζελσγτ, α ΦΕ−εκ σζερκεζετι σ στιλισζτικαι 

σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ϖεσζικ αλαπυλ. Β〈ρ α φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν µγ α φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι σεµ φογαλµαζζ〈κ µεγ εγψρτελµ#εν α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµιτ〈σ 

ισµρϖειτ, ϖλεµνψεµ σζεριντ α λεξικαι σζινονιµιτ〈σηοζ ηασονλ⌠ κριτριυµοκ ϕελλεµζ!εκ α 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµιτ〈σρα ισ: 

1) φογαλµι ταρταλµυκ (ϕελεντσκ) αζονοσσ〈γα, ιλλ. ηασονλ⌠σ〈γα; 

2) αζ αζονοσ σζ⌠φαϕηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ; 

3) λεγαλ〈ββ εγψ κοντεξτυσβαν ϖαλ⌠ φελχσερληετ#σγ; 

4) καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ#σγεικ τελϕεσ ϖαγψ ρσζβενι µεγεγψεζσε; 

5) ϕελεντσ〈ρνψαλαταικβαν, σζερκεζετκβεν σ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν 

ελτρηετνεκ εγψµ〈στ⌠λ. 

Φεντεββ µ〈ρ λ〈ττυκ, ηογψ α λεξικαι σζινονιµ〈κ φαϕτ〈ινακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ν〈λ ισ α 

νψελϖσζεκ αττ⌠λ φγγ!εν, ηογψ α σζινονιµ σζαϖακ µιλψεν (σζερκεζετι, σζεµαντικαι, ιλλετϖε 

στιλισζτικαι) σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ϖεσζικ αλαπυλ, α λεγκλνβζ!ββ φελοσζτ〈σοκκαλ ταλ〈λκοζηατυνκ. Α 

λεξικαι σζινονιµ〈κ φαϕτ〈ιρα ιττ αζονβαν ρσζλετεσεββεν νεµ τρνκ κι, ηισζεν φελαδατοµ ινκ〈ββ 

α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ, τπυσαινακ σ αζ οροσζ−µαγψαρ σζινονιµικυσ 

φραζεολ⌠γιαι π〈ρηυζαµοκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈νακ βεµυτατ〈σα, ιλλετϖε εγψ λεηετσγεσ 

κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σζ⌠χικκνεκ φελϖ〈ζολ〈σα. 

Α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ τπυσαινακ µεγατ〈ροζ〈σ〈βαν τερµινολ⌠γιαι σοκφλεσγ 

ταπασζταληατ⌠. Κλνβζ! σζερζ!κ υγψαναζον σζινονιµατπυσοκατ ελτρ! τερµινυσ 

τεχηνικυσσζαλ ιλλετικ. ⊆ζελτ!λ ιττ χσυπ〈ν νη〈νψ, αζ οροσζ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν 

ηασζν〈λατοσ, α σζινονιµ〈κ τπυσαιρα ϖονατκοζ⌠ σζακκιφεϕεζστ ηοζοκ φελ πλδακντ: 

∗−0/)∗(,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ1,&,1?Β (:1−&.0,/& 1982:82); .∗),&Σ,∗2,Β0 

(∗−0/)∗(,Β0) Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ1,&,1?Β (:1−&.0,/& 1982:82); −8<∋0(,Β0 
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(Κ∗,Λ/1Μ 1985:55); 1−0&Α.∗Ξ120Λ/10 (;8,1, 1986:109); &Α.∗,120,,Β0 (Τ8/&) 

1986:196); &−1,∗/&&Ξ&.?∋0,,Β0 (ς0.,ΒΝ0)∗ 1970:113); &−,&Λ(.8/(8.,Β0 (Τ8/&) 

1986:179); .∗Σ,&Λ(.8/(8.,Β0 (Τ8/&) 1986:179); Λ(1∋1Λ(1/&−1−0&Α.∗Ξ120Λ/10 

(;8,1, 1986:110); Λ(1∋1Λ(120Λ/10 (:1−&.0,/& 1982:84; ;8,1, 1986:110); 

Λ>&−,&Λ(.8/(8.,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ1,&,1?Β (Τ8/&) 1986:180). 

Α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ τπυσαινακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν λεγινκ〈ββ Α. ς. Κυνψιν, ς. 

Π. Ζσυκοϖ σ Τατ〈ρ Βλα φελοσζτ〈σα τ#νικ α λεγχλραϖεζετ!ββνεκ, ακικ α σζινονιµ〈κ τπυσαινακ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν α ΦΕ−εκ ϕελεντστ, σζερκεζετι σ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ εγψαρ〈ντ 

φιγψελεµβε ϖεσζικ. Αζ εµλτεττ νψελϖσζεκ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ αλ〈ββι τπυσαιτ 

κλνβζτετικ µεγ: 

α) Αζονοσ σζερκεζετ∀ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ (&−,&Λ(.8/(8.,Β0 

Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 Λ1,&,1?Β), αµελψεκ αζονοσ σζερκεζετι µοδελλ σζεριντ πτκεζνεκ σ 

αζονοσ µονδαττανι φυνκχι⌠βαν κννψεν ηελψεττεστηετικ εγψµ〈στ. Ιδε ταρτοζνακ α �ηενψλ, 

λοπϕα α ναποτ� κζσ ϕελεντσ# οροσζ σζινονιµασορ ταγϕαι, αµελψεκ ιγε + φ#νϖ τ〈ργψεσετ∀ 

αλακϕα σζερκεζεττελ ρενδελκεζνεκ (Τ8/&) 1978:116): 

 

�[ΜΤ∴ΜΣ]ΩΟ⊥Κ_]�     �ΗΕΝΨ⊃Λ, ΛΥΣΤℑΛΚΟ∆ΙΚ� 

;078 ;31%&(0 (#∃%:., −∋,&,>#.) � ηενψλ; λοπϕα α ναποτ 

53%978 −&6313 (#∃%:., −∋,&,>#.) � λ∀δργ; ηενψλ; λοπϕα α ναποτ; 
κερλι α µυνκ〈τ 

4∋07378 5+6+. (23%+1) (#∃%:., −∋,&,>#.) � β〈µσζκοδικ; χσακ αζ εγετ νζι; α 
σζ〈ϕ〈τ τ〈τϕα; ττλενκεδικ 

263.078 /+47+5&Β (#∃%:., −∋,&,>#.) � ττλενλ χσαϖαρογ; αζ ασζφαλτοτ 
κοπτατϕα; βδσ νεκι α µυνκα 
(δυρϖα); κερλι α µυνκ〈τ; ελµεννε α 
µυνκα τεµετσρε 

 

β) Κλνβζ# σζερκεζετ∀ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κρ⌠λ ακκορ βεσζλνκ, ηα α 

σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ εγψεσ ΦΕ−εκ ελτρ! σζερκεζεττελ ρενδελκεζνεκ, αλκοτ⌠ταγϕαικ 

µεννψισγτ τεκιντϖε ελτρνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Α κλνβζ! σζερκεζετ# σζινονιµ〈κ εγψεσ 

κοντεξτυσοκβαν φελχσερληετ!κ, µ〈σ κοντεξτυσοκβαν ϖισζοντ νεµ. Α �ΗΕΝΨ⊃Λ, 

ΛΥΣΤℑΛΚΟ∆ΙΚ� σζινονιµασορ κιεγσζτσϖελ κλνβζ! σζερκεζετ# σζινονιµ〈κατ καπυνκ 

(Φ∗(∗. 1992:154): 
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�[ΜΤ∴ΜΣ]ΩΟ⊥Κ_]�     �ΗΕΝΨ⊃Λ, ΛΥΣΤℑΛΚΟ∆ΙΚ� 

;078 ;31%&(0 (#∃%:., −∋,&,>#.) � ηενψλ; λοπϕα α ναποτ 

;3%978 −&6313 (=#,46., −∋,&,>#.)  
(8 1 %−.) 

� λ∀δργ; ηενψλ; λοπϕα α ναποτ; κερλι α 
µυνκ〈τ 

2+.978 %+−≅69 (#∃%:., −∋,&,>#.)  � ηενψλ; λοπϕα α ναποτ; κερλι α µυνκ〈τ; 
βδσ νεκι α µυνκα (δυρϖα); ελµεννε α 
µυνκα τεµετσρε 

4∋07378 5+6+. (23%+1) (8, 2 %−.) (#∃%:., 
−∋,&,>#.) 

� β〈µσζκοδικ; χσακ αζ εγετ νζι; τ〈τϕα α 
σζ〈ϕ〈τ; ττλενκεδικ 

%):378 .3 ;+1& (#∃%:., −∋,&,>#.) � ηεϖερσζικ; ηενψλ; λυστ〈λκοδικ; α ηασ〈τ 
σττετι α ναπον; α τκτ ϖακαρϕα (δυρϖα); 
ηασ〈ρα στ α ναπ 

%):378 .3 ∗)∋0 (∗)∋1)) (#∃%:., 
−∋,&,>#.) 

� ναποκ ηοσσζ〈τ ηεϖερσζικ; µερεσζτι α 
σεγγτ (δυρϖα); χσακ α η〈ϕ〈τ νϖεσζτι 

/&< %+5078 (4∋07378) (=#,46., 
−∋,&,>#.) 

� α λεγψεκετ χσαπκοδϕα α λ〈βα σζ〈ρ〈ν; χσακ 
α λ〈β〈τ λ⌠γ〈ζζα 

∗%)5378 5 ∗+7+%+1 (=#,46., −∋,&,>#.) � εγσζ ναπ φεκσζικ σ α πλαφοντ β〈µυλϕα; 
εγσζ ναπ α κλδκτ ϖακαρϕα 

40−)78 4%+:3 6&10 (−∋36#.) � λβε τεττ κζζελ λ; εγψ σζαλµασζ〈λατ σεµ 
τεσζ κερεσζτβε 

263.078 /+47+5&Β (8, 2 %−.) (#∃%:., 
−∋,&,>#.) 

� ττλενλ χσαϖαρογ; αζ ασζφαλτοτ κοπτατϕα; 
κερλι α µυνκ〈τ; ελµεννε α µυνκα 
τεµετσρε; βδσ νεκι α µυνκα (δυρϖα) 

∗63,−.+5378 %).799 (=#,46., Φ/6(.) � λυστ〈λκοδικ; ηενψλ; λ, µιντ α ηερε; 
ελµεννε α µυνκα τεµετσρε 

2+%&;)= 2+.978 (#∃%:., −∋,&,>#.) � α φαλατ τ〈µασζτϕα; α κερτστ τ〈µασζτϕα; 
∀δνγ; ττλενλ τνφερεγ 

26&(0 +1+%3∋05378 (:#/>,−=#,46., 
−∋,&,>#.) 

� α τκτ ϖακαρϕα; ηενψλ; χσακ α σεγγτ 
µερεσζτι (δυρϖα) 

4+;31 2+.978 (=#,46., −∋,&,>#.) � ϖκι κυτψατ∀; λοπϕα α ναποτ; νεµ φογ ραϕτα 
α δολογ; κερλι α µυνκ〈τ; βδσ νεκι α 
µυνκα (δυρϖα) 

ϑελεντσκετ σ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε α σζακιροδαλοµ µεγκλνβζτετ 

ιδεογρ〈φιαι (σζεµαντικαι) (Λ0?∗,(120Λ/10 1∋1 1−0&Α.∗Ξ120Λ/10), στιλισζτικαι 

(Λ(1∋1Λ(120Λ/10), ιλλετϖε σζεµαντικαι−στιλισζτικαι (Λ0?∗,(1/&−Λ(1∋1Λ(120Λ/10) 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κατ (;8,1, 1996:127−130; Η&?1,∗ 1990:264; Φ∗(∗. 1992:147). 

α) Ιδεογρ〈φιαι (σζεµαντικαι) φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κηοζ αζ αζονοσ φογαλµι 

ταταλοµµαλ ρενδελκεζ!, εγψµ〈στ⌠λ ϕελεντσ〈ρνψαλαταικβαν κλνβζ! ΦΕ−εκ ταρτοζνακ. Αζ 

ιδεογρ〈φιαι (σζεµαντικαι) σζινονιµ〈κ 〈λταλ〈βαν α χσελεκϖσεκ, α φολψαµατοκ, α µιν!σγ σ 
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µεννψισγ ιντενζιτ〈σ〈νακ, φοκοζαταινακ κλνβζ! µρτκ# µεγνψιλϖ〈νυλ〈σ〈τ φεϕεζικ κι. Α 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ ε χσοπορτϕα αζονοσ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ ρενδελκεζνεκ: 

�_ΜΓΩΛ�      �ΚΕς⊃Σ, ΣΖ∃Κ Α ΗΕΛΨ� 

9;%+1& .)2−) &∗3478 � εγψ γοµβοστ∀τ σεµ λεηετ λεεϕτενι 
<αννψιαν ϖαννακ, ολψαν κεϖσ α ηελψ> 

02+%1& .)1&−3 5+71.&78 � εγψ γοµβοστ∀τ σεµ λεηετ λεεϕτενι 
<αννψιαν ϖαννακ, ολψαν κεϖσ α ηελψ> 

(32& .)2−) 47&∗078 � µεγ σεµ λεηετ µοζδυλνι (µοχχαννι) 
<αννψιαν ϖαννακ, ολψαν κεϖσ α ηελψ> 

β) Α στιλισζτικαι φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κηοζ αζ αζονοσ φογαλµι ταρταλµ, εγψµ〈στ⌠λ 

στλυσρτεγβελι ηοϖαταρτοζ〈συκατ σ ρζελµι σζνεζετκετ τεκιντϖε κλνβζ! ΦΕ−εκ ταρτοζνακ. 

Α στιλισζτικαι φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ φελχσερληετ!σγε χσακ αζονοσ στλυσρτεγβελι 

κοντεξτυσοκρα κορλ〈τοζ⌠δικ. Αζ αλ〈ββι �ηενψλ, λυστ〈λκοδικ� ϕελεντσ# φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασορ ταγϕαινακ εγψ ρσζε α κζνψελϖι (.∗ΣΑ&)&.,ΒΜ Λ(1∋5) µ〈σ ρσζκ α νπνψελϖι 

(6.&Λ(&.02,ΒΜ Λ(1∋5) στλυσρτεγηεζ ταρτοζνακ, ρζελµι−ηανγυλατι σζνεζετκετ τεκιντϖε εγψ 

ρσζκ ροσσζαλλ⌠, πεϕορατϖ (,0&−&<.1(0∋5,&0), µ〈σ ρσζκ ϖισζοντ νευτρ〈λισ, τρφ〈σ, 

ιλλ.δυρϖα (,0Μ(.∗∋5,&0, Ν8(∋1)&0, Α.8<&0) στλυσµιν!στσ# νψελϖι εγψσγ. 

4∋07378 5+6+. (23%+1) (#∃%:., −∋,&,>#.) (8, 2 %−.) 

263.078 /+47+5&Β (#∃%:., −∋,&,>#.) (8, 2 %−.) 

2+.978 %+−≅69 (#∃%:., −∋,&,>#.) 

%):378 .3 ;+1& (#∃%:., −∋,&,>#.) 

%):378 .3 ∗)∋0 (∗)∋1)) (#∃%:., −∋,&,>#.) 

2+%&;)= 2+.978 (#∃%:., −∋,&,>#.) 

4+;31 2+.978 (=#,46., −∋,&,>#.) 

∗%)5378 5 ∗+7+%+1 (=#,46., −∋,&,>#.) 

53%978 −&6313 (=#,46., −∋,&,>#.) (8 1 %−.) 

∗63,−.+5378 %).799 (=#,46., Φ/6(.) 

/&< %+5078 (4∋07378) (=#,46., −∋,&,>#.) 

26&(0 +1+%3∋05378 (:#/>,−=#,46., −∋,&,>#.) 

Α πλδακντ φελτντετεττ σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ κζσ φογαλµι ταρταλµα 

∋;),−)%8.0∋378∋ � �ηενψλ, λυστ〈λκοδικ�, σ αζ ιδεϖ〈γ⌠ ΦΕ−εκ µινδεγψικε 

ϕελεντσ〈ρνψαλαταιβαν, νη〈νψαν κζλκ ϖισζοντ χσυπ〈ν στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν 

κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. 

Α νψελϖ σζεµαντικαι ρενδσζερνεκ τρϖνψσζερ#σγει α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ, 

αντονιµ〈κ, ϖαλαµιντ α πολισζµικυσ ΦΕ−εκ ϕελεντσει κζττι σζοροσ ρενδσζερσζερ# 



 127

καπχσολατοκβαν ισ µεγνψιλϖ〈νυλνακ. Κζισµερτ πλδ〈υλ, ηογψ α νψελϖβεν α πολισζµια 

ϕελενσγνεκ κσζνηετ!εν σζινονιµ σζαϖακ ηελψεττ χσακ σζινονιµ σζ⌠ϕελεντσεκρ!λ 

βεσζληετνκ: α τββϕελεντσ# (πολισζµ) σζαϖακ υγψανισ χσακ βιζονψοσ ϕελεντσεικβεν 

ϖ〈ληατνακ εγψµ〈σ σζινονιµ〈ιϖ〈. Α πολισζµια σ α σζινονµια ϕελενσγνεκ καπχσολατ〈ρ⌠λ 

ελ!ζ!λεγ µ〈ρ ριντ!λεγεσεν σζ⌠λταµ, αµικορ ρ〈µυτατταµ α πολισζµ, ιλλετϖε α µονοσζµ ΦΕ−εκ 

ϕελεντσει κζττι σζινονιµικυσ καπχσολατοκ βονψολυλτ ρενδσζερρε. 

Α νψελϖεκ κζττι αντονµια προβλµ〈ϕ〈νακ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν α κϖετκεζ! αλφεϕεζετβεν 

οροσζ σ µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµα− σ αντονιµασοροκ κζττι καπχσολατοκ ρενδσζερϖελ 

σ ϖιζσγ〈λατ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαιϖαλ ρσζλετεσεββεν ισ φογλαλκοζοµ. 

χ) Α σζεµαντικαι−στιλισζτικαι (Λ0?∗,(1/&−Λ(1∋1Λ(120Λ/10) φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµ〈κηοζ αζ αζονοσ φογαλµι ταρταλµ, µινδ ϕελεντσ〈ρνψαλαταικβαν, µινδ πεδιγ 

στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε εγψµ〈στ⌠λ κλνβζ! σζινονιµ φραζεολογιζµυσοκ 

ταρτοζνακ. Α. ς. Κυνψιν α σζινονιµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ−εκ ε χσοπορτϕ〈τ µ〈σ νϖεν 

ιδεογρ〈φιαι−στιλισζτικαι (Λ(1∋1Λ(1/&−1−0&Α.∗Ξ120Λ/10) φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ 

τερµινολ⌠γι〈ϖαλ ιλλετι (;8,1, 1996:128). 

Α σζεµαντικαι−στιλισζτικαι σζινονιµ〈κ χσοποτϕ〈βα ταρτοζνακ αζ �ο;/3.≅5378 +,:,−(., 

4735078 5 2%&∗+), 4/)(.+) ∗+%+:).0)∋ � �βεχσαπ, ρ〈σζεδ, νεϖετσγεσ ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ� 

σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ, αµελψεκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ αζ αλ〈ββιακβαν 

ρσζλετεσεββεν ισ φογλαλκοζοµ. 

4. Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασοροκ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ α φεϕεζετ ελεϕν εµλτεττεµ, α λεξικαι σζινονιµιτ〈σ 

προβλεµατικ〈ϕ〈νακ τανυλµ〈νψοζ〈σα αζ εγψεσ νψελϖεκβεν, γψ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖβεν 

ισ, µ〈ρ ργι κελετ#. Α σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ, τββεκ κζττ α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρακ 

σζερκεσζτσϖελ καπχσολατοσ εγψικ λνψεγεσ σ εδδιγ µεγολδατλαν προβλµα α σζινονιµασοροκ 

βελσ# ηιεραρχηικυσ φελπτσνεκ προβλµ〈ϕα. ς. Μ. Μοκιενκο φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρ〈νακ λεξικογρ〈φιαι ϕδονσ〈γα α σζ⌠χικκεκ φελπτσβεν σ ινφορµ〈χι⌠σ 

ταρταλµ〈βαν ρεϕλικ. Α κζσ σζεµαντικαι ταρταλοµ σ α σζοκ〈σοσ στιλισζτικαι τυδνιϖαλ⌠κ 

φελτντετσν κϖλ α σζ⌠τ〈ρ α σζινονιµασοροκ ταγϕαιτ α δοµιν〈νσ ΦΕ−τ!λ ηιεραρχηικυσ 

σορρενδβεν ηελψεζι ελ. Α δοµιν〈νσ ΦΕ α σζινονιµασορ τββι ταγϕ〈ηοζ κπεστ 〈λταλ〈νοσαββ 

ϕελεντσ#, γψακοριββ, τββ σζ⌠ηοζ καπχσολ⌠δηατ, ϖαλαµιντ στιλισζτικαι, πραγµατικαι ρτελεµβεν 

σεµλεγεσεββ. Α φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ τββι ταγϕ〈νακ σορρενδϕε σζεµαντικαι κζελσγκετ 

µυτατϕα αζ 〈λταλ〈νοσ (φογαλµι) ϕελεντστ!λ αζ εγψεδι, διφφερενχι〈λταββ ϕελεντσ φελ. 

Αζ αλ〈ββιακβαν ς. Π. Ζσυκοϖ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ〈νακ, ϖαλαµιντ α 

ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ λεγϕαββ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρνακ εγψ−
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εγψ σζινονιµασορα αλαπϕ〈ν σζερετνµ ιλλυσζτρ〈λνι α κτ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ λεξικογρ〈φιαι 

γψακορλατ〈τ, ϖαλαµιντ κσρλετετ τεσζεκ αζ αδοττ οροσζ σζινονιµασορνακ α µεγφελελ! µαγψαρ 

σζινονιµασορραλ ϖαλ⌠ π〈ρηυζαµβα 〈λλτ〈σ〈ρα. Αζ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασοροκ 

εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα λεηετ!σγετ βιζτοστ εγψ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ 

σζ⌠χικκνεκ φελϖ〈ζολ〈σ〈ρα, ϖαλαµιντ α κτ νψελϖ σζινονιµικυσ φραζεολογιζµυσαινακ εγψβεϖετ! 

ϖιζσγ〈λατατα σορ〈ν ελ!φορδυλ⌠ νεηζσγεκ βεµυτατ〈σ〈ρα. 

Αζ ελσ!, εγψβεϖετσρε κερλ!, οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ ς. Π. Ζσυκοϖ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρ〈νακ γψακορλατ〈τ ιλλυσζτρ〈λϕα. Α �5 26&;+= ∆+6/), 5 6),10< 5≅63:).09< 

4−)%378 5≅2+5+6, ∗+−5)62.&78 6),1+= 160701), ∗6026+,078 .313,3.0)/� οροσζ 

σζινονιµασορτ ς. Μ. Μοκιενκο Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρα νεµ ταρταλµαζζα 

(Τ8/&) 1987:128). Α κζσ φογαλµι ταρταλοµ α τοϖ〈ββιακβαν �∆ΥΡςℑΝ ΛΕΣΖΙ∆, 

ΜΕΓΡ, ⊃ΛΕΣ ΣΖΑςΑΚΚΑΛ Β⊆ΡℑΛ, Β⇐ΝΤΕΤ⊃ΣΣΕΛ ΦΕΝΨΕΓΕΤ� ϕελεντσ αλαττ 

σζερεπελ α δολγοζατβαν. 

Α φεντι οροσζ−µαγψαρ σζινονιµασοροκ π〈ρηυζαµβα 〈λλτ〈σα υτ〈ν αζ �+;/3.≅5378 

+,:,−(., 4735078 5 2%&∗+), 4/)(.+) ∗+%+:).0)� οροσζ, ϖαλαµιντ α �βεχσαπ, ρ〈σζεδ, 

φλρεϖεζετ, νεϖετσγεσ ηελψζετβε ηοζ� ϕελεντσ# µαγψαρ σζινονιµασορ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ρα 

κερλ σορ. Αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ εζτταλ ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ σ 

εδδιγ α λεγϕαββνακ σζ〈µτ⌠ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σζ⌠χικκνεκ αλαπϕ〈ν 

τρτνικ (≅&/10,/& 1997:173−175). Ε κτ σζινονιµασορ εγψβεϖετστ αζ �&/)6)78� � 

�µεγηαλ� οροσζ σ µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα κϖετι, αµελψ 

µινδεν νψελϖβεν � γψ αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ κτ νψελϖβεν ισ � αζ εγψικ λεγηοσσζαββ (λεγτββ 

ΦΕ−ετ σζ〈µλ〈λ⌠) σζινονιµασορκντ ταρτανακ σζ〈µον. 

Αζ οροσζ σ µαγψαρ σζινονιµασοροκ εγψβεϖετσε σορ〈ν λ〈τϕυκ, ηογψ α κτ νψελϖβεν 

νεµ µινδεν εσετβεν εγψεζικ µεγ α σζινονιµασοροκατ αλκοτ⌠ φραζεολογιζµυσοκ σζ〈µα. Εγψ 

οροσζ−µαγψαρ κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ σσζε〈λλτ〈σα εσετν α νεηζσγετ α κτ 

νψελϖ σζινονιµασοραι ταγϕαινακ σζ〈µ〈βαν λϖ! ελτρσεκ, α κλνβζ! ϕελεντσ〈ρνψαλατοκ 

µεγκλνβζτετσε, ϖαλαµιντ α στιλισζτικαι κλνβσγεκ οκοζζ〈κ. 

Α �∆ΥΡςℑΝ ΛΕΣΖΙ∆, ΜΕΓΡ, ⊃ΛΕΣ ΣΖΑςΑΚΚΑΛ Β⊆ΡℑΛ, Β⇐ΝΤΕΤ⊃ΣΣΕΛ 

ΦΕΝΨΕΓΕΤ� οροσζ−µαγψαρ σζινονιµασορηοζ 30 οροσζ σ 31 µαγψαρ ΦΕ ταρτοζικ. Α µαγψαρ 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορτ α Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ � Ροκον ρτελµ∀ σζαϖακ, σζ⌠λ〈σοκ σ 

ελλενττεκ σζ⌠τ〈ρα αδαται αλαπϕ〈ν 〈λλτοτταµ σσζε. Ο. Ναγψ Γ〈βορ σ Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα Μαγψαρ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρα α ϖιζσγ〈λτ σζινονιµασοροκ ταγϕαι κζττ νεµ κζλνεκ φραζεολογιζµυσοκατ. 

Μιϖελ αζ οροσζ σζινονιµασορνακ α σζ⌠τ〈ρ 〈λταλ κζλτ ποντοσ ϕελεντσε �δυρϖ〈ν λεσζιδ, µεγρ⌠, 

λεσ σζαϖακκαλ βρ〈λ, βντετσσελ φενψεγετ ϖκιτ�, εζρτ α Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ �ΜΕΓΣΖΙ∆� 
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σζινονιµασορ〈τ κιεγσζτεττεµ α �ΜΕΓΦΕΓΨΕΛΜΕΖ�, �ΜΕΓΒ⇐ΝΤΕΤ� σζινονιµασοροκ 

φραζεολογιζµυσαιϖαλ ισ (ΜΣΖκτ:557, 562, 590). Α τελϕεσσγ κεδϖρτ α σζινονιµασορβα 

βεϖεττεµ α νεµ σζοµατικυσ ΦΕ−εκετ ισ. 

∋ΜΕΓΣΖΙ∆∋ 

1. φελελ∀σσγρε ϖον 

2. µεγροϖ〈σβαν ρσζεστ 

3. µεγµοσσα α φεϕτ 

4. σζεµρεη〈νψ〈στ τεσζ 

5. λεσζεδι α κερεσζτϖιζετ (ϖκιρ∀λ) 

6. ρ〈νχβα σζεδ 

7. µεγταντϕα εµβερσγρε 

∋ΜΕΓΒ⇐ΝΤΕΤ∋ 

1. α κρµρε κοππιντ 

2. βντετστ αδ (σζαβ) νεκι 

3. µ⌠ρεσρε ταντ 

 

∋ΜΕΓΦΕΓΨΕΛΜΕΖ∋ 

1. α κρµρε κοππιντ 

2. αζ ορρ〈ρα κοππιντ 

3. γατψ〈βα ρ〈ζ 

4. γζσβα τεσζ 

5. λαποχκα αλ〈 φογ (ϖκιτ) 

6. µεγταντϕα κεσζτψΗβε δυδ〈λνι 

7. µεγταντϕα νεκι, η〈νψ α νψολχ 

8. µ⌠ρεσρε ταντ 

9. π〈λχα αλ〈 φογ ϖκιτ 

10. ρ〈νχβα σζεδ 

11. ρϖιδ π⌠ρ〈ζρα φογ 

 

Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ ταγϕαιτ κιεγσζτεττεµ Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ 

σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. γψ#ϕτεµνψβεν, ϖαλαµιντ αζ ρτελµεζ! σζ⌠τ〈ρακβαν αζονοσ 

ϕελεντσβεν σζερεπλ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκκελ ισ: 

1. ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ 

2. σσζετρι ϖκινεκ α χσοντϕαιτ 

3. λετρι ϖκινεκ α δερεκ〈τ 

4. σζιδϕα, µιντ α βοκροτ 

5. ρ〈ηζζα ϖκιρε α ϖιζεσ λεπεδ∀τ 

6. ελµονδ ϖκιτ µινδεννεκ χσακ ϕ⌠νακ νεµ 

7. εγψ κραϕχ〈ρ 〈ρα (εγψ κραϕχ〈ρτ ρ∀) βεχσλετετ σεµ ηαγψ ϖκιν (βιζ) 

8. αλαποσαν (ϕ⌠λ) βεφΗτ ϖκινεκ 

9. ελκαπϕα α φρακκϕ〈τ (α γραβανχ〈τ) ϖκινεκ 

10. κεζελσβε  ϖεσζ ϖκιτ 

11. λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ∀λ 

12. τζετ οκ〈δ ϖκιρε 

13. λεηορδ (λεσζιδ) ϖκιτ α σ〈ργα φλδιγ 

Α µαγψαρ φορρ〈σοκβ⌠λ νψερτ σζινονιµ φραζεολογιζµυσοκατ εγψσγεσ σζινονιµασορβα 

ρενδεζϖε αζ αλ〈ββι 31 ταγβ⌠λ 〈λλ⌠ µαγψαρ σζινονιµασορτ καπϕυκ: 
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1. �Μεγσζιδ, µεγρ⌠� 

1.1. φελελ∀σσγρε ϖον ϖκιτ 

1.2. µεγροϖ〈σβαν ρσζεστ ϖκιτ 

1.3. µεγµοσσα α φεϕτ ϖκινεκ 

1.4. σζεµρεη〈νψ〈στ τεσζ ϖκινεκ 

1.5. λεσζεδι α κερεσζτϖιζετ ϖκιρ∀λ 

1.6. ρ〈νχβα σζεδ ϖκιτ 

1.7. µεγταντϕα εµβερσγρε 

1.8. τζετ οκ〈δ ϖκιρε 

1.9. λεηορδ (λεσζιδ) ϖκιτ α σ〈ργα φλδιγ 

1.10. σζιδϕα, µιντ α βοκροτ 

1.11. ρ〈ηζζα ϖκιρε α ϖιζεσ λεπεδ∀τ 

1.12. ελµονδ ϖκιτ µινδεννεκ, χσακ ϕ⌠νακ νεµ 

1.13. εγψ κραϕχ〈ρ 〈ρα (εγψ κραϕχ〈ρτ ρ∀) βεχσλετετ σεµ ηαγψ ϖκιν (βιζ) 

2. �Μεγφεγψελµεζ� 

2.1. α κρµρε κοππιντ ϖκινεκ 

2.2. αζ ορρ〈ρα κοππιντ ϖκινεκ 

2.3. γατψ〈βα ρ〈ζ ϖκιτ 

2.4. γζσβα τεσζ ϖκιτ 

2.5. λαποχκα αλ〈 φογ ϖκιτ 

2.6. µεγταντϕα κεσζτψΗβε δυδ〈λνι 

2.7. µεγταντϕα νεκι, η〈νψ α νψολχ 

2.8. µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ 

2.9. ελκαπϕα α φρακκϕ〈τ (α γραβανχ〈τ) ϖκινεκ 

2.10. κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ 

2.11. λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ∀λ 

2.12. π〈λχα αλ〈 φογ ϖκιτ 

2.13. ρϖιδ π⌠ρ〈ζρα φογ ϖκιτ 

3. �Μεγβντετ� 

3.1. βντετστ αδ ϖκινεκ (σζαβ κι ϖκιρε) 

3.2. ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ 

3.3. σσζετρι α χσοντϕαιτ 

3.4. λετρι ϖκινεκ α δερεκ〈τ 

3.5. αλαποσαν (ϕ⌠λ) βεφΗτ ϖκινεκ 



6. σζ. τ〈βλ〈ζατ 

Α ∋∆ΥΡςℑΝ ΛΕΣΖΙ∆, ΜΕΓΡ, ⊃ΛΕΣ ΣΖΑςΑΚΚΑΛ Β⊆ΡℑΛ, Β⇐ΝΤΕΤ⊃ΣΣΕΛ ΦΕΝΨΕΓΕΤ∋  

ϕελεντσ∀ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ 

 ΟΡΟΣΖ 
ΦΡΑΖΕΟΛΟΓΙΖΜΥΣΟΚ 
ΣΖΙΝΟΝΙΜΑΣΟΡΑ 

ΟΡΟΣΖ 
ΦΡΑΖΕΟΛΟΓΙΖΜΥΣΟΚ 
ΜΑΓΨΑΡ 
ΜΕΓΦΕΛΕΛ!Ι 

ΡΥΣΣΖΙΧΙΖΜΥΣΟΚ ΗΑ∆ΡΟςΙΧΣ−
ΓℑΛ∆Ι:  Ο−Μ 
ΣΖΤℑΡ 

ΜΑΓΨΑΡ 
ΣΖΚΙΝΧΣΤℑΡ 
(ΜΣΖκτ) 

1.  ∋Χ 26&;+= ∆+6/), 5 6),10< 
5≅63:).09< +7∋07378, 
+76&2378 1+2+−%., 4−)%378 
5≅2+5+6, .313,378 ,3 ∋7+−%.� 

∋∆υρϖ〈ν λεσζιδ, µεγρ⌠, 
µεγβντετ ϖκιτ, ϖµιρτ∋ 

   

1.1. −∃5∗(.67 :,(,8/ (Φ∋1) +,5/ 
(#∃%:.) 

µεγµοσσα α φεϕτ ϖκινεκ � µεγµοσσα α φεϕτ 
ϖκινεκ; 
λεηορδ ϖκιτ 

µεγµοσσα α φεϕτ 

1.2. &∃67 ?.%−. +,5/ (#∃%:.) (8 1 
%−.) 

(νπ) µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ � � µ⌠ρεσρε ταντ  

1.3. &∃67 (%∃&∃67) ?∃#/ +,5/ 
(=#,46.) (8 1 %−.) 

(νπ) αλαποσαν σσζεσζιδ 
ϖκιτ; 
ϕ⌠λ βεφΗτ ϖκινεκ 

αλαποσαν σσζεσζιδ ϖκιτ; 
ϕ⌠λ βεφΗτ ϖκινεκ 

� ρ〈νχβα σζεδ ϖκιτ 

1.4. %∃&∃67 (&∃67, /46#,.67) >∃−1 
+,5/ (=#,46.) (8 1 %−.) 

(νπ) αλαποσαν (ϕ⌠λ) βεφΗτ 
ϖκινεκ; 
τζετ οκ〈δ ϖκιρε 

� αλαποσαν 
µεγµοσσα α φεϕτ 
ϖκινεκ (〈τϖ) 

µεγµοσσα α φεϕτ 
ϖκινεκ 

1.5. %∃&∃67 =∃#/ +,5/ (=#,46.) (8 1 
%−.) 

(νπ) αλαποσαν (ϕ⌠λ) βεφΗτ 
ϖκινεκ; 
τζετ οκ〈δ ϖκιρε  

� � µεγταντϕα κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι 

1.6. &∃67 &/;/ +,5/ (=#,46.) (8 1 
%−.) 

(νπ) ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ � � µεγταντϕα νεκι, η〈νψ 
α νψολχ 

1.7. 8%)67 8 #∃>,6/ (8 ,>,#,6) +,:, 
(#∃%:.) (8 1 %−.) 

ρ〈σζορτ ϖκιτ ϖµιρε; 
κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ; 
ελκαπϕα α φρακκϕ〈τ ϖκινεκ; 
ρ〈νχβα σζεδ ϖκιτ; 

ρ〈σζορτ ϖκιτ ϖµιρε; 
κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ; 
ελκαπϕα α φρακκϕ〈τ 
ϖκινεκ; 

� γατψ〈βα ρ〈ζ; 
ρ〈νχβα σζεδ; 
κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ;  
ελκαπϕα εγψ φορδυλ⌠ρα 
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ελκαπϕα α γραβανχ〈τ ϖκινεκ;
λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ∀λ 

ρ〈νχβα σζεδ ϖκιτ 

1.8. 8%)67 8 =∋#∋=(∋6 +,:, (#∃%:.) λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ∀λ � κυτψασζορτ⌠βα φογ 
ϖκιτ 

α κρµρε κοππιντ 
ϖκινεκ 

1.9. 8%)67 8 Φ,#∗ +,:, (#∃%:.) λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ∀λ � � κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ 
1.10. −∃+#/6.67 (−∃(,5∃67) ;8,46 

(;8,46∗) +,5/ (=#,46.) 
(νπ) δυρϖ〈ν λεηορδ ϖκιτ; 
ρ〈µ〈σζικ ϖκιρε; 
λεσζιδ ϖκιτ α σ〈ργα φλδιγ 

δυρϖ〈ν λεηορδ ϖκιτ; 
ρ〈µ〈σζικ ϖκιρε; 
λεσζιδ ϖκιτ α σ〈ργα 
φλδιγ 

� αζ ορρ〈ρα κοππιντ 
ϖκινεκ 

1.11. %∃&∃67 −∃ ,#∋;. +,5/ (#∃%:.)  ϖκιτ λεηορδ, λεσζιδ α σ〈ργα 
φλδιγ; 
σζιδϕα µιντ α βοκροτ; 
λεσζεδι (λεϖεσζι) ϖκιρ∀λ α 
κερεσζτϖιζετ 

� � λεσζεδι α κερεσζτϖιζετ 
ϖκιρ∀λ 

1.12. =#,6∋#∋67 (=#,&π∃67, 
=#,0.46.67, =,&#∃.67) 4 
=∋4,0+,5 (4 =∋4+,5) +,:, 
(=#,46.) 

(νπ) λεσζιδϕα α σ〈ργα 
φλδιγ; 
σζιδϕα µιντ α βοκροτ; 
σζιγορ µεγροϖ〈σβαν 
ρσζεστ ϖκιτ 

λεσζιδϕα α σ〈ργα φλδιγ; 
σζιδϕα µιντ α βοκροτ 

� σζιδϕα µιντ α βοκροτ; 
λεσζιδϕα α σ〈ργα 
φλδιγ; 
σζιγορ µεγροϖ〈σβαν 
ρσζεστ ϖκιτ 

1.13. &∃67 =#.+/#.67 +,5/ (=#,46.) ρ〈ηζζα α ϖιζεσ λεπεδ∀τ; 
ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ; 
µεγταντ ϖκιτ κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι; 
µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ 

� � µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι; 
µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ; 
ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ 

1.14. &∃67 =.67 +,5/ (=#,46.) (8 1 
%−.) 

(νπ) λεκαπ ϖκιτ α τζ 
κρµρ∀λ; 
µεγταντ ϖκιτ κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι; 
µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ 

� � µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι; 
ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ;  
µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ 

1.15. %∃&∃67 (&∃67) =∋#</ +,5/ 
(=#,46.) 

(νπ) ελκαπϕα α φρακκϕ〈τ 
ϖκινεκ; 
κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ; 

� βορσοτ τρ ϖκινεκ αζ 
ορρα αλ〈 

γατψ〈βα ρ〈ζ; 
ρ〈νχβα σζεδ 
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1.16. 846∃8.67 9.6.(7 +,5/ 
(=#,46., .#,−.) 

(νπ, ιρον) ρ〈νχβα σζεδ 
ϖκιτ; 
αλαποσαν βεφΗτ ϖκινεκ 

� � ρ〈νχβα σζεδ ϖκιτ 

1.17. %∃&∃67 (&∃67) 6#∋=+/ +,5/ 
(=#,46.) 

(νπ) αλαποσαν ελλ〈τϕα α 
βαϕ〈τ ϖκινεκ 

� αλαποσαν ελϖερ µ⌠ρεσρε ταντ 

1.18. %∃&∃67 :,−+/ +,5/ (=#,46.) (νπ) λεσζεδι (λεϖεσζι) 
ϖκιρ∀λ α κερεσζτϖιζετ 

� σσζεσζιδ, λεηορδ 
(νπ) 

µεγταντϕα νεκι, η〈νψ 
α νψολχ 

1.19. −∃5)67 ;,(+/ +,5/ (=#,46.) (8, 
2 %−.) 

(νπ) µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι  

� � µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι 

1.20. −∃5∗(.67 ;,(+/ +,5/ (=#,46.) 
(8 1 %−.) 

(νπ) µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι  

� � µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι 

1.21. −∃5)67 (−∃(,5∃67) >,+∃ +,5/ 
(=#,46.) (8 3 %−.) 

(νπ) ελδνγετ, ελτ〈νγ〈λ 
ϖκιτ; 
σσζετρι ϖκινεκ α χσοντϕαιτ;
(φενψεγετσκντ) λετρµ α 
δερεκαδατ! 

(νπ) ελδνγετ, ελτ〈νγ〈λ 
ϖκιτ; 
σσζετρι ϖκινεκ α 
χσοντϕαιτ; 
(φενψεγετσκντ) 
λετρµ α δερεκαδατ! 

αλαποσαν ελϖερ 
(νπ) 

αζ ορρ〈ρα κοππιντ;  
α κµρε κοππιντ; 
ρ〈νχβα σζεδ; 
σσζετρι ϖκινεκ α 
χσοντϕαιτ;  
(φενψεγετσκντ) 
λετρµ α δερεκαδατ! 

1.22. −∃5)67 Φ∋1 +,5/ (=#,46.) (8, 
2 %−.) 

(νπ) µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι; 
µ⌠ρεσρε ταντ; 
ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ 

  µεγταντ ϖκιτ 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι;  
µ⌠ρεσρε ταντ;  
ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ 

1.23. %∃&∃67 %8,−/ (6#∋%8,−/) +,5/ 
(=#,46.) 

(νπ) µεγταντϕα κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι 

� � γατψ〈βα ρ〈ζ; 
ορρ〈ρα κοππιντ 

1.24. %∃&∃67 +,=,6. +,5/ (=#,46.) (νπ) λετρι δερεκ〈τ ϖκινεκ � � µεγταντϕα 
εµβερσγρε 

1.25. &∃67 &∋#/ +,5/ (=#,46.) (νπ) ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ; 
ρ〈νχβα σζεδ 

� � γατψ〈βα ρ〈ζ; 
µεγταντϕα κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι 

1.26. #∃40∋4∃67 +/&#. +,5/ (#∃%:.) µεγταντ ϖκιτ κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι 

� � µ⌠ρεσρε ταντ; 
µεγταντϕα νεκι, η〈νψ 
α νψολχ 
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1.27. =#,=.4∃67 .?.<ψ +,5/ (#∃%:., 
.#,−.) 

(νπ, ιρον) κεζελσβε ϖεσζ; 
µεγµυτατϕα νεκι η〈νψ α 
νψολχ 

� ελβ〈νικ ϖκιϖελ (ργ) � 

2. ∋Ρ+−5)62.&78 6),1+= 160701) 
1+2+−%.∋ 

�⊃λεσ σζαϖακκαλ βρ〈λ ϖκιτ�    

2.1. 4−)67 46#/?+/ 4 +,:, (=#,46.) (νπ) λεσζεδι (λεϖεσζι) 
ϖκιρ∀λ α κερεσζτϖιζετ; 
ελµονδ ϖκιτ µινδεννεκ, 
χσακ ϕ⌠νακ νεµ (νπ) 

� � λεσζεδι α κερεσζτϖιζετ 
ϖκιρ∀λ; 
λεσ κριτικ〈ϖαλ ιλλετ 
ϖκιτ 

2.2. #∃%&∋(∃67 =,& ,#∋; +,:, (#∃%:.) 
(8 1 %−.) 

λεηορδ (λεσζιδ) ϖκιτ α σ〈ργα 
φλδιγ; 
σζιδϕα µιντ α βοκροτ; 
λεσζεδι (λεϖεσζι) ϖκιρ∀λ α 
κερεσζτϖιζετ 

ϖκιτ λεηορδ (λεσζιδ) α 
σ〈ργα φλδιγ; 
σζιδϕα µιντ α βοκροτ; 
λεσζεδι (λεϖεσζι) ϖκιρ∀λ α 
κερεσζτϖιζετ 

κεµνψεν λεσζιδ, 
αλαποσαν λεηορδ 
ϖκιτ; 
λεσζεδι ϖκιρ∀λ µγ α 
κερεσζτϖιζετ ισ 
(〈τϖ,τρφ) 

λεσ κριτικ〈ϖαλ ιλλετ;  
µεγκριτιζ〈λ ϖκιτ 

3. ∋Ρ6026+,078 .313,3.0)/∋ �Βντετσσελ φενψεγετ ϖκιτ�    
3.1. −∃:−∃67 (−∃=/46.67) ;,(,&/ 

+,5/, −∃ +,:, (=#,46.)  
µεγταντ ϖκιτ κεσζτψΗβε 
δυδ〈λνι; 
σσζετρι ϖκινεκ α χσοντϕαιτ 

� � βντετστ αδ;  
(µαϕδ) µεγταντϕα 
κεσζτψΗβε δυδ〈λνι!;  
(µαϕδ) ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ! 

 
 



Α 30 ΦΕ−β!λ 〈λλ⌠ οροσζ σζινονιµασορ φορρ〈σ〈υλ ς. Π. Ζσυκοϖ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρα σζολγ〈λτ, µιϖελ, µιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, ς. Μ. Μοκιενκο 

〈λταλ σζερκεσζτεττ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ α ϖιζσγ〈λτ σζινονιµασορτ νεµ 

ταρταλµαζζα. 

Στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε αζ οροσζ φορρ〈σ, α µαγψαρτ⌠λ ελτρ!εν, 

κϖετκεζετεσεν υταλ α ΦΕ−εκ στλυσρτεγβελι ηοϖαταρτοζ〈σ〈ρα σ ρζελµι σζνεζετρε ισ. Α 

µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ νεµ ταρταλµαζ στιλισζτικαι µεγϕεγψζσεκετ. Α 

σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ εγψεσ ΦΕ−εκ κζκελετ#σγϖελ καπχσολατβαν ισ κτσγειµ ϖαννακ: α 

γζσβα τεσζ, λαποχκα αλ〈 φογ ϖκιτ, π〈λχα αλ〈 φογ ϖκιτ ΦΕ−εκ ϖλεµνψεµ σζεριντ α µαι µαγψαρ 

κζνψελϖβεν σζλεσκρ#εν νεµ ηασζν〈λατοσακ. Εννεκ ελλενρε νεµ ταρτοµ κιζ〈ρτνακ, ηογψ 

εγψεσ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι σζεµαντιζ〈χι⌠ϕ〈ηοζ φεληασζν〈ληασσυκ α νεµ κζνψελϖι ΦΕ−

ετ ισ, µιϖελ α σζ⌠βαν φοργ⌠ σζ⌠σζερκεζετεκ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι κπ α 

µαγψαρ νψελϖετ βεσζλ!κ σζ〈µ〈ρα ρτηετ! (γζσβα τεσζ, π〈λχα αλ〈 φογ). 

Α φεντι τ〈βλ〈ζατ (λ〈σδ α 6. σζ. τ〈βλ〈ζατοτ) ηϖεν τκρζι αζ αδοττ σζινονιµασορβα ταρτοζ⌠ 

ΦΕ−εκ σζ⌠τ〈ρι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈τ, µεγφελελτετσνεκ µιν!σγτ, ηελψεσσγτ σ α κτ νψελϖ 

σζινονιµασοραινακ π〈ρηυζαµβα 〈λλτ〈σα σορ〈ν φελµερλ! νεηζσγεκετ. 

Α κτ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασοραινακ ναγψσ〈γ〈βαν λ〈τσζ⌠λαγ νινχσ κλνσεββ 

ελτρσ, αζ εγψβεϖετσνλ αζονβαν σζκσγεσ φιγψελεµβε ϖεννι α µαγψαρ σζινονιµασορβαν 

σζερεπλ! η〈ροµ νεµ κζηασζν〈λατ ΦΕ−ετ, ϖαλαµιντ α ΦΕ−εκ στλυσµιν!στστ, χσακγψ, µιντ 

αζ οροσζ ΦΕ−εκ σζ⌠τ〈ρι ελ!φορδυλ〈σ〈τ, µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετστ ισ. 

ς. Π. Ζσυκοϖ Οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασζ⌠τ〈ρ〈βαν σζερεπλ! 30 ΦΕ κζλ 

Κεσζτηελψι Ερν# Ρυσσζιχιζµυσοκ χ. σζ⌠τ〈ρα 24 ΦΕ−ετ, µγ α κτκτετεσ οροσζ−µαγψαρ σζ⌠τ〈ρ 

21 ΦΕ−ετ νεµ ταρταλµαζ. Α Ηαδροϖιχσ Λ〈σζλ⌠ � Γ〈λδι Λ〈σζλ⌠ 〈λταλ σζερκεσζτεττ κτκτετεσ 

Οροσζ−µαγψαρ σζ⌠τ〈ρ η〈ροµ ΦΕ εσετβεν ηιβ〈σ φορδτ〈στ αλκαλµαζ: 

5,978 5 ∗ε6)∗%Α7 +,:, (#∃%:.) = κυτψασζορτ⌠βα φογ ϖκιτ (Ο−Μ: ΙΙ/56) 

,3−378 (−378) ∗ε6>& +,5/ (=#,46.) = βορσοτ τρ ϖκινεκ αζ ορρα αλ〈 (Ο−Μ: ΙΙ/70) 

,3−378 (−378) 76)∗1& +,5/ (=#,46.) = αλαποσαν ελϖερ (Ο−Μ: Ι/892) 

Αµι αζ ελσ# ΦΕ µαγψαρ µεγφελελ!ϕεκντ φελτντετεττ ∋κυτψασζορτ⌠βα φογ ϖκιτ∋ τϖεσ 

φορδτ〈σ, ϖαγψ εγψνι ργτνζσ, (ς.: κυτψασζορτ⌠βα κερλ ϖκι) � α µαι µαγψαρ νψελϖβεν 

νινχσ ιλψεν φραζεολογιζµυσυνκ. Εζρτ ηελψεσεββ λεννε α λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ#λ, ελκαπϕα α 

γραβανχ〈τ, ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ΦΕ−ελ φορδτανι. 

Α µ〈σοδικ ΦΕ µαγψαρ µεγφελελ!ϕεκντ φελτντετεττ βορσοτ τρ ϖκινεκ αζ ορρα αλ〈 

ϕελεντσε ∋βοσσζαντ∋, νεµ πεδιγ ∋µεγσζιδ∋. Εζρτ εββεν αζ εσετβεν ισ α σζινονιµασορ εγψικ 
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φραζεολογιζµυσ〈τ λεηετ αλκαλµαζνι εκϖιϖαλενσκντ: αλαποσαν βεφ∀τ ϖκινεκ, ρ〈ηζζα α 

ϖιζεσλεπεδ#τ, λεκαπ ϖκιτ α τζ κρµρ#λ, κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ. 

Α ηαρµαδικ εσετβεν α ,3−378 (−378) 76)∗1& +,5/ (=#,46.) οροσζ ΦΕ µαγψαρ 

εκϖιϖαλενσεκντ α σζ⌠τ〈ρ αζ �αλαποσαν ελϖερ� σζαβαδ σζ⌠καπχσολατοτ τντετι φελ. ςλεµνψεµ 

σζεριντ α �µεγσζιδ� ϕελεντσβεν α ηελψεσ µεγφελελ!ϕε αλαποσαν ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ, λεσζεδι 

(λεϖεσζι) ϖκιρ∀λ α κερεσζτϖιζετ, µεγταντ ϖκιτ κεσζτψ∀βε δυδ〈λνι µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι 

µεγφελελ!κετ λεηετνε αλκαλµαζνι, αµελψ φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσκβεν ινκ〈ββ κζελεββ 

〈λλνακ α �µεγσζιδ� ϕελεντσηεζ, µιντ αζ �ελϖερ�, �φιζικαιλαγ β〈νταλµαζ ϖκιτ� ϕελεντσηεζ. 

⊃ρδεκεσ κπετ µυτατ α σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι 

µεγφελελτετσε. Α 30 οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν χσακ κτ εσετβεν ϖαν ρσζλεγεσ 

φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσε: 

.3/≅%078 2+%+5& (()Β) +,5/ (=#,46.) = µεγµοσσα α φεϕτ ϖκινεκ 

5,978 5 63;+7& (5 +;+6+7) +,:, (#∃%:) = κεζελσβε ϖεσζ ϖκιτ; ελκαπϕα εγψ φορδυλ⌠ρα 

Ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεν αζοκατ α χλνψελϖι ΦΕ−ετ ρτεµ, µελψεκ α 

φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−τ!λ σζερκεζετκβεν (αλακτανι, µονδαττανι, σζ⌠κπζσι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν), 

λεξικαι σσζεττελκβεν, στιλισζτικαι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε ρσζβεν 

κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. (Α φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεκκελ, ϖαλαµιντ αζ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ 

νψελϖι µεγφελελτετσνεκ εσετειϖελ α κσ!ββιεκβεν Αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ βεσζδ 

σζιντ∀ εγψβεϖετ# ϖιζσγ〈λατα χ. φεϕεζετβεν β!ϖεββεν ισ φογλαλκοζοµ). 

Αζ οροσζ σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ δντ! τββσγνεκ (σσζεσεν 28 ΦΕ−νεκ) α 

µαγψαρ νψελϖβεν αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εγψσγ φελελ µεγ. Αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεν 

αζοκατ α χλνψελϖι φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ ρτεµ, αµελψεκ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκτ!λ λεξικ〈λισ 

σσζεττελκβεν, σζερκεζετι σ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν, ϖαλαµιντ α φραζεολογιζµυσ 

ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι κπβεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ, αζονβαν φογαλµι 

ταρταλµυκ µεγεγψεζικ, σ α κζλσ σορ〈ν υγψαναζον φυνκχι⌠τ τλτικ βε (φυνκχιον〈λισ 

εκϖιϖαλενσεκ). 

Α κτ νψελϖ σζινονιµασοραιτ αλκοτ⌠ ΦΕ−εκ βελσ! νψελϖι κπβεν ταπασζταληατ⌠ 

ναγψφοκ ελτρσεκετ εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ!κκελ � α κτ νπ ελτρ! ναϖ νψελϖι 

ϖιλ〈γκπϖελ, α βενννκετ κρλϖεϖ! ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ ελτρ! µ⌠δον τρτν! σζεγµεντ〈λ〈σ〈ϖαλ 

µαγψαρ〈ζηατϕυκ. Αζ αναλ⌠γ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ εσετβεν αζ οροσζ σ α µαγψαρ 

εµβερεκ µ〈σ σ µ〈σ φογαλµακκαλ ασσζοχι〈λτ〈κ α ∋µεγσζιδ∋, ∋µεγδοργ〈λ∋, ∋αλαποσαν λεηορδ∋, 

∋µεγβντετ∋ στβ. χσελεκϖσεκκελ καπχσολατοσ ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ ϕελενσγειτ, φραγµεντυµαιτ.  

Αζ εµλτεττ σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ στλυσµιν!στσε αζ οροσζ νψελϖι 

φορρ〈σοκβαν κϖετκεζετεσεν φελ ϖαν τντετϖε, ελλενβεν α µαγψαρ φορρ〈σοκβ⌠λ α ΦΕ−εκ 
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στλυσµιν!στσϖελ καπχσολατοσαν κεϖσ ινφορµ〈χι⌠τ καπυνκ. Κλνσεν ϖονατκοζικ εζ α 

Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρβαν σζερεπλ! ΦΕ−εκρε. 

Αζ οροσζ νψελϖβεν α σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ 30 ΦΕ κζλ 9 α βεσζλτ νψελϖι (.∗ΣΑ.) 

στλυσρτεγηεζ ταρτοζικ, 21 πεδιγ α νπνψελϖι (6.&Λ(.) στλυσρτεγβεν ηασζν〈λατοσ. Α µαγψαρ 

µεγφελελ!κ κζλ χσυπ〈ν εγψ ΦΕ ϖαν ελλ〈τϖα α νπνψελϖι στλυσµιν!στσσελ: ελµονδ ϖκιτ 

µινδεννεκ, χσακ ϕ⌠νακ νεµ (νπ) (ΟΝΓ: µ−188). Εγψ ΦΕ ϖ〈λασζτκοσ, εγψ πεδιγ βιζαλµασ 

στλυσµιν!στσσελ σζερεπελ α σζ⌠τ〈ρακβαν (τζετ οκ〈δ ϖκιρε (ϖ〈λ); εγψ κραϕχ〈ρ 〈ρα (εγψ 

κραϕχ〈ρτ ρ#) βεχσλετετ σεµ ηαγψ ϖκιν (βιζ)). Μινδεββ!λ αρρα α κϖετκεζτετσρε λεηετ ϕυτνι, 

ηογψ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ στλυσρτκε λεηετ!ϖ τεσζι εζεκ κζνψελϖι ηασζν〈λατ〈τ, 

ελλενβεν αζ οροσζ νψελϖβεν 20 ΦΕ ηασζν〈λατα α νπνψελϖι στλυσρτεγρε κορλ〈τοζ⌠δικ.  

Α µεγφελελ! στιλισζτικαι µαγψαρ〈ζατοκ φελτντετσε κλνσεν φοντοσ α κτνψελϖ# 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ εσετβεν, αµελψβ!λ αζ ιδεγεν νψελϖετ τανυλ⌠κ ελιγαζτ〈στ καπνακ α 

φραζεολογιζµυσοκ στλυσρτεγβελι ηοϖαταρτοζ〈σ〈τ, ϖαλαµιντ ηανγυλατι−ρζελµι σζνεζεττ 

ιλλετ!εν. Κ〈ρολψ Σ〈νδορ σζαϖαι αλ〈τ〈µασζτϕ〈κ α στιλισζτικαι τυδνιϖαλ⌠κ φοντοσσ〈γ〈τ αζ ιδεγεν 

νψελϖ τανυλ〈σα σορ〈ν: �� αζ ιδεγεν νψελϖτυδ〈σ λεγµαγασαββ φοκα αζ ιλλετ# νψελϖ σζινονιµ〈ι 

κζττι ϖ〈λογατ〈σβαν ϖαλ⌠ ϕ〈ρτασσ〈γ, α σζινονιµ〈κ στιλισζτικαι 〈ρνψαλατοκ κζτι 

κλνβσγτεϖσ κπεσσγε. Αζ ιλψεν �κοµπετενχια� µ〈ρ σζιντε ελρι αζ ανψανψελϖι τυδ〈σ 

ηατ〈ρ〈τ� (Κ〈ρολψ 1983:208). 

Αµι αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ βελσ! ηιεραρχηικυσ σζερκεζεττ ιλλετι, ς. Π. 

Ζσυκοϖ σζινονιµασζ⌠τ〈ρα α κζσ σζεµαντικαι ταρταλµον βελλ η〈ροµ διφφερενχι〈λ⌠ 

ϕελεντσκοµπονενστ κλνβζτετ µεγ. Αζ 〈λταλ〈νοσ φογαλµι ϕελεντστ!λ αζ εγψεδι, 

διφφερενχι〈λταββ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ φελ ηαλαδϖα α σζερζ! α σζινονιµασορ ΦΕ−ιτ α 

διφφερενχι〈λ⌠ ϕελεντσκοµπονενσεκ αλαπϕ〈ν 3 ϕ⌠λ ελκλντηετ! σζινονιµα−χσοπορτρα οσζτϕα. Α 

φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ λεγ〈λταλ〈νοσαββ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! δοµιν〈νσ ταγϕ〈ηοζ 

ϖισζονψτϖα α η〈ροµ χσοπορτ ταγϕαινακ σορρενδϕε σζεµαντικαι κζελσγκετ µυτατϕα αζ 

〈λταλ〈νοσ (φογαλµι) ϕελεντστ!λ αζ εγψεδι, διφφερενχι〈λταββ ϕελεντσ φελ. 

1. �5 26&;+= ∆+6/), 5 6),10< 5≅63:).09< +7∋07378, +76&2378 +,:,−(., 

4−)%378 5≅2+5+6, .313,378 %∃ 06,−(.� = �δυρϖ〈ν λεσζιδ, µεγρ⌠, µεγβντετ ϖκιτ 

ϖµιρτ� 

2. �∗+−5)62.&78 6),1+= 160701)� = �λεσ σζαϖακκαλ βρ〈λ ϖκιτ� 

3. �∗6026+,078 .313,3.0)/� = �βντετσσελ φενψεγετ ϖκιτ� 

Α σζινονιµασορον βελλ α η〈ροµ ϕελεντσκοµπονενσ νεµ εγψενλ! φαϕσλλψαλ ϖαν 

κπϖισελϖε. Αζ ελσ# ϕελεντσκοµπονενσσελ ς. Π. Ζσυκοϖ σζ⌠τ〈ρα σζεριντ σσζεσεν 27 ΦΕ 

ρενδελκεζικ, 2 ΦΕ α µ〈σοδικ, σ 1 ΦΕ πεδιγ α ηαρµαδικ ϕελεντσκοµπονενστ ρεπρεζεντ〈λϕα. 
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7. σζ. τ〈βλ〈ζατ 

�+;/3.≅5378 +,:,−(., 4735078 5 
2%&∗+), 4/)(.+) ∗+%+:).0)� 

�βεχσαπ, ρ〈σζεδ, φλρεϖεζετ, νεϖετσγεσ 
ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ� 

1. �+;/3.≅5378 +,:,−(., 4735078 5 2%&∗+), 
4/)(.+) ∗+%+:).0)� 

1.1. +4735%978/+4735078 5 −&6313< +,:,−
(. (=#,46.) 

1. �βεχσαπ, ρ〈σζεδ, φλρεϖεζετ, νεϖετσγεσ 
ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ� 

1.1. βολονδοτ χσιν〈λ ϖκιβ∀λ; βολονδδ〈 τεσζ 
ϖκιτ; βολονδϕ〈τ ϕ〈ρατϕα ϖκιϖελ; λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ 

2. �+;/3.≅578, ∗6+5+−078 +,:,−(., 
∗)6)<076078 +,:, (.� 

2.1. .34735%978/.34735078 (.31%)078, 
.379.&78) .+4 +,5/−(. 

2. �βεχσαπ ϖκιτ, ρ〈σζεδ ϖµιρε, ραϖασζσ〈γγαλ 
τλϕ〈ρ ϖκινεκ αζ εσζν� 

2.1. τλϕ〈ρ ϖκινεκ αζ εσζν; φελλτετ ϖκιτ; λ⌠ϖ〈 
τεσζ ϖκιτ; βολονδδ〈 τεσζ ϖκιτ 

2.2. 5+−078/∗6+5)470 ,3 .+4 +,:,−(. 2.2. αζ ορρ〈ν〈λ φογϖα ϖεζετ ϖκιτ 

2.3. ∗+−−)5378/∗+−−)78 (∗+=/378, 
∗+−>)∗078) .3 &−+∋1& +,:,−(. 

2.3. βεκαπϕα α ηοργοτ ϖκι; ϖκι ηορογρα ακαδ; 
λπρε µεγψ 

2.4. +;Ν),:378/+;Ν)<378 .3 1605+= (.3 
1605≅<) +,:,−(. 

2.4. τλϕ〈ρ ϖκινεκ αζ εσζν; βεχσαπ, φελλτετ 
ϖκιτ; λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ; βολονδδ〈 τεσζ ϖκιτ 

2.5. +;5+−078/+;5)470 5+16&2 ∗3%8>3 
+,:,−(. 

2.5. αζ υϕϕα κρ χσαϖαρ ϖκιτ 

2.6. +;5)470 (∗6+5)470) .3 /910.) +,:,−(. 2.6. λπρε χσαλ ϖκιτ; βεχσαπ, 〈τεϕτ ϖκιτ 

3. ∋+4735%978 .0 4 ∋)/; +;/3.≅5378, 
+−&63∋078 +,:,−(.∋ 

3. �βεχσαπ ϖκιτ, κισεµµιζ, βολονδδ〈 τεσζ, 
φλρεϖεζετ, ανψαγιλαγ τνκρετεσζ ϖκιτ� 

3.1. +4735%978/+4735078 4 .+4+/ +,:,−(. 
(.#,−.) 

3.1. (ιρον) χσ#βε ηζ ϖκιτ; κισεµµιζ, τλϕ〈ρ 
ϖκινεκ αζ εσζν; 〈τεϕτ, 〈τϖερ, ρ〈σζεδ ϖκιτ; 
ηοππον µαραδ ϖκι 

4. ∋+75%)1378 07ϑ−(. 5.0/3.0) +7 
2%35.+2+, +;/3.≅5378 +,:,−(.∋ 

4. �ελτερελι ϖκινεκ α φιγψελµτ α 
λεγφοντοσαββρ⌠λ, βεχσαπ ϖκιτ� 

4.1. +75+−078/+75)470 2%3,3 +,5/−(. 4.1. ελτερελι ϖκινεκ α φιγψελµτ ϖκιρ∀λ, ϖµιρ∀λ; 
σζεµφνψϖεσζτ∀ µ⌠δον ιγψεκσζικ ϖκιτ βεχσαπνι 

4.2. ,3/3,≅5378/,3/3,378 2%3,3 +,5/−(., 
0∋5−(. (=#,46.) 

4.2. (νπ) πορτ ηιντ ϖκινεκ α σζεµβε; 
µεγτϖεσζτ, φλρεϖεζετ, κιϕ〈τσζικ ϖκιτ 

5. ∋∗+47+9..≅/0 63,2+5+63/0 .3/)6)..+ 
+75%)1378 5.0/3.0) +7 2%35.+2+, 
+;/3.≅5378 +,:,−(.∋ 

5. �α σοκ βεσζδδελ σζ〈νδκοσαν ελτερελι 
ϖκινεκ α φιγψελµτ α λεγφοντοσαββρ⌠λ βεχσαπ 
ϖκιτ� 

5.1. ,32+53605378/,32+5+6078 ,&;≅ +,5/−(. 5.1. λψυκατ βεσζλ ϖκινεκ α ηασ〈βα; τελεβεσζλι 
ϖκινεκ α φεϕτ; µελλβεσζλσσελ φλρεϖεζετ ϖκιτ 

6. ∋+;/3.≅5378 +,:,−(., ∗6)−4735%99 06,−
(. 5 ;+%)) 5≅2+−.+/ +45)?).00, ∋)/ Ε7+ 
)478 .3 43/+/ −)%)∋ 

6. �βεχσαπ ϖκιτ, ϖµιτ ϕοββ, κεδϖεζ#ββ φνψβεν 
τντετ φελ, µιντ αηογψαν αζ α ϖαλ⌠σ〈γνακ 
µεγφελελ� 

6.1. 5706378/57)6)78 +∋10 +,5/−(. 6.1. πορτ ηιντ ϖκινεκ α σζεµβε; µ〈σ 
(κεδϖεζ#ββ) σζνβεν τντετ φελ ϖµιτ 

7. ∋<53473948, +;/3.≅5378, 4+,−35378 7. �βεχσαπ ϖκιτ, διχσεκϖσσελ ιγψεκσζικ 
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%&∋()) 5∗)∋37%).0) , 4∋>∋ .(. , 0∋5−(.∋ νµαγ〈ρ⌠λ κεδϖεζ#ββ βενψοµ〈στ κελτενι, 
ϕοββ φνψβεν φελτντετνι ϖκιτ, ϖµιτ� 

7.1. ∗&41378/∗&47078 ∗≅%8 5 2%3,3 +,5/−
(. 

7.1. πορτ ηιντ ϖκινεκ α σζεµβε 

8. ∋5.&(378 +,5/−(. %+:.≅) 
∗6)−4735%).09 , 0∋5−(.; +;/3.≅5378 
+,:,−(.∋ 

8. �ϖκιβεν ιγψεκσζικ ηαµισ βενψοµ〈στ κελτενι 
ϖµιρ∀λ, βεχσαπ ϖκιτ� 

8.1. ∗&−6078/,3∗&−6078 /+,20 +,5/−(. 
(=#,46.) 

8.1. (νπ) κ〈βτϕα ϖκινεκ αζ αγψ〈τ; φλρεϖεζετ, 
βεχσαπ ϖκιτ 

8.2. /+6+∋078/,3/+6+∋078 2+%+5& (;3(1& 
(:#/>,−=#,46.)) +,5/−(. 

8.2. (νπ, δυρϖα) ηλψτι ϖκινεκ α φεϕτ; 
φλρεϖεζετ, βεχσαπ; λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ 

8.3. ,3;05378/,3;078 ;310 +,5/−(. 
(=#,46.) 

8.3. (νπ) κ〈βτϕα (ηλψτι, πασσζροζζα) ϖκινεκ 
αζ αγψ〈τ (δυρϖα) 

8.4. 516&∋05378/516&7078 ;310 +,5/−(. 
(=#,46.) 

8.4. (νπ) κ〈βτϕα (ηλψτι, πασσζροζζα) ϖκινεκ 
αζ αγψ〈τ (δυρϖα) 

8.5. ,3;05378/,3;078 ∗3/+6+10 +,5/−(. 
(=#,46.) 

8.5. (νπ) κ〈βτϕα (ηλψτι, πασσζροζζα) ϖκινεκ 
αζ αγψ〈τ (δυρϖα) 

8.6. 4;05378/4;078 4 7+%1& +,:,−(. 8.6. µεγζαϖαρϕα ϖκινεκ α φεϕτ; ελϖεσζι ϖκινεκ 
α ϕ⌠ζαν εσζτ 

8.7. 4;05378/4;078 4 ∗3.73%≅1& +,:,−(. 
(=#,46.) 

8.7. µεγζαϖαρϕα ϖκινεκ α φεϕτ; ελϖεσζι ϖκινεκ 
α ϕ⌠ζαν εσζτ 

8.8. 5)(378 %3∗(& (.35)4078 %3∗(0) .3 
&(0 +,5/−(. (−,8., =#,46.) 

8.8. (νπ, νεολ) ηλψτ, µεγτϖεσζτ, βεχσαπ, 
φλρεϖεζετ ϖκιτ; ηλψτι αζ αγψ〈τ ϖκινεκ (δυρϖα)

9. ∋−)=475&9 +;/3..≅/ ∗&7Α/, ∗60;)239 
1 63,%0∋.≅/ &%+513/, −+;0537849 0∋:,−(. 
,6 +,:,−(.∋ 

9. �βεχσαπ ϖκιτ, κλνβζ# χσελεκκελ, 
ραϖασζσ〈γγαλ ιγψεκσζικ ελρνι ϖκινλ ϖµιτ� 

9.1. ;6378/5,978 .3 ∗&(1& (.3 ∗&(1369 
=#,46.) +,:,−(. 

9.1. παλιρα ϖεσζ ϖκιτ (αργ⌠) 

9.2. ;6378/5,978 .3 363∗3 +,:,−(. (=#,46. 
.(. ?∃#:.) 

9.2. (νπ ϖ αργ⌠) παλιµαδ〈ρνακ νζ ϖκιτ 
(αργ⌠) 

9.3. ;6378/5,978 .3 <α%95& (<3%951& 
(Φ/6(.−.#,−.)) +,:,−(. (:#/>,−=#,46. .(. 
?∃#:.) 

9.3. (νπ, δυρϖα ϖ. αργ⌠) 〈τϖερ, 〈τρ〈ζ ϖκιτ 
(αργ⌠); χσ#βε ηζ ϖκιτ; ποτψ〈ρα λεσ ϖκινλ  

9.4. ;6378/5,978 .3 ∆+.368 +,:,−(. 
(?∃#:.) 

9.4. (αργ⌠) φελλτετ, βεπαλιζ, 〈τεϕτ, 〈τδοβ ϖκιτ 
(αργ⌠); παλιρα ϖεσζ ϖκιτ (αργ⌠) 

9.5. ∗+=/378 (∗+−−)78) .3 ∆&∆& +,:,−(. 
(=#,46.) 

9.5. (νπ) φελλτετ, βεπαλιζ, 〈τεϕτ, 〈τδοβ ϖκιτ 
(αργ⌠); χσ#βε ηζ ϖκιτ 

10. ∋,3∗&7≅5378, +;/3.≅5378 +,:,−(.∋ 10. �σσζεζαϖαρ, βεχσαπ ϖκιτ� 

10.1. /)7378 ∗)7%0 10.1. σσζεκυσζ〈λϕα α σζ〈λακατ; βεχσαπ ϖκιτ; 
καϖαρϕα α δολγοκατ; κελεπχβε χσαλ ϖκιτ; λπρε 
χσαλ ϖκιτ 
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Αζ �&/06378/&/)6)78� � �µεγηαλ� φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ µινδεν νψελϖβεν, γψ 

αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖβεν ισ, α λεγτββ ταγοτ σζ〈µλ〈λ⌠ σζινονιµασορ. Ο. Ναγψ Γ〈βορ σ 

Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα Μαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρα 26 λεξµ〈τ σ 36 ΦΕ−ετ σορολ ε σζινονιµασορβα. 

Ηασονλ⌠ µεννψισγ# λεξµ〈τ (σσζεσεν 23) ταρταλµαζ Κισσ Γ〈βορ 〈λταλ σζερκεσζτεττ Μαγψαρ 

σζ⌠κινχστ〈ρ. Ροκον ρτελµ∀ σζαϖακ, σζ⌠λ〈σοκ σ ελλενττεκ σζ⌠τ〈ρα ισ. Εζ υτ⌠ββι σζ⌠τ〈ρ 

αζονβαν µ〈ρ 62 ΦΕ−ετ σορολ α �µεγηαλ� σζινονιµασορηοζ. Α κτ µαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ 

αδαταιτ εγψµ〈σρα ϖεττϖε α µαγψαρ νψελϖβεν α �µεγηαλ� σζινονιµασορηοζ σσζεσεν 63 ΦΕ 

ταρτοζικ. Αζ οροσζ φορρ〈σκντ σζολγ〈λ⌠ ς. Μ. Μοκιενκο Οροσζ φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρα α �µεγηαλ� σζινονιµασορηοζ σσζεσεν 64 ΦΕ−ετ σορολ (≅&/10,/& 

1997:319−320). 

Ο. Ναγψ Γ〈βορ � Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα: Μαγψαρ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ. Ακαδµιαι Κιαδ⌠, 
Βυδαπεστ. 1995: 261. 

∋ΜΕΓΗΑΛ∋ 

Σζαϖακ: Φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ: 

1. εληαλ〈λοζικ (ηιϖ) 
2. εξιτ〈λ (σζακνψ) 
3. εληυνψ (ϖ〈λ)  
4. κιµλικ (ργ) 
5. κινψιφφαν (αργ⌠) 
6. κιπυρχαν (αργ⌠) 
7. κιβυγγψαν (αργ⌠) 
8. κιπρττψεν (αργ⌠) 
9. βε− ϖ. µεγκρεπ〈λ (αργ⌠) 
10. ελπατκολ (τρφ ϖ. γνψ) 
11. κιτερτικ (γνψ) 
12. φελφορδυλ (δυρϖα) 
13. µεγδγλικ (δυρϖα) 
14. µεγγεβεδ (δυρϖα) 
15. κινψλικ (ϖυλγ) 
16. ελπυσζτυλ <σαϕν〈λατοσ µ⌠δον, η〈βορβαν, 

νψοµορσ〈γοσαν> 
17. κισζενϖεδ <σλψοσαν σζενϖεδϖε> (ϖ〈λ) 
18. σζρνψετηαλ <βορζαλµατ κελτ∀ µ⌠δον> 
19. βελεηαλ ϖµιβε <µεγηαλ ϖµελψ 

βετεγσγβεν> 
20. οττµαραδ <τ. .> (σζπτ∀ ισ) 
21. ελεσικ <η〈βορβαν> 
22. εληαλ <ϖκι αζ λ∀κ µελλ∀λ> 
23. υτ〈ναηαλ <ϖκι υτ〈ν> 
24. υτ〈ναµεγψ <ϖκι υτ〈ν> (νπ, σζπ) 
25. οδαϖσζ, ελϖσζ <η〈βορ, βαϕ 

σζερενχστλενσγ κϖετκεζτβεν> 
26. εληυλλ <η〈ζι〈λλατ τµεγεσεν> 

1. ελµεγψ κζλνκ ρκρε (ϖ〈λ, σζπτ∀ ισ) 
2. ελµεγψ οδα, αηονναν νινχσ ϖισσζατρσ 

(ιροδ., σζπτ∀ ισ) 
3. α µ〈σϖιλ〈γρα κλτζικ 
4. ελκλτζικ ϖ. ελτ〈ϖοζικ (ρκρε ϖ. αζ λ#κ 

κζλ ϖ. σορ〈β⌠λ) 
5. ελκλτζικ (ελτ〈ϖοζικ) αζ λ#κ κζλ (σορ〈β⌠λ) 
6. ρκ νψυγαλοµρα, νψυγοϖ⌠ρα τρ 
7. βεηυνψϕα α σζεµτ (ρκρε) 
8. λεηυνψϕα α σζεµτ (ρκ 〈λοµρα ϖ. ρκρε) 
9. ρκ 〈λοµβα µερλ (ιροδ) 
10. ελραγαδϕα α ηαλ〈λ (ιροδ) 
11. σρβα ϖ. κοπορσ⌠βα σζ〈λλ (κισσ ργ) 
12. κιαδϕα ϖ. (ϖ〈λ) κιλεηελι (α) λελκτ (κισσ ργ) 
13. κιµλικ αζ 〈ρνψκϖιλ〈γβ⌠λ (ργ) 
14. µεγτρ ατψ〈ιηοζ ϖ. #σειηεζ (κιϖ) 
15. βεφεϕεζι αζ λεττ (σζπτ∀) 
16. λετεσζι α γονδϕ〈τ (σζπτ∀) 
17. λετεσζι α καναλατ (νπ ϖ. αργ⌠) 
18. φελδοβϕα α ταλπ〈τ (αργ⌠) 
19. φελκτικ αζ 〈λλ〈τ (τ〈ϕ) 
20. κιηζζ〈κ ϖ. κιρ〈ντϕ〈κ ϖ. ελρ〈ντϕ〈κ αλ⌠λα α 

γψκνψτ (τ〈ϕ) 
21. φελϖεσζι α νηαι νεϖετ (τρφ) 
22. βεαδϕα α κυλχσοτ (τρφ ϖ. γνψ) 
23. κιτερτικ α β#ρτ (γνψ) 
24. ϕοββλτρε σζενδερλ <χσενδεσεν: ϖ〈λ ϖ. τρφ> 
25. ελαλσζικ (ρκρε ϖ. αζ ∨ρβαν) (ϖ〈λ, σζπτ∀) 
26. ελσζενδερεδικ ϖ. ελσζενδερλ ϖ. ελπιηεν ϖ. 

(ργ) ελνψυγσζικ ϖ. (ριτκα) ελσζυννψαδ 
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(ρκρε ϖ. αζ ∨ρβαν) 
27. 〈τσζενδερλ α µ〈σϖιλ〈γρα <κλ. ϖαλλ. 

σζ⌠ηασζν.> (ριτκα) ϖ. αζ ρκκϖαλ⌠σ〈γβα 
28. ϖισσζααδϕα Τερεµτ#ϕνεκ α λελκτ <ϖαλλ. 

σζ⌠ηασζν.> 
29. ϖγε λεσζ <κλ. ηατ−ϖαλ, ιλλ. φενψεγετ∀ζσλ> 
30. ηαλ〈λ〈τ λελι <ϖηολ> (ιροδ) 
31. οττηαγψϕα α φογ〈τ <ϖαλαµελψ ϖ〈λλαλκοζ〈σον 

ραϕταϖεσζτϖε> (γνψ) 
32. φ∀βε ηαραπ <ερ∀σζακοσ ηαλ〈λλαλ> (τρφ ϖ. 

γνψ) 
33. ελµεγψ (Φλδϖ〈ρρα) δεσζκ〈τ 〈ρυλνι (νπ, τρφ) 

<ελτεµετσρε ισ υταλϖα> 
34. αλυλρ⌠λ φογϕα σζαγολνι αζ ιβολψ〈τ (τρφ ϖ. γνψ)
35. ιττηαγψϕα ϖιτ, ϖγλεγ εληαγψϕα ϖιτ ϖ. 

εληαγψ βενννκετ <α η〈τραµαραδοττακ 
σζεµποντϕ〈β⌠λ νζϖε> (ϖ〈λ) 

36. κιδ#λ α σορβ⌠λ <α κζσσγ ταγϕαι κζλ> 
(ϖ〈λ) 

 

Κισσ Γ〈βορ: Μαγψαρ σζ⌠κινχστ〈ρ. Ροκον ρτελµ∀ σζαϖακ,  σζ⌠λ〈σοκ σ ελλενττεκ σζ⌠τ〈ρα. 
ΤΙΝΤΑ Κνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ, 1999: 566−567. 

∋ΜΕΓΗΑΛ∋ 

Σζαϖακ: Φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ: 

1. εληυνψ 
2. εληαλ〈λοζικ 
3. εξιτ〈λ (σζακ) 
4. εληαλ 
5. µεγβολδογυλ 
6. ελαλσζικ 
7. ελσζενδερλ 
8. κισζενϖεδ 
9. ελµεγψ 
10. ελτ〈ϖοζικ 
11. ελκλτζικ 
12. κιτερτικ 
13. φελφορδυλ (δυρϖα) 
14. µεγγεβεδ (δυρϖα) 
15. ελπατκολ (δυρϖα) 
16. µεγδγλικ (δυρϖα) 
17. κινψλικ (δυρϖα) 
18. βεκρεπ〈λ (σζλενγ) 
19. µεγκρεπ〈λ (σζλενγ) 
20. µεγµυρδελ (σζλενγ) 
21. κιπυρχαν (σζλενγ) 
22. κινψιφφαν (σζλενγ) 
23. [ηαρχβαν, ερ∀σζακοσ ηαλ〈λλαλ] ελπυσζτυλ 

1. α µ〈σϖιλ〈γρα κλτζικ 
2. αλυλρ⌠λ σζαγολϕα αζ ιβολψ〈τ 
3. 〈τσζενδερλ α µ〈σϖιλ〈γρα 
4. αζ ρκ ϖιλ〈γοσσ〈γ φνψεσκεδικ νεκι 
5. βεαδϕα α κυλχσοτ (σζλενγ) 
6. βεαδϕα αζ ιπαρτ (σζλενγ) 
7. βεφεϕεζι αζ λεττ 
8. βεφεϕεζι φλδι π〈λψαφυτ〈σ〈τ 
9. βχστ ϖεσζ αζ 〈ρνψκϖιλ〈γτ⌠λ 
10. χσοντϕ〈ρα η∀λ α β#ρε 
11. ελαλσζικ α γψερτψ〈ϕα 
12. ελαλσζικ ρκρε 
13. ελεϕτεττε α καναλ〈τ 
14. λεττ ϖεσζτι 
15. ελϕν ρτε α Κασζ〈σ 
16. ελκλτζικ α µ〈σϖιλ〈γρα 
17. ελκλτζικ ℑβραη〈µ κεβελβε 
18. ελκλτζικ αζ ρκ ινδι〈νµεζ#κρε 
19. ελµεγψ Φλδϖ〈ρρα δεσζκ〈τ 〈ρυλνι  
20. ελνψϕτοττα α βοχσκορτ 
21. ελολτϕ〈κ γψερτψ〈ϕ〈τ 
22. ελραγαδϕα α ηαλ〈λ (ϖ〈λ) 
23. ελραγαδτα Σζεντ Μιη〈λψ λοϖα 
24. ελσζακαδ αζ λετε φοναλα 
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25. ελτ〈ϖοζικ αζ λ#κ σορ〈β⌠λ 
26. φελδοβϕα α ταλπ〈τ (σζλενγ) 
27. φελκτικ αζ 〈λλ〈τ 
28. φελϖεσζι α νηαι νεϖετ (βιζ) 
29. φ∀βε ηαραπ (βιζ) 
30. ηαλ〈λ〈τ λελι [ηαρχβαν, ερ∀σζακοσ ηαλ〈λλαλ] 

ελπυσζτυλ 
31. ιττ ηαγψϕα αζ 〈ρνψκϖιλ〈γοτ 
32. ϕοββλτρε σζενδερλ 
33. κιαδϕα α λελκτ 
34. κιδ#λ α σορβ⌠λ (βιζ) 
35. κιηζτ〈κ αλ⌠λα α γψκνψτ 
36. κιλεηελι α λελκτ (ϖ〈λ) 
37. κιµλικ αζ 〈ρνψκϖιλ〈γβ⌠λ (ϖ〈λ) 
38. κιτερτεττκ α β#ρτ 
39. λεηυνψϕα α σζεµτ 
40. λεηυνψϕα α σζεµτ ρκρε (ϖ〈λ) 
41. λετεσζι α γονδϕ〈τ 
42. µαγ〈ηοζ σζ⌠λτϕα αζ Ιστεν 
43. µεγσζ∀νικ λτεζνι 
44. µεγτρ ατψ〈ιηοζ (ϖ〈λ) 
45. µεγτρ #σειηεζ (ϖ〈λ) 
46. οττηαγψϕα α φογ〈τ 
47. ρκ 〈λοµβα µερλ (ϖ〈λ) 
48. ρκ νψυγοϖ⌠ρα τρ (ϖ〈λ) 
49. πορβα ηαραπ 
50. ρ〈η∀λ α β#ρ 
51. σρβα σζ〈λλ 
52. υτολρι α ϖγ  
53. υτολσ⌠τ ργ 
54. τττ αζ ⌠ρ〈ϕα 
55. ϖγε λεσζ 
56. ϖγλεγ εληαγψϕα ϖιτ 
57. ϖγσ#τ λεηελ 
58. ϖισσζααδϕα λελκτ τερεµτ#ϕνεκ (ϖ〈λ) 
59. ϖισσζατρ α πορβα, µελψβ#λ ϖτετεττ 

Αζ �&/06378/&/)6)78� φογαλµι ταρταλµ οροσζ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ βελσ! 

ηιεραρχηικυσ φελπτσε α ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ λεγϕαββ οροσζ 

σζινονιµασζ⌠τ〈ρβαν α σζινονιµασορ ναγψσ〈γα ελλενρε σεµ αννψιρα ταγολτ, µιντ αζ 

ελ!ββιεκβεν ϖιζσγ〈λτ σζινονιµασορ ϖολτ. Α σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι α σζινονιµασορον βελλ αζ 〈λταλ〈νοσ 

φογαλµι ϕελεντστ!λ αζ εγψεδι, διφφερενχι〈λταββ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! σζινονιµ ΦΕ−εκ φελ 

ηαλαδϖα ητ ϕ⌠λ ελκλντηετ! σζινονιµα−χσοπορτοτ κλνβζτετνεκ µεγ. Ε κτ σζινονιµασορ 

ηιεραρχηικυσ φελπτσβεν ισ α ητ χσοπορτ εληελψεζκεδσε, φντρ!λ λεφελ ηαλαδϖα, α δοµιν〈νσ 

ταγηοζ ϖαλ⌠ σζεµαντικαι κζελσγκετ µυτατϕα � αζ 〈λταλ〈νοσ (φογαλµι) ϕελεντστ!λ αζ εγψεδι, 

διφφερενχι〈λταββ ϕελεντσ φελ. 
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8. σζ. τ〈βλ〈ζατ 

�ΥςΟΗℑ_]/ΥςΜΗ⊃_]� �ΜΕΓΗΑΛ� 

1. �&/06378/&/)6)78� 1. �µεγηαλ� 

1.1. +7∗635%97849/+7∗63507849 
(+7<+−078/+7+=70) .3 7+7 45)7 

1.1. α µ〈σϖιλ〈γρα κλτζικ  

1.2. +7∗635%97849/+7∗63507849 1 
∗63+7>3/ (/46∃#. .(. Φ/6(.) 

1.2. (ργ ϖ. τρφ) ελτ〈ϖοζοττ αζ #σειηεζ 
(#σαπ〈ιηοζ); µεγτρ ατψ〈ιηοζ ϖ. #σειηεζ 
(ργ)  

1.3. &<+−078/&=70 (&−3%97849/&−3%07849; 
+7<+−078/+7+=70) 5 0.+= (,326+;.≅=, 
%&∋(0=) /06 (8∗4.) 

1.3. (ϖ〈λ) ϕοββλτρε σζενδερλ; <χσενδεσεν: 
ϖ〈λ ϖ. τρφ> α τλϖιλ〈γρα κλτζικ 

1.4. +7<+−078/+7+=70 
(∗)6)4)%97849/∗)6)4)%07849) 5 5)∋.+478 
(8∗4.) 

1.4. (ϖ〈λ) 〈τσζενδερλ α µ〈σϖιλ〈γρα <κλ. 
ϖαλλ. σζ⌠ηασζν.> (ριτκα); 〈τσζενδερλ αζ 
ρκκϖαλ⌠σ〈γβα 

1.5. +7<+−078/+7+=70 
(∗)6)4)%97849/∗)6)4)%07849) 5 %&∋(&Β 
(;&−&?&Β) :0,.8 (8∗4.) 

1.5. (ϖ〈λ) ϕοββλτρε σζενδερλ <χσενδεσεν: 
ϖ〈λ ϖ. τρφ> 

1.6. +7<+−078/+7+=70 1 5)∋.+/& 
;%3:).475& (/46∃#., 8∗4.) 

1.6. (ργ, ϖ〈λ) ρκρε µεγδιχσ#λτ; ρκ 
νψυγαλοµρα (νψυγοϖ⌠ρα) τρ 

1.7. +7∗63507849/+7∗635%97849 5 
)%04)=410) ∗+%9 (/46∃#.) 

1.7. (ργ) ελτ〈ϖοζοττ (ελκλτζττ) αζ ρκ 
ϖαδ〈σζµεζ#κρε; ελτ〈ϖοζοττ αζ ρκ 
ινδι〈νµεζ#κρε 

1.8. &<+−078/&=70 0, :0,.0 1.8. µ〈σϖιλ〈γρα κλτζικ; ελτ〈ϖοζικ αζ λ#κ 
σορ〈β⌠λ 

1.9. +4735%978/+4735078 :0,.8 1.9. ρκρε ιττ ηαγψϕα αζ ε ϖιλ〈γι λετετ 

1.10. &<+−078/&=70 +7 .34 1.10. ελµεγψ κζλνκ ρκρε (ϖ〈λ, σζπτ∀ 
ισ); ιττηαγψϕα ϖιτ; ϖγλεγ εληαγψϕα ϖιτ; 
ϖγλεγ εληαγψ βενννκετ <α 
η〈τραµαραδοττακ σζεµποντϕ〈β⌠λ νζϖε> (ϖ〈λ)

1.11. 1+.∋378/1+.∋078 (+1+.∋078) :0,.8 
(5)1) 

1.11. βεφεϕεζι αζ λεττ (σζπ); λεττϕα ϖγετ 
ρ 

1.12. ∗+10−378/∗+10.&78 [;)%≅=] 45)7 1.12. ιττ ηαγψϕα αζ 〈ρνψκϖιλ〈γοτ; βχστ 
ϖεσζ αζ 〈ρνψκϖιλ〈γτ⌠λ 

1.13. +7<+−078/+7+=70 +7 /063 [4)2+] 
(/46∃#.) 

1.13. (ργ) α µ〈σϖιλ〈γρα κλτζικ  

1.14. +7−35378/+7−378 [+2& −&(& (8∗4. 
.(. .#,−.) 

1.14. (ϖ〈λ, ϖ. ιρον) ϖισσζααδϕα λελκτ α 
τερεµετ#ϕνεκ <ϖαλλ. σζ⌠ηασζν.>  

1.15. +∗+∋078 (∗+∋078) 5 ;+,) (5 [+2)) 
(/46∃#., 6,#?.) 

1.15. (ργ, νν) ελαλσζικ ρκρε ϖ. αζ ∨ρβαν 
(ϖ〈λ, σζπτ∀)  

1.16. &<+−078/&=70 .3 .05& [+:0Β 
(/46∃#., 8∗4.) 

1.16. (ργ, νν) ελκλτζικ αζ ρκ 
ϖαδ〈σζµεζ#κρε; ελκλτζικ αζ ρκ 
ινδι〈νµεζ#κρε 
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1.17. ;+2 ∗60;63% (,3;63% ) +,:, (/46∃#., 
=#,46.) 

1.17. (ργ, νπ) µαγ〈ηοζ ϖεττε αζ Ιστεν; 
µαγ〈ηοζ σζ⌠λτϕα αζ Ιστεν  

1.18. ∗605)% [+2 1 1+.>& +,:, (/46∃#.) 1.18. (ργ) Ιστεν ϖγετ ϖετεττ λετνεκ 

1.19. ∗+=70 ∗)6)− [+2+/ +75)7 −)6:378 
(/46∃#., 8∗4.) 

1.19. (ργ, ϖ〈λ) µ〈ρ Ιστεν ελ#ττ φελελ τεττειρτ 

1.20. 2+4∗+−8 5)1& .) −3% (/46∃#., 8∗4.) 1.20. (ργ, ϖ〈λ) εννψιτ ρενδελτ νεκι αζ Ιστεν 

1.21. +7∗&41378/+7∗&47078 (∗&47078) 
−&(& .3 ∗+139.0) (/46∃#.) 

1.21. (ργ) ρκ νψυγοϖ⌠ρα τρ (ϖ〈λ)  

1.22. 04∗&41378/04∗&47078 
(5≅∗&41378/5≅∗&47078) −&< 

1.22. κιλεηελι α λελκτ (ϖ〈λ); ϖγσ#τ λεηελ  

1.23. 04∗&41378/04∗&47078 ∗+4%)−.0= 
5,−+< 

1.23. κιλεηελι α λελκτ (ϖ〈λ); κιαδϕα α λελκτ; 
ϖγσ#τ λεηελ  

1.24. −&< 5+. .% +,:, (=#,46.) 1.24. (νπ) ελσζ〈λλτ βελ#λε α π〈ρα  

1.25. ,316≅78 2%3,3 1.25. ρκρε βεηυνψϕα α σζεµτ (ϖ〈λ); 
βεηυνψϕα α σζεµτ (ρκρε)  

1.26. ,31370%048 2%3,3 07. 1.26. φεννακαδτ α σζεµε; µεγηαλτ 

1.27. ,34.&78 (∗+∋078, &4.&78) 5)∋.≅/ 
(∗+4%)−.0/, /)675≅/) 4.+/ 

1.27. ρκ 〈λοµβα µερλ (ιροδ) 

1.28. &4.&78 .3 5)10 5)1+5 (.3 5)10 5)∋.≅)) 1.28. ελσζενδερεδικ (ελσζενδερλ) ρκρε; 
ελπιηεν (ργ ελνψυγσζικ ϖ. ριτκα ελσζυννψαδ) 
ρκρε (ϖ. αζ ∨ρβαν) 

1.29. 4/):078 2%3,3 (+∋0) (/46∃#., 8∗4.) 1.29. (ργ, ϖ〈λ) ρκρε λεηυνψϕα α σζεµτ; 
(ρκ 〈λοµρα) 

1.30. %+:07849/%)∋8 (4<+−078/4+=70) 5 
26+; (5 /+20%&) 

1.30. α σρβα (α κοπορσ⌠βα) σζ〈λλ  

1.31. %+:07849/%)∋8 (&<+−078/&=70) 5 
,)/%Β 

1.31. α σρβα τεσζικ; α σβα σζ〈λλ  

1.32. %)∋8 ∗+− +;63,3 (/46∃#., 8∗4.) 1.32. (ργ, ϖ〈λ) φελραϖαταλοζζ〈κ; α ραϖαταλον 
φεκσζικ 

1.33. %)∋8 ∗+− −)6.+5+) +−)9%8>) (/46∃#., 
=#,46., Φ/6(.) 

1.33. αλυλ⌠λ σζαγολϕα αζ ιβολψ〈τ 

1.34. .3−)78 −)6)59..≅= 7&%&∗ (/46∃#., 
=#,46., Φ/6(.) 

1.34. (ργ, νπ, τρφ) κοπορσ⌠βα τεσζικ; 
ελτεµετικ 

1.35. −+41+= .316≅7849 (=#,46., Φ/6(.) 1.35. (νπ, τρφ) ελµεγψ (Φλδϖ〈ρρα) δεσζκ〈τ 
〈ρυλνι 

1.36. .3 ∗+2+47 +7.)470 +,:, 1.36. ραϖαταλρα τεσζικ; φελραϖαταλοζζ〈κ; 
κιτερτικ α ηολττεσττ 

1.37. %0(37849/%0(07849 (6)(07849 
=#,46.) :0,.0 

1.37. λεττ ϖεσζτι  

1.38. 634473537849/6344737849 1.38. κιµλικ αζ 〈ρνψκϖιλ〈γβ⌠λ; βχστ ϖεσζ 
αζ 〈ρνψκϖιλ〈γτ⌠λ; ιττ ηαγψϕα αζ 
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(∗6+?37849/634∗6+?37849) 4 :0,.8Β 〈ρνψκϖιλ〈γοτ  

1.39. 1+.)> ∗60<+−07/∗60()% +,5/ 1.39. ηαλ〈λ〈τ λελι; υτολρι α ηαλ〈λ; υτολρι α 
ϖγ; ϖγε λεσζ  

1.40. ∗6013,378 (5)%)78, ∗+5)%)78) −+%2+ 
:078 

1.40. ελκλτζικ (ελτ〈ϖοζικ) αζ λ#κ σορ〈β⌠λ; 
ϖισσζααδϕα λελκτ τερεµτ#ϕνεκ; ϖγλεγ 
ιττηαγψ (εληαγψ) βενννκετ; ελµεγψ 
κζλνκ ρκρε 

1.41. −35378/−378 −&;3 (=#,46., =#∋−∋>#.) 1.41. (νπ, πεϕορ) µεγγεβεδ (δυρϖα); 
ελπατκολ (τρφ ϖ. γνψ); κινψιφφαν (σζλενγ); 
φελδοβϕα α ταλπ〈τ 

1.42. +7−35378/+7−378 1+.>≅ (=#,46., 
=#∋−∋>#.) 

1.42. (νπ, πεϕορ) βεαδϕα α κυλχσοτ (τρφ ϖ. 
γνψ); βεαδϕα αζ ιπαρτ; λετεττε α καναλατ (νπ 
ϖ. αργ⌠) 

1.43. 4≅26378 5 9?01 (:#/>,−=#,46., 
=#∋−∋>#.) 

1.43. (νπ, δυρϖα, πεϕορ) ελπατκολ; βεαδϕα α 
κυλχσοτ (τρφ ϖ. γνψ); βεαδϕα αζ ιπαρτ 
(σζλενγ) 

1.44. ∗6+79.&78 (5≅79.&78) .+20 (.+:10) 
(:#/>,−=#,46., =#∋−∋>#.) 

1.44. (νπ, δυρϖα, πεϕορ) φελδοβϕα α ταλπ〈τ 
(σζλενγ); βεαδϕα α κυλχσοτ (σζλενγ); ελπατκολ 
(δυρϖα); µεγδγλικ (δυρϖα) 

1.45. +710−≅5378/+710.&78 
(+7;634≅5378/+7;6+4078) 1+∗≅73 [−∃ 
46,#,−/] (:#/>,−=#,46., =#∋−∋>#.) 

1.45. (νπ, δυρϖα, πεϕορ) φελδοβϕα α ταλπ〈τ 
(σζλενγ); µεγδγλικ(σζλενγ);  ελπατκολ 
(δυρϖα);  α φ∀βε ηαραπ 

1.46. +710−≅5378/+710.&78 
(+7;634≅5378/+7;6+4078) 43.−3%00 
(:#/>,−=#,46., =#∋−∋>#.) 

1.46. (νπ, δυρϖα, πεϕορ) φελδοβϕα α ταλπ〈τ 
(αργ⌠); φελδοβϕα α βοχσκορτ; ελνψϕτϕα α 
βοχσκορτ 

1.47. +710−≅5378/+710.&78 
(+7;634≅5378/+7;6+4078) (70;%)7≅ 
(:#/>,−=#,46., =#∋−∋>#.) 

1.47. (δυρϖα, νπ, πεϕορ) ελνψϕτοττα α 
βοχσκορτ; φελδοβϕα α βοχσκορτ; φελδοβϕα α 
ταλπ〈τ (αργ⌠) 

1.48. +710−≅5378/+710.&78 
(+7;634≅5378/+7;6+4078) 1+.810 (:#/>,−
=#,46., =#∋−∋>#.) 

1.48. φελδοβϕα α ταλπ〈τ; φελκτικ αζ 〈λλ〈τ; 
βεαδϕα α κυλχσοτ (τρφ ϖ. γνψ); βεαδϕα αζ 
ιπαρτ (σζλενγ); λετεσζι α καναλατ (νπ ϖ. αργ⌠) 

1.49. ,3−06378/,3−6378 .+20 (:#/>,−=#,46., 
=#∋−∋>#.) 

1.49. (νπ, δυρϖα, πεϕορ) <〈λλατρ⌠λ> εληυλλ; 
ελπυσζτυλ; κιµλικ; κινψλικ; κινψιφφαν  
(δυρϖα); µεγδγλικ; φελδοβϕα α ταλπ〈τ 
(σζλενγ) 

1.50. 4 1+∗≅%8)5 (4 1+∗≅7) −+%+= (:#/>,−
=#,46., =#∋−∋>#.) 

1.50. κινψλικ; κινψιφφαν; µεγδγλικ; 
χσοντϕ〈ρα η∀λ α β#ρε; κιτερτοκ α β#ρτ; 
φελδοβϕα α ταλπ〈τ; α φ∀βε ηαραπ 

1.51. 4 137&()1 −+%+= (:#/>,−=#,46., 
=#∋−∋>#.) ψ5.#∃67, /5∋#∋67 

1.51. (νπ, δυρϖα, πεϕορ) κιπυρχαν; 
κινψιφφαν; βεαδϕα α κυλχσοτ 

2. �&/06378 5 4763(.≅< /&∋).09<� 2. ∋σζρνψ∀ κνοκ κζττ ηαλ µεγ∋ 

2.1. ∗60.0/378/∗60.978 /&∋).0∋)410= 
5).)> (+−.?−., 8∗4.) 

2.1. (ροττ, ϖ〈λ) ηαλ〈λνακ ηαλ〈λ〈ϖαλ ηαλ µεγ; 
κνοκ κζττ ηαλ µεγ 
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3. �+ 5.),3∗.+= 4/)670 +,:,−(.� 3. �ϖ〈ρατλαν ηαλ〈λοζ〈σσαλ καπχσολατβαν� 

3.1. 1+.−63(13 <5370% (<5370%3 47&1.&%, 
∗60(0;) +,:, (=#,46.) 

3.1. (νπ) µεγτι α γυτα; µεγτι α σζλ; 
σζλτστ/γυτατστ καπ 

3.2. /06+(13 (&−36) <5370% +,:, (=#,46.) 3.2. µεγτττε α γυτα; γυτατστ καποττ; 
µεγτττε α σζλ; φελβυκοττ 

3.3. 1363∋&. ∗60()% +,5/ (=#,46.)  3.3. (νπ) ϖ〈ρατλανυλ ελραγαδτα α ηαλ〈λ; 
ελραγαδτα /ελϖιττε α σζεντ Μιη〈λψ λοϖα 

3.4. 1&6.+439 ∗60(%3 + +,5/ (/46∃#.) 3.4. ελϕττ ρτε α ηαλ〈λ; ελϕττ ρτε α κασζ〈σ; 
ελϖιττε α κασζ〈σ 

4. �+6,−(. &/)6� 4. ∋ϖκι µεγηαλτ∋ 

4.1. 4/)679(10.3 ∗60(%3 (∗+:3%+53%3) + 
+,5/ (−,8., Φ/6(., Α89∋5.)  

4.1. (νεολ, τρφ, ευφµ) ελϕττ ρτε α κασζ〈σ; 
ελϕττ ρτε α ηαλ〈λ; µεγλ〈τογαττα α ηαλ〈λ 

5. �∗+1+.∋078 :0,.8 43/+&;0=475+/� 5. ∋νκεζϖελ ϖετ ϖγετ λετνεκ∋ 

5.1. 6&10 .3 4);9 .3%+:078 5.1. κεζετ εµελ νµαγ〈ρα; νκεζϖελ ϖετ 
ϖγετ λετνεκ; κιολτϕα σαϕ〈τ λεττ 

5.2. ∗+1+.∋078 4 4+;+= 5.2. νγψιλκοσ λεττ; νκεζϖελ ϖετ ϖγετ 
λετνεκ 

5.3. ∗+65378 .078 :0,00 (/46∃#.) 5.3. (ργ) µεγσζακτϕα (ελσζακτϕα) λετε 
φοναλ〈τ; µεγσζακαδ (ελσζακαδ) λετε φοναλα 

5.4. 4373.) (4 4373.+=) +;6&∋07849 
(/46∃#.)  

5.4. (ργ) οδααδτα λελκτ αζ ρδγνεκ; 
νγψιλκοσ λεττ; ελϖιττε αζ ρδγ α λελκτ; 
ελϕεγψεζτε µαγ〈τ αζ ρδγγελ 

6. �&/)6)78 +7 ∗+%.+2+ ∆0,0∋)41+2+ 
047+?).09, +7 .)∗+40%8.+= 63;+7≅� 

6. ∋µεγηαλ α φιζικαι ϖγκιµερλστ#λ, αζ 
ερεϕτ φελλµλ⌠ µυνκ〈βα∋ 

6.1. :0%≅ ∗+65378 (=#,46.)  6.1. (νπ) µεγηαλ α φιζικαι ϖγκιµερλστ#λ; 
βελεηαλ α νεηζ, ερεϕτ φελλµλ⌠ µυνκ〈βα; 
µεγσζακαδ α µυνκ〈βα; ινασζακαδτ〈ιγ 
δολγοζικ; αγψονηαϕσζολϕα µαγ〈τ 

6.2. &1373%0 ;&61& (=#,46.) 6.2. (νπ) αγψονδολγοζτα (αγψονηαϕσζολτα) 
µαγ〈τ; βελεηαλτ α σοκ, νεηζ µυνκ〈βα 

7. �+ 4/)670 ∋)%+5)13, 0,.&6)..+2+ 
.)∗+40%8.+= 63;+7+=� 

7. �µεγηαλ� <α µεγερ∀λτετ∀ µυνκ〈τ⌠λ 
ελχσιγ〈ζοττ εµβερ ηαλ〈λ〈ϖαλ καπχσολατβαν> 

7.1. &1373%0 4051& 16&7≅) 2+610 (=#,46.)  7.1. (νπ) µεγσζακαδτ α (νεηζ) µυνκ〈βα; 
ινασζακαδτ〈ιγ δολγοζοττ; αγψονδολγοζτα 
(αγψονηαϕσζολτα) µαγ〈τ  

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµ〈κ βεσζδσζιντ# ηασζν〈λατ〈ϖαλ, µαγψαρ 

νψελϖι µεγφελελτετσϖελ, α ΦΕ−εκ κοντεξτυστ⌠λ ϖαλ⌠ φγγσϖελ καπχσολατοσ προβλµ〈κ 

ιλλυσζτρ〈λ〈σ〈ρα ηαδδ 〈λλϕον ιττ αζ Ιλφ σ Πετροϖ Τιζενκτ σζκ χ. ρεγνψβ!λ ϖεττ αλ〈ββι πλδα αζ 

�ψ/)6)78∋ � �µεγηαλ� οροσζ−µαγψαρ σζινονιµασορ µεγφελελτετσρε: 
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↔ − ∆∋ .%8,(76∋ >∋4=,+,.674), :,4=,&.− Ν,#,>7)−.−,8, − 4+∃%∃( ,− :,#)0,, +∃+ >∗ 
=#,&,(?∃) −∃0∃6∗3 #∃%:,8,#. � Ο#,> � ,− #∃>,6/ (1>.6. 

− Υ/)6%3 Ε(∃8&.) Λ8∃−,8−∃, − 4,,>2.( %∃+∃%0.+. 
− ∆/, >364750) .);)4.+), − 4,:(∃4.(4) Π∋%∋−0/+. � Ρ6)47350%348, ,.3∋07, 
4736&(13�≅6∃#/Φ+., ,−. 84∋:&∃ ∗6)4735%9Β749� Λ(. ;+2& −&(& +7−3Β7, − 
Α6, 45,6#) +∃+∃) 46∃#/Φ+∃. Ν∃Φ∃, −∃=#.5∋#, 5∃(∋−7+∃) . 8 6∋(∋, − %−∃0.6 
∗6)47350%348. Θ, −∃=#.5∋#, +,6,#∃) =,+#/=−∋∋ &∃ =,;/&∋∋ � 6∃, 40.6∃∋64) ;+2& 
−&(& +7−3)7� 

− Ρ, ∋467 +∃+ Α6, 40.6∃∋64)? Σ +,:, Α6, 40.6∃∋64)? 
− Σ −∃4 . 40.6∃∋64). Σ 5∃46∋#,8. Ν,6 8∗, −∃=#.5∋#, 5/?0.−∃ 8.&−∗3, 
8,%8∗Φ∋−−,:, #,46∃, ;,6) . ;/&,3. Ν∗, 40.6∃∋64), ∋?∋(., −∋ &∃3 >,:, ∗+/6)7), 
06, 5 9?01 4≅263%0. Θ +,6,#∗3 0∋(,8∋+ 6,#:,8∗3, >∗8Φ∋3 +/=∋0∋4+,3 :.(7&.., 
6,6, %−∃0.6, ∗6013,3% −+%2+ :078. Θ ∋4(. +6, 0.−,5 =,5∋−7Φ∋, &8,#−.+, 
−∃=#.5∋#, .(. +6, .% +#∋467)−, =#, 6,:, :,8,#)6: ∗)6)10.&%49 .(. .+20 ∗6+79.&%. 
∆, 4∃5∗∋ 5,:/0.∋, +,:&∃ =,5.#∃16, ?∋(∋%−,&,#,?−∗∋ +,−&/+6,#∃ .(. .% 
−∃0∃(7468∃ +6,, 6, 40.6∃∋64), 06, −&;3 −3Β7. Ρ∃+ =#, −.; . :,8,#)6: ↔Θ −∃Φ−6,, 
4(∗Φ∃(., −&;3 −3%≈. 

− Τ,6#)4∋−−∗3 Α6,3 46#∃−−,3 +(∃44.9.+∃<.∋3 0∋(,8∋0∋4+.; 45∋#6∋3, Λ==,(.6 
Υ∃68∋∋8.0 4=#,4.(: 

− ∆/, ∃ +,:&∃ 6∗ ∗+/6)(8, +∃+ =#, 6∋>) 5∃46∋#∃ 4+∃?/6? 
− ς � 0∋(,8∋+ 5∃(∋−7+.3. ≅+∃?/6: ↔202.&%49≈ Π∋%∋−0/+≈. Θ >,(7Φ∋ −.0∋:, −∋ 
4+∃?/6, − . 46#,:, &,>∃8.(: − Υ−∋ −&;3 −378 .(. 4≅26378 5 9?01 � −∋8,%5,?−,: / 
5∋−) +,5=(∋+<.) 5∋(+∃)�≈ (Ζ. Ζ∋5Ξ, . Υ0(.&). [)0,∗−Ε∗(5 Λ(8∋50), 14−15). 

 
�− Νε µλτ⌠ζτασσκ νψυγταλανκοδνι, ςοροβϕανψινοϖ ρ � µονδτα σζαπορ〈ν, µιντηα εγψ ιµντ 

µεγκεζδεττ  βεσζλγετστ φολψτατνα. � Α κοπορσ⌠κσζτσ γονδοσ µυνκ〈τ κϖετελ.  
− Κλαϖδιϕα Μιηαϕλοϖνα µεγηαλτ � κζλτε α µεγρενδελ∀. 
− Αζ ρκ ϖιλ〈γοσσ〈γ φνψεσκεδϕκ νεκι � ηαγψτα ηελψβεν Βεζενχσυκ � Σζ⌠ϖαλ, 

ελσζενδερεδεττ αζ ρεγασσζονψ� Αζ ρεγασσζονψοκ µινδιγ ελσζενδερεδνεκ, αϖαγψ 
λελκκετ ϖισσζααδϕ〈κ αζ ∨ρνακ. Μ〈ρ αττ⌠λ φγγ, µιλψεν αζ ρεγασσζονψ. Α µαγ〈, 
κιστερµετΗ λϖν, χσακ γψ ελσζενδερεδεττ. ∆ε πλδ〈υλ, ακικ µαγασαββακ σ σοϖ〈νψαββακ, 
αζοκρ⌠λ αζτ σζοκτ〈κ µονδανι, ηογψ �ϖισσζααδϕ〈κ λελκκετ αζ ∨ρνακ�. 

− Ηογψηογψ αζτ µονδϕ〈κ? Κι µονδϕα αζτ? 
− Η〈τ µι µονδϕυκ, α κοπορσ⌠σοκ. Μαγα πλδ〈υλ, σζεµρεϖαλ⌠, ϕ⌠λ µεγτερµεττ φρφι, αννακ 

ελλενρε, ηογψ σοϖ〈νψ. Ηα µαγα, νε αδϕ� Ιστεν, µεγηαλνα, µαγ〈ρ⌠λ αζτ µονδαν〈νκ �εζ ισ 
ιττ ηαγψτα αζ 〈ρνψκϖιλ〈γοτ�. Α τεκιντλψεσεββ κερεσκεδ∀εµβερνεκ πεδιγ, κλνσεν ηα αζ 
ελσ∀ χηβελι ϖολτ, αζ ολψαννακ ηοσσζ λετετ ρενδελ αζ Ιστεν. ∆ε α κισεββ ρανγ, µονδϕυκ 
ϖιχεη〈ζµεστερ, αζ �βεαδϕα α κυλχσοτ�, ϖαγψ α παρασζτρ⌠λ αζτ µονδϕυκ: �Εζ ισ φελφορδυλτ�, 
ϖαγψ αζτ, ηογψ �κινψλτ�. ∆ε α λεγρδεκεσεββ, αµικορ εγψ ασζταλοσ ϖαγψ 〈χσ ηαλ µεγ. 
Ακκορ αζτ µονδϕυκ, ηογψ �εζ ισ ελµεντ δεσζκ〈τ 〈ρυλνι�. ⊆γψ, αηογψ µονδοµ: �Ηαλλοτταδ 
µ〈ρ, ηογψ αζ ισ ελµεντ δεσζκ〈τ 〈ρυλνι?� 

− Ιππολιτ Ματϖεϕεϖιχσ  µεγρενδλτεν ηαλλγαττα αζ εµβερι εληαλ〈λοζ〈σ εζεν οσζτ〈λψοζ〈σ〈τ, σ 
ϖγλ µεγκρδεζτε: 

− Μονδδ, σ ηα µαϕδ τε ηαλσζ µεγ, ρ⌠λαδ µιντ µονδανακ α κοπορσ⌠σοκ? 
− Κισεµβερ ϖαγψοκ ν. Χσακ αζτ µονδϕ〈κ: �Βεζενχσυκ ισ ελπατκολτ�. Μ〈στ νεµ ισ 

µονδηατνακ. 
− ⊃σ κοµοραν ηοζζ〈τεττε: 
− ⊃ν νεµ µεηετεκ σε δεσζκ〈τ 〈ρυλνι, σε νεµ νψληατοκ κι�� (Ιλφ−Πετροϖ. Τιζενκτ σζκ, 

21). 
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Αµι αζ ιδζετβεν σζερεπλ! οροσζ σζινονιµικυσ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετστ 

ιλλετι, α τελϕεσσγ κεδϖρτ ιττ σζκσγεσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ α ∗6013,378 (5)%)78, ∗+5)%)78) 

−+%2+ :078 (Η:Θ∆:354, 355) οροσζ φραζεολογιζµυσ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε σορ〈ν α 

φορδτ⌠ (φορδ.: Γελλρτ Ηυγ⌠) � ηιβ〈σαν � σζ⌠σζεριντι φορδτ〈στ αλκαλµαζ: ηοσσζ λετετ ρενδελ 

αζ Ιστεν. Σζεµαντικαι εγψβεφορροττσ〈γ〈τ τεκιντϖε α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ εσετβεν ιδι⌠µ〈ϖαλ 

(εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατταλ = Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/&0 Λ.∗Ψ0,10) 〈λλυνκ σζεµβεν, αµελψεκ 

αλκοτ⌠ταγϕαικ ϕελεντσε τελϕεσεν εγψβεφορρτ σ α ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ! βελσ! νψελϖι 

κπ τελϕεσεν εληοµ〈λψοσυλτ. 

Αζ εηηεζ ηασονλ⌠ ΦΕ−εκ ϕελεντσε τελϕεσεν µοτιϖ〈λατλαν µ〈ρ αζ οροσζ ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα 

ισ. ⊆γψ α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ ιδι⌠µα σζ⌠σζεριντι φορδτ〈σα α µαγψαρ νψελϖετ βεσζλ!κ σζ〈µ〈ρα 

ιδεγεν ασσζοχι〈χι⌠κον αλαπυλ⌠ µαγψαρ σζ⌠σζερκεζετετ ερεδµνψεζ, αµελψνεκ ϕελεντσε 

µοτιϖ〈λατλαν, ρτηετετλεν λεσζ α µαγψαρ ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα. 

Αζ ιδι⌠µ〈κ εσετβεν ππεν εζρτ νεµ αλκαλµαζηατ⌠ α σζ⌠σζεριντι φορδτ〈σ 

(2)342%+/−),%5). 

4.2.5. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι αντονµια ϕελενσγε 

1. Α τµα κυτατ〈σ〈νακ ελ#ζµνψει 

Αζ αντονιµ〈κ α σζ⌠κσζλετ εγψικ σζεµαντικαι χσοπορτϕ〈τ κπεζικ. Α σζινονµια−

αντονµια  σζεµαντικαι οπποζχι⌠ ϕελεντσϖισζονψαινακ κιφεϕεζσβεν ισ α νψελϖ σζεµαντικαι 

ρενδσζερσζερ#σγε µανιφεσζτ〈λ⌠δικ. Αζ αντονµια (σ α ηετερονµια) ϖαλ⌠ϕ〈βαν νεµχσακ 

νψελϖι, ηανεµ λογικαι, φογαλµι κατεγ⌠ρια ισ. 

Α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ εγσζτ τεκιντϖε α φραζεολ⌠γιαι πολισζµια σ 

σζινονµια ϕελενσγηεζ κπεστ αζ ελλενττεσ ϕελεντσεν αλαπυλ⌠ ΦΕ−εκ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ αρ〈νψα 

λνψεγεσεν κισεββ. Εζτ τ〈µασζτϕ〈κ αλ〈 α τεστρσζνεϖεσ φραζεολογιζµυσοκ κορπυσζ〈ν 〈λταλαµ 

ϖγζεττ ϖιζσγ〈λατοκ ισ. 

Α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερβεν κπϖισελτ κισεββ φαϕσλψυκ ελλενρε α 

φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ στλυσφεστ! σζερεπκ σ εµοχιον〈λισ−εξπρεσσζϖ κιφεϕεζ!ερεϕκ φολψτ〈ν 

α νψελϖ φυνκχιον〈λ〈σα σορ〈ν φοντοσ σζερεπετ τλτενεκ βε. 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν αζ ελλενττεσ ρτελµ# λεξµ〈κ κλνβζ! 

σζεµποντ ϖιζσγ〈λατ〈νακ α λεξικολ⌠για, α σζ⌠σζεµαντικα σ α στιλισζτικα κερετβεν λνψεγεσεν 

ναγψοββ φιγψελµετ σζεντελτεκ, µιντ α φραζεολ⌠γιαι αντονµια ϕελενσγνεκ (Η&?1,∗ 

1990:107−126; Πετε 1989:48−49; Λενδϖαι 1998:153−160; Φ〈βι〈ν−Σζατηµ〈ρι−Τερεστψνι 

1977). Αζ οροσζ νψελϖβεν, α µαγψαρτ⌠λ ελτρ!εν, µ〈ρ εδδιγ τββ αντονιµασζ⌠τ〈ρ λ〈τοττ 

ναπϖιλ〈γοτ (3&)1/&) 1973; Χ5)&) 1978). 



 149

Α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν ισ λτεζ! αντονιµ ϕελεντσϖισζονψοκνακ ισ αζ οροσζ 

νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν σζεντελτεκ ναγψοββ φιγψελµετ. Αζ οροσζ σ µ〈σ νψελϖεκ 

φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ λερ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ µονογρ〈φι〈κ, τανκνψϖεκ, τανυλµ〈νψοκ α 

φραζεολ⌠γιαι αντονµι〈ϖαλ κλν φεϕεζετ κερετβεν φογλαλκοζνακ (Γ?1.&)∗ 1972:73; 

≅&∋&(/&) 1977:160−161; 7/Λ∗?1(&) 1978:41; ;8,1, 1986:116; 3∗Σ∗.=, 1987:234; 

:1−&.0,/& 1982:99−100). 

Α φραζεολ⌠γιαι σζινονµια σ πολισζµια τερλετν ϖγζεττ κυτατ〈σοκτ⌠λ ελτρ!εν α 

φραζεολ⌠γιαι αντονµια ϕελενσγϖελ α µαγψαρ νψελϖτυδοµ〈νψβαν εδδιγ µγ ριντ!λεγεσεν 

σεµ φογλαλκοζτακ. Τυδοµ〈σοµ σζεριντ εδδιγ χσακ α στιλισζτικαι, λεξικολ⌠γιαι τ〈ργψ, ϖαλαµιντ α 

σζ⌠σζεµαντικ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ µυνκ〈κβαν τρνεκ κι α λεξµ〈κ αντονιµικυσ καπχσολαταινακ 

ελεµζσρε. 

Α κτνψελϖ# σ εγψνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ σζ⌠χικκειβεν α σζερζ!κ 〈λταλ〈βαν νεµ 

τντετικ φελ α φραζεολογιζµυσοκ αντονιµ〈ιτ. Σζερενχσσ κιϖτελνεκ σζ〈µτ εζ αλ⌠λ α φεντεββ µ〈ρ 

εµλτεττ Α. Ι. Μολοτκοϖ 〈λταλ σζερκεσζτεττ Η.∗Σ0&∋&Α120Λ/1Μ Λ∋&)∗.5 .8ΛΛ/&Α& =ΣΒ/∗,  

αµελψβεν α σζερζ!κ α σζ⌠τ〈ρι σζ⌠χικκεκβεν 〈λταλ〈βαν υταλνακ αζ αδοττ ΦΕ αντονιµικυσ σ 

σζινονιµικυσ καπχσολαταιρα ισ (≅&∋&(/&) 1987). 

Α µαγψαρορσζ〈γι εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ριροδαλοµβαν α 

σζερκεσζτ!κ 〈λταλ〈βαν νεµ τντετικ φελ α ΦΕ−εκ σζινονιµικυσ σ αντονιµικυσ καπχσολαταιτ. 

Κιϖτελτ κπεζ εζ αλ⌠λ Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. σζ⌠τ〈ρα, 

αµελψβεν α σζερζ! ναγψον κορσζερ# σζ⌠τ〈ρι τεχηνικ〈ϖαλ υταλ α σζ⌠τ〈ρβαν σζερεπλ! 〈λλανδ⌠συλτ 

νψελϖι εγψσγεκ (α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ) σζινονιµικυσ καπχσολαταιρα, αντονιµικυσ 

ϕελεντσϖισζονψαικρα αζονβαν α σζ⌠τ〈ρβαν νεµ τρτνικ υταλ〈σ. 

Μιϖελ α ηαζαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠γιαι αντονµια ϕελενσγε εδδιγ µγ 

κιδολγοζατλαν τερλετε α νψελϖσζετνεκ, φ!λεγ α κλφλδι φορρ〈σοκρα τ〈µασζκοδϖα αζ 

αλ〈ββιακβαν ιγψεκσζεµ 〈ττεκιντστ αδνι α φραζεολ⌠γιαι αντονµια ϕελενσγϖελ, α 

φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ κλνβζ# σζερκεζετι σ σζεµαντικαι τπυσαιϖαλ καπχσολατβαν 

εδδιγ κιαλακυλτ νζετεκρ#λ, αζ οροσζ−µαγψαρ νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι αντονµια 

τερλετν κν〈λκοζ⌠ ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκ λεηετ#σγειρ#λ. 

2. Α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ µεγηατ〈ροζ〈σα, σζερκεζετι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

Αζ ελλενττεσ ρτελµ# ΦΕ−εκ µιβενλτνεκ, α φραζεολ⌠γιαι αντονµια λνψεγι 

ϖον〈σαινακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν α νψελϖσζεκ 〈λταλ〈βαν α ΦΕ−εκ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 

ισµρϖειτ ϖεσζικ αλαπυλ. Α ς. Μ. Μοκιενκο 〈λταλ σζερκεσζτεττ φραζεολ⌠γιαι τερµινολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρ σζερζ!ι αζ αλ〈ββιακβαν ηατ〈ροζζ〈κ µεγ α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ λνψεγτ: 
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↔Φ63,)+%+20∋)410) 3.7+.0/≅: ∆63,)+%+20∋)410) )−0.0>≅, 0/)Β?0) 

∗6+705+∗+%+:.≅) ,.3∋).09, ∗60 .3%0∋00 +;?)2+ 4)/3.70∋)41+2+ 1+/∗+.).73. 

Φ63,)+%+20∋)410) 3.7+.0/≅ +7.+49749 1 +−.+/& 263//370∋)41+/& 1%344&, 

∋3470∋.+ 0%0 ∗+%.+478Β .) 4+5∗3−3Β7 ∗+ 45+)/& %)140∋)41+/& 4+4735& 0 

63,%0∋3Β749 0%0 4+5∗3−3Β7 5 470%0470∋)41+/ +7.+().00 (�)≈ (≅&/10,/& 

1977:93−94). 

Α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ λεγφοντοσαββ τυλαϕδονσ〈γ〈νακ αζ ελλενττεσ ϕελεντστ 

(6.&(1)&6&∋&Π,Β0 Σ,∗20,1=) σ α σζεµαντικαι σσζηανγοτ (Λ0?∗,(120Λ/∗= 

&<Ψ,&Λ(5) ταρτϕ〈κ, αµελψεκ α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ ϕελεντσεινεκ κλχσνηατ〈σ〈βαν 

(Λ&&(,&Λ1(0∋5,&Λ(5 Σ,∗20,1Μ) νψιλϖ〈νυλνακ µεγ. Αζ ελλενττεσ ρτελµ# ΦΕ−εκ ηαρµαδικ 

κτελεζ! κριτριυµακντ αζ αζονοσ, ϖαγψ λεγαλ〈ββ ρσζβεν αζονοσ καπχσολ⌠δ〈σι 

λεηετ#σγεικετ (ϖαλενχι〈ϕυκατ) ϕελλικ µεγ (;8,1, 1996:130).  

Α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κατ α νψελϖσζεκ σζερκεζετκ σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικ 

σζεριντ οσζτ〈λψοζζ〈κ. 

Σζερκεζετκ σζεριντ α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ αλ〈ββι χσοπορτϕαιτ κλνβζτετικ µεγ: 1. 

αβσζολτ (τελϕεσ) φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ (∗<Λ&∋9(,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 ∗,(&,1?Β) 

(≅&/10,/& 1997:93−94); 2. αζονοσ σζερκεζετ∀ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ 

(&−,&Λ(.8/(8.,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 ∗,(&,1?Β) (Γ?1.&)∗ 1972:73; 7/Λ∗?1(&) 

1978:41−42); 3. τυλαϕδονκππενι αζονοσ σζερκεζετ∀ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ (Λ&<Λ()0,,&−

&−,&Λ(.8/(8.,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 ∗,(&,1?Β) (Γ?1.&)∗ 1972:78); 4. κλνβζ# 

(ελτρ#) σζερκεζετ∀ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ (.∗Σ,&Λ(.8/(8.,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 

∗,(&,1?Β) (Γ?1.&)∗ 1972:78; 7/Λ∗?1(&) 1978:42). 

Α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ ελεµζσε αζονβαν 

αρρ⌠λ τανσκοδικ, ηογψ ε τερµινολ⌠γιαι σοκφλεσγ µγττ α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ η〈ροµ 

σζερκεζετι χσοπορτϕ〈τ λεηετ µεγκλνβζτετνι.  

Αζ αλ〈ββιακβαν αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ σζερκεζετι χσοπορτϕαινακ σ µαγψαρ 

νψελϖι µεγφελελ!ινεκ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν α κιινδυλ⌠ νψελϖ µοστ ισ αζ οροσζ. Αζ οροσζ 

αντονιµικυσ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελ!ι σζερκεζετιλεγ ρενδσζεριντ ελτρνεκ οροσζ νψελϖι 

προτοτπυσαικτ⌠λ, ιλλετϖε γψακραν εγψνλ τββ φραζεολ⌠γιαι µεγφελελ!ϕκ λεηετ, σζ〈µοσ εσετβεν 

αζονβαν αζ οροσζ ΦΕ−εκνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν νεµ φραζεολογιζµυσ φελελ µεγ. 

α) Αζ αζονοσ σζερκεζετ∀ (&−,&Λ(.8/(8.,Β0) φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κηοζ α τελϕεσεν 

ελλενττεσ ρτελµ#, αζονοσ γραµµατικαι σζερκεζεττελ σ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ ρενδελκεζ! 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ σορολϕ〈κ: 
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4 %Α210/ 4)6−>)/ (ΦΓΗΙ:421)  4 79:Α%≅/ 4)6−>)/ (ΦΓΗΙ:421) 
κννψ∀ σζϖϖελ  νεηζ σζϖϖελ 

4 +716≅7≅/0 2%3,3/0 (ΦΓΗΙ:106)   4 ,316≅7≅/0 2%3,3/0 (ΦΓΗΙ:106) 
νψιτοττ σζεµµελ <ϕ〈ρ>   χσυκοττ σζεµµελ <ϕ〈ρ> 

β) Α πριϖατϖ σζερκεζετ∀ (ταγαδ〈σον αλαπυλ⌠) (6.1)∗(1),Β0) φραζεολ⌠γιαι 

αντονιµ〈κ αλκοτ⌠ταγϕαι εγψµ〈στ⌠λ α ,0 ταγαδ⌠ σζ⌠χσκ〈βαν, ιλλετϖε α φοσζτ⌠ ϕελεντσσελ 

ρενδελκεζ! <0Σ ελλϕ〈ρ⌠βαν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ: 

.) ∗+ −&() (ΦΓΗΙ:151)   ∗+ −&() (ΦΓΗΙ:151) 
νεµ α σζϖε σζεριντ ϖαλ⌠ ϖκι, ϖµι  α σζϖε σζεριντ ϖαλ⌠ ϖκι, ϖµι 
νεµ α σζ〈ϕα ζε σζεριντ ϖαλ⌠  α σζ〈ϕα ζε σζεριντ ϖαλ⌠ 
νινχσ νψρε ϖκι, ϖµι  νψρε ϖαν ϖµι 
νεµ σζϖελ ϖκιτ, ϖµιτ  α κεδϖρε ϖαλ⌠ ϖκι, ϖµι 
νεµ α κεδϖε σζεριντ ϖαν ϖκι, ϖµι  α κεδϖε σζεριντ ϖαλ⌠ ϖκι, ϖµι 
 

.) ∗+ ∗%)∋& (ΦΓΗΙ:323)  ∗+ ∗%)∋& (ΦΓΗΙ:323) 
ϖµι µεγηαλαδϕα ερεϕτ  ερεϕνεκ µεγφελελ# 
ϖµι µεγηαλαδϕα κπεσσγειτ  κπεσσγεινεκ µεγφελελ# 
νεµ τυδ (κπεσ) µεγβρκ⌠ζνι ϖµιϖελ  κπεσ µεγβρκ⌠ζνι ϖµιϖελ 
 

χ) Ελτρ# (κλνβζ#) σζερκεζετ∀ (.∗Σ,&Λ(.8/(8.,Β0) φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κηοζ 

µινδ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, µινδ µονδαττανι σζερκεζετκβεν σ βελσ! νψελϖι κπκβεν 

εγψµ〈στ⌠λ ελτρ! ΦΕ−εκ ταρτοζνακ (Γ?1.&)∗ 1972:78; 7/Λ∗?1(&) 1978:42): 

−+ ∋)673 (ΦΓΗΙ:522)   4 2&%810. .+4 (ΦΓΗΙ:285) 
ρενγετεγ; ναγψον σοκ; αννψι, µιντ α πελψϖα  αλιγ τββ α σεµµινλ; ππεν, ηογψ 

χσακ ϖαλαµι(τ)  

<+78 ∗6&− ∗6&−0 (ΦΓΗΙ:367)  1+7 .3∗%313% (ΦΓΗΙ:210) 
∆υν〈τ (Τισζ〈τ) λεηετνε ρεκεσζτενι ϖελε  δεσκεϖσ 

.34735078 +,:,−(. .3 ∗&78 0470.≅=   4;05378/4;078 4 ∗&70 +,:,−(.  
(.3 ∗&78 0470.≅) (ΦΓΗΙ:268)   (ΦΓΗΙ:408) 
ϖκιτ ϕ⌠/ηελψεσ τρα τερελ (ϖισζ)  ροσσζ τρα ϖισζ ϖκιτ; ροσσζ ιρ〈νψβα 

ϖεζετ/τερελ ϖκιτ 

−)6:378 4);9 5 6&13< (ΦΓΗΙ:137)   65378 0 /)7378 (∆−Κ:445) 
υραλκοδικ µαγ〈ν  νεµ τυδ (κπεσ) υραλκοδνι 

µαγ〈ν; ελϖεσζτι νυραλµ〈τ 
φκεν ταρτϕα µαγ〈τ  νεµ τυδϕα (κπεσ) φκεν ταρτανι 

ινδυλαταιτ; τρ−ζζ 
τρτ#ζτετι/µρσκλι µαγ〈τ  δλ−φλ 
 

.34735078 .3 &/ (ΦΓΗΙ:268, 494)   4;05378 4 7+%1& (ΦΓΗΙ:408) 
σζρε τρτ ϖκιτ  ϖκιτ µεγζαϖαρ/κιβιλλεντ α 

γονδολατµενετβ#λ 
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ηελψεσ τρα τρτ ϖκιτ  λετρτ ϖκιτ α ηελψεσ τρ⌠λ 
οκτ, ταντ ϖκιτ  ροσσζ τρα τρτ ϖκιτ 
 

2%3−078 ∗+ ()6470 (ΦΓΗΙ:102)  2%3−078 ∗6+705 ()6470 
(ΦΓΗΙ:102) 

σζ#ρµεντν β〈νικ ϖκιϖελ  νεµ β〈νικ σζ#ρµεντν ϖκιϖελ; 
σζιγοραν β〈νικ ϖκιϖελ; κεµνψ 
κζζελ β〈νικ ϖκιϖελ  

5<+−078 5 1+%)Β (ΦΓΗΙ:88)  5≅=70 0, 1+%)0 (ΦΓΗΙ:89) 
βελεζκκεν α ργι (ρενδεσ) κερκϖ〈γ〈σβα  κιζκκεν α ρενδεσ κερκϖ〈γ〈σβ⌠λ 

 

6&1+= ∗+−378 (ΦΓΗΙ:328)   ,3 760−)5978 ,)/)%8 
(ΦΓΗΙ:173) 

εγψ κ#ηαϕτ〈σνψιρα   ηετεδητ ορσζ〈γον ισ τλ 
εγψ καρνψϕτ〈σνψιρα  µγ αζ ⌠περενχι〈σ τενγερεν ισ τλ 
εγψ κπσνψιρε  αηολ µγ α µαδ〈ρ σεµ ϕ〈ρ 
εγψ µαχσκαυγρ〈σνψιρα  µεσσζε ϖαν, µιντ Μακ⌠ 

ϑερυζσ〈λεµτ#λ 
εγψ υγρ〈σνψιρα  α ϖιλ〈γ ϖγν 
εγψ λπσνψιρε  ιστεν η〈τα µγττ 
 

Λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν εγψµ〈στ⌠λ τελϕεσεν ελτρ! αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψβαν 

〈λλ⌠ ΦΕ−εκ βελσ! νψελϖι κπκβεν ισ κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ: 

40−)78 4%+:3 6&10 (ΦΓΗΙ:433)   63;+7378 .) ∗+1%3−39 6&1 
(ΦΓΗΙ:336) 

λοπϕα α ναποτ   γ α κεζε αλαττ α µυνκα 
λβε τεττ κζζελ λ   ϕτ ναππαλλ〈 τϖε δολγοζικ 
χσακ α λ〈β〈τ λ⌠γ〈ζζα  σζοργοσ, µιντ α ηανγψα 
 

3. Α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

ϑελεντσκ σζεριντ α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ κζττ α νψελϖσζεκ αζ αλ〈ββι ελλενττεσ 

ϕελεντσϖισζονψοκατ κλνβζτετικ µεγ, αµελψεκεν βελλ µγ τοϖ〈ββι αλχσοπορτοκατ ισ 

ελκλντηετνεκ. ϑυ. Ν. Καραυλοϖ, Κιεφερ Φερενχ, Λενδϖαι Ενδρε σ µ〈σοκ α λεξικ〈λισ 

αντονιµ〈κ 〈λταλ κιφεϕεζεττ αντονιµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠κ ιντενζιτ〈σ〈νακ µρτκτ φιγψελεµβε 

ϖϖε αζ αντονιµ〈κ νγψ σζεµαντικαι χσοπορτϕ〈τ κλνβζτετικ µεγ, αµελψεκ α ΦΕ−εκ κρρε ισ 

εγψαρ〈ντ ϖονατκοζτατηατ⌠ακ (;∗.∗8∋&) 1976:108; Κιεφερ 2000:191; Χ0,−)∗1 1998:161−

164): 

 

 

 



 153

α) ςεκτορ〈λισ αντονιµ φραζεολ⌠γιαι ϕελετνσϖισζονψοκατ ()0/(&.,Β0 

Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 ∗,(&,1?Β); 

β) Κοµπλεµεντ〈ρισ αντονιµ φραζεολ⌠γιαι ϕελεντσϖισζονψοκατ 

(/&?6∋0?0,(∗.,Β0 Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 ∗,(&,1?Β); 

χ) Κοντρ〈ριυσ αντονιµ φραζεολ⌠γιαι ϕελεντσϖισζονψοκατ (/&,(.∗.,Β0 

Ξ.∗Σ0&∋&Α120Λ/10 ∗,(&,1?Β) (εζ υτ⌠ββι τερµινυσ τεχηνικυστ α λεξµ〈κρα 

ϖονατκοζτατϖα λ〈σδ: Κιεφερ 2000:191). 

α) Αζ ν. ϖεκτορ〈λισ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κνακ αζ ελλενττεσ ιρ〈νψυλτσ〈γ 

χσελεκϖσεκετ, φολψαµατοκατ, τυλαϕδονσ〈γοκατ σ ισµρϖεκετ κιφεϕεζ! ΦΕ−εκετ νεϖεζικ 

(:1−&.0,/& 1982:100; Χ0,−)∗1 1998:161). Α ϖεκτορ〈λισ φραζεολ⌠γιαι αντονµια σζ⌠φαϕιλαγ 

λεγινκ〈ββ αζ ιγει, ιλλετϖε αζ ιγβ!λ κπζεττ φ!νϖι ΦΕ−εκρε ϕελλεµζ!, σ α νψελϖι ϖιλ〈γκπ εγψικ 

φραγµεντυµ〈νακ � α ηελψϖισζονψοκ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λνακ. Α σζ⌠βαν φοργ⌠ φραζεολ⌠γιαι 

αντονιµαπ〈ροκ α ηελψϖισζονψοκ διναµικ〈ϕ〈τ ϕελεντικ µεγ, σ βιζονψοσ τρβελι τ〈ϕκοζ⌠δ⌠ 

ποντοκ σ ακτ〈νσοκ λττ φελττελεζικ. Α ϖεκτορ〈λισ φραζεολ⌠γιαι αντονµι〈ρα α �µοζγ〈σ� 

εκϖιπολενσ οπποζχι⌠ϕα ϕελλεµζ! (Χ0,−)∗1 1998:162−163): 

04∋),378/∗6+∗3−378 4 2+60,+.73  ∗+95%97849/5+,.01378 .3  
(ΦΓΗΙ:117)  2+60,+.7) (ΦΓΗΙ:117) 
ελτ∀νικ  α λ〈τ⌠ηατ〈ρρ⌠λ  µεγϕελενικ α λ〈τ⌠ηατ〈ρον 

.3−)5378/.3−)78 .3 4);9 /341&  4;634≅5378/4;6+4078 4 4);9  
(ΦΓΗΙ:261)  /341& (ΦΓΗΙ:409) 
〈λαρχοτ (µασζκοτ) λτ  λεϖετι/λεϖεσζι αζ 〈λαρχοτ (µασζκοτ)  

β) Α κοµπλεµεντ〈ρισ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κηοζ αζοκατ αζ �ιδε〈λισ�, ϖαλ⌠δι 

ελλενττεκετ κιφεϕεζ! ΦΕ−εκετ σορολϕ〈κ, αµελψεκ νµαγυκβαν, κζβλσ! ϕελεντστ ηορδοζ⌠ ΦΕ 

νλκλ εγψ µεγηατ〈ροζοττ σζεµαντικαι µικροµεζ!τ κπεζνεκ σ εγψµ〈στ κλχσνσεν κιζ〈ρϕ〈κ 

(:1−&.0,/& 1982:100). Α κοµπλεµεντ〈ρισ αντονιµ ϕελεντσϖισζονψοκρα ισ αζ εκϖιπολενσ 

οπποζχι⌠ ϕελλεµζ! (Χ0,−)∗1 1998:62): 

4∋07378 5+6+. (1 %−.) (ΦΓΗΙ:467)  &(10 .3 /31&(1) (Φ/6(.) 
(ΦΓΗΙ:138, 501) 

τ〈τϕα α σζ〈ϕ〈τ  ηεγψεζι α φλτ; ρσεν ϖαν 
ελενγεδι φλτ, φαρκ〈τ  χσυπα σζεµ σ φλ 
 

;078 ∗69/+ 5 >)%8 (ΦΓΗΙ:37)  ;078 /0/+ >)%0 (ΦΓΗΙ:36) 
τελιβε ταλ〈λ  χλτ τϖεσζτ 
χλβα ταλ〈λ  µελλ ταλ〈λ (τραφ〈λ) 
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χ) Α κοντρ〈ριυσ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ α τυλαϕδονσ〈γ ϖαγψ µιν!σγ κλνβζ! 

φοκοζαταιτ φεϕεζικ κι σ α σζεµαντικαι σκ〈λα κτ ελλενττεσ π⌠λυσ〈ν ηελψεζκεδνεκ ελ, κζττκ 

πεδιγ α κζβλσ! ϕελεντστ ηορδοζ⌠ ΦΕ φογλαλ ηελψετ (:1−&.0,/& 1982:99−100). Εζεν 

φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ κζττ ισ εκϖιπολενσ ϕελεντσϖισζονψοκ 〈λλνακ φενν (Χ0,−)∗1 

1998:161): 

0, 6&1 5+. (ΦΓΗΙ:77)            731 4);)  .3 ;+%8(+= ∗3%)> 
(=#,46.) (ΦΓΗΙ:308) 

χσαπνιϖαλ⌠αν ροσσζ  τ∀ρηετ#, ελφογαδηατ⌠  ϕοββ νεµ ισ λεηετνε 
κριτικ〈ν αλυλι  τ∀ρηετ#, ελφογαδηατ⌠  ναγψσζερ∀, κιϖ〈λ⌠ 
χσαπνιϖαλ⌠αν ροσσζυλ  τ∀ρηετ#εν, ελφογαδηατ⌠αν  ναγψσζερ∀εν, κιϖ〈λ⌠αν 
 

.3 5)4 ,+%+73  −Α()5+ 0 4)6−07+  /)−.+2+ (%+/3.+2+)  
(ΦΓΗΙ:61)   (ΦΓΗΙ:139)  26+(3 .) 47+07 

(ΦΓΗΙ:456) 
αρανψατ ρ  ολχσ⌠ σ νεµ ρ〈ζ  εγψ λψυκασ γαραστ σεµ ρ; 

εγψ φιτψινγετ σεµ ρ; εγψ 
〈ρϖα βυζνψ〈κοτ σεµ ρ 

Α σζεµαντικαι σκ〈λα κτ ολδαλ〈ν εληελψεζκεδ! αντονιµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ 

κζττ εληελψεζκεδ! κζβλσ! ϕελεντστ ηορδοζ⌠ νψελϖι ϕελ λεηετ ΦΕ, δε υγψανγψ λεηετ ακ〈ρ 

εγψ σζ⌠, σζαβαδ σζερκεσζτσ# σζ⌠καπχσολατ, ιλλετϖε εγψ µονδατ ισ. Α κοντρ〈ριυσ φραζεολ⌠γιαι 

αντονιµ〈κ ϕελεντσϖισζονψ〈βαν λνψεγεσ ελεµ, ηογψ α κτ σζλσ! π⌠λυσ σζιµµετρικυσαν, 

αζονοσ τ〈ϖολσ〈γβαν ηελψεζκεδικ ελ α κζβλσ! ϕελεντστ ηορδοζ⌠ νψελϖι ελεµτ!λ. 

4. Α φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

Στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε α φραζεολ⌠γιαι αντονιµαπ〈ροκ ταγϕαι λεηετνεκ 

αζονοσ ϖαγψ ελτρ# στλυσρτκ∀εκ. 

α) Αζονοσ στλυσρτκ∀ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ υγψαναζον φυνκχιον〈λισ στλυσρτεγηεζ 

ταρτοζνακ, σ αζονοσ ρζελµι−ηανγυλατι σζνεζεττελ ρενδελκεζνεκ. Αζ αλ〈ββι οροσζ σ µαγψαρ 

αντονιµαπ〈ροκ ταγϕαι α κζνψελϖι στλυσρτεγηεζ ταρτοζνακ σ νευτρ〈λισ ρζελµι−ηανγυλατι 

σζνεζεττελ ρενδελκεζνεκ: 

4 %Α210/ 4)6−>)/ (ΦΓΗΙ:421)   4 79:Α%≅/ 4)6−>)/ (ΦΓΗΙ:421) 
κννψ∀ σζϖϖελ   νεηζ σζϖϖελ 

φογ〈ηοζ ϖερι α γαραστ   κτ κζζελ σζ⌠ρϕα α πνζτ 
β) Κλνβζ# στλυσρτκ∀ αντονιµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ−εκ φυνκχιον〈λισ 

στλυσρτεγβελι ηοϖαταρτοζ〈συκατ ιλλ. ρζελµι σζνεζετκετ τεκιντϖε κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. 

Αζ αλ〈ββι οροσζ φραζεολ⌠γιαι αντονιµαπ〈ροκ µινδ στλυσρτεγβελι ηοϖαταρτοζ〈συκβαν, 

µινδ ηανγυλατι−ρζελµι σζνεζετκβεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Κεττ! κζλκ νπνψελϖι σ 

ροσσζαλλ⌠ (6.&Λ(., ,0&−&<..), κεττ! ϖισζοντ κζνψελϖι (.∗ΣΑ.) στλυσµιν!στσ# ΦΕ: 
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634∗&41378 (63,59,≅5378) 9,≅1    −)6:378 9,≅1 ,3 ,&;3/0 (#∃%:.) 
(=#,46., −∋,&,>#.) (ΦΓΗΙ:386) 
ς.: (νπ, ροσσζαλλ⌠) σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι   φκεν ταρτϕα α νψελϖτ 
α νψελϖτ  
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα ϖκινεκ  λακατοτ τεσζ α σζ〈ϕ〈ρα 
ϖκινεκ α σζ〈ϕ〈ν κιχσσζικ [κισζαλαδ] ϖµι   βεφογϕα α σζ〈ϕ〈τ 
νεµ ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε  ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 
 
−35378 5+%Β 9,≅1& (=#,46., −∋,&,>#.)  −)6:378 9,≅1 .3 ∗6059,0 

(#∃%:.) (ΦΓΗΙ:138) 
ς.: (νπ, ροσσζαλλ⌠) σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ  φκεν ταρτϕα α νψελϖτ 

 

Αζ οροσζ αντονιµ φραζεολ⌠γιαπ〈ροκ µαγψαρ µεγφελελ!ινεκ στλυσµιν!στσε αζ οροσσζαλ 

λεηετ αζονοσ ισ, αζονβαν α γψακορλατ αζτ µυτατϕα, ηογψ α λεγτββ εσετβεν α κτ νψελϖ ΦΕ−ινεκ 

στλυσµιν!στσε ελτρ εγψµ〈στ⌠λ. 

5. Α πολισζµ σ σζινονιµ ΦΕ−εκ αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψαι 

Α πολισζµ ΦΕ−εκ 〈λταλ〈βαν εγψικ ϕελεντσκβεν αντονιµικυσακ: 

5 2%3,3 +,5/ :,8,#.67 06, (45∋)674), 
−∃%∗8∃67 +,:, +∋5−0∋5, >#∃−.67, 
;8∃(.67 +,:,) (ΦΓΗΙ:103) 

  ,3 2%3,3 (8 1 %−.) :,8,#.67 06, , 
+,5, #/:∃67 +,:,, −∃%∗8∃67 +,:, 
+∋5−0∋5, 45∋)674) −∃& +∋5 
(ΦΓΗΙ:104) 

α σζεµβε/αρχ〈βα ϖ. σζεµε κζ <µονδ 
ϖκινεκ ϖµιτ>; σζεµτ#λ σζεµβε µεγµονδ 
(µονδ) ϖκινεκ ϖµιτ 

 1. ϖκινεκ α η〈τα µγττ 
(αλαττοµβαν, ϖκινεκ α 
τ〈ϖολλτβεν) βεσζλ ϖκιρ∀λ, 
γνψολ⌠δικ ϖκιν; 
σζιδ/κινεϖετ/κιβεσζλ ϖκιτ. 

2. 1&∗078, .3.978 06, = 
λ〈τατλανβαν ϖεσζ µεγ ϖµιτ (ϖ. 
φογαδ φλ ϖκιτ); ζσ〈κβαµαχσκ〈τ 
ϖεσζ. 

3. /+:.+ 413,378 = ελ∀ρε 
µεγϕ⌠σολ/µεγµονδ/µεγσαχχολ; 
λ〈τατλανβαν, ϕ⌠ελ∀ρε/ηολτβιζτοσαν 
µεγ λεηετ ϕ⌠σολνι/µονδανι ϖµιτ. 

4. −+5+%8.+, <53707, 
−+4737+∋.+ = τββ, µιντ ελγ; 
β∀σγεσεν ελγ/φυτϕα; µγ σοκ 
ισ; β∀ϖεν ακαδ. 

459,378/459,≅5378 9,≅1 +,5/−(. 
(ΦΓΗΙ:415) 

 63,59,≅5378 9,≅1 +,5/−(. (8 1 
%−.) (ΦΓΗΙ:379) 

µεγβντϕα α νψελϖτ ϖκι, ϖµι; ελακαδ α 
σζαϖα ϖκινεκ; ελνµυλ; ϖκι, ϖµι 
βελεφοϕτϕα α σζ⌠τ ϖκιβε 

 1. <ρενδσζ. ελ∀ζετεσ ηαλλγατ〈σ 
υτ〈ν:> µεγολδϕα α νψελϖτ 
ϖκινεκ ϖκι, ϖµι 

2. µεγερεδ (ελερεδ) α νψελϖε 
ϖκινεκ, εγψσζερρε ελκεζδ 
βεσζλνι; µεγερεδ α σζαϖα 
ϖκινεκ 
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3. 9,≅1 63,59,3%49 / +,:, = 
µεγολδ⌠δοττ α νψελϖε ϖκινεκ; 
εγψσζερρε βεσζδεσσ ϖ〈λικ; 
ελκεζδ φεχσεγνι. 

%Α2139 6&13 / +,:,−(. (ΦΓΗΙ:395)  79:Α%39 6&13 / +,:,−(. 
(ΦΓΗΙ:401, 485) 

σζερενχσσ κεζε ϖαν; �µινδεν σικερλ 
νεκι, αµιηεζ χσακ ηοζζ〈φογ� 

  1. σζερενχστλεν κεζε ϖαν; 
∋µινδενβεν πεχηεσ, µ〈σοκρα 
ισ σζερενχστλενσγετ ηοζ∋. 

2. σλψοσ κλε ϖαν; ναγψοτ τυδ 
τνι; ϖερεκεδ∀σ τερµσζετΗ. 

λεεσικ α λ〈β〈ρ⌠λ (ΟΝΓ: λ−55)  λ〈βρα 〈λλ (ΟΝΓ: λ−49) 
∋φεκϖ∀ βετεγ λεσζ∋  ∋βετεγσγβ∀λ φελπλ∋  

( α) ϕελεντσβεν). 

Ναγψον ριτκα αζ αζ εσετ, αµικορ εγψ τββϕελεντσ# οροσζ ΦΕ−ελ σζεµβεν α µαγψαρ 

νψελϖβεν υγψανχσακ εγψ πολισζµ ΦΕ 〈λλ αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψβαν: 

1. 5 2%3,3< 07.;, +,:, 63470 
(5≅6347378, 5≅026378) 
µεγν# (ναγψοτ ν#) ϖκινεκ α σζεµβεν 

  
 

 

1. 5 2%3,3< 07.;, +,:, ∗3−378 
(7)6978) 
εσικ (ναγψοτ εσικ) ϖκινεκ α 
σζεµβεν 

2. 06,−(. ∗+−.0/3)7 +,:,−(. 5 2%3,3< 
07.;, +,:, 
ϖµι νϖελι (µεγνϖελι) ϖκινεκ α 
τεκιντλψτ ϖκινεκ α σζεµβεν 
(ΦΓΗΙ:96) 

  
 

 

2. 06,−(. 6+.9)7 +,:,−(. 5 2%3,3< 
07.;, +,:, 
ϖµι ροντϕα ϖκινεκ α τεκιντλψτ 
ϖκινεκ α σζεµβεν (ΦΓΗΙ:96) 

Α κτ νψελϖβεν εγψ−εγψ φραζεολ⌠γιαι σζινονιµασορ ναγψον γψακραν αντονιµικυσ 

ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λληατ εγψµ〈σσαλ, β〈ρ α σζινονιµασοροκ (αντονιµασοροκ) ναγψσ〈γα α κτ 

νψελϖβεν ϕελεντ!σεν ελτρηετ εγψµ〈στ⌠λ: 

−)6:378 9,≅1 ,3 ,&;3/0   .)5+,−)6:3..≅= (.)5+,−)6:3.) .3 
9,≅1 (Χ%: 9−24) 

φκεν ταρτϕα α νψελϖτ  νεµ τυδϕα φκεν ταρτανι α νψελϖτ, 
σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ; νεµ 
ταρτϕα φκεν α νψελϖτ 

λακατοτ τεσζ α σζ〈ϕ〈ρα  νεµ τεσζ λακατοτ α σζ〈ϕ〈ρα 
ταρτϕα α σζ〈ϕ〈τ  ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα 
βεφογϕα α σζ〈ϕ〈τ  νεµ τυδϕα βεφογνι α σζ〈ϕ〈τ 
βεφογϕα α χσ#ρτ  νεµ τυδϕα βεφογνι α ποφ〈ϕ〈τ (δυρϖα) 
ηαλλγατ, µιντ α σρ  νεµ τυδ τιτκοτ ταρτανι; ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα 
νµα, µιντ α ηαλ  〈λλανδ⌠αν λοχσογ−φεχσεγ 
µαγ〈βα φοϕτϕα α σζ⌠τ  ϕ〈ρτατϕα α σζ〈ϕ〈τ 
ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε  νεµ ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε; νεµ τυδ 

ϖιγψ〈ζνι α νψελϖρε 
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Αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι αντονιµ〈κ εγψβεϖετσε σορ〈ν ναγψον γψακραν κτ 

αντονιµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ εγψικ ταγϕ〈ϖαλ σζεµβεν εγψ αντονιµικυσ σζινονιµασορ ισ 

〈λληατ: 

ϖιλ〈γρα ϕν (�µεγσζλετικ�)   ελτ〈ϖοζικ αζ λ#κ σορ〈β⌠λ (ς.: α 
�µεγηαλ� σζινονιµασορτ) 

ϖιλ〈γρα ηοζ (�µεγσζλ�)  ελτεσζι λ〈β αλ⌠λ; µ〈σϖιλ〈γρα κλδ 
(ς.: α �µεγλ� σζινονιµασορτ) 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, αζ εγψµ〈σσαλ σζινονιµ, αντονιµ σ 

πολισζµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ−εκετ α ϕελεντσϖισζονψοκ εγσζ η〈λ⌠ζατα σζϖι 〈τ: 

εγψρσζτ αζ εγψεσ ϕελεντσϖισζονψοκον βελλ, µ〈σρσζτ α κλνβζ! ϕελεντσϖισζονψοκ εγψµ〈σ 

κζττι οπποζχι⌠ιβαν α σζεµαντικαι καπχσολατοκ βονψολυλτ ρενδσζερε 〈λλ φενν. Α φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµασοροκ εγψµ〈σσαλ αντονιµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λληατνακ, µελψεκ αλκοτ⌠ταγϕαι 

λεηετνεκ µονοσζµ σ πολισζµ ΦΕ−εκ εγψαρ〈ντ. 

Αζ αλ〈ββιακβαν ε σζϖεϖνψεσ, υγψανακκορ α διαλεκτικα τρϖνψειϖελ σσζηανγβαν 

λϖ!, α νψελϖ ρενδσζερσζερ# σζερϖεζ!δστ ϖισσζατκρζ! ϕελεντσϖισζονψοκατ α �ςΛΣ⊥Κ_] � 

ΗΑΛΛΓΑΤ� σ α �[ΛΣ_Κ_] � ΦΕΧΣΕΓ� εγψµ〈σσαλ αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψβαν λεϖ! 

οροσζ σζινονιµασοροκ σ µαγψαρ εκϖιϖαλενσεικ αλαπϕ〈ν σζερετνµ 〈βρ〈ζολνι. 

Ηασονλ⌠ ϕελλεγ# σζινονιµικυσ, αντονιµικυσ σ πολισζµ ϕελεντσϖισζονψοκ π〈ρηυζαµβα 

〈λλτ〈σ〈ρ⌠λ, νψελϖεκ κζττι εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ρ⌠λ α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν εδδιγ µγ 

νινχσ τυδοµ〈σοµ. Αζ αλ〈ββι ιλψεν ιρ〈νψ ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκατ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ 

ϖισζονψλατ〈βαν ισ αζ ελσ! πρ⌠β〈λκοζ〈σνακ λεηετ τεκιντενι. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι 

σζινονιµ, αντονιµ, ηοµονιµ σ πολισζµ ϕελεντσϖισζονψοκ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατα αζ ελµλετι 

ϖονατκοζ〈σοκον τλ φοντοσ ϕελεντ!σγγελ βρ αζ εγψνψελϖ# σ κτνψελϖ# λεξικογρ〈φι〈βαν, α 

φορδτ〈σβαν, α τολµ〈χσολ〈σβαν σ α νψελϖοκτατ〈σβαν εγψαρ〈ντ. 

Κλν ισ φελ σζερετνµ ηϖνι α φιγψελµετ α κτ αντονιµασορ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈νακ 

νεηζσγειρε. Αζ αλ〈ββι εγψβεϖετσβ!λ ισ λ〈τσζικ, ηογψ α κτ αντονιµασορ βελσ! ηιεραρχηικυσ 

φελπτσε νεµ µινδιγ εσικ εγψβε: ϖαννακ ν. φεηρ φολτοκ, σζεµαντικαι λακν〈κ, αµελψεκ 

φελτ〈ρ〈σα τοϖ〈ββι κοµπονενχι〈λισ ελεµζστ κϖ〈ν (α σζεµαντικαι λακν〈κ ηελψτ α τ〈βλ〈ζατβαν 

ρεσεν ηαγψταµ). 

�ςΛΣ⊥Κ_] � ΗΑΛΛΓΑΤ�  �ΛΧΛΗΟ_], [ΛΣ_Κ_] � ΒΕΣΖ⊃Λ, 
ΦΕΧΣΕΓ� 

1. �.) 413,378 .0 4%+53, &∗+6.+ 
/+%∋378� 

 1. �2+5+6078 /.+2+, .) &/+%139� 

1.1. .) 63416≅5378 673 
ηαλλγατ〈σβα βυρκολ⌠ζικ 
 
κι σεµ νψιτϕα α σζ〈ϕ〈τ 
εγψ σζ⌠τ σεµ λεηετ κισζεδνι βελ#λε 

 
 

 
 

1.1. 63416≅5378 / 63416≅78 6+7 
βε νεµ 〈λλ α σζ〈ϕα; χσοδα, ηογψ ελ νεµ 
κοπικ α νψελϖε 
οντϕα α σζ⌠τ 
σοκατ δαρ〈λ 
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1.2. 4%+53 .) ∗6+6+.078 

 
εγψ σζ⌠τ σεµ εϕτ κι α σζ〈ϕ〈ν 
εγψ σζαϖ〈τ σεµ λεηετ ϖεννι (ηαλλανι) 
ηαλλγατ〈σβα µερλ (βυρκολ⌠ζικ) 
µεγ σεµ σζ⌠λαλ 

 
 

 
 
 
 

1.2. 9,≅1 ;), 1+47)= / +,:, (−∋,&,>#.) 
νψοµϕα α σ⌠δερτ 
βε σεµ λεηετ φογνι α σζ〈ϕ〈τ 
〈λλανδ⌠αν ϕ〈ρτατϕα α σζ〈ϕ〈τ 

1.3. .0 4%+53 (.0 ,5&13) 

 
εγψ σζ⌠τ σεµ σζ⌠λ 
εγψ κυκκοτ σεµ σζ⌠λ 

 

 
 
 

1.3. 9,≅1 ;), 1+47)= / +,:, (−∋,&,>#.) 

σζαπορτϕα α σζ⌠τ 
µλικ βελ#λε α σζ⌠ 

1.4. .0 2&2& 

 
σε κυκκ, σε βακκ 
αζτ σεµ µονδϕα β ϖαγψ β〈 
µεγ σε µυκκαν 
εγψ κυκκοτ σεµ σζ⌠λ 

 

 
 
 
 
 

1.4. 9,≅1 ;), 1+47)= / +,:, (−∋,&,>#.) 

ϕ〈ρ α νψελϖε, µιντ α χσπηαδαρ⌠ 
ϕ〈ρ α σζ〈ϕα, µιντ α µοτολλα 
ϕ〈ρ α σζ〈ϕα, µιντ αζ ρεσ µαλοµ 
ϕ〈ρ α σζ〈ϕα, µιντ α κερεπλ# 

2. �&∗+6.+ /+%∋378�  2. �;)4∗6)473..+ 2+5+6078� 

2.1. ;≅78 .)/ (.)/+=) 131 6≅;3 
ηαλλγατ, µιντ α χσυκα 

 
 

2.1. 9,≅1 ;), 1+47)= 
(〈λλανδ⌠αν) ϕ〈ρ α σζ〈ϕα; νεµ τυδϕα 
βεφογνι α σζ〈ϕ〈τ 

2.2. /+%∋378 131 6≅;3 
 
ηαλλγατ, µιντ α σλτ ηαλ 

 
 

 

2.2. 634∗&41378 / 63,59,378 9,≅1 
(=#,46., −∋,&,>#.) 
νεµ τυδϕα βεφογνι α σζ〈ϕ〈τ 

2.3. /+%∋378 131 /+20%3 
 
ηαλλγατ, µιντ α σρ 

 
 

 

2.3. −35378 5+%Β 9,≅1& (#∃%:., 
−∋,&,>#.) 
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα; σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ

2.4. /+%∋378 131 &;07≅= 
νµα, µιντ α σρ 

 
 

2.4. −35378 5+%Β 9,≅1& 
νεµ ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

3.  �&∗+6.+ /+%∋378, &1%+.9948 +7 
63,2+5+63� 

 3.�5.),3∗.+ ,32+5+6078�; .3∋378 
∋2+5+6078�. 

3.1. 026378 5 /+%∋3.1& 
ηαλλγατ, µιντ α κυκα 
µεγ σε µυκκαν 
εγψ κυκκοτ σεµ σζ⌠λ 

 

 
 
 

3.1. 63,0.&78 6+7 
µεγολδ⌠δικ α νψελϖε ϖκινεκ 
κινψιτϕα α σζ〈ϕ〈τ 
  

3.2. (4%+5.+) .3;6378 5 6+7 5+−≅ 
µιντηα µεγνµυλτ (µεγκυκυλτ) ϖολνα 

 3.2.  

4. �.3/)6)..+ .) 413,378, .) 
&∗+/9.&78 , 0∋5−(.� 

 4. �.3/)6)..+ 413,378,  &∗+/9.&78 , 
0∋5−(.� 

4.1. +;+=70 (∗6+=70) /+%∋3.0)/ 06,

εληαλλγατ ϖµιτ; κερλι α τµ〈τ; 
σζ〈νδκοσαν νεµ βεσζλ ρ⌠λα 
 

 
 

 

4.1. 634∗&41378 / 63,59,378 9,≅1 
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5. �5.),3∗.+ ,3/+%∋378, +;+65378 
63,2+5+6, .) :)%39 5≅−378 06,−(.� 

 5. �2+5+6078 (∗+ .)+47+6+:.+470, 
.)−+/≅4%0Β, %)21+/≅4%0Β) 7+, ∋)2+ 
2+5+6078 .) 4%)−&)7; 
∗6+2+5360537849 / ∗6+2+5+607849� 

5.1. ∗601&4078 (,31&4078, 
∗60−)6:378) 9,≅1 (9,≅∋+1) 
 
ηιρτελεν εληαλλγατ; εληαραπϕα α σζ⌠τ (α σζ⌠ 
ϖγτ); ηιρτελεν νψελ εγψετ 

 
 
 

 
 

5.1. 2+5+6078 / 413,378 (;+%7378 / 
4;+%7.&78, %9∗378 / %9∗.&78 
(=#,46.) %0(.)) (−∋,&,>#.) 
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα; κιχσσζικ ϖµι α σζ〈ϕ〈ν; 
ελσζ⌠λϕα µαγ〈τ 

5.2. ,31&4078 2&;& 
ταρτϕα α σζ〈ϕ〈τ 
 
 
βεφογϕα α σζ〈ϕ〈τ 

 
 

 
 

 

5.2. 
νεµ κπεσ ταρτανι α σζ〈ϕ〈τ; <〈λλανδ⌠αν> 
κιφεχσεγ ϖµιτ; ελσζ⌠λϕα µαγ〈τ 
νεµ τυδϕα βεφογνι α σζ〈ϕ〈τ; 〈λλανδ⌠αν 
φεχσεγ; ελσζ⌠λϕα µαγ〈τ 

5.3. ,347)2.&78 6+7+1 .3 54) ∗&2+510 
(∗&2+50>≅) (=#,46., Φ/6(., .#,−.)  
λακατοτ τεσζ α σζ〈ϕ〈ρα 

 
 
 

 

5.3. 

 

νεµ τεσζ λακατοτ α σζ〈ϕ〈ρα 

5.4. ∗+5)4078 .3 6+7 ,3/+1 (,3/+∋)1) 
λακατοτ τεσζ α σζ〈ϕ〈ρα 
 
λακατ ϖαν α σζ〈ϕ〈ν 

 
 

 
 

 

5.4. .)5+,−)6:3..≅= (.)5+,−)6:3.) 
.3 9,≅1 
νεµ τεσζ λακατοτ α σζ〈ϕ〈ρα; <〈λλανδ⌠αν> 
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα 
νεµ τυδ λακατοτ τεννι α σζ〈ϕ〈ρα; 
<〈λλανδ⌠αν> ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα 

5.5. ,3/1.&78 6+7 .3 ,3/+1 (,3/+∋)1)
λακατοτ τεσζ α σζ〈ϕ〈ρα 
 
λακατ ϖαν α σζ〈ϕ〈ν  

 
 

 
 

 

5.5.  
 
νεµ τεσζ λακατοτ α σζ〈ϕ〈ρα; <〈λλανδ⌠αν> 
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα 
νεµ τυδ λακατοτ τεννι α σζ〈ϕ〈ρα 

6. �&/3%∋05378, ;≅78 χ−)6:3..≅/ 5 
63,2+5+6), .) 2+5+6078 %0(.)2+� 

 6. �+6,−(. 4%&∋3=.+, .)∋39..+ 
∗6+2+5+60%49 , 0∋5−(.∋ 

6.1. −)6:378 9,≅1 ,3 ,&;3/0  
 
φκεν ταρτϕα α νψελϖτ 
ταρτϕα α σζ〈ϕ〈τ 
ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

 
 

 
 
 

6.1. 46≅53)749 / 4+653%+48 4 9,≅13 / 
+,:,, 06, 
κιχσσζικ (κισζαλαδ) α σζ〈ϕ〈ν 
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα; ελσζ⌠λϕα µαγ〈τ 
νεµ ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

6.2. ∗6+2%+7078 9,≅1 (=#,46., Φ/6(., 
.#,−.)  
λενψελτε α νψελϖτ; µεγκυκυλτ; εληαλλγατ; 
ηαλλγατ, µιντ α κυκα  

 
 

 

6.2. 9,≅1 ;), 1+47)= / +,:, (−∋,&,>#.) 
ϕ〈ρ α σζ〈ϕα; <φολψτον> ϕ〈ρτατϕα α σζ〈ϕ〈τ 

6.3. −)6:378 6+7 .3 ,3/1) 
 
λακατοτ τεσζ α σζ〈ϕ〈ρα; λακατ ϖαν α σζ〈ϕ〈ν 

 
 

 

6.3. .)5+,−)6:3..≅= (.)5+,−)6:3.) 
.3 9,≅1  
νεµ τεσζ λακατοτ α σζ〈ϕ〈ρα; σζαβαδϕ〈ρα 
ενγεδι α νψελϖτ 

6.4. −)6:378 9,≅1 .3 ∗6059,0  6.4.−35378 5+%Β 9,≅1& 
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φκεν ταρτϕα α νψελϖτ  σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ 

6.5. .) −35378 5+%Β (5+%0) 9,≅1& 
φκεν τατϕα α νψελϖτ 
 
ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

 
 

 
 

6.5. −35378 5+%Β 9,≅1& 
νεµ ταρτϕα φκεν α νψελϖτ; νεµ τυδϕα 
φκεν ταρτανι α νψελϖτ 
νεµ ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

6.6. .) 634∗&41378 (∗+∗60−)6:378) 
9,≅1 
φκεν ταρτϕα α νψελϖτ 
ταρτϕα (βεφογϕα) α σζ〈ϕ〈τ 
ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

 
 

 
 
 

6.6. 634∗&41378/63,59,≅5378 9,≅1 
(=#,46., −∋,&,>#.) 
σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ 
ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα ϖκινεκ  
νεµ ϖιγψ〈ζ α νψελϖρε 

6.7. −)6:378 ∗60 4);) (∗6+ 4);9) ∋7+ 
τυδϕα ταρτανι (βε τυδϕα φογνι) α σζ〈ϕ〈τ 
τυδ τιτκοτ ταρτανι; νεµ φεχσεγ; τιτοκταρτ⌠ 

 

 

 

 

6.7. −%0..≅= 9,≅1 / +,:, (8, 2 %−.) 
(−∋,&,>#.) 
φολψτον ϕ〈ρ α σζ〈ϕα; πλετψκ〈λ; φεχσεγ# 
τερµσζετ∀ 
νεµ τυδ τιτκοτ ταρτανι; µινδεντ κιφεχσεγ 

7. ∋∗6+48;3 .) 5≅413,378 5 4%&<, 
−)6:378 5 73=.) 06,−(.∋ 

 7.∋.) ,3∗6)?378 2+5+6078 , 0∋5−(. 
+716≅7+∋ 

7.1. ,.3= ∗6+ 4);9  
ταρτσδ µαγαδβαν!; νε µονδδ ελ 
σενκινεκ!; µ〈σνακ νεµ κελλ τυδνια 
ρ⌠λα!; ελγ, ηα τε τυδσζ ρ⌠λα!; ταρτσδ 
τιτοκβαν! 

 7.1. 
 

8. ∋/+%∋378, .) 5≅413,≅5378 45+)2+ 
/.).09, 5 1+7+6+/ +16&:3Β?0) .) 
,30.7)6)4+53.≅∋ (0∃46, 8 =,8∋(. 
−∃+(.) 

 8. ∋2+5+6078, 5≅413,378 45+Α /.).0), 
5 1+7+6+/ +16&:3Β?0) 
,30.7)6)4+53.≅∋ 

8.1. /+%∋378 5 769∗+∋1& (=#∋−∋>#.) 
ταρτσδ φκεν α σζ〈δατ! 
σενκι σεµ κϖ〈νχσι α ϖλεµνψεδρε! 
α τε νεϖεδ ηαλγασσ! 

 8.1. 
 

8.2. ,371.0 ∆+.73. [1634.+6)∋09] 
(=#,46.) 
φογδ βε α σζ〈δ!; ελεγετ παπολτ〈λ 
(δυµ〈λτ〈λ)!; ελγ αζ ρεσ δυµ〈β⌠λ!  

 
 

 

8.2. +716+= 6+7!; 2+5+60! 
 
νψισδ κι α σζ〈δ!; βεσζλϕ ϖγρε!; σζ⌠λαλϕ 
µεγ!; πακολϕ κι µινδεντ! 

8.3. ,316+= 536):1&! (=#,46.) 
φογδ βε α χσ#ρδ (α σζ〈δ, α ποφ〈δ)! 

 
 

8.3. +716+= 6+7!; +716+= <%);3%+! 
νψισδ κι α σζ〈δ!; βεσζλϕ!; νψισδ κι α 
ποφ〈δ! (νπ) 

8.4. ,371.0 6+7 (2%+71&, 2+6%+)! 
(:#/>,−=#,46.)  
φογδ βε α σζ〈δ!; φογδ βε α ποφ〈δ! (νπ, 
δυρϖα) 

 
 

 

8.4. +716+= 6+7! 
 
νψισδ κι α σζ〈δ!; βεσζλϕ!; νψισδ κι α 
ποφ〈δ! (νπ, δυρϖα) 

8.5. ,316+= (,371.0) ∗+−−&53%+! 
(:#/>,−=#,46.) 
φογδ βε α βαγ⌠λεσ#δ! (νπ, δυρϖα) 

 
 

 

8.5. +716+= 6+7!; +716+= <%);3%+! 
(:#/>,−=#,46.) 
νψισδ κι α σζ〈δ (βαγ⌠λεσ#δ)!; (νπ, 
δυρϖα) βεσζλϕ ϖγρε! 
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Μινδ αζ οροσζ−µαγψαρ σζινονιµασοροκ, µινδ πεδιγ αζ αντονιµασοροκ εγψβεϖετ! 

ϖιζσγ〈λατα τοϖ〈ββι, ρσζλετεσεββ � σζεµαντικαι κοµπονενσεικ (σζεµµ〈ικ) αλαποσαββ 

φελτ〈ρ〈σ〈ρα ιρ〈νψυλ⌠ � κοµπονενχι〈λισ µ⌠δσζερ σζεριντι ελεµζστ κϖ〈ν. Φοντοσσ〈γ〈ν〈λ σ 

κοµπλεξιτ〈σ〈ν〈λ φογϖα αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ, ιλλετϖε β〈ρµελψικ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 

ρενδσζερνεκ σζεµαντικαι ρενδσζερσζερ#σγτ βιζονψτ⌠ πολισζµια, ηοµονµια, σζινονµια, 

αντονµια, εναντιοσζµια σ παρονµια ϕελενσγε � ακ〈ρ κλν−κλν ισ � ν〈λλ⌠ δισσζερτ〈χι⌠ 

ϖιζσγ〈λατι τ〈ργψ〈τ ισ κπεζηετι. 

4.2.6. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι παρονµια ϕελενσγε 

1. Α φραζεολ⌠γιαι παρονµια κυτατ〈σ〈νακ ελ#ζµνψει 

Κζισµερτ, ηογψ α νψελϖ εγψσγεσ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε αζ αλ〈ββι 

ϕελεντσϖισζονψοκ ϕελλεµζ!εκ: µονοσζµια, πολισζµια, σζινονµια, αντονµια, 

ηετερονµια, ηοµονµια, παρονµια. Εζεκ κζλ αζονβαν χσακ α µονοσζµια, α 

πολισζµια σ α σζινονµια α ϖαλ⌠δι ϕελεντστανι κατεγ⌠ρια. Αζ αντονµια σ α ηετερονµια 

ϖαλ⌠ϕ〈βαν νεµ νψελϖι, ηανεµ λογικαι, φογαλµι κατεγ⌠ρια. Α ηοµονµια (αζονοσ αλακσ〈γ) σ 

α παρονµια (ηασονλ⌠ αλακσ〈γ) α νψελϖι ϕελνεκ α ϕελλ! σ νεµ α ϕελλτ ολδαλ〈ηοζ καπχσολ⌠δ⌠ 

φογαλοµ. 

Α λεξικαι παρονµια ϕελενσγτ α σζ⌠κινχσ εγψβ ρενδσζερσζερ# ϕελεντσϖισζονψαιϖαλ 

εγψττ α λεξικολ⌠γιαι σ στιλισζτικαι τ〈ργψ κνψϖεκ ν〈λλ⌠ ρσζφεϕεζετ κερετβεν β! 

τερϕεδελεµβεν ϖιζσγ〈λϕ〈κ (Θ&Σ0,(∗∋5 1987:80−82; 4&∋8< 1976:55−57; Κ?0∋Ι) 1977:231−

232; Η&?1,∗ 1990:126−131; Υ0(0 1989:63−64; Χ0,−)∗1 1998:221−228; Φ〈βι〈ν−

Σζατηµ〈ρι−Τερεστψνι 1977:130−131). Α λεξικαι παρονµια ϕελενσγνεκ σζ#κεββ ϖαγψ 

τ〈γαββ ρτελµεζστ!λ φγγ!εν α νψελϖσζεκ α παρονµια φογαλµ〈τ κλνβζ!κππεν 

ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. Α παρονµια σζ#κεββ ρτελµεζσνεκ ηϖει χσακ αζ αζονοσ τϖ#, αζονοσ 

σζ⌠φαϕ σ ηανγσλψ, ηασονλ⌠ ηανγζ〈σ, δε ελτρ! ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! σζαϖακατ σορολϕ〈κ α 

παρονιµι〈κηοζ (ϑ1Ν,=/&)∗ 1974:9, 1981∗:5; 4&∋8< 1976:55; Η&?1,∗ 1990:126): 

−16∋&?∗( �διπλοµατα� � −16∋&?∗,( �διπλοµ〈ζ⌠�, �διπλοµαµυνκ〈ϕ〈τ κσζτ! ηαλλγατ⌠�; 

∗−.0Λ∗( �χµζεττ� � ∗−.0Λ∗,( �φελαδ⌠�; ∗<&,0,( �ελ!φιζετ!� � ∗<&,0?0,( �ελ!φιζετσ, βρλετ�; 

∴/&,&?120Λ/1Μ �κζγαζδασ〈γι� � ∴/&,&?12,ΒΜ �κιφιζετ!δ!� � ∴/&,&?,ΒΜ �τακαρκοσ�. 

Α παρονµι〈τ τ〈γαν ρτελµεζ! νψελϖσζεκ µινδ αζ αζονοσ, µινδ πεδιγ α κλνβζ! τ!ϖελ 

ρενδελκεζ!, ηασονλ⌠ ηανγζ〈σ, ελτρ! ϕελεντσ# σζαϖακατ παρονιµ〈κνακ ταρτϕ〈κ (Θ&Σ0,(∗∋5 

1987:80; Πετε 1989:63; Χ0,−)∗1 1998:225): −16∋&?∗(120Λ/1Μ �διπλοµ〈χιαι� � 

−16∋&?∗(12,ΒΜ �διπλοµατικυσ�; Ν(&.? �ϖιηαρ� � Ν(8.? �ροηαµ�. 
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Α παρονµια φογαλµ〈τ ηασονλ⌠κππεν ηατ〈ροζζ〈κ µεγ α Μαγψαρ στιλισζτικα ϖ〈ζλατα χ. 

τανκνψϖ σζερζ!ι ισ: ↔Ηασονλ⌠ ηανγζ〈σ σζαϖακ (γργ ερεδετΗ µΗσζ⌠ϖαλ: παρονιµ〈κ) � 

σζΗκεββ ρτελεµβεν ϖϖε � ρενσζεριντ υγψαναννακ α τ∀νεκ κλνβζ∀ ϕελεντσΗ σζ〈ρµαζκαι 

(τ〈γαββ ρτελεµβεν υγψανισ µινδαζον σζαϖακ, αµελψεκνεκ ηανγαλακϕα ηασονλτ εγψµ〈σηοζ, 

ηασονλ⌠ ηανγζ〈σακ). Πλ.: εγψελ#ρε �µοστ, πιλλανατνψιλαγ� � εγψενλ#ρε �εγψφορµ〈ρα� (ς. 

µγ: τανυλσ〈γ � τανσ〈γ, ϕ〈ρατοσ � ϕ〈ρτασ, ϕ⌠λτ � ϕ⌠λλτ, τ〈ργψατλαν � τ〈ργψταλαν στβ.)≈ 

(Φ〈βι〈ν−Σζατηµ〈ρι−Τερεστψνι 1977:130−131). 

Α νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερρε ισ ϕελλεµζ! παρονµια ϕελενσγνεκ αζονβαν 

εδδιγ µγ κεϖσ φιγψελµετ σζεντελτεκ. Αζ οροσζ νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν α φραζεολ⌠γιαι 

παρονιµ〈κ µεγλτρε ς. Μ. Μοκιενκο οροσζ νψελϖσζ ηϖτα φελ ελ!σζρ α φραζεολ⌠γυσοκ 

φιγψελµτ εγψικ κορ〈ββι τανυλµ〈νψ〈βαν (≅&/10,/& 1975:33−44). Σζ〈µοσ παρονιµικυσ ΦΕ−

ετ εµλτ πλδακντ Ο. ς. ςισνψακοϖα αζ Οροσζ παρονιµασζ⌠τ〈ρ ελ!σζαϖ〈βαν (ϑ1Ν,=/&)∗ 

1981∗:5−60): 

/3<378 6&1+= +,5/ (Μ−Ο: Ι/1098) = ιντεγετ; α κεζϖελ ιντεγετ (Μ−Ο: Ι/1098) 

/3<.&78 6&1+= −∃ +,:,, 06, 
(ΦΓΗΙ:239) 

= 1. χσακ λεγψιντ (εγψετ) ϖκιρε, ϖµιρε; 
φιγψελεµ νλκλ ηαγψ ϖκιτ, ϖµιτ; νεµ 
ϖεσζ κοµολψαν ϖκιτ, ϖµιτ (Κ: π−170) 

2. λεϖεσζι α κεζτ ϖκιρ∀λ; νεµ τρ#δικ 
ϖκιϖελ, ϖµιϖελ (Γ−Υ: Ο−Μ/247); 
σορσ〈ρα ηαγψ ϖκιτ, ϖµιτ 

∗60%+:078 6&1& + 0∋5/ (−∋,&,>#.) 
(6,(7+, 48.) (ΦΓΗΙ:356) 

= (ροσσζαλλ⌠) (χσακ βεφ) βεννε ϖαν α κεζε 
ϖµιβεν; αζ ∀ κεζε ισ βεννε ϖαν α 
δολογβαν (ΟΝΓ: κ−946); ρσζεσε ϖµινεκ 

∗60%+:078 6&10 + +,5/−0∋5/ 
(ΦΓΗΙ:355) 

= τρ∀δικ ϖκιϖελ, ϖµιϖελ; γονδοζζα, νεϖελι; 
ραϕτα ταρτϕα α κεζτ ϖκιν 

9,≅1 ∗6+2%+70% (ΦΓΗΙ:361) = εγψ 〈ρϖα σζ⌠τ σεµ σζ⌠λ; ηαλλγατ, µιντ α 
χσυκα; µιντηα µεγνµυλτ ϖολνα (ϑ: 9−
20) 

9,≅1 ∗6+2%+70(8 (ΦΓΗΙ:362) = ολψαν φινοµ ϖµι, ηογψ µινδ α τζ υϕϕ〈τ 
µεγνψαλϕα υτ〈να (ϑ: 9−19) 

%+/378 2+%+5& −∃& 0∋5 (ΦΓΗΙ:232) = τρι α φεϕτ ϖµιν (ϑ: 2−190) 

4%+/378 2+%+5& −∃ 0∋5 . >∋% &,=. 
(ΦΓΗΙ:433) 

= 1. κιτρι ϖκι α νψακ〈τ; νψακ〈τ σζεγι; 
<ηαταλµον λϖ∀ σζεµλψ> µεγβυκικ; 
ελϖεσζτι 〈λλ〈σ〈τ, βεφολψ〈σ〈τ; 
ερκλχσιλεγ τνκρεµεγψ (ΟΝΓ: νψ−
52/β, νψ−53) 

2. κιτρι ϖκι α νψακ〈τ; βαλεσετ 
(λεζυηαν〈σ) κϖετκεζτβεν σζρνψετηαλ 
(ΟΝΓ: νψ−52/α); κιτρι α νψακ〈τ ϖµιν 
(Ο−Μ: ΙΙ/590) 
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Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α νψελϖσζεκ εδδιγ µγ νεµ τεττεκ εµλτστ α 

φραζεολ⌠γιαι παρονµια ϕελενσγρ!λ, εδδιγ µγ νεµ κερλτ σορ σζ〈µβαϖτελκρε σ κλνβζ! 

σζεµποντ λερ〈συκρα. Α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ κορπυσζ〈ν ϖγζεττ 

ϖιζσγ〈λαταιµ αζτ βιζονψτϕ〈κ, ηογψ α µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι 〈λλοµ〈νψ〈ν βελλ ισ ταλ〈ληατ⌠κ 

παρονιµικυσ ΦΕ−εκ. Φιγψελεµφελκελτσ χλϕ〈β⌠λ, ζελτ!λ ηαδδ 〈λλϕον ιττ νη〈νψ πλδα α 

µαγψαρ παρονιµικυσ ΦΕ−εκ κλνβζ! τπυσαιρα: 

λεϖεσζι α φεϕτ ϖκινεκ = �σζγψεντ ηοζ ϖκιρε�; �σζγψεντ ηοζ ϖκινεκ α φεϕρε� 

φεϕτ ϖεσζι ϖκινεκ = �κεγψετλενλ µεγβντετι�; �µεγλι� 

(α σζ⌠τ〈ρακ νεµ κζλικ) 

σζρϕα α σζεµτ ϖκινεκ ϖµι (ΟΝΓ: σζ−645) = ∋φελτΗνικ νεκι, σ νεµ ηαγψϕα νψυγτον, 

ινγερλι, β〈ντϕα, βοσσζαντϕα∋ 

σζεµετ σζρ ϖκινεκ ϖµι (ΟΝΓ: σζ−642) = ∋σζοκατλαν ϖ. ηελψτελεν ϖολτα µιαττ φελτΗνικ, 

ροσσζαλλ〈στ κελτ∋ 

κισζρϕα ϖκινεκ α σζεµτ ϖµιϖελ (ΟΝΓ: σζ−635) = ∋αρ〈νψταλανυλ κεϖσ 

ελλενσζολγ〈λτατ〈σσαλ, φιζετσγγελ ϖ. ϕελεντκτελεν ενγεδµννψελ ελγτ κι ϖκιτ∋ 

µαϕδ κισζρϕα α σζεµτ (ΟΝΓ: σζ−637) = ∋οττ ϖαν κζϖετλενλ α σζεµε ελ∀ττ (, σ 

µγσεµ λ〈τϕα)∋  

φλϖ〈λλρ⌠λ κεζελ ϖµιτ (Μ−Ο: Ι/755) = ∋κζνψσεν, ρδεκλ∀δσ νλκλ∋ 

φλϖ〈λλρ⌠λ ϖεσζ ϖµιτ (Μ−Ο: Ι/755) = ∋ηανψαγυλ, νεµτρ∀δµ µ⌠δον ϖισζονψυλ ϖµιηεζ∋ 

φλϖ〈λλρ⌠λ βεσζλ ϖκιϖελ (⊃Κσζ: 396) = ∋λεκιχσινψλ∀εν, ηανψαγ λεερεσζκεδσσελ∋ 

τορκ〈ν (ϖαν) α κσ ϖκινεκ (ΟΝΓ: τ−582) = ∋ηαµαροσαν ηαλ〈λλαλ, πυσζτυλ〈σσαλ ϖ. χσφοσ 

βυκ〈σσαλ λακολ ϖµιρτ∋  

τορκ〈ρα τεσζι α κστ ϖκινεκ (ΟΝΓ: τ−585) = ∋ελ∀κσζτι ϖκινεκ α ϖεσζττ, ιλλ. ϖκινεκ α 

πυσζτυλ〈σ〈τ, βυκ〈σ〈τ οκοζζα∋ (ριτκα) 

ϖ〈λλατ ϖον ϖµιρε (⊃Κσζ:1519) = <κζνψε, βελετρ∀δσε, ϖισσζαυταστ〈σα ϕελλ> 

∋ϖ〈λλ〈τ φεληζζα, µεγρ〈νδτϕα∋  

ϖ〈λλ〈τ ϖονογατϕα ϖµιρε (⊃Κσζ:1461) = α) ∋α ϖ〈λλυνκ φεληζ〈σα σ λεερεσζτσε αννακ 

ϕελλ, ηογψ νεµ τεηετνκ ϖµιρ∀λ∋ β) ∋κζνψσεκ ϖαγψυνκ ϖµι ιρ〈ντ∋  

Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι παρονµια ϕελενσγνεκ ρσζλετεσεββ λερ〈σ〈ϖαλ α 

κλνβζ! σζλ〈ϖ σ µ〈σ ινδοευρ⌠παι νψελϖεκβ!λ, τββεκ κζττ αζ οροσζ, αζ ανγολ σ α νµετ 

νψελϖβ!λ ϖεττ ναγψσζ〈µ πλδαανψαγ αλαπϕ〈ν Ε. Μ. Σζολοδυηο, ϑυ. Π. Σζολοδυβ µυνκ〈ιβαν, 

αζ οροσζ σ α σζλοϖ〈κ νψελϖ ϖισζονψλατ〈βαν πεδιγ Π. βυρχο εγψικ τανυλµ〈νψ〈βαν ταλ〈λκοζυνκ 

(:&∋&−8>& 1982:93−102; :&∋&−8< 1985:103−106; [9.2& 1989:135−143). Αζ οροσζ σ α 
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µαγψαρ, ιλλετϖε α µαγψαρ σ µ〈σ νψελϖεκ παρονιµικυσ ΦΕ−εινεκ κλνβζ! σζεµποντ 

λερ〈σ〈ρα, εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ρα εδδιγ µγ νεµ κερλτ σορ. 

Αµιντ αζ ελ!ζ! πλδ〈κβ⌠λ ισ λ〈ττυκ, α σζακιροδαλοµβαν φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κνακ α 

ηασονλ⌠ λεξικαι σσζεττελλελ σ γραµµατικαι σζερκεζεττελ ρενδελκεζ#, ϕελεντσκβεν 

εγψµ〈στ⌠λ τελϕεσεν ελτρ# φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ (ΦΕ) νεϖεζικ. Λεξικ〈λισ σ σζερκεζετι 

ηασονλ⌠σ〈γυκ σ ελτρ! ϕελεντσκ µιαττ 〈λλοµ〈νψυκ φελτ〈ρ〈σα, ρενδσζερεζσε, σζ⌠τ〈ρι 

〈βρ〈ζολ〈σα, µαγψαρ νψελϖ# µεγφελελτετσε µινδ α λεξικογρ〈φια, α µ#φορδτ〈σ σ α τολµ〈χσολ〈σ 

γψακορλατ〈βαν, µινδ πεδιγ α νψελϖοκτατ〈σβαν εγψαρ〈ντ φοντοσ ϕελεντ!σγγελ βρ. 

Αζ ελ!αδ〈σ κορπυσζ〈τ κπεζ! 200 οροσζ φραζεολ⌠γιαι παρονιµα ελεµζσε σορ〈ν αζ 

αλ〈ββι νγψ χλτ τ#ζτκ κι: 1. αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ σζερκεζετι τπυσαινακ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ σ α ΦΕ−εκ εγψβ σζερκεζετι−σζεµαντικαι χσοπορτϕαιτ⌠λ ϖαλ⌠ 

µεγκλνβζτετστ; 2. α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ φελτ〈ρ〈σ〈τ; 

3. α ΦΕ−εκ κζττι παρονιµικυσ καπχσολατοκ λνψεγνεκ σ κελετκεζσκ 

µεχηανιζµυσαινακ φελτ〈ρ〈σ〈τ; 4. α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈ϖαλ, 

ϖαλαµιντ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσκκελ καπχσολατοσ προβλµ〈κ βεµυτατ〈σ〈τ. 

2. Αζ οροσζ παρονιµ ΦΕ−εκ σζερκεζετι σαϕ〈τοσσ〈γαι  

Αζ οροσζ παρονιµ ΦΕ−εκ σζερκεζετκετ τεκιντϖε εγψµ〈σσαλ πριϖατϖ ϖαγψ εκϖιπολενσ 

οπποζχι⌠τ κπεζηετνεκ. Α παρονιµ ΦΕ−εκ σζερκεζετιλεγ εγψµ〈στ⌠λ κλνβζ! µρτκβεν 

τρηετνεκ ελ: κζττκ µιν#σγι σ µεννψισγι ελτρσεκ εγψαρ〈ντ µεγφιγψεληετ!κ. 

Κτσζ〈ζ οροσζ παρονιµ ΦΕ−β!λ 〈λλ⌠ κορπυσζον ϖγζεττ ελεµζσ σορ〈ν αρρα α 

κϖετκεζτετσρε λεηετ ϕυτνι, ηογψ α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ χσοπορτϕ〈βαν ισ 

µεγκλνβζτετηετνκ εγψ χεντρυµοτ σ αζ αζτ κρλϖεϖ! περιφρι〈τ. Α φραζεολ⌠γιαι 

παρονιµ〈κ χεντρυµ〈τ αζ εγψµ〈στ⌠λ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, ιλλετϖε αλκοτ⌠ταγϕαικ αλακτανι 

µεγφορµ〈λτσ〈γ〈βαν κλνβζ! παρονιµ ΦΕ−εκ � αζ ν. λεξικ〈λισ σ µορφολ⌠γιαι 

φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ � αλκοτϕ〈κ. Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ περιφρι〈ϕ〈ηοζ α ϖαλενχι〈λισ 

(καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγεικβεν κλνβζ!), ϖαλαµιντ α (µονδαττανι σζερκεζετκβεν ελτρ!) ν. 

σζιντακτικαι φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ ταρτοζνακ.  

α) Λεξικ〈λισ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ 

Α λεξικ〈λισ φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα αλκοτ⌠ταγϕαικ σσζεττελβεν κλνβζ! 

παρονιµ ΦΕ−κετ λεξικ〈λισ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κνακ νεϖεζζκ. Λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν 

κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ αζ αλ〈ββι παρονιµ ΦΕ−εκ: 
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0 ∗+/0. ∗6+47≅% (/46∃#.) 
(ΦΓΗΙ:339)  

= νψοµταλανυλ ελτ∀ντ; ελτ∀ντ, µιντ α 
κ〈µφορ; κ〈µφορτ ϕ〈τσζικ; ελτ∀ντ, µιντ 
σζρκε σζαµ〈ρ α κδβεν 

0 4%)− ∗6+47≅% (∗6+∗3%) (ΦΓΗΙ:430) 

 

= 1. +,:,, 0∋3: ελτ∀ντ, ελφυτοττ, ελρεϕτ#ζττ; 
βοτταλ τηετι α νψοµ〈τ (Σ−Τ:110); η∀λτ 
ηελψτ ταλ〈λτ〈κ; η∀λτ ηελψε µαραδ; τλ 
ϖαν 〈ρκον−βοκρον; ηρε−ηαµϖα σινχσ; 
νψοµα σεµ µαραδτ; νψοµα ϖεσζεττ (Κ: 
χ−156) 

2. 0∋:,: λ〈βα κελτ ϖµινεκ; νψοµταλανυλ 
ελτΗνικ, ελϖσζ ϖµι; η∀λτ ηελψε ϖαν 
ϖµινεκ 

5≅:05378/5≅:078 0, &/3  
(ΦΓΗΙ:93) 

= ϖνσγρε ελϖεσζτι α ϕ⌠ζαν εσζτ; ϖνσγρε 
αγψαλ〈γψυλτ λεσζ; α ηαµυτ ισ µαµυνακ 
µονδϕα; σζενιλισσ ϖ〈λικ (ϑ: ∗−44) 

5≅:05378/5≅:078 0, ∗3/970 
(ΦΓΗΙ:93) 

= ρεγσγρε φελεδκεννψ ϖ〈λικ ϖκι; ρϖιδ 
αζ εµλκεζετε; µινδεντ ελφελεϕτ (ϑ: &−63) 

5+4∗36978/5+4∗36078 −&<+/ (−&(+Β, 
/≅4%Β) (/46∃#.) (ΦΓΗΙ:79)  

= φελλελκεσεδικ; σζ〈ρνψαλ α λελκε 

5+4∗69.&78 −&<+/ (ΦΓΗΙ:79)  = φελλνκλ; ϕ ερ#ρε καπ; ϖµι λελκετ ντ 
ϖκιβε; λελκιλεγ φελφρισσλ, φελδλ, φελλνκλ, 
φελϖιδυλ (ϑ: −−283) (Σ−Τ:53) 

−35378 5+%Β 4)6−>& (/46∃#.) 
(ΦΓΗΙ:123) 

= υτατ ενγεδ ρζελµεινεκ; σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι 
ρζελµειτ; σζαβαδ φολψ〈στ αδ (ενγεδ) 
ρζελµεινεκ 

−35378 5+%Β 9,≅1& (ΦΓΗΙ:123) = σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ (Ο−Μ: 
ΙΙ/1002); νεµ ταρτϕα φκεν α νψελϖτ 

∗+∗3478 .3 9,≅1 +,5/, + +,5/ 
(ΦΓΗΙ:342) 

= α σζ〈ϕ〈ρα ϖεσζ ϖκιτ; πλετψκ〈λ ϖκιρ∀λ; 
κιβεσζλ ϖκιτ 

∗+∗3478 .3 ,&;+1 +,5/, + +,5/ 
(ΦΓΗΙ:342) 

= ϖκινεκ α σζ〈ϕ〈ρα (νψελϖρε) κερλ ϖκι; 
γνψολ⌠δ〈σ, λχελ∀δσ, σζ⌠βεσζδ, 
ροσσζινδυλατ κριτικα (νεϖετσγ, κζβεσζδ) 
τ〈ργψ〈ϖ〈 ϖ〈λικ ϖκι (∆−Κ:399) (Σ−Τ:242) 

5%+:078 −&(& 8, 06, (ΦΓΗΙ:70) = βελεαδ απαιτ−ανψαιτ; α λελκτ ισ βελεαδϕα 
(ϑ: −−318) 

5%+:078 06, 5 &473 07., +,5/, +,:, 
(ΦΓΗΙ:70) 

= α σζ〈ϕ〈βα αδϕα ϖκινεκ α σζ⌠τ (ΟΝΓ: σζ−39); 
βεσζλτετ ϖκιτ; αϕκ〈ρα αδϕα α σζ⌠τ ϖκινεκ (ϑ: 
ψ−91) 

16+58 ;6+40%348 5 2+%+5& +,5/ 
(ΦΓΗΙ:213) 

= 1. <ϖκι φελη〈βοροδ〈σ〈βαν, ηαραγϕ〈βαν:> 
ελπιρυλ, ελϖρσδικ; ηαραγρα γερϕεδ 
(λοββαν); ελβορτϕα αρχ〈τ α πρ; 
ϖρϖρσ λεσζ αζ αρχα; λ〈νγολ αζ αρχα 

2. <δηροηαµ, δηκιτρσ 
ερεδµνψεκντ:> (δηβε) µρεγβε 
γυρυλ; ελφογϕα α δη (µρεγ); ϖκινεκ α 
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φεϕβε (αρχ〈βα) σζ〈λλ (σζκικ, τολυλ) α 
ϖρ; ελντι αζ αγψ〈τ α ϖρ; ελσττλ α 
σζεµε (τεκιντετε); ελσττλ σζεµε ελ#ττ 
α ϖιλ〈γ; φελµεγψ (φελσζκικ) α πυµπ〈ϕα 
ϖκινεκ (σζλενγ); ελϖεσζτι νυραλµ〈τ; 
δηροηαµοτ καπ; φελφορρ α ϖρε 
(ΜΣΖ:251) (Κ: 1−362) 

16+58 ;6+40%348 5 %0>+ 07ϑ, +,5/ 
(ΦΓΗΙ:213) 

= <ζαϖαρ〈βαν, σζγψενβεν ϖ. α 
βοσσζσ〈γτ⌠λ:> ϖκι ελπιρυλ, ελϖρσδικ; 
ελδντι (ελβορτϕα) αζ αρχ〈τ α πρ;  ϖρϖρσ 
λεσζ αζ αρχα; λ〈νγολ αζ αρχα 

 

.3 %;& .3∗043.+ / +,:, (ΦΓΗΙ:266) = ϖκινεκ α ηοµλοκ〈ρα ϖαν ρϖα ϖµι;  χσακ ρ〈 
κελλ νζνι, σ µινδϕ〈ρτ λ〈τσζικ, ηογψ�; µ〈ρ 
µεσσζιρ∀λ λερ ρ⌠λα, ηογψ� 

.3 %0>) .3∗043.+ / +,:, � 
(ΦΓΗΙ:266) 

= ϖκινεκ αζ αρχ〈ρα ϖαν ρϖα; συγ〈ρζικ αζ 
αρχ〈ρ⌠λ ϖµι <πλ. ρµ>; ϖκινεκ αζ αρχ〈ρ⌠λ 
λεολϖασηατ⌠ ϖµι (ϑ: %−89) 

.3 6+−& .3∗043.+ (ΦΓΗΙ:267) = εζ (λεσζ, ϖολτ) α σορσα (ϖυλγ) (Γ−Υ: Ο−
Μ/537); εζ ρενδελτετεττ νεκι; ερρε τλτετεττ 

,3−06378 .+4 (=#,46.) (ΦΓΗΙ:163) = µαγασαν (φενν) ηορδϕα αζ ορρ〈τ; γ∀γσ, 
βσζκε; φεννηϕ〈ζ⌠; φελφυϖαλκοδοττ; 
πκηενδι, νηιττ, ντελτ 

,3−06378 <5+47 (:#/>,−=#,46.) 
(ΦΓΗΙ:163) 

= ϖκι ϖρσζεµετ καπ (ΟΝΓ: ϖ−374); ϖκι 
αλαπταλανυλ φελβ〈τοροδικ, ελσζεµτελενεδικ; 
φελνψλικ α χσιπ〈ϕα ϖκινεκ (δυρϖα); κινψλικ 
α σζεµε ϖκινεκ 

&1+6+7078 <5+47 +,5/−(. (=#,46.) 
(ΦΓΗΙ:492) 

= (νπ) λετρι α σζαρϖ〈τ ϖκινεκ; 
ενγεδκενψεββ, σζερνψεββ, 
σιµυλκονψαββ〈 τεσζ ϖκιτ 

&1+6+7078 9,≅1 +,5/−(. (=#,46.) 
(ΦΓΗΙ:492)  

 

= 1. (νπ) ϖκι, ϖµι µιαττ σζ∀κσζαϖϖ〈 ϖ〈λικ 
ϖκι; ϖισσζαφογϕα µαγ〈τ <α βεσζδβεν>; 
κεϖεσετ βεσζλ; σζ⌠φυκαρρ〈 ϖ〈λικ 

2. (χσακ φελσζ) ταρτσδ α σζ〈δ!; ταρτσδ φκεν 
α νψελϖεδ!; νε φεχσεγϕ λοχσογϕ αννψιτ!; 
νε ϕ〈ρτασδ α σζ〈δατ! 

−3%)1+ ,3<+−078/,3=70 (ΦΓΗΙ:171) 

 

= ελϖετι α συλψκοτ; τλζ〈σβα ϖισζ ϖµιτ; τλ 
µεσσζιρε µεγψ (µερσζκεδικ) ϖµιβεν; 
τλλπ ϖµιτ (ϖµιλψεν ηατ〈ρτ) (Κ: −−4); 
τλζ〈σοκβα εσικ ϖκι 

−3%)1+ (.) 7&−3) ,3)<378 (=#,46.) 
(ΦΓΗΙ:164) 

 

= τλλ# α χλον; νεµ α τµ〈ηοζ (ηελψζετηεζ) 
ιλλ∀εν µονδ ϖµιτ; ολψασµιτ µονδ, αµιτ νεµ 
κελλεττ ϖολνα 

∗6+∗&47078 /0/+ 6&1 (ΦΓΗΙ:364) = ελσζαλασζτϕα α κν〈λκοζ⌠ αλκαλµατ 
(λεηετ#σγετ); κιενγεδ ϖµιτ α κεζβ#λ; νεµ 
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καπ αζ αλκαλµον (λεηετ#σγεν) 

∗6+∗&47078 /0/+ &()= (ΦΓΗΙ:304) = ελενγεδι α φλε µελλεττ; ρ〈 σε ηεδερτ ϖκιρε; 
εγψικ φλν βε, α µ〈σικον κι (Κ: ψ−123) 

β) Μορφολ⌠γιαι, φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ 

Α παρονιµ ΦΕ−εκ µ〈σοδικ σζερκεζετι τπυσ〈τ αζοκ α ΦΕ−εκ αλκοτϕ〈κ, αµελψεκ λεξικ〈λισ 

σσζεττελκ σ σζερκεζετι σµ〈ϕυκ τελϕεσ αζονοσσ〈γα µελλεττ εγψµ〈στ⌠λ εγψικ ϖαγψ µ〈σικ 

αλκοτ⌠ταγϕυκ µορφολ⌠γιαι µεγφορµ〈λτσ〈γ〈βαν (αλακϕ〈βαν) κλνβζνεκ. Α φραζεολ⌠γιαι 

παρονιµ〈κ ε τπυσ〈τ µορφολ⌠γιαι (αλακτανι) φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κνακ νεϖεζζκ. Α 

φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ εζεν τπυσ〈ηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ λεξικ〈λισ σσζεττελκ σ µονδαττανι 

σζερκεζετκ τελϕεσ αζονοσσ〈γα, ϖαλαµιντ αζ εγψικ αλκοτ⌠ταγϕυκ µορφολ⌠γιαι 

µεγφορµ〈λτσ〈γ〈βαν ταπασζταληατ⌠ ελτρσ αζ οροσζτ µιντ ιδεγεν νψελϖετ τανυλ⌠κβαν αζτ α τϖεσ 

βενψοµ〈στ κελτικ, ηογψ εγψ σ υγψαναζον ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγ κτ 

αλακτανι ϖαρι〈νσ〈ϖαλ 〈λλνακ σζεµβεν. Εζεν τνψεζ!κ α σζ⌠τϖεσζτσηεζ ηασονλ⌠αν α παρονιµ 

ΦΕ−εκ σζϖεγβελι ηελψτελεν φελχσερλσηεζ, ιλλετϖε σζ⌠τ〈ρι µεγφελελτετσκ εσετν ηιβ〈σ 

ρτελµεζσηεζ ϖεζετνεκ. 

Αζ ελ!αδ〈σ κορπυσζ〈τ κπεζ! ΦΕ−εκ κζττ αζ αλ〈ββι µορφολ⌠γιαι φραζεολ⌠γιαι 

παρονιµ〈κατ λεηετ µεγκλνβζτετνι: 

−378 :0,.8 +,5/ (8∗4.) (Λ:194) = λετετ αδ ϖκινεκ; ϖιλ〈γρα ηοζ ϖκιτ; 
µεγσζλ 

−378 :0,.0 +,5/ (=#,46.) 
(ΦΓΗΙ:124) 

= 1. µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ; ρ〈νχβα σζεδ 
ϖκιτ; αλαποσαν σσζεσζιδ ϖκιτ; 
σζιδϕα, µιντ α βοκροτ; λεσζεδι, 
λεϖεσζι ϖκιρ∀λ α κερεσζτϖιζετ 

2. <αλαποσαν> ελλ〈τϕα α βαϕ〈τ ϖκινεκ; 
µεγταντ ϖκιτ κεσζτψ∀βε δυδ〈λνι; 
λετρι α δερεκ〈τ ϖκινεκ; σσζετρι α 
χσοντϕαιτ ϖκινεκ; ελϖερ, ελτ〈νγ〈λ ϖκιτ

4;07849 4 .+2 (ΦΓΗΙ:409)  = (µαϕδ) λεεσικ α λ〈β〈ρ⌠λ; ηολτφ〈ραδτ; 
µαϕδ σσζεροσκαδ; κιδ∀λ (Κ: .−222) 

4;07849 4 .+20 (ϑ: .−226)  = <µενετελσ κζβεν> ελτϖεσζτι α λπστ 
(ελϖτι α λπστ) (ριτκα) (Κ: .−226) 

∗+ −&() +,5/ +6,, 06, (ΦΓΗΙ:151) = 1. (>∗67, =#.36.47 +,5/) ϖκινεκ α 
σζϖε σζεριντ ϖαλ⌠ ϖκι; ϖκινεκ α 
κεδϖρε, (κεδϖε σζεριντ) ϖαλ⌠ ϖκι, 
ϖµι;  ϖκινεκ α σζ〈ϕα ζε σζεριντ ϖαλ⌠ 
ϖκι, ϖµι (ϑ: −−331) 

2. <ταγαδ⌠> ϖκινεκ νινχσ νψρε ϖµι; 
νεµ σζϖλελ ϖκιτ 

∗+ −&(3/ (ΦΓΗΙ:151) = (:,8,#.67, >∋4∋&,8∃67 4 +∋5−(.) 
τισζτα σζϖβ#λ; ∀σζιντν, νψλταν; 
µεγηιττεν, βαρ〈τιαν <βεσζλγετ>; 
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κιντι α λελκτ ϖκι ελ∀ττ (Ο−Μ: Ι/406) 

∗+ −&(& 071 =#.36., )8.674) 
(=#,46.) (ΦΓΗΙ:153) 

= ϖκι σζεµλψεσεν ϕν ϖκιρτ, ϖκιηεζ 

,%+= 9,≅1 / +,:, (ΦΓΗΙ:540) = 1. λεσ (χσπ#σ, ηεγψεσ) νψελϖε ϖαν 
ϖκινεκ; σζερετ χσιπκελ∀δνι, µ〈σοκρα 
γνψοσ, β〈ντ⌠ µεγϕεγψζσεκετ τεννι 
(ΟΝΓ: νψ−126) 

2. γονοσζ (ροσσζ) νψελϖε ϖαν ϖκινεκ 
(Μ−Ο: ΙΙ/533) 

,%≅) 9,≅10 <:,8,#)6, 
#∃44+∃%∗8∃16> (ΦΓΗΙ:542) 

= ροσσζ νψελϖεκ; ροσσζ νψελϖεκ σζεριντ; α 
ροσσζ νψελϖεκ αζτ βεσζλικ (αζτ 
µονδϕ〈κ, ηογψ�) (Ο−Μ: ΙΙ/1001) 

∗+∗3478 5 6&10 07., +,:, (+) +,5/, 
+∃+.∋ (ΦΓΗΙ:342) 

= 1. ϖκινεκ α κεζβε κερλ ϖµι; ϖκινεκ α 
βιρτοκ〈βα κερλ ϖµι 

2. κζρε κερλ; ελφογϕ〈κ, µεγφογϕ〈κ; 
ϖκινεκ α κεζε κζ (κεζρε) κερλ 
ϖκι, ϖµι; ϖκινεκ α µαρκ〈βα 
(ηαταλµ〈βα) κερλ ϖκι, ϖµι 

∗+∗3478 ∗+− 6&1& +,5/ (ΦΓΗΙ:343) = ϖκινεκ α κεζε γψβε κερλ ϖµι;  αµι 
ππεν α κεζβε (κεζε γψβε) κερλ 
(ακαδ) (Κ: π−216) 

∗+− .+4 <:,8,#.67, >,#5,6∃67, 
>/#0∃67, 5/#(∗+∃67, 0∃46ο 4);) 
∗+− .+4> (ΦΓΗΙ:285) 

= α φογα κζτ σζ∀ρι α σζ⌠τ; αζ ορρα αλαττ 
δννψγ (δρµγ); αλιγ ηαλληατ⌠αν 
δρµγ 

5 .+4 <:,8,#.67, =#,.%−,4.67> 
(ΦΓΗΙ:285) 

= ϖκι ορρηανγον βεσζλ (νεκελ) (ϑ: .−
268) 

∗+− .+4+/ <>∗67, −∃;,&.674), 
(4)&∋(∃67 06,−(> (ΦΓΗΙ:287) 

= α σζεµε (αζ ορρα) ελ#ττ; ϖκινεκ α 
κζϖετλεν κζελβεν <ϖαν, ταλ〈ληατ⌠>; 
ϖκινεκ α σζεµε λ〈ττ〈ρα <τεσζ, χσιν〈λ 
ϖµιτ> 

 

χ) Κϖαντιτατϖ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ 

Αζ οροσζ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ ηαρµαδικ σζερκεζετι χσοπορτϕ〈ηοζ αζοκατ α ΦΕ−κετ 

σορολτυκ, αµελψεκ αλκοτ⌠ταγϕαικ µεννψισγβεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Ε τπυσηοζ 

ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ εγψικ ταγϕα α νψελϖβεν ρεδυκ〈λτ αλακβαν ηασζν〈λατοσ, εζρτ α φραζεολ⌠γιαι 

σζακιροδαλοµβαν ρεδυκ〈λτ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ νϖεν ισµερτεκ ([9.2& 1992:139). 

Αζ αδοττ σζερκεζετι χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ εσετβεν, µιϖελ 

αλκοτ⌠ταγϕαικ µεννψισγβεν τρνεκ ελ εγψµ〈στ⌠λ, µι χλσζερ#ββνεκ ταρτϕυκ α κϖαντιτατϖ 

φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ τερµινυσ τεχηιχυσ ηασζν〈λατ〈τ. Α κϖαντιτατϖ φραζεολ⌠γιαι 

παρονιµ〈κηοζ ταρτοζνακ αζ αλ〈ββι οροσζ ΦΕ−εκ: 
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)478 2+%+53 .3 ∗%)∋3< / +,:, 
(ΦΓΗΙ:112)  

= ϖαν µαγ〈ηοζ ϖαλ⌠ εσζε; ηελψν ϖαν αζ 
εσζε (Κ: 2−170); νεµ εσεττ α φεϕε 
λ〈γψ〈ρα 

)478 45+9 2+%+53 .3 ∗%)∋3< 
(ΦΓΗΙ:112) 

= α µαγα φεϕϖελ γονδολκοδικ; νεµ 
ηαγψϕα µαγ〈τ βεφολψ〈σολνι 

.347&∗078 .3 /+,+%8 +,:, 
(ΦΓΗΙ:268) 

= ϖκινεκ α τψκσζεµρε λπ (η〈γ); 
ρζκενψ ποντϕ〈ν (ολδαλ〈ν) ριντ ϖκιτ 
(Κ: /−170) 

.347&∗078 .3 %Β;0/&Β /+,+%8 
+,5/ (ΦΓΗΙ:268) 

= ϖκινεκ αζ ελεϖενρε ταπιντ 

−+ 1+47)= (ΦΓΗΙ:209) 1. 
<=#,5,+−/67> 2. <=#,5ϑ#%−/67> 

= 1. β#ριγ 〈ζικ; χσυροµϖιζεσ λεσζ; 

2. χσοντιγ <τελϕεσεν> 〈τφαγψ; ϖελ#κιγ 
ηαστ (ηατολ) α ηιδεγ (Κ: 1−298) 

 

−+ /+,23 1+47)= (ΦΓΗΙ:251) 1. 
<+6,> 2. <+∃+,3>  3. <,%)>−/67, 
=#,&#,:−/67> 4. <=#,−.+−/6∗3> 

= 1. ζιγ−ϖριγ ϖκι (πλ. ορϖοσ); 

2. α ϖελεϕγιγ <ροµλοττ>; αζ υτολσ⌠ 
πορχικ〈ϕ〈ιγ ϖµιλψεν; 

3. <τελϕεσεν> 〈τϕ〈ρϕα α ηιδεγ; 
χσοντϕ〈ιγ ηατολ α ηιδεγ; µεγϖεσζι 
αζ Ιστεν ηιδεγε; µινδεν 
πορχικ〈ϕ〈βαν ρεσζκετ α ηιδεγτ#λ 

4. µινδεν ζβεν; εγσζ ϖαλ⌠ϕ〈βαν 
(λνψεγβεν) <〈τηατϕα ϖµι, πλ. 
ϖµιλψεν εσζµε> 

%078 4%Α,≅ (ΦΓΗΙ:227) = κννψειτ οντϕα (ηυλλατϕα); 
<κεσερϖεσεν> σρ−ρ; ελτρικ α µχσεσ 
(τρφ);<κεσερ∀> κννψεκετ ηυλλατ 

%078 16+1+−0%+5≅ 4%Α,≅ 
(ΦΓΗΙ:430) 

= κροκοδιλκννψεκετ ηυλλατ; 
κπµυτατ⌠αν, ∀σζινττλενλ σοπ〈νκοδικ, 
σαϕν〈λκοζικ (Κ: χ−168) 

∗6+%05378 16+58 071 (ΦΓΗΙ:227) = µεγγψιλκολ, µεγλ, λεµσζ〈ρολ ϖκιτ; 
κιολτϕα ϖκινεκ αζ λεττ 

∗6+%05378 45+Β 16+58 %∃ +,:,−06, 
(ΦΓΗΙ:227) 

= ϖρτ οντϕα ϖκιρτ, ϖµιρτ (Κ: 1−366); 
φελ〈λδοζζα (οδααδϕα) αζ λεττ; κσζ 
µεγηαλνι ϖκιρτ, ϖµιρτ 

5 &/) (ΦΓΗΙ:493) = 1. φεϕβ#λ; ϕεγψζετελσ, σεγτσγ νλκλ 
<πλ. σζ〈µολ> 

2. γονδολατβαν; φεϕβεν; ϖκινεκ α 
φεϕβεν, αγψ〈βαν <µεγη〈νψϕα−ϖετι, 
λατολγατϕα, µρλεγελι, αλαποσαν 
µεγφοντολ στβ. ϖµιτ> (Κ: ψ−58) 

5 45+Α/ &/) (ΦΓΗΙ:493) = <>∗67> ϕ⌠ζαν τλ∀κπεσσγε 
βιρτοκ〈βαν ϖαν ϖκι; <ϖµιλψεν 
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χσελεκµνψ φελεττι χσοδ〈λκοζ〈σ, 
µεγρκνψδσ, φελη〈βοροδ〈σ, δη, 
ηαραγ κιφεϕεζσρε> σζνλ ϖαγψ?, 
εσζεδνλ ϖαγψ?, λγψ σζνλ/εσζεδνλ!  

δ) ςαλενχι〈λισ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ 

Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ νεγψεδικ σζερκεζετι χσοπορτϕ〈ηοζ αζοκατ α ΦΕ−εκετ 

σορολϕυκ, αµελψεκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, ιλλετϖε γραµµατικαι σζερκεζετκβεν µυτατκοζ⌠ 

ρσζλεγεσ ελτρσεκ µελλεττ ϖαλενχι〈ϕυκβαν ισ κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Μονδατβελι 

καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγεικβεν (σ ϕελεντσκετ τεκιντϖε) κλνβζ! ΦΕ−εκ α σζακιροδαλοµβαν 

ϖαλενχι〈λισ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ νϖεν ισµερτεκ. Εηηεζ α σζερκεζετι χσοπορτηοζ 

σοροληατ⌠κ µγ αζοκ α ΦΕ−εκ ισ, αµελψεκ δισζτριβχι⌠σ λεηετ!σγει νεµ α σζαϖακ εγψ αδοττ 

γραµµατικαι οσζτ〈λψ〈ρα (εγψ σζ⌠φαϕηοζ ταρτοζ⌠ σζαϖακρα) τερϕεδ κι, ηανεµ χσακ εγψ βιζονψοσ, 

αζ αδοττ ΦΕ σζερκεζετηεζ ταρτοζ⌠ (ϕ〈ρυλκοσ) κοµπονενσρε κορλ〈τοζ⌠δικ. 

∗+4735078 7+∋1& −∃& 0∋5 
(ΦΓΗΙ:452) (%∃+∃−0.8∃67 06,−(., 
,46∃−∃8(.8∃674) −∃ 0∋5−(.) 

= ποντοτ τεσζ ϖµινεκ α ϖγρε; βεφεϕεζ ϖκι 
ϖµιλψεν µυνκ〈τ; ϖγεζ ϖµιϖελ 

∗+4735078 7+∋1& (7+∋10) .3 (.3−) 
0 (ΦΓΗΙ:452) (/)4−.67, 8∗)4−.67, 
(,:.0∋4+. =#,&/5∃67 06,−(.) 

= φελτεσζι α ποντοτ αζ ι−ρε; ϖµιτ λογικυσαν 
ϖγιγϖισζ; τισζτ〈βα τεσζ ϖµιτ 

Α ηασονλ⌠ αλακ, ϕελεντσκετ σ ϖαλενχι〈ϕυκατ τεκιντϖε αζονβαν κλνβζ! 

παρονιµικυσ ΦΕ−εκετ Πετερ 6υρ7ο σζλοϖ〈κ νψελϖσζ παρονιµικυσ φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ 

νϖεν εµλτι ([9.2& 1989:139). Νη〈νψ πλδα α παρονιµικυσ φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κρα 

(ϖαλενχι〈λισ φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κρα): 

 

 +,5/ πολισζµ ϖισζονψ παρονιµικυσ 

χ/+76)78 5 2%3,3 0∋5/ λεξικ〈λισ φραζεολ⌠γιαι 

(ΦΓΗΙ:439) 4/)670 φραζεολ⌠γιαι ηοµονµ〈κ 

 ∗635−) παρονιµ〈κ 

 

χ/+76)78 5 2%3,3 Κ 2%9−)78 5 2%3,3; 4/+76)78 .(. 2%9−)78 5 %0>+ (2 %−.) 

(ΦΓΗΙ:439) 1. +,5/ = κεδϖβεν ϕ〈ρ / κεδϖτ κερεσι / κεδϖρε τεσζ ϖκινεκ; α γονδολατ〈τ ισ λεσι 

ϖκινεκ (Κ: 2−88)  λεσι µινδεν ⌠ηαϕ〈τ / γονδολατ〈τ ϖκινεκ 2. 0∋5/ = β〈τραν σζεµβενζ ϖµιϖελ 

<πλ. α ϖεσζλλψελ, α ηαλ〈λλαλ στβ.> (Σ−Τ:288)  σζεµβε νζ ϖµινεκ (Κ: %−83) 

χ/+76)78 4/)670 5 2%3,3 Κ 2%9−)78 4/)670 5 2%3,3 1. β〈τραν σζεµβενζ α 

ηαλ〈λλαλ  νεµ φλ α ηαλ〈λτ⌠λ; β〈τορσ〈γρ⌠λ τεσζ τανβιζονψσ〈γοτ 2. α ηαλ〈λ τορκ〈βαν ϖαν ϖκι; 

σζεµβενζ α ηαλ〈λλαλ 
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χ/+76)78 ∗635−) 5 2%3,3 Κ 4/+76)78 .(. 2%9−)78 ∗635−) 5 2%3,3, 5 %0>+ 

(ΦΓΗΙ:439) = σζεµβενζ αζ ιγαζσ〈γγαλ (Κ: ∗−367)  σζεµβε νζ αζ ιγαζσ〈γνακ (Ο−Μ: 

Ι/282) 

 

 +,5/(ΦΓΗΙ:123) 

 0∋5/ (ΦΓΗΙ:123) 

−378 5+%Β 1&%31α/ (ΦΓΗΙ:123) 

 6&13/ (ΦΓΗΙ:123) 

 9,≅1& (ΦΓΗΙ:123) 

 4)6−>& (ΦΓΗΙ:123) 

−378 5+%Β (ΦΓΗΙ:123) 1. +,5/ 2. 
0∋5/ 

= 1. σζαβαδ κεζετ αδ ϖκινεκ; 
σζαβαδϕ〈ρα ενγεδ ϖκιτ (ϑ: 5−193) 

2. νεµ τρτ#ζτετι µαγ〈τ; σζαβαδ 
φολψ〈στ ενγεδ <πλ. ρζελµεινεκ>; 
κιαδϕα <πλ. α µργτ>; 
σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι <πλ. 
γονδολαταιτ> (ϑ: 5−193) 

−378 5+%Β 1&%313/ (ΦΓΗΙ:123) = κννψεν ελϕ〈ρ α κεζε; ηαµαρ λεκεν 
(βεηζ) εγψετ, κννψεν ϖερεκσζικ; 
κλλελ νεκιεσικ ϖκινεκ 

−378 5+%Β 6&13/ (ΦΓΗΙ:123) 1. 
−637849, ;078, 0,;05378 +,:,−(. 2. 
76+2378, <537378, +;.0/378 

= 1. κννψεν ελϕ〈ρ α κεζε; ηαµαρ 
λεκεν, βεηζ εγψετ; κννψεν 
ϖερεκσζικ; ηαµαρ νεκιεσικ ϖκινεκ 
(ϑ: 5−195)  

2. ηοζζ〈νψλ ϖκιηεζ; ελκαπ/µεγφογ ϖκιτ 
(ϑ: 5−194); σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α 
κεζτ; φογδοσ, ταπιζ (αργ⌠), λελγετ 
ϖκιτ 

−378 5+%Β 4)6−>& (ΦΓΗΙ:123) = σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι ρζελµειτ; σζαβαδ 
φολψ〈στ αδ (ενγεδ) ρζελµεινεκ; υτατ 
ενγεδ ρζελµεινεκ 

−378 5+%Β 9,≅1& (ΦΓΗΙ:123) = σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ (Ο−Μ: 
ΙΙ/1002); νεµ ταρτϕα φκεν α νψελϖτ 

,.378 >).& 0∋5/ (ΦΓΗΙ:175) = τισζτ〈βαν ϖαν ϖµινεκ αζ ρτκϖελ 

 4∋>∋ (ΦΓΗΙ:175) = ισµερι (τισζτ〈βαν ϖαν) νµαγα 
ρτκειϖελ (λεηετ∀σγειϖελ) 

−)6:378 5 &,−) +,:, (ΦΓΗΙ:491) = φκεν ταρτ ϖκιτ; κορδ〈βαν ταρτ ϖκιτ 

 4∋>) (ΦΓΗΙ:137) = κορδ〈βαν ταρτϕα (φκεν ταρτϕα) 
νµαγ〈τ; κπεσ (τυδ) υραλκοδνι 
µαγ〈ν 
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5;05378 5 2+%+5& +,5/, 06, (ΦΓΗΙ:56) =  1. (νπ) α φεϕβε ϖερ ϖκινεκ 
ϖµιτ  <πλ. τυδ〈στ> (Κ: 2−
202) 

   2. τελεβεσζλι  ϖκινεκ α φεϕτ 
ϖµιϖελ; εληιτετ ϖκιϖελ ϖµιτ 

 4∋>∋ (ΦΓΗΙ:56)         = φεϕβε ϖεσζ ϖµιτ; νεµ λεηετ 
κιϖερνι α φεϕβ#λ; µακαχσυλ 
κιταρτ ϖµι µελλεττ (Κ: 2−203); 
ναγψον µακαχσ, νφεϕΗ; νεµ 
λεηετ ϕοββ βελ〈τ〈σρα βρνι 
(σζ〈νδκ〈τ⌠λ ελτρτενι, 
µεγγψ#ζνι) 

Α ϖαλενχι〈λισ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ εσετβεν νψοµον κϖετηετϕκ αζτ αζ 〈τµενετετ, 

αµικορ α παρονιµ ΦΕ−εκ πολισζµ, ιλλετϖε ηοµονιµ ΦΕ−εκκ αλακυλνακ 〈τ. 

ε) Σζιντακτικαι φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ 

Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ τδικ σζερκεζετι χσοπορτϕ〈τ αζ ν. σζιντακτικαι 

παρονιµ〈κ αλκοτϕ〈κ, αµελψεκ σζερκεζετβεν (σζινταγµ〈κ ϖαγψ µονδατοκ σζιντϕν) κλνβζ! 

σζινταγµατικυσ ϖαγψ µονδαττανι ελτρσεκ µυτατκοζνακ. Ιδε ταρτοζνακ α σζ⌠ρενδϕκβεν 

εγψµ〈στ⌠λ κλνβζ! παρονιµικυσ ΦΕ−εκ ισ: 

5+%1+/ 5+= (ΦΓΗΙ:98) = κεσερϖεσεν πανασζκοδικ ϖµιρε, 
ζγολ⌠δικ ϖµι ελλεν, αµι σζενϖεδσειτ 
οκοζζα; τορκασζακαδτ〈β⌠λ (φαρκασκντ) 
ϖλτ ϖ. β#γ (Ο−Μ: Ι/259) 

<+78 5+%1+/ 5+= (ΦΓΗΙ:75) = <νεηζ, ελϖισεληετετλεν ηελψζετρ∀λ> αζ 
εµβερνεκ σζιντε ϖλτενι ϖολνα κεδϖε; 
αζ εµβερ νεµ τυδϕα, ηοϖα λεγψεν 
ελκεσερεδσβεν  (Κ: 5−175); ϖερηετι α 
φαλβα α φεϕτ 

131 ;&−7+ 415+,8 ,)/%Β ∗6+53%0%49 
(ΦΓΗΙ:361) 

= γψ ελτΗντ, µιντηα α φλδ νψελτε ϖολνα 
ελ 

2+7+5 415+,8 ,)/%Β ∗6+53%07849 
(ΦΓΗΙ:119) 

= µαϕδ ελσλλψεδ σζγψενβεν 

∗6+53%07849 /.) .3 Ε7+/ /)47) 
(ΦΓΗΙ:361) 

= <νπιεσ εσκφορµα> ιττ σλλψεδϕεκ ελ, 
ηα νεµ�; ιττ νψελϕεν ελ α φλδ� <ηα 
νεµ ιγαζ, αµιτ µονδοκ> 

∗6+53%07849 /.) 415+,8 ,)/%Β 
(ΦΓΗΙ:361) 

= ιττ σλλψεδϕεκ ελ, ηα νεµ�; ιττ νψελϕεν 
ελ α φλδ� <ηα νεµ ιγαζ, αµιτ 
µονδοκ> 

Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ α σζινονιµασοροκηοζ ηασονλ⌠αν παρονιµασοροκατ 

αλκοτηατνακ. Εγψ−εγψ παρονιµασορ η〈ροµν〈λ τββ, εγψµ〈στ⌠λ σζεµαντικ〈ϕυκβαν τελϕεσεν 

ελτρ!, λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν, ιλλ. αλκοτ⌠ταγϕαικ 
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µεννψισγβεν σ µονδαττανι σζερκεζετκβεν ϖαγψ ϖαλενχι〈ϕυκβαν ρσζλεγεσεν κλνβζ! 

φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈β⌠λ 〈λληατ: 

;6378 5 6&10 +,:, (ΦΓΗΙ:44) = 1. ελλεν#ρζσ αλ〈 ϖον; ηαταλµ〈βα 
κερτ; µεγζαβολ〈ζ; µεγσζελδτ; γψ 
τ〈νχολ, αηογψαν µ〈σ φτψλ 

2. ηατ ϖκιρε; ηατ〈σσαλ ϖαν ϖκιρε 

5,978/;6378 4);9 5 6&10 (ΦΓΗΙ:47) = ερ#τ ϖεσζ µαγ〈ν; σσζεσζεδι µαγ〈τ 
(ερεϕτ); λεκζδι ιδεγεσσγτ, φλελµτ  

5,978/;6378 5 <45+0> 6&10 5%3478, 
&∗635%).0), 6&1+5+−475+ 
(ΦΓΗΙ:159) 

= 1. κεζβε ϖεσζι ϖµινεκ αζ ιρ〈νψτ〈σ〈τ 

2. α κεζβε καπαριντ ϖµιτ; ρ〈τεσζι α 
κεζτ ϖµιρε; µεγσζερεζ; 
µεγκαπαριντ ϖµιτ 

5,978/;6378 5 6&10 +,:, (ΦΓΗΙ:44) = 1. κζβε ϖεσζ ϖκιτ; κεζβε ϖεσζι ϖκι 
σορσ〈νακ ιρ〈νψτ〈σ〈τ (Χ%: 6−246) 

2. ηατ〈σσαλ ϖαν ϖκιρε; ηατ〈στ γψακορολ 
ϖκιρε; βεφολψ〈σολ ϖκιτ 

,3;6378/,3;06378 5 6&10 +,:,−06, 
Κ ,3;6378/,3;06378 5 45+0 6&10 
(ΦΓΗΙ:159) 

= ρ〈τεσζι α κεζτ ϖµιρε; α κεζβε 
καπαριντ ϖµιτ; µεγσζερεζ, µεγκαπαριντ 
ϖµιτ 

.347&∗078 .3 .+2& (.+20) +,5/ 
(ΦΓΗΙ:269) 

= ϖκινεκ α τψκσζεµρε λπ (η〈γ); 
µεγσρτ, µεγβ〈ντ ϖκιτ (Σ−Τ:177) 

.347&∗078 .3 ∗9710 (ΦΓΗΙ:269) = 1. α σαρκ〈βαν ϖαν; α νψοµ〈βαν ϖαν; 
λδζι, κϖετι, ηογψ υτολρϕε, 
ελκαπϕα  

2. υτολρ ϖκιτ α µυνκ〈βαν <ϖµιλψεν 
δολογβαν> 

.347&∗078 .3 <5+47 +,5/ (=#,46.) 
(ΦΓΗΙ:269) 

= 1. (νπ) µεγσρτ (µεγβ〈ντ) ϖκιτ; 
ϖκινεκ α τψκσζεµρε λπ (η〈γ) 

2. (νπ) ϖκινεκ α σαρκ〈βαν, 
νψοµ〈βαν ϖαν; ϖκιτ λδζ, κϖετ, 
ηογψ υτολρϕε, ελκαπϕα 

.347&∗078 .3 /+,+%8 (ΦΓΗΙ:268) = ϖκινεκ α τψκσζεµρε λπ (η〈γ); 
ελεϖενρε ταπιντ ϖκινεκ; ρζκενψ 
ολδαλ〈ν/ποντϕ〈ν ριντ ϖκιτ 

.347&∗078 .3 %Β;0/&Β /+,+%8 
(ΦΓΗΙ:268) 

= ρζκενψ ολδαλ〈ν/ποντϕ〈ν ριντ ϖκιτ; 
ελεϖενρε ταπιντ ϖκινεκ; ελταλ〈λτα 
ϖκινεκ α βιβιϕτ (φ〈ϕ⌠ ποντϕ〈τ); ϖκινεκ α 
τψκσζεµρε λπ (η〈γ) 

.347&∗078 .3 9,≅1 +,5/ 
(ΦΓΗΙ:269) 

= εληαλλγαττατ ϖκιτ; βεφογϕα α σζ〈ϕ〈τ 
ϖκινεκ; λακατοτ τεσζ ϖκινεκ α σζ〈ϕ〈ρα; 
<φενψεγετσκντ:> κιϖ〈γϕα α νψελϖτ 
ϖκινεκ 
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3. Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ ϖιζσγ〈λατα φοντοσ ϕελεντ!σγγελ 

βρ εγψρσζτ α παρονιµικυσ ΦΕ−εκνεκ α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκτ⌠λ σ α σζινονιµ ΦΕ−εκτ#λ 

τρτν! εληατ〈ρολ〈σ〈βαν, µ〈σρσζτ α παρονιµικυσ ΦΕ−εκ εγψµ〈σ κζττι ϕελεντσϖισζονψαιβαν 

µεγλϖ! παρονιµιτ〈σ µρτκνεκ µεγ〈λλαπτ〈σ〈βαν. 

Α ΦΕ−εκ κζττι παρονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψοκ λογικαι σζεµποντ ελεµζσε σορ〈ν 

αρρα λεηετ κϖετκεζτετνι, ηογψ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικ αλαπϕ〈ν α παρονιµ ΦΕ−εκ κτ ναγψ 

χσοπορτϕ〈τ λεηετ µεγκλνβζτετνι:  

α) αζ ελσ# χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ ΦΕ−εκ ϕελεντσβεν τββ κζσ σζεµαντικαι 

κοµπονενσ φεδεζηετ# φελ;  

β) εζζελ σζεµβεν α µ〈σοδικ χσοπορτηοζ ταρτοζ⌠ παρονιµ ΦΕ−εκ σζεµαντικαιλαγ 

τελϕεσεν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ.  

Α σζεµαντικαι ηασονλ⌠σ〈γοτ µυτατ⌠ παρονιµ ΦΕ−εκ κζττ εκϖιπολενσ οπποζχι⌠, α 

σζεµαντικαιλαγ εγψµ〈στ⌠λ τελϕεσεν ελτρ! παρονιµ ΦΕ−εκ κζττ πεδιγ δισζϕυνκτ (εγψµ〈στ 

κλχσνσεν κιζ〈ρ⌠) ϕελεντσοπποζχι⌠ 〈λλ  φενν (Βακοσ 1989:190). 

α) Α σζεµαντικαιλαγ εγψµ〈σσαλ βιζονψοσ ηασονλ⌠σ〈γοκατ µυτατ⌠ παρονιµ ΦΕ−εκετ 

ιδεογρ〈φιαι, ϖαγψ τεµατικυσ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κνακ νεϖεζζκ. Αζ ιδεογρ〈φιαι 

(τεµατικυσ) φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ σζεµαντικαι ηασονλ⌠σ〈γα 〈λταλ〈βαν α παρονιµ ΦΕ−εκ 

ϕελεντσνεκ ηασονλ⌠ µοτιϖ〈λτσ〈γ〈βαν ρεϕλικ, ϖαγψισ αββαν, ηογψ αζ ιδεταρτοζ⌠ παρονιµ 

ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ−εκ κυλχσσζαϖαι αζονοσ, ϖαγψ ηασονλ⌠ µεταφορικυσ−µετονιµικυσ 

ποτενχι〈λλαλ ρενδελκεζνεκ. 

⊆γψ πλδ〈υλ α .3 41%+.) %)7 (= λετε αλκονψ〈ν) σ α .3 4736+470 %)7 (= ιδ#σ 

(ρεγ/ϖν) φεϕϕελ; ρεγ ϖειρε; ιδ#σ (ρεγ) κορ〈ρα; ϖνσγρε) παρονιµ ΦΕ−εκ ϕελεντσβεν 

ρεϕλ! κζσ σζεµαντικαι ϕεγψ �46∃#∗3/=,?.(,3� (=�ιδ∀σ κορ; ηαϕλοττ κορ; ρεγ�), αζ ελτρ!, 

διφφερενχι〈λ⌠ σζεµαντικαι ϕεγψ πεδιγ �=∋#∋& 45∋#671� (�ηαλ〈λα ελ∀ττ�), ιλλ. �8 46∃#,46.� 

(=�ρεγ κορ〈ρα�, �ιδ∀σ κορ〈ρα�, �ηαϕλοττ κορ〈ρα�). 

Υγψανγψ α 4735078/∗+4735078 7+∋1& −∃ 0∋5 (= ποντοτ τεσζ ϖµινεκ α ϖγρε; 

βεφεϕεζ ϖµιλψεν µυνκ〈τ; ϖγεζ ϖµιϖελ; ποντοτ τεσζ ϖµιρε; κιµονδϕα αζ 〈µεντ ϖµιρε (ϑ: 7−

50)), ϖαλαµιντ 4735078/∗+4735078 7+∋1& .3 (.3−) 0 (= φελτεσζι α ποντοτ αζ ι−ρε) ΦΕ−εκ 

ϕελεντσβεν κζσ σζεµαντικαι ϕεγψ �%∃+∃−0.8∃67 06,−(.� (=�βεφεϕεζ ϖµιτ�), αζ ελτρ!, 

διφφερενχι〈λ⌠ σζεµαντικαι ϕεγψ πεδιγ αζ ελσ! ΦΕ εσετβεν �,46∃−,8(∋−.∋ −∃ +∃+,5−(. Α6∃=∋� 

(=�βεφεϕεζ ϖµιλψεν µυνκ〈τ, ϖαγψ ϖµιλψεν µυνκ〈νακ εγψ ρσζτ; ϖγεζ ϖµιϖελ�), α µ〈σοδικ ΦΕ 

διφφερενχι〈λ⌠ σζεµαντικαι ϕεγψε πεδιγ �,+,−0∃6∋(7−,∋ (,:.0∋4+,∋ %∃8∋#Φ∋−.∋ 4 
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8∗)4−∋−.∋5 84∋; =,&#,>−,46∋3�(=�ϖµιτ λογικυσαν ϖγιγϖισζ; τισζτ〈βα τεσζ ϖµιτ�) (ϑ: 7−

51/4). 

Α 5 .+4 (=αζ ορρ〈β⌠λ βεσζλ; ορρηανγον βεσζλ) σ α ∗+− .+4 (=αζ ορρα αλαττ; 

δννψγϖε; ρτηετετλενλ µονδ ϖµιτ) οροσζ παρονιµικυσ ΦΕ−εκ κτελεζ! ϕ〈ρυλκοσ  

κοµπονενσε ϖαλαµιλψεν βεσζδχσελεκϖστ ϕελλ! ιγε, αζονβαν ε κτ ΦΕ τελϕεσεν κλνβζ! 

ϕελλεγ# βεσζδτεϖκενψσγετ ϕελλ. 

β) Α δισζϕυνκτ, εγψµ〈στ κλχσνσεν κιζ〈ρ⌠ ϕελεντσοπποζχι⌠βαν λϖ! παρονιµ ΦΕ−

εκετ, αζ αζονοσ ϕελεντσϖισζονψβαν λϖ! παρονιµ λεξµ〈κ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα α σζ⌠σζεµαντικ〈βαν ισ 

ηασζν〈λατοσ τερµινολ⌠γι〈ϖαλ κϖ〈ζιπαρονιµ〈κνακ (〈λπαρονιµ〈κνακ) νεϖεζζκ ([9.2& 

1989:138). Ιλψεν κϖ〈ζιπαρονιµ〈κ πλδ〈υλ α κϖετκεζ! ΦΕ−εκ: 

−378 5+%Β 1&%313/ (ΦΓΗΙ:123) = κννψεν ελϕ〈ρ α κεζε; ηαµαρ λεκεν 
(βεηζ) εγψετ, κννψεν ϖερεκσζικ; 
κλλελ νεκιεσικ ϖκινεκ 

−378 5+%Β 4)6−>& (ΦΓΗΙ:123) = σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι ρζελµειτ; σζαβαδ 
φολψ〈στ αδ (ενγεδ) ρζελµεινεκ; υτατ 
ενγεδ ρζελµεινεκ 

−378 5+%Β 9,≅1& (ΦΓΗΙ:123) = σζαβαδϕ〈ρα ενγεδι α νψελϖτ (Ο−Μ: 
ΙΙ/1002); νεµ ταρτϕα φκεν α νψελϖτ 

Α παρονιµιτ〈σ φοκα, α παρονιµ ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ΦΕ−εκ σζεµαντικ〈ϕ〈βαν ρεϕλ! 

διφφερενχι〈λ⌠ σζεµµ〈κ µεννψισγε φγγ α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ ϕελεντσνεκ αλκοτ⌠ταγϕαικ 

〈λταλ τρτν! µοτιϖ〈λτσ〈γ〈νακ ϕελλεγτ!λ. 

χ) Σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ περιφρι〈ϕ〈τ α 

παρονιµ ΦΕ−εκ αλ〈ββι 〈τµενετι χσοπορτϕαι αλκοτϕ〈κ: 

1. Αντονιµ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ: 

%078 4%Α,≅ (ΦΓΗΙ:227) = κννψειτ ηυλλατϕα; σρ−ρ; ελτρικ α 
µχσεσ (τρφ) 

%078 16+1+−0%+5≅ 4%Α,≅ 
(ΦΓΗΙ:430) 

= κροκοδιλκννψεκετ ηυλλατ; 
κπµυτατ⌠αν, ∀σζινττλενλ σοπ〈νκοδικ 

2. Ηοµονιµ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ: 

,.378 >).& 0∋5/−(. (ΦΓΗΙ:175) = τισζτ〈βαν ϖαν ϖµινεκ αζ ρτκϖελ; 

,.378 >).& 4);) (ΦΓΗΙ:175) = ισµερι (τισζτ〈βαν ϖαν) νµαγα 
ρτκειϖελ (λεηετ∀σγειϖελ); 

3. Σζινονιµ φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ: 

−)6:378 4);9 5 6&13< (ΦΓΗΙ:134) = υραλκοδικ µαγ〈ν; τρτ#ζτετι 
(µρσκελι) µαγ〈τ (Κ: π−194); φκεν 
ταρτϕα µαγ〈τ; νεµ µυτατϕα κι ιγαζι 
ρζελµειτ, σζ〈νδκ〈τ (∆−Κ:120) 

−)6:378 4);9 5 &,−) (ΦΓΗΙ:137) = φκεν/κορδ〈βαν ταρτ ϖκιτ, ϖµιτ; 
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κορδ〈βαν ταρτϕα <νµαγ〈τ> (Κ: ψ−26) 

−)6:378 4);9 .3 5+::3< 
(ΦΓΗΙ:137) 

= φκεν τατϕα µαγ〈τ; υραλκοδικ µαγ〈ν; 
κπεσ (τυδ) υραλκοδνι µαγ〈ν 

 

δ) Α πολισζµ ΦΕ−εκ νηα κονταµιν〈λ⌠δηατνακ σ αζ γψ κελετκεζεττ 

κονταµιν〈χι⌠σ ϖαρι〈νσοκ κζττ ισ κιαλακυληατνακ παρονιµικυσ οπποζχι⌠κ: 

Χ3%978 (%+/378, 1+6∋078) −&6313 (53.81&) � �−&63∋07849� (= βολονδνακ (οστοβ〈νακ) 

τεττετι µαγ〈τ; αδϕα α βολονδοτ (οστοβ〈τ)), ϖαλαµιντ α 53%978 −&6313 (53.81&) � 

�;),−)%8.0∋378� (= ηενψλ, λυστ〈λκοδικ, λοπϕα α ναποτ) τββϕελεντσΗ ΦΕ−εκ 

κονταµιν〈χι⌠ϕ〈β⌠λ (ϖεγψτσβ∀λ) αζ αλ〈ββι ΦΕ−εκ κελετκεζτεκ: 

%+/378 −&6313 � 53%978 −&6313 

1+6∋078 −&6313 � 53%978 −&6313 

%+/378 53.81& � 53%978 53.81& 

1+6∋078 53.81& � 53%978 53.81& 

 

∋αδϕα α βολονδοτ (οστοβ〈τ); 

βολονδνακ (οστοβ〈νακ) τεττετι 

µαγ〈τ∋ 

53%978 −&6313 � 53%978 53.81& 

 

∋ηενψλ, λυστ〈λκοδικ,

 λοπϕα α ναποτ∋ 

 

4. Α παρονιµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠κ κιαλακυλ〈σ〈νακ οκαι α φραζεολογιζµυσοκ 

κρβεν 

Α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ κιαλακυλ〈σ〈νακ αζ αλ〈ββι νγψ φ!ββ οκ〈τ λεηετ µεγϕελλνι: 

α) Α ηασονλ⌠ αλακ ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ ελτρ# µοτιϖ〈λτσ〈γ〈τ: 

16+58 ;6+40%348 5 %0>+ +,5/−(. (= ϖκι <ζαϖαρ〈βαν, σζγψενβεν ϖ. α βοσσζσ〈γτ⌠λ> 

ελπιρυλ, ελϖρσδικ; ϖκινεκ ελντι (ελβορτϕα) αρχ〈τ α πρ; λ〈νγολ αζ αρχα) 

Α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ ϕελεντσβεν αζ εµβερ πσζιχηικαι 〈λλαποτ〈νακ κλσ! φιζικαι 

µεγνψιλϖ〈νυλ〈σα φεϕεζ!δικ κι. Ε ΦΕ ϕελεντστ αλ〈τ〈µασζτϕα λεξικ〈λισ φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσα ισ, 

αµελψβεν α /.&)5 λεξµ〈τ α /.∗Λ/∗ λεξµα ηελψεττεστι: 16+58 (163413) ;6+40%348 5 %0>+ 

+,5/−(. 

Α 16+58 ;6+40%348 5 2+%+5& +,5/−(. (= 1. ϖκι <φελη〈βοροδ〈σ〈βαν, δηβεν, 

ηαραγϕ〈βαν> ελπιρυλ, ελϖρσδικ; ηαραγρα γερϕεδ (λοββαν); ϖρϖρσ λεσζ αζ αρχα; λ〈νγολ αζ 

αρχα 2. <δηροηαµ, δηκιτρσ ερεδµνψεκππεν> µρεγβε (δηβε) γυρυλ; πυλψκαϖρσ 

λεσζ; ϖκινεκ α φεϕβε (αρχ〈βα) σζ〈λλ (σζκικ, τολυλ) α ϖρ; ελντι αζ αγψ〈τ α ϖρ) ΦΕ ϕελεντσνεκ 

µοτιϖ〈λτσ〈γ〈βαν αζ εγψν πσζιχηικαι 〈λλαποτ〈νακ αζ εµβερι σζερϖεζετ βελσ!, φιζικαι ρεακχι⌠ϕα 

νψιλϖ〈νυλ µεγ. Ε ΦΕ εσετβεν α <.&Λ1∋∗Λ5 σ αζ 8−∗.1∋∗ ιγει κοµπονενσεκ ϖαρι〈λ⌠δνακ: 

16+58 ;6+40%348 (&−360%3) 5 2+%+5& +,5/−(. (= α φεϕβε σζ〈λλ (σζκικ, τολυλ) α ϖρ). 
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β) Α παρονιµ ΦΕ κιαλακυλ〈σ〈νακ µ〈σικ οκακντ α φραζεολογιζµυσοκ 

κοµπονενσεινεκ σζιµβολικ〈ϕ〈βαν ρεϕλ# κλνβσγεκετ λεηετ µεγϕελλνι: 

−378 5+%Β ∋)/&−%.  (= νεµ φογ ϖισσζα ϖµιτ; σζαβαδϕ〈ρα ενγεδ ϖµιτ) 

−378 5+%Β  �    1&%313/ (ΦΓΗΙ:123) (α ϖερεκεδσ σζιµβ⌠λυµα) 

� 4)6−>& (ΦΓΗΙ:123) (ρζελµεκ σζιµβ⌠λυµα) 

� 9,≅1& (ΦΓΗΙ:123) (α βεσζδ σζιµβ⌠λυµα) 

χ) Α παρονιµ ΦΕ−εκ κιαλακυλ〈σ〈νακ ηαρµαδικ οκ〈τ γραµµατικαι καπχσολ⌠δ〈σι 

λεηετ#σγεικβεν λϖ# ελτρσεκκελ µαγψαρ〈ζηατϕυκ: 

−)6:378 5 &,−) +,:,−(.  (= ∋46#,:, ,>#∃2∃674) 4 +∋5−(., =#.6∋4−)67 +,:,−

(.∋) (ΦΓΗΙ:491) (= κορδ〈βαν ταρτ ϖκιτ; σζιγοραν φογϕα, φεγψελεµ αλαττ ταρτϕα) (ΟΝΓ: κ−

1546) 

−)6:378 4);9 5 &,−) (= ∋4&∋#?.8∃67 =,#∗8∗ 48,.; 0/8468, =,&0.−)) .; 

48,∋3 8,(∋∋) (ΦΓΗΙ:137) (= υραλκοδικ µαγ〈ν; φκεζι (µρσκλι) µαγ〈τ; υραλκοδικ 

ρζσειν) 

δ) Α παρονιµ ΦΕ κιαλακυλ〈σα φγγ α φραζεολογιζµυσ σζεµαντικαι καπχσολ⌠δ〈σι 

λεηετ#σγειτ#λ ισ: 

26&−8 5 26&−8 (46,(+−/674), 4;8∃6.674), 4;8∃6∗8∃674),  4;,&.674)) (ΦΓΗΙ:121) 

(= �τεστ τεστ ελλεν; εµβερ εµβερ ελλεν; ηαρχολ, κζδ; σσζεχσαπ�) 

26&−8 .3 26&−8 (.&6., =,36., &8.:∃674)) (ΦΓΗΙ:122) (= �σζεµτ#λ σζεµβε; εγψµ〈σ 

ελλεν; λρε µεγψ ϖκιϖελ�) (Κ: 2−344) 

Βεφεϕεζσλ ισµτελτεν σζκσγεσ κιηανγσλψοζνι α φραζεολ⌠γιαι παρονµια 

τανυλµ〈νψοζ〈σ〈νακ φοντοσσ〈γ〈τ, ηισζεν α µονοσζµια � πολισζµια � ηοµονµια, 

σζινονµια � αντονµια ϕελεντσοπποζχι⌠κ µελλεττ α φραζεολ⌠γιαι παρονιµ〈κ 〈λλοµ〈νψ〈νακ 

φελτ〈ρ〈σα, ρενδσζερεζσε, λεξικογρ〈φιαι φελδολγοζ〈σα σ σζ⌠τ〈ρι µεγφελελτετσε µινδ α 

φραζεολ⌠για 〈λταλ〈νοσ ελµλετε, µινδ α σζ⌠τ〈ρρ〈σ, α φορδτ〈σ, α τολµ〈χσολ〈σ σ α νψελϖοκτατ〈σ 

σζεµποντϕ〈β⌠λ εγψαρ〈ντ φοντοσ ϕελεντ!σγγελ βρ. 

4.2.7. Αζ εναντιοσζµια ϕελενσγε αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ 

κρβεν 

1. Α τµα κυτατ〈σ〈νακ ελ#ζµνψει 

Α δολγοζατ ελ!ζ! φεϕεζετειβεν α µονοσζµια � πολισζµια � ηοµονµια, ϖαλαµιντ α 

σζινονµια � αντονµια ϕελεντσοπποζχι⌠κ ελεµζσε σορ〈ν µ〈ρ εµλτεττεµ, ηογψ εζεν 

λεξικο−σζεµαντικαι κατεγ⌠ρι〈κβαν α νψελϖ σζεµαντικαι σζερκεζετνεκ ρενδσζερσζερ# 

σζερϖεζ!δσε µανιφεσζτ〈λ⌠δικ. Υγψανακκορ σζκσγεσ ρ〈µυτατνι α σζ⌠βαν φοργ⌠ σζεµαντικαι 
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κατεγ⌠ρι〈κ ϖισζονψλαγοσ ϕελλεγρε ισ, µιϖελ α νψελϖ λεξικαι−φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ 

εγψσγει νεµ ιζολ〈λταν φυνκχιον〈λνακ, ηανεµ α κοµµυνικ〈χι⌠ σορ〈ν εγψµ〈σσαλ βονψολυλτ 

κλχσνσ καπχσολατβα λπνεκ. Ε κλχσνηατ〈σ σορ〈ν α νψελϖι ελεµεκ κζττι, ϖαλαµιντ α 

νψελϖι ϕελεκεν βελλι καπχσολατοκβαν (πλ. α νψελϖι ϕελεκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν) ασζιµµετρια 

αλακυληατ κι. Ιλψεν βελσ! ασζιµµετρια κϖετκεζτβεν αλακυλ κι αζ εναντιοσζµια ϕελενσγε ισ, 

αµελψ � µιντ νψελϖι ϕελεκεν βελλι ϕελεντσοπποζχι⌠ � α σζαϖακ σ φραζεολογιζµυσοκ κρβεν 

εγψαρ〈ντ µεγταλ〈ληατ⌠. 

Αζ εναντιοσζµια (γρ. εναντιοσ �ελλενττεσ� + σΩµα �ϕελ�) ϕελενσγτ Ο. Σζ. 

Αηµανοϖα 〈λταλ σζερκεσζτεττ νψελϖσζετι τερµινολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ αζ αλ〈ββιακβαν ηατ〈ροζζα µεγ: 

↔α.3.70+4)/09 � Ε7+ 9,≅1+5+) 95%).0), ∗60 1+7+6+/ ∗6+95%9)749 4∗+4+;.+478 

9,≅1+5≅< )−0.0> 5≅63:378 3.7+.0/0∋)410) ,.3∋).09 5.&760 45+)= 

4)/3.70∋)41+= 476&17&6≅≈ (7>?∗,&)∗ 1969:526). Α σζαϖακ κρβεν ελ!φορδυλ⌠ 

εναντιοσζµια ϕελενσγνεκ α σζ⌠σζεµαντικα (76.0Λ=, 1995:173; Χ0,−)∗1 1998:133−134), 

ϖαλαµιντ α στιλισζτικα σ α λεξικολ⌠για τ〈ργψκρϖελ φογλαλκοζ⌠ µονογρ〈φι〈κ σ τανκνψϖεκ 

σζερζ!ι ηοσσζαββ−ρϖιδεββ φεϕεζετετ σζεντελνεκ (Υ0(0 1989:50; Η&?1,∗ 1990:116; 

Κ∗,Λ/1Μ 1972:64). Ε ριτκα, αζονβαν µινδ ελµλετι, µινδ πεδιγ γψακορλατι σζεµποντβ⌠λ 

φοντοσ νψελϖι ϕελενσγ µιβενλτϖελ, κιαλακυλ〈σ〈νακ οκαιϖαλ σ µεχηανιζµυσ〈ϖαλ καπχσολατοσ 

κρδσεκ µ〈ρ τββ ηαζαι νψελϖσζ φιγψελµτ ισ φελκελτεττκ. Ιττ µινδενεκελ!ττ Πετε Ιστϖ〈ν, 

Κρκιτσ ϑ⌠ζσεφ σ Λενδϖαι Ενδρε µυνκ〈ιτ σζκσγεσ µεγεµλτενι (Υ0(0 1964:18−26; ;.0/12 

1989:38−40; Χ0,−)∗1 1998:133−134). 

Κλνσεν φιγψελεµρεµλτ⌠ Κρκιτσ ϑ⌠ζσεφ φεντεββ εµλτεττ µονογραφικυσ µυνκ〈ϕα, 

αµελψβεν α µεγηατ〈ροζοττ ιδεϕ# χσελεκϖστ κιφεϕεζ! ιγκ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σαιτ ελεµεζϖε 

νψελϖφιλοζ⌠φιαι, 〈λταλ〈νοσ νψελϖσζετι σ πραγµατικαι µεγκζελτσβεν κλν φεϕεζετβεν 

ϖιζσγ〈λϕα αζ ιγκ κρβεν ισ ελ!φορδυλ⌠ βελσ! ϕελεντσοπποζχι⌠ κιαλακυλ〈σ〈νακ διναµικ〈ϕ〈τ σ 

πραγµατικαι τνψεζ!κρε ϖισσζαϖεζετηετ! οκαιτ (;.0/12 1989:38−40). Λενδϖαι Ενδρε 

σζ⌠σζεµαντικ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ τανκνψϖε αζ εδδιγι ηασονλ⌠ µυνκ〈κ κζλ λεγτελϕεσεββεν σ 

τυδοµ〈νψοσ ιγννψελ µυτατϕα βε α σζαϖακ ϕελεντσει κζττ κιαλακυλ⌠ εναντιοσζµικυσ 

οπποζχι⌠κ φαϕτ〈ιτ, φοκοζαταιτ. Αζ εναντιοσζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ οκαι κζλ ρσζλετεσεββεν α 

πεϕορ〈χι⌠ (α νεγατϖ ρζελµι σζνεζετ), α κλνβζ! πεϕορατϖ ϕελεντσ〈ρνψαλατοκ, τββεκ 

κζττ αζ ιρ⌠νια κιαλακυλ〈σ〈νακ σζερεπτ ελεµζι (Χ0,−)∗1 1998:133−134). 

Μα µ〈ρ κζισµερτ αζ α τνψ, ηογψ αζ εναντιοσζµια ϕελενσγε νεµχσακ α σζαϖακρα, 

ηανεµ α βονψολυλταββ νψελϖι ϕελεκρε � α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκρε ισ � ϕελλεµζ!. Α 

σζ⌠σζεµαντικ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ νψελϖσζεκ µυνκ〈ιβαν α λεξικαι εναντιοσζµια τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν 

χσυπ〈ν υταλ〈σ τρτνικ α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια ϕελενσγρε (Χ0,−)∗1 1998:133; Υ0(0 
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1996:129). Μινδεζ ταλ〈ν αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν αζ 

εναντιοσζµια � α βελσ! ϕελεντσοπποζχι⌠ � κιαλακυλ〈σα µγ ριτκ〈ββ ϕελενσγ, µιντ α σζαϖακ 

κρβεν. Α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια ϕελενσγνεκ φελισµερσε ολψαν, α σζερκεζετκετ σ 

σζεµαντικ〈ϕυκατ τεκιντϖε κοµπλεξ νψελϖι εγψσγεκ κρβεν, µιντ α ΦΕ−εκ, αλαποσ ελεµζσ 

νλκλ ρενδκϖλ νεηζ.  

Α κλφλδι σ ηαζαι φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια 

ϕελενσγρε Τατ〈ρ Βλα ηϖτα φελ ελ!σζρ α νψελϖσζεκ φιγψελµτ, ακι αζ εναντιοσζµι〈ϖαλ 

ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ σζ〈µ〈τ κορ〈ββι µυνκ〈ιβαν σ εγψετεµι τανκνψϖβεν µινδσσζε 6 ΦΕ−ρε 

τεσζι, εγψικ λεγυτ⌠ββι τανυλµ〈νψ〈βαν αζονβαν µ〈ρ 12 οροσζ ΦΕ−νεκ τυλαϕδοντ 

εναντιοσζµικυσ ϕελεντσστρυκτρ〈τ (Φ∗(∗. 1975:28, 1976:82, 1992:165−167, 2001:272−278). 

Τατ〈ρ Βλα 〈λταλ ϖιζσγ〈λτ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσστρυκτρ〈ϖαλ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ α 

κϖετκεζ!κ: 4137)678Β −+6+23; /0%+) −)%+; .3() 53/ 4 1047+∋1+=; .)5)478 41+%81+; 

.)5)478 131+=; ∗3∋) ∋39.09; &;078 ;+;63; 5+ 5)10 5)1+5; 54Α 635.+; .) 4%≅(378 .+2 

∗+− 4+;+=; 7)6978 2+%+5&; ;), +2%9−10. Α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια ϕελενσγτ αζ αλ〈ββι, 

κζτκ σζοµατικυσ, ΦΕ−εκ ϕελετσστρυκτρ〈ϕ〈νακ βεµυτατ〈σ〈ϖαλ σζερετνµ ιλλυσζτρ〈λνι: 

4137)678Β −+6+23 (ΦΓΗΙ:143−144) 1. (/46∃#.) =,?∋(∃−.∋ 40∃46(.8,:, =/6. = 

σζερενχσσ υτατ!; ϕ⌠ υτατ!; ϕ〈ρϕον σζερενχσϖελ! 2. (=#,46.) />.#∃34) 8,−, .&., +/&∃ /:,&−,; 

=/467 /;,&.6, />.#∃∋64), −.+6, −∋ >/&∋6 /&∋#?.8∃67 Κ =,?∋(∃−.∋ .%>∃8.674) ,6 

+,:,−(. = (νπ)  κιαδϕα αζ τϕ〈τ ϖκινεκ; σζαβαδ αζ τ; σενκι σεµ ταρτ⌠ζτατ; λε ισ τ, φελ ισ τ; 

µινδ α ϖζιγ σζ〈ραζον; ιστεν ϖελεδ, µεγ α γψνγψηαρµατ (τρφ ϖ. γνψ) (Κ: χ−139); µενϕεν 

ιστεν ηρϖελ!; µενϕεν αηοϖ〈 ακαρ!; µενϕεν, αµερρε α σζεµε λ〈τ! 

5+ 5)10 5)1+5 (ΦΓΗΙ:59) 1. 84∋:&∃, 8∋0−, = ρκκν−ρκκ; ρκ ιδ#κρε; αζ ιδ#κ 

ϖγεζετιγ; ιδ#τλεν ιδ#κιγ 2. −∃84∋:&∃, −∃8∋0−, = µινδρκρε; ρκρε 3. −.+,:&∃ = 

σοηασεµ; αµγ χσακ λ; λετε ϖγιγ 

/0%+) −)%+ (ΦΓΗΙ:134) 1. 8∗#∃?∋−.∋ ,&,>#∋−.), /&,8(∋68,#∋−.) =, =,8,&/ 

6,:,, 06, )8()∋64) =,&;,&)2.5, /46#∃.8∃12.5 +,:,−(. = ναγψσζερΗ; εγψενεσεν 

χσοδ〈λατοσ!; ϕοββατ νεµ ισ λεηετνε κϖ〈ννι! 2. (.#,−.) 8∗#∃?∋−.∋ 8,%5/2∋−.), /&.8(∋−.) 

=, =,8,&/ 0∋:,−(. = (γνψ) εζ αζτ〈ν ναγψ ϖαλαµι!; ναγψ δολογ, µονδηατοµ!; νεµ ναγψ 

δολογ!; νεµ ϖαλαµι ναγψ δολογ!; νεµ ναγψ κυνσζτ!; νεµ 〈ϕυλοκ ελ τ#λε!; νεµ εσεκ ηασρα 

ελ#ττε!; µινδϕ〈ρτ ηασρα εσεκ! 

&;078 ;+;63 (ΦΓΗΙ:487) 1. (=#,46.) =#.,>#∋46. 06,−(. <∋−−,∋, &,>.674) 0∋:,−

(. %−∃0.6∋(7−,:, = µεγτι α φ#νψερεµνψτ; µεγχσιν〈λϕα / µεγαλαποζζα α σζερενχσϕτ; 

µεγφογϕα αζ Ιστεν λ〈β〈τ 2. (.#,−.) ,>5∃−/674) 8 #∃40ϑ6∃;, =#∋&=,0∋467 =(,;,∋ ;,#,Φ∋5/ 
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.(. ;/&Φ∋∋ (/0Φ∋5/ (Φ:318) = (γνψ) ελσζ〈µτϕα µαγ〈τ; (χσφοσαν) µεγϕ〈ρϕα; π⌠ρυλ ϕ〈ρ; 

ραϕταϖεσζτ; ϖισσζαφελ σλ ελ α δολογ (ϑ: ;−71) 

.) 4%≅(378 .+2 ∗+− 4+;+= (ΦΓΗΙ:436) 1. >∗46#, ;,&.67, >∋:∃67 . 6.&. = 

ολψαν γψορσαν φυτ/ροηαν, αηογψαν χσακ α λ〈βα βρϕα; µιντηα σζ〈ρνψαι ν#ττεκ ϖολνα; σζιντε 

ρεπλ; γψορσαν, φρισσεν, σζαπορ〈ν σζεδι α λ〈β〈τ; χσακ γψ σζεδι α λ〈β〈τ; σζεδι α λ〈β〈τ, αηογψαν 

χσακ βρϕα; φυτ, µιντηα πυσκ〈β⌠λ λ#ττκ ϖολνα κι (ϑ: .−160) 2. /6,5.674) = νεµ ρζι α λ〈β〈τ 

<α φ〈ραδτσ〈γτ⌠λ, α γψαλογλ〈στ⌠λ, α σοκ µενστ∀λ, φυτ〈στ⌠λ>; µαϕδ λεσζακαδ α λ〈βα <α σοκ 

ϕ〈ρ〈στ⌠λ, ϕϖστ∀λ−µενστ∀λ στβ.>; αλιγ 〈λλ α λ〈β〈ν (ϑ: .−163) 3. >∗67 8 =#.=,&−)6,5 

−∃46#,∋−.. = εµελκεδεττ, λελκεσ ηανγυλατβαν ϖαν; φελ ϖαν δοβϖα; αζτ σεµ τυδϕα, ηοϖ〈 λεγψεν 

ρµβεν; ρµβεν µαϕδ κιυγρικ α β#ρβ#λ; σζιντε ρεπεσ α βολδογσ〈γτ⌠λ; νεµ βρ 

µαγ〈ϖαλ; µαδαρατ λεηετνε φογατνι ϖελε (ϑ: ,−59) 

7)6978/∗+7)6978 2+%+5& (ΦΓΗΙ:477) 1. =,=∃8 8 %∃6#/&−.6∋(7−,∋ =,(,?∋−.∋, 

=#.;,&.67 8 #∃46∋#)−−,467 = (βεφ) ελϖεσζτι α φεϕτ; νεµ τυδϕα, µιτ τεγψεν (µιτϖ∀ λεγψεν); 

π〈νικβα εσικ; σσζεζαϖαροδικ; νεµ τυδ ϖιλ〈γοσαν γονδολκοδνι 2. %∃%−∃8∃674) = ελβζζα 

µαγ〈τ; φεϕβε σζ〈λλ α διχσ#σγ (α σικερ); ναγψ λεσζ α µελλνψε; ελσζαλαδ ϖελε α λ⌠ 3. (6,(7+, 

48.) >∋%#∃44/&−, 8(1>()674) = (χσακ βεφ) βελεσζερετ ϖκιβε; βελεβολονδυλ, βελεηαβαροδικ 

(βιζ); σζερελµεσ λεσζ ϖκιβε; σζερελεµρε λοββαν (γψλ) (ϖ〈λ) ϖκι ιρ〈ντ; ραβυλ εϕτι α σζϖτ ϖκι 

(ϖ〈λ); λ〈νγρα λοββαν α σζϖε ϖκι ιρ〈ντ 4. (0∃46, 48.) = (γψακραν βεφ) φεϕτ ϖεσζικ; µεγλικ; 

κιϖγζικ; φ∀ϖεσζτσσελ βντετικ 

;), +2%9−10 (ΦΓΗΙ:293, 294) 1. ,0∋−7 >∗46#, >∋?∃67, />∋:∃67 . 6.&. = γψ φυτ 

/ ροηαν, ηογψ α λ〈βα σεµ ρι α φλδετ; µεγψ (φυτ), µιντ α σζλϖσζ 2. ,0∋−7 4.(7−, 8,841, 

%∃>∗8∃) ,>, 84ϑ5 &∋(∃67 06,−(., =#∋&∃8∃674) 0∋5/−(. = νφελεδτεν; κεδϖρε; αλαποσαν; 

(τελϕεσεν) 〈ταδϕα µαγ〈τ ϖµινεκ 3. >∋%:#∃−.0−,, −∋ #∃%&/5∗8∃), −∋ #∃44/?&∃) (1>.67, 

8∋#.67 = εσζεϖεσζεττεν; α κϖετκεζµνψεκκελ νεµ σζ〈µολϖα; σζβοντ⌠αν; ηατ〈ρταλανυλ; τελϕεσ 

οδααδ〈σσαλ σζερετ ϖκιτ; ηισζ ϖκιβεν, ϖµιβεν 4. −∋,46,#,?−, >∋% −∋,>;,&.5,3 

,45,6#.6∋(7−,46. (4)&∋(∃67 06,−(. = µεγγονδολατλανυλ; ηεβεηυργψ〈ν; αλαποσ 

µεγφοντολ〈σ / µρλεγελσ ϖ. κρλτεκιντσ νλκλ 5. #∋Φ.6∋(7−,, >∋% +,(∋>∃−.3 (4)&∋(∃67 

06,−(. = ηατ〈ροζοτταν; µινδεν ινγαδοζ〈σ (τεκετ⌠ρια, ηυζαϖονα) νλκλ <τεσζ, χσιν〈λ ϖµιτ> 

(Χ%: +−48) 

Αζ ελ!ζ!εκβεν φελσορολτ κτ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! εναντιοσζµικυσ ΦΕ α 4137)678Β 

−+6+23; /0%+) −)%+; &;078 ;+;63 ϕελεντσει κζττ κλνβζ! µρτκ# αντονιµικυσ 

ϕελεντσοπποζχι⌠ 〈λλ φενν. Α ΦΕ−εκ κτ ϕελεντσε κζττ κιαλακυλτ εναντιοσζµικυσ ϖισζονψ 

φοκα, µρτκε διακρ⌠ν τνψεζ!κ φγγϖνψε: ϕελεντ!σ µρτκβεν φγγ α ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ 
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κεζδεττ!λ σ ϕελενλεγι στ〈διυµ〈τ⌠λ. Α ϖαλ⌠δι αντονιµικυσ ϖισζονψτ⌠λ ελτρ!εν αζ 

εναντιοσζµικυσ ϕελεντσϖισζονψ νεµ ϕελεντι α κτ ϕελεντσ τελϕεσ µρτκ# οπποζχι⌠ϕ〈τ. 

Αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσεκ κζττ χσακ αζ αβσζτρακτ σζεµµ〈κ σζιντϕν 〈λλ φενν 

αντονιµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠, αδοττ κονκρτ σζεµαντικαι ταρταλµυκβαν αζονβαν ελτρνεκ 

εγψµ〈στ⌠λ. Λενδϖαι Ενδρε ε µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ α 4137)678Β −+6+23 οροσζ ΦΕ πλδ〈ϕ〈ν κερεσζτλ 

ιλλυσζτρ〈λϕα, αµελψ ϕελεντσει κζττ αζ αβσζτρακτ σζεµµ〈κ σζιντϕν εναντιοσζµικυσ 

ϕελεντσϖισζονψ 〈λλ φενν: �=,(,?.6∋(7−,∋ (&,>#,∋) =,?∋(∃−.∋� +  � �,6#.<∃6∋(7−,∋ 

(%(,∋) =,?∋(∃−.∋�. 

Α κονκρτ ϕελεντσταρταλοµ σζεριντ αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψνακ αζ αλ〈ββι 

ϕελεντσοπποζχι⌠βαν κελλενε ρεαλιζ〈λ⌠δνια: �=,?∋(∃−.∋ 40∃46(.8,:, =/6.� +  � 

�=,?∋(∃−.∋ −∋40∃46(.8,:, =/6.�.  

Αζονβαν εζ υτ⌠ββι σζεµαντικαι ταρταλοµ λεξικο−σζεµαντικαι σζιντεν κλνβζ! 

τ〈ρσαδαλµι σ νψελϖι οκοκβ⌠λ νεµ ρεαλιζ〈λ⌠δηατ (Χ0,−)∗1 1998:134). 

Α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ ελεµεζϖε µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ µινδη〈ροµ 

κτϕελεντσ# ΦΕ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσνεκ κιαλακυλ〈σ〈βαν α φ! σζερεπετ αζ ν. πεϕορ〈χι⌠ 

ϕ〈τσζοττα � α ΦΕ−εκ ηασζν〈λατα σορ〈ν α ποζιτϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσ κλνβζ! νεγατϖ ασσζοχι〈χι⌠κ 

ερεδµνψεκππεν φοκοζατοσαν 〈τρτκελ!δττ, σ α µ〈σοδλαγοσ ϕελεντσ〈τϖιτελ κϖετκεζτβεν 

νεγατϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσσ αλακυλτ 〈τ: +  � : 

4137)678Β −+6+23: �=,?∋(∃−.∋ 40∃46(.8,:, =/6.� +  � �=,?∋(∃−.∋ 

.%>∃8.674) ,6 +,:,−(.�; 

/0%+) −)%+: �,&,>#∋−.∋� +  � �8,%5/2∋−.∋�; 

&;078 ;+;63: �=#.,>#∋46. 06,−(. ,0∋−7 <∋−−,∋, &,>.8∃674) 0∋:,−(. 

%∃5∋0∃6∋(7−,:,� +  � �,Φ.>.674) 8 #∃40ϑ6∃;�. 

Α 5+ 5)10 5)1+5 η〈ροµϕελεντσ# ΦΕ εσετβεν ισ αζ 1. σ α 3. ϕελεντσ κζττ 〈λλ φενν 

εναντιοσζµικυσ ϖισζονψ: �84∋:&∃, 8∋0−,� +  � �−.+,:&∃�. 

1 .) 4%≅(378 .+2 ∗+− 4+;+= η〈ροµϕελεντσ# ΦΕ εσετβεν ϖισζοντ εναντιοσζµικυσ 

ϕελεντσϖισζονψ αζ 1. σ α 2. ϕελεντσ κζττ αλακυλτ κι: �>∗46#, ;,&.67, >∋:∃67� + ↔ � 

�/6,5.674)�. 

1 7)6978/∗+7)6978 2+%+5& 4 ϕελεντσ# ΦΕ σζεµαντικαι σζερκεζετβεν γψσζιντν 

αζ 1. σ 2. ϕελεντσ κζττ αλακυλτ κι αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψ: �=,=∃8 8 %∃6#/&−.6∋(7−,∋ 

=,(,?∋−.∋, =#.;,&.67 8 #∃46∋#)−−,467� +  � �%∃%−∃8∃674)�. 
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1 ;), +2%9−10 τϕελεντσ# ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ ελεµεζϖε αζζαλ αζ ρδεκεσ εσεττελ 

ταλ〈λκοζυνκ, αµικορ α ΦΕ 4. σ 5. ϕελεντσε κζττ αλακυλτ κι εναντιοσζµικυσ ϖισζονψ: 

�−∋,46,#,?−,�, �>∋% −∋,>;,&.5,3 ,45,6#.6∋(7−,46.� +  � �#∋Φ.6∋(7−,�. 

Αζ εναντιοσζµικυσ ΦΕ−εκ σζ〈µα, β〈ρ λνψεγεσεν κισεββ, µιντ α πολισζµικυσ, ϖαγψ 

ακ〈ρ α ηοµονιµικυσ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ, αζονβαν, µεγφιγψελσειµ σζεριντ, Τατ〈ρ Βλα 

〈λταλ φελτ〈ρτ εναντιοσζµικυσ ΦΕ−εκ κρε µγ κορ〈ντσεµ τεκιντηετ! τελϕεσνεκ. Αζ 

εναντιοσζµικυσ ϕελεντσστρυκτρ〈ϖαλ ρενδελκεζ! οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ 〈λλοµ〈νψ〈νακ 

σζ〈µβαϖτελε χσακισ α κτ νψελϖ εγσζ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ αλαπϕ〈ν ϖγζεττ σοκολδαλ 

ελεµζσεκ υτ〈ν λεηετσγεσ. Α σζοµατικυσ ΦΕ−εκ κορπυσζ〈ν 〈λταλαµ ϖγζεττ κυτατ〈σοκ 

ερεδµνψεκππεν αζ εναντιοσζµικυσ ΦΕ−εκ σζ〈µα ϕαββ 11 ΦΕ−ϖελ β!ϖλτ. Τατ〈ρ Βλα 〈λταλ 

εµλτεττ κτ σζοµατικυσ ΦΕ−εν κϖλ ϖλεµνψεµ σζεριντ αζ αλ〈ββι φραζεολογιζµυσοκ 

ϕελεντσσζερκεζετρε ισ αζ εναντιοσζµικυσ ϖισζονψ ϕελλεµζ!: 

5)67)7849 5 2+%+5); ,>∗0−,: 5)670749 5 2+%+5) 06,, / +,:, (ΦΓΗΙ:61) 

1. −.+∃+ −∋ 84=,5.−∃∋64) Κ , 62∋6−,5 /4.(.. 84=,5−.67 06,−(. .%8∋46−,∋, 

%−∃+,5,∋, −, %∃>∗6,∋ 8 &∃−−∗3 5,5∋−6 = 3 νψελϖν [α νψελϖε ηεγψν] ϖαν (ΟΝΓ: νψ−

43); σεηογψαν σεµ ϕυτ εσζβε ϖµι 2. =,46,)−−,, −∋,646/=−, 8,%−.+∃∋6 8 4,%−∃−.. = ϖµι 

νεµ µεγψ κι α φεϕβ#λ; εγψρε χσακ αζ ϕ〈ρ (µοτοσζκ〈λ) α φεϕβεν (εσζβεν), ηογψ�; ϖκι, ϖµι 

κρλ φορογ αζ εσζε (αγψα); 〈λλανδ⌠αν φογλαλκοζτατϕα (νεµ ηαγψϕα νψυγτον) α γονδολατ; νεµ 

τυδ σζαβαδυλνι α γονδολαττ⌠λ, ηογψ �; ϖισσζα−ϖισσζατρ ϖµιλψεν γονδολατρα  

Ε ΦΕ ϕελεντσσζερκεζετρε αζ αλ〈ββι αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψ ϕελλεµζ!: 

�−∋ 5,?∋6 84=,5−.67� �   + �−∋ 5,?∋6 %∃>∗67� 

5 2%3,3< 07.;, +,:, (ΦΓΗΙ:96) (Χ%: 2−123) 

1. 63470, 5≅6347378, ∗+−.0/37849, 5≅026≅5378; =#.,>#∋6∃67 /8∃?∋−.∋ 

+,:,−(.; =,&−.5∃674), 8∗.:#∗8∃67 8 07ϑ5−(. 5−∋−... = µεγν#/ναγψοτ ν# ϖκινεκ α 

σζεµβεν 2. ∗3−378, 7)6978 5 2%3,3< 07.;; 06,−(. 6+.9)7 +,:,−(. 5 2%3,3< 07.;; 

6∋#)67 /8∃?∋−.∋ +,:,−(. = εσικ [ναγψοτ εσικ] ϖκινεκ α σζεµβεν; λεϕ〈ρατϕα µαγ〈τ ϖκινεκ α 

σζεµβεν; εσικ (χσκκεν) αζ 〈ζσι⌠ϕα ϖκινεκ α σζεµβεν; ϖεσζτ ρτκβ#λ ϖκινεκ α σζεµβεν 

3. ;≅78 +∋5; −)%378 +,:, +∋5 = ϖκινεκ α σζεµβεν <λεννι ϖκινεκ>; ϖκινεκ α ϖλεµνψε 

(φελφογ〈σα) σζεριντ 

Αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσϖισζονψ α ΦΕ 1. � 2. ϕελεντσε κζττ αλακυλτ κι: 

�=#.,>#∋6α67 /8∃?∋−.∋� +   � �6∋#)67 /8∃?∋−.∋� 

2%3,3 .3 ,37≅%1) / +,:,−(. (=#,46., Φ/6(.) (Χ%: 2−60) 

1. +6,−(. #∃44∋)−−∗3, −∋8−.5∃6∋(7−∗3 = (νπ, τρφ) ϖκι ναγψον φιγψελµετλεν, 

σζ⌠ρακοζοττ; νεµ λ〈τ α σζεµτ#λ; η〈τυλ ηορδϕα (ταρτϕα) α σζεµτ; οττηον φελεϕτεττεδ α σζεµεδ?; 
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ηολ ϖαν α σζεµεδ?; νεµ λ〈τσζ?; ηοϖ〈 τεττεδ α σζεµεδ? (Κ: 2−36) 2. +6,−(. 84ϑ 8.&.6, 84ϑ 

%∃5∋0∃∋6 = µινδεντ λ〈τ; µινδεντ σζρεϖεσζ; σεµµι σεµ κερλι ελ α φιγψελµτ (τεκιντεττ); 

ϖκινεκ µγ η〈τυλ ισ σζεµε ϖαν 

Λνψεγεσεν ριτκ〈ββ αζ αζ εσετ, αµικορ α σζαϖακ, ϖαγψ α ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν 

αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσϖισζονψ α νεγατϖ (πεϕορατϖ) ϕελεντσταρταλοµ ποζιτϖ 

(µελιορατϖ) ϕελεντσταρταλοµµ〈 αλακυλ 〈τ, µιντ αηογψαν εζ υτ⌠ββι οροσζ ΦΕ εσετβεν ισ 

ταπασζταληατ⌠: �  + 

�#∃44∋)−−∗3∋, ∋−∋8−.5∃6∋(7−∗3� �  + �8−.5∃6∋(7−∗3∋, ∋4,>#∃−−∗3∋, ∋84ϑ 

8.&.6, 84ϑ %∃5∋0∃∋6� 

&/.39 2+%+53 (Χ%: 2−198) 1. /5−∗3, 6,(+,8∗3 0∋(,8∋+ = οκοσ, εσζεσ εµβερ; ναγψ 

εσζ∀; ϕ⌠ εσζ∀; ϕ⌠ φεϕ∀; λεσ εσζ∀; λεσ ελµϕ∀; ελεϖεν εσζ∀; ϖαν στνιϖαλ⌠ϕα (βιζ) 2. (.#,−.) 

:(/=∗3 0∋(,8∋+ = (ιρον) ναγψοκοσ; οκοστοϕ〈σ; αζ σζτ#λ µαϕδ ελσλ α φεϕε; µαϕδ σζτϖετι α 

φεϕτ αζ σζ; οκοσ, µιντ α τορδαι κοσ 

.0 .+2+= +/&∃ (ΦΓΗΙ:283) (Χ%: .−158) 1. + +,5/, +/&∃ 4,84∋5 −∋ ;,&.6, −∋ ∋%&.6 

+/&∃−(., −∋ >∗8∃∋6 / +,:,−(. .(. :&∋−(. = βε σεµ τεσζι (τββ) α λ〈β〈τ ϖκιηεζ, ϖηοϖ〈; α 

κρνψκρε σεµ µεγψ; φελϕε σε νζ ϖκινεκ (ϑ: .−187, 188) 2. ο6+/&∃ 4,84∋5 −∋ /∋%?∃∋6, 

−∋ /;,&.6, −∋ ,6(/0∃∋64) ,6+/&∃−(. = κι σεµ τεσζι α λ〈β〈τ ϖηονναν  

0,;&(13 .3 1&680< .+:13< (Χ%: 0−33) 1. (−∃#,&−,−=,Α6) 4+∃%,0−∃) .%>/Φ+∃ 

Π∃>∗−ς:.  = (φολκλ) καχσαλ〈βον φοργ⌠ καστλψ 2. (=#∋−∋>#.) , 5∃(∋−7+,5, −∋=#.5∋6−,5, 

−∋+∃%.46,5 46#,∋−.. = κισ, ρεγ, ργι η〈ζικ⌠; ϖισκ⌠ 

∗+−47&∗078 / ∗+−47&∗378 ∗+− 4)6−>) +,5/ . >∋% &,=. (Χ%: 4−120) 1. χ6∃(, 

;,#,Φ,, 8∋4∋(,, #∃&,46−, +,5/−(. = ελντι / ελτλτι ϖκινεκ α σζϖτ ϖµινεκ αζ ρζσε; α 

βολδογσ〈γ / ρµ στβ. ρζσε τλτι ελ ϖκινεκ α σζϖτ / λελκτ 2. χ6∃(, =(,;,, &/#−, +,5/−(. Κ ο 

9.%.0∋4+,5 .(. &/Φ∋8−,5 4,46,)−.. = ελσζδλ; ροσσζυλ λεσζ ϖµιτ∀λ; ελσζορυλ / 

ελφαχσαροδικ α σζϖε ϖκινεκ ϖµιτ∀λ; σσζεσζορτϕα α σζϖτ  ϖµι; ϖµιλψεν ρζσ <β〈νατ, 

κεσερΗσγ, γψ〈σζ στβ. ρζσε> ντι ελ α σζϖτ 

9,≅1 .) ∗+5+63∋053)749 / ∗+5)6.&%49 (ϑ: 9−7) (Χ%: 9−23) (ΦΓΗΙ:540) 1. +6,−(. 

−∋ #∋Φ∃∋64), >,.64), 46∋4−)∋64) (4+∃%∃67, 4=#,4.67 . 6. &.) = νεµ ϖισζι ρ〈 α λλεκ (, 

ηογψ µεγµονδϕα); νεµ τυδϕα µαγ〈τ ρ〈σζ〈ννι (, ηογψ µεγµονδϕα) (ϑ: 9−7); νεµ τυδϕα (νεµ 

κπεσ) κιεϕτενι α σζ〈ϕ〈ν, ηογψ� 2. +∃+ )%∗+ =,8,#∃0.8∃∋64) / =,8∋#−/(4)? = ηογψ 

µονδηατ(σζ) ιλψετ?; ηογψ ϖιττ ρ〈 α λλεκ (, ηογψ τυδταδ µαγαδ ρ〈σζ〈ννι), ηογψ ιλψετ µονδϕ〈λ?; 

ηογψ τυδταδ κιεϕτενι α σζ〈δον, ηογψ� 

Αζ 1. σ 2. ϕελεντσ κζττ αζ αλ〈ββι ποζιτϖ σ νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ 

εναντιοσζµικυσ οπποζχι⌠βαν: �4,8∋467� +  � �>∋44,8∋46−,467�. 
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∗+ 6&1) +,5/ 06, (ΦΓΗΙ:398) (Χ%: 6−242) 1. 8=,(−∋ =,&;,&.6, /&,>−,, 

4,,68∋6468/∋6 (=, 48,.5 #∃%5∋#∃5, 9,#5∋, 8∋4/ . 6. =.) , 6,5, 06, /&,>−, &∋#?∃67 

= κζηεζ 〈λλ(⌠); κεζρε 〈λλ ϖµι <πλ. σζερσζ〈µ, ϖµιλψεν µυνκαεσζκζ> 2. =, #∃%5∋#∃5 −∋ 

=,&;,&.6 06,−(. = νεµ α κεζρε ϖαλ⌠; (ναγψσ〈γρα, µρετρε) νεµ ϕ⌠ α κεζρε <πλ. κεσζτψΗ>  

;+%8(+= 6&10 (=#,46.) (ΦΓΗΙ:398) (Χ%: 6−243) 1. ,>(∃&∃12.3 8∗4Φ∋3 

46∋=∋−71 +∃+,:,−(. +∃0∋468∃ , +,5−(. =  (νπ) <εγψνρ∀λ:> ναγψσζερΗ, κιϖ〈λ⌠; 

ελσ∀οσζτ〈λψ; ναγψϕελεντ∀σγΗ; ναγψκαλιβερΗ; κιεµελκεδ∀ 2. (−∋,&,>#.) +6,−(. ,6Ξ)8(∋−−∗3; 

,>(∃&∃12.3 8∗4Φ∋3 46∋=∋−71 +∃+,:,−(. +∃0∋468∃ = (πεϕορ) ελϖετεµλτ; α λεγψναγψοββ 

<σζλη〈µοσ, τολϖαϕ, γαζφιχκ⌠ στβ.>  3. 06,−(. −∋ 6∃+ %−∃0.6∋(7−∗3, 8∃?−∗3 = νεµ ναγψ 

βαϕ ϖµι; νεµ ϕελεντ∀σ; νεµ κιεµελκεδ∀; σεµµισγ αζ εγσζ 

∗+13,378 / ∗+13,≅5378 .+4 (=#,46.) (ϑ: .−264, 266) (Χ%: .−205) (ΦΓΗΙ:97, 188) 

1. +,5/ . >∋% &,= &#∃%−.67 +,:,−(. = (νπ) ορροτ µυτατ ϖκινεκ;  χσφολ⌠δικ ϖκιϖελ; κιχσφολ 

ϖκιτ; ινχσελκεδικ, ινγερλι, ϕ〈τσζικ ϖκιϖελ (ϑ: .−264) 2. +,5/ (=#,46.) )8.674) −∃ +,#,6+,∋ 

8#∋5) = (νπ) βεδυγϕα α κπτ ϖηοϖ〈 (ϑ: .−266); ποφαφρδ#τ ϖεσζ ϖηολ; ελλ〈τογατ ϖηοϖ〈 

<ρϖιδ ιδ∀ρε, αζτ〈ν σζρεϖτλενλ ελτ〈ϖοζικ> 3. (0∃46, ,6#.<.) .) ∗+13,378 / ∗+13,≅5378 

.+43; 8∗36., =,+∃%∃674) = φελϕε σε νζ ϖκινεκ; βε σεµ τι (βε σεµ δυγϕα ϖ. οδα σεµ 

δυγϕα) αζ ορρ〈τ (α κπτ) ϖηοϖ〈, ϖκιηεζ (νπ, ροσσζαλλ⌠) (ΟΝΓ: ο−206); ελκερλι ϖκινεκ α 

η〈ζ〈τ (η〈ζα τ〈ϕ〈τ); νεµ κοπτατϕα ϖκινεκ α κσζβτ  (ϑ: .−267) 4. (,6#.<.) 8∗36., 

=,+∃%∃674) = κι σεµ δυγϕα αζ ορρ〈τ ϖηονναν <α λακ〈σβ⌠λ, η〈ζβ⌠λ, σζοβ〈β⌠λ στβ.>; νεµ 

µυτατκοζικ; αζ ορρ〈τ σεµ λεηετ κιδυγνι (αζ εµβερνεκ) <πλ. ολψαν ηιδεγ ϖ. ναγψ η⌠ ϖαν στβ.> 

Α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν αζ εναντιοσζµια ϕελενσγνεκ εδδιγ µγ 

κεϖσ φιγψελµετ σζεντελτεκ. ℑλταλ〈βαν α στιλισζτικα κερετβεν α σζαϖακ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈τ 

ελεµζ! φεϕεζετεκβεν τ〈ργψαλϕ〈κ. Α φραζεολογιζµυσοκ κρβεν εδδιγ ε ϕελενσγγελ, τυδοµ〈σοµ 

σζεριντ, µγ νεµ φογλαλκοζτακ. 

Μεγφιγψελσειµ σζεριντ εγψεσ µαγψαρ ΦΕ−εκ ϕελετσστρυκτρ〈ϕ〈ρα ισ ϕελλεµζ! αζ 

εναντιοσζµια ϕελενσγε. Α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ κζττ, ϖλεµνψεµ 

σζεριντ, αζ αλ〈ββιακ σζεµαντικ〈ϕ〈ρα ισ αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠ ϕελλεµζ!: 

µαϕδ κιυγρικ [µαϕδ κιβϕικ] α β#ρβ#λ 1. ναγψον ρλ 2. ροππαντ τρελµετλεν, ιζγατοττ 

3. ναγψον βοσσζσ (ΟΝΓ: β−1224) 

�ναγψον ρλ� +  � �ναγψον βοσσζσ� 

Εζεν µαγψαρ ΦΕ η〈ροµ 〈λλαποτοτ ϕελληετ, αµελψβ!λ α ΦΕ ελσ! ϕελεντσε σζεµαντικαι 

οπποζχι⌠βαν 〈λλ α ηαρµαδικ ϕελεντσσελ: �ναγψον ρλ� +  � �ναγψον βοσσζσ�. Εββεν αζ 

εσετβεν ισ, αζ 1. ϕελεντσ ποζιτϖ ελ!ϕελ# ϕελετσταρταλµ〈τ φιγψελεµβε ϖϖε µινδ α 2., µινδ α 3. 

ϕελεντσ κιαλακυλ〈σ〈βαν α πεϕορ〈χι⌠ ϕ〈τσζοττ σζερεπετ. 
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Αµιντ φεντεββ λ〈ττυκ, α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν ισ αζ εναντιοσζµικυσ 

ϖισζονψβαν 〈λλ⌠ ϕελεντσεκ α ποζιτϖ ελ!ϕελ# ϕελετνστ!λ α νεγατϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσ φελ φεϕλ!δτεκ: 

+  � . 

µεγϖερεγετι ϖκινεκ α ϖ〈λλ〈τ 1. µεγδχσρ, βιζτατ ϖκιτ; ελισµερστ φεϕεζι κι ϖκινεκ 2. 

<πλ. ϖ〈λλϖερεγετ# µ⌠δον:> (πεϕορ) λεερεσζκεδ∀ ελισµερσ, βυζδτ〈σ; φλσλεγεσ ϕ⌠ινδυλατοτ 

κιφεϕεζ∀ (ς.: ϖ〈λλϖερεγετ∀ µ⌠δον β〈νικ ϖκιϖελ) (⊃Κσζ:1460, 1461) 

Α ΦΕ ϕελεντσει 〈λταλ κιφεϕεζεττ κτφαϕτα ελισµερσ, βιζτατ〈σ, δχσρετ κζττι ελλενττ 

στιλισζτικαι τερµσζετ# � ποντοσαββαν µεγηατ〈ροζϖα � α ϕελεντσεκ ηανγυλατι, εξπρεσσζϖ 

ταρταλµ〈βαν ρεϕλικ: αζ 1. ϕελεντσ ποζιτϖ ελ!ϕελ# εξπρεσσζιϖιτ〈στ φεϕεζ κι, α 2. ϕελεντσ ϖισζοντ 

νεγατϖ ελ!ϕελ# ρζελµι τλτετετ ηορδοζ:  

�ϕ⌠ινδυλατ δχσρετ, ελισµερσ, βυζδτ〈σ� +  � �λεερεσζκεδ∀ δχσρετ; φλσλεγεσ 

ϕ⌠ινδυλατ� 

2. Α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια µεγηατ〈ροζ〈σα σ κιαλακυλ〈σ〈νακ οκαι 

Αζ εναντιοσζµια ϕελενσγτ α νψελϖσζεκ α πολισζµια σ αντονµια εγψικ 

ηατ〈ρεσετεκντ, ϖ〈λφαϕακντ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, αµικορ ισ εγψ τββϕελεντσ# νψελϖι εγψσγ λεξικο−

γραµµατικαι ϖαρι〈νσαι κζττ αντονιµικυσ ϕελεντσϖισζονψ αλακυλ κι (Χ0,−)∗1 1998:133).  

Αζ εναντιοσζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ εγψεσ οκαιρα α σζαϖακ κλνβζ! χσοπορτϕαινακ 

κρβεν µ〈ρ εδδιγ τββ κνψϖβεν σ τανυλµ〈νψβαν ισ ριντ!λεγεσεν τρτντεκ υταλ〈σοκ, 

αζονβαν α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ οκαιϖαλ α νψελϖσζεκ εδδιγ µγ νεµ 

φογλαλκοζτακ. Α ϖονατκοζ⌠ σζακιροδαλοµ ισµερετβεν, ϖαλαµιντ αζ εναντιοσζµι〈ϖαλ 

ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈νακ ελεµζσε αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ µινδ α 

λεξικ〈λισ, µινδ πεδιγ α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια κιαλακυλ〈σα αζονοσ οκοκρα ϖεζετηετ! 

ϖισσζα: 

α) ℑλταλ〈νοσ νψελϖσζετι µεγκζελτσβεν αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσ κιαλακυλ〈σ〈νακ 

εγψικ οκα α νψελϖ σ α γονδολκοδ〈σ, α γονδολκοδ〈σ σ α βενννκετ κρλϖεϖ! ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ 

ελεµει (τ〈ργψαι, ϕελενσγει, φολψαµαται, χσελεκϖσει στβ.) κζττι διαλεκτικυσ ϖισζονψβαν ρεϕλικ. 

ℑλταλ〈νοσαν ελφογαδοττ τνψ, ηογψ α νψελϖι εσζκζκ α ϖαλ⌠σ〈γ ελεµεινεκ σ µοζζαναταινακ 

τκρζ!ι ; σ µαγα α ϖαλ⌠σ〈γ α λτεζ! δολγοκνακ σ εζεκ ϕελλεµζ!ινεκ (τυλαϕδονσ〈γαινακ, 

µοζγ〈σφορµ〈ινακ)  οκσζερ# βελσ! σσζεφγγσεκετ µυτατ⌠, σζερϖεζεττ εγψττεσε, αζαζ 

ρενδσζερε (∆εµε 1978:30). Α νψελϖ α γονδολκοδ〈σσαλ σζοροσ καπχσολατβαν 〈λλ σ 〈λλανδ⌠ 

κλχσνηατ〈σβαν φεϕλ!δικ, ηισζεν α γονδολκοδ〈σ νεµ µ〈σ, µιντ α ϖαλ⌠σ〈γ τκρζ!δσε αζ 

εµβερι αγψ 〈λταλ. 

Κρκιτσ ϑ⌠ζσεφ αζ εναντιοσζµια κιαλακυλ〈σ〈σανκ, λεγφ!ββ οκ〈τ εµελι κι, αµικορ 

µεγ〈λλαπτϕα, ηογψ ��α τ〈ρσαδαλοµ φεϕλ#δσϖελ αζ εµβερεκ εγψρε ναγψοββ ιγνψϖ 
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(σζκσγλετϖ) ϖ〈λτ, ηογψ α ϖαλ⌠σ〈γοτ, �α ϖαλ⌠σ〈γ σζερκεζεττ� εγψρε διφφερενχι〈λταββαν 

τκρζζε ϖισσζα, ηογψ α ϕελενσγεκετ (α δολγοκατ, φολψαµατοκατ, χσελεκϖσεκετ) α µαγυκ 

ελλενττβεν ισ κι τυδϕα φεϕεζνι, σ ηα ερρε νεµ ταλ〈λ ϕ εσζκζτ, ακκορ α µεγλϖ#τ ηασζν〈λϕα 

φελ� (;.0/12 1989:39; Κρκιτσ 1981:22). 

Αζ ελλενττεσ ϕελεντσεκ κιφεϕεζσρε α κλνβζ! λεξικ〈λισ σ γραµµατικαι εσζκζκν 

κϖλ α νψελϖβεν φραζεολ⌠γιαι εσζκζκ ισ ρενδελκεζσρε 〈λλνακ. Α φραζεολ⌠γιαι αντονµια 

ϕελενσγϖελ αζ ελ!ζ!εκ σορ〈ν κλν φεϕεζετ κερετβεν φογλαλκοζταµ. 

Α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια εσετβεν αζζαλ α ϕελενσγγελ ταλ〈λκοζυνκ, αµικορ εγψ σ 

υγψαναζον νψελϖι ϕελ ολψαν κπεσσγρε, ολψαν σζεµαντικαι ποτενχι〈λρα τεσζ σζερτ, µελψνεκ 

ερεδµνψεκππεν ελλεντµονδ〈σ, ελλενττ αλακυλ κι αζ αδοττ νψελϖι ϕελ νοµινατϖ (δενοτατϖ) 

ϕελεντσε σ αννακ σζινταγµατικυσ σαϕ〈τοσσ〈γαι κζττ. 

β) Αζ εναντιοσζµια κιαλακυλ〈σ〈νακ µ〈σοδικ οκακντ α ϖονατκοζ⌠ σζακιροδαλοµβαν α 

σζερζ!κ α σζαϖακ σ α ΦΕ−εκ κοννοτατϖ, ιλλ. πραγµατικαι ϕελεντσ〈ρνψαλαταιβαν 

βεκϖετκεζεττ ϖ〈λτοζ〈σοκατ ϕελλικ µεγ (;.0/12 1989:40; Χ0,−)∗1 1998:133; 76.0Λ=, 

1995:173; δ&∋∋0. 1998:76). ϑυ. ∆. Απρεσζϕαν α σζαϖακ κοννοτ〈χι⌠σ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ϖιζσγ〈λϖα 

µεγ〈λλαπτϕα αζοκ σζεσζλψεσσγτ, σζϖεϖνψεσ ϖολτ〈τ, αµελψ δισζηαρµ⌠νι〈ηοζ, σ!τ, γψακραν 

ελλεντµονδ〈σηοζ ϖεζετ σ µαγα υτ〈ν ϖονϕα α σζαϖακ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσστυρκτρ〈ϕ〈νακ 

κιαλακυλ〈σ〈τ (76.0Λ=, 1995:173). Α κοννοτατϖ ϕελεντσεκεν βελλ ισ ελσ! ηελψεν α σζαϖακ σ 

ΦΕ−εκ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιβαν, φ!λεγ ρζελµι σζνεζετβεν βεκϖετκεζ! 

ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σοκ ϕ〈τσσζ〈κ α φ! σζερεπετ. 

Λενδϖαι Ενδρε φεντεββ ιδζεττ κνψϖβεν πραγµατικαι (κοννοτατϖ) τνψεζ!κντ αζ ν. 

πεϕορ〈χι⌠τ νεϖεζι µεγ, αµικορ ισ εγψ ποζιτϖ ρζελµι τλτετ# νψελϖι εγψσγ ϕελεντσε νεγατϖ 

ρζελµι τλτετ# ϕελεντσσ αλακυλ 〈τ, ε κτ ϕελεντσ εγψιδ!βεν ϖαν ϕελεν α νψελϖι εγψσγ 

ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν σ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠τ ηοζ λτρε (Χ0,−)∗1 1998:133). 

Α φορδτοττ ιρ〈νψ (µελιορατϖ) ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ λνψεγεσεν ριτκ〈ββαν φορδυλ ελ!. Αζ αλ〈ββι 

εναντιοσζµικυσ ΦΕ ϕελεντσστρυκτρ〈ϕα α νεγατϖ �  + ποζιτϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ 

ελ!φορδυλ〈σ〈τ ιλλυσζτρ〈λϕα: 

2%3,3 .3 ,37≅%1) / +,:,−(. (=#,46., Φ/6(.) (Χ%: 2−60) �#∃44∋)−−∗3�, 

�−∋8−.5∃6∋(7−∗3� �    + �8−.5∃6∋(7−∗3�, �4,>#∃−−∗3�, �84ϑ 8.&.6�, �84ϑ %∃5∋0∃∋6� 

ς. Ν. Χολλερ αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσεκ κιαλακυλ〈σ〈βαν α πεϕορ〈χι⌠ εγψικ 

λεγγψακραββαν ελ!φορδυλ⌠ ϖ〈λφαϕ〈νακ � αζ ιρ⌠νι〈νακ � σζερεπτ εµελι κι σ ρ〈µυτατ αζ ιρ⌠νια 

κεττ!σ τερµσζετρε (ς.: γρ. ειρονια �τεττετσ, σζνλελσ�) (δ&∋∋0. 1998:76). Α σζ⌠τ〈ρακ 

ρτελµεζσε σζεριντ αζ ιρ⌠νια 1. �ρεϕτεττ, σζελλεµεσ, φινοµ γνψ� (⊃Κσζ:603); 1. �τββνψιρε 

δχσρ∀, ελισµερ∀ σζαϖακβα βυρκολτ κεσερΗ, δε σζελλεµεσ, φινοµ γνψ� (Βακοσ 1989:384). 
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Γνψ: 2. �ιρ⌠νι〈ϖαλ γψ τεσζι νεϖετσγεσσ α κλτ∀ αζ αλακοκατ, ϕελενσγεκετ, ηογψ � σζιντν 

τλοζϖα � αζ ελλενκεζ∀ϕτ µονδϕα αννακ, αµιτ ρεζ (λ〈τσζ⌠λαγ µαγασζταλ, διχσ∀τ στβ.), µ〈στ 

µονδ, µιντ αµιτ ρτετνι ακαρ. Ιλψενκορ α ηανγσλψ σ α σζϖεγσσζεφγγσ µυτατϕα, ηογψ α 

µονδοττακ ελλενττρε κελλ γονδολνυνκ� (Σζατηµ〈ρι 1961:440). Αζ ιρ⌠νια κεττ!σσγε � α 

λ〈τσζ⌠λαγοσ ποζιτϖ ϕελεντσ, ϖαλαµιντ α νεγατϖ ρεϕτεττ µονδανιϖαλ⌠ κζττι ελλενττ � 

εναντιοσζµικυσ ϕελεντσ κιαλακυλ〈σ〈ηοζ ϖεζετ. Αζ ιρ⌠νι〈βαν, διφφζ ϖολτ〈ν〈λ φογϖα, α 

λ〈τσζ⌠λαγοσ ποζιτϖ σ α ρεϕτεττ νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ εγψσζερρε ϖαν ϕελεν, εγψσζερρε 

ρϖνψεσλ. Εννλ φογϖα ς. Ν. Χολλερ ϖλεµνψε σζεριντ αζ ιρ⌠νια α νψελϖι εγψσγεκ ρζελµι 

σζνεζεττ ϕελλ! στιλισζτικαι σκ〈λ〈ν α ποζιτϖ (ϖ〈λασζτκοσ, ννεπλψεσ, εµελκεδεττ στβ.) σ α 

νεγατϖ (λεκιχσινψλ#, δυρϖα, ροσσζαλλ⌠ στβ.) ρζελµι σζνεζετ κτ π⌠λυσα κζττ ηελψεζκεδικ ελ 

(δ&∋∋0. 1998:77). 

Αζ εναντιοσζµια διακρ⌠ν ϕελενσγ. Α νψελϖφεϕλ!δσ σορ〈ν α ποζιτϖ ϕελεντσταρταλµατ 

φελϖ〈λτ⌠ ϕ, νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ εγψ ιδειγ εγψµ〈σ µελλεττ λτεζικ α νψελϖι εγψσγ 

ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν, αζονβαν ιδ!ϖελ α νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ δοµιν〈νσσ〈 ϖ〈λικ σ αζ 

ελσ!δλεγεσ ποζιτϖ ϕελεντσταρταλοµ φοκοζατοσαν κιµεγψ α ηασζν〈λατβ⌠λ, αρχηαιζ〈λ⌠δικ. ⊆γψ, 

πλδ〈υλ α 4137)678Β −+6+23 οροσζ ΦΕ ελσ!, ποζιτϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσε α µαι νψελϖ〈λλαποτ 

σζεµποντϕ〈β⌠λ αρχηαιζ〈λ⌠δοττ, σ α νεγατϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσ ακτιϖιζ〈λ⌠δοττ, δοµιν〈νσ ϕελεντσσ 

ϖ〈λτ. 

 

4. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια ϕελενσγε 

Α ηοµονιµ ΦΕ−εκηεζ ηασονλ⌠αν αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ−εκ 

κρβεν ισ µεγκλνβζτετηετνκ βελσ# νψελϖι, ϖαλαµιντ νψελϖεκ κζττι (ιντερλινγϖ〈λισ) 

φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµι〈τ. Α βελσ! νψελϖι εναντιοσζµια εγψ−εγψ πολισζµικυσ νψελϖι 

εγψσγ α λεξµα, ϖαγψ α ΦΕ ϕελεντσει κζττ, βελσ! ϕελεντσστρυκτρ〈ϕ〈βαν ϖγβεµεντ 

αντονιµικυσ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ ερεδµνψεκππεν ϕττ λτρε. Αµιντ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, ε 

ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ οκα α βενννκετ κρλϖεϖ! ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ τ〈ργψαι, ϕελενσγει, φολψαµαται 

κζττι βονψολυλτ διαλεκτικυσ καπχσολατοκβαν ταπασζταληατ⌠ ελλενττεκβεν σ εζεκνεκ αζ εµβερι 

τυδατβαν τρτν! ϖισσζατκρζ!δσβεν κερεσενδ!. 

Αζ ιντερλινγϖ〈λισ φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµι〈ρ⌠λ ακκορ βεσζλνκ, αµικορ α 

φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι ΦΕ−εκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν σ 

στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε εγψµ〈σσαλ τελϕεσεν µεγεγψεζνεκ, δε αζ 〈λταλυκ κιφεϕεζεττ 

ϕελεντσ τελϕεσεν ελλενττεσ, ϖαγψισ α κτ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι εγψσγει κζττ αντονιµικυσ � 

εναντιοσζµικυσ � ϕελεντσϖισζονψ 〈λλ φενν. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµι〈ϖαλ α 

σζακιροδαλοµβαν εδδιγ βεηατ⌠ββαν µγ νεµ φογλαλκοζτακ. Αζ εγψβεϖετ! φραζεολ⌠γιαι τµ〈ϕ 
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µυνκ〈κβαν χσυπ〈ν υταλ〈σοκ τρτννεκ εγψεσ νψελϖεκ ΦΕ−ει κζττι εναντιοσζµικυσ 

ϕελεντσϖισζονψ µεγλτρε (Φλδεσ 1987:32; Ναγψ 2000:38). Αζον κεϖσ µυνκ〈κ εγψικε, 

αµελψβεν α σζερζ! φελϖετι α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια λεηετ!σγτ, ιττ 

µινδενεκελ!ττ Φλδεσ Χσαβα Μαγψαρ−νµετ−οροσζ βεσζδφορδυλατοκ χ. µυνκ〈ϕ〈τ κελλ 

µεγεµλτενι (Φλδεσ 1987). Φλδεσ Χσαβα οκτατ〈σι χλοκατ σζολγ〈λ⌠ η〈ροµνψελϖ# φραζεολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρ〈νακ ελ!σζαϖ〈βαν α νµετ−οροσζ−µαγψαρ ΦΕ−εκ εκϖιϖαλενχια−προβλµ〈ιτ ϖιζσγ〈λϖα 

ρ〈µυτατ αζοκρα αζ εσετεκρε, αµικορ κτ κλνβζ! νψελϖ ΦΕ−ει µινδεν τεκιντετβεν (λεξικ〈λισ 

σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν, στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν) εγψµ〈σνακ 

ποντοσ εκϖιϖαλενσει, δε σσζϕελεντσεικ ελλενττεσεκ, εγψµ〈σσαλ αντονιµικυσ 

ϕελεντσϖισζονψβαν 〈λλνακ. Πλδακντ α ϕδ. ηατ Γρτζε ιµ Κοπφ νµετ ΦΕ−ετ ηοζζα φελ, 

µελψνεκ ϕελεντσε �ναγψον οκοσ�, ελλενβεν α νµετ ΦΕ οροσζ νψελϖι κϖ〈ζι εκϖιϖαλενσνεκ, α 

13(3 5 2+%+5) ϕελεντσε εζζελ αντονιµικυσ: �τοµπα αγψ, λασσ φελφογ〈σ�; �νεηεζεν φογ αζ 

εσζε�. Αζ οροσσζαλ αδεκϖ〈τ νπιεσ µαγψαρ κιφεϕεζσ κορπα / κ〈ποσζταλ / σζαλµα / ϖζ ϖαν α 

φεϕβεν αζ οροσζ ΦΕ σζεµαντικαι ταρταλµ〈τ αδϕα ϖισσζα: �οστοβα, βυτα <εµβερ>� (νπ) (ΟΝΓ: 

κ−265) (Φλδεσ 1987:32). 

⊃σ ϖγλ µινδ α µαγψαρ, µινδ πεδιγ αζ οροσζ νψελϖβεν κλν φιγψελµετ ρδεµελνεκ 

αζοκ α µονοσζµ ΦΕ−εκ, αµελψεκ ποζιτϖ ελ!ϕελ# σζερκεζετι µεγφορµ〈λτσ〈γα (φορµαι ολδαλα) 

χσυπ〈ν η〈ττρλ σζολγ〈λ α νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ κιφεϕεζσνεκ. Λενδϖαι Ενδρε α φεντεββ 

εµλτεττ κνψϖβεν φελϖετι αννακ λεηετ!σγτ, ηογψ αζ αλ〈ββι, µ#φαϕιλαγ αζ οροσζ ΦΕ−εκ 

κλνβζ! χσοπορτϕαιηοζ (σζ〈λλ⌠ιγκηεζ, κζµονδ〈σοκηοζ, σζ⌠λ〈σηασονλατοκηοζ) ταρτοζ⌠ 

µονοσζµ ΦΕ−εκρε γψ λεηετ τεκιντενι, µιντ τιπικυσ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσεκ ηορδοζ⌠ιρα: 

/)−5):89 &4%&23 (∋8#∋&, −∋=#.)6−,467∋ = ∋κελλεµετλενσγ, κ〈ρ∋) 

−)%3 131 43:3 ;)%3 (∋&∋(∃ ,>46,)6 =(,;,∋ = ∋ροσσζυλ 〈λλνακ α δολγοκ∋) 

.&:.+, 131 4+;31) ∗9739 .+23 (∋8,84∋ −∋ −/?−,∋ = ∋εγψ〈λταλ〈ν νινχσ σζκσγ ρ〈∋) 

40−07 131 .3 1+6+5) 4)−%+ (∋=(,;, 4.&.6 −∃ +,5−(., 4,84∋5 −∋ .&ϑ6 +,5/−(.∋ = 

∋νεµ ιλλικ ρ〈 ϖµι∋) (Σ).−530 1998:134)  

Αζ εζεκηεζ ηασονλ⌠ ΦΕ−εκ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι τοϖ〈ββι τανυλµ〈νψοζ〈στ, αλαποσ 

ελεµζστ ιγνψελνεκ. Κλνσεν ρδεκεσνεκ σ νεηζνεκ τ#νικ εζεκ σζ⌠τ〈ρι σζεµαντιζ〈χι⌠ϕα, 

ιδεγεν νψελϖι µεγφελελτετσε:  

ϖαν εσζεµβεν! (αζαζ: εσζεµβεν (εσζεµ 〈γ〈βαν) σινχσ!) = 0 5 &/) (0 5 /≅4%9< / 

∗+/≅4%3<) .)7!; &∃?∋ (. −∋) &/5∃1 ,> Α6,5; ) 8,84∋ −∋ −∃5∋#∋−; &∃(ϑ+.3 ,6 5∗4(.; 

∋Α673 4 −53! (Μ−Ο: Ι/638) 

Εζεκνλ α ΦΕ−εκ ιδεγεν νψελϖι σζεµαντιζ〈χι⌠ϕα σορ〈ν ναγψον γψακραν αζ αντονιµικυσ 

φορδτ〈σ εσζκζϖελ κελλ λννκ: 
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2%3−078 ∗+ ()6470 +,:,−(. (ΦΓΗΙ:102) = σζ#ρµεντν β〈νικ ϖκιϖελ; ελνζ∀ ϖκιϖελ 

σζεµβεν; κεσζτψ∀σ κζζελ β〈νικ ϖκιϖελ (Γ−Υ: Μ−Ο/815) 

2%3−078 ∗6+705 ()6470 +,:,−(. (ΦΓΗΙ:102) = νεµ β〈νικ ϖκιϖελ σζ#ρµεντν; 

νεµ ελνζ∀ ϖκιϖελ σζεµβεν; νεµ β〈νικ ϖκιϖελ κεσζτψ∀σ κζζελ (Γ−Υ: Μ−Ο/815) 

ςλεµνψεµ σζεριντ αζονβαν α φεντι µονοσζµ ΦΕ−εκηεζ ηασονλ⌠ οροσζ σ µαγψαρ 

〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγεκ εσετβεν νεµ βεσζληετνκ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσστρυκτρ〈ρ⌠λ, 

µιϖελ αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠ χσακ αζ εγψ σ υγψαναζον νψελϖι εγψσγ (λεξµα 

ϖαγψ ΦΕ) κλνβζ! ϕελεντσει κζττ αλακυληατ κι. 

Αζ εναντιοσζµικυσ ϕελεντσεκ ελλενττεν αλαπυλνακ σ εναντιοσζµι〈ρ⌠λ χσακ ακκορ 

βεσζληατνκ, ηα εγψ νψελϖι εγψσγ εγψιδ!βεν εγψ ποζιτϖ σ εγψ νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ 

ηορδοζ⌠ϕα. 

Α σζ⌠βαν φοργ⌠ ΦΕ−εκ εσετβεν χσυπ〈ν αρρ⌠λ ϖαν σζ⌠, ηογψ α ποζιτϖ ελ!ϕελ# σζερκεζετι 

µεγφορµ〈λτσ〈γ µγττ εγψ νεγατϖ ελ!ϕελ# ϕελεντσ ρεϕλικ. Εββεν αζ εσετβεν α ταρταλοµ σ α 

φορµα κζττι διαλεκτικυσ εγψσγ µεγβοµλ〈σ〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠. Α /)−5):89 &4%&23 ϕελεντσε 

�−∋/5∋(∃) /4(/:∃, =#.0.−)12∃) 6,(7+, −∋=#.)6−,467� (Φ: &−131). Ε φραζεολογιζµυσ νεµ 

ρενδελκεζικ µγ εγψ � αζ αλ〈ββιϖαλ ελλενττεσ � ϕελεντσσελ. Εζ ϖονατκοζικ α Λενδϖαι Ενδρε 

〈λταλ εµλτεττ τββι οροσζ ΦΕ−ρε, ϖαλαµιντ αζ αλ〈ββ φελσορολτ ηασονλ⌠ µαγψαρ ΦΕ−εκρε ισ. 

Λενδϖαι Ενδρε 〈λταλ φεντεββ πλδακντ φελσορολτ οροσζ ΦΕ−εκκελ αζονοσ τερµσζετ# 

µαγαρ ΦΕ−εκ κζττ σζ〈µοσ ολψαν 〈λλανδ⌠συλτ νψελϖι εγψσγ ταλ〈ληατ⌠, µελψνεκ σζερκεζετν 

βελλ ϖαρι〈νσκντ εγψττ ϖαν αζ 〈λλτ⌠ σ ταγαδ⌠ σζερκεζετι φορµα, αζονβαν εζεκ α φορµ〈κ εγψ 

σ υγψαναοζον ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! ΦΕ κλνβζ! ϖαρι〈νσαι. Α φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ 

φορµαιλαγ κλνβζνεκ υγψαν (εγψ 〈λλτ⌠ σ εγψ ταγαδ⌠ αλακβαν ρεαλιζ〈λ⌠δνακ), δε 

ϕελεντσκβεν νεµ ελλενττεσεκ (ανν〈λ ισ ινκ〈ββ, ηογψ µονοσζµ ΦΕ−εκρ!λ ϖαν σζ⌠). 

Πλδακντ ηαδδ 〈λϕανακ ιττ αζ αλ〈ββι µαγψαρ ΦΕ−εκ: 

ϖασταγ β#ρ ϖαν [νινχσ β#ρ] αζ αρχ〈ν [α κπν ϖ. δυρϖα: α ποφ〈ϕ〈ν] = νινχσ βεννε 

σζεµρεµρζετ, τισζτεσσγτυδ〈σ; ναγψον σζεµτελεν (βιζ) (ΟΝΓ: β−1213).Ε ΦΕ ϖαρι〈νσαι: 

ϖασταγ β#ρ ϖαν αζ αρχ〈ν [α κπν ϖ. δυρϖα: α ποφ〈ϕ〈ν] 

νινχσ β#ρ αζ αρχ〈ν [α κπν ϖ. δυρϖα: α ποφ〈ϕ〈ν] 

ϖαν β#ρ αζ αρχ〈ν [α κπν ϖ. δυρϖα: α ποφ〈ϕ〈ν] (ΟΝΓ: β−1212) 

Εζ υτ⌠ββι, ηαρµαδικ ϖαρι〈νστ Ο. Ναγψ Γ〈βορ σζ⌠τ〈ρα κλν ΦΕ−κντ ταρταλµαζζα, 

αµελψετ αζ ελ!ζ! φραζεολογιζµυσ ταγαδ⌠ ϖ〈λτοζατ〈νακ ηαρµαδικ, 〈λλτ⌠ ϖαρι〈νσ〈νακ λεηετ 

τεκιντενι: ϖαν β#ρ αζ αρχ〈ν [α κπν ϖ. δυρϖα: α ποφ〈ϕ〈ν] = αννψιρα αρχ〈τλαν, πιµασζ (, 

ηογψ)� (βιζ) (ΟΝΓ: β−1212), αµελψ αζ ελσ! κτ ϖαριν〈νσσαλ αζονοσ, νεγατϖ 
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ϕελεντσταρταλοµµαλ ρενδελκεζικ, αζαζ: νινχσ β#ρ αζ αρχ〈ν [α κπν ϖ. δυρϖα: α ποφ〈ϕ〈ν] 

�ναγψον σζεµτελεν, νινχσ βεννε σζεµρεµρζετ, τισζτεσσγτυδ〈σ� (βιζ) (ΟΝΓ: β−1213). 

Αζ αλ〈ββι µαγψαρ ΦΕ−εκ α ποζιτϖ φορµαι κιφεϕεζσ ελλενρε νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ 

ηορδοζ⌠ι:  

ϖαν εσζεµβεν! [Εσζεµβεν σινχσ!] = <κρσ, φελσζ⌠λτ〈σ ϖισσζαυταστ〈σα:> δεηογψ 

τεσζεµ µεγ! (ΟΝΓ ε−704). Α ΦΕ ϕελεντσε: �νινχσ σζ〈νδκ〈βαν µεγτεννι�. 

ϖαν κπε ϖµιηεζ = (βιζ) ηογψ νεµ σζγψελλι, ρεστελλι µεγτεννι (Μ−Ο: Ι/1226). Α ΦΕ 

ϕελεντσε: �σζγψεντελεν (, µερτ µεγτεσζι)�. 

ϖαν σζεµε (µεγτεννι) (ς.: (ηογψ) ϖαν σζεµε (?)) = ηογψ νεµ ρεστελλι µαγ〈τ (, µικορ 

ϖολνα µιρτ) (ΟΝΓ: σζ−574). Ε ΦΕ ϕελεντσε: �νινχσ σζεµε�, �σζγψεντελεν�. 

ϖαν σζϖε µεγτεννι ϖµιτ; ϖολνα σζϖε µεγτεννι ϖµιτ; ϖαν (ϖολνα) σζϖε ηοζζ〈 

µεγτεννι ϖµιτ φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσοκ υγψανχσακ νεγατϖ ϕελεντσταρταλοµ ηορδοζ⌠ι: σζϖτελεν, 

µερτ µεγτεσζι ϖ. µεγτεττε ς.: ϖαν [ϖολνα] σζϖε ηοζζ〈 [ϖµιτ (µεγ)τεννι]? = κπεσ (ϖολνα) 

µεγτεννι, νεµ ταρτϕα ϖισσζα α ϕ⌠ ρζσε τ∀λε? (ΟΝΓ: σζ−957). Α φεντι ΦΕ ϕελεντσε: �σζϖτελεν, 

λελκετλεν�. 

σοκρα µεγψ ϖελε! = �νεµ µεγψ σοκρα ϖελε; νεµ σοκ ηασζν〈τ ϖεσζι; νεµ βολδογυλ ϖελε�. 

Α βεσζδβ!λ ελϖοντ σαϕ〈τ πλδα ϕελεντσε: �νεµ σοκ ηασζν〈τ ϖεσζι�. 

Βεφεϕεζσλ τεη〈τ ισµτελτεν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ εναντοσζµια κιαλακυλ〈σα σορ〈ν α 

πολισζµικυσ σζαϖακ σ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ ϕελεντσει κζττ α νψελϖ φεϕλ!δσνεκ κτ 

ελλενττεσ τενδενχι〈ϕα τκζικ εγψµ〈σσαλ. Α πολισζµια−εναντιοσζµια ϕελεντσοπποζχι⌠βαν 

α διαλεκτικα εγψικ λεγφοντοσαββ αλαπτρϖνψε � αζ ελλενττεκ εγψσγε σ ηαρχα ρηετ! τεττεν. 

Α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια � οβϕεκτϖεν λτεζ! νψελϖι τνψεζ!, αµελψ σζινκρ⌠ν σ 

διακρ⌠ν ασπεκτυσβαν εγψαρ〈ντ τεττεν ρηετ!, αµι εγψρσζτ αζτ ϕελεντι, ηογψ εγψ πολισζµ νψελϖι 

εγψσγ ϕελεντσσζερκεζετν βελλ α νψελϖφεϕλ!δσ εγψ βιζονψοσ σζακασζ〈βαν νψοµον 

κϖετηετ!, µ〈σρσζτ αζ ανταγονισζτικυσ αξιολογικυσ ϕελεντσεκ κρονολ⌠γιαιλαγ 

αρχηαιζ〈λ⌠δηατνακ. 

 



ς. ΑΖ ΟΡΟΣΖ ⊃Σ Α ΜΑΓΨΑΡ ΣΖΟΜΑΤΙΚΥΣ 

ΦΡΑΖΕΟΛΟΓΙΖΜΥΣΟΚ ΒΕΣΖ⊃∆ΣΖΙΝΤ! ΕΓΨΒΕςΕΤ∀ 

ςΙΖΣΓℑΛΑΤΑ 

5.1. Α βεσζδ σ α νψελϖ φογαλµ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σα. 

Α φραζεολογιζµυσοκ νψελϖι σ βεσζδσζιντεν 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ νψελϖι σζιντ! εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατα 

σορ〈ν α νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν α νψελϖ σ α βεσζδ φογαλµ〈ϖαλ καπχσολατοσ νζετεκρ∀λ 

µ〈ρ β∀ϖεββεν ισ σζ⌠λταµ. Εζτταλ µγ νη〈νψ γονδολατταλ σζερετνµ µγ κιεγσζτνι α νψελϖ 

σ α βεσζδ ρτελµεζστ, α Σαυσσυρε ⌠τα ελτελτ ιδ∀σζακ νψελϖσζετι ϖιζσγ〈λαταινακ φνψβεν. 

Α βεσζδ αζ εγψννεκ τ〈ρσαδαλµι ρϖνψ! εσζκζκκελ σ φορµ〈βαν ϖαλ⌠ ηανγοσ 

ρεαγ〈λ〈σα κλσ∀ ϖαγψ βελσ∀ ινγερεκρε, σζερεπε � σ∀τ 〈λταλ〈βαν χλϕα ισ � ϖαλαµι βελσ∀ ταρταλοµ 

κιφεϕεζσε σ εζ〈λταλ α τ〈ρσαδαλοµ µ〈σ ταγϕαινακ τ〈ϕκοζτατ〈σα σ γονδολατι ϖαγψ χσελεκϖσβελι 

µαγαταρτ〈σ〈νακ βεφολψ〈σολ〈σα (∆εµε 1978:11). 

Α νψελϖ α τ〈ρσαδαλοµβαν λ∀ εµβερεκ βεσζδτεϖκενψσγτ σζολγ〈λ⌠ εσζκζκνεκ 

ρενδσζερτ αλκοτ⌠ 〈λλοµ〈νψα, µελψ α ϖαλ⌠σ〈γ τκρζσρε αλκαλµασ κονϖενχιον〈λισ ϕελεκβ∀λ 〈λλ 

(∆εµε 1978:29).  

Τελεγδψ Ζσιγµονδ ρτελµεζσβεν α βεσζδ σσζεφογλαλ⌠ νεϖε µινδαννακ, αµιτ εγψ 

εµβερι κζσσγ ταγϕαι, ϖαγψισ αζ υγψαναζον α νψελϖεν βεσζλ∀ εµβερει ριντκεζσκ σορ〈ν 

µονδανακ. Α βεσζδ εσζεριντ µονδατοκ ϖγτελεν σορ〈β⌠λ 〈λλ. Α νψελϖ ϖισζοντ αζοκνακ αζ 

ελεµεκνεκ σ σζερκεσζτσι σζαβ〈λψοκνακ σσζεσσγε, αµελψεκνεκ α βιρτοκ〈βαν α κζσσγ 

ταγϕαι λτρεηοζζ〈κ σ µεγρτικ εζεκετ α µονδατοκατ, α βεσζδετ. Α βεσζδβεν, µονδαταινακ 

αλκοτ〈σ〈βαν, µιντ σζιγορ ελ∀ρ〈σηοζ ιγαζοδυνκ α νψελϖηεζ, εζρτ α νψελϖετ εγσζβεν ισ 

σζαβ〈λψνακ, α βεσζδ σζαβ〈λψ〈νακ σζοκτυκ µιν∀στενι (Ζ〈ντη⌠ 1994:31). 

ςγλ α βεσζδ σ νψελϖ ϕελεντσνεκ µεγρτσηεζ 〈λλϕον ιττ πλδακντ Φ. δε Σαυσσυρε 

ρτελµεζσε: �Α νψελϖεζετετ ϖιζσγ〈λ⌠ στδιυµνακ κτ ρσζε ϖαν: αζ εγψικνεκ, α λνψεγεσνεκ α 

τ〈ργψα α νψελϖ, µελψ λνψεγβεν τ〈ρσαδαλµι σ εγψντ!λ φγγετλεν, εζ α στδιυµ κιζ〈ρ⌠λαγ 

πσζιχηικαι ϕελλεγ∀, α µ〈σικνακ, α µ〈σοδλαγοσνακ α τ〈ργψα α νψελϖεζετ εγψνι ρσζε, ϖαγψισ α 

βεσζδ, α ηανγκπζστ ισ βελερτϖε: εζ πσζιχηοφιζικαι τερµσζετ∀� (ιδζι: Ζ〈ντη⌠ 1994:32). 

Α φραζεολογιζµυσοκ νψελϖι σζιντεν µ〈ρ φελϖ〈ζολτ σ ελεµζεττ ισµρϖειτ βεσζδσζιντεν 

ισ ελϖ〈ρν〈νκ. Βεσζδσζιντεν αζονβαν α φραζεολογιζµυσοκ ναγψον ρυγαλµασαν αλκαλµαζκοδνακ 

α βεσζλ∀ εγψνισγηεζ, α µονδανιϖαλ⌠ηοζ. Τεη〈τ αζ, ηογψ α φραζεολογιζµυσοκ σζ⌠τ〈ρι 
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αλαπαλακϕα βεσζδ σζιντεν ηογψαν ϖισελκεδικ, ηογψαν πλ βε α µονδατβα, νεµχσακ α 

φραζεολογιζµυσοκ παραδιγµατικυσ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ⌠λ φγγ, ηανεµ αζ ρ⌠ (βεσζλ∀), α νψελϖ 

ηασζν〈λ⌠ϕ〈νακ σζεµλψτ∀λ ισ, ηογψ βεσζδσζιντεν µεννψιρε αλκοτ⌠αν, εγψνιλεγ ργτνζϖε 

αλκαλµαζζα α φραζεολογιζµυσοκατ, σ α φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετβεν σ ϕελεντσβεν 

µιλψεν εγψνι αλακϖ〈λτοζτατ〈σοκατ ϖισζ ϖγηεζ. 

Αζ οροσζ σ µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκνακ α κοµµυνικ〈χι⌠ σορ〈ν τρτν∀ 

ηασζν〈λατ〈βαν α κϖετκεζ∀ βεσζδσζιντρε ϕελλεµζ∀ αλακϖ〈λτοζτατ〈σοκατ φιγψεληετϕκ µεγ: 

Α. Σζαβ〈λψοσ αλακϖ〈λτοζτατ〈σοκ 

1. Α ΦΕ αλαπαλακϕα, µινδεν ϖ〈λτοζτατ〈σ νλκλ πλ βε α µονδατβα (εγψ 

παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζ∀ φραζεολογιζµυσοκ). 

2. Α ΦΕ α ϖονζαταιϖαλ πλ βε α µονδατβα. 

3. Α ΦΕ αζ ιγει κοµπονενσεν κερεσζτλ  πλ βε α µονδατβα. 

α) αζ ιγει κοµπονενσ τελϕεσ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζεικ. 

β) αζ ιγει κοµπονενσ ηι〈νψοσ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζικ. 

χ) αζ ιγει κοµπονενσ ¬ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζικ. 

Β. Σζαβ〈λψταλαν αλακϖ〈λτοζτατ〈σοκ 

1. Ινϖερζι⌠ (φορδτοττ σζ⌠ρενδ). 

2. Βεσζρ〈σ. 

3. Υταλ〈σ.  

4. Ηελψεττεστσ. 

5. Ελλιπτ〈λ〈σ. 

6. Κοµβιν〈χι⌠. 

7. Κονταµιν〈χι⌠. 

 

Α. Σζαβ〈λψοσ αλακϖ〈λτοζτατ〈σοκ  

Α ΦΕ σζαβ〈λψοσ αλακϖ〈λτοζτατ〈σ〈ν αζτ ρτεµ, ηογψ σζ⌠φαϕ〈νακ µεγφελελ∀ παραδιγµ〈ϕα 

σ ϖονζαται σεγτσγϖελ πλ βε α µονδατβα: 

1. Α ΦΕ αλαπαλακϕ〈ϖαλ, µινδεν ϖ〈λτοζτατ〈σ νλκλ πλ βε α µονδατβα (εγψ 

παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζ! φραζεολογιζµυσοκ).  

Α ΦΕ ηασζν〈λ⌠ϕα βεσζδσζιντεν σεµµιτ νεµ ϖ〈λτοζτατ α ΦΕ−εν, γψ ηελψεζι βε α 

µονδατβα, αηογψ αζ αδοττ φραζεολογιζµυσ α σζ⌠τ〈ρβαν µεγταλ〈ληατ⌠. 

↔# ∃%&∋( &%)∗+), , %−−(.(/0, 123%, , 4(,)−0 5−+2, .%(64 7(−(+∗5+83∃%−
#2+92,3∃%: ;(/(6&%: 4%+%8< #∃ %&∋( )∃∗∃( .%4=%4</ ∃ 7(−(+∗5+85≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 5)  

(ς.: #∃ %&∋( )∃∗∃() (∀./0:311). 
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↔#.+%1(>, <6,(3−&%, 1−% 1(/%,(∃, 3/<9∃%> 5,/(∃9<:3) 3−+23−0?, %3%∗(&&% (3/< 
%& , /(−2=, 3%,(+9(&&% 3/(.&(− < 8%−%, .%4%6+(,2−0 &24(;45 −2>, 84( ,%,3( (≅ < &(−, 
>2/% −%8%, −(+)(− +23354%∃ < 4(:3−,5(− ∃2∃ 8/5.Α: +(∗≅&%∃, =%−) ∗Α < ∗Α/ &∋+, 
)−.∋/ %0 123≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 59)  

(ς.: &∋+, )−.∋/ %0 123) (∀./0:373). 

↔Β .%1(>5 � 621(>, 621(> ) ∃ &(>5, ∃2∃ 340∗∋1∃− 5065∃, −(.(+0 .+<∗(;2/2 < 
32>2 ;( (8% 3?42 .+<−2Χ</2?≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 375)  

(ς.: 340∗∋1∃− 5065∃) (∀./0:210). 

↔Β4≅> >Α 3 &<> 42,(12 )0 40∗−7,+ &1∋.∃+ ∃ #</∃<&5≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 508)  

(ς.: )0 40∗−7,+ &1∋.∃+) (∀./0:430). 

↔8∋7#∃− )∃+−9: )050/#,53, 2 15−0 >(&) −%842 4% 3>(+−< &( 5∗</!≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 12)  

(ς.: %∋7#∃− )∃+−9: )050/#,53) (∀./0:310). 

2. Α ΦΕ α ϖονζαταιϖαλ πλ βε α µονδατβα: 

↔�42;( 32> .%∆−, >%;(− ∗Α−0, .%.2/ , .+%32∃ < .+<&)/ ∆−5 6/%∗5 62 3/(6Α 
5></(&<), −(> < &%>(+, +,∗ ∋40 )∗∃(3≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 469)  

(ς.: +,∗ )∗∃(3 ∃%8%, 10(>5) (∀./0:249). 

↔#3≅ ∆−% %;1∋9∋10 3 #∋40 ,< 3+∃, ∃+%>( %4&%8% −%8%, 1−% .+(4 &<> 3<4<− %&2, 
2 %& &2 &(≅ 8/)4<−�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 403)  

(ς.: %;1∋9∃9:/%;1∋9∋9: ,< 4010%; (,< 3+∃) 5 ∃%8%) (∀./0:94). 

↔Ε2 ,%− %&2 < 32>2, 1∋45∃ #∃ )0+,#∋. Φ 6&2/, 1−% %&2 .+<4≅−: %&2 ∗/28%+%4&2), 
=%−0 < (3−0 &(4%3−2−∃<≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 137)  

(ς.: ∃−%−/. 1=405 #∃ )0+,#∋) (∀./0:221). 

3. Α ΦΕ αζ ιγει κοµπονενσεν κερεσζτλ πλ βε α µονδατβα: 

α) αζ ιγει κοµπονενσ τελϕεσ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζικ: 

↔Φ 6&2?, ∃2∃ ,Α .%/8%42 &2624, .+< ,3(= )∗∋.10>,1, ∋/ %∃63 ∗353≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 492)  

(ς.: )∗∋.1∃4∃9: / )∗∋.10>,9: ∗353 ∃%>5−/.) (∀./0:352). 

↔Β %& 3&%,2 3−2/ , %∋(.(&(&<< 3+(4< −+%−52+2, &% 4% −%8% <65>/(&&Α:, 1−% 
42;( ∗∃<,#31 ∗09≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 373)  

(ς.: ∗∃<∋%∃9:/∗∃<,#39: ∗09) (∀./0:380). 

↔Β..%/<− ,4+58 %.53−</ 8/262 < 3=,2−</3) 62 +5∃%.<30, &% , ∆−5 ;( 3(∃5&45 
.%4&)/ %.)−0 8%/%,5, < 3,(+∃2) 8/262><, 3 4,5>) ∃+23&Α>< .)−&2>< &2 Χ≅∃2=, 
.+%8%,%+</, % 3)0∗ &+09∗− &2 Γ(+4ΑΧ(&∃2�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 443)  

(ς.: % 3)0∗/)∗−+0 &+09∗∋9:, 41−.∋9: &2 ∃%8%−/., &2 1−%−/.) (∀./0:497). 

↔Ε%=%4</% <&%842 4% −%8%, 1−% 32>Α( .53−(:9<( ,(Χ< 3(+4</< Η<62,(−5 
7+%∃%Ι0(,&5 5;23&% < %;%0.,1, ,< &∋2−≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 373)  

(ς.: %;%0.,9: ,< &∋2− ∃%8%−/.) (∀./0:91). 
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β) αζ ιγει κοµπονενσ ηι〈νψοσ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζικ: 

↔8&= )0610 )∗∃(0+!≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 568)  
(ς.: ,.9,/)0/9, )∗∃(0+) (∀./0:182). 

χ) αζ ιγει κοµπονενσ ¬ παραδιγµ〈ϖαλ ρενδελκεζικ: 

, 2;1 9∃50%; 2;1 .∃ &)1;1; )0+,#∃/ 5∃5 <%∃1,; ,4∗∃ #∋ &90,9 &%∋7; 20>∋ 

+0/!; &1∃%∃ 2043! 

% #04∃( )∗∃%.; #∋9; 53.∃ %0∗0# 50&9∋/ #∋ <∃#0&,1; #∃6∋ %∃+ & 5,&90750/ 

Β. Σζαβ〈λψταλαν αλακϖ〈λτοζτατ〈σοκ: 

1. Ινϖερζι⌠ (φορδτοττ σζ⌠ρενδ):  

Α σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σ σορ〈ν α νψελϖηασζν〈λ⌠ αζ αλαπαλακβαν σζερεπλ∀ κοµπονενσεκ 

σορρενδϕτ φελχσερλι. 

Α ΦΕ−εκ εγψικ λεγφοντοσαββ τυλαϕδονσ〈γα α σζερκεζετι, γραµµατικαι, λεξικ〈λισ σ 

σζ⌠ρενδι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γ, αµελψ βιζτοστϕα α ΦΕ ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ〈τ, βεσζδ κζβενι 

φελιδζηετ∀σγτ. Α ΦΕ−εκ ισµρϖεινεκ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν µ〈ρ εµλτσρε κερλτ, ηογψ α ΦΕ−εκ 

λεξικ〈λισ πτ∀ελεµεινεκ, γραµµατικαι φορµ〈ϕ〈νακ, σζ⌠ρενδϕνεκ 〈λλανδ⌠συλτσ〈γα βιζονψοσ 

ηατ〈ροκον βελλ µεγενγεδι α ϖαρι〈ληατ⌠σ〈γ λεηετ∀σγτ. ϑυη〈σζ ϑ⌠ζσεφ α ΦΕ−κ 〈λταλα 

λεγφοντοσαββνακ ταρτοττ ισµρϖνεκ � αζ 〈λλανδ⌠συλτσ〈γνακ � ϖαλαµιντ αζ εζζελ ελλενττεσεν 

ηατ⌠ ϖαριαβιλιτ〈σνακ α καπχσολατ〈τ ϖιζσγ〈λϖα α λνψεγετ εµελι κι, αµικορ ρ〈µυτατ, ηογψ α 

φραζεολ⌠γι〈βαν ισ �� αζ ινϖαρι〈νσ φογαλµα εγψττ ϕ〈ρ α ϖαρι〈νσ φογαλµ〈ϖαλ� (ϑυη〈σζ 

1982:101). Α ϖαριαβιλιτ〈σ ϕελενσγε κιτερϕεδ α ΦΕ−εκ σζ⌠ρενδϕρε ισ. Α δολγοζατ κορπυσζ〈ν 

ϖγζεττ ελεµζσεκ αζτ βιζονψτϕ〈κ, ηογψ α ϖαριαβιλιτ〈σ τββι φορµ〈ιηοζ ϖισζονψτϖα α 

σζ⌠ρενδβελι ϖαριαβιλιτ〈σ α ΦΕ−εκ κρβεν λνψεγεσεν ριτκ〈ββαν ελ∀φορδυλ⌠ ϕελενσγ. ϑυη〈σζ 

ϑ⌠ζσεφ σ Ροζγονψιν Μολν〈ρ Εµµα α ΦΕ−εκ σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζαταιτ α σζερκεζετι ϖ〈λτοζατοκον 

βελλ ϖιζσγ〈λϕ〈κ, σ τισζτ〈ν σζ⌠ρενδι ϖαρι〈νσοκβαν λτεζ∀ µαγψαρ ΦΕ πλδαανψαγυκ κζττ � αζ 

〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ οροσζ σ µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι ανψαγηοζ ηασονλ⌠αν � χσακ νη〈νψ ΦΕ−ρε 

ϕελλεµζ∀: α ϖγρε ϕ〈ρ ϖµινεκ � ϖµινεκ α ϖγρε ϕ〈ρ (ϑυη〈σζ 1982:111; Ροζγονψιν 

1980:576). 

ℑλλοµ〈νψι σζιντεν α ΦΕ−εκρε ϖαλ⌠βαν κεϖσβ ϕελλεµζ∀ α σζ⌠ρενδι ϖαριαβιλιτ〈σ, 

αζονβαν ηασζν〈λατι σζιντεν αζ ρ⌠κ σ α βεσζλ∀κ σζλεσ κρβεν αλκαλµαζζ〈κ αζ ινϖερζι⌠ (α 

φορδτοττ σζ⌠ρενδ) εσζκζτ, αµιτ εγψρσζτ α µονδατβελι βεσζερκεσζτσ κρλµνψει, α ΦΕ−εκ 

καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ∀σγει, αζ ρ⌠κ, α νψελϖηασζν〈λ⌠κ σζ〈νδκαι ηατ〈ροζνακ µεγ, µ〈σρσζτ, α 

ΦΕ−εκ σζ⌠ρενδϕνεκ µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈τ στιλισζτικαι χλοκ ισ µοτιϖ〈λϕ〈κ. Α ΦΕ−εκ µεγσζοκοττ, 

σταβιλ σζ⌠ρενδϕνεκ µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈ϖαλ αζ ρ⌠, α βεσζλ∀ µεγηκκεντι αζ ολϖασ⌠τ, α βεσζλ∀τ, 

φελκελτι σ ρ〈ιρ〈νψτϕα φιγψελµτ α µονδανιϖαλ⌠ ταρταλµ〈ρα. 
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�Αζ ⌠κορι ολιµπιαι ϕ〈τκοκον χσακ φεδηετετλεν σ σζαβαδ σζλετσ∀ γργ πολγ〈ροκ 
ϖεηεττεκ ρσζτ. Νεµ ϖερσενψεζηετεττ αζ σεµ, ακινεκ α κεζηεζ ϖρ ταπαδτ.� (Ρεγγελι ∆λϖιλ〈γ 
1991/14. σζ.) 

(ς.: ϖρ ταπαδ ϖκινεκ α κεζηεζ) (⊃Κσζ:1335). 

Αζ αλ〈ββι οροσζ σ µαγψαρ πλδ〈κ σζεµλλετεσεν βιζονψτϕ〈κ αζ ινϖερζι⌠ εσζκζνεκ 

σζλεσκρ! ηασζν〈λατ〈τ αζ ρ⌠ι νψελϖβεν, ϖαλαµιντ α σαϕτ⌠νψελϖβεν εγψαρ〈ντ. Αζ ινϖερζι⌠ 

λεηετ∀σγε ισµτελτ βιζονψτκα αννακ α �φλεξιβιλιτ〈σνακ�, ηαϕλκονψσ〈γνακ, αµελψ α ΦΕ−εκ 

σζερκεζεττ σ σζεµαντικ〈ϕ〈τ ϕελλεµζικ. Α ΦΕ−εκ σζερκεζετι, γραµµατικαι, λεξικ〈λισ σ 

σζεµαντικαι 〈λλανδ⌠συλτσ〈γυκ (µεγκϖλτσγκ) ελλενρε ηασζν〈λατι σζιντεν ναγψον 

ρυγαλµασαν φυνκχιον〈λνακ, σ µαραδκταλανυλ βετλτικ νψελϖι σ βεσζδβελι φυνκχι⌠ϕυκατ � α 

ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ βιζονψοσ τ〈ργψαινακ, ϕελενσγεινεκ, χσελεκϖσεινεκ, φολψαµαταινακ 

µεγνεϖεζστ, σ µεγνεϖεζσν τλ αζοκ ρτκελστ, ϕελλεµζστ. Εζεν ρτκελ∀−ϕελλεµζ∀ 

φυνκχι⌠ ισ µεγκλνβζτετι α ΦΕ−εκετ α σζαϖακτ⌠λ. 

ϑ(∗5−Α∃<&: Κ2∃ ,Α9(/ <6 5&<,(+3<−(−2, −2∃ #∋ 3.∃∗,1 )∃1:?∋+ 0 )∃1∋? (1. 
2∋3∃(. 45∗ %∋%&56, 457)  

(ς.: )∃1∋? 0 )∃1∋? #∋ 3.∃∗,9:; )∃1:?∋+ 0 )∃1∋? #∋ 3.∃∗,9:) (≅ΑΒΧ:490).  

#%:&<∋∃<:: #3( −,%< +2∗%−Α, ∃%−%+Α( ) /?∗</ #∋ &90−9 4∗06∃ +∋.#040 (1. 
2∋3∃(. #7−7 89:7, 511)  

(ς.: 4∗06∃ +∋.#040 (10+∃#040) #∋ &90,9) (≅ΑΒΧ:456). 

Λ%&): �∗%)/<30 .%−+2−<−0 &2 3(∗) ∃%.(:∃5� ΜΑ #∋ ∋1, .∃∗0+ (1∋2∃ (1. 
2∋3∃(. #7−7 89:7, 512)  

(ς.: .∃∗0+ (1∋2 ∋&9:) (≅ΑΒΧ:155). 

Ν3−+%,: �< >Α 3−2/< −2∃<>< ;( .%9/)∃2><, ∃2∃ ,3( (;<,%). Ο% −Α >&( <320% 
#∋ <∃40%∃∗,%∃/, %4&2∃% (1. 2∋3∃(. #7−7 89:7, 515)  

(ς.: <32; <∃40%0∗,9: / <∃40%∃∗,%∃9: ∃%>5−/.) (≅ΑΒΧ:161). 

Μ292: Φ &( /?∗/? 3,%(8% %−∋2�&% ∃ ,2> 1∋>,9 >%≅ &∋∗.?∋ (1. 2∋3∃(. 29+)9, 
448)  

(ς.: &∋∗.?∋ (.36∃) #∋ 1∋>,9 ∃ ∃%>5−/., ∃ 1(>5−/.) (≅ΑΒΧ:150). 

↔Ε%>2 ,3( 3%3−%<− , >%(: ,%/(, −%/0∃% %−(∋ .% %∗Α∃&%,(&<? 45+21<−3), &% 
,(40 ∆−% 3%,(+9(&&Α: ∗(6%∗+26&<∃ 34(/2/3), ) 3 &<> 5;( < &( 8%,%+?, &%, %4&2∃%;, % 
9,&5∃( .∋∗>3, < .+2,%, (3/< ∗Α &( >2−0, −2∃ 5∃262/ ∗Α 4,(+0≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 35)  

(ς.: .∋∗>∃9: % 9,&5∃() (∀./0:476); (ς. µγ: % 9,&5∃( .∋∗>∃9: ∃%8%, 1−%; 
2;9:, #∃(0.,9:&− % 9,&5∃(; % 9,&5, <∃>∃9:, %<−9: ∃%8%, 1−%, .%.23−0) (8;: &−86). 

↔�) < 4(:3−,<−(/0&% &( 6&2/, ∃542 4010%3 )∗,510#,9:≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 41)  

(ς.: )∗,510#,9: 4010%3) (∀./0:355). 

↔� Π+(−0(8% 4&) &10%0 .∃1∃≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 34)  
(ς.: .∃9: &10%0 ∃%>5−/.) (∀./0:125). 
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↔Π2/2&−, −2> %& −2∃ 5 >(&) +231(+∃&5/<30 3−2+<&&Α> .%1(+∃%>: �Β85>(& 
72Ι&5−<: ∗353 )∗,10>,1��≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 61)  

(ς.: )∗,10>,9: ∗353 ∃ ∃%>5, ∃ 1(>5) (∀./0:355). 

↔Ε(/%, ,.+%1(>, 1+(6,Α12:&% 8/5.%(, ∗Α/  ) −%842 (Χ≅ −%/0∃% 1−% .+2.%+Χ<∃%> 
, 2+><< 1−+53 9−#31≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 171)  

(ς.: 9−#39: 1−+53) (∀./0:486). 

2. Βεσζρ〈σ: 

Α νψελϖηασζν〈λ⌠ α φραζεολογιζµυσ νψελϖι σζιντ! λεξικ〈λισ σ σζερκεζετι εγψσγτ 

µεγβοντϕα, σ βεσζδ σζιντεν α φραζεολογιζµυσοκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζ οδα νεµ ταρτοζ⌠ σζαϖακατ 

σζρ βε: 

↔Ο( ;2&;2+%&0 %.)−0, &( .∃/ 0)−9: )∗0+∃(∃, &% < &( 3−+530, 3>%−+<!≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 544)  

(ς.: .∃%∃9:/.∃9: )∗0+∃() (≅ΑΒΧ:125). 

↔Θ& =%=%−2/ 5;23&%. Κ(//(+, 4(:3−,<−(/0&% 2;%6,/ 739: #∋ #∃ ,4015∃( 4% 
−(= .%+, .%∃2 &( 54%,/(−,%+</3)�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 408)  

(ς.: 2;9: #∃ ,4015∃( (≅ΑΒΧ:177). 

↔Π(>2 62,)62,9(8%3) +268%,%+2, ∃262/230 ∗Α/2 #∋ +#04,+ )0 &∋∗.?3�≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 376)  

(ς.: #∋ )0 &∋∗.?3 (,% 2 6&.) (≅ΑΒΧ:422). 

#%:&<∋∃<:: Ε2:−( 3(∗( ,%/? =%−0 +26 , ;<6&< %1∆2,9∋&: .%3∃%+(( , ∃2∃%8%−
&<∗540 ,%4)&%8% )0 &∃+;∋ 36, < ∗5/−Α= 3 8%/%,%: , %>5− (1. 2∋3∃(. #7−7 89:7, 500)  

(ς.: )0 36, ,/?∗/≅&, ,/?∗<−03), ,−+(3∃2−03), ,+(62−03) , ∃%8%) (≅ΑΒΧ:501). 

Ρ2(,: #%− −2∃ < ∗54(> 3 −+≅= ∃%&∋%, �� < .∋10 &29( % 61−)∋ (1. 2∋3∃(. 
8∗<:=(6+ %9−, 591)  

(ς.: .∋10 % 61−)∋) (≅ΑΒΧ:132). 

Π+<8%+<&: #Α, ∃2∃ 8%,%+<−3), #∃&93),1, #∃ >%? 32>5? 1∆2,+3∆ +0<01:, < ,%− 
) &21<&2? ,/?∗/)−03) < &(>&%8% 3(+4<−03) (1. 2∋3∃(. 29+)9, 455)  

(ς.: #∃&93),9: / #∃&93)∃9: #∃ 1∆2,+3∆ +0<01: ∃%>5) (≅ΑΒΧ:268). 

#%:&<∋∃<:: Φ < Λ%&) %;>,+∃1, <6 ∆−%8% <>(&<) )0&1∋.#,∋ &05, (1. 2∋3∃(. 
#7−7 89:7, 495)  

(ς.: %;>∃9: / %;>,+∃9: &05, (&05) <6 ∃%8%−/.) (≅ΑΒΧ:93).  

Αζ ρ⌠ κλνβζ∀ στιλισζτικαι χλβ⌠λ νκνψεσεν µεγϖ〈λτοζτατϕα α ΦΕ−ετ. Α κϖετκεζ∀ 

οροσζ ΦΕ−βεν α −&∃ νψοµατκοστ⌠ σζ⌠ ηασζν〈λατα νεµχσακ κιεµελι α ΦΕ ϕελεντστ, ηανεµ 

εγψβεν νψοµατκοστϕα αννακ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ, ρζελµι σζνεζεττ ισ: ταρταλµι 

σζεµποντβ⌠λ α −&∃ νψοµατκοστ⌠ σζ⌠ µγινκ〈ββ κιεµελι α ΦΕ−νεκ α νπνψελϖι στλυσρτεγβε 

ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈τ: 

↔ϑ−% −Α #∃ &9∋#;−90 1∋<∋6:? � 4%324/<,% .+%8%,%+</2 Σ(/%∃%&3∃2)�≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 622) (ς.: 1∋<9:/)01∋<9: #∃ &9∋#3) (≅ΑΒΧ:224). 
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3. Υταλ〈σ: 

Α νψελϖηασζν〈λ⌠ α σζϖεγβεν εγψ λεξµ〈ϖαλ υταλ α φραζεολογιζµυσρα, αµελψ αζ 

ολϖασ⌠βαν, ϖαγψ α βεσζλγετ∀τ〈ρσβαν φελιδζι α ΦΕ ϕελεντστ σ υγψαναζον ασσζοχι〈χι⌠κατ 

ϖ〈λτϕα κι, µιντ α φραζεολογιζµυσ εγσζε (τελϕεσ αλακϕ〈ϖαλ σ σσζϕελεντσϖελ): 

↔Ε∃023+ #∃%&∃∋()( & ∗∃+(,,(− (%./∋∃0 ,)∃&1,∋∃,2( #∃ 3∃45&∃6∋∃+7 8 930 (, 
∗∃∋16∋∃, ∋(∗∃9∃ 25+ ∋1 ∋5:)(≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 52).  

(ς.: #∃023+ Φ∃<∃∗− (≅ΑΒΧ:266)) 

Χσυπ〈ν αζ ρδεκεσσγ κεδϖρτ εµλτεµ µεγ, ηογψ νηα α χλνψελϖι φορδτ〈σβαν ισ 

ταλ〈λκοζυνκ ολψαν εσετεκκελ, αµικορ χσακ εγψσζαϖασ υταλ〈σ τρτνικ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−ρε:  

↔#Α3%∃<: −(&%+ Σ(+/<%62 +26&%3</3) , .53−Α&&%: 2//((, < )0 +∋∗∋ 9040, 5∃5  
Μ<=2</ Ν/(∃32&4+%,<1 62∗<+2/3) , 4(∗+<, , ∃%−%+Α( >%;(− 62∗<+2−03), &( +<3∃5) 
&%∋∗#39: &∋2∋ 6∋∆, /<90 %1(&0 %∗+26%,2&&Α: 1(/%,(∃�≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 5−6).  

(ς.: &%∋∗#39: <&∋2∋> 6∋∆ (4010%3, 2∃653) (.+%3−.) (≅ΑΒΧ:411)). 

4. Ηελψεττεστσ: 

Α νψελϖηασζν〈λ⌠ α φραζεολογιζµυσοκ ϖαλαµελψ κοµπονενστ µ〈σ σζ⌠ϖαλ ηελψεττεστι: 

↔Ο5, 2 >Α −2∃%8% .<30>2 (Χ≅ &( .%/512/<. Τ%−0 &2> < &( 51<−03) 64(30 #0&−90 
)∗∋. #,+ )0.;+∃9:≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 384)  

(ς.: <∃.,∗∃9: (.∗∃9:, )0.#,+∃9:) #0& .(+(4 ∃(>) (∀./0:163). 

↔�< <>(&&% ,23 .+(4/%;</< )0/+∃9: #∃ <3205≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 382)  
(ς.: )0)∃.∃9: #∃ <3205) (∀./0:176). 

↔�.% 3,%(: ,3(8429&(: .+<,Α1∃(, 3/<9∃%> 62∗(;2/< ,.(+≅4 < ,< +3(, 
&07,#,1, &10#∃≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 575)  

(ς.: .∋1∃9: ,< +3(, &10#∃ = βολη〈β⌠λ ελεφ〈ντοτ χσιν〈λ) (∀./0:131). 

Ν3−+%,: Ν ∃%842 &( 6&2?−, ∃2∃%: −∗1;5 )∗,1∋),9: ∃ >%(>5 /∗5, −% 8%,%−
+)−:�Υ−% 3−+2&&Α: 1(/%,(∃!� (1. 2∋3∃(. #7−7 89:7, 498)  

(ς.: #∃51∋,9: / #∃51∋,%∃9: −∗1;5, (−∗1;5)) (≅ΑΒΧ:264).  

Η?∗%,0 Ν&4+((,&2: �Φ /?∗/? (8%�∆−% 5∃+∋#: #∃ +0∋/ 6∋∋ (1. 2∋3∃(. 
8∗<:=(6+ %9−, 608)  

(ς.: %∋6∃9: / )0%∋&,9: &∋2∋ 5∃+∋#: #∃ 6∋∆) (8;: )−44). 

↔Β &( 3−Α4&%, &( 3−Α4&% −(∗(, ,2+,2+ < −<+2& >%(8% 3(>(:3−,2, ,2+,2+ < 
<65,(+. Θ8+2∗</ >(&) ,3?, &05, %;&0&∃1 < −(> (Χ≅ &(4%,%/(&≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 151)  

(ς.: %;&∃&;%∃9:/%;&0&∃9: 5∗0%: <6 ∃%8% (Κ: 5−372))  (∀./0:96). 

↔� Ε2 ,(1&%, 1−% /<, −Α >&( .0∗043 )∋∗∋&93)∃9: ∗54(90! � 62+(,(/2 Π2&)�≈ 
(∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 135)  

(ς.: )∋∗∋2∋4∃9: .0∗043 ∃%>5 (Κ: .−217)) (∀./0:313). 
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↔Ο% 3/%,2 Ο23−230< Γ</<..%,&Α 3.∃∗,1, % #∋40 5∃5 4∗0+0+, 53/Α=2, % 3>(+−< 
4)4<, %& .%∗/(4&(/ ∃2∃ ./2−%∃ < .%,(+&5/3) ∃ ,(3−%,Χ<∋(≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 
397) (ς.: 5∃5 4∗0+0+ )0∗∃<,9: (06∋10+,9:, 04136,9:) (Κ: 4−335)). 

5. Ελλιπτ〈λ〈σ: 

Αζ ελλιπτ〈λ〈σ ολψαν ϕελενσγ, αµικορ α νψελϖ ηασζν〈λ⌠ϕα βεσζδ σζιντεν α ΦΕ−β∀λ κιηαγψ 

εγψ ϖαγψ τββ, � νψελϖι σζιντεν α ΦΕ−ηεζ ταρτοζ⌠ � κοµπονενστ. 

Α ηασζν〈λατ σορ〈ν α βεσζλ∀ (ρ⌠) χσακ α ΦΕ εγψ ρσζτ πτι βε α µονδατβα, α µ〈σικ 

ρσζτ εληαγψϕα. ℑλταλ〈βαν κζµονδ〈σοκ ηασζν〈λατα σορ〈ν φιγψεληετ∀ µεγ εζ αζ 

αλακϖ〈λτοζτατ〈σ. Αζ ελλιπτ〈λτ αλακ ηασζν〈λατα βεσζδ σζιντεν 〈λταλ〈βαν ελγ αηηοζ, ηογψ α 

κζµονδ〈σ ιλλετϖε α φραζεολογιζµυσοκ ϕελεντσε φελιδζ∀δϕν αζ οροσζ ολϖασ⌠βαν: 

↔7% 129∃( ∃2Ι(? ,Α.<,2/%30 ∗2+Α9&)>< (Χ≅ +2&09(, +%,&% , 4(3)−0 123%,, , 
.%3−(/)=, , ><&5−5 .+%∗5;4(&<). Π2∃ <> .%/?∗</%30 < 53−2&%,</%30 ∗∃< #∃%&∋4.∃≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 43)  

(ς.: ∗∃< , #∃%&∋4.∃) (∀./0:376). 

↔Θ, ) ,(40 , ∆−%: ∃%>&2−( .+%3</, ) ,(40 6&2?, 2 ) ∗Α ,Α9(/ ∃542−&<∗540, 84( ∗Α 
,Α 5∃262/<, .%−%>5 ) .+<,Α∃, 2 ,%− 5;ε 1232 −+< &( ∃5+</. #.+%1(>, ∃2∃ ,2> 58%4&%, < 
6&2(−(, (3−0 .%3/%,<∋2: % 73>0/ +0#∃&9;∗:�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 22)  

(ς.: % 73>0/ +0#∃&9;∗: &0 &%0,+ 3&9∃%0+ #∋ %(0.−9/#∋ 1∋<:) (Κ: Β−217). 

↔� Λ%,3(> &( 3/512:&%, ∗Α/2 45∆/0 #∃ &+∋∗9:, (8% < 5∗</<≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 401)  

(ς.: #∋ #∃ >,<#:, ∃ #∃ &+∋∗9:) (∀./0:158). 

↔#%−, 4(3∃2−0, ,<4<−( ∆−5 4010%3, −2∃ ,%− ∆−%? &02&9%∋##0∆ &%0∋∆ 4010%0/ 
− <∃ #∋40 )0∗373&:, <  &( −%/0∃% 4010%3, &% 42;( % 040#:!≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 
508)  

(ς.: ,.9, % 040#: , % %0.3) (∀./0:294) (ς.: µγ: Α∃;∃(≅ Χ5∃∆9);9−6(9&Ε, 
Φ&∃ � ; Α∃;∃(≅ Α∃&∃( Χ5∃∆9);9−6(9&Ε) (8;: Α−256). 

6. Κοµβιν〈χι⌠: 

Α κοµβιν〈χι⌠ ολψαν αλακϖ〈λτοζτατ〈στ ϕελεντ, αµικορ αζ ρ⌠, ϖαγψ α βεσζλ∀ εγψσζερρε 

τββ αλακϖ〈λτοζτατ〈σνακ τεσζι κι α φραζεολογιζµυστ, γψ πλ. φελχσερλι αζ αλκοτ⌠ταγοκ σορρενδϕτ, 

βεσζρ οδα νεµ ταρτοζ⌠ σζαϖακατ στβ. 

↔Β .+%∃/)−Α:, .+%∃/)−Α: ∆−%− ∗%/−5& ς,8(&<: 72,/Α1 ,3(> +268%,%+%> %4<& 
62,/24(/! Β90 +26/<,2(−3), %&9∃%,9: #∋ .∃=9≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 376)  

(ς.: .∃%∃9: &10%ο ∃%>5 (,% 2 6&.)) (∀./0:125); %&9∃%1−9: / %&9∃%,9: &10%0, 
&10%∋750 , −(∃3−, , +268%,%+ (Γ−Υ: Ο−Μ/61). 

↔� ϑ−%−%? � , 54<,/(&<<, , &(8%4%,2&<<, , 5;23( .+%−)&5/2 ,4+58 Η<62,(−2 
7+%∃%Ι0(,&2: − 1−% −2−2−∃%(? Θ&2 36∃+ &%0,+ #∋ (09∋1∃ %∋∗,9:≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 388)  

(ς.: #∋ %∋∗,9: &%0,+ 36∃+) (∀./0:60). 

↔Θ& 4%/;(& −(.(+0 ,&),9: (Χ≅ ∆−5 3>∃&#3∆ 7∃63, < 8/2,&%(, , −2∃5? 
><&5−∃5!≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 123)  
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(ς.: ),9: (%;),9:, ,&),9:, .0),9:) <40∗:53∆> 7∃63 .0 .#∃) (∀./0:321). 

 

7. Κονταµιν〈χι⌠ (ϖεγψτσ): 

Μινδ α ΦΕ−εκ ϖαριαβιλιτ〈σα, βεσζδ κζβενι αλακϖ〈λτοζτατ〈σαι, µινδ πεδιγ α ΦΕ−εκ 

κονταµιν〈χι⌠ϕα κζϖετλεν καπχσολατβαν ϖαν αζ εγψν βεσζδτεϖκενψσγϖελ, α σζαϖακ σ 

φραζεολογιζµυσοκ βεσζδ κζβενι κσζ εγψσγκντ τρτν∀ ρεπροδυκ〈λ〈σ〈ϖαλ, 

εµλκεζετνκβ∀λ ϖαλ⌠ φελιδζσϖελ � αζαζ µαγ〈ϖαλ αζ ονοµασζιολ⌠γιαι ακτυσσαλ. Α 

βονψολυλτ σζερκεζεττελ ρενδελκεζ∀ ΦΕ−εκ ρεπροδυκ〈λ〈σα, φελιδζσε αζονβαν Α. Μ. Εµιροϖα 

οροσζ νψελϖσζ ϖλεµνψε σζεριντ νεµ χσυπ〈ν εγψσζερ! ονοµασζιολ⌠γιαι ακτυσ, ηανεµ εγψβεν 

α βεσζλ∀ ρσζρ∀λ ϕελεντ∀σ µεντ〈λισ ερ∀φεσζτσεκετ ιγνψλ∀ βονψολυλτ πσζιχηικαι φολψαµατ 

ερεδµνψε ισ. Α. Μ. Εµιροϖα α ΦΕ−εκ βεσζδ κζβεν τρτν∀ ρεπροδυκ〈λ〈σ〈νακ λνψεγρε 

µυτατ ρ〈, αµικορ κιφεϕτι, ηογψ α ΦΕ−εκ ρεπροδυκ〈λ〈σα νεµ εγψβ, µιντ α φραζεολογιζµυσοκνακ 

αζ εµλκεζετβεν τρτν∀, αζ ρζκελσ τ〈µασζ〈τ νλκλζ∀ υϕρααλκοτ〈σα (ΓΒ∗5∃(9 1988:55). 

Α ΦΕ−εκ ρεπροδυκ〈λ〈σα − α φελιδζσ, αζ εµλκεζσ πσζιχηικαι µ!ϖελετνεκ, ϖαλαµιντ 

κλνβζ∀ ασσζοχι〈χι⌠σ φολψαµατοκ σεγτσγϖελ − α ΦΕ−εκ τεµατικυσ σ φογαλµι χσοπορτϕαιν (α 

σζεµαντικαι µεζ∀κν) κερεσζτλ τρτνικ. 

Βεσζδσζιντεν α ΦΕ−εκ σζερκεζεττ σ σζεµαντικ〈ϕ〈τ ριντ∀ κλνβζ∀ τρανσζφορµ〈χι⌠κ 

ισ α ΦΕ−εκ αλακϕ〈νακ σ σζεµαντικ〈ϕ〈νακ α βεσζδτεϖκενψσγ σορ〈ν τρτν∀ ρεκονστρυ〈λ〈σ〈ϖαλ 

καπχσολατοσ φολψαµατοκρα ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα. Α ΦΕ−εκ κλνβζ∀ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι 

τρανσζφορµ〈χι⌠ι εγψρσζτ α βεσζλ∀ πραγµατικαι νκνψνεκ, κοµµυνικ〈χι⌠σ σζ〈νδκ〈νακ 

µεγφελελ∀εν, µ〈σρσζτ ϖισζοντ σποντ〈ν ασσζοχι〈χι⌠κ κϖετκεζτβεν ϕννεκ λτρε. 

Α ΦΕ−εκ κονταµιν〈χι⌠ϕα ισ βονψολυλτ λογικαι�ασσζοχι〈χι⌠σ φολψαµατοκ 

ερεδµνψεκππεν, 〈λταλ〈βαν σποντ〈ν µ⌠δον, ανλκλ ϕν λτρε, ηογψ α βεσζλ∀ α 

κονταµιν〈χι⌠σ µ!ϖελετ ερεδµνψεκππεν λτρεϕϖ∀ πραγµατικαι ηατ〈στ τυδατοσαν σ ελ∀ρε 

µεγτερϖεζν. 

Βεσζδσζιντεν α νψελϖ ηασζν〈λ⌠ϕα κτ ϖαγψ τββ φραζεολογιζµυστ ϖεγψτ. Α στιλισζτικαι 

σζακιροδαλοµβαν α κονταµιν〈χι⌠τ (α ΦΕ−εκ ϖεγψτστ) στιλισζτικαι ηιβ〈νακ ταρτϕ〈κ, µιϖελ 

κπζαϖαρηοζ, ιλλετϖε ηιβ〈σ ΦΕ λτρεηοζ〈σ〈ηοζ ϖεζετ. Α σζπιροδαλµι µ!ϖεκβεν, γψ πλδ〈υλ, 

∆οσζτοϕεϖσζκιϕ Φλκεγψελµ! χ. ρεγνψβ∀λ ϖεττ αλ〈ββι πλδαµονδατβαν ισ αζ ρ⌠ στιλισζτικαι 

χλβ⌠λ, βιζονψοσ στλυσηατ〈σ ελρσε ρδεκβεν ϖεγψτ εγψσζερρε τ ΦΕ−ετ. Α κονταµιν〈χι⌠ 〈λταλ 

κελετκεζεττ κπζαϖαρ α βεσζλ∀ εγζαλτ〈λτ 〈λλαποτ〈τ, ζαϖαρ〈τ 〈βρ〈ζολϕα, σ αζον ιγψεκεζεττ, ηογψ 

µινλ κπσζερ!ββ, νψοµατκοσαββ〈 τεγψε µονδανιϖαλ⌠ϕ〈τ. Ιγψεκεζετβεν εγψσζερρε η〈ροµ 

ΦΕ µερλ φελ εµλκεζετβεν, σ εζεκετ εγγψ γψρϕα � εγψ ΦΕ−γ ϖεγψτι. Αζ ρ⌠κ 〈λταλ 

στιλισζτικαι χλβ⌠λ λτρεηοζοττ κονταµιν〈χι⌠τ νεµ τεκιντηετϕκ ηιβ〈νακ. 
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Α κονταµιν〈χι⌠ εγψικ λεγεγψσζερ!ββ φορµ〈ϕα, αµικορ κτ, αζονοσ κοµπονενσσελ 

ρενδελκεζ∀, ϕελεντσκβεν κζελι ΦΕ ϖεγψλ: 

Π+%Ι<>%,: Ο( &24% %∗>2&Α,2−0 3(∗), &24% =%−0 +26 , ;<6&< %<41−#39: )∗∃%.∋ 
)∗−+0 % 41∃<∃ (1. 2∋3∃(. 8∗<:=(6+ %9−, 607)  

(ς.: &+09∗∋9: / 41−.∋9: )∗∃%.∋ % 41∃<∃ (≅ΑΒΧ:439); &+09∗∋9: / 41−.∋9: 
)∗−+0 % 41∃<∃ ∃%>5 (≅ΑΒΧ:440)). 

↔� Υ=! Ω=! � ∃+<,</3) 1<&%,&<∃, < 42;( 4+%;0 (8% .+%∗<+2/2, � 2 ,(40 .%∃%:&<∃ 
&( −% 1−% 62 4(3)−0 µΑ3)1, 2 62 4(3)−0 ∋(/∃%,Α= #∃ 909 &%∋9 &>,%;%∃1, � ∃<,&5/ %& 
∃&)60?≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 15).  

(ς.: 09)∗∃%,9:/09)∗∃%1−9: #∃ 909 &%∋9 ∃%8%−/. (≅ΑΒΧ:305); 
Α>,9:/&>,%∃9: (&04#∃9: / &40#−9:) &0 &%∋9∃ ∃%8% (≅ΑΒΧ:422)). 

Μ〈σ εσετεκβεν α κονταµιν〈χι⌠σ φολψαµατ α βεννε ρσζτϖεϖ∀ ΦΕ−εκ εγψ ϖαγψ τββ 

αλκοτ⌠ταγϕ〈νακ εληαγψ〈σ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ: 

↔#%−, 4(3∃2−0, ,<4<> ∆−5 8%/%,5, −α∃ ,%− ∆−%? &02&9%∋##0∆ &%0∋∆ 4010%0/ ) 
<∃ #∋40 )0∗373&:, < &( −%/0∃% 8%/%,5, &% 42;( % 040#:≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 508).  

(ς.: ∗37∃9:&− / )0∗37∃9:&− (09%∋7∃9:/09%∋9,9:) 4010%0/ 62 ∃%8%−/., 62 1−%−
/. (≅ΑΒΧ:300); Γ.9, / )0/9, % 040#: , % %0.3 62 ∃%8%./., 62 1−%−/. (≅ΑΒΧ:294)). 

↔Υ−5 ;(&Χ<&5 ,,(45− , 4%>, 84( >%) 4%10 < 84( >%) ;(&2! Ο% .%∃2>(3− ) 
4Α95, %&2 &( ,%:4≅−! Φ 1−43 #∃ )0∗043 < .53−0 )∋∗∋6∃4#∋9 7∋∗∋< +∋#−!≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 111)  

(ς.: )∋∗∋&93)∃9: ()∋∗∋6∃4,%∃9:, )∋∗∋(0.,9:) 7∋∗∋< )0∗04 ∃%8%, 1(8%, 1(: (Κ: 
)−295)) (≅ΑΒΧ:317); 901:50 7∋∗∋< +0/ 9∗3)! (≅ΑΒΧ:482). 

Ναγψον γψακραν εγψσζερρε τββ ΦΕ ισ κονταµιν〈λ⌠δηατ. Α κονταµιν〈χι⌠σ φολψαµατβαν 

ρσζτ ϖεϖ∀ ΦΕ−εκ αλακϕα ιλψενκορ κλνβζ∀ µρτκβεν δεφορµ〈λ⌠δηατ: α λεγγψακοριββ 

δεφορµ〈λ⌠δ〈σ α ΦΕ−εκ αλκοτ⌠ταγϕαινακ εληαγψ〈σα. Α κονταµιν〈χι⌠ σορ〈ν φορδτοττ φολψαµατ ισ 

λεηετσγεσ: α κονταµιν〈χι⌠ ερεδµνψεκππεν λτρεϕϖ∀ κπζ∀δµνψ ϕ ταγγαλ (ταγοκκαλ) ισ 

β∀ϖληετ. Αζ αλ〈ββι πλδαµονδατβαν εγψσζερρε τ ΦΕ κονταµιν〈λ⌠δικ: 

↔Λ2> <3.Α−Α,2/ < 32> 6&2?, ∃%842 73>0/� −2∃ 3∃262−0 #0&� .% .%3/%,<∋(� 
1∋<∋9 93.∃, 53.∃ ∋40 #∋ &)∗∃6,%∃∆9≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 549)  

(ς.: &0%∃9: / &3#39: <&%0/> #0& ∃542, ,% 1−% (.+%3−.) (≅ΑΒΧ:444); &0%∃9: 
<&%0/> #0& 53.∃ #∋ )∗0&−9 (≅ΑΒΧ:444); Α0%∃9:&− / &3#39:&− &%0,+ #0&0+ ∃542, ,% 
1−% (≅ΑΒΧ:444); % 73>,∋ .∋1∃ #∋ &3/&−! (Κ: .−49); #∋ &0%∃9: #0& 93.∃ 4.∋ 9∋2− (%∃&) 
#∋ &)∗∃6,%∃∆9 (Κ: #−260)). 

5.2. Α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενχια προβλµ〈ϕα 

Αµι αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσϖελ καπχσολατοσ κυτατ〈σι 

ελ∀ζµνψεκετ ιλλετι, α ϖονατκοζ⌠ οροσζ, µαγψαρ σ κλφλδι φορδτ〈σελµλετι σζακιροδαλοµ αζ 

υτ⌠ββι ϖτιζεδεκβεν ρϖενδετεσεν ναγψοτ φεϕλ∀δττ.  
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Αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ βεσζδσζιντ! εκϖιϖαλενχια−τπυσαινακ φελτ〈ρ〈σα σορ〈ν 

φ∀λεγ α γαζδαγ οροσζ σ µαγψαρ φορδτ〈σελµλετι σζακιροδαλοµ ελµλετι σ γψακορλατι 

ερεδµνψειτ ϖεττεµ αλαπυλ. Α ΦΕ−εκ εκϖιϖαλενχια−τπυσαιϖαλ, α µεγφελελτετσεκ µ⌠δοζαταιϖαλ 

καπχσολατβαν σζ〈µοσ κονχεπχι⌠ λτεζικ σ τερµινολ⌠γιαι σοκφλεσγ ταπασζταληατ⌠ (∀=−∃5∃( 

1983:159−163; Η∃Β∗%%95∃( 1960:51−62; Η≅:∗: 1984:10−11; 8;93∃(−∀;∃5∗: 1986:228−

266; 49&95 1997α:311−320; #Ε=5)∋ 1977:77−86, 2000:123−137; ∀=;Ε−∋< 1987α:109−116; 

Ι∋&∋ 1989:161−163; 895)∃:∗ 1984:67−86; ϑ39% 1996:59−68; .9;9∗ 1987:40−46; Ηαϕζερ 

1964; Χσιγε 1982). 

Αζ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε σορ〈ν Α. ς. Κυνψιν ελµλεττ ταρτοµ 

λεγχλραϖεζετ∀ββνεκ, ακι αζ ανγολ−οροσζ ΦΕ−εκ φορδτ〈σ〈βαν α φραζεολογιζµυσοκ φορµαι σ 

ταρταλµι ολδαλ〈τ, ϖαλαµιντ µονδατβελι φυνκχι⌠ϕ〈τ εγψαρ〈ντ φιγψελεµβε ϖεσζι (Η≅:∗: 1984:10−

11). 

Αζ εγψβεϖετ∀ νψελϖσζετι σ α ΦΕ−εκ φορδτ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ σζακιροδαλοµβαν α ΦΕ−

εκ ιντερλινγϖ〈λισ µεγφελελτετσνεκ τββ κριτριυµ〈τ (παραµτερτ) νεϖεζικ µεγ (Η≅:∗: 

1984:10−11; /9+3<&∋+: 23−50; Ηεσσκψ 1985:4−6; Φλδεσ 1985β:18−40, 1987α:109−116, 

1987β:27−30; Τατ〈ρ 1997α:311−320; Κλαυδψ 1994:68−79, 1995:305−314; ϑ39% 1996:59−

68; 8;93∃(−∀;∃5∗: 1986:228−266). Α ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ σζακιροδαλοµ αλαπϕ〈ν, ϖαλαµιντ α 

δισσζερτ〈χι⌠ κορπυσζ〈νακ ελεµζσε, σζ⌠τ〈ρι φελδολγοζ〈σα σ µαγψαρ νψελϖι µεγφλελετετσε 

σορ〈ν σζερζεττ ταπασζταλατοκβ⌠λ αρρα α κϖετκεζτετσρε ϕυτοτταµ, ηογψ αζ οροσζ−µαγψαρ ΦΕ−εκ 

ιντερλινγϖ〈λισ µεγφελελτετσηεζ αζ αλ〈ββι κριτριυµοκ φιγψελεµβεϖτελε σζκσγεσ: 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ νψελϖεκ κζττι µεγφελελτετσνεκ κριτριυµαι: 

1. Α ΦΕ−εκ δενονατϖ (τ〈ργψι−λογικαι σζερκεζετνεκ) ϕελεντσνεκ αζονοσσ〈γα ιλλετϖε 

ελτρσε; 

2. Α ΦΕ−εκ φορµ〈λισ−γραµµατικαι σζερκεζετνεκ αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε ελτρσε; 

3. Α ΦΕ−εκ µοτιϖ〈χι⌠σ β〈ζισ〈νακ αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε ελτρσε (α φραζεολογιζµυσοκ 

ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ νψελϖι κπ βελσ∀ φορµ〈ϕ〈νακ, κπισγνεκ 

σζερκεζετε); 

4. Α ΦΕ−εκ αλκοτ⌠ταγϕαινακ (λεξικ〈λισ σσζεττελνεκ) αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε ελτρσε; 

5. Α ΦΕ−εκ ϕελεντσβεν ρεϕλ∀ εµοτϖ (ρζελµι, ηανγυλατι) κοµπονενσ αζονοσσ〈γα, 

ιλλετϖε ελτρσε; 

6. Α ΦΕ−εκ ϕελεντσβεν ρεϕλ∀ ρτκελ∀ κοµπονενσ αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε ελτρσε; 

7. Α ΦΕ−εκ φυνκχιον〈λισ−στιλισζτικαι κοννοτ〈χι⌠ϕ〈νακ αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε ελτρσε; 

8. Α ΦΕ−εκ δισζτριβχι⌠σ λεηετ∀σγεινεκ σ καπχσολ⌠δ〈σι ποτενχι〈λϕ〈νακ αζονοσσ〈γα, 

ιλλετϖε ελτρσε; 
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Α ΦΕ−εκ νψελϖεκ κζττι µεγφελελτετσνεκ φεντεββ φελσορολτ οπποζχι⌠σ κριτριυµαι 

σεγτσγϖελ λεηετ∀ϖ ϖ〈λικ, ηογψ σζεµ ελ∀ττ ταρτσυκ αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ 

µεγφελελτετσνεκ λεγφοντοσαββ κριτριυµ〈τ � α νψελϖι ϕελεκ ρενδσζερβεν βετλτττ 

φυνκχι⌠ϕ〈νακ ρϖνψεσλστ. 

Ιλψµ⌠δον α φραζεολ⌠γιαι κονγρυενιτ〈σ λνψεγε αββαν ρεϕλικ, ηογψ α νψελϖεκ κζττι 

µεγφελελτετσκ σορ〈ν α φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι ΦΕ−εκ µινλ κεϖεσεββ σζ〈µ παραµτερβεν 

τρϕενεκ ελ εγψµ〈στ⌠λ, ιδε〈λισ εσετβεν πεδιγ αζονοσ παραµτερεκκελ ρενδελκεζζενεκ. 

Αζ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε σορ〈ν Α. ς. Κυνψιν 〈λταλ κιδολγοζοττ 

σζακτερµινολ⌠γι〈τ ηασζν〈λοµ (Η≅:∗: 1984:10−11). Εζεν ελµλετ σζεριντ α φραζεολογιζµυσοκ 

µεγφελελτετσνεκ κϖετκεζ∀ µ⌠δοζαται λεηετνεκ:  

5.2.1. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν ισ φραζεολογιζµυσ φελελ µεγ, 

αµελψ λεηετ: 

5.2.1.1. τελϕεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ 

5.2.1.2. ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ 

5.2.1.3. αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ  

5.2.1.4. φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σ 

5.2.2. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν νεµ φραζεολογιζµυσ φελελ 

µεγ. Χσοπορτϕαι: 

5.2.2.1. σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετεκ 

5.2.2.2. εγψ λεξµα 

5.2.3. Εγψβ εσετεκ: 

5.2.3.1. τελϕεσ εληαγψ〈σ 

5.2.3.2. κοµπενζ〈λ〈σ 

5.2.3.3. ηιβ〈σ φορδτ〈σ 

Αννακ λεηετ∀σγτ, ηογψ αζ εγψικ νψελϖ φραζεολογιζµυσαινακ α µ〈σικ νψελϖβεν 

φραζεολογιζµυσ ϖαγψ νεµ φραζεολογιζµυσ φελελ µεγ, εγψρσζτ εξτραλινγϖισζτικαι (κλσ! 

νψελϖι) τνψεζ!κ, µ〈σρσζτ ιντραλινγϖισζτικαι (βελσ! νψελϖι) τνψεζ!κ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. 

Αζ εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κ κζττ ελσ∀σορβαν α κλνβζ∀ νπεκ εγψµ〈στ⌠λ ελτρ∀ 

ναϖ νψελϖι ϖιλ〈γκπτ, α ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ ελτρ∀ σζεγµεντ〈λ〈σ〈τ, α νψελϖβεν ϖισσζατκρζ∀δ∀ 

τρτνελµι εσεµνψεκετ, α νπεκ ελτρ∀ σζοκ〈σαιτ, ηιεδελεµϖιλ〈γ〈τ, τ〈ργψι σ φλδραϕζι 

κρνψεζεττ, αζ ελτρ∀ γηαϕλατι ϖισζονψοκατ, αζ ∀κετ κρλϖεϖ∀ νϖνψ− σ 〈λλατϖιλ〈γοτ, 

ϖαλαµιντ κλνβζ∀ κυλτυρ〈λισ σ νπλλεκτανι τνψεζ∀κετ κελλ µεγεµλτενι. Αζ 

ιντραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κηζ α κτ νψελϖ ελτρ∀ ηανγτανι, αλακτανι σ µονδαττανι σαϕ〈τοσσ〈γαι, 

αζ ελτρ∀ σζ⌠ρενδι σαϕ〈τοσσ〈γοκ ταρτοζνακ. Αζ εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κ κλνβζ∀σγε 
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〈λταλ〈βαν αζτ ερεδµνψεζι, ηογψ α χλνψελϖβεν (µαγψαρ) α φορρ〈σνψελϖι (οροσζ) 

φραζεολογιζµυσνακ εγψ ρσζλεγεσ εκϖιϖαλενσ ΦΕ, ιλλετϖε φ∀λεγ αναλ⌠γ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ! 

φραζεολογιζµυσ (λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν σ βελσ∀ κπι 

µεγφορµ〈λτσ〈γυκβαν τελϕεσεν κλνβζ∀ ΦΕ), ϖαγψ σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετ, ιλλετϖε εγψ σζ⌠ φελελ 

µεγ. Α ρσζλεγεσ εκϖιϖαλενσ ΦΕ−εκ εσετβεν α λεξικ〈λισ ελτρσεκ φ∀λεγ εξτραλινγϖισζτικαι 

τνψεζ∀κκελ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ. 

5.2.1. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν ισ φραζεολογιζµυσ 

φελελ µεγ 

5.2.1.1. Αζ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν τελϕεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ 

φελελ µεγ 

Τελϕεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσνεκ αζοκατ α φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι φραζεολ⌠γιαι 

εγψσγεκετ τεκιντϕκ, αµελψεκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν, 

στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε, ϖαλαµιντ ϕελεντσκβεν (α ϕελεντσκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ 

νψελϖι κπβεν) τελϕεσεν µεγεγψεζνεκ. Κτ γενετικαιλαγ ελτρ∀ νψελϖ εσετβεν, µιντ αµιλψεν αζ 

οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ,  γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν (βελσ∀ νψελϖι τνψεζ∀κβεν), ϖαλαµιντ 

α κτ νπ ναϖ νψελϖι ϖιλ〈γκπβεν (εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κβεν) λϖ∀ ελτρσεκ µιαττ α 

τελϕεσ εκϖιϖαλενχια λεηετ∀σγε ελγγ ριτκα. 

Αζ οροσζ σ µ〈σ, αζ ευρ⌠παι κυλτρκρηζ ταρτοζ⌠ νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ 

εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν νψερτ ερεδµνψεκ αρρ⌠λ τανσκοδνακ, ηογψ α λεγναγψοββ φοκ 

εκϖιϖαλενχια σζιντ α γενετικαιλαγ κζσ φορρ〈σβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠, αζ ευρ⌠παι κυλτρκινχσηεζ ταρτοζ⌠ 

ΦΕ−εκ κζττ φιγψεληετ∀ µεγ. Ιδε ταρτοζνακ α βιβλιαι ερεδετΚ, αζ αντικ ρ⌠µαι σ γργ 

µιτολ⌠γι〈ϖαλ, ιροδαλοµµαλ, τρτνελεµµελ, κυλτρ〈ϖαλ, ϖαλαµιντ αζ ευρ⌠παι 

κυλτρκινχχσελ καπχσολατοσ ΦΕ−εκ (/9+3<&∋+: 1980:36; Λ9) 1997:55−64; .∃;∃−≅3∃ 

1977:76−94; .∃;∃−≅Μ 1982:106−114; Φλδεσ 1983; ?∗5∗3−>9&∋<∗Φ 1994:41−46 στβ.). 

Ιλψενεκ πλδ〈υλ α κϖετκεζ∀ φραζεολογιζµυσοκ:  

)109: , 5∗0%: ∃%8%, 10) 
(≅ΑΒΧ:324) = 1. �+%4&%: +(∗≅&%∃; ο 
∃+%,&%> +%43−,(� 

ησα σ ϖρε ϖκινεκ  
ς.: ησ〈β⌠λ, ϖρβΗλ ϖαλ⌠; ησ α ησ〈β⌠λ, 
ϖρ α ϖρβΗλ (ΟΝΓ: η−962) = �γψερµεκε 
ϖαγψ λεσζ〈ρµαζοττϕα� 

↔Θ−+24&% ∗Α/% 3%6&2,2−0, 1−% Κ(&4;(9 (8% )109: , 5∗0%: +23−≅− 
64%+%,Α>�≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 294). 

�Βολδογτ⌠ ϖολτ α τυδατ, ηογψ Κενδζσεσ, αζ ! ησα σ ϖρε εγσζσγβεν χσεπερεδικ�� 
(Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 354). 

3+;%∃9: ∗35, (≅ΑΒΧ:495) = µοσσα κεζειτ (ΟΝΓ: κ−1011) = 
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�%−3−+2&)−03), 5∃/%&)−03) %− 5123−<) , 
∃2∃%>−/. 4(/(; 3&<>2−0 3 3(∗) 
%−,(−3−,(&&%3−0� 

�ελη〈ρτϕα µαγ〈ρ⌠λ α φελελ!σσγετ, 
〈ρτατλαννακ ακαρϕα φελτντετνι µαγ〈τ� 

↔� Ξ&21<−, −Α 4%∗+%,%/0&% <4≅90 &2 8<∗(/0? 
� Λ−2/% ∗Α−0, −2∃, <∗% 4+58%8% .5−< 5 >(&) &(−� 
� # −2∃%> 3/512( ) 3+;%∃∆ ∗35,!≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 143). 
�� Τεη〈τ νκντ µσζ α ηαλ〈λβα? 
� ∨γψ λ〈τσζικ, ιγεν, µιϖελ µ〈σ υταµ νινχσ� 
� Ακκορ η〈τ µοσοµ κεζειµετ!� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 166). 

204 <#∃∋9 (≅ΑΒΧ:39) = 1. 
�&(<6,(3−&%, &<∃−% &( 6&2(− (1−%, ∃−%, 
∃2∃%:, ∃2∃, 84(, ∃%842 < −.4.)� 

Ιστεν τυδϕα (ΟΝΓ: ι−310) = �µαγαµ σεµ 
τυδοµ� (βιζ) 

↔Ι04 <#∃∋9, 84( ∗+%4</< (8% >Α3/<, &% &( , %4&%>, −%/0∃% , .+%9(49(> ∗+%4</< 
%&<�≈ (,. 4≅5Α∋:∋(. Ν&Ο6 ∗ −∋&∗, 30). 

�Ιστεν τυδϕα, µερρε κ⌠σζ〈λτακ ελ γονδολαται, δε νεµ χσακ α µλτβαν ϖ〈νδορολτακ�� (Ι. 
Τυργενψεϖ. Απ〈κ σ φικ, 27). 

204 %∋&9: (≅ΑΒΧ:38) = 1. 
�&(<6,(3−&%, &<∃−% &( 6&2(− (1−%, ∃−%, 
∃2∃%:, ∃2∃, 84(, ∃%842 < −.4.)� 

Ιστεν τυδϕα; τυδϕα Ιστεν (ΟΝΓ: ι−310) = 
�µαγαµ σεµ τυδοµ� 

↔Λ−2+<∃<−−( 62 &(: < &( 8%&)/<30, %&2 32>2 3=%4</2 , <= 3%642&<), %−∃542 � 204 
%∋&9:, 3 &(∗2 1−% /<!≈ (,. 4≅5Α∋:∋(. Π9)9:≅:∋, 175). 

�Α ργιεκ νεµ ισ φυτοττακ υτ〈να, α σζπσγ µαγ〈τ⌠λ σζ〈λλτ λε µ∀ϖειβεν, Ιστεν τυδϕα, 
ηονναν, ταλ〈ν αζ γβ!λ� (Ι. Τυργενψεϖ. Α κσζβν, 7). 

 

5.2.1.2. Αζ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι 

εκϖιϖαλενσ φελελ µεγ 

Α φραζεολογιζµυστ φραζεολογιζµυσσαλ τρτν∀ µεγφελελτετσ εσετβεν α κτ νψελϖ κζττ 

φενν〈λλ⌠, σ α βελσ∀ σ κλσ∀ νψελϖι τνψεζ∀κβεν µεγνψιλϖ〈νυλ⌠ γενετικαι σ σζερκεζετι 

ελτρσεκ κϖετκεζτβεν αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν λεγγψακραββαν 

ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ φελελ µεγ. Ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσνεκ νεϖεζζκ 

αζοκατ α φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι φραζεολογιζµυσοκατ, αµελψεκ ϖαγψ λεξικ〈λισ 

σσζεττελκβεν, ϖαγψ γραµµατικαι σζερκεζετκβεν, ϖαγψ στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικβαν,ϖαγψ 

πεδιγ µινδη〈ροµ µ⌠δον ελτρνεκ αζ οροσζ νψελϖι ερεδετιϕκτ∀λ. Λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν 

(κοµπονενσεικβεν) ελτρ∀ φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι ΦΕ−εκ ϕελεντσκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ 

νψελϖι κπκβεν ισ ρσζλεγεσεν ελτρνεκ εγψµ〈στ⌠λ. Α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ αρρ⌠λ τανσκοδικ, ηογψ 

ρσζλεγεσ εκϖιϖαλενσ φραζεολογιζµυσσαλ ϖαλ⌠ φορδτ〈σ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ 

ϖονατκοζ〈σ〈βαν ιγεν ελτερϕεδτ φορδτ〈σι λεηετ∀σγ. 

Ε κατεγ⌠ρι〈ν βελλ µεγκλνβζτετνκ: 

α) Λεξικ〈λισ ελτρσεκετ: 
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Αζ οροσζ ΦΕ−νεκ ολψαν ρσζλεγεσ µαγψαρ εκϖιϖαλενσ ΦΕ φελελ µεγ, αµελψ σζερκεζεττ, 

στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ σ σζεµαντικ〈ϕ〈τ τεκιντϖε αζονοσ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−ελ, αζονβαν εγψ−

εγψ σζ⌠βαν κλνβζικ οροσζ ερεδετιϕτ∀λ. Μιντ αηογψαν µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, εζεκ α ΦΕ−εκ 

βελσ∀ νψελϖι κπκβεν ισ ρσζλεγεσ ελτρστ µυτατνακ: 

+;1,9:/#∃+;1,9: 4010%3 ∃%>5−/. 
(.+%3−.) (≅ΑΒΧ:257) = �3</0&% ∗+2&<−0, 
+23.(∃2−0 ∃%8%−/.� 

µεγµοσσα α φεϕτ ϖκινεκ (ΟΝΓ: φ−487) = 
�αλαποσαν µεγδοργ〈λϕα, λεσζιδϕα� 

↔� Φ, ,.+%1(>, −%842 ;( #∃+;1,1 4010%3�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 35). 
�⊃ν κλνβεν ακκορ ϕ⌠λ µεγµοσταµ α φεϕτ�� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 32). 

Ε κτ ΦΕ εσετβεν αζ αλκοτ⌠ταγοκ ηασονλ⌠ ελτρσε νινχσ ζαϖαρ⌠ ηατ〈σσαλ α ΦΕ−εκ 

ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ νψελϖι κπ µεγρτσρε. Α :9Β6;∗&Ε Α∃;∃(≅ )∃Β≅−;. σ α 

µεγµοσσα α φεϕτ ϖκινεκ ΦΕ−εκ λνψεγβεν υγψαναζον οβϕεκτϖ φολψαµατ ελτρ∀ µ⌠δον 

τρτν∀ µεταφοριζ〈λ⌠δ〈σα κϖετκεζτβεν ϕττεκ λτρε. Α νϖσζ⌠ι κοµπονενσεκ σζεµαντικαιλαγ 

αζονοσακ, αζ ιγει κοµπονενσεκ πεδιγ ιγεν κζελιεκ (�µεγσζαππανοζζα� � �µεγµοσσα�). 

.∗∃9:/&0.∗∃9: 653∗3 3 ∃%8% 
(≅ΑΒΧ:146) = �∗(3.%Χ24&%, ;(3−%∃% 
∆∃3./52−<+%,2−0, .+<−(3&)−0 ∃%8%−/.� 

α βΗρτ ισ λεηζζα (λενψζν〈, λεηζν〈) αζ 
εµβερρΗλ (ΟΝΓ: β−1227) = �αννψιρα 
κισζιπολψοζζα, κιυζσορ〈ζζα αζ εµβερτ, 
αµεννψιρε χσακ λεηετ� 

↔� Λ2> µ(∗) 3.+%3<−, 2 5;( %& 3.+%3<− .%3−+%;(, 1(> /(82,Α(: 653∗3 
&.∋∗=9, 2 −% < 1<∃&(−≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939,102). 

�� Ψ µαγα κρδεζ τγεδ, µερτ ! κεµνψεββεν κρδεζ 〈µ, µιντ α κοπ⌠κ, λενψζζα α 
βΗρδετ, µγ κι ισ νψιφφαντ� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ,166). 

Λεξικ〈λισ ελτρσηεζ σοροληατϕυκ αζοκατ αζ εσετεκετ ισ, αµικορ α φορρ〈σνψελϖι ιλλετϖε α 

χλνψελϖι ΦΕ−εκ κζττ λεξικ〈λισ τββλετ κελετκεζικ: εββεν αζ εσετβεν αζ οροσζ ΦΕ µαγψαρ 

µεγφελελ∀ϕνεκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ εγψ λεξµ〈ϖαλ τββ ϖαν: 

#∃ 41∃<∃( 10<=, 5 ∃%8% (≅ΑΒΧ:106) 
= �−2∃, 1−% ,<4&%, 62>(−&%, <6,(3−&% < −. 
.. ∃%>5−/.� (,% 2 6&.) 

ϖκινεκ α σζεµε λ〈ττ〈ρα; µινδενκι σζεµε 
λ〈ττ〈ρα; νεµ τιτκολϖα, νψλταν, νψιλϖ〈νοσαν; 
ϖκινεκ α σζεµε ελΗττ; ϖκινεκ α ϕελενλτβεν 
(Κ: 4−113) 

↔Κ2∃ ;( %& ∃% >&( ),<−3)? Ε∃ 41∃<∃( 5 ,3(: 4(+(,&<?≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 
15Μ9&9, 517).  

�Ηογψαν 〈λλτηατνα βε? Αζ εγσζ φαλυ σζεµε λ〈ττ〈ρα?� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ 
γψερµεκει, 433).  

Α κϖετκεζ∀ εσετβεν αζ οροσζ ΦΕ σζερκεζετβεν φιγψεληετ∀ µεγ λεξικ〈λισ τββλετ (εζεν 

κϖλ γραµµατικαι σ σζ⌠ρενδι ελτρσεκ ισ µεγφιγψεληετ∀κ): 

)∗,#,+∃9:/)∗,#−9: 21,<50 5 
&∋∗.?3 (≅ΑΒΧ:356) = �,%3.+<&<>2−0 1−%−
/. 3 .%,Α9(&&%: 15,3−,<−(/0&%3−0?, 
.+<42,2) 3/<9∃%> ∗%/09%( 6&21(&<( 1(>5−

α σζϖρε ϖεσζ ϖκι ϖµιτ; λελκιισµερετι 
κρδστ χσιν〈λ ϖµιβ!λ (Κ: χ−107) 
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/; 3</0&% .(+(;<,2−0 1−%−/.� 

↔Ε(,%1∃2, ∗Α,2?− +26>%/,∃<, >%/%4Α( /?4< )∗,#,+∃∆9 <= 3/<9∃%> 21,<50 5 
&∋∗.?3, +23=%4)−3), .%−%> 3&%,2 3=%4)−3)≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 486).  

�Κισλ〈νψοµ, ϖαννακ νζετελτρσεκ, αµελψεκετ α φιαταλ εµβερεκ τλσ〈γοσαν α σζϖκρε 
ϖεσζνεκ, ελϖ〈λνακ, αζτ〈ν ϕβ⌠λ σσζεκερλνεκ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 407).  

↔Β .%1(>5 � 621(>, 621(> ) ∃ &(>5, 5∃5 340∗∋1∃− 5065∃, −(.(+0 .+<∗(;2/2 < 
32>2 ;( (8% 3?42 .+<−2Χ</2?≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 375). 

�⊃σ µιρτ� µινεκ, µινεκ ροηανταµ ν µοστ ηοζζ〈, µιντ εγψ ϖεσζεττ µαχσκα, σ µινεκ 
χιπελτεµ ιδε ν µαγαµ?� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 336). 

β) Γραµµατικαι ελτρσεκετ: 

Α ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεκ µ〈σοδικ χσοπορτϕ〈τ αζοκ αζ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−

εκ αλκοτϕ〈κ, αµελψεκ µινδ ϕελεντσκετ, µινδ λεξικ〈λισ σσζεττελκετ, σζ⌠ρενδϕκετ σ 

στιλισζτικαι σαϕ〈τοσσ〈γαικατ τεκιντϖε αζονοσακ, αζονβαν αλκοτ⌠ταγϕαικ γραµµατικαι 

µεγφορµ〈λτσ〈γ〈βαν κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ.  

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ γραµµατικαι µεγφορµ〈λτ〈σ〈γ〈βαν µυτατκοζ⌠ 

(σζ⌠κπζσι, αλακτανι, σζ⌠φαϕι, µονδαττανι) ελτρσεκ βελσ∀ νψελϖι τνψεζ∀κρε ϖεζετηετ∀κ 

ϖισσζα. Α κτ νψελϖ φ∀ββ γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιρα, α κλνβζ∀ ελτρσεκ οκαιρα β∀ϖεββεν 

αζ οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ σζερκεζετνεκ εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν, ϖαλαµιντ ε φεϕεζετ ελεϕν 

µ〈ρ ρσζλετεσεββεν ισ κιτρτεµ. 

Σζ⌠φαϕι κλνβσγεκ φιγψεληετ∀κ µεγ αζ αλ〈ββι οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ κζττ 

(νϖελ!κ σ νϖυτ⌠κ µεγλτε α µαγψαρβαν σ ηι〈νψα αζ οροσζβαν, ιλλετϖε ελλϕ〈ρ⌠κ µεγλτε 

αζ οροσζβαν σ ηι〈νψα α µαγψαρβαν): 

10+∃9: 4010%3 &24 1(> (≅ΑΒΧ:232) 
= �53</(&&% 45>2−0, 3−2+2)30 .%&)−0, 
+26+(9<−0 1−%−&<∗540 −+54&%(� 

τρι α φεϕτ ϖµιν (ΟΝΓ: φ−496) = 
�ναγψον γονδολκοδικ, τπρενγ ϖµιν� 

↔72,(/ 7(−+%,<1 &( +26 .%>%82/ 3,%(>5 ∗+2−5, &( +26 ,<4) ∃2∃ %& ∗</3) < 10+∃1 
&∋2∋ 4010%3�≈ (,. 4≅5Α∋:∋(. Ν&Ο6 ∗ −∋&∗, 53). 

�Π〈ϖελ Πετροϖιχσ τββσζρ ισ σεγτεττ αζ χχσν, τββσζρ ισ µεγτρτντ, ηογψ αµικορ 
λ〈ττα, ϖεργ!δικ αζ χχσε σ τρι α φεϕτ, σ αζον τπρενκεδικ�� (Ι. Τυργενψεϖ. Απ〈κ σ φικ, 
31). 

)∗0)3&5∃9: 1−%−/. +,+0 36∋/ 
(≅ΑΒΧ:364) = �&( %∗+2Χ2−0 ,&<>2&<), &( 
+(28<+%,2−0 & 2−%, 1−% 8%,%+<−3), &2 −%, 
1−% 3∃262&%� 

ελενγεδι (ελερεσζτι) α φλε µελλεττ (ΟΝΓ: φ−
1006) = �<ϖκινεκ α βεσζδτ, κλ. ταν〈χσ〈τ, 
φιγψελµεζτετστ:> νεµ ϖεσζι τεκιντετβε, νεµ 
φογαδϕα, νεµσζϖλελι µεγ� 

↔#3( ∆−< −%/∃< 4%=%4</< 4% &(≅, &% %&2 )∗0)3&5∃1∃ ,( +,+0 36∋/: =2+2∃−(+ 5 
&(≅ ∗Α/ 3,%∗%4&Α: < 4%,%/0&% +(9<−(/0&Α:≈ (,. 4≅5Α∋:∋(. Ν&Ο6 ∗ −∋&∗, 114). 

�Μινδεν σζ⌠βεσζδ ελϕυτοττ ηοζζ〈, δε ελενγεδτε α φλε µελλεττ: σζαβαδ σ ηατ〈ροζοττ 
ϕελλεµ ϖολτ� (Ι. Τυργενψεϖ. Απ〈κ σ φικ, 66). 

 



 17

↔Π%−123 ;( .+%)3&</%χ0 &ε∗%, ∃&)60 907#0 ,< +=∗9%;( %0&5∗∋&�≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 578). 

�Εγψσζερρε κιδερλτ αζ γ, α ηερχεγ µιντηα ηαλοτταιβ⌠λ τ〈µαδτ ϖολνα φελ�� (Φ. 
∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 520). 

Εββεν α πλδ〈βαν α µαγψαρ ΦΕ−βεν εγψ φελττελεσ µ⌠δβαν 〈λλ⌠ ηασονλτ⌠ σζερκεζεττελ 

ταλ〈λκοζυνκ (µιντηα � ϖολνα), µγ αζ οροσζ πλδ〈βαν α ηασονλτ⌠ σζερκεζετβεν εγψ ελλϕ〈ρ⌠ 

σζερεπελ ((% + βιρτοκοσ εσετ), αµελψ µαγα υτ〈ν ϖονϕα α βιρτοκοσ εσετ ηασζν〈λατ〈τ. Α µαγψαρ 

ΦΕ−βεν λεξικ〈λισ τββλετ ισ µεγφιγψεληετ∀. 

#∋4.∋ (#∋53.∃) 4010%3 )∗,510#,9: 
(≅ΑΒΧ:355) = ∋.+<?−<−03), &2:−< 
.+<3−2&<Χ(, ∃+%,∋  

νινχσ ηολ (ηοϖ〈) λεηαϕτανια α φεϕτ (ιροδ) 
= �νινχσ ηολ µεγηζ⌠δνια, νινχσ λακ〈σα, 
µενεδκε, αηολ νψυγοϖ⌠ρα τρηετνε� 

ς.:  λεηαϕτϕα α φεϕτ (2. ϕελ.) (νπ ϖ. ιροδ) 
= �λεφεκσζικ αλυδνι� (⊃Κσζ:835) 

↔Σ/28%42+? ,23, 8(&(+2/, ,Α .%3−5.</< 3% >&%: ∃2∃ 1+(6,Α12:&% 4%∗+Α: 
1(/%,(∃, −(> ∗%/(( 1−% ) 42;( < &( .+%3</, ) &( <6 8%+4%3−< ∆−% 8%,%+?, ) < 
4(:3−,<−(/0&% &( 6&2/, ∃542 4010%3 )∗,510#,9:≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 41). 

�Κσζνµ, τ〈βορνοκ, ν ιγεν δερκ εµβερ µ⌠δϕ〈ρα β〈ντ ϖελεµ, ανν〈λ ισ ινκ〈ββ, µερτ 
ν νεµ κρτεµ σεµµιτ, εζτ νεµ βσζκεσγβ!λ µονδοµ, δε ϖαλ⌠βαν νεµ τυδταµ, ηολ ηαϕτσαµ 
λε α φεϕεµετ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, ). 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, σζ⌠φαϕι κλνβσγεκηεζ σοροληατ⌠κ τοϖ〈ββ〈 

α νϖυτ⌠κ µεγλτε α µαγψαρβαν σ ηι〈νψα αζ οροσζβαν. Α µαγψαρ νψελϖβεν α νϖυτ⌠κ α 

σζαϖακ εγψµ〈σηοζ ϖαλ⌠ µονδατβελι ϖισζονψ〈νακ φορµ〈λισ ϕελλσρε σζολγ〈λνακ. Αζ οροσζ 

νψελϖβεν εζτ α φυνκχι⌠τ αζ ελλϕ〈ρ⌠κ τλτικ βε. Α µαγψαρ νϖυτ⌠κ ελ∀ττ 〈λλ⌠ σζαϖακ νεµ καπνακ 

τολδαλκοτ σ ναγψοββ ϕελεντσβελι ν〈λλ⌠σ〈γγαλ ρενδελκεζνεκ, µιντ αζ οροσζ ελλϕ〈ρ⌠κ 

(Π9≅Β∋:)∃−Ι9ΧΧ 1982:214−215). Αζ αλ〈ββι οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ κζττ α σζ⌠φαϕι 

κλνβσγεκεν κϖλ αζ οροσζ ΦΕ εσετβεν µγ σζερζ∀ι αλακϖ〈λτοζτατ〈στ ισ µεγφιγψεληετνκ: 

αζ οροσζ ΦΕ ιγει κοµπονενσε µ〈σ ιγϖελ ϖαν ηελψεττεστϖε: 

9∋∗−9:/)09∋∗−9: )07%3 (<∋+1∆) 
)0. #04∃+, ()0. &020/) (≅ΑΒΧ:474); 
ϑ∋∗−9:/)09∋∗−9: )07%3 (<∋+1∆) ,<−)0. 
#04 (≅ΑΒΧ:474) = �/<92−03) 5,(+(&&%3−< 
, 32>%> 3(∗( , +(65/0−2−( 5−+2−Α −%8%, 
&2 1(> %3&%,Α,2(−3) %∗Χ(3−,(&&%( </< 
3/5;(∗&%( .%/%;(&<(, ><+%,%66+(&<( < −. 
..� 

κιχσσζικ α λ〈βα αλ⌠λ α ταλαϕ; ελϖεσζτι α 
λ〈βα αλ⌠λ α ταλαϕτ (ΟΝΓ: λ−14) = �ελϖεσζτι αζ 
λετλεηετ!σγτ, α λταλαπϕ〈τ ϖ. α 
λτϕογοσυλτσ〈γ〈τ (σαϕτ⌠)� 

↔Κ−% )07%; )0. &020/ &( <>((−, −%− < ∗%82 &( <>((−≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 618). 

�Ακινεκ α λ〈βα αλαττ νινχσ ταλαϕ, αννακ ιστενε σινχσ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. 
ΦλκεγψελµΚ, 555). 

)−1,9: (9∃∗∃Κ,9:, )37,9:) 41∃<∃ 
&2 ∃%8%, &2 1−% (≅ΑΒΧ:373) = 

ναγψ σζεµεκετ µερεσζτ (Ο−Μ: Ι/247) = 
�ελκπεδϖε νζ� (⊃Κσζ:948) 
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�.+<3−2/0&%, 5.%+&%, &2.+);(&&% 
3>%−+(−0 &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/., 
+233>2−+<,2−0 ∃%8%−/. </< 1−%−/.; 
623>2−+<,2−03) &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/.� 

 
↔Σ(+/<%6 %;)37,1 41∃<∃: ↔Ξ2 62,−+2∃%>� Κ2&−5?� ϑ−% ∆−% %& ./(−(−?≈ � 

.%45>2/ %&≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 9). 
�Βερλιοζ κιµερεσζτεττε α σζεµτ:  ςιλλ〈σρεγγελινλ? Καντνακ?� Μιτ ζαγψϖ〈λ εζ 

σσζεϖισσζα?� � ηλεδεζεττ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 15). 

∗∃&5∗;%∃9:/∗∃&5∗;9: ∗09 
(≅ΑΒΧ:380) = �3</0&% 5,/(103), 
623/592−03)� (, 3 6&.) 

ελτ〈τοττα α σζ〈ϕ〈τ (ΟΝΓ: σζ−63) = 
�ελχσοδ〈λκοζοττ�; (α) σζ〈ϕ〈τ τ〈τϕα (ΟΝΓ: σζ−
61) = �χσοδ〈λκοζικ, β〈µυλ ϖµιν� 

↔Π5− &<∃−% 42;( &( 2=&5/, −%/0∃% ∗9; ∗∃&5∗;1,�≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 110).  

�Εκκορ µ〈ρ σενκι µεγ σε πισσζεντ, χσακ τ〈τοττ σζ〈ϕϕαλ νζτκ α ϕελενετετ� (Μ. 
Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 148).  

0904∗∋%∃9:/0904∗∋9: <+∋∆ #∃ 
4∗3., (≅ΑΒΧ:305) = �.+%),/)−0 ,&<>2&<(, 
62∗%−5, /?∗%,0 < −. .. ∃ 1(/%,(∃5, ∃%−%+Α: 
,.%3/(43−,<< ./2−<− 62 ∆−% 
&(∗/28%42+&%3−0?� 

κγψ⌠τ µελενγετ α κεβλν (ΟΝΓ: κ−
1103) = �ολψαν εµβερτ τ〈µογατ, σεγτ, ακι 
(κσ!ββ) αλϕασ η〈λ〈τλανσ〈γγαλ π〈ρτφογ⌠ϕα 
ελλεν τ〈µαδ� 

↔Ζ?=<& −);(/% 4Α92/, ∗Α/ ∃+23(& < 45>2/ −%/0∃% %∗ %4&%>, 1−% %& 0904∗∋1 3 
&∋2− #∃ 4∗3., <+∋∆, 1−% %& .+<&)/ 5123−<( , −%>, 1−% %∃262/3) &2 .%,(+∃5 6/%∗&Α> 
,+28%>≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 61).  

�Ρϕυηιν ρ〈κϖρσ λεττ, ζιη〈λϖα λλεγζεττ, χσακ αζον ϕ〈ρτ αζ εσζε, ηογψ µε, κγψ⌠τ 
µελενγετεττ α κεβλν, µεγσζ〈ντ ϖαλακιτ, ακιρ!λ κιδερλτ, ηογψ 〈δ〈ζ ελλενσγε� (Μ. Βυλγακοϖ. 
Μεστερ σ Μαργαριτα, 148). 

Α κτ νψελϖ ΦΕ−ι κζττι γραµµατικαι (αλακτανι) ελτρσεκ εγψ ρσζε αζζαλ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ οροσζ νψελϖβεν α π〈ροσ, ϖαλαµιντ α τββ ταγβ⌠λ 〈λλ⌠ τεστρσζνεϖεκ α 

φραζεολογιζµυσοκ αλκοτ⌠ταγϕακντ τββεσ σζ〈µ αλακϕυκβαν σζερεπελνεκ. Εζζελ σζεµβεν α 

µαγψαρ νψελϖβεν 〈λταλ〈βαν α τεστρσζνεϖεκ χσακ εγψεσ σζ〈µ αλακϕυκβαν ηασζν〈λατοσακ:  

)∗,9−#39:/)∗,9−4,%∃9: <∃ %010&; (<∃ 36,) 1−% (≅ΑΒΧ:358) = α ηαϕ〈ν〈λ 

φογϖα ελΗρ〈νγατ (ελΗρ〈νχιγ〈λ) <ϖµιλψεν τνψτ, ρϖετ> (Κ: %−158) 

∗%∃9: #∃ &∋2∋ %010&; (.+%3−.) (≅ΑΒΧ:387) = α ηαϕ〈τ τπι  <δηβεν, µργβεν, 

κνϕ〈βαν> (Κ: %−183) 

.∋1∃9:/&.∋1∃9: 201:6,∋ 41∃<∃ (≅ΑΒΧ:130) = ναγψοκατ νζ; ναγψ σζεµεκετ 

µερεσζτ; τ〈γρα/κερεκρε νψιτϕα α σζεµτ (Κ: 4−27) 

& 095∗;9;+, 41∃<∃+, (&).∋1∃9: 1−% (≅ΑΒΧ:106) = νψιτοττ (νψλτ) σζεµµελ; 

κρλτεκιντΗεν, µεγφοντολταν <τεσζ, χσιν〈λ ϖµιτ> (Κ: 4−122) 

#∋ %∋∗,9: &%0,+ 36∃+ (≅ΑΒΧ:60) 
= �3−+29&% 54<,/)−03), .%+2;2−03) < −. 

νεµ ηισζ α φλνεκ (⊃Κσζ:446) = �νεµ 
ϖ. αλιγ ηισζι, ηογψ αµιτ ηαλλ, αζ ιγαζ� 
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.. 1(>5−/. 53/Α92&&%>5� 

↔Λ(∃+(−2+0 45>2/ −(.(+0 −%/0∃% %∗ %4&%>, %∋∗,9: 1, ∋+3 36∃+ &%0,+ ,1, #∋ 
%∋∗,9:≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 21). 

�Α τιτκ〈ρνακ µοστ µ〈ρ χσακ αζ ϕ〈ρτ αζ εσζβεν, ηιγγψεν−ε α φλνεκ, ϖαγψ νε 
ηιγγψεν!� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 30). 

#∋ &%0.,9: (#∋ &)3&5∃9:) 41∃< 3 
∃%8%, 3 1(8% (, 1 6&.) (≅ΑΒΧ:413) = 
�.+<3−2/0&%, ,&<>2−(/0&%, &(%−+Α,&% 
3>%−+(−0 &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/.� 

λε νεµ ϖεσζι σζεµτ (τεκιντεττ) ϖκιρ!λ, 
ϖµιρ!λ; σζεµτ λε νεµ ϖϖε ρ⌠λα (Ο−Μ: 
Ι/528) 

↔− Λ(8%4&) 459&%, 84(−−% <4(− 8+%62, − %−%6,2/3) Κ2<Ι2, #∋ &%0.− 41∃< & 
.%∃+23&(,9(8% /<∋2 .+%∃5+2−%+2 < .+(4,<4) ,3( >5∃<, ∃%−%+Α( (Χ( .+(43−%)−≈ (>. 
?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 31). 

�− Ιγεν, µα φλλεδτ α λεϖεγ!, ϖαλαηολ ζιϖαταρ λεηετ, − ϕεγψεζτε µεγ Καϕαφ〈σ, νεµ ϖεττε λε 
σζεµτ α ηελψταρτ⌠ κιϖρσδττ αρχ〈ρ⌠λ, σ ελ!ρε σεϕτεττε α τοϖ〈ββι σζενϖεδσεκετ� (Μ. 
Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 42).  

χ ∗35 (≅ΑΒΧ:394) = �&( 1(+(6 
−%+8%,5? 3(−0, &( , >2826<&( (.+%42,2−0, 
−%+8%,2−0, .%∃5.2−0 < −. ..)� 

κζ αλαττ <ϖεσζ ϖµιτ> (ΟΝΓ: κ−95) 

↔Ο2∃<4∃2 &%,2), ∃5./(&2, ,<4<>%, & ∗35 </< .%9<−2 ∃2∃<>−&<∗540 .%4.%/&Α> 
3∃%+&)∃%>, 2 >%;(− ∗Α−0, <6 −%+83<&2≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 420).  

�Α κεππ ϖαδονατϕ. ςαγψ κζ αλαττ ϖεττε, ϖαγψ ϖαλαµι ιλλεγ〈λισ σζ∀χσ κσζτεττε, δε αζ ισ 
λεηετ, ηογψ α ϖαλυταζλετβεν ϖ〈σ〈ρολτα� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 354).  

Α γραµµατικαι ελτρσεκ ϕελεντ∀σ ρσζε α κτ νψελϖ σζ⌠κπζσι ρενδσζερβεν λϖ∀ 

ελτρσεκρε ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα: αζ οροσζ νψελϖρε σζλεσ κρβεν ϕελλεµζ∀ α δεµινυτϖυµοκ (α 

κιχσινψτ!−βεχζ! κπζ!κ) γψακορι ηασζν〈λατα: 

36, (365,) #∃ +∃5365∋ (95−/.) (≅ΑΒΧ:138) = 1. (τρφ) <σζεµλψρ!λ> ρσεν ϖαν 

ϖκιϖελ; αζ ιλψεννελ ϕ⌠ λεσζ ϖιγψ〈ζνι! 2. (τρφ) ηεγψεζι α φλτ; βρεν, φεσζλτεν φιγψελ; κινψιτϕα 

(νψιτϖα ταρτϕα) α φλτ (α σζεµτ); χσυπα σζεµ σ φλ 

%,&∋9: #∃ %010&5∋ (≅ΑΒΧ:69) = ηαϕσζ〈λον φγγ (µλικ) ϖµι (Λ: %−189) 

#∋ 9∗0#39: %010&5∃ 10(8%, &2 ∃%>, 5 ∃%8% (81: %−201) = εγψ ηαϕα σζ〈λα σεµ γρβλ 

µεγ; σεµµι β〈ντ⌠δ〈σα νεµ εσικ 

#∃ %010&05 %− 1(8% (∗Α−0, %∃262−03)) (≅ΑΒΧ:77) = εγψ ηαϕσζ〈λνψιρα (ϖαν ϖµιλψεν 

〈λλαποττ⌠λ); εγψ ηαϕσζ〈λ ϖ〈λασζτϕα ελ ϖµιτ!λ; ηαϕσζ〈λον µλικ ϖµι <πλ. λετε>; εγψ ηαϕσζ〈λον 

φγγ; ηαϕσζ〈λ ηϕα ϖµινεκ (Λ: %−190) 

2∋.0%∃− 4010%∃ (4010%365∃) (Ι%/0∃/.) (≅ΑΒΧ:111) = (νπκλτ) µερσζ, ϖακµερ!, 

ελσζ〈ντ <εµβερ> (Ο−Μ: Ι/35) 

23/#∃− (4010%∃) 4010%365∃ (Ι%/0∃/.) = (νπκλτ) σζιλαϕ εµβερ, β〈τορ, µερσζ φιχκ⌠ 

(Ο−Μ: Ι/293) 



 20

(%∃9∃9:&− (.∋∗>∃9:&−) <∃ >,%09; (>,%09,5,) (≅ΑΒΧ:504) = γυρυλ α 

νεϖετστΗλ; ηασ〈τ φογϕα νεϖεττβεν / α νεϖετστΗλ (Λ: >−22) 

)0. 5∗;1;650+ 10<>, 5 ∃%8% ∗Α−0, &2=%4<−03), .+)−2−03) (≅ΑΒΧ:216) = ϖκι 

σζ〈ρνψα / ϖδελµε / ολταλµα αλαττ ϖαν (Λ: 5−400); ϖκινεκ α σζ〈ρνψαι αλ〈 βϖικ (Λ: 5−400); 

ϖδΗσζ〈ρνψα αλ〈 ϖεσζ (∆−Κ:13) στβ. 

Α µαγψαρ νψελϖρε σζ⌠κπζσι ρενδσζερβεν α δεµινυτϖυµοκ ηασζν〈λατα εγψ〈λταλ〈ν 

νεµ ϕελλεµζ∀: 

↔Ξ2 .+%9/Α( 623/58< % #0>5, )0510#,+&−, 2 62 %9<∗∃< ∗54(> ∗<−0≈ (1. 
/6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 11).  

�Α µλτβελι ρδεµεκ ελ!ττ φλδιγ ηαϕολυνκ, δε α τϖεδσεκρτ οδαχσαπυνκ� (Α. 
Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 10).  

Α Η≅5% %∃(5∋Β∋::∃Α∃ 5≅%)∃Α∃ 7∆6)9 χ. κνψϖ σζερζ∀ι αζ οροσζ σ µαγψαρ 

τεστρσζνεϖεκ τββεσ σζ〈µβαν τρτν∀ ηασζν〈λατ〈ϖαλ καπχσολατβαν µεγϕεγψζικ, ηογψ α µαγψαρ 

νψελϖ ϕελλεµζ∀ σαϕ〈τοσσ〈γα, ηογψ α π〈ροσ τεστρσζνεϖεκ εγψικνεκ κιεµελσρε, 

κιηανγσλψοζ〈σ〈ρα α φλ σζ⌠τ ηασζν〈λϕα (Ι9ΧΧ 1968:235). Α µαγψαρ νψελϖ εζεν σαϕ〈τοσσ〈γα α 

µαγψαρ ΦΕ−εκ γραµµατικαι σζερκεζετβεν ισ µεγνψιλϖ〈νυλνακ:  

φλ φλλελ ηαλλ ϖµιτ = �νεµ µεγβζηατ⌠ φορρ〈σβ⌠λ ϖ. χσακ βιζονψταλανυλ ηαλλ ϖµιτ� 

(ΟΝΓ: φ−1045)(ς.: 5∗∃∋+ (5∗∃∋650+) 3(∃; 0.#,+ 3(0+ 3/Α92−0 1−%, % 1(> 

(≅ΑΒΧ:210))  

φλ λ〈βα [φλ λ〈ββαλ] α σρβαν [α κοπορσ⌠βαν] ϖαν = �αννψιρα βετεγ ϖ. ρεγ, ηογψ µ〈ρ 

νεµ ληετ σοκ〈ιγ� (ΟΝΓ: λ−10)(ς.: 0.#0/ #040/ % +04,1∋ ∗Α−0, 3−%)−0 (≅ΑΒΧ:460)) 

µεγρεσζκροζζα α φλ σζεµτ = �λοπϖα οδανζ, αηοϖα νεµ ιλλενε νζνιε� (τρφ) (ΟΝΓ: 

σζ−639)(ς.: <∃)3&9,9: / <∃)3&5∃9: 41∃<∃ (.+%3−.) (41∃<∋#∃)∃) (8+5∗%−.+%3−.)) 

χ) Σζ⌠ρενδι ελτρστ: 

Α γραµµατικαι ελτρσ εγψικ σαϕ〈τοσ φορµ〈ϕα, µελψβεν α φορδτ〈σκορ αλκαλµαζοττ 

µαγψαρ φραζεολογιζµυσ σζ⌠ρενδϕε νεµ εγψεζικ µεγ αζ οροσζ φραζεολογιζµυσ σζ⌠ρενδϕϖελ. Α 

φραζεολογιζµυσοκ σζ⌠ρενδϕρε, κεϖσ κιϖτελτ∀λ ελτεκιντϖε, α σζ⌠ρενδι κτττσγ ϕελλεµζ∀, 

αζονβαν α ΦΕ−εκ κτττ σζ⌠ρενδϕρε αζ αδοττ νψελϖ σζ⌠ρενδϕνεκ σαϕ〈τοσσ〈γαι, σζ⌠ρενδι 

σζαβ〈λψαι α ϕελλεµζ∀εκ. Α ΦΕ−εκ σζ⌠ρενδϕβεν λτρεϕττκ ιδεϕβεν αζ αδοττ νψελϖβεν 

ρϖνψβεν λϖ∀, αζ αδοττ νψελϖ σζ⌠σζερκεζετειρε σ µονδαταιρα ϕελλεµζ∀ σζ⌠ρενδι σαϕ〈τοσσ〈γοκ 

τκρζ∀δνεκ ϖισσζα. 

Α µαγψαρ µονδατ σζ⌠ρενδϕε ϖισζονψλαγ σζαβαδ, νεµ φγγ σεµ α σζαϖακ σζ⌠φαϕι 

ηοϖαταρτοζ〈σ〈τ⌠λ, σεµ πεδιγ µονδατβελι φυνκχι⌠ϕ〈τ⌠λ, αζονβαν εγψεσ µονδατρσζεκνεκ α 

µονδατβαν µεγηατ〈ροζοττ ηελψκ ϖαν. Παππ Φερενχ ∆εζσ∀ Λ〈σζλ⌠ νψελϖτιπολ⌠γιαι κυτατ〈σαινακ 

ερεδµνψει αλαπϕ〈ν α µαγψαρ σ αζ οροσζ νψελϖ σζ⌠ρενδι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ α κϖετκεζ∀κβεν 
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σσζεγζι: �Α µαγψαρ µονδατ σζ⌠ρενδϕρε α κϖετκεζΗ φΗ τρϖνψσζερΜσγ ϕελλεµζΗ: αζ ϕ 

ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζ⌠ λογικαι ηανγσλψ αλαττ λϖΗ µονδατρσζ (α τµα) µινδιγ αζ 〈λλτµ〈νψ 

ελΗττ 〈λλ. Α τββι, ηανγσλψταλαν σζ⌠ σορρενδϕε σζαβαδ � 〈λληατ α λογικαι ηανγσλψ αλαττ λϖΗ 

σζ⌠ σ α ραγοζοττ 〈λλτµ〈νψ ελΗττ, ιλλετϖε υτ〈ν ισ� (Π9≅Β∋:)∃−Ι9ΧΧ 1982:201; ∆εζσ! 1970). 

Μ〈συττ αζ οροσζ σζ⌠ρενδ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ελεµεζϖε, σ α µαγψαρ νψελϖ σζ⌠ρενδϕϖελ 

εγψβεϖετϖε Παππ Φερενχ α κτ νψελϖ σζ⌠ρενδβελι αζονοσσ〈γαιτ σ ελτρσειτ αζ αλ〈ββι κτ 

αλαπσζαβ〈λψβαν φεϕτι κι:  

�Αζ ελσΗ αλαπσζαβ〈λψ κιµονδϕα, ηογψ ελΗββ ϕν α τµα, αζυτ〈ν α ρµα � ελΗββ ϕν α 

µ〈ρ ισµερτ δολογ, αζτ〈ν αζ ϕ. ⊆γψ ϖαν εζ α µαγψαρβαν ισ.  

Α µ〈σοδικ αλαπσζαβ〈λψ α φελσζνεν µΜκδικ σ αζ αλανψ σ 〈λλτµ〈νψ εγψµ〈σηοζ 

κπεστ ελφογλαλτ ηελψτ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ: αζ οροσζβαν αζ αλανψνακ σ αζ 〈λλτµ〈νψνακ µινλ 

κζελεββ κελλ λεννιε εγψµ〈σηοζ� 

Α µαγψαρβαν νεµ γψ ϖαν (φελσζνι σζαβ〈λψ), αζ 〈λλτµ〈νψ λεηετ κζελ αζ αλανψηοζ, δε 

ππεν µεσσζεββ ισ κερληετ τΗλε, α κτ φΗµονδατρσζ κζττ α µαγψαρβαν ιλψεν κλνσ 

ϖονζ⌠δ〈στ (κζελ〈λλ〈στ) νεµ σζλελνκ. 

Αζ οροσζ ΣςΟ τπυσ νψελϖ (αηολ αζ αλανψτ Σ � Συβϕεχτ �, αζ 〈λλτµ〈νψτ ς−ϖελ � ςερβ �

, αζ εγψβ κιεγσζτσεκετ αζ ιγηεζ Ο−ϖαλ � Οβϕεχτ � ϕελλϕκ: αλανψ + 〈λλτµ〈νψ + τββι 

µονδατρσζ. 

Α µαγψαρ ινκ〈ββ ΣΟς τπυσ νψελϖ: αλανψ + τ〈ργψ + 〈λλτµ〈νψ, δε λεηετ ΣςΟ σορρενδ 

ισ, µιντ αζ οροσζβαν. 

Α σζαβαδ µαγψαρ σζ⌠ρενδ µελλεττ, � ε σζαβαδσ〈γ ππ αζ ακτυ〈λισ τµα−ρµα 

ϖισζονψοκ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λ � τββφλεκππεν µονδηατϕυκ εζτ: Α φι κνψϖετ ολϖασ (ΣΟς) 

Α φι ολϖασσα α κνψϖετ. 

Εγψ κνψϖετ ολϖασ α φι.   Ν∃1:7,5 7,9∃∋9 5#,43 (ΣςΟ) 

Εγψ κνψϖετ α φι ολϖασ� (Παππ 1979:281−282). 

Παππ Φερενχ σζεριντ τεη〈τ α µαγψαρ νψελϖβεν α λεγσεµλεγεσεββ ϖαρι〈νσ α ΣΟς 

σζ⌠ρενδ! µονδατ. 

↔�Φ 8%,%+? .+2,45, � %−,(12/ ∃&)60 .+(;&<>, 3%,(+9(&&% &(,%6>5−<>Α> 
−%&%>, � < .%,(+0−(: >&( %1(&0 ;2/0, 1−% ∆−% )∗0,<%0.,9 &2 ,23 −2∃%( #∋)∗,−9#0∋ 
%)∋7∃91∋#,∋≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 100). 

� ⊃ν ιγαζατ µονδοκ � φελελτε α ηερχεγ, ϖ〈λτοζατλανυλ ρενδτηετετλεν νψυγαλοµµαλ �, σ 
ηιγγψε ελ: ναγψον σαϕν〈λοµ, ηογψ εζ ιλψεν κελλεµετλεν ηατ〈στ τεσζ νρε (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. 
ΦλκεγψελµΚ, 89). 

χ(0.,9:/&0/9, & 3+∃ (≅ΑΒΧ:465) 
= �3−2&%,<−03) 35>239(49<>� (, 3 6&.) 

ελµεγψ αζ εσζε ϖκινεκ (⊃Κσζ:339) = 
�µεγβολονδυλ� 
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↔ Κ<+?9∃2! Σ+%30−( −+(.2−03)! ϑ−% ,Α, & 3+∃ &061,?≈ (>. ?≅;Α9)∃(. 
>9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 46).  

�∆ε Κιρϕυσκα! Ηαγψϕα µ〈ρ αββα, η〈τ ελµεντ αζ εσζε?�� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ 
Μαργαριτα, 63). 

 

)0.#,+∃9:/)0.#−9: ∗353 &2 ∃%8% 
(≅ΑΒΧ:331) = �.%∃592−03) &2 ∃%8%−/., 
.Α−2−03) 5∗<−0 ∃%8%−/.� (,% 2 6&.) 

κεζετ εµελ ϖκιρε; ϖκινεκ αζ λετρε τρ 
(⊃Κσζ:688) 

↔Κ<+%,, 8%,%+)−, ∗Α/ =%+%9<: 1(/%,(∃, =%+%9<: %+2−%+, /?∗<>(∋ .2+−<<. Κ−% 
.%3>(/ )0.#−9: &2 &(8% ∗353?≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 539).  

�Αζτ µονδϕ〈κ, Κιροϖ ϕ⌠ εµβερ ϖολτ, κιτ∀ν! σζ⌠νοκ, α π〈ρτ κεδϖενχε. Κι µερτ κεζετ 
εµελνι ρ〈?� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 451).  

δ) Γραµµατικαι σ σζ⌠ρενδι ελτρσεκετ: 

Αζ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε σορ〈ν ναγψον γψακραν εγψσζερρε 

τββφλε ελτρσ ισ µυτατκοζικ: λεξικαι, γραµµατικαι, σζ⌠ρενδι: 

∗∃&5∗;%∃9:/∗∃&5∗;9: ∗09 
(≅ΑΒΧ:380) = �3</0&% 5,/(103), 
623/592−03)� 

α σζ〈ϕ〈τ τ〈τϕα (ΟΝΓ: σζ−61) = 
�χσοδ〈λκοζικ, β〈µυλ ϖµιν�; ελτ〈τοττα α 
σζ〈ϕ〈τ (ΟΝΓ: σζ−63) = �ελχσοδ〈λκοζοττ� 

↔#%− −2∃−−% ,Α ,3(: </< 3 ∗(31(3−&Α><, </< 3 1(3−&Α>< ;(&Χ<&2>< 6&2−03) � 
%4<& ,Α∗%+! Ν −% &(.+(>(&&% 3.5−2(903)� Β90, 8(&(+2/−−% 3>%−+<−, ∗09 
∗∃&5∗;1�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 196). 

�ϑεγψεζζτεκ µεγ µινδνψ〈ϕαν: ϖαγψ τισζτεσσγεσ ν!ϖελ ταρτσατοκ καπχσολατοτ, ϖαγψ 
τισζτεσσγτελεννελ� χσακ εγψ ϖ〈λασζτ〈σ λεηετσγεσ! Μ〈σκλνβεν οκϖετλενλ βελεγαβαλψοδικ αζ 
εµβερ� Λ〈µ χσακ, α τ〈βορνοκ γψ β〈µυλ, ηογψ µγ α σζ〈ϕ〈τ ισ ελτ〈τοττα�� (Φ. 
∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 174). 

10%,9:/)0/+∃9: &∋2− &2 1(> 
(≅ΑΒΧ:231) = ∋&(%;<42&&%, ,&(62.&% 
5∗(;42−03), 62>(12−0, %∗&2+5;<,2−0 
1−%−/. , 3(∗( 32>%>, 62 32><> 3%∗%:; % 
;(/2&<<, >Α3/<, 15,3−,(, 3%3−%)&<< < −. 
..∋  

αζον καπϕα µαγ〈τ, ηογψ�; εγψ 
γονδολατον καπτα µαγ〈τ (Γ−Υ: Ο−Μ/407) 

↔Θ& 310%,1 &∋2−, ,.+%1(>, #∃ 0.#0/ +;&1,, %− ∃%−%+%: .%∃2−</3) ,4+58 3% 
3>(=5, =%−) 3>()−03) ∗Α/% < &(1(>5, &% (>5 ,3≅ =%−(/%30 3>()−03)≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 409). 

�Εγψβκντ εγψ ολψαν γονδολατον καπτα µαγ〈τ, αµελψτ!λ ηιρτελεν καχαγ〈σρα φακαδτ, 
νεµ ϖολτ υγψαν µιν νεϖετνιε, δε αζρτ µγισ νεϖετηετνκϕε ϖολτ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. 
ΦλκεγψελµΚ, 367). 

%;/9, / %;(0.,9: ,< 4010%; (,< 
3+∃) 1−%, 5 ∃%8% (≅ΑΒΧ:78, 94)  

#∋ %;(0.,9 (#∋ ,.9,) ,< 4010%; 
(,< 3+∃)(Λ: 4−212)  

νεµ µεγψ κι ϖκινεκ α φεϕβΗλ (εσζβΗλ) 
ϖµι 

↔� Ν 6&2(−(, ∃&)60, ,Α >&( %1(&0 &+2,<−(30. Ε2,(9&<: ,29 3/512: 5 >(&) ,< 3+∃ 
#∋/.=9≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 155). 
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�� Τυδϕα, ηερχεγ, νεκεµ ν ναγψον τετσζικ. Αζ ελ!ββι εσετ νεµ µεγψ κι α φεϕεµβΗλ� 
(Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 138). 

41−.∋9:/&+09∗∋9: )∗∃%.∋ % 41∃<∃ 
= �−+(6,% %∋(&<,2−0 4(:3−,<−(/0&%( 
.%/%;(&<( ,(Χ(:� (≅ΑΒΧ: 439) 

σζεµβενζ αζ ιγαζσ〈γγαλ (Κ: )−367); 
σζεµβε νζ αζ ιγαζσ〈γνακ (Ο−Μ: Ι/282) 

↔Σ54(> 41−.∋9: )∗∃%.∋ % 41∃<∃, − < 8%3−0 .%,(+&5/ 3,%( /<∋% , 3−%+%85 ∗545Χ(8% 
3∃,%60 %∗/2∃% &%1&%8% 3,(−</2≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 125). 

�Νζζνκ σζεµβεε αζ ιγαζσ〈γγαλ. � ⊃σ ! ισ α φελη!κ κζττ υτατ τρ! ϕσζακαι γιτεστ 
φελ φορδτοττα αρχ〈τ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 168). 

(%∃9∃9:&−/&(%∃9,9:&− <∃ 4010%3 
= �.+<=%4<−0 , 5;23, , %−12)&<(� (≅ΑΒΧ: 
504) 

α φεϕηεζ καπ <κτσγβεεσσβεν, 
ταν〈χσταλνσ〈γ〈βαν> (Κ: 4−210); α φεϕτ 
φογϕα (Μ−Ο: Ι/678) 

↔Ρ2&), %3−2,9<30 %4<&, &(%∃9,1 &∋2− <∃ 4010%3≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 92). 
�� Γανψα α φεϕηεζ καποττ, αµικορ εγψεδλ µαραδτ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. 

ΦλκεγψελµΚ, 82). 

↔Θ& &23−%/0∃% .+<9(/ , 3(∗) 1−%, (%∃9∃−&: <∃ 4010%3, 35>(/ 3%%∗+26<−0, 1−% 
9/).2 (8% %3−2/230 , ∃2∗<&(−(≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 146). 

�Μαγ〈ηοζ τρτ ϖαλαµεννψιρε, α φεϕηεζ καπϖα µεγ τυδτα 〈λλαπτανι, ηογψ καλαπϕ〈τ αζ 
ιροδ〈βαν ηαγψτα� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 197). 

<∃ &),#0/ ∃−%, 10(:, 5 ∃%8% = �&2 
3%4(+;2&<<, <;4<,(&<<, .%4 62Χ<−%:, 
%.(∃%: (∗Α−0, ;<−0, 3<4(−0 < −. ..)� (, 5 
6&.) 

ϖκινεκ α η〈τα µγ βϕϖα; ϖκινεκ α 
ϖδΗσζ〈ρνψαι αλττ; ϖκινεκ α ϖδελµε αλαττ 

↔Π,%: −%,2+<Χ ∗(;2/ <6 33Α/∃<, ∃2∃ ∗Α −(∗( &( .+<9/%30 %−,(12−0, 3.+)103) � 
∃2 /519( <∃ #∃6∋/ 6,∗050/ &),#0/!≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 517).  

�Σζ〈µ∀ζττ τ〈ρσαδ µεγσζκττ α σζ〈µ∀ζετσβ!λ, ϖιγψ〈ζζ, νεηογψ νεκεδ κελλϕεν µαϕδ 
ρτε φελελνεδ, ινκ〈ββ βϕϕ µεγ α µι σζλεσ η〈τυνκ µγττ!� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ 
γψερµεκει, 433).  

)010>∃ ()010>,%, )010>,%6,) 
∗353 #∃ &∋∗.?∋ = �3%,(+9(&&% 
1<3−%3(+4(1&%, %−∃+%,(&&%, <3∃+(&&( 
(8%,%+<−0, 3∃262−0, 62),/)−0 < −. ..)�  
(≅ΑΒΧ:338)  

σζϖρε τεσζι α κεζτ <ρενδσζ. εσκϕε ϖ. 
〈λλτ〈σα !σζιντεσγνεκ ϕελεκντ> 
(⊃Κσζ:1295) 

↔Η<.>2& )∗,10>,1 ∗353 5 &∋∗.?3≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 506).  
�Λιπµαν σζϖρε τεττε α κεζτ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 424).  

#∋ &%0.,9: / #∋ &%∋&9, (#∋ 
&)3&5∃9:) 41∃< 3 ∃%8%, 3 1(8%  = 
�7+<3−2/0&%, ,&<>2−(/0&%, &(%−+Α,&% 
3>%−+(−0 &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/.� (, 1 6&.) 
(≅ΑΒΧ:414)  

νεµ ϖεσζι λε (λε νεµ ϖεσζι) α σζεµτ 
(τεκιντεττ) ϖκιρ!λ, ϖµιρ!λ (Μ−Ο: ΙΙ/791) 
(Κ: 4−51) 

↔Λ−2/<& #∋ &%0.,1 3 Κ<+%,2 <3.Α−5?Χ(8% %<41−.∃≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 
15Μ9&9, 441).  
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�Σζτ〈λιν νεµ ϖεττε λε Κιροϖρ⌠λ φρκσζΗ τεκιντεττ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ 
γψερµεκει, 371).  

ε) Λεξικαι σ γραµµατικαι ελτρσεκετ: 

#∃ %&∋( )∃∗∃( ()∃∗3&∃() = �%1(&0 
∗Α3−+%, 3 ∗%/09%: 3∃%+%3−0? (&(3−<30, 
>12−03) < −. ..)� (, 1 6&.) (≅ΑΒΧ:311)  

τελϕεσ γΗζζελ = �γψορσαν <ηαλαδ>� (Κ: )−
52) 

↔# ∃%&∋( &%)∗+), , %−−(.(/0, 123%, , 4(,)−0 5−+2, .%(64 7(−(+∗5+83∃%−
#α+92,3∃%: ;(/(6&%: 4%+%8< #∃ %&∋( )∃∗∃( .%4=%4</ ∃ 7(−(+∗5+85≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. 
,−∗∃&, 5). 

�Νοϖεµβερ ϖγν, εγψ ολϖαδ〈σοσ ναπον ρεγγελ 9 ⌠ρακορ α Πτερϖ〈ρ−ςαρσ⌠ 
ϖαστϖοναλον τελϕεσ γΗζζελ κζελεδεττ α ϖονατ Πτερϖ〈ρ φελ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. 
ΦλκεγψελµΚ, 5). 

Α κτ ΦΕ ελτρ εγψµ〈στ⌠λ λεξικ〈λισαν σ γραµµατικαιλαγ. Μ〈σ σζ⌠ σζερεπελ αζ οροσζβαν 

σ µ〈σ α µαγψαρβαν: (&,1< � τελϕεσ), αζ οροσζβαν ελλϕ〈ρ⌠ (∋5), α µαγψαρβαν πεδιγ τολδαλκ (−

ϖαλ, −ϖελ) ταλ〈ληατ⌠, α µαγψαρ φ∀νϖ εγψεσ σζ〈µβαν, αζ οροσζ φ∀νϖ τββεσ σζ〈µβαν σζερεπελ 

(#5=5<−γ∀ζζελ). 

&>,9:/&>,%∃9: (&04#∃9: / 
&40#−9:) &0 &%∋9∃ ∃%8% = �<6,%4<−0 
.%.+(∃2>, .+<4<+∃2>< < −. .., 3%642,2) 
&(,Α&%3<>Α( 53/%,<) ;<6&< ∃%>5−/.; 
85∗<−0, 4%,%4<−0 4% 3>(+−<)� 
(≅ΑΒΧ:422)  

αγψονσζεκροζ ϖκιτ; σρβα τεσζ ϖκιτ; α 
µ〈σϖιλ〈γρα κλδ ϖκιτ (ΟΝΓ: µ−473) 

↔� Υ=! Ω=! � ∃+<,</3) 1<&%,&<∃, < 42;( 4+%;0 (8% .+%∗<+2/2, � 2 ,(40 .%∃%:&<∃ 
&( −% 1−% 62 4(3)−0 µΑ3)1, 2 62 4(3)−0 ∋(/∃%,Α= #∃ 909 &%∋9 &>,%;%∃1, � ∃<,&5/ %& 
∃&)60?≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 15). 

�� Μερτ α µεγβολδογυλτ νεµηογψ τζεζερ, ηανεµ τζ ρυβελρτ ισ α µ〈σϖιλ〈γρα κλδττ 
ϖολνα β〈ρκιτ, � µαγψαρ〈ζτα α ηερχεγ φελ β⌠λιντϖα� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 14). 

Αζ ελ∀ζ∀ οροσζ ΦΕ−βεν λεξικ〈λισ τββλετ φιγψεληετ∀ µεγ (2∃2), εζενκϖλ ελλϕ〈ρ⌠ 

σζερεπελ α ΦΕ−βεν, µγ α µαγψαρβαν τολδαλκκαλ ταλ〈λκοζυνκ. Αζ ιγεπ〈ροκ µεγλτε ισ αζ οροσζ 

νψελϖρε ϕελλεµζ∀. Σζκσγεσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ εββεν αζ εσετβεν κτ κλν〈λλ⌠ ΦΕ 

ϖεγψτσϖελ (κονταµιν〈χι⌠ϕ〈ϖαλ) 〈λλυνκ σζεµβεν. Α σζερζ∀ αζ αλ〈ββι κτ οροσζ ΦΕ−ετ ϖεγψτι 

σ γψ αλακυλ κι α κτ ΦΕ−β∀λ κιαλακτοττ αλκαλµαζοττ ϖαρι〈νσα: #∃ 909 &%∋9 &>,%;%∃1. 

�,< +3(, &07,#,1, &10#∃� (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 575). 
�α σζνψογβ⌠λ ελεφ〈ντοτ χσιν〈λτακ (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 518). 

� 1(/%,(∃ &∋2∋ #∃ 3+∋� (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 158). 
�µεγϖαν α µαγ〈ηοζ ϖαλ⌠ εσζε � (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 140). 

� & #04 .0 4010%;� (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 29). 
� τετΗτΗλ ταλπιγ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 26). 

� % 9,&5∃( .∋∗>3� (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 35). 
� κορδ〈βαν ταρτοµ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 31). 
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Αζ αλ〈ββι οροσζ σ µαγψαρ ΦΕ−εκ κζττ ισ λεξικ〈λισ, γραµµατικαι, σ∀τ, σζερκεζετι 

ελτρσεκ ισ µυτατκοζνακ: 

%∋6∃9:/)0%∋&,9: 4010%3 
(≅ΑΒΧ:63) = �.+<=%4<−0 , 5&Α&<(, , 
%−12)&<(, %8%+12−03)�  

λεηοργασζτϕα α φεϕτ; λ⌠γατϕα αζ ορρ〈τ; 
βνακ ερεσζτι α φεϕτ; βνακ αδϕα µαγ〈τ 
(Κ: 4−184) = �λετρικ, ελσζοντψολοδικ, 
βσλακοδικ, σζοµορκοδικ� 

↔Κ2&2,∃<& < 32> .%&)/, 1−% &28+5∗</ < .+%9−+2Ι</3), , )0%∋&,1 &%0∆ 
(0(1∃93∆ 4010%3≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 156). 

�Καναϖκιν µαγα ισ βελαττα, ηογψ µεγβοχσ〈τηατατλαν ηανψαγσ〈γοτ κϖετεττ ελ, 
β∀νβ〈ν⌠αν λεηοργασζτοττα σζΗκε φεϕτ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 210). 

%;2∗0&,9: / ;2∗∃&;%∃9: 
(%;5,#39: / %;5,.;%∃9:) ,< 4010%; (,< 
)∃+−9,) ∃%8%  = �3−2+2−03) 62∗Α−0; 
%3−2,/)−0 >Α3/0 % ∃%>−/. </< % 1(>−/.� 
(≅ΑΒΧ:90)  

κιϖερ / κιϖετ ϖκιτ, ϖµιτ α φεϕβΗλ (Κ: 4−15)

↔ϑ−% −Α, 4(−%1∃2, %;2∗0&: ,< 4010%;, &( ∗%:3) (8%, −2∃<(, ∃2∃ %&, 3</0&Α 
−%/0∃% 3% 3/2∗Α><, =+2∗+Α −%∗∃% 3 +%∗∃<><≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 493).  

�Υγψαν, γψερµεκεµ, ϖερδ κι α φεϕεδβΗλ, σ νε φλϕ τ!λε, αζ ιλψενεκ, µιντ !, χσακ α 
γψενγββελ σζεµβεν ερ!σεκ, σ χσακ α φλνκκελ β〈τρακ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 
414).  

02%∋&9, 41∃<∃+, (Ο−Μ: Ι/994) = 
�%8/)4(−0, %8/)&5−0� 

κρλϕ〈ρτατϕα α σζεµτ (Ο−Μ: Ι/994); 
<φρκσζ!εν> κρλϕ〈ρτατϕα α τεκιντεττ 
ϖµιν, ϖηολ 

↔�.%−%>5 1−% %& <3.582&&% 02%∋1 41∃<∃+, 4%>2, ∃2∃ ∗Α %.232)30 , ∃2;4%> 
%∃&( 5,<4(−0 .% 2−(<3−5≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 8). 

��ριαδταν τεκιντεττ κρλ, µιντηα αζτ ϖ〈ρν〈, ηογψ µινδεν η〈ζνακ µινδεν αβλακ〈β⌠λ 
εγψ−εγψ ατειστα νζ λε ρ〈� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 14). 

 

φ) Αζ οροσζ σ α µαγψαρ ΦΕ−εκ η〈ροµ κριτριυµβαν ισ κλνβζνεκ εγψµ〈στ⌠λ: 

κζττκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν, γραµµατικαι σζερκεζετκβεν σ 

σζ⌠ρενδϕκβεν ισ ελτρσεκ µυτατκοζνακ: 

% .∋%5∃( (%3−2,2−03), 3<4(−0, 
&2,<4(−03), 623<4(−03) < −. ..) (.+%3−.) = 
�&( 62>5;(>, &(62>5;&(:� (≅ΑΒΧ:130)  

π〈ρτ〈βαν µαραδ ϖκι; νεµ ϖεσζικ 
φελεσγλ; ϖνλ〈νψ µαραδ (ΟΝΓ: π−276) 

↔Π% ∃262/%30 (:, 1−% 5; 3%,3(> &( .+%.2/2 4(,∃2 4,24∋2−0 .)−0 /(−, � 3−2/% 
∗Α−0, < 0&9∃#∋9&− % .∋%5∃(≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 372). 

�Νηα γψ ρµλεττ νεκι, ηογψ µ〈ρ εγσζεν �ελϖεσζεττ λ〈νψ�, µ〈ρ 25 ϖεσ, τεη〈τ νψιλϖ〈ν 
π〈ρτ〈βαν µαραδ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 333). 

%%∋∗( .#0+ = �3%,(+9(&&% 
.+%−<,%.%/%;&% −%>5 ∃2∃ &24%, 
∃5,Α+∃%> (<4−<, .%:−< < −. ..); % −(1(&<< 
4(/, % &2+59(&<< %∗Α1&%8% .%+)4∃2� 

⌠ρι〈σι φελφορδυλ〈σ; µινδεν α φεϕε τετϕν 
〈λλ; µινδεν φενεκεστΗλ φελ ϖαν φορδτϖα (Κ: 
.−186) 
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(≅ΑΒΧ:56)  

↔Β ,%− −%/0∃% 1−% .%∃262/%30 ∆−%− 3∃,(+&Α: ∃&)6<9∃2, ∆−%− 4+)&&%: 
<4<%−<9∃2, < ,3( %.)−0 ,6∗2/2>5−</%30, ,3( , 4%>( %%∋∗( .#0+ )0610!≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 374). 

�⊃σ εκκορ, µιηελψτ µεγϕελεντ εζ α νψαϖαλψ〈σ ηερχεγεχσκε, εζ α ηιτϖ〈νψ κισ φλκεγψελµ∀, 
εγψ χσαπ〈σρα µεγιντ µινδεν φελκαϖαροδοττ, µινδεν φενεκεστλ φελφορδυλτ α η〈ζβαν!� (Φ. 
∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 335). 

%0.,9: <∃ #0& ∃%8%−/. = 
�%∗>2&Α,2−0, ,,%4<−0 , 62∗/5;4(&<(, 
%∗Α1&% %∗(Χ2) 1−%−/. < &( ,Α.%/&)) 
%∗(Χ2&&%8%� (≅ΑΒΧ:73)  

αζ ορρ〈ν〈λ φογϖα ϖεζετ  ϖκιτ (Κ: #−272); 
µεγτϖεσζτ, βεχσαπ 

� <∃ #0& %0.,1∃ � (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 375). 
�αζ ορρ〈ν〈λ φογϖα ϖεζετγεττε� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 336). 

<∃&%∋9,9: ∃%>5−/. % +0∗.3  

ς.: .∃%∃9:/.∃9: % +0∗.3 ∃%>5−/. = 
�3</0&% 542+<−0 ∃%8%−/. , /<∋%� (8+5∗%−
.+%3−.) (Ο−Μ: Ι/841) 

ποφ〈ν ϖ〈γ ϖκιτ; ποφ〈ϕ〈βα ϖ〈γ ϖκινεκ; 
σσζεϖερι (σσζετρι ϖκινεκ α ποφ〈ϕ〈τ (δυρϖα, 
νπ) (Ο−Μ: Ι/841) 

↔#1(+2 , +(3−%+2&( ) %4&%>5 −<.5 )0 +0∗.∋ <∃&%∋9,1, − >5;(3−,(&&% 
.+<6&2/3) .+(%∗+2;(&&Α: .%∆−≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 121). 

�Τεγναπ εστε αζ ττερεµβεν σσζεϖερτεµ εγψ ιλλετΗνεκ α ποφ〈ϕ〈τ, − ϖαλλοττα µεγ φρφιασ 
νψλτσ〈γγαλ α λελκιλεγ µεγϖ〈λτοζοττ κλτ!� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 164). 

↔Ν ∃+%>( −%8%, 1−% ∆−% ,Α −2∃ ,Α+2;2(−(30: )0 +0∗.∋ <∃&%∋9,1?≈ (>. 
?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 121). 

�Αζονκϖλ µιρτ φεϕεζι κι µαγ〈τ ιλψεν χσυνψ〈ν: ↔σσζεϖερτεµ α ποφ〈ϕ〈τ≈�?� (Μ. 
Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 164). 

&Ο∋<.,9: ∃%>5−/. (∃%8%−/.) )0 7∋+3−1. 

&Ο∋<.,9: ∃%>5−/. )0 Π,<,0#0+,, 

&Ο∋<.,9: )0 3(3 ∃%>5−/. = ∋3</0&% 
542+<−0 ∃%8%−/. , /<∋%∋ (8+5∗%−.+%3−.) (Ο−
Μ: ΙΙ/713) 

οδατ, οδαϖ〈γ, οδασ⌠ζ ϖκινεκ 

ϖκινεκ αζ αρχ〈βα ϖ〈γ, νψακον ϖ〈γ ϖκιτ, 
ποφον χσαπ ϖκιτ  

νψακον ϖ〈γ; φλεστ αδ ϖκινεκ (Ο−Μ: 
ΙΙ/713) 

↔Υ−% ,−%+%:, ∗5451<, %1(,<4&%, /(,9%:, &Ο∋<.,1 24><&<3−+2−%+2 )0 .∗340+3 
3(3≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 103). 

�Εζ α µ〈σοδικ αλιγηανεµ βαλκεζεσ ϖολτ, µερτ α µ〈σικ ολδαλρ⌠λ ϖ〈γτα νψακον αζ 
αδµινισζτρ〈τορτ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 139). 

%010&; )0.#−1,&: .;20+ 5 ∃%8%−/. 
(≅ΑΒΧ:76) = �∃%8%−/. %=,2−Α,2(− 5;23� 

γνεκ 〈λλ α ηαϕα σζ〈λα; µινδεν 
ηαϕασζ〈λα γνεκ 〈λλ (ΟΝΓ: ε−225) = (1. 
ϕελ.) �αζτ σεµ τυδϕα, ηοϖ〈 λεγψεν 
ρµλετβεν� 

↔8010&; #2+(&5=< )0.#−1,&: .;20+, .%−%>5 1−% 42;( 3∃,%60 =%/%4&5?, 
.+%.<−2&&5? ,%4%: −∃2&0 −%/3−%,∃< %& .%15,3−,%,2/, 1−% /24%&< ∆−< (Χ( =%/%4&((, 
1−% %&< =%/%4&Α /(4)&Α> =%/%4%>≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 104). 
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�ςαρενυηα ηαϕα γνεκ µερεδτ, µερτ ζυββονψα χσυροµϖζ, η∀ϖσ ανψαγ〈ν 〈τ ισ 
µεγρεζτε, ηογψ α λε〈νψζ⌠ κεζε µγ ανν〈λ ισ ηιδεγεββ: δερµεσζτ!, ϕεγεσ� (Μ. Βυλγακοϖ. 
Μεστερ σ Μαργαριτα, 140). 

+3∗∃65, 2∋4∃∆9 )0 &),#∋ 10(:, 5 
∃%8% < ∗(6 4%..(≅ΑΒΧ:255) = �%Χ5Χ2(−3) 
%6&%∗, ,Α6Α,2(>Α: 15,3−,%> 3</0&%8% 
3−+2=2, ,%/&(&<), ,%6∗5;4(&<) < −. ..� 

ϖγιγφυτ (ϖγιγσζαλαδ) α ηιδεγ α η〈τ〈ν 
(ΟΝΓ: η−716) (∆−Κ:270) = �ιρτ⌠ζατ ϖ. 
ρµλετ φογϕα ελ� 

κιλελι α ηιδεγ <φλελεµτ!λ, ιϕεδτσγτ!λ>; 
ηιδεγ βορζονγ〈σ φυτ ϖγιγ ραϕτα (Κ: +−258) 

↔ϑ5,3−,5) +3∗∃65, % &),#∋, Ι<&4<+(∃−%+ .%/%;</ −+5∗∃5 < %8/)&5/3) .%1(>5−
−% &2 %∃&% 62 3,%(: 3.<&%:≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 140). 

�Α γαζδασ〈γι ιγαζγατ⌠ λετεττε α καγψλ⌠τ, η〈τ〈ν ϖγιγφυτοττ α ηιδεγ, σ µαγα σεµ τυδτα, 
µιρτ, η〈τρα νζεττ α µγττε λϖ! αβλακρα� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 190). 

.∗0>: )∗02∋>∃1∃ )0 &),#∋  
ς.: Ν0∗0< )0 50>∋ ()0 &),#∋) .∋∗=9 
(≅ΑΒΧ:254) = �%Χ5Χ2(−3) %6&%∗, 
,Α6Α,2(>Α: 15,3−,%> 3</0&%8% 3−+2=2, 
,%/&(&<), ,%6∗5;4(&<) < −. ..� 

βορσ⌠δζικ α η〈τα ϖµιτ!λ (ΟΝΓ: η−401) = 
�ιρ⌠ζικ, φλ ϖ. ναγψον ιδεγενκεδικ τ!λε� 

↔Θ∗0>: )∗061∃ )0 &),#∋ Ι<&4<+(∃−%+2≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 141). 

�ςγιγβορσ⌠ζοττ α η〈τα� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 190). 

+0∗0< )0 50>∋ ()0 &),#∋) .∋∗=9 
()∗02∋4∃∋9, ,.=9, )∗0.,∗∃∋9, )0.,∗∃∋9) 
(≅ΑΒΧ:254) = �%Χ5Χ2(−3) %6&%∗, 
,Α6Α,2(>Α: 15,3−,%> 3</0&%8% 3−+2=2, 
,%/&(&<), ,%6∗5;4(&<) < −. ..� 

βορσ⌠δζικ α η〈τα ϖµιτ!λ (ΟΝΓ: η−401) = 
�ιρ⌠ζικ, φλ ϖ. ναγψον ιδεγενκεδικ τ!λε� 

κιλελι α ηιδεγ <φλελεµτ!λ, ιϕεδτσγτ!λ>; 
ηιδεγ βορζονγ〈σ φυτ ϖγιγ ραϕτα (Κ: +−258) 

↔#%∃+58 ∆−%: 42>Α, &2=%4<,9(:3) , 3%3−%)&<< .%/&%8% 3>)−(&<), −% 
.+<3(42?Χ(:, −% .%+Α,2?Χ(:3) ∗(;2−0 ∃542−−%, ,%/&%,2/230 −%/.2, <642,2) −%− 
32>Α: =%=%−, %− ∃%−%+%8% 5 Ι<&4<+(∃−%+2 )∗0(0.,1 )0 &),#∋ +0∗0<≈ (>. ?≅;Α9)∃(. 
>9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 141). 

�Α ηλγψ α τελϕεσ φεϕϖεσζτεττσγ 〈λλαποτ〈βαν ηολ λεγυγγολτ, ηολ µενεκλνι πρ⌠β〈λτ, δε α 
σοκασ〈γ κρλ〈λλτα, σ αµα βιζονψοσ ρηγστ ηαλλοττα, αµελψτ!λ α γαζδασ〈γι ιγαζγατ⌠νακ α 
η〈τα βορσ⌠ζοττ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 188). 

% ∗35∃( 5 ∃%8% 2;9:, #∃(0.,9:&−, 
05∃<∃9:&− (≅ΑΒΧ:397) = �, 62,)3<>%>, 
.%4,/23−&%> .%/%;(&<< (∗Α−0, 
&2=%4<−03) < −. ..)� 

ϖκινεκ α µαρκ〈βαν (ηαταλµ〈βαν) ϖαν 
ϖκι, ϖµι (ΟΝΓ: µ−427) = �α ηαταλµ〈βαν 
ϖαν, µεγκαπαριντοττα, κεδϖρε β〈νηατ ϖελε� 

↔�∃2∃ 1(/%,(∃, ∃%−%+Α: 5;( 2;1 % ∗35∃( &+∋∗9,, %;∗%∃1&− ,< Ρ9,( ∗35!≈ (>. 
?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 35). 

��ηογψ α τυλαϕδον σζεµκκεκ λ〈σσ〈κ α χσοδ〈τ: ↔ηογψαν σζαβαδυλ κι εγψ εµβερ α 
ηαλ〈λ µαρκ〈β⌠λ≈� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 49). 

#∋ &%0.,9: (#∋ &)3&5∃9:) 41∃< 3 
∃%8%, 3 1(8% (, 1 6&.) (≅ΑΒΧ:413) = 
�.+<3−2/0&%, ,&<>2−(/0&%, &(%−+Α,&% 
3>%−+(−0 &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/.� 

νεµ ϖεσζι λε (λε νεµ ϖεσζι) α σζεµτ 
(τεκιντεττ) ϖκρι!λ, ϖµιρ!λ (Κ: 4−51); νεµ 
ϖεσζι λε ϖκιρ!λ α σζεµτ (Ο−Μ: Ι/654) 
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↔Ο< &2 >8&%,(&<( #∋ &%0.− 41∃< & 24><&<3−+2−%+2�≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 143). 

�Εγψετλεν πιλλανατβαν σεµ ϖεττε λε α σζεµτ αζ αδµινισζτρ〈τορρ⌠λ� (Μ. Βυλγακοϖ. 
Μεστερ σ Μαργαριτα, 193). 

↔Π+%( 32&<−2+%, #∋ &)3&5∃1, 41∃< & Β,2&2 Ο<∃%/2(,<12, 3<4)Χ(8% &2 4<,2&( �≈ 
(>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 59). 

�Α η〈ροµ 〈πολ⌠ εγψετλεν πιλλαντ〈σρα σεµ ϖεττε λε α σζεµτ α καναπν λ! Ιϖαν 
Νψικολαϕεϖιχσρ!λ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 81).  

↔#2+(&5=2, #∋ &)3&5∃− 41∃< & −(/(8+2>>Α, ∃+<,% +231(+∃&5/3) , −(−+24<, < 
;(&Χ<&2 <31(6/2≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 96). 

�ςαρενυηα λε σεµ ϖεττε σζεµτ α τ〈ϖιρατρ⌠λ, γψ φιρκαντοττα οδα α νεϖτ α φζετβε, σ α 
ν! ελτ∀ντ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 130). 

(0.,9: )0 )−9∃+ 62 ∃(>−/. = �&( 
%−3−2,2), &(%−3−5.&%� (, 1 6&.) 
(≅ΑΒΧ:374) 

α σαρκ〈βαν ϖαν; νψοµ〈βαν ϖαν; 
νψοµον κϖετι; λδζι, κεργετι, ελ ακαρϕα 
καπνι (ΟΝΓ: σ−111) 

↔Κ%(−∃2∃ %−∗<,9<30 %− −(=, 1−% &1∋.0%∃1, <∃ #,+ )0 )−9∃+ 1(+(6 
23Ι2/0−%,Α: 4,%+, Ο<∃2&%+ Β,2&%,<1 3∃+Α/3) , 9(3−%> .%4[(64( < .%4&)/3) &2 
.)−Α: ∆−2;≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 86). 

�Ναγψ νεηεζεν λερ〈ζτα ατοκατ, ακικ νψοµον κϖεττκ αζ ασζφαλτοζοττ υδϖαρον 〈τ, 
βεσυρραντ α ηατοσ σζ〈µ καπυν, σ φλµεντ α νεγψεδικ εµελετρε, αηολ αζ αζ 〈τκοζοττ 50−εσ 
σζ〈µ λακ〈σ ϖολτ� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ σ Μαργαριτα, 116). 

5.2.1.3. Αζ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ 

φελελ µεγ 

Αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσνεκ νεϖεζζκ αζοκατ α φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι 

φραζεολογιζµυσοκατ, αµελψεκ λεξικ〈λισ σσζεττελκβεν σ γραµµατικαι σζερκεζετκβεν, κπι 

µεγφορµ〈λτσ〈γυκβαν τελϕεσεν ελτρνεκ εγψµ〈στ⌠λ, αζονβαν µ〈σ σζαϖακκαλ υγψαναζτ α 

φογαλµατ ϕελλικ. Α σζακιροδαλοµβαν αζ αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεκετ µ〈σ 

τερµινολ⌠γι〈ϖαλ µγ φυνκχιον〈λισ εκϖιϖαλενσεκνεκ ισ νεϖεζικ. Α δολγοζατ κορπυσζ〈ν ϖγζεττ 

ϖιζσγ〈λατοκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ ϖονατκοζ〈σ〈βαν εζ α µεγφελελτετσι 

µ⌠δ ιγεν ελτερϕεδτ. 

5∃5 (∗54−%, 3/%,&%, −%1&%) #∃ 
,4015∃(  = �, 3%3−%)&<< ∃+2:&(8% 
,%/&(&<), &(+,&%8% ,%6∗5;4(&<), 
3(3.%∃%:3−,2 (∗Α−0, 3<4(−0) < −. ..� 
(≅ΑΒΧ:177)  

τΜκν λ (ΟΝΓ: τ−749); κνζ⌠ 
τρελµετλενσγγελ, νψυγταλανσ〈γγαλ 
ϖ〈ρακοζικ  

↔Θ& =%=%−2/ 5;23&%. Κ(//(+, 4(:3−,<−(/0&% 2;%6,/ 15−0 &( #∃ ,4015∃( 4% 
−(= .%+, .%∃2 &( 54%,/(−,%+</3), .+(4/%;<, 3(∗) , 3(∃5&42&−Α, .%1−< %∗<4(/3), 
3>%−+) &2 −2∃%: +26,(3(/Α: 3>(= ∃&)6)≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 408). 
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�Βορζασζτ⌠αν νεϖετεττ, Κελλερ χσακυγψαν αλιγ φρτ α βΗρβε, αµγ φελ νεµ αϕ〈νλοττα 
π〈ρβαϕσεγδι σζολγ〈λαταιτ, σζιντε µεγσρτ!δττ α ηερχεγ ε τλσ〈γοσαν ισ ϖιδ〈µ νεϖετσνεκ α 
ηαλλατ〈ρα� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 366). 

χ,.∋9: #∃ 202∃(; %3−2,<−0 / 
%3−2,/)−0 [%3−2−03) / %3−2,2−03) &2 
∗%∗2=]  = �%3−2,/)−0, %3−2,2−03) < −. .. 
∗(6 −%8%, &2 1−% +2331<−Α,2/, &24()/3) 
∃−%−/., 1(8% 4%∗<,2/3)� (≅ΑΒΧ:38)  

ηοππον µαραδ (1. ϕελ) = �νεµ καπϕα 
µεγ, αµιτ ρεµλτ, ελεσικ ϖµιτ!λ ϖ. κιµαραδ 
ϖµιβ!λ� (ΟΝΓ: η−881) 

↔� Ο5, ∃542 >Α −(.(+0 .%−2Χ<>3), ∃2∃ ,Α 45>2(−( 8(&(+2/? � 3∃262/ %&, � ∃ 
∃&)6? &( =%−<−(, 3 Η(∗(4(,Α> +233%+</<30, 4(&(8 5 ,23 &(−, 5 >(&) &<∃%842 &( ∗Α,2(−: 
,%− < &∋1, −(.(+0 #∃ 202∃(, 3+(4< 5/<∋Α. 

� 7+<)−&(( &,.∋9: & 202∃+,, 1(> #∃ 202∃(, � .+%∗%+>%−2/ 8(&(+2/�≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 570). 

�� Νο, µοστ αζτ〈ν ηοϖα ϖ〈νσζοργυνκ, µιτ γονδολ τ〈βορνοκ? � µονδτα. � Α ηερχεγηεζ 
νεµ ακαρ µεννι, Λεβεγψεϖϖελ σσζεϖεσζτεκ, ννεκ νινχσ πνζε, νεκεµ µεγ σοηα σεµ σζοκοττ 
λεννι: η〈τ µοστ ιττ µαραδτυνκ ηοππον αζ υτχα κζεπν. 

� Ινκ〈ββ µ〈µα ηοππ, µιντ ηολναπ κοππ, � δρµγτε α τ〈βορνοκ�� (Φ. 
∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 513). 

1=405 #∃ )0+,#∋  = �.%),/)(−3) ∃2∃ 
+26 , −%− >%>(&−, ∃%842 % &≅> 8%,%+)−, 
</< 45>2?−� (≅ΑΒΧ:221)  

φαρκαστ εµλεγετνκ σ α κερτ αλαττ ϕ〈ρ 
(ΟΝΓ: φ−256) 

↔Ν ,Α −2∃ &( ./?&5/<, < ) 5,(+(&, 1−% &( %− &(4%3−2−∃2 3>(/%3−<. Ε2 ,%− %&2 
< 32>2, 1∋45∃ #∃ )0+,#∋. Φ 6&2/, 1−% %&2 .+<4≅−: %&2 ∗/28%+%4&2), =%−0 < (3−0 
&(4%3−2−∃<≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 137). 

�∆ε ν νεµ κπττ, σ ν βιζτοσ ϖαγψοκ αββαν, ηογψ νεµ γψ〈ϖασ〈γβ⌠λ νεµ κπττ. Νο 
δε � φαρκαστ εµλεγεττνκ: µ〈ρ ιττ ισ ϖαν ςαρκα. Τυδταµ,ηογψ ρτεµ ϕν: ναγψον ϕ⌠ λ〈νψ, δε 
αζρτ ϖαννακ ηιβ〈ι ισ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 122). 

> 1∋405 (1∋45∃) #∃ )0+,#∋ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν εγψ κζµονδ〈σ φελελ 

µεγ: Φαρκαστ εµλεγετνκ σ α κερτ αλαττ ϕ〈ρ (ΟΝΓ:φ−256), αµελψνεκ ρεδυκ〈λτ αλακϕα ιδζι 

φελ α µαγψαρ κζµονδ〈σ ϕελεντστ. Υγψανχσακ αναλ⌠γ ΦΕ−ελ φορδτϕυκ αζ αλ〈ββι οροσζ 

φραζεολογιζµυστ ισ: 

4#39: / &04#39: % 2∃∗∃#,/ ∗04 ∃%8%; 
, ∗2+2&<: +%8 3∃+5−<−0 (3,(+&5−0)  = 
�.+<&5;42−0, .+<−(3&)−0, .%42,/)−0, 
4%∗<,2−03) .%∃%+&%3−<, .%/&%8% 
.%41<&(&<)� (≅ΑΒΧ:109)  

µεγταντ ϖκιτ κεσζτψΜβε δυδ〈λνι (ΟΝΓ: 
κ−892); µ⌠ρεσρε ταντ ϖκιτ (ΟΝΓ: µ−207); 
ρ〈νχβα σζεδ; κορδ〈βαν ταρτ ϖκιτ (ΟΝΓ: κ−
1546) 

↔� 8 2∃∗∃#;/ ∗04 &%∋∗#3�≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 100). 
��Μεγταντοµ ν κεσζτψΜβε δυδ〈λνι!�� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 89). 

Α γψακορλατ αζτ βιζονψτϕα, ηογψ α λεγτββ ινδυλατσζαϖασ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν 

αναλ⌠γ φραζεολογιζµυσ φελελ µεγ: 

↔� Β6−62 8+2&<∋Α, 1−% /0? 
� Ε2, <6 ∴,(:∋2+<<. 
� Γ0?! Σ5 %∋.: %∃&!≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 7). 
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�� Κλφλδρ!λ ϕν ταλ〈ν? 
� Ιγεν, Σϖ〈ϕχβ⌠λ. 
� Εϕηα! Α τερεµτσιτ!� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 6). 

&5%0<: <32; = �8%,%+<−0, 
∗%+>%−2−0� (, 1 6&.) (≅ΑΒΧ:177)  

φογαι κζτ (Ο−Μ: Ι/567); αζ ορρα αλαττ 
δννψγ ϖµιτ; ρτηετετλενλ µονδ ϖµιτ; α 
φογαι κζτ µοτψογ / µορµολ ϖµιτ 

↔Λ</0&% .</? � &5%0<: <32; 3.+%3</ 4%∃−%+≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 59). 

�− Σοκατ ιϖοττ? � κρδεζτε αζ ορϖοσ ηαλκαν, α σζ〈ϕα σαρκ〈β⌠λ� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ 
σ Μαργαριτα, 82). 

9−#39: 5∃#,9∋1: = �4(/2−0, 
8%,%+<−0 < −. .. 1−%−/. %4&%%∗+26&%, 
&54&%; 62&<>2−03) 1(>−/. %4&%%∗+26&Α>, 
&54&Α>� (≅ΑΒΧ:486)  

ελνψϕτ. ς.: σε ϖγε, σε ηοσσζα ϖµινεκ; 
νψλικ, µιντ α ρτεστσζτα (ΟΝΓ: ρ−146); 
νψϕτϕα, µιντ α ρτεστσζτ〈τ (1. ϕελ) (ΟΝΓ: 
ρ−147) 

↔Ε∃7∃1∃&: 5∃5∃−−90 5∃#,9∋1:: ∃−% 5>(+, ∃%842 42 %− 1(8%, &( .</ /<, &( ∗%/(/ 
/< ,(&(+<1(3∃<>< ∗%/(6&)><, < ,3( , −2∃%> ;( +%4(≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 79). 

�Σε ϖγε, σε ηοσσζα νεµ ϖολτ α φαγγατ⌠ζ〈σνακ: κι, µικορ, µιβεν ηαλτ µεγ, νεµ ιϖοττ−ε, 
ϖρβαϕβαν νεµ σζενϖεδεττ−ε, σ γψ τοϖ〈ββ α ϖγτελενσγιγ� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ σ 
Μαργαριτα, 116). 

41∃<∃ ∗∃<2∋4∃∆9&− (∗∃<2∋>∃1,&:) 
= �∃−%−/. &( >%;(− 3%3+(4%−%1<−03), 
%3−2&%,<−03) &2 1(>−/. %4&%> %− 
+26&%%∗+26<) ,.(12−/(&<:� (≅ΑΒΧ:104)  

αζτ σεµ τυδϕα, ηοϖ〈 νζζεν; φυτκοσ α 
σζεµε (τεκιντετε); ιδε−οδα ϕ〈ρ / υγρ〈λ α 
σζεµε (τεκιντετε) (Κ: 4−16) 

↔7%−%> 5 3/512:&%8% .%3(−<−(/) Ρ+<∗%(4%,2 &21<&2/< ∗∃<2∋4∃9:&− 41∃<∃ %− 
.%4.<3(:, .(3−+(,9<= &2 %+(=%,Α= 4,(+)=≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 49). 

�Αττ⌠λ φογϖα α Γριβοϕεδοϖβα βεχσππεντ λ〈τογατ⌠ χσακ γψ καπκοδηαττα α φεϕτ α 
ναγψννι τλγψφα αϕτ⌠ιν ταλ〈ληατ⌠ φελιρατοκτ⌠λ� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ σ Μαργαριτα, 67). 

χ∋∗.?∋ )∃.∃∋9 (%−+Α,2(−3), 
%∗+Α,2(−3)) 5 ∃%8%−/.; 

χ∋∗.?∋ 3)∃10 (%−%+,2/%30, 
%∗%+,2/%30) 5 ∃%8%−/. = �∃−%−/. 
<3.Α−Α,2(− 3−+2=, −+(,%85, .+<=%4<− , 
%−12)&<(. Θ ,&(62.&%> %Χ9Χ(&<< 
−+(,%8<, <3+582 < −. ..� (≅ΑΒΧ:421) 

(µαϕδ) ελ〈λλτ α σζϖϖερσε; µεγ〈λλτ βεννε 
αζ τΗ (σζλενγ); ιν〈βα σζ〈λλτ α β〈τορσ〈γα 
(ΟΝΓ: ι−155); (µαϕδ) µεγφαγψοττ ερειβεν α 
ϖρ (Κ: χ−86) 

↔Ο% %∃%&12−(/0&% ∋40 &∋∗.?∋ 3)∃10, ∃%842 %& 53/Α92/, 1−% , 62>∃( 4,(+< 
−<=%&0∃% .%,%+21<,2(−3) 2&8/<:3∃<: ∃/?1≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 
141). 

�∆ε ϖγκπ ιν〈βα σζ〈λλτ α β〈τορσ〈γα, αµικορ µεγηαλλοττα, ηογψ αζ αϕτ⌠ ζ〈ρϕ〈βαν 
ηαλκαν φορδυλ α κυλχσ� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ σ Μαργαριτα, 190). 

↔#29< ∗32∃(,−)∃∗#, &( /?∗)− −(.(+0 ,3.%><&2−0 8+(=< 2&2+=<1(3∃%: <= 
?&%3−<,�≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 47). 
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�Μερτ η〈τ αζοκ α φιχκ⌠κ, ακικ µοστ κεζεσ β〈ρ〈ννψ〈 ϖεδλεττεκ οττ µαγυκν〈λ, νεµ 
σζϖεσεν εµλκεζνεκ ϖισσζα αναρχηιστα ιφϕσ〈γυκ β∀νειρε,�� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 
29). 

<∃40%∃∗,%∃9: <32; ∃%>5 = �1. 
7%3−%+%&&<>< +268%,%+2>< &2>(+(&&% 
%−,/(∃2−0 ,&<>2&<( 3%∗(3(4&<∃2 %− 1(8%−
/. 2. #,%4<−0 , 62∗/5;4(&<(, %∗>2&Α,2−0�

 

↔Λ−2/<& .+% &(8% 8%,%+</, .%3>(<,2)30: �< <32; <∃40%∃∗,%∃∋9�≈ (1. /6Μ9)∃(. 
#∋&∗ 15Μ9&9, 437).  

�Σζτ〈λιν νεϖετϖε µονδτα ρ⌠λα: ↔Κιηζζα α λψυκασ φογαµατ, σ κζβεν λψυκατ βεσζλ α 
ηασαµβα≈� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 368).  

.36∃ 3(0.,9 % )−95, 5 ∃%8% = 
�∃−%−/. <3.Α−Α,2(− 3</0&Α: 3−+2=� 

 

↔#(40 %& (>5 )3&% 3∃262/, 1−% .+(4.%1<−2(− 6%/%−%:, 42;( 542+</ ∃5/2∃%> .% 
∃+(3/5, < 5 ,+212 .36∃ 361∃ % )−95,≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 507).  

�Ηισζεν ϖιλ〈γοσαν µεγµονδτα νεκι, αρανψατ ακαρ, µγ α σζκ καρφ〈ϕ〈ρα ισ ρ〈χσαποττ 
αζ κλϖελ, γψ, ηογψ αζ ορϖοσνακ ιν〈βα σζ〈λλτ α β〈τορσ〈γα� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ 
γψερµεκει, 425).  

51∃&9: <32; #∃ )0153 = 
�<3.Α−Α,2) &5;45, %8+2&<1<,2−0 3(∗) , 
32>%> &(%∗=%4<>%>; 8%/%42−0� 
(≅ΑΒΧ:198)  

κοπλαλ, ηεζικ; φελκοπικ αζ 〈λλα ϖκινεκ; 
νψελι αζ ηκοπποτ; σσζββ ηζζα α 
ναδρ〈γσζϕατ (Κ: <−118) (Ο−Μ: Ι/541) 

↔7%3/( <3−%+<< 3 &2∃<4∃%: %& ,(/ 3(∗) −2∃, ∗54−% &<1(8% &( 3/51</%,0: −2∃%,2 
;<6&0 <8+%∃2, 3(8%4&) , ,Α<8+Α9(, 62,−+2 , .+%<8+Α9(, 3(8%4&) )∗, .∋#:4∃(, 62,−+2 
<32; #∃ )0153, 1−% ;(, &24% .%−(+.(−0, .+(%4%/(−0 ,+(>(&&Α( &(5421<≈ (1. 
/6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 458).  

�Α κεππ γψ υτ〈ν Κοσζτψα γψ ϖισελκεδεττ, µιντηα µι σεµ τρτντ ϖολνα: µ〈ρ χσακ ιλψεν 
α ϕ〈τκοσ λετε: εγψσζερ ηοππ, µ〈σκορ κοππ, δε η〈τ νινχσ µιτ τεννι, τρελεµµελ λε κελλ κζδενι 
αζ 〈τµενετι κυδαρχοκατ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 384).  

2∗∃9: <∃ 40∗10 (<∃ 410953, <∃ 
>∃2∗;) ∃%8% (.+%3−.) = �.+<&5;42−0, 
.+<−(3&)−0, 623−2,/)−0, .%3−5.2−0 
%.+(4(/(&&Α> %∗+26%>� (≅ΑΒΧ:45)  

α µαρκ〈βαν ταρτ ϖκιτ; σακκβαν ταρτ ϖκιτ; 
τορκον ραγαδ ϖκιτ (βιζ); σζορονγατοττ 
ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ; τορκ〈νακ σζεγεζι α κστ 
(Κ: 4−283) 

↔#<∃2 .%&<>2/2 � ∆−%: ∗5>28%: %&< ,3( +2,&% ∗545− .∋∗>∃9: (( <∃ 40∗10≈ (1. 
/6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 433).  

�ςικα ναγψον ϕ⌠λ τυδτα, ηογψ εζζελ α παπρραλ τοϖ〈ββρα ισ α µαρκυκβαν ταρτϕ〈κ� (Α. 
Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 364).  

% )3( , (%) )∗∃( (≅ΑΒΧ:372) = 
�χ%,(+9(&&%, %∃%&12−(/0&%, .%/&%3−0?, 
3%,3(> (+26∗<−0, +268+%><−0, +26+582−0, 
.+%<8+2−03) < −. ..)� (, 3 6&.) 

ζζ−πορρ〈 ζζ; τνκρεϖερ, σζτϖερ; 
αλαποσαν ηελψβενηαγψ / ελπ〈ηολ ϖκιτ (Κ: )−
485); ποζδορϕ〈ϖ〈 ζζ 

↔Υ−5 .%4/5? .+%,%∃2∋<%&&5? ∗+%9?+5 &24% +26&(3−< % )3( , )∗∃(≈ (1. 
/6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 391).  
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�Εζτ αζ αλϕασ, προϖοκατϖ βοσρ〈τ ποζδορϕ〈ϖ〈 κελλ ζζνι!� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ 
γψερµεκει, 330).  

5.2.1.4. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκνακ τκρφορδτ〈σ τϕ〈ν τρτν! 

µεγφελελτετσε 

1. Α φορδτ〈σ ελµλετϖελ σ γψακορλατ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ σζακιροδαλοµ α τκρφορδτ〈στ α 

σζαϖακ σ φραζεολογιζµυσοκ ιδεγεν νψελϖι µεγφελελτετσνεκ εγψικ λεγριτκ〈ββαν αλκαλµαζοττ 

εσετεκντ ταρτϕα σζ〈µον. 

Ιγαζ υγψαν, ηογψ α σζ⌠τ〈ρρ〈σ γψακορλατ〈βαν α λεξικογρ〈φυσοκ α τββι φορδτ〈σι 

µ⌠δοζατοκν〈λ λνψεγεσεν ριτκ〈ββαν φορδυλνακ α τκρφορδτ〈σ εσζκζηεζ, α σζπιροδαλµι 

µ!ϖεκ φορδτ〈σα σορ〈ν αζονβαν α µ!φορδτ⌠κ γψακραν κνψτελενεκ λνι α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−

εκνεκ τκρφορδτ〈σ τϕ〈ν τρτν∀ χλνψελϖι σζεµαντιζ〈χι⌠ϕ〈ϖαλ.  

Α µαγψαρ νψελϖ! σζακιροδαλοµβαν α �τκρφορδτ〈σ� ϖαγψ �σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ� 

τερµινυσ τεχηνιχυσ αζ οροσζ νψελϖβεν α ↔−∃%;∃(:6+ Χ∋5∋(∃−≈ σζακκιφεϕεζσκντ, ιλλετϖε 

↔)9;Ε)9≈ µ!σζ⌠κντ ισµερτ, αµελψ α φρανχια ↔χαλθυε≈ (κ⌠πια) σζ⌠ρα ϖεζετηετ∀ ϖισσζα (λ〈σδ: 

Θ9:%)∗+ 1985:100; .∃;∃−≅3∃ 1977:46; 1982:136; Η≅:∗: 1984:7−12; 1996:241−243; 

Ι∋&∋ 1989:115; Κλαυδψ 1988:305−314). 

Μοκιενκο ς. Μ. 〈λταλ σζερκεσζτεττ ↔.;∃(95Ε 5≅%%)∃+ Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∃+ 

&∋5Β∗:∃;∃Α∗∗≈ νψελϖσζετι σζακσζ⌠τ〈ρ σζερζ∀ι α φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σ µιβενλττ α 

κϖετκεζ∀κππεν ρτελµεζικ: ↔� Π∗∃<∋0104,7∋&5,∋ 5∃1:5, � Ρ90 Π∗∃<∋0104,7∋&5,∋ 

∋.,#,?; (≅Τ), %0<#,5∃∆Κ,∋ % ∗∋<31:9∃9∋ 907#0/ ,1, ,<+∋#=##0/ )∋∗∋.∃7, 

1∋5&,7∋&5040 &0&9∃%∃, 4∗∃++∃9,7∋&50/ &9∗3593∗; , <#∃7∋#,/ ,#0−<;7#;( 

)∗0909,)0% &∗∋.&9%∃+, <∃,+&9%3∆Κ∋40 −<;5∃≈ (>∃)∗∋:)∃ 1993:90). 

2. Κλνβζ∀ νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι ρσζρενδσζερνεκ διακρ⌠ν σζεµποντ ϖιζσγ〈λατα 

σορ〈ν βιζονψτ〈στ νψερτ, ηογψ α νψελϖεκ σζ⌠κινχσε τρτνετι φεϕλ∀δσκ βιζονψοσ περι⌠δυσαιβαν 

τκρφορδτ〈σ τϕ〈ν ϕελεντ∀σ σζ〈µ ιδεγεν ερεδετ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγγελ γψαραποδοττ. 

Α σζακιροδαλοµβαν α τκρφορδτ〈σ (σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ) ποντοσσ〈γ〈τ φιγψελεµβε ϖϖε 

µεγκλνβζτετνεκ τελϕεσ τκρφορδτ〈σοκατ (&∃Φ:6∋ ∗;∗ Χ∃;:6∋ Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ 

)9;Ε)∗) σ ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σοκατ (:∋&∃Φ:6∋ Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ )9;Ε)∗) 

(Θ9:%)∗+ 1969:141; Η≅:∗: 1966:242). 

2.1. Α τελϕεσ τκρφορδτ〈σοκηοζ αζοκατ α χλνψελϖι φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ σορολϕ〈κ, 

αµελψεκ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκ αλκοτ⌠ταγϕαινακ σζ⌠ σζεριντι, ποντοσ φορδτ〈σα τϕ〈ν κελετκεζνεκ. 

Ν. Μ. Σανσζκιϕ σζεριντ διακρ⌠ν σζεµποντβ⌠λ τελϕεσ (ϖαγψ ρσζλεγεσ) φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σ 
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τϕ〈ν κερλτεκ βε κλνβζ∀ ευρ⌠παι νψελϖεκβ∀λ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖβε αζ αλ〈ββι 

φραζεολογιζµυσοκ (Θ9:%)∗+ 1969:141): 

20∗:2∃ & %∋9∗−#;+, +∋1:#,?∃+, (3+. ,(&8.: σζλµαλοµηαρχ) > <3..: αχχοµπτερ 
µολινοσ δε ϖιεντο; 

<∃.#−− +;&1: (3+. ,(&8.: η〈τσ⌠ γονδολατ) > Ι+.: αρριρε πενσε; 

%09 4.∋ &02∃5∃ <∃∗;9∃ (3+. ,(&8.: ιττ ϖαν α κυτψα ελ〈σϖα) > &(>.: δα (ηιερ λιεγτ) ιστ 
δερ Ηυνδ βεγραβεν; 

∗∃<.∋1−/ , %1∃&9%3/ (3+. ,(&8.: οσζδ µεγ σ υραλκοδϕ) > /2−.: διϖιδε ετ ιµπερα; 

)0∗07#;/ 5∗34 (3+. ,(&8.: ρδγι (ελϖαρ〈ζσολτ) κρ) > /2−.: χιρχυλυσ ϖιτιοσυσ; 

<0109∃− +010.=>: (3+. ,(&8.: αρανψιφϕσ〈γ) > Ι+.: ϕευνεσσε δορε; 

(010.#∃− %0/#∃ (3+. ,(&8.: ηιδεγη〈βορ) > 2&8/.: χολδ ωαρ; 

+01#,∋#0&#∃− %0/#∃ (3+. ,(&8.: ϖιλλ〈µη〈βορ) > &(>.: Βλιτζκριεγ;  

>∋1∋<#;/ <∃#∃%∋& (3+. ,(&8.: ϖασφγγνψ) > 2&8/.: ιρον χυρταιν. 

2.2. Ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σοκ εσετβεν α φορρ〈σνψελϖι σ α χλνψελϖι 

ΦΕ−εκ σζερκεζετβεν ρσζλεγεσ λεξικ〈λισ σ γραµµατικαι ελτρσεκ ϖαννακ. Ρσζλεγεσ 

γραµµατικαι τκρφορδτ〈σοκνακ τεκιντηετϕκ αζ αλ〈ββι ΦΕ−εκετ: 

& )9,7:∋40 )01∋9∃ (3+. ,(&8.: µαδ〈ρτ〈ϖλατβ⌠λ) > Ι+.: ◊ ϖολ δ∋ οισεαυ; 

5∃5 #∃ ,4015∃( (3+. ,(&8.: τΜκν λ) > Ι+.: τρε συρ δεσ πινεσ (∗5∃,. 2;9: #∃ 
,4015∃() (Θ9:%)∗+ 1969:142). 

2.3. Εγψεσ νψελϖσζεκ αζ οροσζ σζακιροδαλοµβαν α τελϕεσ σ ρσζλεγεσ φραζεολ⌠γιαι 

τκρφορδτ〈σοκον κϖλ µγ ν. φλ τκρφορδτ〈σοκατ (Χ∃;≅)9;Ε)∗) ισ µεγκλνβζτετνεκ. 

Φραζεολ⌠γιαι φλ τκρφορδτ〈σρ⌠λ ακκορ βεσζλνκ, αµικορ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκ εγψεσ 

κοµπονενσειτ α χλνψελϖρε σζ⌠ σζεριντ φορδτϕ〈κ λε, µ〈σ κοµπονενσειτ πεδιγ ερεδετι, ιδεγεν 

νψελϖι αλακϕυκβαν φορδτ〈σ νλκλ ϖεσζικ 〈τ: ς.: )∗02,9: 2∗∋6: (ρστ τ ϖµιβεν) > φρ.: 

βαττρε εν βρχηε (Η≅:∗: 1996:241; Θ9:%)∗+ 1985:103). 

∆ιακρ⌠ν σζεµποντβ⌠λ α τκρφορδτ〈σ α νψελϖεκ φραζεολ⌠γιαι κσζλετνεκ 

κιαλακυλ〈σ〈βαν σ φολψαµατοσ γαζδαγτ〈σ〈βαν φοντοσ ϕελεντ∀σγγελ βρ. 

Μ〈σ νψελϖεκβ∀λ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ τϕ〈ν 〈τϖεττ σζαϖακ σ φραζεολογιζµυσοκ φοντοσ 

σζερεπετ ϕ〈τσζανακ α νψελϖεκ νοµιν〈χι⌠σ ρενδσζερβεν µεγλϖ∀ �φεηρ φολτοκ� ελτ!ντετσβεν. 

Τκρφορδτ〈σ τϕ〈ν κλχσνϖεττ σζαϖακ σ ΦΕ−εκ α χλνψελϖβεν σοκ εσετβεν α 

ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ τ〈ργψαινακ, χσελεκϖσεινεκ, φολψαµαταινακ, τνψεζ∀ινεκ εγψεδλι µεγνεϖεζ∀ιϖ 

ϖ〈λνακ, σ ηοζζ〈ϕ〈ρυλνακ αηηοζ, ηογψ αζ αδοττ νψελϖ ϕοββαν βετλτσε κοµµυνικ〈χι⌠σ 

φυνκχι⌠ιτ. 

3. Σζινκρ⌠ν νψελϖκυτατ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ αζονβαν α τκρφορδτ〈σ µ〈σ µεγκζελτστ 

κϖ〈ν α κτνψελϖ! σζ⌠τ〈ρρ〈σ σ α µ!φορδτ〈σ γψακορλατ〈βαν. Α τκρφορδτ〈σηοζ, µιντ α ΦΕ−εκ 
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φορδτ〈σ〈νακ εγψικ λεηετσγεσ µ⌠δϕ〈ηοζ α σζ⌠τ〈ρρ⌠κ σ µ!φορδτ⌠κ αββαν αζ εσετβεν 

φολψαµοδνακ, αµικορ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ ϕελεντσνεκ ποντοσ σ τελϕεσ 〈ταδ〈σ〈ρα ηι〈νψζικ α 

µεγφελελ∀ χλνψελϖι φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ. 

Α σζινκρ⌠ν σζεµποντ φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σ µεχηανιζµυσ〈ρα ϕελλεµζ∀, ηογψ α 

χλνψελϖ ηασζν〈λ⌠ι α φορρ〈σνψελϖι φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ ϕελεντστ ελ∀σζρ φογαλοµµαλ 

αζονοστϕ〈κ, σ α χλνψελϖ γραµµατικαι εσζκζειϖελ µεγφορµ〈λταν χσακ φοκοζατοσαν νψερικ ελ 

νψελϖι στ〈τυσζυκατ α νψελϖι ϕελεκ ρενδσζερβεν. 

Α κτνψελϖ!, τββεκ κζττ αζ οροσζ−µαγψαρ σ µαγψαρ−οροσζ (σ µ〈σ) σζ⌠τ〈ρακβαν 

σζερεπλ∀ σζ⌠ σζεριντ λεφορδτοττ ΦΕ−εκ � φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σοκ � σζινκρ⌠ν σζεµποντβ⌠λ ισ 

α µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι κσζλετνεκ γαζδαγτ〈σ〈βαν ποτενχι〈λισ ταρταλκκντ ϕηετνεκ 

σζ〈µτ〈σβα. 

3.1. Α κτνψελϖ! οροσζ−µαγψαρ σ µαγψαρ−οροσζ ναγψσζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτ∀ι α ΦΕ−εκ 

µεγφελελτετσε σορ〈ν α τελϕεσ σ ρσζλεγεσ, ϖαλαµιντ αζ αναλ⌠γ ΦΕ−εκκελ τρτν∀ φορδτ〈σον 

κϖλ σζλεσ κρβεν αλκαλµαζζ〈κ α σζ⌠ σζεριντι (τκρ−) φορδτ〈σ σ α κρλρ〈σ εσζκζειτ ισ 

(Ηαδροϖιχσ−Γ〈λδι 1977): 

.∋1,9: 653∗3 #∋32,9040 +∋.%∋.− = ελΗρε ισζικ α µεδϖε βΗρρε <τκπ. µγ ελ νεµ 
εϕτεττ µεδϖε βΗρν οσζτοζικ> (Ο−Μ: ΙΙ/801) 

36, %−#39 %− 1(8%−/. = ελεγε ϖαν; νινχσ κεδϖε εζτ ηαλλγατνι <τκπ. α φλ ισ λεκονψυλ 
εττΗλ> (Ο−Μ: ΙΙ/851) 

>.∃9: 3 +0∗− )040.; = ηι〈βα ϖ〈ρ ϖµιτ; λβε τεττ κζζελ ϖ〈ρ; αζτ ϖ〈ρϕα, ηογψ α σλτ 
γαλαµβ α σζ〈ϕ〈βα ρεπλϕν <τκπ. λ α τενγερ παρτϕ〈ν, σ ϖ〈ρϕα, µιλψεν ιδΗ λεσζ> (Ο−
Μ: Ι/423) 

5∃5 & 43&− %0.∃ = ρ〈 σε ηεδερτ; φτψλ ρ〈 <τκπ. λεπερεγ ρ⌠λα, µιντ α λιβ〈ρ⌠λ α ϖζ> 
(Ο−Μ: Ι/320) 

∃%>5−/. +0∗∋ )0 501∋#0 = σζ〈µ〈ρα (εζ) νεµ ϕελεντ σεµµιτ; σζ〈µ〈ρα κννψΜ δολογ 
<τκπ. τρδιγ ρ νεκι α τενγερ> (Ο−Μ: Ι/659) 

Α φεντ εµλτεττ σζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτ∀ινεκ α ΦΕ−εκ φορδτ〈σ〈βαν κϖετεττ γψακορλατα αζτ α 

χλτ σζολγ〈λϕα, ηογψ α µεγφελελ∀ χλνψελϖι φραζεολογιζµυσοκ ηι〈νψ〈βαν α σζ⌠ σζεριντι 

φορδτ〈σσαλ µινλ ποντοσαββαν σ τελϕεσεββεν τ〈ρϕ〈κ φελ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ ϕελεντστ, ϖαγψισ 

ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ �βελσ! νψελϖι κπετ�. Α ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈τ α 

σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν σζλεσ κρβεν αλκαλµαζζ〈κ αζ εκϖιϖαλενσ νλκλι νεµζετι σζνεζετ! ΦΕ−εκ 

φορδτ〈σα, α βεννκ ρεϕλ∀ (σ χσακ αζ αδοττ νψελϖρε ϕελλεµζ∀) βελσ∀ νψελϖι κπ φελτ〈ρ〈σα σορ〈ν. 

3.2. Α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈νακ λεηετ∀σγϖελ α ν〈λυνκ 

µεγϕελεντ κτνψελϖ! οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ κζλ εγψεδλ αζ οκτατ〈σι χλοκατ 

σζολγ〈λ⌠ Οροσζ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ κπεκβεν χ. σζ⌠τ〈ρ σζερζ∀ι λνεκ (Μ. Ι. ∆υβροϖιν 

� Κλαυδψ Κ. 1990). Α νψελϖοκτατ〈σι χλοκβ⌠λ κσζλτ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ σζερζ∀ι αζ οροσζ ΦΕ−
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εκ ϕελεντσνεκ φελτ〈ρ〈σα σορ〈ν χλτυδατοσαν σ κϖετκεζετεσεν αλκαλµαζζ〈κ α σζ⌠ σζεριντι 

φορδτ〈σ εσζκζτ. Α ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈ϖαλ, αζ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι 

εκϖιϖαλενσεινεκ εγψιδεϕ! φελτντετσϖελ α σζ⌠τ〈ρ σζερζ∀ι αζ οροσζ εµβερεκ 

γονδολκοδ〈σµ⌠δϕ〈βαν ρεϕλ∀ σαϕ〈τσ〈γοσ κπι στρυκτρ〈κ σζεµλλτετστ, αζ οροσζ 

φραζεολογιζµυσοκ κελετκεζσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ ϕελεντσ〈τϖιτελ κλνβζ∀ 

µεχηανιζµυσαινακ, φορµ〈ινακ βεµυτατ〈σ〈τ τ!ζτκ κι χλυλ. ςλεµνψεµ σζεριντ οκτατ〈σι 

χλοκον τλµυτατ⌠αν, α σζ⌠τ〈ρ σζερζ∀ι 〈λταλ κϖετεττ εγψεδλ〈λλ⌠ λεξικογρ〈φιαι γψακορλατ � αζ 

οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖ! σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈νακ χλτυδατοσ φελτντετσε � φοντοσ 

τυδοµ〈νψοσ ϕελεντ∀σγγελ βρ αζ ετνολινγϖισζτικαι, α νψελϖσζετι ορσζ〈γισµερετι κυτατ〈σοκβαν, 

ϖαλαµιντ α φραζεολογιζµυσοκ κιαλακυλ〈σ〈βαν σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ µεχηανιζµυσοκ ϕοββ 

µεγρτσβεν. Α ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈νακ ηασζνοσσ〈γ〈τ Κλαυδψ Κινγα, α σζ⌠τ〈ρ µαγψαρ 

σζερζ∀ϕε αζ αλ〈ββιακκαλ ινδοκολϕα: �ςλεµνψνκ σζεριντ α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ 

τυδατοστ〈σ〈νακ τββ ηασζνα ϖαν. Μεγισµερκεδνκ εγψ µ〈σικ νπ µιενκτΗλ ελτρΗ 

γονδολκοδ〈σµ⌠δϕ〈ϖαλ, κπι ϖιλ〈γ〈ϖαλ. Εγψ ταλ〈λ⌠, ρδεκεσ µεγφιγψελσ, εγψ σζεµλλετεσ 

ηασονλατ, µελψ β〈ρ ιδεγεν, δε λεηετνε α µινκ ισ, µινδιγ ελγονδολκοδτατ. Ρ〈χσοδ〈λκοζυνκ, 

εγψ περχρε ταλ〈ν µεγ ισ τκζνκ, σ µ〈ρισ µεγϕεγψεζτκ� (Κλαυδψ 1988:306). 

Αζ Οροσζ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ κπεκβεν σζ⌠τ〈ρ σζερκεσζτ∀ι 〈λταλ κϖετεττ 

λεξικογρ〈φιαι γψακορλατοτ η!εν σζεµλλτετι αζ αλ〈ββι σζ⌠χικκ: 

+∋.%∋.: #∃ 3(0 #∃&93),1 ∃%>5 

µεδϖε λπεττ α φλρε → 4%3/%,&Α: .(+(,%4 (∃2/0∃<+%,2&<() (= 
σζ⌠σζεριντι φορδτ〈σ); 

βοτφλε ϖαν → .(+(,%4 .+< .%>%Χ< Ι+26(%/%8<1(3∃%8% 
2&2/%82 (= αναλ⌠γ ΦΕ−ελ τρτν! 
µεγφελελτετσ); 

νινχσ ζενει ηαλλ〈σα → %.<32−(/0&Α: .(+(,%4 (= κρλρ〈σ) (∆−
Κ: Β−260) 

4. Α κτνψελϖ! σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν α ΦΕ−εκ οκτατ〈σι σ τυδοµ〈νψοσ χλβ⌠λ τρτν∀ σζ⌠ 

σζεριντι φορδτ〈σα ηασζνοσ σ ελφογαδοττ γψακορλατ, α µ!φορδτ〈σ (τολµ〈χσολ〈σ σ β〈ρµελψ 

ρ〈σβελι φορδτ〈σ) σορ〈ν πεδιγ εγψενεσεν νλκλζηετετλεν φορδτ〈σι µ⌠δοζατνακ σζ〈µτ. Α 

τκρφορδτ〈στ, µιντ α φορρ〈σνψελϖι φραζεολογιζµυσοκ χλνψελϖι σζ⌠ σζεριντι µεγφελελτετστ 

αζοκβαν αζ εσετεκβεν αλκαλµαζζ〈κ, αµικορ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ, στιλισζτικαι σ 

εµοχιον〈λισ−εξπρεσσζϖ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ φελτ〈ρ〈σ〈ηοζ σζκσγεσ χλνψελϖι εσζκζκ 

ηι〈νψοζνακ, αζ αδοττ ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ νψελϖι κπ αζονβαν α χλνψελϖι ολϖασ⌠ 

σζ〈µ〈ρα ρτηετ∀ σ φοντοσ ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζ. 
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Α ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτηατ⌠σ〈γ〈νακ εγψικ φοντοσ ελ∀φελττελε α ΦΕ−εκ 

σσζϕελεντσνεκ αζ αλκοτ⌠ταγοκ κλν−κλν ϖεττ ϕελεντσε 〈λταλι µοτιϖ〈λτσ〈γα, ιλλετϖε 

µοντιϖ〈λατλανσ〈γα. Α ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ ναγψσζ〈µ πλδαανψαγον 

ϖγζεττ µεγφιγψελσειµ µεγερ∀στστ νψερτεκ Σζ. ςλαηοϖ σ Σζ. Φλοριν βολγ〈ρ νψελϖσζεκ 

ϖλεµνψϖελ, ακικ γαζδαγ λεξικογρ〈φιαι σ µ!φορδτ⌠ι ταπασζταλατ βιρτοκ〈βαν 〈λλτϕ〈κ, ηογψ 

↔� 5∃1:5,∗0%∃#,∋ %0<+0>#0 901:50 904.∃, 504.∃ .0&10%#;/ )∋∗∋%0. +0>∋9 

.0%∋&9, .0 7,9∃9∋1− ,&9,##0∋ &0.∋∗>∃#,∋ %&∋40 Π∗∃<∋0104,<+∃ (∃ #∋ <#∃7∋#,− 

&0&9∃%1−∆Κ,( ∋40 7∃&9∋/)≈ (8;93∃( � ∀;∃5∗: 1980:195). 

Α βολγ〈ρ νψελϖσζεκ ϖλεµνψε σζεριντ α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ εσζκζηεζ 

µινδενεκελ∀ττ αζ αλκοτ⌠ταγϕαικ ϕελεντσε 〈λταλ σζεµαντικαιλαγ ρσζλεγεσεν µοτιϖ〈λτ 

φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ (Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ ∋−∗:%&(9), αζ ν. φλιδι⌠µ〈κ εσετβεν λεηετ 

φολψαµοδνι, µελψεκ ϕελεντσβεν µγ φρισσεν ρζ∀δικ α µεταφορικυσ ϕελεντσ〈τϖιτελ αλαπϕ〈ν 

λτρεϕττ βελσ∀ νψελϖι κπ (8;93∃( � ∀;∃5∗: 1980:195). 

Α µ!φορδτ〈σ ελµλετι σ γψακορλατι προβλµ〈ιϖαλ, ϖαλαµιντ α κτνψελϖ! σζ⌠τ〈ρρ〈σσαλ 

φογλαλκοζ⌠ σζακιροδαλοµβαν α σζακεµβερεκ α ΦΕ−εκ φορδτ〈σ〈νακ µ⌠δοζαταιτ ελεµεζϖε τ〈γ 

τερετ σζεντελνεκ α φραζεολογιζµυσοκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ ελεµζσεκνεκ ισ 

(Η∃Β∗%%95∃( � /∋Ο)∋5 � 495)∃( 1960:59−60; 8;93∃( � ∀;∃5∗: 1980:194−196; 

/9−Σ9Μ∃( 1976:65−79; .9;7Β∃(−4∗3∃:∃( 1968:156−158; Θ(∋+Ο∋5 1988:136−141; 

Κλαυδψ 1988:305−314). 

Α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν, ισµερετεινκ σζεριντ, αζ ιδεγεν νψελϖι ΦΕ−εκ σζ⌠σζεριντι 

φορδτ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ προβλµ〈κ βεσζδσζιντ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ ρσζλετεσεββεν σ 〈τφογ⌠αν 

εδδιγ µγ νεµ φογλαλκοζτακ. Α τοϖ〈ββιακβαν α µαι οροσζ ρ⌠κ µ!ϖεινεκ µαγψαρ φορδτ〈σαιβ⌠λ 

ϖεττ πλδαανψαγ αλαπϕ〈ν � α τελϕεσσγ ιγνψε νλκλ � ρσζλετεσεββεν ισ µεγϖιζσγ〈λοµ αζ οροσζ 

φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι σζ⌠ σζεριντι µεγφελελτετσνεκ λεγφοντοσαββ εσετειτ. 

Μιντ αηογψαν αζτ µ〈ρ φεντεββ εµλτεττεµ, α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ εσζκζτ φ∀λεγ α 

µεταφορικυσ, 〈τϖιττ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ∀ ΦΕ−εκ � αζ ν. φλιδι⌠µ〈κ (Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ 

∋−∗:%&(9) � µεγφελελτετσε εσετβεν χλσζερ! αλκαλµαζνι, µιϖελ α µεταφορικυσ ϕελεντσ〈τϖιτελ 

αλαπϕ〈τ κπζ∀ βελσ∀ νψελϖι κπ α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ σορ〈ν α χλνψελϖι βεφογαδ⌠ σζ〈µ〈ρα ισ ϕ⌠λ 

ρτηετ∀. ⊆γψ πλδ〈υλ, β〈ρ αζ ,Κ, .040#−/  %∋9∗∃ % )01∋ (∀./0:187) οροσζ ΦΕ−νεκ α 

µαγψαρ νψελϖβεν τββ αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι µεγφελελ∀ϕε ισ ϖαν (ς.: βοτταλ τηετι α νψοµ〈τ; 

〈ρκον−βοκρον τλ ϖαν) (Κ: β−48) � Χσινγιζ Αϕτµατοϖ ςεσζτ!ηελψ χ. ρεγνψνεκ µαγψαρ 

νψελϖ! ϖ〈λτοζατ〈βαν � α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ ΦΕ µγισ τελϕεσ φραζεολ⌠γιαι τκρφορδτ〈σκντ, σζ⌠ 

σζεριντι φορδτ〈σβαν σζερεπελ: 

,Κ, (.040#−/) %∋9∗∃ % )01∋ βοτταλ τηετι α νψοµ〈τ; 〈ρκον−βοκρον 
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(≅ΑΒΧ:187) = �&( ,(+&(90 %∗+2−&%, &( 
&2:4(90� 

τλ ϖαν (Κ: β−48) = (1. ϕελ.) �αζτ σεµ τυδϕα, 
ηοϖ〈 λεγψεν ρµλετβεν� 

↔Ν −(.(+0 .%.+%∗5: &2:−< ∆−<= ,%/∃%, − ,Κ, %∋9∗∃ % )01∋. Ζ26 −Α +26%+</ <= 
/%8%,%, −(.(+0 ,%/∃2 < ,%/1<∋5 < &( ,Α3/(4<−0 < &( 5∗<−0≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 241). 

�Μοστ πεδιγ πρ⌠β〈λδ µεγταλ〈λνι εζεκετ 2 φαρκασοκατ: κεργεσδ ∃ σζελετ ∃ 9∋4Η)! Ο2 
εγψσζερ φελδλταδ 2 ϖαχκυκατ, µοστ µ〈ρ 2 ηµ φαρκασνακ µεγ 2 ν!στνψνεκ βοτταλ τηετεδ ∃ 
νψοµ〈τ, µεγ .(− ληετεδ� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 288). 

Α µαγψαρ νψελϖ! σζϖεγβεν α −∃Α∃:7+ ιγϖελ κπζεττ φραζεολ⌠γιαι ϖαρι〈νσ σζερεπελ 

(↔.040#−/ %∋9∗∃ % )01∋≈). Α µαγψαρ ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα κννψεν ρτηετ∀ αζ οροσζ ΦΕ 

ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ νψελϖι κπ. Ε ΦΕ φορδτ〈σακορ α µ!φορδτ⌠ α φλσλεγεσ 

ισµτλσ ελκερλσε χλϕ〈β⌠λ τυδατοσαν φολψαµοδικ α τκρφορδτ〈σ εσζκζηεζ, µιϖελ α 

φραζεολογιζµυσοκ φορδτ〈σ〈νακ εγψ ϕαββ λεηετ∀σγηεζ, αζ ν. κοµπενζ〈λ〈σ εσζκζηεζ 

κϖ〈ν φολψαµοδνι. 

Α κοµπενζ〈λ〈σ εσζκζηεζ α φορδτ〈σ σορ〈ν ακκορ φολψαµοδνακ α φορδτ⌠κ, αµικορ α 

φορρ〈σνψελϖι σζαϖακατ, σζαβαδ σζερκεσζτσ! σζ⌠καπχσολατοκατ α χλνψελϖβεν 

φραζεολογιζµυσοκκαλ φορδτανακ, εζ〈λταλ υτ⌠λαγ λεηετ∀ϖ ϖ〈λικ αζ εγψεσ φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκνεκ 

νεµ ΦΕ−εκκελ τρτν∀ φορδτ〈σα σορ〈ν φελλπ∀ ινφορµ〈χι⌠ϖεσζτσ κοµπενζ〈λ〈σα. 

Α φορδτ⌠κ σ σζ⌠τ〈ρρ⌠κ γψακραν φολψαµοδνακ α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ εσζκζηεζ α 

ρε〈λι〈κ νλκλι φραζεολ⌠γιαι ηασονλατοκ (%59(:∗&∋;Ε:6∋ Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ 

)∃:%&5≅)Ο∗∗) φορδτ〈σα σορ〈ν ισ, µιϖελ α τκρφορδτ〈σβαν ρεϕλ∀ νψελϖι κπ α χλνψελϖι ολϖασ⌠ 

σζ〈µ〈ρα κννψεν ρτηετ∀: 

5∃5 .%∋ 5∃)1; %0.; (≅ΑΒΧ:194) = 
�3%,(+9(&&%, %1(&0 3</0&% (.%=%;, 3=%; < 
−. ..)� 

(γψ ηασονλτανακ εγψµ〈σρα,) µιντ 
εγψικ τοϕ〈σ α µ〈σικρα (Κ: 5−59)  

↔−Ν .+< 1(> −5− ,Α? 
− Λ90 & )∋∗∋2,%0+, 90+3 − & )∋∗∋),%0+. 7+%95 ./(3&5−0. Κ=2! 7%)3&)?: ) 

.%=%; &2 −%8% 8242 5∃5 .%∋ 5∃)1, %0.;≈ (8. Θ≅)<∗:. >∗;Ε Χ95−∃:, Β9−9Β!, 120). 
�− ⊃σ ηογψ κερλ εββε µαγα? 
− Ο⌠, βελεσζ⌠λτ ϖαλακι, η〈τ ιγψον ισ ϖελεµ. Τλτσετεκ εγψ κεϖεσετ. Κηµ! 

Μεγµαγψαρ〈ζοµ: µιντ κτ ϖζχσεππ, αννψιρα ηασο)λτοττυνκ εγψµ〈σρα αζζαλ 2 γαζεµβερρελ∀ 
(ς. Συκσιν. Μι1 παρδον, >9−9Β!, 232). 

↔Λ∃5 .%∋ 5∃)1, %0.;≈ (∀./0:194) οροσζ φραζεολ⌠γιαι ηασονλατνακ α µαγψαρ 

νψελϖβεν α κοντεξτυστ⌠λ φγγ∀εν τββ αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι ηασονλατ φελελ µεγ: �γψ 

ηασονλτανακ, µιντ αζ εγψικ τοϕ〈σ α µ〈σικρα� (Κεσζτηελψι 1961: )−59; ΟΝΓ: τ−503); 

�Σζακασζτοττ εγψφορµ〈κ; σζακασζτοττ ολψαν, µιντ�; κικπττ ολψαν, µιντ�; ολψαν 

εγψφορµ〈κ, µιντ κτ τοϕ〈σ� (ΟΝΓ: τ−503). 

Β〈ρ αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ νψελϖι κπ α χλνψελϖι βεσζλ∀κ 

σζ〈µ〈ρα κννψεν ρτηετ∀, α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ εββεν αζ εσετβεν µγισ νχλνακ τ!νικ, 
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µιϖελ α µαγψαρ νψελϖβεν ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ αναλ⌠γ ΦΕ−εκ στλυσφεστ∀ ρτκκετ σ ρζελµι 

σζνεζετκετ τεκιντϖε σοκκαλ γαζδαγαββακ, µιντ α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ ΦΕ µαγψαρ 

τκρφορδτ〈σα. 

4.3. Α σζεµαντικαιλαγ τελϕεσεν µοτιϖ〈λατλαν ΦΕ−εκ � αζ ν. εγψβεφορρτ 

σζ⌠σζερκεζετεκ, ϖαγψ ιδι⌠µ〈κ (Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋  %59Τ∋:∗7 ()( ∗−∗∃Β6) � φορδτ〈σα 

σορ〈ν α τκρφορδτ〈στ µ〈ρ νεµ χλσζερ! αλκαλµαζνι. Αζ ιδι⌠µ〈κ αλκοτ⌠ταγϕαι 

δεσζεµαντιζ〈λ⌠δτακ σ αζ αλκοτ⌠ταγοκ κλν−κλν ϖεττ ϕελεντσβ∀λ µ〈ρ νεµ λεηετ 

κϖετκεζτετνι α ΦΕ ϕελεντσρε. Αζ ιδι⌠µ〈κ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ βελσ∀ νψελϖι κπ µ〈ρ 

αζ ανψανψελϖι βεσζλ∀ σζ〈µ〈ρα ισ χσακ νεηεζεν (ϖαγψ εγψ〈λταλ〈ν νεµ) ρτηετ∀, α χλνψελϖι 

βεσζλ∀ σζ〈µ〈ρα πεδιγ αζ ιδι⌠µ〈κ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα σσζεφγγστελεν σζαϖακ ηαλµαζ〈νακ 

τ!νικ. ℑλλτ〈συνκατ ηϖεν τκρζι αζ αλ〈ββι πλδα ισ: 

↔Σ2/>29(, <∃ 790 53),1, <∃ 90 , )∗0.∃∋9. Ο% %∗+2−<30 ∃ ∃262∃2>, ;(&Χ<&2, 
∃%−%+Α( −(∗) ,%6,Α3</< ∃2∃ −+54)Χ5?3) >2−0 , +(3.5∗/<∃(≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 
96). 

�Βαλµασοϖ αννψιρτ αδϕα, αµεννψιρτ ϖεττε, 2 κοζ〈κοκτ⌠λ κρδεζδ, αζοκτ⌠λ, ακικ γψ 
βεχσλτεκ µεγ, µιντ δολγοζ⌠ ανψ〈τ, ...� (Ι. 8〈β∋1. Λοϖασηαδσερεγ..., 82). 

↔Υ∃ 790 53),1, <∃ 90 , )∗0.∃∆≈ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν νινχσ 

φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσε. Αζ αδοττ εσετβεν εγψ ολψαν οροσζ ιδι⌠µ〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠, αµελψνεκ 

µαγψαρ νψελϖ! σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα ρτηετετλεν σ φλρεϖεζετ∀, µιϖελ αζ οροσζ ΦΕ βελσ∀ νψελϖι 

κπε α χλνψελϖι ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα τελϕεσεν µοτιϖ〈λατλαν σ ηοµ〈λψοσ. ςλεµνψεµ σζεριντ α 

ηασονλ⌠ µοτιϖ〈λατλαν ϕελεντσσελ ρενδελκεζ∀ ιδι⌠µ〈κ ιδεγεν νψελϖι µεγφελελτετσε σορ〈ν 

χλσζερ!ββ α κρλρ〈σσαλ (σζαβαδ σζερκεσζτσΚ σζ⌠καπχσολατταλ) ϖαλ⌠ φορδτ〈σ αλκαλµαζ〈σα. 

Α σζ⌠βαν φοργ⌠ οροσζ ιδι⌠µα µαγψαρ νψελϖ! κρλρ〈σ〈ρα αζ αλ〈ββι σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετεκ 

ϕαϖασοληατ⌠κ: 

αηογψαν ηαλλοτταµ, γψ ∃.09 τοϖ〈ββ; χσακ αζτ µονδταµ ελ, αµιτ ηαλλοτταµ <νεµ 
φελελεκ ηιτελεσσγρτ> (Κ: )−430) 

σζ⌠ σζεριντ εζτ (γψ) ηαλλοτταµ  
σζ⌠ρ⌠λ−σζ⌠ρα γψ (εζτ) ηαλλοτταµ 

Ηασονλ⌠ εσεττελ ταλ〈λκοζυνκ α κϖετκεζ∀ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσεκορ 

ισ, µιϖελ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈συκ α χλνψελϖι βεσζλ∀ σζ〈µ〈ρα νεηεζεν ρτελµεζηετ∀ 

τκρφορδτ〈σοκατ ερεδµνψεζ: 

↔Σ%8 3 &<><, 3 ,%/∃2><, ∆−% −,%( %∗,<&(&<( .+%3−% 53∗∃+ #∃ &+∋(. Ο% 4+58%( 
−,%( %∗,<&(&<(, −%,2+<Χ Κ%1∃%+∗2(,, ) ∗(6 %−,(−2 %3−2,<−0 &( >%8ψ. Ε2, Υ+&262+ 
.%8<∗ &2 .(+(,2/(≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 278). 

�√ρδγ ϖιγψε 2 φαρκασοκατ, 2 ϖ〈δϕαιδον µγ ∃ τψκοκ ισ νεϖετνεκ. ∆ε 2 µ〈σικ ϖ〈δατ, 
Κοχσκορβαϕλυ ελϖτ〈ρσ, .(− ηαγψηατοµ ϖ〈λασζ νλκλ. 1γεν, Ερναζαρ οττ ϖεσζεττ 2 η〈γ⌠ν� (Χσ. 
Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 334). 
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↔Ε%>2 5 &(8% −%/0∃% >2−0 ∗Α/2 .+(3−2+(/2), .0?Χ2). Σ+2−0) +26[(=2/<30 ∃−% 
∃542, , Ξ2.%/)+0(, &2 826%.+%,%4. Ξ29<∗2?−, ∃2∃ ,Α+26</3), ∗(4%/28<, 4(&085 −% , 
=%/%42=, −% , 8&53( 3./%9&%>. Ν %& .+%85/)(−3) +26%∃ , Ν6<?−∃%3%8/26<?, < ξο−0 ,(30 
8%4 ;<,< )0)1∋%;%∃/ &∋2∋ % )090105, −%/0∃% ∗Α 3/?&Α =,2−</%≈ (2. 1+&Β9&∃(. 
Ι;939, 76). 

�Οττηον χσακ ελαγγοττ, ισζ〈κοσ ανψϕα λτ. Φιτεστϖρει σζτσζλεδτεκ, κι µερρε 2 
σαρκϖιδκρε, γ〈ζϖεζετκετ πτενι. Ηολ φαγψβαν κερεσικ 2 πνζτ 2 νψοµορυλτακ, αηογψ −2γ〈τ 
κιφεϕεζτε, ηολ φργεκκελ λεπϖε. Ψ µεγ ελµεγψ εγψσζερ 2 φερδε σζεµ∀ ℑζσι〈βα, σ ακ〈ρ εγσζ 
εσζτενδ!ν 〈τ λ βελ!λε, σ πκδηετ ∃ µεννψεζετρε, χσακ 2 νψ〈λα λεγψεν ελγ� (Χσ. Αϕτµατοϖ. 
ςεσζτ!ηελψ, 83). 

Α ↔53∗∃+ #∃ &+∋(≈ (∀./0:217) οροσζ ΦΕ αζ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 

σζερκεσζτ∀ϕε σζεριντ κτ ϕελεντσσελ ρενδελκεζικ. Μινδκτ ϕελεντσνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν 

σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετ, ιλλετϖε σζυβϕεκτϖ−µοδ〈λισ ϕελεντσσελ ρενδελκεζ∀ φραζεολογιζ〈λτ 

µονδαττανι σζερκεζετι µοδελλ φελελ µεγ. ς.: 

53∗∃+ #∃ &+∋(: 2) κσζ νεϖετσγ; εγσζεν, τελϕεσεν νεϖετσγεσ; κσζ ρηεϕ;  

 β) ϖµι.εκ 2 µεγχσφολ〈σα/κιχσφολ〈σα (Κ: 5−438).  

Α σζ⌠τ〈ρ 〈λταλ ϕαϖασολτ µεγφελελτετσ ρτηετ∀ββ α µαγψαρ ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα α 

↔)0)1=%;%∃9: % )090105≈ (ς.: ↔)1∋%∃9: % )090105≈ ≅ΑΒΧ:322)  ΦΕ σζ⌠ σζεριντι 

φορδτ〈σ〈νακ εσετβεν ισ. Αζ οροσζ−µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ αδαται σζεριντ αζ οροσζ ΦΕ−νεκ α 

µαγψαρ νψελϖβεν κτ λεξµα φελελ µεγ: 

)1∋%∃9: % )090105 (βιζ) = ηενψλ, λυστ〈λκοδικ (Κ: )−339). 

Α σζ⌠τ〈ρ 〈λταλ αϕ〈νλοττ κτ ν〈λλ⌠ λεξµ〈ϖαλ τρτν∀ µεγφελελτετσεν κϖλ, αζ αδοττ 

οροσζ ΦΕ κοντεξτυ〈λισ ϕελεντσνεκ µεγφελελ∀εν α µαγψαρ νψελϖβεν τββ σεµλεγεσ στιλισζτικαι 

ρτκ! αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσ 〈λλ ρενδελκεζσρε, αµελψεκ ρζκλετεσεββεν σ 

ποντοσαββαν φεϕεζικ κι αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντστ: �γψ ληετ, µιντ α κισκιρ〈λψ� (ΟΝΓ: κ−1207); 

�ληετι ϖιλ〈γ〈τ; κισκιρ〈λψ µ⌠δϕ〈ρα ληετ; ληετ, γονδϕα εγψ σζ〈λ σεµ�. 

Αζ �λ, µιντ Μαρχι Ηεϖεσεν� (ΟΝΓ: µ−379) µαγψαρ ρε〈λι〈κατ ταρταλµαζ⌠ ΦΕ αζ 

οροσζ φραζεολογιζµυσ αναλ⌠γ εκϖιϖαλενσεκντ νεµ ϕηετ σζ〈µτ〈σβα, µιϖελ ζαϖαρ⌠αν ηατνα α 

µ! κοηζι⌠ϕ〈ρα, ηα αζ οροσζ ϖαλ⌠σ〈γη〈ττρ βιζονψοσ σζεγµενσεινεκ (µετσζετεινεκ) 

µεγνεϖεζσρε εγψσζερρε κτ µαγψαρ ρε〈λι〈τ ισ ταρταλµαζ⌠ ΦΕ−ετ ηασζν〈λν〈νκ. 

4.4. Μινδ α σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν, µινδ πεδιγ α µ!φορδτ〈σβαν κλνσ νεηζσγετ οκοζ α 

νεµζετι σζνεζετΚ φραζεολογιζµυσοκ ιδεγεν νψελϖι µεγφελελτετσε. Εγψ−εγψ νπ 

γονδολκοδ〈σµ⌠δϕ〈τ, τρτνελµι εσεµνψειτ, ηαγψοµ〈νψαιτ, ηιεδελεµϖιλ〈γ〈τ, λετµ⌠δϕ〈τ, 

σζοκ〈σαιτ, τ〈ργψι σ τερµσζετι κρνψεζεττ, φλδραϕζ〈τ στβ. µεγρκτ∀, χσακ αζ αδοττ νπ 

φραζεολ⌠γιακινχσρε ϕελλεµζ∀ νεµζετι σαϕ〈τοσσ〈γοκατ ϖισσζατκρζ∀ ΦΕ−εκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ 

γψακραν σζερεπελνεκ κλνβζ∀ ρε〈λι〈κ. Ρε〈λι〈κον α νψελϖσζετι, ορσζ〈γισµερετι σ α 

φορδτ〈σελµλετι σζακιροδαλοµβαν αζ εκϖιϖαλενσ νλκλι (νονεκϖιϖαλενσ) σζαϖακ εγψ ρσζτ 
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ρτικ (Υ∋:−(9∗ 1986; Υ∋:−(9∗ 1988:99−102; Κλαυδψ 1994:33−34; 236−237). Σζ. ςλαηοϖ σ 

Σζ. Φλοριν µεγηατ〈ροζ〈σα σζεριντ: ↔(�) ∗∋∃1,, −%1−∆9&− #0&,9∋1−+, #∃?,0#∃1:#040, 

+∋&9#040 ,1, ,&90∗,7∋&5040 5010∗,9∃; 907#;( &009%∋9&9%,/ #∃ .∗34,( −<;5∃( 

9∃5,∋ &10%∃ #∋ ,+∋∆9≈ (8;93∃(−∀;∃5∗: 1970:438) (α ρε〈λι〈κκαλ καπχσολατβαν λ〈σδ µγ: 

Υ∋:−(9∗ 1988α:331−336). 

4.4.1. Α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκβεν σζερεπλ∀ ρε〈λι〈κ µεγρτσε τββ εσετβεν νεµ οκοζ 

νεηζσγετ α χλνψελϖι βεφογαδ⌠ σζ〈µ〈ρα, µιϖελ α νπεκ, νεµζετεκ, νεµζετισγεκ εγψµ〈σ 

µελλεττ λσκ σορ〈ν µεγισµερικ εγψµ〈σ κυλτρ〈ϕ〈τ, σζοκ〈σαιτ, ιροδαλµ〈τ, σ α τββ τερλετεν 

ϖγβεµεν∀ ινφορµ〈χι⌠χσερε ερεδµνψεκππεν εγψεσ ιδεγεν ρε〈λι〈κ ϖαλ⌠σ〈γταρταλµ〈ρ⌠λ ισ 

κπετ αλκοτηατνακ. Εζ α ηελψζετ α ↔5∃6∃ %0 ∗93 3 5040≈ (=∋∃−%−/. &(,&)−&% 8%,%+<−, 

&(,&)−&% .+%<6&%3<− 3/%,2∋) (∀./0:197) οροσζ ΦΕ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα εσετβεν ισ, 

αµελψνεκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ α ↔5∃6∃≈ οροσζ ρε〈λια σζερεπελ. Α φορδτ⌠ σζ〈µ〈ρα ισµερτ ϖολτ αζ 

α τνψ, ηογψ α µαγψαρ ολϖασ⌠ τυδατ〈βαν α σζλ〈ϖ ερεδετ! �κ〈σα� σζ⌠ κελτεττε ασσζοχι〈χι⌠κ 

ελ∀σεγτικ αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ νψελϖι κπ µεγρτστ. 

↔Η<.>2& − &(42/(∃< 1(/%,(∃, ,<4<− , &(> .2∋<(&−2 < 62∗Α,2(−, 1−% &2 ΥΠΘΡΘ 
.2∋<(&−2 3>%−+)− ><//<%&Α < %& &( >%;(− .+(43−2−0 .(+(4 &<>< 3 ,Α.242?Χ(: 
1(/?3−0?, &( >%;(− 9(.(/),<−0, 8%,%+<−0 −2∃, ∗54−% 5 &(8% 5∃6∃ %0 ∗93≈ (1. 
/6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 448). 

�ςζ 2 Λιπµαν, .(− ϖαλαµι οκοσ εµβερ, π〈χιενστ λ〈τ ΒΕΝΝΕ, σ ελφελεϕτι, ηογψ ΕΡΡΕ 2 
π〈χιενσρε µιλλι⌠κ φιγψελνεκ, σ Ψ .(− 〈λληατ ελϕκ µοζγ⌠ φογσορραλ, .(− βεσζληετ πσζν, 
ϖαγψ γψ, µιντηα κ〈σ〈ϖαλ ϖολ.α τελι ∃ σζ〈ϕα� (1. Ριβακοϖ. 1ζ Αρβατ γψερµεκει, 376). 

Λ+.: 5∃6∃ %0 ∗93 5 ∃%8%−/. = ρτηετετλενλ µοτψογ; γψ βεσζλ, µιντηα 
γοµβ⌠χ/γαλυσκα ϖολνα ∃ σζ〈ϕ〈βαν (Κ: )−95). 

↔− ΠΑ ,<4(/ Ξ<&%,0(,2 < Κ2>(&(,2 −%/0∃% &2 −+<∗5&2= 3[(64%,, ) 3 &<>< )3. 
&01, &Ο∋1, ) 3 Κ2>(&(,Α> ∗Α/ ,>(3−( , 33Α/∃(≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 453). 

�− Π( Ζινοϖϕεϖετ σ Καµενψεϖετ χσακ 2 κονγρεσσζυσοκ εµελϖνψειν λ〈τταδ, δ( . 
ελφογψασζτοτταµ ϖελκ εγψ ∗,δ σ⌠τ, Καµενψεϖϖελ εγψττ ϖολτυνκ 2 σζ〈µ∀ζετσβεν� (1. 
Ριβακοϖ. 1ζ Αρβατ γψερµεκει, 381).  

Α ↔)3.≈ οροσζ ρε〈λι〈τ ταρταλµαζ⌠ ΦΕ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα εσετβεν αζονβαν � µιϖελ 

εγψρσζτ µαγα α ργι οροσζ µρτκεγψσγετ ϕελλ∀ ρε〈λια, µ〈σρσζτ α ΦΕ βελσ∀ νψελϖι κπε α 

χλνψελϖι ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα ρτηετετλεν µαραδ � αζ αδοττ ΦΕ µαγψαρ φορδτ〈σ〈τ χλσζερ!ββ εγψ 

νευτρ〈λισ, ϖαγψ αζ αδοττ κοντεξτυσνακ στιλισζτικαιλαγ µεγφελελ∀ ΦΕ−ελ, ιλλετϖε σζαβαδ 

σζ⌠σζερκεζετεκκελ µεγολδανι. ς.: 

ργ⌠τα σ ϕ⌠λ ισµερι; 
ισµερι, µιντ α ροσσζ πνζτ; 
ισµερι, µιντ σαϕ〈τ µαγ〈τ; 
σοκ µινδεντ µεγλτεκ εγψττ. 
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4.4.2. Νεηζσγεκβε τκζικ αζ οροσζ φολκλ⌠ραλκοτ〈σοκκαλ (νπµεσκκελ, ρεγκκελ, 

µονδ〈κκαλ) καπχσολατοσ ρε〈λι〈κατ ταρταλµαζ⌠ οροσζ ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈νακ χλνψελϖι 

µεγρτσε ισ: 

↔∴(/, 9(/, ,<4<− − %8%&(∃ 3,(−<−3). 7%4=%4<− ∗/<;( − 3−%<− ,<2365∃ #∃ 
53∗:,( #0>5∃(, 2 ,%∃+58 ∃<+.<1 &2,2/(&, 9<Ι(+, .</%>2−(+<2/Α ,3)∃<(≈ (8. 
Θ≅)<∗:. #∃ &5∋&Ε∗3 Χ∋&≅3∃(, 17). 

�Μεντ, µενδεγλτ, η〈τ µιτ λ〈τ: εγψ ϖιλ〈γοσ αβλακοτ. Κζελεββ µερσζκεδικ: τψκλ〈βον 
φοργ⌠ κυνψη⌠, σ µελλεττε ηαλοµβα η〈νψϖα τγλα, τετ!φεδ!+2λ2, φα σ πλετανψαγ� (ς. Συκσιν. 
Ηαρµαδικ κακασσζ⌠ρα, 148); 

↔Ι04 #∋ %;.∃&9, &%,#:− #∋ &Ο∋&9≈ (8. Θ≅)<∗:. #∃ &5∋&Ε∗3 Χ∋&≅3∃(, 40). 
�ς4 ιστεν )∋9 η〈γψ ελ, ∃ δισζν⌠ )∋9 φαλ φελ� (ς. Συκσιν. Ηαρµαδικ κακασσζ⌠ρα, 24).  

↔Γ., , )0+#,: % 04#∋ 9∋2∋ #∋ 40∗∋9:, % %0.∋ #∋ 90#39:...≈ (8. Θ≅)<∗:. #∃ 
&5∋&Ε∗3 Χ∋&≅3∃(, 16). 

�Μενϕ σ ϖσδ σζβε: τΜζ τγεδ µεγ )∋9 γετηετ, ϖζ τγεδ ελ )∋9 )ψεληετ...� (ς. 
Συκσιν. Ηαρµαδικ κακασσζ⌠ρα, 7). 

4.4.3. Αζ οροσζ ΦΕ−εκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ γψακραν σζερεπελνεκ νεµ οροσζ νψελϖι 

ρε〈λι〈κ ισ. Αζονοσ κυλτρκρηζ ταρτοζ⌠ νπεκ εσετβεν αζ ιδεγεν νψελϖι ρε〈λι〈κ µεγρτσε, 

ϖαλαµιντ α ΦΕ−εκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈νακ σζεµαντιζ〈χι⌠ϕα κλνσεββ νεηζσγετ νεµ οκοζ. 

ς.: 

↔− Λ∃5 % 1376,( .0+∃( Φ0#.0#∃, − .+<9/% &2 5> ∃2&4<42−5, ...≈ (8. Θ≅)<∗:. 
Ι5∗(∋& .∗(∃Β≅!, 246). 

�− Μιντ µινδεν ϕοββ λονδονι η〈ζβαν − ϕυτοττ εσζβε 2 κανδιδ〈τυσνακ, ...� (ς. Συκσιν 
Τισζτελτετεµ Η⌠κ〈τ!, 412). 

↔− 7+<,(−, Ω−?8, ∃2∃ 4(/2? − 3∃262/ ) (>5 &23∃%/0∃% ,%6>%;&% ∗(3∋(+(>%&&(:. −
Ε(/2 ∃2∃ , 7%/09(: 3 5040 9∋1∋4∃, 909 , )∃# − ∗%:∃% %−,(−</ %&, −%1&% >Α 3 &<> 3−% 
/(− ∗Α/< 6&2∃%>Α. 

− Ξ&21<−, −Α < .2&, − 62∃/?1</ ), 5∃26Α,2) &2 (8% −21∃5≈ (Ω. ς/9+∃90%. Ξ1∃(∃, 
54). 

�− ⇐δϖ, Υτψυγ, ηογψ µεννεκ 2 δολγοκ? − σζ⌠λτοτταµ µεγ, αµεννψιρε χσακ λεηετεττ, 
µινδεν τεκετ⌠ρια νλκλ. 

− ∨γψ, µιντ Λενγψελορσζ〈γβαν: ακινεκ σζεκερε ϖαν, ∃ζ ∃ ∗〈) − φελελτε φργν, µιντηα 
σζ〈ζ ϖε ισµερ.νκ εγψµ〈στ. 

− Ακκορ µαγαδ ϖαγψ 2 +〈. − κϖετκεζτεττεµ 2 ταργονχ〈ϕ〈ρα µυτατϖα� (Χσ. Αϕτµατοϖ. 
ςεσζτ!ηελψ, 56). 

4.4.4. Αββαν αζ εσετβεν, ηα α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−βεν τ〈ϖολαββι κυλτρκρηζ ταρτοζ⌠ 

νπεκ ρε〈λι〈ι σζερεπελνεκ, τββνψιρε ελ∀νψβεν κελλ ρσζεστενι αζ αναλ⌠γ ΦΕ−ελ ϖαλ⌠ φορδτ〈σ 

λεηετ∀σγτ, σ σσζερ!ββνεκ τ!νικ λεµονδανι α ρε〈λι〈βαν ρεϕλ∀ νεµζετι ϕελλεγ! ταρταλοµ 

〈ταδ〈σ〈ρ⌠λ: 

↔#(40 4% ,%:&Α, ∃%842 3−+%</< 6&2>(&<−Α ϑ5:3∃<: ∃2&2/, /?4< 3[(=2/<30 3% 
,3(= ∃%&∋%, 3−+2&Α, πα∗οµα/υ ∗(3./2−&% < 4%∗+%,%/0&%. Ν −(.(+0 &<∃−% .( ,(+<−, 
3∃26∃<, >%/, +233∃26Α,2(−(, >Α3/<>Α /< −2∃<( 4(/2. 8 7∃2∃#∃ 9∋)∋∗: #,5040 #∃ 
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∃∗5∃#∋ #∋ <∃9∃Κ,6:. Β ,3( %∗ ∆−%> 6&2?−, &% 4(/2?− ,<4, ∗54−% ∆−% ,+(>(&&%( 
),/(&<(≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 271). 

�Πεδιγ 2 η〈βορ ελ!ττ, αµικορ 2 ηρεσ Χσϕι χσατορν〈τ πτεττκ, 2ζ ορσζ〈γ µινδεν 
ϖιδκρ!λ ιδεγψ∀λτεκ 2ζ εµβερεκ, ινγψεν, νκντ δολγοζτακ. Μοστ εζτ σενκι .(− ηισζι, µερτ, 
µονδϕ〈κ, ελ λεηετ−ε κπζελνι ιλψετ! Μαναπσ〈γ 〈ρκ〈ννψαλ σεµ λεηετ χσοβ〈ντ κερτενι. ⊃σ εζτ 
µινδενκι τυδϕα, δ( γψ τεσζνεκ, µιντηα (ζ χσακ πιλλανατνψι νεηζσγ ϖολνα� (Χσ. Αϕτµατοϖ. 
ςεσζτ!ηελψ, 326). 

↔Η?4< (=2/< 3% ,3(: %∃+58<, >&%8<( .% 3−2+<&&%>5 %∗Α12? &21<&2/< %./2∃<−
,2−0 Υ+&262+2 (Χ( <642/<. ↔Υ+&262+, ∗0.#0/ 9; +#∋, 5∃5 )∋7∋#: +0−, 84( 5,<;5 
−(∗)?≈ − < %& .%>%82/ <> 3.(9<−03), 53.%∃2<,2/ <=...≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 267). 

�ϑττεκ 2ζ εµβερεκ 28 εγσζ κρνψκρ!λ σοκαν, ργι σζοκ〈σ σζεριντ, µ〈ρ µεσσζιρ!λ 
κεζδτκ Ερναζαρ σιρατ〈σ〈τ: �Ερναζαρ, τε, ακι α)νψιρα ∃ζ ∋)39 ϖαγψ, µιντ ∃ µ〈ϕαµ, ηολ 
λ〈τηατλακ?∀ − σ ! λεσεγτεττε !κετ 2 νψερεγβ!λ, νψυγτατγαττα !κετ...� (Χσ. Αϕτµατοϖ. 
ςεσζτ!ηελψ, 320). 

Α ↔#∃ ∃∗5∃#∋ #∋ <∃9∃Κ,6:≈ ΦΕ µαγψαρ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ〈βαν σζερεπλ∀ ↔∃∗5∃#≈ 

= �κτλ, λασσζ⌠, π〈νψϖα� κιργιζ ρε〈λι〈τ µεγελ∀ζι � αζ αδοττ ΦΕ ϖονζατ〈ηοζ ταρτοζ⌠ µ〈σικ 

ρε〈λια ισ (↔7∃2∃#≈ = �ϕυη〈σζ�), αµελψεκ µγ ινκ〈ββ εληοµ〈λψοστϕ〈κ α ΦΕ−βεν ρεϕλ∀ κπετ. 

ςλεµνψεµ σζεριντ αζ αδοττ εσετβεν χλσζερ!ββ λεννε αζ οροσζ ΦΕ−τ σεµλεγεσ στλυσρτκ! 

αναλ⌠γ µαγψαρ ΦΕ−ελ φορδτανι, σ α σζ⌠βαν φοργ⌠ κτ ρε〈λι〈τ µαγψαρ, ιλλετϖε νεµζετκζιλεγ 

ισµερτ λεξµ〈ϖαλ ηελψεττεστενι (↔∃∗5∃#0+≈ = �κτλλελ, λασσζ⌠ϖαλ�). ς.: κτλλελ (λασσζ⌠ϖαλ) 

σεµ λεηετ ϕυη〈σζτ φογνι (κερτενι). 

Α ↔5∃5 )∋7∋#: +ο−≈ κιργιζ ερεδετ! φραζεολ⌠γιαι ηασονλατ µ〈ρ σζερζ∀ι 

τκρφορδτ〈σκντ κερλτ βε αζ οροσζ νψελϖ! ρεγνψβε. Α κιργιζ ερεδετ! ΦΕ ισµτελτ 

τκρφορδτ〈σα α µαγψαρ ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα σεµµιτ σεµ µονδ, α ΦΕ ϕελεντσε ηοµ〈λψβαν µαραδ. 

Α κιργιζ ερεδετ! ΦΕ ϕελεντσνεκ ρτελµεζσι νεηζσγει νψελϖεν κϖλι τνψεζ∀κκελ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠κ. Εγψεσ κελετι νπεκ ναϖ ϖιλ〈γκπβεν, τββεκ κζττ α κζπ〈ζσιαι κιργιζεκ, 

καζαηοκ σ ζβγεκ κπζελετβεν, α µ〈ϕ (↔>,4∋∗≈) αζ ζελµεκ, α λελκι σζενϖεδσ κζποντι 

σζερϖε, σ µιντ σζινονιµ〈κ, α σζϖ τεστρσζνϖϖελ εγψττ κλνβζ∀ ρζελµεκ, αζ εµβερ 

κλνβζ! λελκι〈λλαποτ〈νακ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λ⌠ ΦΕ αλκοτ⌠ταγϕαικντ σζερεπελνεκ. Αζ αδοττ 

ΦΕ τραγικυσ κρλµνψεκ κζττ εληυνψτ φρϕτ γψ〈σζολ⌠ φιαταλ κιργζ ν∀ λελκι φ〈ϕδαλµ〈τ 

σζιµβολιζ〈λϕα. 

Α µ〈ϕ τεστρσζνϖϖελ κπζεττ ζβγ ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ ελεµζσε σορ〈ν Ραδζσαβοϖ 

ϑα. Ρ. ζβγ νψελϖσζ α ↔>,4∋∗≈ = �µ〈ϕ� σζοµατιζµυσ ϕελεντσταρτοµ〈νψ〈τ ϖιζσγ〈λϖα αζ 

αλαπϕελεντσεν (µ〈ϕ = �αζ εµβερ βελσ! σζερϖε�) κϖλ µεγκλνβζτετ αζ ευρ⌠παι κυλτρκρρε 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϕελλεµζ∀ κτ µ〈σικ ϕελεντστ ισ: 

Σ∗Α∋5  �  21,<5,/ ∗0.&9%∋##,5, ∗0.#0/ (= κζελι ροκον, δεστεστϖρ; ϖκι 

〈λταλ σζερετεττ, ιµ〈δοττ ροκον) 

 � %+∋&9,1,Κ∋ )∋∗∋>,%∃#,/ (/9−Σ9Μ∃( 1976:65). 
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Ε ΦΕ εσετβεν α σαϕ〈τσ〈γοσ νεµζετι κοντεξτυστ φιγψελεµβε ϖεϖ∀, αζ αδοττ σζιτυ〈χι⌠ 

τραγικυσ ϖολτ〈ρα υταλ⌠, α µαγψαρ ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα ρτηετ∀, φορδτ〈σι µεγολδ〈στ χλσζερ! 

αλκαλµαζνι: 

�Ερναζαρ, εγψετλενεµ, ηολ ϖαγψ, µιρτ ηαγψτ〈λ µαγαµρα?�� 

5. Εγψεσ νψελϖσζεκ α τ〈γαββ ρτελεµβεν ϖεττ φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈ηοζ σορολϕ〈κ α 

σζ⌠λ〈σοκατ, κζµονδ〈σοκατ σ σζ〈λλ⌠ιγκετ ισ, αµελψεκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα σορ〈ν νεµχσακ 

ϕελεντσκετ σζκσγεσ φελτ〈ρνι, ηανεµ χλσζερ! µεγ∀ριζνι αζοκ φορµαι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ισ: 

ριτµικ〈ϕυκατ, αλκοτ⌠ταγϕαικ ρµελστ, εγψβεχσενγστ. ς.: 

↔− Υ−% &( &24%, − 3∃262/ Ρ%+Α&Α1. − 7+%.53−<.  
− Κ2∃ ;(? − &( .%&)/ Β,2&. 
− 7+%.53−<. 
− Ρ%+Α&Α1, −2∃ &(/06), − 625/Α∗2/3) Β,2& − ,< )∋&#, &10%∃ #∋ %;5,#∋6:≈ (8. 

Θ≅)<∗:. #∃ &5∋&Ε∗3 Χ∋&≅3∃(:30). 
�− ςζ .(− κελλ − µονδτα 2 Τ∀ζοκ〈δ⌠.  
− Εζτ ηαγψδ ελ. 
− Ηογψηογψ? − χσοδ〈λκοζοττ 1ϖ〈ν.  
− Ηαγψδ ελ. 
− Νεµ λεηετ αζτ, Τ∀ζοκ〈δ⌠ − µοσολψγοττ 1ϖ〈ν. − Ν µονδ〈σ ισ γψ ταρτϕα: ∃ δαλβ⌠λ ∃ σζ⌠τ 

ελ )∋9 ηαγψηατοδ� (ς. Συκσιν. Ηαρµαδικ κακασσζ⌠ρα, 148). 

↔Θ3∗∃?50∋ .∋10 #∋ (,9∗0∋, − &( 3∃+Α,2) 6/%3−<, 3∃262/2 .+%42,Χ<∋2≈ (8. 
Θ≅)<∗:. Η5∋Χ)∗+ Β≅Σ∗)). 

�ς4 οστοβασ〈γ )∋9 διχσΗσγ − µονδτα ηαραγϕ〈τ .(− λεπλεζϖε 2ζ ελ〈ρυστ⌠ν!� (ς. 
Συκσιν. Ερ!σ φρφι, 168). 

↔Ν390∗#0 2;10 #∃ .36∋. Β ,3( <6−62 .%4/?8< ∗2∗Α... #%− ,(40 62+262! 
Θ∗)62−(/0&% ,3−+)&(− − %∗)62−(/0&% (: (∃/ )0.#−9: &24%. Ζ23∃+<12/230 < , ∆−%− 
+26, 42 (Χ( .+< .%3−%+%&&<=. Ν &( −% 45+&%−2 .%43−5.<−. Β ,%− −2∃ ,3) ;<6&0 
∃5,Α+∃%> <4(−! Ο(42+%> 8%,%+</< <33−2+<: >∋#∃ #07:∆ 50650/ 1∃&9,9&−, ∃ .#∋+ � 
<+∋∋/≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 268). 

�Νεηζ ϖολτ ∃ σζϖε. ⊃σ −ι.δ(. αµιαττ 2 γψαλ〈ζατοσ φεηρνπ µιαττ... Μιχσοδα 
ιστε.χσαπ〈σ! Οκϖετλενλ βελεκτ, οκϖετλενλ λ〈ρµ〈τ κελλ χσαπνια. Μοστ ισ ορδτοζνια κελλεττ, 
µγηοζζ〈 ιδεγενεκ ελ!ττ. Μερτ ηα .(−, βελεβετεγσζικ! ⊆γψ τεσζι τνκρε 2ζ εγσζ λεττ! 
Νεµηι〈βα ταρτϕ〈κ ργ⌠τα: ∃ζ ασσζονψ ϕϕελ ηζελεγ, µιντ ∃ µαχσκα, )∃∗∗∃λ µεγµαρ, µιντ ∃ 
κγψ⌠� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 248). 

Αζ εδδιγ ελεµζεττ πλδ〈κβ⌠λ κιδερλ, ηογψ α σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ σζ⌠ σζεριντι 

φορδτ〈σα σορ〈ν α φορµαι σαϕ〈τοσσ〈γοκ µεγ∀ρζσε µελλεττ ϕελεντσκετ ισ σικερλτ φελτ〈ρνι. 

↔Π2∃%,2 ;<6&0 − −542 53.(,2:, 3?42 53.(,2:, &( .%−%>5 /< 8%,%+)−: %015∃ #04, 
50∗+−9... ς3/< ∗Α −%/0∃% &%8<...≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 218). 

�Ιλψεν ∃4 λετ − ιδ!βεν (1 κελλ ϕυτνι ιδε ισ, %δ2 ισ, νεµηι〈βα µονδϕ〈κ: ∃ φαρκαστ ∃ λ〈βα 
τ〈πλ〈λϕα... Μγ ηα χσακ 2 λ〈βα...� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 259). 
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5.1. Α φορρ〈σνψελϖι σζϖεγβεν γψακραν ταλ〈λκοζυνκ α ΦΕ−εκ κλνβζ! σζερζ!ι 

αλακϖ〈λτοζτατ〈σαιϖαλ, αµελψεκ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα ϕαββ σ ϕαββ µεγπρ⌠β〈λτατ〈σοκ ελ 

〈λλτϕα α µ!φορδτ⌠τ: 

↔Π2∃ ,%−, .+2, −Α, Ν,4<: Κ2//<3−+2−%,, &(4%8/)4(/ ) 3 &%8%. Λ−+2&&%,2−Α 
,Α,%4 &2.+29<,2(−3) <6 ∆−%8%: 1(/%,(∃, ∃%/< %& &( .%3/(4&<: 45+2∃, &(.+(>(&&% 
4%/;(& 3(∗( .%4 &%8< 3>%−+(−0. Β ∗2:∃2 0 .3∗#0/ 4010%∋, 09 5090∗0/ #04∃+ )050∆ 
#∋9, % −%> ;(. Κ2∃ ,<4<90, <&,2/<43−,5?. Σ2&2/0&2) <3−%+<), 3%∗3−,(&&%≈ (2. 
1+&Β9&∃(. Ι;939, 116). 

�Σζ⌠ϖαλ, ιγαζαδ ϖαν, Αϖγψιϕ Καλισζτρατοϖ, .(− νζτεµ 2 λ〈βαµ αλ〈. Ρεττενετεσ δολογ 
κϖετκεζικ εββ!λ: 2ζ εµβερνεκ, ηα χσακ .(− τκκελτττ β%λ%.δ, οκϖετλενλ 2 λ〈βα ελ κελλ 
νζνιε. Ερρ!1 σζ⌠λ 2ζ 2 κισ µεσε ισ ∃ζ οστοβα φεϕρΗλ, αµελψ )∋9 ηαγψ )ψυγτοτ ∃ λ〈βνακ. Αµιντ 
λ〈τοδ, λεροκκανταµ. Βαν〈λισ ηιστ⌠ρια, ηα µεγγονδολϕυκ� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 132). 

ς.:  413)∃− 4010%∃ #04∃+ )050∆ #∋ .∃∋9;  
 <∃ 413)0/ 4010%0∆ , #04∃+ )10(0 = ακινεκ ∃ φεϕβεν νινχσ, ∃))∃κ ∃ λ〈β〈βαν 

κελλ λεννι (Κ: 4−166).  

5.2. Α Μαγψαρ Ρ〈δι⌠ σ Τελεϖζι⌠, ϖαλαµιντ α µαγψαρ ϕσ〈γοκ µοσζκϖαι ριπορτερεινεκ 

οροσζ τµ〈ϕ τυδ⌠στ〈σαιβαν γψακραν σζερεπελνεκ οροσζ ΦΕ−εκ µαγψαρ τκρφορδτ〈σβαν: 

�Φελελεϖεντεττεκ εγψ ηαρµινχϖεσ φοργατ⌠κνψϖετ, 2−(λ5 σζεριντ λγιερ!ϖελ ϖισσζα 
λεηετ βοµβ〈ζνι 2ζ ελλενσγετ 2 κ!κορσζακβα. Εζεκ 2 �ϕ〈ρυλκοσ κ〈ροκ∀. Ν µαγψαρ〈ζατ: αηολ 
φ〈τ ϖ〈γνακ, ηυλλικ ∃ φοργ〈χσ. Σοκ εµβερφοργ〈χσ. Ερρε (ισ) ϖεζετ 2 κατοναι εσζκζκκελ 
µεγϖαλ⌠στοττ πολιτικαι ηυµανιζµυσ, 2 τρεκϖσ, ηογψ 2 τρτνελεµ .( ισµτλ!δϕκ µεγ� 
(�ϑ〈ρυλκοσ κ〈ροκ∀, Νπσζαβαδσ〈γ: 1999. ςΙ. 01.); 

�Μοσζκϖ〈βαν µεγιντ �ηυλλικ ∃ φοργ〈χσ∀� (χµ) (Νπσζαβαδσ〈γ: 1999. ΞΙ. 19.). 
ς.: 1∋& ∗32−9 − Κ∋)5, 1∋9−9. (κζµ.) = αηολ γψαλυλνακ, οττ φοργ〈χσ ισ ακαδ (Κ: 

;−45). 

Α πλδ〈κ αρρ⌠λ τανσκοδνακ, ηογψ ναγψον γψακραν α ριπορτερεκ τολλ〈β⌠λ σζλετεττ 

τκρφορδτ〈σοκ σοκκαλ τλετεσεββεκ, ερεδετιββεκ, µιντ α σζ⌠τ〈ρακβαν σζερεπλ∀ σζ⌠ σζεριντι 

φορδτ〈σοκ. 

5.3. Ναγψον γψακραν αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ νψελϖι κπ φελτ〈ρ〈σ〈τ, αζ 

αδοττ ΦΕ−εκ ϕελεντσνεκ µεγρτστ α τ〈γαββ σζϖεγκρνψεζετ (α σζιτυατϖ κοντεξτυσ) τεσζι 

λεηετ∀ϖ. Μ〈ρ κορ〈ββαν ισ ρ〈µυτατταµ α κζϖετλεν, ϖερβ〈λισ κοντεξτυσνακ, ϖαλαµιντ α 

τ〈γαββ, σζιτυατϖ κοντεξτυσνακ α ΦΕ−εκ κλνβζ∀ ϕελεντσεινεκ, βελσ∀ νψελϖι κπνεκ 

φελτ〈ρ〈σ〈βαν βετλτττ φοντοσ σζερεπρε (ς.: Η5∋)∗Φ 1989:199): 

�Ρυσζλαν Μαρταγοϖ τββ µιντ βιζτοσ βεννε, ηογψ ∆υδαϕεϖ λετβεν ϖαν, α ηαλ〈λ〈ρ⌠λ σ 
τεµετσρ!λ σζ⌠λ⌠ τρτνετετ �φεηρ σζ〈λλαλ ϖαρρτ〈κ��. 

�Μοσζκϖα ταρτ α χσεχσεν βοσσζτ⌠λ� (Νπσζαβαδσ〈γ:1996. ςΙ. 6). 
ς.: 6,90 2∋1;+, #,95∃+, (=∋&(/%,∃ο, &(5>ε/%, &(<3∃53&% 3∃+Α−ο 1−%−/<∗%∋) 

(∀./0:534−535) (= κιτΜνικ, κιτετσζικ α σζ〈νδκα; νεµ τυδϕα ϖκα αλ〈 ρεϕτενι; γψετλενλ 
λεπλεζ ϖαλαµιτ; κιλ⌠γ α λ⌠λ〈β) (Κ: :−135). 
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5.4. Α στιλισζτικαιλαγ διφφερενχι〈λτ, γαζδαγ ρζελµι σζνεζεττελ ρενδελκεζ∀ ΦΕ−νεκ 

φορδτ〈σα κλνσεν σοκ νεηζσγετ οκοζ. Α σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σ σορ〈ν κελετκεζεττ χλνψελϖι 

ΦΕ−νεκ υγψαναζον στλυσρτεγηεζ κελλ ταρτοζνια, υγψανολψαν εµοχιον〈λισ−εξπρεσσζϖ 

σαϕ〈τοσσ〈γοκκαλ κελλ ρενδελκεζνιε, µιντ α φορρ〈σνψελϖι προτοτπυσ〈νακ. ⊆γψ πλδ〈υλ α 

↔<∃%∃1,9: %&∆ +∃1,#3≈ οροσζ ζσαργοννψελϖηεζ ταρτοζ⌠ ΦΕ σζ⌠ σζεριντι φορδτ〈σα σορ〈ν 

κελετκεζεττ µαγψαρ σζ⌠σζερκεζετ (�λεηιδαλϕα α µ〈λν〈στ�) ϕελεντσε ρτηετετλεν µαραδ α µαγψαρ 

ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα: 

↔ � Β −+2,∃5 −%;( .%−+(∗/)?− </< , 8%&∋2= −%/0∃% =%4<−? � .%<&−(+(3%,2/3) 
Ν,4<:. 

� Η(&0∃2−−%? Ν −% ∃2∃ ;(, ∃5+<−. Π(.(+0 ,3( ∃5+)−. Π2∃ ,(40 ∃5+<−0 &24% & 
3+0+, 3−2/ +2335;42−0 7(−+5=2. � Β&Α( (3−0 � &28/%−2?−3) .0 3+0)0+∗∃7∋#,−, 
−2∃<( , 4(/% &( 8%4)−3). Υ−% −5=/)∃<. Υ∃%∃1−9 %&∆ +∃1,#3. Π+2,∃2 � %&2 ∃2∃2), %&2 � 
+24%3−0≈ (2. 1+&Β9&∃(. Ι;939, 75). 

�� ⊃σ ! ισ λ α φϖεχσκϖελ, ϖαγψ χσακ φυτ〈ρκντ ϕ〈ρ? � ρδεκλ!δττ Αϖγψιϕ. 
� Μ〈ρµιντ Λϕονψκα? Η〈τ περσζε ηογψ λ ϖελε. Μοστ µ〈ρ µινδενκι σζϖϕα. Περσζε σσζελ 

κελλ σζϖνι � κεζδτε φεϕτεγετνι Πετρυηα. � Νµελψικ αδδιγ σζϖϕα, αµγ αζ αγψα ελ νεµ βορυλ, αζ 
ιλψεν νεµ αλκαλµασ α µυνκ〈ρα. Ροηαδτ αλακ αζ ιλψεν. Λεηιδαλϕα αζ εγσζ µ〈λν〈στ. Α φϖεχσκε 
ολψαν δολογ � ρµτ 〈δ, µεννψορσζ〈γ λεσζ τ!λε α λελκεδ� (Χσ. Αϕτµατοϖ. ςεσζτ!ηελψ, 82). 

Α τολϖαϕνψελϖ ρεϕτελµειβεν ϕ〈ρατλαν οροσζ σ µαγψαρ εµβερ σζ〈µ〈ρα τιτοκ µαραδ α 

↔+∃1,#∃≈ = �µ〈λνα, µ〈λν〈σ� σζαϖακ ϕελεντσε σ ϖελε εγψττ αζ οροσζ ΦΕ σ αννακ µαγψαρ 

νψελϖ! τκρφορδτ〈σ〈νακ ϕελεντσε ισ. Α ↔.;∃(95Ε Μ;9&:∃Α∃ (∃5∃(%)∃Α∃ Σ95Α∃:9≈ σζ⌠τ〈ρ 

αδαται σζεριντ α +∃1,#∃ σζ⌠ 3. ϕελεντσε: ∋%0∗0%&50/ )∗,90#∋ (=∋ζσιϖ〈νψτανψα∋), ∋%0∗0%&5∃− 

4∗3))∃∋ (=∋ραβλ⌠βανδα, ζσιϖ〈νψβανδα∋); 4. ϕελεντσε: ∋2∋<<∃209#∃−, 1=45∃− >,<#:∋ 

(=∋γονδταλαν, ϖιδ〈µ λετ∋) (?9;−9∋( 1997:239). Α σζ⌠βαν φοργ⌠ ζσαργοννψελϖι σζ⌠τ〈ρ αδαται 

αλαπϕ〈ν α ↔<∃%∃1,%∃9: %&∆ +∃1,#3≈ ζσαργοννψελϖι ΦΕ−ετ µαγψαρ νψελϖρε χλσζερ!ββ 

κρλρ〈σσαλ (σζαβαδ σζ⌠σζερκεζεττελ) φορδτανι: 

λεβυκτατϕα αζ εγσζ βανδ〈τ; 

λεβυκτατ µινδνψ〈ϕυνκατ; 

(βρτνβε) τµλχβε ϕυττατ µινδνψ〈ϕυνκατ; 

ζσαρυκζρε ϕυττατ µινδαννψιυνκατ. 

6. √σσζεγζσκππεν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α τκρφορδτ〈σνακ, µιντ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−

εκ χλνψελϖι µεγφελελτετσνεκ αζ αλ〈ββι κριτριυµοκνακ κελλ ελεγετ τεννιε:  

1. Α τκρφορδτ〈στ αζ εκϖιϖαλενσ νλκλι ΦΕ−εκ φορδτ〈σα σορ〈ν αλκαλµαζζυκ; 

2. Α τκρφορδτ〈σ ερεδµνψεκππεν λτρεϕττ σζ⌠σζερκεζετ ϕελεντσνεκ α χλνψελϖι 

ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα ρτηετ∀νεκ κελλ λεννιε; 

3. Α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ ϕελεντσνεκ αλαπϕ〈τ κπεζ∀ νψελϖι κπ κννψεν ρτηετ∀ α 

βεφογαδ⌠ χλνψελϖι ολϖασ⌠ σζ〈µ〈ρα σ αζ ινφορµ〈χι⌠ µεγρτστ νεµ ακαδ〈λψοζζα; 
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4. Α φορδτ〈σ σορ〈ν α χλνψελϖ γραµµατικαι νορµ〈ι νεµ σρληετνεκ. 

5.2.2. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν νεµ 

φραζεολογιζµυσ φελελ µεγ 

Ελϖιλεγ κτσγτελεν, ηογψ α ρενδσζερ σκϕ〈ν ππεν α ϕελεντσεκ νψελϖενκντι εγψεδι 

ϕελλεγε φολψτ〈ν τελϕεσ εκϖιϖαλενχι〈ρ⌠λ κτ νψελϖ κζττ νεµ βεσζληετνκ. ∆ε ελϖιλεγ υγψανγψ 

κτσγτελεν, ηογψ α νψελϖεκ αννακ ελλενρε, ηογψ ϕελεντσρενδσζερκβεν ελτρνεκ, α 

κοµµυνικ〈χι⌠ εγσζτ ϕελλ∀ ακτυ〈λισ ϕελεντσεκ κιαλακτ〈σ〈βαν εγψενρτκ!εκ. Α νψελϖι 

ϕελεντσεκ λεηετ∀σγειβεν υγψανισ βεννε ρεϕλικ α βελ∀λκ κιηοζηατ⌠ ακτυ〈λισ ϕελεντσεκ ολψαν 

φοκ ϖγτελενσγε, αµελψ α νψελϖεκ εγψενρτκ!σγτ εζεν α σζιντεν βιζτοστϕα. 

Κτσγτελενλ νεηεζεββ µεγκερεσνι α ΦΕ−εκ µαγψαρ µεγφελελ∀ϕτ, δε ρδεκεσεββ, σ α 

µ! ταρταλµα σζεµποντϕ〈β⌠λ ρτκεσεββ ισ, ηισζεν α σζαβαδ σζ⌠καπχσολατταλ ϖαλ⌠ φορδτ〈σ � ριτκα 

κιϖτελλελ � νεµ ηορδοζζα µαγ〈βαν αζτ α στιλ〈ρισ ϕελεντστββλετετ, αµι α ΦΕ−εκ 

σζεµαντικ〈ϕ〈νακ ϕελλεµζ∀ϕε. Ηα α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−νεκ α χλνψελϖβεν νινχσ φραζεολ⌠γιαι 

µεγφελελ∀ϕε, ακκορ α φεντεββ τ〈ργψαλτ τκρφορδτ〈σ µ⌠δσζερν κϖλ α φορδτ〈σ κτ µ〈σικ 

µ⌠δσζερε ϕηετ σζ〈µτ〈σβα: 

α) α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκνεκ α µαγψαρ νψελϖβεν  σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετεκ φελελνεκ µεγ, 

αµιτ α φορδτ〈σι σζακιροδαλοµβαν κρλρ〈σνακ ισ νεϖεζνεκ; 

β) α φορρ〈σνψελϖι  οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν εγψ λεξµα φελελ µεγ. 

5.2.2.1. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετ 

φελελ µεγ 

Β〈ρ αζ αλ〈ββι οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν τββ αναλ⌠γ φραζεολ⌠γιαι µεγφελελ∀ϕε ισ 

ϖαν, σ∀τ, α ϕελεντστ τββ σζ⌠ϖαλ σ κρλρ〈σσαλ ισ ποντοστηατϕυκ (ς.: κοµβιν〈λτ φορδτ〈σ), α 

σζϖεγκρνψεζετ µιαττ (α +∃6,#∃1:#0 � γπιεσεν) λεξµα ποντοστϕα α ΦΕ αδοττ 

σζιτυ〈χι⌠βελι ϕελεντστ, εζρτ α µ!φορδτ⌠ αζ οροσζ ΦΕ−ετ ηελψεσεν φορδτϕα σζαβαδ σζερκεσζτσ! 

σζ⌠καπχσολατταλ. Σζ⌠τ〈ρι σζιντεν αζ αδοττ ΦΕ σζεµαντιζ〈χι⌠ϕα σορ〈ν φεληασζν〈λϕυκ µινδ αζ 

αναλ⌠γ φφραζεολ⌠γιαιεκϖιϖαλενσεκετ, µινδ πεδιγ αζ εγψ λεξµ〈ϖαλ, ϖαγψ σζαβαδ 

σζ⌠σζερκεζεττελ ϖαλ⌠ φορδτ〈στ. 

2019∃9: −<;50+ = �<6/<9&ε >&%8% 
+268%,2+<,2−0 / 8%,%+<−0 ,64%+, 1(.5=5� (, 
1 6&.) (≅ΑΒΧ:42) 

φεχσεγ, λοχσογ; βε νεµ 〈λλ α σζ〈ϕα; µλικ 
βελΗλε α σζ⌠; σσζεηορδ ηετετ−ηαϖατ; σοκατ 
δαρ〈λ; σε φλε, σε φαρκα βεσζδνεκ 
(ΜΣΖκτ:244); ρεσ σζαλµ〈τ χσπελ (ΟΝΓ: 
σζ−141) 
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↔Ι019∃∋9 0# −<;50+ >29<&2/0&%, 1−%∗ =%−0 &(>&%8% 628/59<−0 3,%≅ 
−);≅/%( 153−,%≈ (8. Θ≅)<∗:. ?59& Β∃+ Ι. Λ∃5∋, 90). 

�Γπιεσεν βεσζλ, ηογψ εζζελ ϖαλαµεννψιρε ελαλτασσα φλελµτ, ροσσζ ρζστ� (ς. 
Συκσιν. Κγψ⌠µρεγ. Β〈νατ, 91). 

Α κϖετκεζ∀ οροσζ ΦΕ−νεκ α µαγψαρ νψελϖβεν µεγιντ χσακ τββ φραζεολ⌠γιαι 

(ρσζλεγεσ σ αναλ⌠γ) εκϖιϖαλενσε ϖαν, αζονβαν α µ!φορδτ⌠ γψ δντ, ηογψ α λεξικ〈λισαν 

τρανσζφορµ〈λτ (αζ ρ⌠ α &∋∗.?∋, ιλλ. α .36∃ λεξµ〈τ α 4∗3.: λεξµ〈ϖαλ χσερλτε φελ) οροσζ ΦΕ−ετ 

α σζιτυ〈χι⌠νακ µεγφελελ∀εν σζαβαδ σζερκεσζτσ! σζ⌠καπχσολατταλ φορδτϕα. Α σζ⌠ισµτλσ, 

ϖαλαµιντ α φραζεολογιζµυσ ϕελεντσηεζ κζελι σζεµαντικ〈ϕ σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετ σζιντν 

αδεκϖ〈ταν φεϕεζικ κι αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντστ: 

ο91∋40 (090610) 09 &∋∗.?∃ 5 ∃%8% 
= �∃−%−/. <3.Α−Α,2(− 15,3−,% 
%∗/(81(&<), 53.%∃%(&<)� (≅ΑΒΧ:304) 

µεγκννψεββλτ α σζϖε ϖκινεκ; ναγψ κΗ 
εσεττ λε α σζϖρΗλ (Κ: χ−111); φελενγεδ α 
φεσζλτσγ α µελλβεν (α σζϖε τ〈ϕ〈ν) 

↔�,,<4<− /?4(: < 15,3−,% %4<&%1(3−,2 #∃7,#∃∋9 +∃10−)0+∃13 091∋4∃9: 09 
4∗3.,≈ (8. Θ≅)<∗:. ?59& Β∃+ Ι. 4∃%)9, 112). 

��, λ〈τϕα αζ εµβερεκετ, σ µαγ〈νψ〈νακ νψοµασζτ⌠ ρζσε λασσαν−λασσαν φλενγεδ 
µελλν� (ς. Συκσιν. Κγψ⌠µρεγ. Φ〈ϕδαλοµ, 113). 

Α 1,?∃ #∋9 &2 ∃%>−/. οροσζ ΦΕ µαγψαρ µεγφελελτετσεκορ ισ γψ δντττ α φορδτ⌠, 

ηογψ α τββ ρσζλεγεσ εκϖιϖαλενσ σ αναλ⌠γ µαγψαρ ΦΕ ηελψεττ σζαβαδ σζερκεσζτσ! 

σζ⌠καπχσολατταλ ϖαλ⌠ φορδτ〈στ ϖ〈λασζτϕα. Α φορδτ⌠ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ ταλ〈ν αζ µοτιϖ〈λτα, ηογψ α 

µαγψαρ µονδατβαν µ〈ρ ϖαν εγψ στλυσλνκτ∀ ηασονλατ (γψ τ〈ντοργοττ, µιντ α ρσζεγ), 

ϖαλαµιντ α 790−90 20∗+09∃1 σζ⌠σζερκεζετετ ισ εγψ ηοσσζαββ σζαβαδ σζερκεσζτσ! 

σζ⌠καπχσολατταλ φορδτϕα (ρτηετελεν σζαϖακατ µοτψογοττ µαγα ελ). Α φορδτ⌠ α σοκ στλυσφεστ∀ 

εσζκζ µελλεττ χλσζερ!ββνεκ ταρτοττα α σεµλεγεσεββ σζαβαδ σζερκεζτσ! σζ⌠καπχσολατταλ ϖαλ⌠ 

φορδτ〈στ (αρχα ελϖ〈λτοζοττ), αµελψ τελϕεσ εγσζβεν 〈ταδϕα αζ οροσζ ΦΕ ϕελεντστ: 

1,?∃ #∋9 &2 ∃%>−/.  (.+%3−.) = 
�∃−%−/<∗% 3−+29&% .%∗/(4&(/, <6>(&</3) , 
/<∋( %− 1(8%−/<∗%� (≅ΑΒΧ:277) 

(νπ) ελτορζυλ αζ αρχα (ϖον〈σαι); νινχσ 
εµβερι 〈βρ〈ζατα; νινχσ ραϕτα εµβερι 
〈βρ〈ζατ; µαγ〈ν κϖλ ϖαν; κι ϖαν κελϖε 
µαγ〈β⌠λ (Κ: 1−71) 

↔Ζ233∃26Α,2/<, &2 Ο<∃2&%+( Β,2&%,<1( 1,?∃ #∋ 2;10, 1−% %& .%92−Α,2/3), 
.+%=%4), ∃2∃ .0)&Α:, < 1−%−−% ∗%+>%−2/≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 93). 

�Υτ⌠ββ ελµονδτ〈κ, ηογψ αζ ελνκ αρχα ελϖ〈λτοζοττ, γψ τ〈ντοργοττ, µιντ α ρσζεγ σ 
ρτηετελεν σζαϖακατ µοτψογοττ µαγα ελ� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 126). 

#, 5 &∋13, #, 5 40∗0.3 (≅ΑΒΧ:419) 
= �3%,(+9(&&% &(∃3−2−<, &( , .%.24� 

µινδεν σσζεφγγσ νλκλ; µινδεν 
κλνσεββ οκ νλκλ; µινδεν απροπ⌠ 
νλκλ; ϖ〈ρατλαν φορδυλατταλ (Κ: χ−77) 

↔−Φ � <3−%+<∃ � .%4−,(+4</ 51≅&&Α: < 4%∗2,</ #, 5 &∋13 #, 5 40∗0.3: − Λ(8%4&) 
,(1(+%> &2 72−+<2+9<= ∗54(− <&−(+(3&2) <3−%+<)!≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 14). 
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�−Ηιστορικυσ ισ ϖαγψοκ � β⌠λιντοττ α τυδ⌠σ, σ αζτ〈ν λ〈τσζ⌠λαγ µινδεν σσζεφγγσ 
νλκλ, ηοζζ〈τεττε: �Μα εστε ρδεκεσ ηιστ⌠ρια σζνηελψε λεσζ α Πατριαρσιϕε Πρυδι��� (Μ. 
Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 21). 

5.2.2.2. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσνακ α µαγψαρ νψελϖβεν εγψ λεξµα φελελ 

µεγ 

&5%0<: <32; (≅ΑΒΧ:117) = 
�&(,&)−&% 9(.−2−0, ∗%+>%−2−0� (, 1 6&.) 

αζ ορρα αλαττ δννψγ (µοτψογ, µορµολ) 
ϖµιτ; ρτηετετλενλ µονδ ϖµιτ 

↔Ν =%+%9% ∗Α ∗Α/%� − 15−0 3/Α9&% &5%0<: <32; 3∃262/ Ζ<>3∃<:≈ (>. ?≅;Α9)∃(. 
>9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 95).  

�ϑ⌠ λεννε � δννψγτε Ριµσζκιϕ αλιγ ηαλληατ⌠αν� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 
128). 

)−1,9: (9∃∗∃Κ,9:, )37,9:) 41∃<∃ 
&2 ∃%8%, &2 1−% (.+%3−.)(≅ΑΒΧ:373) = 
�.+<3−2/0&%, 5.%+&%, &2.+);(&&% 
3>%−+(−0 &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/., 
+233>2−+<,2−0 ∃%8%−/. </< 1−%−/; 
623>2−+<,2−03) &2 ∃%8%−/. </< &2 1−%−/.�  

<φλελµβεν, χσοδ〈λκοζ〈στ⌠λ> 
µερεσζτγετι α σζεµτ ϖκιρε, ϖµιρε;  
ελκερεκτι (τ〈γρα νψιτϕα) α σζεµτ; 
κιδλλεσζτι (κιµερεσζτι α σζεµτ); ναγψ 
σζεµεκετ µερεσζ; ρ〈µερεδ ϖκιρε, ϖµιρε; 
ελ〈λλ σζεµε−σζ〈ϕα (Κ: 4−28) 

↔Λ 82/(+(< ./(3&5/% 3>(9∃%>, 2 Σ(&82/03∃<: ,64+%8&5/ < %;)37,1 41∃<∃≈ (>. 
?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 111).  

�Α κακασλ!ρ!λ ρηγχσλσ ηαλλατσζοττ, Βενγαλσζκιϕ σσζερεζζεντ, πισλογοττ� (Μ. 
Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 150).  

&(0.,9:/&0/9, & 3+∃ (≅ΑΒΧ:465) 
= �3−2&%,<−03) 35>239(49<>� (, 1 6&.) 

ϖκι µεγ!ρλ; ϖκι µεγβολονδυλ; ελµεγψ 
αζ εσζε; ϖκι ελϖεσζτι αζ εσζτ; ϖκινεκ ελβορυλ 
αζ ελµϕε; ϖκινεκ µεγβοµλικ αζ εσζε (αζ 
αγψα) (ΜΣΖκτ:556) 

↔Ψ# & 3+∃ &06∋1� − 3/2∗% 3∃262/ #2+(&5=2≈ (>. ?≅;Α9)∃(, >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 101).  

�ΜεγΗρλτ � λεηελτε ςαρενυηα� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ σ Μαργαριτα, 136).  

3+ <∃ ∗∃<3+ <∃6∋1 5 ∃%8%−/. 
(≅ΑΒΧ:493) = �−(+)(−3) 3.%3%∗&%3−0 
+265>&% +2335;42−0, 4(:3−,%,2−0� 

µεγ〈λλ αζ εσζε (αζ σζ); µαϕδ αζ εσζτ 
ϖεσζτι <πλ. β〈νατ〈βαν> (Κ: ψ−46); 
µεγβολονδυλ, µεγτβολψυλ 

↔Ζ+ Ι<&4<+(∃−%+2 <∃(0.,1 <∃ ∗∃<3+≈ (>. ?≅;Α9)∃(, >9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 
139). 

�Αττ⌠λ φλτ, µινδϕ〈ρτ µεγτβολψυλ� (Μ. Βυλγακοϖ, Μεστερ σ Μαργαριτα, 188). 

4010%∃ &∃.0%∃− (.+%3−.) 
(≅ΑΒΧ:112) = �&(3%%∗+26<−(/0&Α:, 
&(+23−%+%.&Α:, &(/%,∃<: 1(/%,(∃, +26<&)� 

φαφεϕΜ; τκφεϕΜ; φαϕανκ⌠; νεηζφεϕΜ; 
ηατκρ; τκφιλκ⌠; µυλψα; νεηζ φελφογ〈σ, 
βυτα εµβερ 

↔[010%∃ 9; &∃.0%∃−! ΠΑ 4(+;< (8%, 4(+;<, 2 −% 5:4(−, 2&2Ι(>2!≈ (1. 2∋3∃(. 
.Β∋5&Ε Φ∗:∃(:∗)9. Π9;∗Β, 26). 

�Τε τκφεϕΜ! Φογδ χσακ, φογδ, µ〈σκλνβεν ελµεγψ αζ 〈τκοζοττ!� (Α. Χσεηοϖ. Α 
χσινοϖνψικ ηαλ〈λα. Α µενψηαλ, 27). 
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χ5∃1,9: <32; (<32; &5∃1,9:)  
(.+%3−.)(≅ΑΒΧ:427) = �3>()−03), 
=%=%−2−0, &23>(=2−03)�  

(νπ) κινεϖετ ϖκιτ; ϖιγψορογ ϖκιν, ϖµιν; 
κ〈ρρϖενδ!εν (γνψοσαν) νεϖετ ϖκιν 

↔ϑ−%, 8%,%+?, <32:− &5∃1,9∋?≈ (1. 2∋3∃(. .Β∋5&Ε Φ∗:∃(:∗)9. ς:&∋5 
Ι5∗<∗Μ∋∋(, 78). 

�Μιτ ρηγτκ, κρδεµ τ!λκ� (Α. Χσεηοϖ. Α χσινοϖνψικ ηαλ〈λα. Πρισιβεϕεϖ αλτισζτ, 
79). 

Κ3∗,9: (&0Κ3∗,9:) 41∃<∃ (Λ: 4−14) ηυνψορογ, ηυνψοργατ, ηυνψορτ (Λ: 4−14) 

↔Π(.(+0, &2,(+&%, 4(4 3−%<− 5 ,%+%−, Κ3∗,9 41∃<∃ &2 )+∃%∃+23&Α( %∃&2 
4(+(,(&3∃%: ∋(+∃,<,�≈ (1. 2∋3∃(. .Β∋5&Ε Φ∗:∃(:∗)9. 89:Ε)9, 164). 

�Α ναγψαπ⌠ µοστ βιζτοσαν οττ 〈λλ α καπυ ελ!ττ, α φαλυσι τεµπλοµ λνκϖρσ φνψ∀ 
αβλακ〈ρα ηυνψορογ, �� (Α. Χσεηοϖ. Α χσινοϖνψικ ηαλ〈λα. ςανψκα, 165). 

χ10+− 4010%3 ∗(;2−0, >12−03), 
3∃2∃2−0 (≅ΑΒΧ:434) = �3−+(><−(/0&%, 
%.+%>(−0?, 3−+(>8/2, (∗(;2−0, >12−03), 
3∃2∃2−0 < −. ..)�  

φεϕϖεσζτϖε <µενεκλ>; ηανψαττ−ηοµλοκ 
<φυτ, ϖ〈γτατ, ροηαν, µενεκλ> (Κ: 4−182); 
λ⌠ηαλ〈λ〈βαν 

↔Ο(−, &( ,Α+%&?, Ν8/2) Β,2&%,&2. Σ540−( 3%,(+9(&&% 3.%∃%:&Α! � < .%∗(;2/ 
%.)−0 &10+− 4010%3≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 578). 

�Νεµ, Αγλαϕα Ιϖανοϖνα, νεµ εϕτεµ κι. Εγσζεν νψυγοδτ λεηετ! � σ µ〈ρισ σζαλαδτ 
λ⌠ηαλ〈λ〈βαν� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 520). 

3+∃ )∃1∃9∃ 5 ∃%8% (<+%&.) 
(≅ΑΒΧ:308) = �∃−%−/. %1(&0 5>≅&�  

(ιρον) ναγψοκοσ; βε κελλενε 
αβρονχσοζτατνι α φεϕτ; µαϕδ σζτρεπεσζτι α 
φεϕτ αζ σζ (ΟΝΓ: φ−19) 

↔Λ2><−−% %&< =%+%9<, 3+∃ )∃1∃9∃. Φ ,%− ,% 3−%/(1∃% ∆−% ∋(&?≈ (∀. 
#∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 533).  

�... Ψκ µαγυκ ισ ϕ⌠µαδαρακ, α ναγψοκοσοκ! Εννψιρε σε βεχσλµ !κετ, νι!� (Φ. 
∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 478). 

 

 

)0 36, (∗Α−0, 3<4(−0 < −. ..) 
(≅ΑΒΧ:501) = �,3(∋(/%, .%/&%3−0?, 
∋(/<∃%> .+(42,2−03) 1(>5−/.� (, 3 6&.) 

νψακιγ; νψακιγ λ ϖµιβεν; νψακιγ σζικ 
αζ αδ⌠σσ〈γβαν (Ο−Μ: ΙΙ/229) 

↔Ξ0 36, , 4(+0>(. #%− < +233∃2;(90 3,%(>5 >5;(&0∃5, 1−% , &<= 
.+<,/(∃2−(/0&%8%, 2 %& .53−0 .%3/592(−≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, ).  

�Νψακιγ λσζ α σζαρβαν. Η〈τ µαϕδ µεσλδ ελ α φρϕεχσκδνεκ, µι ολψαν ϖονζ⌠ βεννκ, 
ηαδδ ηαλλϕα µεγ ! ισ!� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, ).  

,+∋9: <32 &2 ∃%8%, .+%−<, ∃%8% = 
�.+<1<&<−0 ,+(4, &(.+<)−&%3−0 ∃%>5−/.� 

νεηεζτελ (ορρολ) ϖκιρε; κι νεµ 〈λληατ ϖκιτ; 
ϖκινεκ α βεγψβεν ϖαν (Κ: <−105); 
ηαραγσζικ ϖκιρε; βοσσζτ φορραλ ϖκι ελλεν 
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↔ς4<&3−,(&&Α: ,Α,%4: &( ∃%&Ι/<∃−5:−( 3 &<>< < ∗540−( 2∃∃5+2−&Α 3 
51<−(/0&<∋(:, −(.(+0 62 ,2>< ∗545− .%8/)4Α,2−0, ,+∋∆9 &2 ,23 <32, >%85− < ∆−% 
.+<.2)−0≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 399).  

�Εγψετλεν κϖετκεζτετστ αζονβαν λε κελλ ϖοννια: νε κερλϕν κονφλικτυσηελψζετβε 
σενκιϖελ, σ λεγψεν κρλτεκιντ!ββ α ταντ⌠ν!ϖελ ϖαλ⌠ καπχσολατ〈βαν, µοσταντ⌠λ κεζδϖε φιγψελνι 
φογϕ〈κ, φενεκεδνεκ µαγ〈ρα� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 336).  

+0∗∋ )0 501∋#0 ∃%>5 (≅ΑΒΧ:254)= 
�,3( &<.%1(>, &<1−% &( 3−+29&% 4/) ∃%8%−
/.� 

ηετϖενκεδικ; η!ζνγ; ϖακµερ!σκδικ; 
ναγψλεγνψ, φενεγψερεκ; αζ ρδγτ ισ 
σζαρϖ〈ν ραγαδϕα; σεµµιτ!λ σεµ ριαδ 
(ρεττεν) ϖισσζα; µινδεντ φλϖ〈λλρ⌠λ ϖεσζ (Κ: 
+−224) 

↔Ο2 &(8% &29/%, &2(=2/%, +0∗∋ )0 501∋#0, %& ,Α+Α,2/3) <6 32>%8% 3(∗), <6 3,%(: 
8ο+0∃%: 3540∗Α, −+(∗%,2/ (Χ( 3.<+−2, Γ(4) .%4&<>2/ ∗5−Α/∃5, .%∃26Α,2/, 1−% 
3.<+−2 ∗%/09( &(−≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 355).  

�Μαγ〈ϖαλ ραγαδτα, ελκαπτα α ηϖ, ηΗζνγττ, ιγψεκεζεττ µεγφελεδκεζνι σορσ〈ρ⌠λ, 
π〈λινκ〈τ κϖετελτ, µγ Φεγψα εγψσζερ χσακ µαγασβα εµελτε αζ ϖεγετ, µυταττα, ηογψ κιρλτ� 
(Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 299).  

#∃ 4010%3 ∃%8%, 10? ,2/<−03), 
%∗+59<−03), .%3Α.2−03) (≅ΑΒΧ:114) = 
�&2 ∃%8%−/.� 

ϖκινεκ α φεϕρε ζδτ (σζ⌠ρ) <〈τκοτ, 
φενψεγετστ, σζιτκοτ στβ.>; ϖκινεκ α νψακ〈βα 
σζακαδ <ϖµιλψεν τεηερ, βαϕ, γονδ στβ.>; 
ϖκινεκ α νψακ〈ρα κλδ ϖκιτ; α νψακ〈ν ϖαν 
ϖκι; ϖκινεκ α τερηρε ϖαν 

↔#Α3Α/2?− ,23 #∃ #∃63 4010%3, � .+%4%/;2/ Π<>%Ι(:, � &29<> .%−%> < 
∃+%,0? ;<,(−(≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 350).  

�Α µι τερηνκρε σζ〈µ∀ζτεκ ιδε βεννετεκετ � φολψταττα Τψιµοφεϕ � , α µι µυνκ〈νκβ⌠λ, 
ιζζαδσ〈γυνκβ⌠λ, ϖρνκβ!λ λτεκ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 294).  

1,?∃ #∋9 &2 ∃%> (.+%3−.) 
(≅ΑΒΧ:277) = �∃−%−/. 3−+29&% .%∗/(4&(/, 
%35&5/3), <6>(&</3) , /<∋( %− 1(8%−/., 
%∗Α1&% %− ∗%/<, 5;232, ,%/&(&<) < −. ..� 

(νπ) κι ϖαν κελϖε µαγ〈β⌠λ; µαγ〈νκϖλ 
ϖαν; νινχσ εµβερι 〈βρ〈ζατα; νινχσ ραϕτα 
εµβερι 〈βρ〈ζατ; ελτορζυλτ αζ αρχα; 
ελτορζυλτακ α ϖον〈σαι (Κ: 1−71) 

↔Θ−.+2,/)?− , Ζ%;∃%,%, � %−,(−</ Σ%+<3. Ε∃ #∋+ 1,?∃ #∋ 2;10≈ (1. 
/6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 342).  

�Ροζσκοϖ⌠βα κλδενεκ � φελελτε Βορισζ τελϕεσεν µαγ〈νκϖλ� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ 
γψερµεκει, 287).  

+0∗07,9: (.3∗,9:) 4010%3 ∃%>5 
(≅ΑΒΧ:254, 255) = �45+21<−0, &2>(+(&&% 
,,%4<−0 , 62∗/5;4(&<( ∃%8%−/.� (, 1 6&21) 

ϖκιτ βεχσαπ, 〈µτ, σζδτ, φελλτετ (βιζ); 
βολονδδ〈 τεσζ ϖκιτ; λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ;  βολονδοτ 
ϕ〈ρατ ϖκιϖελ (ΟΝΓ: λ−907) (ΜΣΖκτ:52) 

↔ϑ−% ∃232(−3) Β8%+) #/24<><+%,<12, −% (( 3>5Χ(&<( ∗Α/% &2.+23&Α>, &< , 
1(> %&2 .(+(4 &<> &( .+%,<&</230, &2%∗%+%−, .%3−5.</2 1(3−&%, %−∃262/230 <4−< 3 
&<> < #<∃%: , ↔Κ2&2−<∃≈, %& < −%842 .%∃262/3) (: 1(/%,(∃%> <6 .%4/<&&%:, &( #<∃<&%: 
;<6&<, +0∗07,9: ∋+3 4010%3 %&2 &( >%8/2≈ (1. /6Μ9)∃(. #∋&∗ 15Μ9&9, 416).  

�Αµι Ιγορ ςλαγψιµιροϖιχσοτ ιλλετι, νεκι, ςαρϕ〈νακ κ〈ρ φεσζενγενιε, ιγαζ〈ν σεµµιτ σεµ 
κϖετεττ ελ ελλενε, ππεν ελλενκεζ!λεγ: ναγψον βεχσλετεσεν ϕ〈ρτ ελ, αµικορ νεµ ϖολτ ηαϕλανδ⌠ 
ελµεννι ϖελε σ ςικ〈ϖαλ α Κανατψικβα, α φρφιτ µ〈ρ ακκορ ισ ρενδεσ εµβερνεκ ταλ〈λτα, νεµ 
ακαρτα φελελ!τλενλ σζδτενι� (Α. Ριβακοϖ. Αζ Αρβατ γψερµεκει, 350).  
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Κλν κελλ σζ⌠λννκ α φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−νεκ αζ ν. ιδιοµατικυσ σσζετεττ σζαϖακκαλ 

τρτν∀ µεγφελελτετσρ∀λ. Ναγψον γψακραν αζ οροσζ µιντ φλεκτ〈λ⌠ νψελϖ ϖονατκοζ⌠ µελλκνϖ 

+ φ!νϖ, ιλλετϖε φ!νϖ + φ!νϖ καπχσολατ〈β⌠λ 〈λλ⌠ σζ⌠σζερκεζετεινεκ α µαγψαρ νψελϖβεν 

σσζετεττ σζαϖακ φελελνεκ µεγ, αµελψεκ γψακραν 〈τϖιττ (ιδιοµατικυσ) ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ. 

Μινδεζ α µαγψαρ µιντ αγγλυτιν〈λ⌠ νψελϖ σζ⌠κπζσι ρενδσζερνεκ σαϕ〈τοσσ〈γαιϖαλ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠: α µαγψαρ νψελϖ σζ⌠κπζσι ρενσζερβεν α σζ⌠σσζεττελ α σζ⌠κπζσ εγψικ 

λεγπροδυκτϖαββ µ⌠δϕα. Μινδεζ νψοµοτ ηαγψ α µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενσζερβεν ισ. 

Σζ〈µοσ ολψαν ϕελζ∀σ σζ⌠σζερκεζετ, αµι αζ ινδοευρ⌠παι φλεκτ〈λ⌠ (τββεκ κζττ αζ οροσζ) 

νψελϖεκβεν ΦΕ, α µαγψαρ νψελϖβεν ιδιοµατικυσ σσζετεττ σζαϖακκντ ηονοσυλτακ µεγ. Α 

µαγψαρ νψελϖ εζεν ϕελλεµζ∀ σαϕ〈τοσσ〈γ〈τ φιγψελεµβε ϖϖε χλσζερ! µεγκλνβζτετνι αζ 

ιδιοµατικυσ σσζετεττ σζαϖακ χσοπορτϕ〈τ, αµελψεκ χσυπ〈ν εγψβεφορµ〈λτσ〈γυκβαν 

κλνβζνεκ α κλνφορµ〈λτ ΦΕ−εκτ∀λ, ϕελεντσκβεν αζονβαν εγψενρκ!εκ α 

φραζεολογιζµυσοκκαλ. ς.:  

ηιδεγη〈βορ = (010.#∃− %0/#∃; 

ϖιλλ〈µη〈βορ = +01#,∋#0&#∃− %0/#∃; 

τκφεϕΜ = .320%∃− 4010%∃, &∃.0%∃− 4010%∃; 

κκϖρΜ = 40132∃− 5∗0%:; 

κκηαρισνψα = &,#,/ 73105; 

σζλµαλοµηαρχ = 20∗:2∃ & %∋9∗−#;+, +∋1:#,?∃+,; 

ελεφ〈ντχσονττορονψ = 2∃6#− ,< &10#0%0/ 50&9,. 

Αζ ιδιοµατικυσ σζετεττ σζαϖακκαλ τρτν∀ φορδτ〈σι µ⌠δοζατ τµρτ, στιλισζτικαιλαγ ε 

σζαϖακ ναγψ ρσζε ϕελεντστββλετετ ηορδοζ µαγ〈βαν. Α µαγψαρ νψελϖ ε κπζ∀δµνψει 

υγψανολψαν ιδιοµατικυσ ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ, µιντ α ΦΕ−εκ, λνκ στλυσφεστ∀ 

τυλαϕδονσ〈γαικ φολψτ〈ν ϖετεκσζενεκ αζ ιδι⌠µ〈κκαλ σ φλιδι⌠µ〈κκαλ. Ιλψενµ⌠δον α 

φορρ〈σνψελϖι ΦΕ−εκ ιδιοµατικυσ σσζετεττ σζαϖακκαλ τρτν∀ φορδτ〈σα α ΦΕ−εκκελ ϖαλ⌠ 

µεγφελελτετσσελ εγψενρτκ!. 

5.2.3. Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσνεκ 

 εγψβ εσετει 

Αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε  σορ〈ν σζ〈µταλαν ολψαν 

εσεττελ ταλ〈λκοζυνκ, αµικορ µεγηατ〈ροζοττ φορρ〈σνψελϖι φραζεολογιζµυσνακ α χλνψελϖ 

ϖαλ⌠σ〈γη〈ττερβ∀λ ηι〈νψζικ, ϖαγψ αλαχσονψ γψακορισ〈γ α δενοτ〈τυµα, εζρτ α ρ⌠λα αλκοτοττ 

φογαλοµ νεµ, ϖαγψ χσακ βιζονψταλανυλ τκρζ∀δικ α νψελϖετ βεσζλ∀ νψελϖκζσσγ τυδατ〈βαν, 

σσζτ〈ρσαδαλµιλαγ ργζλτ εκϖιϖαλενσε πεδιγ νινχσ. Ιλψενκορ πρ⌠β〈λκοζνακ α φορδτ⌠κ 
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τκρφορδτ〈σσαλ σ κοµπενζ〈λ〈σσαλ. Ελ∀φορδυλνακ ηιβ〈σ φορδτ〈σοκ ισ, ιλλετϖε ολψαν εσετεκ, 

αµικορ α φορδτ⌠ εγψσζερ!εν κιηαγψϕα νµελψ φραζεολογιζµυσ φορδτ〈σ〈τ (εληαγψ〈σ).  

5.2.3.1. Αζ οροσζ ΦΕ−εκ τελϕεσ εληαγψ〈σα α σζ⌠βελι σ ρ〈σβελι φορδτ〈σ σορ〈ν 

Α ΦΕ−εκ τελϕεσ εληαγψ〈σα χσακ α µ!φορδτ〈σ (τολµ〈χσολ〈σ, ρ〈σβελι φορδτ〈σ) σορ〈ν 

φιγψεληετ∀ µεγ. Α κτνψελϖ! σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν α ΦΕ−εκ σζεµαντιζ〈χι⌠ϕ〈τ κλνβζ∀ εσζκζκκελ 

(φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεκ, αναλ⌠γ ΦΕ−εκ σεγτσγϖελ, α κρλρ〈σ, µαγψαρ〈ζ〈σ κλνβζ∀ 

µ⌠δοζαταιϖαλ, εγψ λεξµ〈ϖαλ ϖαλ⌠ ηελψεττεστσσελ, ιδιοµατικυσ ϕελεντσ! σσζετεττ σζαϖακκαλ, 

µελλρενδελ∀ σζ⌠σσζεττελεκκελ, ικερσζ⌠κκαλ στβ.) ολδϕ〈κ µεγ. Α σζ⌠τ〈ρσζερκεσζτ∀κ α ΦΕ−εκ 

ϕελεντσνεκ µινλ ποντοσαββ φελτ〈ρ〈σα ρδεκβεν ναγψον γψακραν κοµβιν〈λϕ〈κ α κλνβζ∀ 

φορδτ〈σι µ⌠δοζατοκατ. 

Αζ αζ εσετ, αµικορ α µ!φορδτ〈σ, τολµ〈χσολ〈σ σορ〈ν α φορδτ⌠ νεµ ισµερι φελ αζ οροσζ 

φραζεολογιζµυστ, ϖαγψ νεµ ταλ〈λϕα µεγ α µαγψαρ νψελϖι µεγφελελ∀ϕτ σ εγψσζερ!εν εληαγψϕα � 

α φορδτ〈στεχηνικαι σζακιροδαλοµβαν αζ εληαγψ〈σ σζακκιφεϕεζσ νϖεν ισµερτ.  

& 1=450/ ∗35, ∃%8%, 10(: 
(≅ΑΒΧ:400) = �.% 10(>5−/. .%1<&5, 
.+<>(+5, .%3/5;<,9(>5 &212/%> +)42 
∃2∃<=−/. 4(:3−,<:, .%3−5.∃%,� 

ταλ〈λ⌠αν; ϖκινεκ α σζερενχσσ τλετε 
νψοµ〈ν (κεζδεµνψεζσρε) (Κ: ∗−221); 
ϖκινεκ α ϕ⌠ πλδ〈ϕα (κεζδεµνψεζσε) 
νψοµ〈ν; ϖκι ϕ⌠ϖολτ〈β⌠λ (∆−Κ:263, 489) 

↔Α 1∋450/ ∗35, 1/(&%, ΜΝΛΛΘΗΒΠ2 &<∃−% &( &26Α,2/ 4%> ↔Ε%>%> 
Ρ+<∗%(4%,2≈, 2 ,3( 8%,%+</< .+%3−% � ↔Ρ+<∗%(4%,≈≈ (>. ?≅;Α9)∃(. >9%&∋5 ∗ 
>95Α95∗&9, 48). 

�Α Τ√ΜΕΓΣ⊆Ρ ταγϕαι εγψµ〈σ κζτ, βεσζλγετσβεν α η〈ζατ σοσεµ νεϖεζτκ 
�Γριβοϕεδοϖ−η〈ζ�−νακ; χσακ γψ εµλεγεττκ, ηογψ �α Γριβοϕεδοϖ�� (Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ 
σ Μαργαριτα, 67).  

5.2.3.2. Αζ οροσζ ΦΕ−εκ χλνψελϖι κοµπενζ〈λ〈σα 

Κλαυδψ Κινγα α λεξικαι 〈τϖ〈λτ〈σι µ!ϖελετεκ ελεµζσε σορ〈ν α κοµπενζ〈λ〈σ λνψεγτ αζ 

αλ〈ββιακ σζεριντ φογαλµαζζα µεγ: �Κοµπενζ〈λ〈σρ⌠λ ακκορ βεσζλνκ, µικορ α φορδτ⌠ 

τυδατοστϕα α φορδτ〈σ σορ〈ν ελκερληετετλεν ϖεσζτεσγεκετ, σ αζ ελϖεσζεττ ϕελεντσεκετ µ〈σ 

ηελψεν σ µ〈σ εσζκζκκελ πρ⌠β〈λϕα ϖισσζααδνι� (Κλαυδψ 1994:151). Κλαυδψ Κινγα εγψεσ 

νψελϖι εγψσγεκνεκ ιδιοµατικυσ σζ⌠σζερκεζετεκκελ, φραππ〈νσαββ, ταλ〈λ⌠ββ κιφεϕεζσεκκελ ϖαλ⌠ 

φορδτ〈σ〈τ νεµ ταλ〈λϕα φορδτ⌠ι ηιβ〈νακ. Σζεριντε α φορδτ〈σ σορ〈ν α φορδτ⌠νακ σοκσζορ κελλ 

µεγαλκυδνια, σοκσζορ κελλ φλµεγολδ〈σοκκαλ βερνιε. 

�Εζεκ α φλµεγολδ〈σοκ αζρτ ελκερληετετλενεκ, µερτ αζ ερεδετι σζϖεγ ρ⌠ϕα νεµχσακ 

µ〈σ νψελϖι εσζκζτ〈ρατ ηασζν〈λ, ηανεµ µ〈σ στρατγια σζεριντ ϕ〈ρϕα βε α γονδολαττ⌠λ α νψελϖι 

φορµα φελ ϖεζετ! υτατ� (Κλαυδψ 1994:154). Α φορδτ⌠ ναγψον ϕ⌠λ τυδϕα, ηογψ α φορδτ〈σ σορ〈ν 

µιλψεν ϖεσζτεσγεκ ρτκ α χλνψελϖι σζϖεγ ταρταλµ〈τ, εζρτ µεγραγαδϕα αζοκατ α 
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λεηετ∀σγεκετ, αµελψεκετ α χλνψελϖι σζϖεγ µεγενγεδ α φορδτ⌠ σαϕ〈τ εσζκζτ〈ρ〈νακ ϕοββ 

κιηασζν〈λ〈σα ρδεκβεν 

,,. Εζτ α κοµπενζ〈λ〈σι µ⌠δοτ Κλαυδψ Κινγα 〈λταλ〈νοσ ϖαγψ γλοβ〈λισ κοµπενζ〈λ〈σνακ 

νεϖεζι (Κλαυδψ 1994:154). 

Α κοµπενζ〈λ〈σ εσζκζϖελ α ΦΕ−εκ φορδτ〈σα σορ〈ν α µ!φορδτ⌠κ (σ α τολµ〈χσοκ) µιντ 

α ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσνεκ εγψικ λεηετσγεσ µ⌠δϕ〈ϖαλ ληετνεκ. Γψακραν 

ελ∀φορδυλ, ηογψ ολψαν κιφεϕεζσεκετ, σζ⌠καπχσολατοκατ, µελψεκ αζ οροσζ νψελϖβεν νεµ 

〈λλανδ⌠συλτακ, αζαζ νεµ αλκοτνακ φραζεολ⌠γιαι εγψσγετ � α µαγψαρβαν µγισ 

φραζεολογιζµυσσαλ φορδτοττακ. Εζτ κοµπενζ〈λ〈σνακ, κιεγψενλτσνεκ νεϖεζζκ. 

↔−  Ο5, ∃2∃ 4(/2? 
− 7/%=< 4(/2, − %−,(−</ 8+%∗%,Α= 4(/ >23−(+. 
− ϑ−% ;( −2∃? 
− Κ/<(&−2 <Χ5. Ο( <4(− ∃/<(&−. 
− ↔Ο<>Ι2≈ .(+(∗<,2(−? 
− Κ54Α (:! Θ&2 >(&) +26,( .(+(∗0(−? Λ/512(, &(−. 7%3/( ,29(: −(Χ(&0∃< 
%4<& −%/0∃% ↔70(+ < Κ%&3−2&−<&≈ )∋∗∋5,#31&−. 

− Ε2 1−% −Α 8%,%+<90? Ο(5;(/< 3+∋∗? 
− Ξ∋∗∋5,#31&−, Β..%/<− Μ2−,((,<1. Ο2 .%3−5 3,%(> )∋∗∋5,#31&−. Σ+</ 
2.−(∃2+) &29(8% Η(%.%/042 < )∋∗∋5,#31&−. Η?4< 8%,%+</< � +26+Α, 
,&5−+(&&%3−< .+%<6%9(/, 2 ) −2∃ 45>2?, 1−% .%∃%:&<∃ %− ∆−%8% 2.−(∃2+) 
/(∃2+3−,%> &24Α92/3) < &( ,Α4(+;2/. 

− Ν:−):−):, − ∗%+>%−2/ Β..%/<− Μ2−,((,<1, − 2:−):−):! Ο5, 1−% ;, 6&21<−, 
−Α (8% < .%=%+%&</? 

− Φ < .%=%+%&</. Κ%>5 ;( 4+58%>5? Ζ26,( ↔Ο<>Ι2≈, 93.; ∋∋ % 5∃7∋1:, ∃<3−0 
42(−? 

− Θ4%/(/, 6&21<−? 
− Θ4%/(/. Π%/0∃% ∗</< >(&) .%−%>. ϑ5−0 &∋∗.?∋ 3 +∋#− #∋ %;2,1,. Μ</<∋<) 
%−&)/2. Ε,2 4&) /(;2/, 3.<+−%> /(1</3)≈ (,. ,;ΕΡ, Ω. Ι∋&5∃(. 
#(∋:9−Ο9&Ε %&≅;Ε∋(, 189). 

 
�− Νοσ, ηογψ µεγψ α σοροδ? 
− Ροσσζυλ � φελελτε α κοπορσ⌠γψ〈ρτ⌠. 
− Μ〈ρ µεννψιβεν? 
− ⇐γψφελετ κερεσεκ. ⇐γψφλ νεµ ϕν. 
− Ταλ〈ν α ↔Νιµφα≈ καπαριντϕα ελ? 
− Υγψαν, α ↔Νιµφα≈! Η〈τ α νψοµοµβα ρηετ? Εσετεκ νινχσενεκ. Ναγψννικϕε ⌠τα 

χσακ αζ εγψ ↔Πιερρε σ Κονσζταντψιν≈ ηαραποττ α φΜβε. 
− Μιτ βεσζλσζ? Μεγηαλτ? Α φΜβε ηαραποττ, Ιππολιτ Ματϖεϕεϖιχσ. Αζ !ρηελψν 

ηαραποττ α φΜβε. Α γψ⌠γψσζερσζνκετ, Λεοπολδοτ βοροτϖ〈λτα, σ α φΜβε ηαραποττ. 
Αζτ µονδϕ〈κ, εγψ ρ πατταντ µεγ βεννε, δε ν αζτ ηισζεµ, ηογψ α µεγβολδογυλτ α 
γψ⌠γψσζερ−σζαγοτ νεµ βρτα, αµιτ α γψ⌠γψσζερσζβ!λ σζϖοττ µαγ〈βα. 

− Αϕ−αϕ−αϕ � δννψγτε Ιππολιτ Ματϖεϕεϖιχσ � αϕ−αϕ−αϕ! Σ αζτ〈ν λεγαλ〈ββ τε τεµεττεδ 
ελ? 

− ⊃ν τεµεττεµ ελ. ΚΙ µ〈σ τεµετηεττε ϖολνα? Ταλ〈ν α ↔Νιµφα≈, ηογψ α µενκ∀ σσε 
µεγ, ρτι α δολγ〈? 

− Σζ⌠ϖαλ εληαλ〈σζταδ? 
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− Εληαλ〈σζταµ. Χσακ µεγϖερτεκ υτ〈να. Μαϕδ ηογψ α λελκετ κι νεµ ϖερτκ βελΗλεµ. Α 
ρενδ!ρσγ σζαβαδτοττ κι. Κτ ναπιγ φεκδτεµ. Αλκοηολτ ηασζν〈λταµ� (Ιλφ�Πετροϖ. 
Τιζενκτ σζκ, 234). 

Αµιντ α πλδ〈βαν λ〈τϕυκ, α �µεγηαλ� σζινονιµασορηοζ ταρτοζ⌠ κλνβζ∀ στλυσρτκ! 

σ ρζελµι σζνεζετ! σζ⌠τ α φορδτ⌠ κϖετκεζετεσεν ΦΕ−ελ φορδτ, αµελψεκνεκ α σζϖεγβεν 

φοντοσ στλυσλνκτ∀, στλυσφεστ∀ σζερεπκ ϖαν. Α φορδτ⌠ εζ〈λταλ �κοµπενζ〈λϕα� αζοκατ αζ 

εσετεκετ, αµικορ αζ οροσζ ΦΕ µαγψαρ εκϖιϖαλενσειτ νεµ ταλ〈λτα µεγ. 

 ↔Β,2& Ο<∃%4<>Α1, − 3∃262/ %&, .+%=%4) ><>% %=%−&<∃2, − &51∃.∃/9∋ 
,#&9∗3+∋#9, , 8%+%4( <(+532/<>3∃<( 4,%+)&( ∃%&3−<−5∋<? .%/512?−≈ (,. ?9Μ∋;Ε. 
,∆Μ59::∃∋, 215). 

�− Ιϖαν Νψικογψιµιχσ � µονδοττα, µικορ α µαδαρ〈σζ ελ ρτ−, σζεδϕε α σ〈τορφ〈ϕ〈τ, α 
ϕερυζσ〈λεµι νεµεσεκ αλκοτµ〈νψτ καπνακ α ϖ〈ροσβαν� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 198). 

↔Μ(&) −2∃ ∆−% ,3≅ .%+26</%, 1−% ) −542 < &( .%3.(/ 62:−< (∃ ς.2&1<&Α>), − 
62,−+2 −%;( &( ∗545, .%−%>5 1−% ∗545 , 7(−(+∗5+8(, .%&<>2(−(? Μ%;(−, 4&) −+< 
64(30 &( ∗545, � %4&<> 3/%,%> .∋1∃ +0, <∃(∗0+∃1,≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 418). 

�Μινδεζ αννψιρα µεγδββεντεττ, ηογψ νεµ ισ τυδταµ ελµεννι οδα (ϑεπανχσινκηοζ), 
ηολναπ σζιντν νεµ µεηετεκ ελ, µερτ Πτερϖ〈ροττ λεσζεκ, ρτι ? Λεηετ, ηογψ η〈ροµ  ναπιγ νεµ 
λεσζεκ ιττ... εγψσζ⌠ϖαλ χσεηλ 〈λλοκ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 375). 

↔− Ρ%,%+<−(, 42 #∋ <∃40%α∗,%∃/9∋&:≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 421). 
�− Βεσζλϕεν, δε νε ηορδϕον σσζε ηετετ−ηαϖατ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 

378). 

↔Λ−+2&&Α( ,Α ,3( ∃2∃<(−−% /?4< 3−2/< , 3% ,3(= 3−%+%&, � )3&9,1&− 0# 0)−9: 
40%0∗,9:... ≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 403). 

�ςαλαηογψ φυρχσα εµβερεκ λεττετεκ µινδαννψιαν, µινδεν σζεµποντβ⌠λ � ερεδτ µεγ 
ισµτ α νψελϖε� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 361). 

↔... −%/0∃% − #∋ )0..∃1&− < 5∗(;2/ %− &<=.... ≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 616). 
�Χσακ ν νεµ αδταµ βε α δερεκαµατ, σ µεγσζκτεµ τ!λκ� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. 

ΦλκεγψελµΚ, 552). 

↔... &0 %&∋+ 9%0,+ >,%:=+ ∃5./?...≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 132). 
�... Μεγϖεσζλεκ σζΗρστλ−βΗρστλ...� (Φ. ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 117). 

↔Σ%+0∗2 +2,,<&%, 3 >%+(> .+%4%/;2/230 4% −(= .%+, .%∃2 #∃.0 +#0/ #∋ 
&>∃1,1&− ,%4)&%: ∗%8 −(= >(3− � ∃%++(∃−%+ ↔Θ4(33∃<= &%,%3−(:≈ ςΙ<> Ο<∃<−<1 
Λ>%/<1≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 259). 

�Α ραββικ ηαρχα α τενγερρελ µινδαδδιγ ταρτοττ, αµγ αζ οττανι κρνψκ ϖζ ιστενσγε, 
αζ Οδεσσζαι ηρεκ κορρεκτορα, ϑεφιµ Νψικιτψιχσ Σζµολιχσ σζϖε µεγ νεµ εσεττ ραϕταµ�. (Ι. 
Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 239). 

↔Ρ/262 (8% ∗/5;42/<, 95∃#: .∋/&9%,9∋1:#0&9, )0∗%∃1∃&: .1− #∋40≈ (,. 
?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 274). 

�� σζεµε ϖαδυλ φοργοττ, αζ εγσζ εµβερ µαϕδ κιβϕτ α βΗρβΗλ� (Ι. Βαβελ. 
Λοϖασηαδσερεγ..., 257). 

↔∴2∗3%,<15 42/< .+(><? 62 ∃+(∃<&8, =%4<− %∋&: , ↔628+2&<1&%>≈, &212/03−,% 
.%/51</% .%,Α9(&<(≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 279). 
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�Σαβσζοϖιχσ πρµιυµοτ καποττ α κ!ολαϕφινοµτ⌠ βερενδεζσρτ, τετΗτΗλ ταλπιγ 
�κλφλδι� ρυη〈βαν ϕ〈ρ, φ!νκ λεττ, ελ!λπτεττκ� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 268). 

↔ϑ5−0 3,(−, &(.+<1(32&&2), 3−+29&2), , 3−2+%: ?∗∃( .%>12/230 , Ρ<.+%>(6, 
#∃40%0∗,1∃ ∋+3, 1−% %&2 .+%3<− 62∗Α−0 ,1(+29&(( �≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 280). 

�Αλιγηογψ πιρκαδτ, κ⌠χοσαν, φελδλταν µαγ〈ρα καποττ εγψ ρεγ σζοκνψ〈τ, σ ροηαντ α 
Κοη⌠ιπαρι Τερϖεζ! Ιντζετβε, ελκαπτα Μακσζοτ, τελεβεσζλτε α φεϕτ, σ κρτε, ηογψ φελεϕτσε ελ α 
τεγναπι βεσζλγετστ �� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 269). 

↔� #<∃−%+ Ν&4+((,<1, 4%,%4Α ,29< < ,3) 53−2&%,∃2 4/) >(&) &(.+<(>/(>Α, &% ) 
&( 31<−2? 3(∗) ,.+2,( 3%,(−%,2−0 &5∗;%∃9: 3,%< ,68/)4Α�≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 
281). 

�� ςικτορ Ανδρεϕεϖιχσ, α µαγα ρϖει σ α κρδσ εγσζ βε〈λλτ〈σα ελφογαδηατατλανοκ α 
σζ〈µοµρα, ϖισζοντ νινχσ ϕογοµ αζτ ταν〈χσολνι, ηογψ ϖκα αλ〈 ρεϕτσε σαϕ〈τ νζετειτ� (Ι. Βαβελ. 
Λοϖασηαδσερεγ..., 270). 

↔Φ &( %−=%4</ %− &(8% < .Α−2/3) 3&13>,%∃9:≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 260). 
�Εγψ λπστ σεµ τ〈γτοτταµ µελλ!λε, σ ιγψεκεζτεµ κεδϖβεν ϕ〈ρνι� (Ι. Βαβελ. 

Λοϖασηαδσερεγ..., 240). 

Α κοµπενζ〈λ〈σ λεηετ∀σγε φοντοσ εσζκζ α µ!φορδτ⌠ σζ〈µ〈ρα. Κρδσ αζ, ηογψ 

φελισµερι−ε α φορδτ⌠ αζοκατ α σζιτυ〈χι⌠κατ, λεηετ∀σγεκετ, αµελψεκβεν σζιντε τρϖνψσζερ!εν α 

σζαϖακατ σ σζαβαδ σζ⌠καπχσολατοκατ ΦΕ−εκκελ φορδτηατυνκ. 

↔Τ%−0 < .0)&Α:, Λ<>%&−#%/0Ι 6&2/, ∃2∃ &(&2,<4<> >Α +Α;(8% Η(:∃2=2, 
)0.2,%∃%6∋40 ∋40 #∃ %&∋ )053)5, �≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 253). 

�Σζιµον−Ωολφ µγ ρσζεγεν ισ ϕ⌠λ τυδτα, µεννψιρε γψ∀λλϕκ α ϖρσ ηαϕ Λεϕκαηοτ, ακι 
νψακ〈βα ϖαρρ µινδενφλε β⌠ϖλιτ �� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 232). 

↔Λ>%−+<, #∃∗%=6:&− �≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 155). 
�ςιγψ〈ζζ, µγ βελετρικ α βιχσκ〈δ� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 146). 

↔Ν&4+?9∃2 (=2/ .% −+%.<&∃( ∃ /(35, , /(35 3−%)/ &29 %∗%6, ∃51(+2 <6 %∗%62 
2∋&#0%∃1,&:, 3,<3−(/< < 4(/2/< #%30></(−%,5 6&2∃<, ∃2∃ &(>%>5≈ (,. ?9Μ∋;Ε. 
,∆Μ59::∃∋, 114). 

�Ανδρϕυσκα αζ ερδ! φελ ϖεζετ! σϖνψεν λοϖαγολτ, αζ ερδ!βεν 〈λλτ φογατολτ ϖονατυνκ, α 
φογατοκ κοχσισαι φττψλτεκ, ιντεγεττεκ ςοσζµιλετοϖνακ, µιντ ϖαλαµι νµ〈νακ, αλιγ φρτεκ α 
βΗρκβε� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 101). 

↔� %& +(9</, #∋ &∗;%∃− <∃4090%05, %8+2&<1<−03) .%3Α/∃%: .%64+2,<−(/0&%: 
−(/(8+2>>Α, .+<(=2/ ;( %& −%/0∃% 1(+(6 4,( &(4(/<≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 266). 

�� γψ δντττ, ηογψ νεµ ηαγψϕα φακπνλ α βεγψ∀ϕτσι µυνκ〈τ, µεγελγσζικ εγψ 
δϖζλ! τ〈ϖιρατ ελκλδσϖελ, σ χσακ κτ ητ µλϖα ρκεζεττ ηαζα� (Ι. Βαβελ. 
Λοϖασηαδσερεγ..., 220). 

↔Ο%,%3−0 ∆−5 Θ,3(: Σ(/%∋(+∃%,3∃<: 3<#∃1 .%3/( .+<(642≈ (,. ?9Μ∋;Ε. 
,∆Μ59::∃∋, 264). 

�Οϖσζεϕ Βελοχερκοϖσζικϕ χσακ ηαζαρκεζσε υτ〈ν σζερζεττ ερρΗλ τυδοµ〈στ� (Ι. Βαβελ. 
Λοϖασηαδσερεγ..., 218). 
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↔Η(1<−03) � , 2∃&9∃. Ν (3/< &(− � .53−0 ο−.+2,)− , %4(33∃%( ϑ(∃2� Ψ#0 
07∋#: 90150%0∋ <�≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 48). 

�Γψ⌠γψυλ〈σ κελλ � σ κσζ. Ηα εζ νεµ µεγψ, ακκορ ϖεζνψελϕενεκ ελ αζ οδεσσζαι 
Χσεκ〈ηοζ� Οττ ισµερικ α δργστ σ�� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 30). 

↔ΠΑ <6 ∃<&4(+∗2/062>%,, � 62∃+<12/ %&, 3>()30, � < %1∃< &2 &%35. Κ2∃%: 
.+29<,(&0∃<:!� ∴/?− ,23, &( 3.+%3)30, 2 939 ∗∋>39 <∃ 075,. Ξ0>,%=6: & #∃+υ, 
690 1:? ≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 54). 

�Λ〈τοµ, α κινδερβαλζσαµοκ φαϕτ〈ϕ〈β⌠λ ϖαγψ � κι〈λτοττ νεϖετϖε �, σ µγηοζζ〈 
π〈πασζεµµελ αζ ορροδον. Νψαµϖαδτ φιχκ⌠ λεηετσζ! Ιδε κλδενεκ ανλκλ, ηογψ τυδν〈κ, µι ϖ〈ρ 
α µαγαδ φαϕτ〈ϕ〈ρα, α π〈πασζεµεσεκετ ιττ καρδλρε η〈νψϕ〈κ. Μεγσζοκσζ ιττ ν〈λυνκ, ϖαγψ 
µεγσζκσζ?� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 36). 

↔#Α3/5;<,9<:3) ,2=><3−+ � Λ(>≅& Μ<=2:/%,<1 Σ54≅&&Α: � <∃)∗∃%1−1 .∋1∃+, 
, ∆−%> %−+)4(�≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 75). 

�Εγψ κισζολγ〈λτ !ρµεστερ, Σζεµϕον Μιηαϕλοϖιχσ Βυγψοννιϕ α χσαπατ σζϖε−λελκε�� (Ι. 
Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 58). 

Εζ α φαϕτα κιεγψενλτσ µινδενκππεν α φορδτ⌠ ποζιτϖ τρεκϖστ ιγαζολϕα. Αζζαλ, ηογψ 

φραζεολογιζµυστ αλκαλµαζοττ, σζιντε λ〈τηατατλανυλ � β〈ρ τυδατοσαν σ νεηζ µυνκ〈ϖαλ  −  

βεχσεµπσζτε αζ οροσζ ρεγνψβε α µαγψαρ νψελϖι σαϕ〈τοσσ〈γοκατ, λνψεγεσεν µεγκννψτϖε 

εζζελ α µαγψαρ ολϖασ⌠κ δολγ〈τ σ γψ σζνεσσ, λϖεζηετ∀ϖ τεττε α µ!ϖετ α µ〈σ ανψανψελϖ! 

ολϖασ⌠κ σζ〈µ〈ρα ισ. ℑλταλ〈βαν α φορδτ⌠ µινδεν λεηετ∀σγετ µεγραγαδ, ηογψ νεµ 

φραζεολογιζµυστ φραζεολογιζµυσσαλ φορδτσον, τερµσζετεσεν οττ, αηολ ερρε α σζιτυ〈χι⌠ κεδϖεζ∀. 

Α κοµπενζ〈λ〈σ σορ〈ν αζ οροσζ σζαϖακατ, σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετεκετ 〈λταλ〈βαν µαγψαρ 

ικερσζ⌠κκαλ, ϖαγψ κλνβζ∀ µελλρενδελ! σσζετεττ σζαϖακκαλ ισ φορδτϕ〈κ:  

↔... Θ&2 7∗∋<∗;%7α/#0 +533∃2) ;(&Χ<&2, ) ,2> 3∃2;5, &5, α ) (: 3,%: 8%−%,/? 
3?+.+<6≈ (∀. #∃%&∃∋(%)∗+. ,−∗∃&, 141). 

�ℑλλτοµ, ηογψ ζιγ−ϖριγ οροσζ ν!, νο δε ν ισ κσζτεκ νεκι εγψ κισ µεγλεπετστ� (Φ. 
∆οσζτοϕεϖσζκιϕ. ΦλκεγψελµΚ, 126). 

↔Λ−2+5=< 3∗</<30 ,>(3−( < 20∗+09∃1, ,3( +26%>≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 
288). 

�Αζ ρεγασσζονψοκ εγψ χσαπατβα ϖερ!δϖε σγτακ−βγτακ εγψσζερρε� (Ι. Βαβελ. 
Λοϖασηαδσερεγ..., 67). 

↔#3≅ ∆−% .+%<3=%4<− , ∃%+<4%+( Ρ<.+%>(62, % 9015375∋≈ (,. ?9Μ∋;Ε. 
,∆Μ59::∃∋, 280). 

�Μινδεζ οττ ζαϕλοττ λε α Κοη⌠ιπαρι Τερϖεζ! Ιντζετ φολψοσ⌠ϕ〈ν, α λεγναγψοββ σργσ−
φοργ〈σ κζεπεττε� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 269). 

↔Ρ%+&<1&2) 3 ,Α3%∃%: 8+540? −%+;(3−,(&&% .%,4∃1∃&: .% ∃%>&2−(. Θ&2 ∗Α/2 
3−+%:&2, ∗/<6%+51∃2, &24>(&&2≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 272). 

�Α ναγψ κεβλ∀ σζοβαλ〈νψ, συδ〈ρ, ρϖιδλ〈τ⌠, κεϖλψ τερεµτσ, ννεπλψεσεν ϕ〈ρτ−κελτ α 
σζοβ〈βαν� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 255). 

↔−801;#,+, #∃7.,% 6∋&9:, %01;#,+. 
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−#−%+%) ∗+<8242, %−,(−</ 72,/<1(&∃% 8/5=%, − 3%8/23&% ,29(8% .+<∃262&<) <4≅− 
&2 +Α3)= ∃ >(3−5 .+%<39(3−,<). 

−801;#,+, #∃7.,% 6∋&9:, %01;#,+,− 3∃262/ #%+%9</%, < +,2&5/ &2 3(∗( 
+(>&<.≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 138). 

�−Ηζζυκ−ηαλογατϕυκ, παρανχσνοκ, ηαλογατϕυκ. 
−Α κεττεσ δανδ〈ρ, παρανχσα σζεριντ, µ〈ρ ϖ〈γτατϖα κζελεδικ αζ τκζετ σζνηελψρε− 

φελελτε τοµπ〈ν Παϖλιχσενκο. 
−Ηαλογατϕυκ, παρανχσνοκ, ηαλογατϕυκ � ισµτελτε ςοροσιλοϖ, σ ρ〈ντοττ εγψετ 

δερκσζϕ〈ν.� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 128). 

↔Χ 5,#31&− ∃ 1≅+&%>5 =%45 � (8% &2∃2&5&( 62∃%/%−</< %− ,%+%,≈ (,. ?9Μ∋;Ε. 
,∆Μ59::∃∋, 261). 

�Ηανψαττ−ηοµλοκ ροηανταµ α η〈τσ⌠ αϕτ⌠ηοζ, χσακηογψ ελ!ζ! ναπ σζγεζτκ βε α 
τολϖαϕοκ ελ!λ� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 241). 

↔Ψ.,# 901:50 .2& Η?4%><+3∃<:, 6,%&2+0 , 6(/≅&%> 3?+−5∃(, ,3−+(−</ &23 5 
∃%3−(/2≈ (,. ?9Μ∋;Ε. ,∆Μ59::∃∋, 105). 

�Εγψεσ−εγψεδλ παν Λυδοµιρσκι, α ζλδ καβ〈τοσ σεκρεστψσ φογαδοττ βενννκετ α 
κατολικυσ τεµπλοµ βεϕ〈ρατα ελ!ττ� (Ι. Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ..., 92). 

Α µαγψαρ µελλρενδελ∀ σσζετεττ σζ⌠κ κλνβζ∀ χσοπορτϕαι, τββεκ κζττ αζ ικερσζ⌠κ 

ισ, α φιννυγορ νψελϖεκβεν ιγεν ελτερϕεδτ νψελϖι κπζ∀δµνψεκ. Α µαγψαρ νψελϖβεν ισ ναγψ 

σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀ σ ρτκεσ εµοχιον〈λισ−εξπρεσσζϖ κιφεϕεζ∀ εσζκζει α νψελϖνεκ. Β〈ρ α 

µαγψαρ νψελϖβεν α µελλρενδελ∀ σσζετεττ σζ⌠κ χσοποτϕ〈βα σορολϕ〈κ ∀κετ, εζεκ σζεµαντικαιλαγ 

υγψανολψαν ρτκ!εκ, µιντ α φραζεολογιζµυσοκ � 〈τϖιττ ϕελεντσσελ βρνακ. Α µαγψαρ σ αζ 

οροσζ µελλρενδελ∀ σσζετεττ σζ⌠κ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ, ϖαλαµιντ 

φραζεολ⌠γι〈ηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈συκ κρδσβεν α νψελϖσζεκ ελτρ∀ ϖλεµνψεν ϖαννακ. 

5.2.3.3. Αζ οροσζ ΦΕ−εκ ηιβ〈σ φορδτ〈σ〈νακ νη〈νψ εσετε σ οκαι 

Α φορδτ〈σελεµζσ σορ〈ν τββ ολψαν εσεττελ ταλ〈λκοζυνκ, αµικορ α φορδτ⌠ λεφορδτϕα 

υγψαν αζ αδοττ φραζεολ⌠γιαι εγψσγετ, δε α φορδτ〈σ ηι〈νψοσ, ροσσζυλ σικερλτ, α φορδτ⌠ σζαβαδ 

σζερκεσζτσ! σζ⌠καπχσολατνακ ϖλτε, ϖαγψ φλρερτελµεζτε α φραζεολογιζµυστ: 

Αζ οροσζ σζινονιµικυσ ΦΕ−εκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε σορ〈ν µ〈ρ σζ⌠λταµ αζ 

ιδι⌠µ〈κ (εγψβεφορρτ σζ⌠καπχσολατοκ = Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ %59Τ∋:∗7) σζ⌠σζεριντι 

φορδτ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ ηιβ〈κρ⌠λ. Ιλψεν ιδι⌠µα ϖολτ α )∗,5∃<∃9: (%∋1∋9:, )0%∋1∋9:) .0140 

>,9: (∀./0:354, 355) οροσζ ΦΕ µαγψαρ νψελϖι σζ⌠σζεριντι µεγφελελτετσε: ηοσσζ λετετ 

ρενδελ αζ Ιστεν. 

%∋1∋1 ()∗,5∃<∃1) .0140 >,9: εληνψτ; κιµλτ; τεστε α φλδ; ελτεµεττκ; 
ελκλτζττ αζ 〈ρνψκϖιλ〈γβ⌠λ (Κ:.−209) 

↔− Ω &23 < 31<−2(−3). Ω >23−(+%,. #%− ,Α, &2.+<>(+, >5;1<&2 ,<4&Α:, ,%6,Α9(&&%8% 
+%3−2, =%−) < =54%:. #Α, 31<−2(−3), (;(/<, &( 42: ∗%8, )0+∗∋9∋, 1−% % −Κ,5 
&;4∗∃1,. Ν ∃%−%+Α: 1(/%,(∃ −%+8%,Α:, ∗Α,9(: ∃5.(1(3∃%: 8</04<<, −%−, 6&21<−, 
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)∗,5∃<∃1 .0140 >,9:. Ν (3/< ∃−% 1<&%> .%>(&09(, 4,%+&<∃, &2.+<>(+, </< ∃−% <6 
∃+(3−0)&, .+% −%8% 8%,%+)−: )∋∗∋5,#31&− </< #04, )∗09−#31. Ο% 32>Α( >%851<(, 
∃%842 .%><+2?−, ;(/(6&%4%+%;&Α( ∃%&45∃−%+2 </< <6 &212/03−,2 ∃−%, −% 
31<−2(−3), 1−% .32∃ .∃∆9. Π2∃ .+% &<= < 8%,%+)−: ↔Ν &29−−%, 3/Α92/<, .32∃ .∃1≈≈ 
(,. ,;ΕΡ, Ω. Ι∋&5∃(. #(∋:9−Ο9&Ε %&≅;Ε∋(, 14−15). 
 
�� Η〈τ µι µονδϕυκ, α κοπορσ⌠σοκ. Μαγα πλδ〈υλ, σζεµρεϖαλ⌠, ϕ⌠λ µεγτερµεττ φρφι, αννακ 
ελλενρε, ηογψ σοϖ〈νψ. Ηα µαγα, νε αδϕ� Ιστεν, µεγηαλνα, µαγ〈ρ⌠λ αζτ µονδαν〈νκ �εζ ισ ιττ 
ηαγψτα αζ 〈ρνψκϖιλ〈γοτ�. Α τεκιντλψεσεββ κερεσκεδ!εµβερνεκ πεδιγ, κλνσεν ηα αζ ελσ! 
χηβελι ϖολτ, αζ ολψαννακ ηοσσζ λετετ ρενδελ αζ Ιστεν. ∆ε α κισεββ ρανγ, µονδϕυκ 
ϖιχεη〈ζµεστερ, αζ �βεαδϕα α κυλχσοτ�, ϖαγψ α παρασζτρ⌠λ αζτ µονδϕυκ: �Εζ ισ φελφορδυλτ�, 
ϖαγψ αζτ, ηογψ �κινψλτ�. ∆ε α λεγρδεκεσεββ, αµικορ εγψ ασζταλοσ ϖαγψ 〈χσ ηαλ µεγ. Ακκορ 
αζτ µονδϕυκ, ηογψ �εζ ισ ελµεντ δεσζκ〈τ 〈ρυλνι�. ⊆γψ, αηογψ µονδοµ: �Ηαλλοτταδ µ〈ρ, ηογψ 
αζ ισ ελµεντ δεσζκ〈τ 〈ρυλνι?�� (Ιλφ−Πετροϖ. Τιζενκτ σζκ, 21). 

 

1,65∃ (%∃9,1 τλλΗττ α χλον 

↔−Λ% 6,5∃%> � ∆−% −Α 1,65∃ (%∃9,1, Ρ%+Α&Α1 � ,%6+26</ Β,2&≈ (8. Θ≅)<∗:. 
#∃ &5∋&Ε∗3 Χ∋&≅3∃(, 22). 

�−Α ηανγ σεγτσγϖελ? Αζ αζρτ σοκ λεσζ, Τ∀ζοκ〈δ⌠ � ελλενκεζεττ Ιϖ〈ν.� (ς. Συκσιν. 
Ηαρµαδικ κακασσζ⌠ρα, 22). 

−<;5 (0∗060 )0.%∋6∋# 5 ∃%8%−/. 
(≅ΑΒΧ: �) 

ϕ⌠λ φελϖ〈γτ〈κ α νψελϖτ ϖκινεκ 

↔Ο( 6&2?, ∃−% )0.%∋&,1 9%0/ −<;5, &% .%4,(9(& %& =%+%9%≈ (>. ?≅;Α9)∃(. 
>9%&∋5 ∗ >95Α95∗&9, 22). 

�Νεµ τυδοµ, κι φγγεσζτεττε α ηελψρε α νψελϖεδετ, δε ακ〈ρκι ϖολτ, γψεσεν χσιν〈λτα� 
(Μ. Βυλγακοϖ. Μεστερ σ Μαργαριτα, 31). 

39∋∗∋9: #0& ∃%>5−/. (≅ΑΒΧ: ...)  

↔Β ) −(.(+0 &( 6&2?, (3−0 /< ,% ,3≅> ∆−%> &( 3%+&%( 6(+&% 2&2+=<< < 39∗=+ 1, 
+; ,2> ,29< 21∃40)0137#;∋ #0&;, 32>%4(/0&Α( ∋(∃<3−Α <6 32>%4(/0&%8% ∋(=2, µαδε 
ιν Τ2+0∃%,, , 32>%4(/0&%: 3−%/<∋(≈ (,. ?9Μ∋;Ε. Η∃:95Β∗7, 47). 

�Μγ µα σεµ τυδν〈µ µεγµονδανι, ηογψ εζ ϖαλ⌠βαν νεµ εγψβ−ε αζ αναρχηιζµυσ 
ζσιζσικεσ µαγϕ〈ν〈λ, σ νεµ τρλϕκ−ε µγ α µαγυκ νεµεσ κισ τ!σγψκερεσ φ!ϖ〈ροσ〈βαν α 
µαδε ιν Ηαρκοϖ τ!σγψκερεσ βολσεϖικ κζποντι βιζοττσ〈γ τ!σγψκερεσ βολσεϖικ ορρ〈τ� (Ι. 
Βαβελ. Λοϖασηαδσερεγ, 29). 
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ςΙ. ΣΖΑΚΙΡΟ∆ΑΛΜΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡℑΦΙΑ 
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(?): 4−93) = 8;93∃(, .. (=13.) 1980. ∆. >∋3=106(∋5, ϑ. ?)5<∃&, ϑ2. Π(+(2=∃&5, ∆). 
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(ΩϑΘΡ:41) = >∃;∃&)∃(, 1. ,. (=13.) 1987. Ω=5%1∃)∃9(61,∗(0 ,)∃&5=Λ =7,,∗∃9∃ .%Γ∗5 

#∃3 =13. >. Α. Η∃)∃2∗∃&5. ϑ∃,25&()(: >. Α. ?∃0∋∃&5, ?. Υ. χ7∗∃&, >. Α. 

Η∃)∃2∗∃&, >. Α. Ω∴3∃=∃&. Α%3. 4−∃1 ,21=1∃2(#∋∃1. � Η∃,∗&5: Θ7,,∗(0 .%Γ∗. 

?Ρ = ?∃#=∃,Γ .%Γ∗∃%∋5∋(. 

Θ.%5Θ = Θ7,,∗(0 .%Γ∗ %5 =741Ο∃+ 
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6.6. Στλυσµιν!στσεκ, ρϖιδτσεκ σ εγψβ εγψεζµνψεσ ϕελεκ 

ϕεγψζκε 

(>∆Π) 5&2∃=1Ε1=52 ∗5∋3(352,∗∃0 3(,,1=25Ι(( = Κανδ. δισσζ. τζισει 
(41% 3∃#.)  41% 3∃#∃)∋1∋(. 
(47∗&.) 47∗&5)Λ∋∃ 
(& %∋.) & %∋561∋(( 
(&Γ,.)  &Γ,∃∗(0 ,2()Λ 
(9=74.)  9=74∃1  
(9=74∃−#=∃,2.)  9=74∃−#=∃,2∃=16∋∃1  
(3(5).)  3(5)1∗2∋∃1 
(Ο5=9.) Ο5=9∃∋∋∃1 
((=∃∋.)  (=∃∋(61,∗∃1 
(∗∋(Ο∋.)  ∗∋(Ο∋Γ0 ,2()Λ 
(∋5=16.) ∋5=16(1 
(∋1∃3∃4=.)  ∋1∃3∃4=(21)Λ∋∃1 
(∋1,&.)  ∋1,∃&1=:1∋∋Γ0 &(3 9)59∃)5 
(∃2=(Ι.)  ∃2=(Ι521)Λ∋5. Ε∃=+5 
(∃Ε(Ι.)  ∃Ε(Ι(5)Λ∋Γ0 ,2()Λ 
(#∃&.)  #∃&1)(21)Λ∋∃1 ∋5∗)∃∋1∋(1 
(#∃9∃&.) #∃9∃&∃=∗5 
(#=1%=.)  #=1%=(21)Λ∋∃1 
(#=1∋14=.)  #=1∋14=1Ο(21)Λ∋∃1 
(#=∃,2.)  #=∃,2∃=16∋Γ0 ,2()Λ 
(,&.)  ,∃&1=:1∋∋Γ0 &(3 9)59∃)5 
(,∗5%.) ,∗5%∃6∋∃1 
(,#1Ι.)  ,#1Ι(5)Λ∋Γ0 (∋576∋Γ0) 21=+(∋ 
(7,25=.)  7,25=1&:11  
(Ε5+.)  Ε5+()Λ.=∋∃1 
(Ε∃)Λ∗).)  Ε∃)Λ∗)∃=∋∃1 
(:72).)  :72)(&∃1 
(〈τϖ)  〈τϖιττ ϕελεντσ 
(βεφ)  βεφεϕεζεττ αλακ 
(βιζ)  βιζαλµασ 
(δυρϖα)  δυρϖα 
(ευφµ) ευφµισζτικυσ 
(φελσζ)  φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ 
(φολψ)  φολψαµατοσ αλακ 
(γνψ)  γνψοσ 
(ιρ) ροττ νψελϖι στλυσρτεγβεν ηασζν〈λατοσ 
(ιροδ) αζ ιροδαλµι νψελϖβεν ηασζν〈λατοσ 
(ιρον) ιρονικυσ 
(κατ) κατοναι σζακκιφεϕεζσ 
(λδ.) λ〈σδ 
(νεολ) νεολογιζµυσ 
(νπ)  νπιεσ 
(νπρ)  νπραϕζ 
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(πεϕορ)  πεϕορατϖ 
(ργ)  ργιεσ, ελαϖυλτ 
(ριτκα)  ριτκα 
(σζακνψ) σζακνψελϖι 
(σζπ) σζπτ∀ 
(σζλενγ)  σζλενγ 
(ταγ)  ταγαδ⌠ αλακ 
(τ〈ϕ)  τ〈ϕνψελϖι 
(τρφ)  τρφ〈σ 
(νν)  ννεπλψεσ 
(ϖ)  ϖαγψ 
(ϖ〈λ)  ϖ〈λασζτκοσ 
(ϖ)  ϖεσδ σσζε 
(ϖυλγ) ϖυλγ〈ρισ 
=  ϕελ υτ〈ν κϖετκεζνεκ αζ οροσζ ΦΕ µαγψαρ µεγφελελ∀ι  
ρ ϕελ α κτ νψελϖ ΦΕ−εινεκ σζερκεζετι κλνβζ∀σγτ ϕελλι 
≈  ϕελ υτ〈ν κϖετκεζνεκ α ΦΕ  ϖ〈λτοζαται 
<>  α ΦΕ  ϕ〈ρυλκοσ κοµπονενσεινεκ, ιλλετϖε ηασζν〈λατ〈ϖαλ καπχσολατοσ σζιτυ〈χι⌠ ϕελλσε 
()  α ΦΕ φακυλτατϖ κοµπονενσει  
/  α ΦΕ ϖαρι〈νσαινακ ϕελλσε 
[]  α ΦΕ−εκ ϖαρι〈νσαινακ ϕελλσε Ο. Ναγψ Γ〈βορ Μαγψαρ σζ⌠λ〈σοκ σ κζµονδ〈σοκ χ. 

µ!ϖβεν 
↔ αντονιµικυσ ϕελεντσοπποζχι⌠κ ϕελλσε 
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6.8. Μαγψαρ νψελϖΚ σσζεφογλαλ⌠ 

√ΣΣΖΕΦΟΓΛΑΛ 

Α ϕελεν δολγοζατ κυτατ〈σι τ〈ργψ〈τ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ σζοµατικυσ 

(τεστρσζνεϖεσ) φραζεολογιζµυσαινακ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατα κπεζι. Α 

σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ λεξικο−σζεµαντικαι χσοπορτϕ〈ηοζ αζον φραζεολογιζµυσοκ 

ταρτοζνακ, αµελψεκ αλκοτ⌠ταγϕαι κζττ εµβερι, ιλλετϖε 〈λλατι τεστρσζνϖ σζερεπελ. 

Α δολγοζατ τ〈ργψ〈τ κπεζ∀ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ µινδκτ νψελϖβεν ναγψ 

σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀ σ χσοπορτϕυκ � α ϖλετλενσζερ! µινταϖτελ αλαπϕ〈ν � αζ οροσζ σ α 

µαγψαρ νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερνεκ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ α διαλεκτικα τρϖνψειϖελ σσζηανγβαν, 

µιντ α ρσζ σ εγσζ, αζ 〈λταλ〈νοσ σ α κλνσ τκρζι ϖισσζα. 

Α δολγοζατ κορπυσζ〈τ κπεζ∀ 1376 οροσζ σ 1177 µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσ 

γψ!ϕτσνεκ φορρ〈σ〈υλ αζ εγψνψελϖ! σ κτνψελϖ! φραζεολ⌠γιαι σ µαγψαρ〈ζ⌠ σζ⌠τ〈ρακ, ϖαλαµιντ 

αζ οροσζ σ α µαγψαρ ρ⌠κ µ!ϖεινεκ φορδτ〈σαι, ιλλετϖε α ναπι σαϕτ⌠ τερµκει σζολγ〈λτακ. 

Α σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ χσοπορτϕα σζ〈µσζερ!σγτ τεκιντϖε α κτ νψελϖ 

φραζεολογιζµυσαινακ µιντεγψ εγψηαρµαδ−εγψνεγψεδ ρσζτ τεσζι κι. Α φραζεολογιζµυσοκ ε 

χσοπορτϕ〈ρα υγψαναζον σαϕ〈τοσσ〈γοκ ϕελλεµζ∀εκ, µιντ α φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερ εγσζρε. 

Κζττκ µεγταλ〈ληατ⌠κ αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖρε ϕελλεµζ∀ φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ µινδεν 

σζερκεζετι σ σζεµαντικαι τπυσα. 

Β〈ρ α φραζεολ⌠για ηατ〈ραιτ τ〈γαν ρτελµεζεµ, σ α φραζεολ⌠για ταρτοµ〈νψ〈βα σορολοµ 

µινδ α σζ⌠σζερκεζετ ρτκ!, µινδ πεδιγ α µονδατρτκ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκετ (τββεκ 

κζττ α σζ⌠λ〈σοκατ, κζµονδ〈σοκατ σ σζ〈λλ⌠ιγκετ ισ), α ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερεκ σ 

ερεδµνψεκ ηοµογενιτ〈σ〈νακ σ οβϕεκτιϖιτ〈σ〈νακ βιζτοστ〈σα χλϕ〈β⌠λ α δολγοζατ ελεµζσνεκ 

τ〈ργψ〈τ α φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερ µαγϖ〈τ κπεζ∀ ιδι⌠µ〈κρα σ φλιδι⌠µ〈κρα σζ!κτεττεµ λε (ς. 

ς. ςινογραδοϖ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν αζ ν. Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ %59Τ∋:∗7 σ α 

Ρ59∆∋∃;∃Α∗Φ∋%)∗∋ ∋−∗:%&(9). 

Α δισσζερτ〈χι⌠ εγψ Βεϖεζετ! ρσζβ∀λ, νγψ φεϕεζετβ!λ, εγψ σζ⌠τ〈ρι µελλκλετβ!λ, 

ϖαλαµιντ σζακιροδαλµι βιβλιογρ〈φι〈β⌠λ 〈λλ. 

Α Βεϖεζετ! ρσζβεν µεγϕελλµ α κυτατ〈σ τ〈ργψ〈τ σ χλϕαιτ, ϖαλαµιντ αζ αλκαλµαζοττ 

µ⌠δσζερεκετ. Α κυτατ〈σ ρσζβεν λεξικογρ〈φιαι, ρσζβεν πεδιγ εγψβεϖετ∀ (κοντρασζτϖ) 

νψελϖσζετι σ ιδεγεν νψελϖι οκτατ〈σι χλοκατ τ!ζ κι µαγα ελ. Α κυτατ〈σ σορ〈ν φ∀λεγ α λερ⌠, 

εγψβεϖετ∀ σ α στατισζτικαι µ⌠δσζερεκ κερλνεκ αλκαλµαζ〈σρα. 
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Α δισσζερτ〈χι⌠ ελµλετι αλαπϖετσε α µ〈σοδικ φεϕεζετβεν κερλ µεγφογαλµαζ〈σρα. 

Εββεν α φεϕεζετβεν µεγηατ〈ροζοµ α φραζεολ⌠για, µιντ ν〈λλ⌠ νψελϖσζετι δισζχιπλινα τ〈ργψ〈τ, 

κιφεϕτεµ α φραζεολ⌠για σζ!κεββ σ τ〈γαββ ρτελµεζσϖελ καπχσολατοσ νζετειµ σ 

µαγηατ〈ροζοµ φραζεολογιζµυσ, ιλλ. α φραζεολ⌠γιαι εγψσγ (ΦΕ) φογαλµ〈τ σ ισµρϖειτ. 

Μινδ αζ οροσζ, µινδ α µαγψαρ νψελϖβεν α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρα α κτ ταγβ⌠λ 〈λλ⌠ 

σζ⌠σζερκεζετ ρτκ!, φελσ∀ ηατ〈ρα πεδιγ α µονδατρτκ! φραζεολ⌠γιαι εγψσγ. 

Αζ οροσζ σ α µαγψαρ νψελϖ γραµµατικαι ρενδσζερε γενετικαιλαγ ελτρ εγψµ〈στ⌠λ: αζ 

οροσζ νψελϖ αζ ινδοευρ⌠παι νψελϖχσαλ〈δβα α φλεκτ〈λ⌠ νψελϖεκ χσοπορτϕ〈βα, α µαγψαρ νψελϖ 

πεδιγ α φιννυγορ νψελϖεκ χσαλ〈δϕ〈ν βελλ αζ αγγλυτιν〈λ⌠ νψελϖεκ χσοπορτϕ〈βα ταρτοζικ. Α κτ 

νψελϖ φραζεολ⌠γιαι ρενδσζερβεν ταπασζταληατ⌠ σζερκεζετι σ σζεµαντικαι ελτρσεκ εγψρσζτ 

βελσ! νψελϖι (ιντραλινγϖισζτικαι) τνψεζ!κρε, µ〈σρσζτ κλσ! νψελϖι (εξτραλινγϖισζτικαι) 

τνψεζ!κρε ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα. ⊆γψ πλδ〈υλ, αζ οροσζ νψελϖβεν α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ αζ 

ελλϕ〈ρ⌠ + τελϕεσ ρτκΚ σζ⌠: ∆9 %Χ∗:∃+, Χ∃− 5≅)∃+, Χ∃− :∃%∃Β, ∆9 Χ;∋Φ9Β∗ σζερκεζετεκ 

αλκοτϕ〈κ, α µαγψαρ νψελϖβεν ϖισζοντ (µιϖελ σζ⌠φαϕαι κζλ ηι〈νψοζνακ αζ ελλϕ〈ρ⌠κ) α τελϕεσ 

ρτκΚ σζ⌠ + νϖυτ⌠ αλκοττα σζ⌠σζερκεζετ κπεζι α φραζεολ⌠για αλσ⌠ ηατ〈ρ〈τ: κζ αλ⌠λ, συβα 

αλαττ, η〈τα µγττ, πυλτ αλ⌠λ, σζεµρεββενσ νλκλ. 

Α κλσ! νψελϖι (εξτραλινγϖισζτικαι) τνψεζ!κ κλνβζ∀σγε α κτ νπ τρτνελµρε, 

σζοκ〈σαιρα, ηιεδελεµϖιλ〈γ〈ρα, τ〈ργψι σ φλδραϕζι κρνψεζετρε, κυλτυρ〈λισ ηαγψοµ〈νψαιρα 

στβ. ϖεζετηετ∀ ϖισσζα. Α κλσ∀ νψελϖι τνψεζ∀κ κλνβζ∀σγε α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ 

λεξικ〈λισ σσζεττελβεν σ ϕελεντσκ αλαπϕ〈τ αλκοτ⌠ βελσ∀ νψελϖι κπβεν νψιλϖ〈νυλ µεγ. Αζ 

εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κ ϕ〈τσσζ〈κ α φ∀ σζερεπετ α φραζεολ⌠γιαι εγψσγεκ ιδεγεν νψελϖι 

µεγφελελτετσβεν ισ.  

Α δολγοζατβαν α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν ελ∀σζρ 〈τφογ⌠αν ελεµζεµ α 

µαγψαρορσζ〈γι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ φ∀ββ ιρ〈νψζαταιτ, σζ〈µβα ϖεσζεµ αζ εδδιγ ελρτ 

ερεδµνψεκετ. Κλνσεν ρσζλετεσεν ελεµζεµ αζ ιδεγεν νψελϖι (οροσζ, ανγολ, νµετ, φρανχια, 

ολασζ στβ.) νψελϖεκ τερλετν ϖγζεττ κυτατ〈σοκατ. 

Α δολγοζατ ηαρµαδικ φεϕεζετε αζ οροσζ σ α µαγψαρ φραζεολογιζµυσοκ σζερκεζετι 

τπυσαινακ εγψβεϖετ! ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ φογλαλκοζικ. Μεγ〈λλαπτ〈στ νψερτ, ηογψ α 

φραζεολογιζµυσοκρα, µιντ µ〈σοδλαγοσ νψελϖι κπζ∀δµνψεκρε, κεϖσ κιϖτελτ∀λ ελτεκιντϖε, 

υγψαναζον σζερκεζετι τπυσοκ ϕελλεµζ∀εκ, µιντ α νψελϖ σζαβαδ σζ⌠σζερκεζετειρε σ µονδαταιρα. 

Ε φεϕεζετ χλϕα φελτ〈ρνι αζοκατ αζ αζονοσσ〈γοκατ σ ελτρσεκετ, αµελψεκ α κτ νψελϖ ελτρ∀ 

αλακτανι, σζ⌠κπζσι σ µονδαττανι σαϕ〈τοσσ〈γαιρα (βελσ∀ νψελϖι τνψεζ∀κρε) ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα. 

Α νψελϖι σζιντ! εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψει φοντοσ ϕελεντ∀σγ!εκ αζ οροσζ−µαγψαρ 
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κοντρασζτϖ νψελϖσζετι κυτατ〈σοκβαν, ιλλετϖε αζ οροσζ, µιντ ιδεγεν νψελϖ οκτατ〈σ〈βαν 

εγψαρ〈ντ. 

Α δολγοζατβαν α νψελϖι σζιντ! εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν κλν αλφεϕεζετεκετ 

σζεντελεκ αζ οροσζ σ α µαγψαρ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ σζεµαντικαι εγψβεϖετ! 

ϖιζσγ〈λατ〈νακ. Α µαγψαρ φραζεολ⌠γιαι σζακιροδαλοµβαν ελ∀σζρ ελεµζεµ α φραζεολογιζµυσοκ 

ρενδσζερσζερ! σαϕ〈τοσσ〈γαιτ σ ϖισσζατκρζ∀δσκετ α κτνψελϖ! σζ⌠τ〈ρρ〈σβαν. Ε µυνκα 

κερετβεν ελ∀σζρ κερλ σορ α νψελϖεκ κζττι φραζεολ⌠γιαι πολισζµια, ηοµονµια, 

σζινονµια σ αντονµια ελµλετι σ γψακορλατι προβλµ〈ινακ ρσζλετεσεββ κοντρασζτϖ 

σζεµποντ ϖιζσγ〈λατ〈ρα. Α δολγοζατ κλν ρδεµε αζ οροσζ−µαγψαρ νψελϖεκ κζττι 

φραζεολ⌠γιαι ηοµονιµ〈κ ϖιζσγ〈λατα, α πολισζµικυσ σ σζινονιµικυσ φραζεολογιζµυσοκ 

κτνψελϖΚ σζ⌠τ〈ρι 〈βρ〈ζολ〈σ〈νακ λερ〈σα, ϖαλαµιντ α φραζεολ⌠γιαι εναντιοσζµια σ 

παρονµια ϕελενσγνεκ νψελϖεν βελλι σ ιντερλινγϖ〈λισ σζεµποντ ελεµζσε. 

Α δολγοζατ νεγψεδικ φεϕεζετε αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι 

µεγφελελτετσνεκ προβλµ〈ιϖαλ φογλαλκοζοµ. Α βεσζδ σζιντ! εγψβεϖετ∀ ϖιζσγ〈λατοκατ αζ 

οροσζ ρ⌠κ µ!ϖεινεκ µαγψαρ φορδτ〈σαιβ⌠λ ϖεττ πλδ〈κ αλαπϕ〈ν ελεµζεµ. 

Α βεσζδ σζιντ! εγψβεϖετσ σορ〈ν ρ〈µυτατοκ αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ δισζτριβχι⌠σ 

λεηετ∀σγειρε, βεσζδβελι ϖισελκεδσρε, ηασζν〈λατυκ σορ〈ν αλκαλµαζηατ⌠ τρανσζφορµ〈χι⌠σ 

λεηετ∀σγεκρε. 

Α φεϕεζετ ναγψ ρσζτ αζ οροσζ φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσνεκ, α 

κλνβζ∀ εκϖιϖαλενχια−τπυσοκνακ ελεµζσε κπεζι. Αζ ελεµζσ σορ〈ν τελϕεσ, ρσζλεγεσ σ 

αναλ⌠γ  φραζεολ⌠γιαι εκϖιϖαλενσεκετ κλνβζτετεκ µεγ. Αζ εκϖιϖαλενσ νλκλι οροσζ 

φραζεολογιζµυσοκ µαγψαρ νψελϖι µεγφελελτετσε (φορδτ〈σα) εγψ λεξµ〈ϖαλ, σζαβαδ 

σζερκεσζτσΚ σζ⌠καπχσολατταλ, ιλλετϖε σζ⌠σζεριντι φορδτ〈σσαλ (τκρφορδτ〈σσαλ) λεηετσγεσ. 

Α δολγοζατ ρσζλετεσεββεν ισ φογλαλκοζικ α λεξικογρ〈φια γψακορλατ〈βαν νεµ 

αλκαλµαζηατ⌠, ελλενβεν α µ!φορδτ〈σβαν σ α τολµ〈χσολ〈σβαν σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ α 

λεφορδτηατατλαν φραζεολογιζµυσοκ κοµπενζ〈λ〈σι λεηετ!σγειϖελ, ϖαλαµιντ α φραζεολογιζµυσοκ 

ηιβ〈σ φορδτ〈σ〈νακ εσετειϖελ. 

Α δισσζερτ〈χι⌠τ εγψ 1376 οροσζ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυστ σ µαγψαρ νψελϖι 

µεγφελελ∀ιτ ταρταλµαζ⌠ σζ⌠τ〈ρι ρσζ ζ〈ρϕα, αµελψ αλαπϕα λεηετ εγψ οκτατ〈σι χλοκατ σζολγ〈λ⌠ 

φραζεολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρνακ. 

Α δισσζερτ〈χι⌠ηοζ µελλκελτ, α ηαζαι σ κλφλδι φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ µαι ηελψζεττ σ 

ιρ〈νψζαταιτ ϖισσζατκρζ∀ γαζδαγ βιβλιογρ〈φια ηασζνοσ φορρ〈σκντ σζολγ〈ληατ α τοϖ〈ββι 

εγψβεϖετ∀ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκηοζ νεµχσακ αζ οροσζ−µαγψαρ, ηανεµ µ〈σ ιδεγεν νψελϖεκ 

ϖονατκοζ〈σ〈βαν ισ. 
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6.9. Ανγολ νψελϖΚ σσζεφογλαλ⌠ 

ΣΥΜΜΑΡΨ 

Τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ οφ τηε πρεσεντ παπερ ισ τηε στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ χοµπαρατιϖε 

αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ (οργαν ναµεσ). Τηε λεξιχο−

σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ χοµπρισεδ οφ πηρασεολογισµσ ωηοσε χονστιτυεντ 

παρτσ ινχλυδε ηυµαν ορ ανιµαλ οργαν ναµεσ. 

Τηε νυµβερ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ θυιτε ηιγη ιν βοτη λανγυαγεσ. Τηε γρουπ οφ 

σοµατιχ πηρασεολογισµσ � ιλλυστρατεδ ιν τηε παπερ βψ α ρανδοµ σαµπλε � ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ 

τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε εντιρε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

λανγυαγεσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λαωσ οφ διαλεχτιχσ, ασ τηε παρτ (τηε σπεχιφιχ) ισ ρεπρεσεντατιϖε 

οφ τηε ωηολε (τηε γενεραλ). 

Τηε σουρχε φορ τηε χολλεχτιον οφ τηε 1376 Ρυσσιαν ανδ 1177 Ηυνγαριαν σοµατιχ 

πηρασεολογισµσ, ωηιχη χοµπρισε τηε παπερ�σ χορπυσ, ωασ προϖιδεδ βψ µονολινγυαλ ανδ 

βιλινγυαλ πηρασεολογιχαλ ανδ εξπλανατορψ διχτιοναριεσ, τρανσλατιονσ οφ ωορκσ βψ Ρυσσιαν ανδ 

Ηυνγαριαν αυτηορσ ασ ωελλ ασ δαιλψ παπερσ. 

Σοµατιχ πηρασεολογισµσ αµουντ το αππροξιµατελψ ονε θυαρτερ οφ τηε πηρασεολογισµσ 

υσεδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ. Τηισ γρουπ οφ πηρασεολογισµσ ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε σαµε 

προπερτιεσ (χριτερια) ωηιχη χηαραχτερισε τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ ασ α ωηολε. Αµονγ τηεσε 

πηρασεολογισµσ ιτ ισ ποσσιβλε το ηιγηλιγητ εξαµπλεσ οφ εϖερψ στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ τψπε οφ 

πηρασεολογιχαλ υνιτ φουνδ ιν τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ. 

Ιν ορδερ το ασσυρε ηοµογενειτψ (υνιφορµιτψ) ανδ οβϕεχτιϖιτψ ωιτη ρεγαρδ το ρεσεαρχη 

µετηοδσ ανδ ρεσυλτσ, τηε αυτηορ οφ τηε πρεσεντ παπερ λιµιτεδ τηε σχοπε οφ τηε στυδψ το τηοσε 

ιδιοµσ ανδ σεµι−ιδιοµσ (ι.ε., τηε σο−χαλλεδ φραζεολογι⊥εσκιε σρα�⊥ενιϕα ανδ φραζεολογι⊥εσκιε 

εδινστϖα � ασ δεφινεδ βψ ς. ς. ςινογραδοϖ) ωηιχη αρε ατ τηε χορε οφ τηε πηρασεολογιχαλ 

σψστεµ. Νονετηελεσσ, τηε αυτηορ�σ ιντερπρετατιον οφ τηε φιελδ οφ πηρασεολογψ ισ βροαδ ενουγη το 

ινχλυδε πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ αρε εθυιϖαλεντ το χολλοχατιονσ ορ σεντενχεσ (ινχλυδινγ 

ιδιοµσ, προϖερβσ ανδ αδαγεσ). 

Τηε δισσερτατιον ισ χοµπρισεδ οφ αν ιντροδυχτιον, τηρεε χηαπτερσ, α λεξιχαλ αππενδιξ 

ανδ α βιβλιογραπηψ οφ σπεχιαλιστ λιτερατυρε. 

Ιν τηε Ιντροδυχτιον τηε αυτηορ δεφινεσ τηε συβϕεχτ ανδ πυρποσε οφ τηε ρεσεαρχη ιν 

αδδιτιον το τηε µετηοδσ αππλιεδ. Τηε ρεσεαρχη αιµσ το αχηιεϖε οβϕεχτιϖεσ ρελατεδ το 
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λεξιχογραπηψ, χοντραστιϖε λινγυιστιχσ ανδ φορειγν λανγυαγε τεαχηινγ. Τηε πριµαρψ µετηοδσ 

αππλιεδ ιν τηε ρεσεαρχη αρε δεσχριπτιϖε, χοµπαρατιϖε ανδ στατιστιχαλ. 

Τηε τηεορετιχαλ ιντροδυχτιον το τηε δισσερτατιον ισ φορµυλατεδ ιν Χηαπτερ Τωο, ωηερε 

τηε αυτηορ δεφινεσ τηε συβϕεχτ οφ πηρασεολογψ (αν ινδεπενδεντ λινγυιστιχ δισχιπλινε), εξπρεσσεσ 

ηισ ϖιεωσ ον τηε ϖαριουσ ιντερπρετατιονσ (ναρροω ανδ βροαδ) οφ πηρασεολογψ ανδ δεφινεσ τηε 

χονχεπτ ανδ χριτερια οφ α πηρασεολογισµ ορ πηρασεολογιχαλ υνιτ (ΠηΥ). 

Βοτη ιν Ρυσσιαν ανδ ιν Ηυνγαριαν, τηε λοωερ λιµιτ οφ α πηρασεολογισµ ισ α 

πηρασεολογιχαλ υνιτ ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το α χολλοχατιον µαδε υπ οφ τωο χοµπονεντσ, ωηιλε 

τηε υππερ λιµιτ ισ α υνιτ ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το α σεντενχε. 

Τηε γραµµατιχαλ σψστεµσ οφ τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ διφφερ φροµ εαχη 

οτηερ ιν τηειρ οριγινσ. (Ρυσσιαν βελονγσ το τηε γρουπ οφ ινφλεχτιϖε λανγυαγεσ ωιτηιν τηε Ινδο−

Ευροπεαν λανγυαγε φαµιλψ, ωηιλε Ηυνγαριαν ισ αν αγγλυτινατιϖε λανγυαγε φροµ τηε Φιννο−

Υγριχ λανγυαγε φαµιλψ.) Τηε στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ διφφερενχεσ βετωεεν τηε ρεσπεχτιϖε 

πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ χαν βε αττριβυτεδ το βοτη ιντραλινγυιστιχ ανδ 

εξτραλινγυιστιχ φαχτορσ. Φορ ινστανχε, ιν Ρυσσιαν, τηε λοωερ λιµιτ οφ α πηρασεολογισµ ισ 

ρεπρεσεντεδ βψ στρυχτυρεσ µαδε υπ οφ α πρεποσιτιον + ωορδ βελονγινγ το α βασιχ ωορδ χλασσ: 

∆9 %Χ∗:∃+, Χ∃− 5≅)∃+, Χ∃− :∃%∃Β, ∆9 Χ;∋Φ9Β∗, ωηιλε ιν Ηυνγαριαν (βεχαυσε τηερε ισ νο 

γραµµατιχαλ χατεγορψ φορ πρεποσιτιονσ) τηε λοωερ λιµιτ οφ α πηρασεολογισµ ισ ρεπρεσεντεδ βψ 

στρυχτυρεσ µαδε υπ οφ α ωορδ βελονγινγ το α βασιχ ωορδ χλασσ + ποστποσιτιον: κζ αλ⌠λ, συβα 

αλαττ, η〈τα µγττ, πυλτ αλ⌠λ, σζεµρεββενσ νλκλ. 

Τηε δισσιµιλαριτψ βετωεεν εξτραλινγυιστιχ φαχτορσ µαψ βε ασχριβεδ το τηε ηιστορψ, 

χυστοµσ, βελιεφσ, µατεριαλ ανδ γεογραπηιχ ενϖιρονµεντ ανδ χυλτυραλ τραδιτιονσ ετχ. οφ τηε τωο 

πεοπλεσ. Τηε διφφερενχε βετωεεν τηεσε εξτραλινγυιστιχ φαχτορσ µανιφεστσ ιτσελφ ιν τηε λεξιχαλ 

χοµποσιτιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ ιν τηε ιντερναλ λινγυιστιχ ρεπρεσεντατιον ωηιχη 

φορµσ τηε βασισ οφ τηε µεανινγ οφ τηοσε υνιτσ. Ιτ ισ αλσο εξτραλινγυιστιχ φαχτορσ τηατ πλαψ τηε 

πριµαρψ ρολε ιν εσταβλισηινγ χορρεσπονδενχε βετωεεν τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ οφ διφφερεντ 

λανγυαγεσ. 

Ιν τηε παπερ � φορ τηε φιρστ τιµε ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ �, τηε αυτηορ 

χονδυχτσ α χοµπρεηενσιϖε αναλψσισ οφ τηε µαιν τρενδσ οφ Ηυνγαριαν ρεσεαρχη ιντο 

πηρασεολογψ, ενυµερατινγ τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ τηυσ φαρ. Τηε αναλψσισ ισ παρτιχυλαρλψ δεταιλεδ 

ωιτη ρεσπεχτ το πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη χονδυχτεδ ιν τηε φιελδ οφ φορειγν λανγυαγεσ (Ρυσσιαν, 

Ενγλιση, Γερµαν, Φρενχη, Ιταλιαν ετχ.). 

Χηαπτερ Τηρεε οφ τηε παπερ δεαλσ ωιτη τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυραλ τψπεσ 

οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογισµσ. Ιτ ωασ φουνδ τηατ πηρασεολογισµσ (ασ σεχονδαρψ 
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λινγυιστιχ φορµατιονσ) αρε χηαραχτερισεδ � ωιτη α φεω εξχεπτιονσ � βψ τηε σαµε στρυχτυραλ τψπεσ 

ασ τηοσε χηαραχτεριστιχ οφ τηε φρεε χολλοχατιονσ ανδ σεντενχεσ οφ α λανγυαγε. Τηε αιµ οφ τηισ 

χηαπτερ ισ το εξπλορε τηοσε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ ωηιχη χαν βε αττριβυτεδ το τηε 

διστινχτ µορπηολογιχαλ, δεριϖατιοναλ ανδ σψνταχτιχ φεατυρεσ (ιντραλινγυιστιχ φαχτορσ) οφ τηε τωο 

λανγυαγεσ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε λανγυαγεσ αρε οφ γρεατ σιγνιφιχανχε, 

βοτη ιν τηε φιελδ οφ Ρυσσιαν−Ηυνγαριαν χοµπαρατιϖε λινγυιστιχ ρεσεαρχη ανδ ιν τηε τεαχηινγ οφ 

Ρυσσιαν ασ α φορειγν λανγυαγε. 

Ιν χαρρψινγ ουτ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, τηε αυτηορ οφ τηε παπερ 

δεϖοτεσ α σεπαρατε συβχηαπτερ το τηε σεµαντιχ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

σοµατιχ πηρασεολογισµσ. Ηε αναλψσεσ τηε σψστεµατιχ χηαραχτεριστιχσ οφ πηρασεολογισµσ ανδ 

ηοω τηεψ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε χοµπιλινγ οφ βιλινγυαλ διχτιοναριεσ � α φιρστ ιν Ηυνγαριαν 

πηρασεολογιχαλ λιτερατυρε. Ωιτηιν τηε φραµεωορκ οφ τηισ υνδερτακινγ, ανδ φορ τηε φιρστ τιµε ιν 

τηισ φιελδ οφ ρεσεαρχη, τηε αυτηορ χονδυχτσ α δεταιλεδ χοντραστιϖε αναλψσισ οφ τηεορετιχαλ ανδ 

πραχτιχαλ προβλεµσ ρελατεδ το ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ, ηοµονψµψ, σψνονψµψ 

ανδ αντονψµψ. Τηε παπερ αλσο οφφερσ αν αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ ηοµονψµιεσ βετωεεν 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν ασ ωελλ ασ φορ δεσχριβινγ τηε λεξιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ πολψσεµιχ ανδ 

σψνονψµιχ πηρασεολογισµσ ιν βιλινγυαλ διχτιοναριεσ. 

Χηαπτερ Φουρ οφ τηε παπερ δεαλσ ωιτη τηε προβλεµ οφ φινδινγ πηρασεολογισµσ ιν 

Ηυνγαριαν ωηιχη χορρεσπονδ το Ρυσσιαν πηρασεολογισµσ. Τηε αυτηορ χονδυχτσ σπεεχη−λεϖελ 

χοµπαρατιϖε αναλψσεσ βασεδ ον εξαµπλεσ τακεν φροµ Ηυνγαριαν τρανσλατιονσ οφ ωορκσ βψ 

Ρυσσιαν ωριτερσ. 

Ασ παρτ οφ τηε σπεεχη−λεϖελ αναλψσισ, τηε αυτηορ σηοωσ τηε διστριβυτιοναλ ποσσιβιλιτιεσ οφ 

Ρυσσιαν πηρασεολογισµσ ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη πηρασεολογισµσ φυνχτιον ιν σπεεχη. Ιν αδδιτιον, 

ηε πρεσεντσ τηε τρανσφορµατιοναλ ποσσιβιλιτιεσ ωηιχη χαν βε υτιλισεδ ωηεν α πηρασεολογισµ ισ 

υσεδ. 

Τηε χηαπτερ πριµαριλψ χοϖερσ τηε εξαµινατιον οφ τηε Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν 

πηρασεολογισµσ ανδ τηε αναλψσισ οφ ϖαριουσ εθυιϖαλενχε−τψπεσ. Τηε αυτηορ διστινγυισηεσ 

βετωεεν φυλλ, παρτιαλ ανδ αναλογουσ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντσ. Ιτ ισ λεξεµεσ, φρεε 

χολλοχατιονσ ανδ λιτεραλ τρανσλατιον (µεταπηρασινγ) ωηιχη αλλοω φορ φινδινγ Ηυνγαριαν 

πηρασεολογισµσ τηατ χορρεσπονδ το (τρανσλατε το) Ρυσσιαν πηρασεολογισµσ τηατ δο νοτ ηαϖε 

εθυιϖαλεντσ ιν Ηυνγαριαν. 

Τηε παπερ αλσο γιϖεσ α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοµπενσατινγ φορ 

υντρανσλαταβλε πηρασεολογισµσ (α µετηοδ ωηιχη χαννοτ βε αππλιεδ ιν τηε πραχτιχε οφ 
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λεξιχογραπηψ, ψετ ισ ωιδελψ υσεδ ιν τηε τρανσλατιον οφ λιτεραρψ ωορκσ ανδ ιν ιντερπρετινγ) ανδ 

αλσο οφ χασεσ ρεπρεσεντινγ τηε µιστρανσλατιον οφ χερταιν πηρασεολογισµσ. 

Τηε δισσερτατιον ισ χονχλυδεδ βψ α λεξιχαλ σεχτιον � χονταινινγ 1376 Ρυσσιαν σοµατιχ 

πηρασεολογισµσ ανδ τηειρ Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ � τηατ χουλδ ϖερψ ωελλ βε τηε βασισ φορ α 

πηρασεολογιχαλ διχτιοναρψ υσεδ φορ εδυχατιοναλ πυρποσεσ. 

Τηε ριχη βιβλιογραπηψ αππενδεδ το τηε δισσερτατιον ρεφλεχτσ τηε χυρρεντ στατε ανδ τρενδσ 

οφ βοτη δοµεστιχ ανδ φορειγν πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, ανδ ιτ µαψ σερϖε ασ α υσεφυλ σουρχε φορ 

φυρτηερ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, νοτ ονλψ ιν τηε χασε οφ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν βυτ ιν 

χοννεχτιον ωιτη οτηερ φορειγν λανγυαγεσ ασ ωελλ. 
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Αζ οροσζ σζοµατικυσ φραζεολογιζµυσοκ  
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