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Ι Ιντροδυχτιον 

1. ∆ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ Σχιενχε  

Πηρασεολογψ ρεπρεσεντσ α χοµπλεξ βρανχη ωιτηιν τηε λινγυιστιχ σχιενχεσ ασ ιτ δεαλσ ωιτη 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηε στυδψ οφ ωηιχη σπανσ τηε σχοπε οφ σεϖεραλ λινγυιστιχ δισχιπλινεσ. Τηε 

συβϕεχτ οφ τηε πρεσεντ παπερ ισ τηε χοµπαρατιϖε (χοντραστιϖε, χονφροντατιϖε) αναλψσισ οφ τηε 

λεξιχο−σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ (πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ ινχλυδε οργαν 

ναµεσ) φουνδ ιν τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ. Τηισ αναλψσισ ρεθυιρεσ α χοµπλεξ 

ρεσεαρχη αππροαχη βασεδ ον δεσχριπτιϖε λινγυιστιχσ, λεξιχολογψ, σεµαντιχσ, σψνταξ ανδ ϖαριουσ 

βρανχηεσ οφ αππλιεδ λινγυιστιχσ, συχη ασ λεξιχογραπηψ, στψλιστιχσ, τρανσλατιον ανδ τρανσλατιον 

τηεορψ. 

∆εσπιτε τηε ρελατιϖελψ σηορτ, φιφτψ−ψεαρ ηιστορψ οφ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν λινγυιστιχ 

ρεσεαρχη ιν τηε φιελδ οφ πηρασεολογψ, τηισ περιοδ ηασ σεεν πηρασεολογψ δεϖελοπ αλονγσιδε οτηερ 

βρανχηεσ οφ τηε λινγυιστιχ σχιενχεσ ασ αν ινδεπενδεντ λινγυιστιχ δισχιπλινε. Τηε δισχοϖεριεσ 

µαδε ποσσιβλε βψ µοδερν λινγυιστιχ δισχιπλινεσ ανδ τηε ϖαριουσ τρενδσ ιν λινγυιστιχσ ηαϖε ηαδ α 

σιγνιφιχαντ ιµπαχτ ον πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, τοο. Τηε εξτενσιϖε ωορκ οφ Γ〈βορ Ο. Ναγψ ιν 

τηε φιελδ οφ λινγυιστιχσ ανδ λεξιχογραπηψ, χουπλεδ ωιτη τηε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ 

βψ τηε φολλοωινγ γενερατιον οφ λινγυιστσ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν τηε λινγυιστιχ δεσχριπτιον οφ µοδερν 

Ηυνγαριαν�σ πηρασεολογιχαλ σψστεµ (Ο. Ναγψ 1954, 1966, 1977; Κ〈ρολψ 1970; ϑυη〈σζ 1980, 

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

Αχηιεϖεµεντσ ιν τηε φιελδ οφ δεσχριπτιϖε λινγυιστιχσ ωιτη ρεγαρδ το πηρασεολογιχαλ 

ρεσεαρχη ηαϖε αλλοωεδ φορ τηε χοµπαρατιϖε στυδψ οφ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ 

Ηυνγαριαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ, ανδ ιν ρεχεντ ψεαρσ τηισ τψπε οφ στυδψ ηασ λεδ το αν ιντενσιϖε 

δεϖελοπµεντ ιν χοντραστιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη. Τηε χοµπρεηενσιϖε δεσχριπτιον οφ τηε 

πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ ϖαριουσ φορειγν λανγυαγεσ ανδ τηε χοµπαρατιϖε στυδψ οφ τηε 

πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ Ηυνγαριαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ ηαϖε βεεν τηε συβϕεχτ οφ σεϖεραλ 

δισσερτατιονσ, τεξτβοοκσ ανδ µονογραπηιεσ ιν τηε παστ φεω δεχαδεσ (Ηαϕζερ 1969; Τατ〈ρ 

1975α, 1984α, 1985, 1992; Χσιγε 1982; Ηεσσκψ, Ρ. 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). 

Ασ τηε σχιενχε οφ λινγυιστιχσ δεϖελοπσ, λινγυιστσ ινχρεασινγλψ φοχυσ ον ηυµαν φαχτορσ, 

ι.ε., ον τηε ινϖεστιγατιον οφ τηε ρολε οφ τηε ινδιϖιδυαλ ιν σπεεχη αχτιϖιτψ. Λανγυαγε φυλφιλσ ιτσ 

µοστ ιµπορταντ ρολε ονλψ ιφ ιτ αλλοωσ ονε το χοµµυνιχατε αλλ τηε κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε 

αχθυιρεδ τηρουγη τηε δαιλψ αχτιϖιτιεσ τηατ φαχιλιτατε τηε φορµατιον οφ κνοωλεδγε. 
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Τηε στυδψ οφ λανγυαγεσ ασ τοολσ οφ χοµµυνιχατιον φαχιλιτατεσ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ 

τηε εσσεντιαλ χηαραχτεριστιχσ οφ λανγυαγε ασ α υνιθυε ηυµαν πηενοµενον. 

Εϖερψ ελεµεντ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ, ινχλυδινγ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ, ισ 

συβορδινατε το τηε χοµµυνιχατιϖε φυνχτιον οφ τηε λανγυαγε, ι.ε., τηε φορµατιον ανδ εξπρεσσιον 

οφ τηε χογνιτιϖε ανδ εµοτιϖε χοντεντ. 

Ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηε ϖαριουσ φιελδσ οφ λινγυιστιχσ ηαϖε αλλοωεδ υσ 

το στυδψ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ α γιϖεν λανγυαγε φροµ α νεω περσπεχτιϖε, τηατ οφ 

χοµµυνιχατιον. Τηε φυνχτιοναλ δεσχριπτιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ λανγυαγε ισ τηε 

συβϕεχτ οφ α χοµπλεξ λινγυιστιχ δισχιπλινε, ναµελψ χοµµυνιχατιϖε λινγυιστιχσ. 

Χοµµυνιχατιϖε λινγυιστιχσ ιντεγρατεσ τηε ρεσεαρχη ρεσυλτσ αχχοµπλισηεδ ιν τηε φιελδ οφ ϖαριουσ 

λινγυιστιχ δισχιπλινεσ. Ονε οφ τηε φιρστ Ηυνγαριαν ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηισ νεω λινγυιστιχ 

δισχιπλινε ισ ϑανυσ Βα!χζεροωσκι (Βα!χζεροωσκι 1979, 1996, 1998, 1999, 1999α). 

Χοµµυνιχατιϖε γραµµαρ ρελιεσ ον τηε ρεσυλτσ οφ τηε φολλοωινγ λινγυιστιχ δισχιπλινεσ: 

φυνχτιοναλ γραµµαρ (∀#∃#%#&∋ 1982; (#)∗∋+,# 1984; Κ+−,./ 1989), τεξτυαλ λινγυιστιχσ 

ανδ τεξτολογψ (0.,#∃∋−&∋ 1978; 1∋∃23−+.) 1981; Πετ4φι � Βκσι � ςασσ 1990−1997; 

Σζικσζαιν �; Βκσι 2001), λογιχαλ σψνταξ, ρεφερενχε τηεορψ (5+6%7)#&∋ 1976, 1982), 

σεµιολογιχαλ γραµµαρ (8%−3∋)#& 1977, 1980, 1981α, 1983β), νοµινατιον τηεορψ ανδ 

ονοµασιολογψ (96:+;,#&∋ 1978), σπεεχη αχτ τηεορψ, λινγυιστιχ πραγµατιχσ (5<=∋)#&∋−

>∋?.∗#&∋ 1978; 8%−3∋)#& 1981β; (6∃≅?.)∋ 1981; 5+6%7)#&∋ 1981; Κ+−,./ 1993), 

πσψχηολινγυιστιχσ ανδ σπεεχη αχτιϖιτψ τηεορψ (Α6+.; 1975, 1979; Πλη 1996; Γ⌠σψ 1999; 

Λενγψελ 1994). 

∆εσχριβινγ α λεϖελ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ ισ αλσο α 

πραγµατιχ δεσχριπτιον οφ τηατ παρτιχυλαρ λεϖελ οφ τηε λανγυαγε. Τηε σπεακερ, τηε περσον σηαπινγ 

τηε τεξτ, χοµµυνιχατεσ το τηε λιστενερ ηισ/ηερ περσοναλ ωορλδϖιεω ιν χοννεχτιον ωιτη τηε 

οβϕεχτσ ανδ πηενοµενα τηατ συρρουνδ ηιµ/ηερ, ανδ αλσο προϖιδεσ ινφορµατιον αβουτ τηε 

ρελατιονσηιπ βετωεεν τηοσε οβϕεχτσ ανδ πηενοµενα ανδ αβουτ τηειρ φεατυρεσ ιν ορδερ το ατταιν α 

δεσιρεδ πραγµατιχ εφφεχτ. 

Σεϖεραλ σχιεντιφιχ ρεσυλτσ ηαϖε βεεν αχηιεϖεδ ιν δεσχριβινγ τηε πηρασεολογιχαλ 

συβσψστεµ οφ τηε Ρυσσιαν λανγυαγε φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ (Χφ.: Β+∋)Χ−& 1981; 

∆−∃.; 1995; Ε=.+#&∋ 1971, 1972, 1977∋, 1977β, 1978α, 1978β, 1983β, 1984α, 1987  

∆#+#3Χ−& 1970, 1974). Ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ, ςιλµοσ Β〈ρδοσι ωασ τηε 

φιρστ περσον το δεσχριβε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ, πρεσεντινγ ηισ 

δεσχριπτιον ιν α δισσερτατιον (Β〈ρδοσι 1990). Ιν ηισ δισσερτατιον, τηε χοµπαρατιϖε σψµβολιστ 

αυτηορ δεσχριβεσ τηε πηρασεολογιχαλ σιµιλεσ φουνδ ιν Φρενχη φροµ αν ονοµασιολογιχαλ ασπεχτ, 
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βασεδ ον φιελδ τηεορψ. Το δατε τηερε ηαϖε βεεν νο πυβλιχατιονσ ιν Ηυνγαριαν λινγυιστιχ 

λιτερατυρε ον χονδυχτινγ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ Ηυνγαριαν 

ανδ οτηερ λανγυαγεσ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ.  

Φορ τηε φιρστ τιµε ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ, ιν τηε πρεσεντ παπερ Ι 

χονδυχτ α χοµπαρατιϖε, λανγυαγε− ανδ σπεεχη−λεϖελ αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

σοµατιχ (�σ⌡µα� = �βοδψ�, Γρεεκ) πηρασεολογιχαλ υνιτσ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ. 

Σοµατιχ πηρασεολογισµσ αρε λινγυιστιχ υνιϖερσαλσ τηατ αρε πρεσεντ ιν εϖερψ λανγυαγε, 

αµουντινγ το αππροξιµατελψ ονε−τηιρδ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν α 

γιϖεν λανγυαγε. Τηε λεξιχο−σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ ρεγαρδεδ ασ αν 

ινδεπενδεντ συβσψστεµ ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α λανγυαγε, ανδ ιτ ισ χοµπρισεδ οφ 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ ωηοσε κεψ χονστιτυεντ παρτσ ινχλυδε ηυµαν ορ ανιµαλ οργαν ναµεσ. 

Τηε οβϕεχτιϖιτψ οφ τηε στυδψ�σ ρεσυλτσ ισ ενσυρεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε νυµβερ οφ σοµατιχ 

πηρασεολογισµσ ισ ηιγη ανδ τηατ σοµατιχ πηρασεολογισµσ αρε διϖερσε ιν τηειρ στρυχτυρε ανδ 

σεµαντιχ φεατυρεσ. Ιν αδδιτιον, τηε ρανδοµ σαµπλε τηατ χοµπρισεσ τηε παπερ�σ χορπυσ αλσο 

γυαραντεεσ οβϕεχτιϖιτψ. Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ 

ανδ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α λανγυαγε ισ α διαλεχτιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε παρτ ανδ 

τηε ωηολε, τηε γενεραλ ανδ τηε σπεχιφιχ. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τωο φυνδαµενταλ λαωσ οφ 

διαλεχτιχσ, στιλλ ϖαλιδ τοδαψ, τηε γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε 

χηαραχτεριστιχσ οφ τηε εντιρε πηρασεολογιχαλ σψστεµ, ασ τηε παρτ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ωηολε. 

Τηε σαµε γενεραλ χριτερια ανδ ρυλεσ αππλψ το τηε παρτ ασ αππλψ το τηε ωηολε. Ωηατ ισ σπεχιφιχ ιν 

τηε παρτ ισ τηε σοµατιχ χοµπονεντ, ον τηε βασισ οφ ωηιχη ωε σεπαρατε ιτ φροµ τηε ωηολε. 

Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε στυδψ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν Ρυσσιαν ανδ 

Ηυνγαριαν αλλοω φορ δραωινγ σχιεντιφιχ χονχλυσιονσ τηατ αππλψ το τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ 

οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 

2. ∆ισσερτατιον Οβϕεχτιϖε, Ρεσεαρχη Τασκσ  

Ιν τηε πρεσεντ δισσερτατιον Ι σετ ουτ το χοµπλετε τηε φολλοωινγ σχιεντιφιχ τασκσ: 

1. Τηε χολλεχτιον ανδ χλασσιφιχατιον οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ 

υνιτσ τηατ χοµπρισε τηε χορπυσ οφ τηε πρεσεντ δισσερτατιον. Τηε σουρχε φορ τηε 

χολλεχτιον οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ωασ προϖιδεδ βψ µονολινγυαλ ανδ βιλινγυαλ 

πηρασεολογιχαλ ανδ εξπλανατορψ διχτιοναριεσ (>#∃#%,#& 1987; ΦΓ∗#+#& 1995; 

Η∃∋<#& 1986; Κεσζτηελψι 1961; Α∋&−+−∀.,∋)2 1985; ∆υβροϖιν−Κλαυδψ 1990; 

Ι∋)ϑ,.Κ−(#?−%+#&∋−Η−+−Λ 1983; Ο. Ναγψ 1966; Βκσ 1977; ΜΝ−?#&−

Ι&−∗#&∋ 1977; 8ΟΒ %%. Ι−Ις.; ⊃ρτελµεζ4 κζισζ⌠τ〈ρ (Χονχισε Ηυνγαριαν 
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Εξπλανατορψ ∆ιχτιοναρψ); ⊃ρτελµεζ4 σζ⌠τ〈ρ (Ηυνγαριαν Εξπλανατορψ ∆ιχτιοναρψ) 

Ι−ςΙΙ.; >∋,ϑ.=#& 1955; Β+∋)Χ−& 1977). 

Ρυσσιαν−Ηυνγαριαν ανδ Ηυνγαριαν−Ρυσσιαν διχτιοναριεσ (Ηαδροϖιχσ−Γ〈λδι 

1974, 1977; Γ〈λδι−Υζονψι 2000), Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λιτεραρψ ωορκσ ανδ δαιλψ 

νεωσπαπερσ αλσο σερϖεδ ασ α σουρχε. 

Τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ χολλεχτεδ αχχορδινγ το σετ χριτερια φορ τηε 

πυρποσεσ οφ τηε πρεσεντ παπερ νυµβερ 1376 Ρυσσιαν ανδ 1177 Ηυνγαριαν 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

2. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λατεστ ρεσυλτσ οφ πηρασεολογιχαλ λεξιχογραπηψ, α δεταιλεδ 

αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

διχτιοναριεσ. Λαψινγ τηε φουνδατιονσ φορ α Ρυσσιαν−Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ 

διχτιοναρψ φορ εδυχατιοναλ πυρποσεσ. 

3. Εξπλορινγ τηε Ηυνγαριαν λεξιχαλ (λινγυιστιχ) εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν σοµατιχ 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ανδ ϖιχε ϖερσα. Ελιµινατινγ µιστρανσλατιονσ ιν διχτιοναριεσ. 

4. Προϖιδινγ αν οϖερϖιεω οφ τηε ϖαριουσ τρενδσ ανδ ρεσυλτσ ιν Ηυνγαριαν 

πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, ωιτη σπεχιαλ εµπηασισ ον τηε χυρρεντ στατε ανδ φυτυρε τασκσ 

οφ δεσχριπτιϖε ανδ χοµπαρατιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, χοµπαρεδ το τηε ωιδε−

ρανγινγ ιντενσιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη χονδυχτεδ ιν οτηερ χουντριεσ. 

5. Χοντριβυτινγ το τηε δεϖελοπµεντ ανδ στανδαρδισατιον οφ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ 

λινγυιστιχ τερµινολογψ. 

6. Τηε ιµπροϖεµεντ οφ τηε γενεραλ τηεορψ ανδ πραχτιχαλ ρεσυλτσ ιν Ρυσσιαν ανδ 

Ηυνγαριαν πηρασεολογψ. 

7. Τηε δεϖελοπµεντ οφ χοµπλεξ µετηοδσ αππλιεδ ιν τηε σψστεµατιχ αναλψσισ οφ 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ. Τηε πρεσεντατιον οφ τηε σψστεµιχ 

θυαλιτψ εϖιδεντ ιν τηε λεξιχο−γραµµατιχ στρυχτυρε ανδ σεµαντιχσ οφ τηε 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε τωο λανγυαγεσ. 

8. Τηε πρεσεντατιον οφ τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε µορπηολογιχαλ, 

δεριϖατιοναλ ανδ σψνταχτιχ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, ανδ τηε εξπλορατιον οφ τηε 

ρεασονσ βεηινδ τηεσε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ τηρουγη τηε χοµπαρατιϖε 

αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

9. Τηε λινγυιστιχ αναλψσισ οφ ιντρα−λινγυαλ ανδ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ, 

ηοµονψµψ, σψνονψµψ ανδ αντονψµψ. Τηε λινγυιστιχ αναλψσισ οφ εναντιοσεµψ 

ανδ σεµαντιχ οπποσιτιον ανδ τηε πρεσεντατιον οφ τηε ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ 

παρονψµψ πηενοµενον. Ιν τηε παστ τηερε ηασ βεεν λιττλε σχιεντιφιχ ιντερεστ ιν τηε 
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αναλψσισ οφ τηεσε σεµαντιχ ανδ στρυχτυραλ γρουπσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ωιτη ρεγαρδ 

το τηε Ηυνγαριαν λανγυαγε, ωηιλε χερταιν πηενοµενα (ι.ε., πηρασεολογιχαλ 

ηοµονψµψ, αντονψµψ, εναντιοσεµψ ανδ παρονψµψ) ωερε ιγνορεδ βψ λινγυιστσ 

αλτογετηερ. 

3. Ρεσεαρχη Μετηοδσ 

Τηε σετ λινγυιστιχ πηρασεσ (πηρασεολογισµσ) ωηιχη αρε εξαµινεδ ιν τηε πρεσεντ 

δισσερτατιον αρε χηαραχτερισεδ βψ αν ιντριχατε σεµαντιχ στρυχτυρε, χονσεθυεντλψ τηειρ 

χοµπαρατιϖε αναλψσισ ρεθυιρεσ τηε υτιλισατιον οφ χοµπλεξ ρεσεαρχη µετηοδσ. Ονε οφ τηε πριµαρψ 

οβϕεχτιϖεσ οφ τηε δισσερτατιον ισ το προϖιδε α σψστεµιχ δεσχριπτιον οφ τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ 

χηαραχτεριστιχσ ανδ τηε εθυιϖαλενχε−τψπεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ 

τηρουγη τηε αππλιχατιον οφ τηε δεσχριπτιϖε−χοµπαρατιϖε µετηοδ. 

  

1. Ιν δεσχριβινγ τηε γενεραλ τηεορψ οφ πηρασεολογψ αλονγ ωιτη τηε χριτερια φορ α πηρασεολογιχαλ 

υνιτ, ιτσ πλαχε ωιτηιν τηε σψστεµ οφ λινγυιστιχ σιγνσ, ιτσ νοµινατιϖε ανδ εξπρεσσιϖε φυνχτιον, 

ανδ φιναλλψ, ιτσ στρυχτυραλ σεµαντιχ χηαραχτεριστιχσ, Ι αππλιεδ τηε µετηοδ οφ σψνχηρονιχ 

λινγυιστιχ αναλψσισ. 

2. Ι αππλιεδ τηε χοµπαρατιϖε (χοντραστιϖε, χονφροντατιϖε) µετηοδ ιν τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ 

χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ωηιχη µακε υπ τηε χορπυσ οφ τηε 

παπερ � εξπλορινγ τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ (σπεχιφιχ χηαραχτεριστιχσ) βετωεεν τηε 

στρυχτυρε ανδ σεµαντιχσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ. Ρυσσιαν 

σερϖεδ ασ τηε βασε−λανγυαγε φορ εϖερψ χοµπαρατιϖε αναλψσισ ιν τηε παπερ, ανδ τηε 

σιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε στρυχτυρε ανδ σεµαντιχ φεατυρεσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ οφ τηε 

τωο λανγυαγεσ τοοκ πρεχεδενχε οϖερ τηε δισσιµιλαριτιεσ. Τηε δεσχριπτιον οφ τηε τηεορετιχαλ 

ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε τψπολογιχαλ αναλψσισ πρεσεντεδ ιν τηε παπερ ισ βασεδ ον 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λινγυιστιχ τηεορψ (ανδ τηατ οφ οτηερ λανγυαγεσ � πριµαριλψ Ενγλιση), 

ανδ ιν παρτιχυλαρ ον τηε χονχεπτσ οφ πηρασεολογιχαλ τηεορψ ανδ πηρασεολογιχαλ τερµινολογψ. 

3. Ι αππλιεδ τηε διστριβυτιοναλ µετηοδ ιν τηε σπεεχη−λεϖελ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν 

ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ � αναλψσινγ τηε διστριβυτιοναλ προπερτιεσ οφ 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ, τηειρ τεξτυαλ αππλιχατιον, τηε ποσσιβιλιτψ οφ τρανσφορµατιον 

(µοδιφιχατιον) ανδ τηε πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλενχε−τψπεσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 

4. Ι αππλιεδ α ϖερσιον οφ τηε µετηοδ οφ χοµπονεντιαλ σεµαντιχ αναλψσισ � σεµαντιχ 

σψνταγµατιχσ, δεϖελοπεδ βψ ς. Γ. Γακ � πριµαριλψ ιν τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε 

σεµαντιχ φεατυρεσ οφ πηρασεολογισµσ. Τηισ µετηοδ ρελιεσ ον τηε χονχεπτιον τηατ τηε 

σεµαντιχ στρυχτυρε οφ α λεξιχαλ υνιτ ισ εσσεντιαλλψ ρεϖεαλεδ τηρουγη τηε οβϕεχτιϖε αναλψσισ οφ 
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τηε φεατυρεσ οφ τηε ρελεϖαντ σιγνιφιεδ οβϕεχτ ανδ ιτσ παραδιγµατιχ ανδ σψνταγµατιχ 

ρελατιονσηιπ ωιτη οτηερ λεξιχαλ υνιτσ (Γακ). Τηισ µετηοδ προϖεδ το βε αν εφφιχιεντ τοολ ιν 

τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ µονοσεµψ, πολψσεµψ, 

ηοµονψµψ ανδ εναντιοσεµψ ασ ωελλ ασ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ ανδ αντονψµψ ανδ 

τηε ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ παρονψµψ πηενοµενον. 

5. Ιν χονδυχτινγ α χοµπαρατιϖε στρυχτυραλ αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ Ι οπτεδ φορ τηε µετηοδ οφ φορµαλ λινγυιστιχ 

δεσχριπτιον, αππλψινγ ιντερνατιοναλ σψµβολσ. Τηε σψµβολσ υσεδ ιν φορµαλ λινγυιστιχ 

δεσχριπτιον φαχιλιτατε τηε χλεαρ εξπλορατιον οφ τηε στρυχτυραλ σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ 

βετωεεν τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 

6. Φιναλλψ, τηε στατιστιχαλ µετηοδ αλλοωεδ φορ α νυµεριχαλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε διστριβυτιον 

οφ τηε δατα περταινινγ το τηε σιζε οφ τηε χορπυσ ανδ το τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ 

βετωεεν τηε τωο λανγυαγεσ (εξαµινεδ τηρουγη χοµπαρατιϖε στρυχτυραλ σεµαντιχ αναλψσισ), 

ανδ ιτ αλσο σερϖεδ το συππορτ τηε τενδενχιεσ εξπλορεδ ιν τηε παπερ. 

4. Βαχκγρουνδ το τηε Ρεσεαρχη Συβϕεχτ 

Τηε στυδψ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ (ινχλυδινγ χοµπαρατιϖε αναλψσισ) ισ νοτ ωιτηουτ 

ανψ αντεχεδεντσ ιν Ηυνγαριαν ανδ φορειγν (µαινλψ Ρυσσιαν) λινγυιστιχ λιτερατυρε. Λινγυιστσ 

βεγαν το σηοω ιντερεστ ιν τηισ παρτιχυλαρ λεξιχο−σεµαντιχ γρουπ βψ ασ εαρλψ ασ τηε 1960σ 

πριµαριλψ δυε το τηε λαργε νυµβερ ανδ σπεχιαλ φεατυρεσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ βελονγ 

το τηε γρουπ. 

Ιν τηε εαρλψ δαψσ οφ ρεσεαρχη ιντο σοµατιχ πηρασεολογισµσ τηε χολλεχτιον, χλασσιφιχατιον 

ανδ δεσχριπτιον οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν α λανγυαγε σερϖεδ ασ τηε ρεσεαρχη 

συβϕεχτ οφ τωο δισσερτατιονσ. Ρεσεαρχη ιν τηισ φιελδ ειτηερ ινϖολϖεσ τηε αναλψσισ οφ τηε 

πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α γιϖεν λανγυαγε, ορ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ 

πηρασεολιγισµσ φουνδ ιν τωο ορ µορε διφφερεντ λανγυαγεσ. Αππλψινγ µετηοδσ τηατ ρεφλεχτ τηε 

στατε οφ τηε σχιενχε οφ πηρασεολογψ ιν τηε σιξτιεσ, τηε Εστονιαν λινγυιστ, Φ. ςακκ ωασ τηε φιρστ 

περσον το χολλεχτ ανδ αναλψσε τηε στρυχτυραλ, σεµαντιχ ανδ στψλιστιχ γρουπσ οφ σοµατιχ 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε Εστονιαν λανγυαγε � αλσο στυδψινγ τηε ρολε οφ Εστονιαν 

σοµατισµσ ιν τηε φορµατιον οφ πηρασεολογισµσ (Φ. Η∋,, 1964). 

Λατερ, Ε. Σ. ϑακιµοϖα χονδυχτεδ α χοµπρεηενσιϖε αναλψσισ οφ τηε σψµβολισµ ινηερεντ 

ιν τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ οφ ανοτηερ Φιννο−Υγριχ λανγυαγε, Μαρι (Β,.=#&∋ 1975). 

Τηερε ηαϖε βεεν σεϖεραλ λινγυιστσ ωηο ηαϖε χαρριεδ ουτ χοµπαρατιϖε στυδιεσ ιν 

χοννεχτιον ωιτη σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν Ρυσσιαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ. Στυδιεσ βψ Ο. 

Ναζαροϖ, ϑυ. Α. ∆ολγοπολοϖ, Ν. ς. ∆ζσανελιδζε, Μ. Ν. Αζιµοϖα, Π. Γ. Νανδαν, Ν. Ν. 
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Κιριλλοϖα δεσερϖε σπεχιαλ µεντιον ηερε (0∋Π∋+#& 1973; Θ#∃?#3#∃#& 1973; ΘΝ∋)−∃.∗Π− 

1981; 9.+.∃∃#&∋ 1975; 5Π.=#&∋ 1980; 0∋)∗∋) 1978). 

Παπερσ πυβλισηεδ ιν Ρυσσιαν−σπεακινγ χουντριεσ ειτηερ δεαλ ωιτη τηε χλασσιφιχατιον οφ 

σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ αχχορδινγ το δεφινεδ χονχεπτυαλ χατεγοριεσ (>#+∗,#&./ 1976), 

ορ τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ δεσχριπτιον οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν χερταιν Τυρκιση 

λανγυαγεσ (Ο∋∗Ν∋:#& 1976; Ρϑ∋−& 1976). 

Ηυνγαριαν λινγυιστσ ηαϖε αλσο φουνδ αν ιντερεστ ιν τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ σοµατιχ 

πηρασεολογισµσ, ανδ, το δατε, τωο δισσερτατιονσ ανδ στυδιεσ ηαϖε δεαλτ ωιτη τηε συβϕεχτ. Ιν ηισ 

δισσερτατιον, Γψυλα Σοµηεγψι χονδυχτεδ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Σερβο−Χροατιαν ανδ 

Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ βασεδ ον τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν τηε τωο 

λανγυαγεσ (Σοµηεγψι 1984). Ιν ηισ Πη.∆. τηεσισ, Λ〈σζλ⌠ Ναγψ χαρριεδ ουτ α χοµπαρατιϖε 

αναλψσισ οφ αππροξιµατελψ 1000 Ρυσσιαν ανδ 1000 Γερµαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, λιµιτινγ 

ηισ ρεσεαρχη το 30 οργαν ναµεσ (Ναγψ 2000). 

Τογετηερ τηε αβοϖε στυδιεσ προϖιδε α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν−Γερµαν−

Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν ανδ Γερµαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, οφφερινγ εθυιϖαλεντσ φορ τηε 

σοµατιχ πηρασεολογισµσ ιν τηε ϖαριουσ λανγυαγεσ ανδ δεσχριβινγ εθυιϖαλενχε−τψπεσ (Φλδεσ 

1985; 0∋∗2 1997). 

Ιν τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον πηρασεολογψ τηερε ηαϖε βεεν ϖαλυαβλε 

χοντριβυτιονσ το τηε στυδψ οφ τηε ετψµολογψ ανδ γραµµατιχαλ φεατυρεσ οφ λεξιχαλ σοµατισµσ ανδ 

το τηειρ ρολε ιν τηε φορµατιον οφ πηρασεολογισµσ (Πετε 1989:28, 108; Παππ 1979: �). Α 

παρτιχυλαρλψ δεταιλεδ αναλψσισ οφ σοµατισµσ χαν βε φουνδ ιν Μαγψαρ πηρασεολογψ � Τρτνετι 

〈ττεκιντσ (Ηυνγαριαν Πηρασεολογψ � Αν ηιστοριχαλ οϖερϖιεω) βψ Λ〈σζλ⌠ Ηαδροϖιχσ. Ιν 

αδδιτιον το πρεσεντινγ αν εξτενσιϖε χολλεχτιον οφ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, τηε ωορκ 

αλσο χονταινσ σεϖεραλ ϖαλυαβλε σχιεντιφιχ αναλψσεσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ρολε οφ σοµατισµσ ιν τηε 

φορµατιον οφ πηρασεολογισµσ ανδ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε σεµαντιχ φεατυρεσ ανδ σψµβολ−

φιελδσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

Ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ το δατε τηερε ηαϖε βεεν νο δισσερτατιονσ 

δεαλινγ σπεχιφιχαλλψ ωιτη τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ 

πηρασεολογισµσ. Ιν τηε πρεσεντ παπερ, Ι χονδυχτ α λανγυαγε− ανδ σπεεχη−λεϖελ χοµπαρατιϖε 

αναλψσισ οφ ονε οφ τηε λαργεστ πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, οφφερινγ 

ϖαλυαβλε ινφορµατιον ωιτη ρεγαρδ το τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ σψστεµσ ασ α 

ωηολε � α φιρστ ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον χοµπαρατιϖε πηρασεολογψ (Ηαδροϖιχσ 1995).  
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5. Σχιεντιφιχ Νοϖελτψ οφ τηε ∆ισσερτατιον ανδ ιτσ Ρανγε οφ Αππλιχατιονσ  

1. Τηε συβϕεχτ οφ τηε πρεσεντ παπερ ρεπρεσεντσ α φιελδ οφ ρεσεαρχη νοτ ψετ χοϖερεδ βψ 

Ρυσσιαν−Ηυνγαριαν λινγυιστιχ ρεσεαρχη ιν χοντραστιϖε πηρασεολογψ. Ιν τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ 

λιτερατυρε ον πηρασεολογψ τηε πρεσεντ δισσερτατιον ισ τηε φιρστ σχιεντιφιχ παπερ το οφφερ α 

χοµπρεηενσιϖε (στρυχτυραλ, γραµµατιχαλ, σεµαντιχ ανδ εθυιϖαλενχε−τψπε−βασεδ) λανγυαγε− ανδ 

σπεεχη−λεϖελ χοντραστιϖε αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ωηιχη αµουντ το ονε−τηιρδ οφ 

τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε ρεσπεχτιϖε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε Ρυσσιαν ανδ 

Ηυνγαριαν λανγυαγεσ. Α χοµπρεηενσιϖε σχιεντιφιχ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ 

συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ ισ ονλψ ποσσιβλε ιφ τηε παρτιαλ ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε 

αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηατ οφ τηε στρυχτυραλ, σεµαντιχ, τηεµατιχ ανδ οτηερ 

γρουπσ (µιχροσψστεµσ) οφ πηρασεολογισµσ αρε τακεν ιντο αχχουντ ανδ γενεραλισεδ. 

Χονσεθυεντλψ, τηε αναλψσισ οφ τηε παρτσ (συβσψστεµσ) µυστ πρεχεδε τηε αναλψσισ οφ τηε ωηολε 

(σψστεµ). 

Ασ ωιτη εϖερψ λανγυαγε παιρ, τηε αναλψσισ οφ τηε παρτ ηασ το βε χονδυχτεδ ιν τηε χασε οφ 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν, τοο. Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν (ανδ εσπεχιαλλψ τηατ οφ Γερµαν, Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν) ηασ α 

χονσιδεραβλε ηιστορψ, ωηιχη σιγνιφιχαντλψ χοντριβυτεσ το τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε 

ϖαριουσ πηρασεολογιχαλ γρουπσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ ανδ αλσο το τηε χοµπαρισον οφ τηε εντιρε 

πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ ωιτη τηατ οφ οτηερ λανγυαγεσ. Ωιτη ρεγαρδ το τηε 

ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηε φιελδ οφ χοµπαρατιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν Ηυνγαρψ, ιτ ισ πριµαριλψ 

τηε ρεσπεχτιϖε λινγυιστιχ ωορκσ οφ Ρεγινα Ηεσσκψ, Χσαβα Φλδεσ, ϑ⌠ζσεφ ϑυη〈σζ ανδ Βλα Τατ〈ρ 

τηατ ηαϖε το βε µεντιονεδ (Ηεσσκψ 1980, 1982, 1985; Φλδεσ 1987, 1987α, 1987β, 1993; 

Σ<∋ϑ 1996; ∆∋%∋+ 1987, 1988α, 1995, 1997α). Χοµπαρατιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη υσεδ το 

βε φοχυσεδ ον τηε λεϖελ οφ ινδιϖιδυαλ πηρασεολογισµσ, ορ ιτ χονχερνεδ α χορπυσ οφ Ρυσσιαν−

Ηυνγαριαν (ορ πριµαριλψ Γερµαν ανδ Ρυσσιαν) στρυχτυραλ, σεµαντιχ, λεξιχο−σεµαντιχ ανδ οτηερ 

γρουπσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Ωε συµµαρισεδ τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηισ φιελδ οφ ρεσεαρχη ιν 

τηρεε στυδιεσ ωιτη αν αππενδεδ σελεχτεδ βιβλιογραπηψ (Θ2Γ+,−−ΦΓ∃2∗−Λ 1986, 1989; 

Φλδεσ−Γψρκε 1987). 

2. Ιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α παρτιχυλαρ λανγυαγε τηε υνιφορµιτψ ανδ σπεχιφιχ 

φεατυρεσ χηαραχτεριστιχ οφ τηε ϖαριουσ (πριµαριλψ δεριϖατιοναλ, µορπηολογιχαλ, σψνταχτιχ ανδ 

σεµαντιχ) λεϖελσ οφ τηε λανγυαγε αππεαρ ιν α χονχεντρατεδ φορµ. 

3. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσεσ χονδυχτεδ ασ παρτ οφ τηε δισσερτατιον 

φαχιλιτατε α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε µορπηολογιχαλ, δεριϖατιοναλ, σψνταχτιχ, σεµαντιχ ανδ 
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ωορδ χλασσ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, ανδ τηεψ αλσο αλλοω φορ α δεταιλεδ εξπλορατιον οφ τηε 

σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ βετωεεν τηεσε σψστεµσ. 

Ιν αδδιτιον το εξπανδινγ ον τηε γενεραλ τηεορετιχαλ ρεσυλτσ ατταινεδ ιν τηε φιελδ οφ 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογψ, τηε φινδινγσ ιντροδυχεδ ιν τηε πρεσεντ παπερ οφφερ α 

χονσιδεραβλε χοντριβυτιον το τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπρεηενσιϖε πηρασεολογιχαλ αναλψσεσ 

χονδυχτεδ δυρινγ τηε σεϖεντιεσ ανδ ειγητιεσ, εσπεχιαλλψ ωιτη ρεγαρδ το τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν 

τηε δεσχριπτιον ανδ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυραλ−σεµαντιχ τψπεσ οφ Ρυσσιαν ανδ 

Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Τηε παρτιαλ ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ αρε ωιδελψ αππλιχαβλε ατ εϖερψ λεϖελ οφ 

λανγυαγε τεαχηινγ, ανδ ιν παρτιχυλαρ � ατ τηε λεϖελ οφ ηιγηερ−εδυχατιον � ιν αππροαχηινγ 

τεαχηινγ αβουτ τηε δεριϖατιοναλ, µορπηολογιχαλ ανδ σψνταχτιχ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν φροµ α 

χοµπαρατιϖε ασπεχτ, ασ ωελλ ασ ιν δεϖελοπινγ πηρασεολογιχαλ χοντεντ φορ υσε ιν τεξτβοοκσ ανδ 

ρεφερενχε βοοκσ. 

4. Τηε πρεσεντ δισσερτατιον µαψ σερϖε ασ τηε βασισ φορ υπδατινγ ανδ εξπανδινγ τηε 

σψλλαβυσ ανδ χυρριχυλυµ οφ τηε σεµιναρ ον χοµπαρατιϖε πηρασεολογψ, ταυγητ βψ τηε αυτηορ φορ 

τηε παστ φεω δεχαδεσ. 

5. Τηε παπερ σιγνιφιχαντλψ χοντριβυτεσ το τηε φορµατιον ανδ στανδαρδισατιον οφ 

Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ τερµινολογψ ρελατεδ το λινγυιστιχσ, σεµαντιχσ, λεξιχογραπηψ ασ ωελλ 

ασ τηε τηεορψ ανδ πραχτιχε οφ τρανσλατιον. 

6. Τηε σχοπε ανδ θυαλιτψ οφ τηε πηρασεολογιχαλ χορπυσ ιν τηε λεξιχαλ σεχτιον αππενδεδ 

το τηε δισσερτατιον, ανδ τηε παραµετερσ ανδ τεχηνιθυεσ αππλιεδ ιν τηε λεξιχογραπηιχαλ 

προχεσσινγ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε σεχτιον χουλδ βε ινστρυµενταλ ιν τηε 

χοµπιλατιον οφ ειτηερ α χονχισε διχτιοναρψ φορ εδυχατιοναλ πυρποσεσ ορ α χοµπρεηενσιϖε 

αχαδεµιχ διχτιοναρψ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογισµσ � ασ τηε λεξιχογραπηιχαλ 

προχεσσ ινϖολϖεδ τηε φορµατιον οφ τηε λεξιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ� 

γρουνδ φορµ, ϖαριατιονσ ανδ σεµαντιχ φεατυρεσ (πολψσεµψ, ηοµονψµψ ανδ εναντιοσεµψ) ασ 

ωελλ ασ τηε εξπλορατιον οφ τηε σψστεµ οφ ρεφερενχεσ περταινινγ το τηε στψλιστιχ ανδ διστριβυτιοναλ 

προπερτιεσ, εµοτιϖε ανδ εξπρεσσιϖε µεανινγ, ρανγε οφ αππλιχατιονσ ανδ εθυιϖαλενχε−τψπεσ οφ 

τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ.  

7. Εξπλορινγ τηε λεξιχαλ ανδ σπεεχη−λεϖελ εθυιϖαλενχε−τψπεσ οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ 

υνιτσ, ι.ε., τηε πρεσεντατιον οφ τηε διφφιχυλτιεσ οφ τρανσλατινγ πηρασεολογισµσ (εξαµινεδ ιν τηε 

χοντεξτ οφ τρανσλατιονσ οφ ωορκσ βψ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν ωριτερσ) σερϖεσ ασ α ϖαλυαβλε τοολ 

τηατ χαν βε υτιλισεδ νοτ ονλψ ιν λεξιχογραπηψ βυτ αλσο ιν τηε πραχτιχε οφ λιτεραρψ τρανσλατιον ανδ 

ιντερπρετινγ. 
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8. Ασ α σουρχε φορ φυτυρε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, τηε σπεχιαλ βιβλιογραπηψ (ρεφλεχτινγ 

τηε τηεορετιχαλ φουνδατιονσ οφ τηε δισσερτατιον συβϕεχτ ανδ ρεπρεσεντινγ τηε ϖαριουσ τρενδσ ανδ 

ρεσυλτσ ιν Ηυνγαριαν ανδ ιντερνατιοναλ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν τηε παστ 30−40 ψεαρσ) σηουλδ 

σιγνιφιχαντλψ φαχιλιτατε τηε σχιεντιφιχ ρεσεαρχη το βε χονδυχτεδ βψ τηε φολλοωινγ γενερατιονσ οφ 

λινγυιστσ ιντερεστεδ ιν πηρασεολογψ. 

6. ∆ισσερτατιον Στρυχτυρε 

Τηε δισσερτατιον ισ χοµπρισεδ οφ φιϖε χηαπτερσ, α λεξιχαλ σεχτιον ιν τηε φορµ οφ αν 

αππενδιξ, α βιβλιογραπηψ οφ σπεχιαλιστ λιτερατυρε ανδ α συµµαρψ ιν Ηυνγαριαν ανδ Ενγλιση. 

Ιν τηε Ιντροδυχτιον Ι δελινεατε τηε δισσερτατιον συβϕεχτ ανδ ιτσ πλαχε ιν λινγυιστιχ 

σχιενχε, Ι δεφινε τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε δισσερτατιον ανδ τηε ρεσεαρχη τασκσ ανδ Ι αλσο προϖιδε α 

δεσχριπτιον οφ τηε ρεσεαρχη µετηοδσ αππλιεδ. 

Χηαπτερ ΙΙ οφ τηε παπερ δεσχριβεσ τηε τηεορετιχαλ φουνδατιονσ οφ τηε δισσερτατιον 

συβϕεχτ, ανδ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ φουρ συβχηαπτερσ: 

2.1 Τηε συβϕεχτ οφ πηρασεολογψ ασ αν ινδεπενδεντ λινγυιστιχ δισχιπλινε  

2.2 Α ναρροω ανδ βροαδ ιντερπρετατιον οφ πηρασεολογψ. Τηε λοωερ ανδ υππερ λιµιτ οφ α 

πηρασεολογισµ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

2.3 ςιεωσ ον τηε δοµαιν οφ πηρασεολογψ ιν Ηυνγαριαν λινγυιστιχσ 

2.4 Τηε χονχεπτ ανδ χριτερια οφ α πηρασεολογιχαλ υνιτ 

 Ιν Χηαπτερ ΙΙΙ οφ τηε παπερ Ι δισχυσσ τηε βαχκγρουνδ οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ. Τηε 

χηαπτερ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ τηρεε συβχηαπτερσ: 

3.1 Τηε βαχκγρουνδ ανδ µαιν τρενδσ οφ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν Ηυνγαρψ  

3.2 Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ον φορειγν λανγυαγεσ 

 3.2.1 Φορειγν−λανγυαγε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ανδ βιλινγυαλ πηρασεολογιχαλ 

 λεξιχογραπηψ 

 3.2.2 Γενεραλ ανδ χοντραστιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν Ηυνγαρψ 

3.3 Τηε πλαχε οφ τηε λεξιχο−σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ιν τηε πηρασεολογιχαλ 

συβσψστεµ οφ λανγυαγε 

 3.3.1 Βαχκγρουνδ το τηε ρεσεαρχη οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ 

 3.3.2 Εξτρα−λινγυιστιχ φαχτορσ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ 

 3.3.3 Λινγυιστιχ ανδ στψλιστιχ φαχτορσ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ  

 3.3.4 Χριτερια φορ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ 

 πηρασεολογισµσ 

 Χηαπτερ Ις οφ τηε παπερ οφφερσ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυρε οφ Ρυσσιαν ανδ 

Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ανδ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ τωο συβχηαπτερσ: 
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4.1 Α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυρε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ 

4.1.1 Τηε στρυχτυραλ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ εθυιϖαλεντ 

το χολλοχατιονσ 

Α. Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ 

φορµ συβορδινατιϖε χονστρυχτιονσ 

Β. Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ 

φορµ χο−ορδινατιϖε χονστρυχτιονσ 

4.1.2 Α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυρε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ 

υνιτσ εθυιϖαλεντ το σεντενχεσ 

Α. Τηε στρυχτυραλ µοδελ οφ τηε σιµπλε σεντενχε ωιτη τωο πριµαρψ χονστιτυεντ παρτσ 

Β. Τηε στρυχτυραλ µοδελ οφ τηε χοµπλεξ σεντενχε ωιτη τωο πριµαρψ χονστιτυεντ παρτσ 

4.2 Τηε σεµαντιχ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ  

4.2.1 Τηε σψστεµιχ προπερτιεσ οφ πηρασεολογισµσ ανδ τηειρ ρεφλεχτιον ιν βιλινγυαλ 

λεξιχογραπηψ  

4.2.2 Προβλεµσ οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ  

4.2.3 Προβλεµσ οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ 

4.2.4 Προβλεµσ οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ 

4.2.5 Τηε πηενοµενον οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ 

4.2.6 Τηε πηενοµενον οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ παρονψµψ 

4.2.7 Τηε πηενοµενον οφ εναντιοσεµψ ιν τηε χασε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

πηρασεολογισµσ 

 Χηαπτερ ς οφ τηε παπερ δεαλσ ωιτη τηε σπεεχη−λεϖελ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν 

ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ανδ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ συβχηαπτερσ ανδ 

ποιντσ: 

5.1 Τηε δεφινιτιον οφ λανγυαγε ανδ σπεεχη. Πηρασεολογισµσ ατ τηε λεϖελ λανγυαγε ανδ σπεεχη 

5.2 Προβλεµσ ρελατεδ το ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλενχε 

5.2.1 Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α Ηυνγαριαν πηρασεολογισµ 

5.2.1.1 Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτ ηαϖινγ α χοµπλετε πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντ ιν 

Ηυνγαριαν  

5.2.1.2 Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτ ηαϖινγ α παρτιαλ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντ ιν 

Ηυνγαριαν 

5.2.1.3 Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτ ηαϖινγ αν αναλογυε πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντ ιν 

Ηυνγαριαν 

5.2.1.4 Εσταβλισηινγ χορρεσπονδενχε βετωεεν α Ηυνγαριαν πηρασεολογισµ ανδ α 

Ρυσσιαν πηρασεολογισµ τηρουγη µεταπηρασινγ 
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5.2.2 Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α υνιτ οτηερ τηαν α Ηυνγαριαν 

πηρασεολογισµ  

5.2.2.1 Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α φρεε χολλοχατιον ιν Ηυνγαριαν 

5.2.2.2 Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α λεξεµε ιν Ηυνγαριαν 

5.2.3 Οτηερ χασεσ οφ εσταβλισηινγ τηε εθυιϖαλεντ οφ α Ρυσσιαν πηρασεολογισµ ιν 

Ηυνγαριαν 

5.2.3.1 Χοµπλετε οµισσιον οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν οραλ ανδ ωριττεν 

τρανσλατιον 

5.2.3.2 Χοµπενσατινγ φορ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε ταργετ λανγυαγε 

5.2.3.3 Χασεσ οφ µιστρανσλατινγ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ανδ τηε ρεασονσ φορ 

µιστρανσλατιον 

 Χηαπτερ ςΙ οφ τηε δισσερτατιον ισ χοµπρισεδ οφ α βιβλιογραπηψ οφ τηε σπεχιαλιστ 

λιτερατυρε θυοτεδ ανδ υτιλισεδ ιν τηε παπερ, δατα ον τηε µονο− ανδ βιλινγυαλ διχτιοναριεσ ανδ 

λιτεραρψ ωορκσ σερϖινγ ασ τηε σουρχε φορ τηε χολλεχτιον οφ πηρασεολογισµσ, ανδ φιναλλψ, α λιστ οφ 

τηε αββρεϖιατιονσ ανδ χονϖεντιοναλ σψµβολσ υσεδ ιν τηε παπερ. 

 Τηε δισσερτατιον ισ χονχλυδεδ βψ α Συµµαρψ ιν Ηυνγαριαν ανδ Ενγλιση. 

 Τηε Αππενδιξ οφ τηε δισσερτατιον, πρεσεντεδ ιν α σεπαρατε ϖολυµε, χονταινσ α λεξιχαλ 

ρεπρεσεντατιον οφ τηε 1376 Ρυσσιαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηειρ Ηυνγαριαν 

εθυιϖαλεντσ (ι.ε., τηε χορπυσ εξαµινεδ ιν τηε δισσερτατιον). 

 

ΙΙ ∆ΙΣΣΕΡΤΑΤΙΟΝ ΤΗΕΜΕΣ, Α ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ΟΦ ΧΟΝ∆ΥΧΤΕ∆ ΑΝΑΛΨΣΕΣ  

Ρεγαρδινγ ιτσ βασιχ φυνχτιον, λανγυαγε ισ εσσεντιαλλψ τηε µοστ ιµπορταντ τοολ οφ 

χοµµυνιχατιον, τηε τοολ υσεδ φορ ενχοδινγ, στορινγ, τρανσµιττινγ ανδ δεχοδινγ τηε 

ινφορµατιον νεχεσσαρψ φορ τηε φυνχτιονινγ οφ σοχιετψ ανδ τηε εξιστενχε οφ τηε ινδιϖιδυαλ. 

Οωινγ το τηε ωορκ οφ Σαυσσυρε ιτ ισ οφ χοµµον κνοωλεδγε τηατ λανγυαγε ισ α 

ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρε χονστρυχτεδ οφ σο−χαλλεδ λινγυιστιχ πλαινσ (ορ συβσψστεµσ). Ιν τηε 

ηιεραρχηψ οφ λινγυιστιχ πλαινσ, ηιγηερ−λεϖελ λινγυιστιχ υνιτσ αρε µαδε υπ οφ λοωερ−λεϖελ υνιτσ. 

Πηρασεολογισµσ αρε χοµπλεξ υνιτσ χοµπρισεδ οφ σεϖεραλ λεξεµεσ, ανδ τηεψ µαψ χονταιν εϖερψ 

τψπε οφ υνιτ ον τηε λινγυιστιχ λεϖελ οφ πηονετιχσ−πηονολογψ, µορπηολογψ, λεξιχο−

πηρασεολογψ, σψνταξ ανδ σεµαντιχσ (ι.ε., πηονεµεσ, µορπηεµεσ, λεξεµεσ, σψνταγµσ, 

σεµεµεσ). Πηρασεολογιχαλ υνιτσ αρε σεχονδαρψ λινγυιστιχ φορµατιονσ, ϖιζ., λινγυιστιχ σιγνσ 

προδυχεδ τηρουγη σεχονδαρψ νοµινατιον. 

Τηε χαυσε οφ τηε οριγιν οφ πηρασεολογισµσ ασ λινγυιστιχ σιγνσ λιεσ ωιτη τηε πεχυλιαριτιεσ 

οφ ηυµαν τηινκινγ ανδ τηε ινφινιτε νατυρε οφ σοχιαλ πραχτιχε ον τηε ονε ηανδ, ανδ τηε λιµιτεδ 

νυµβερ οφ τηε λινγυιστιχ σιγνσ αϖαιλαβλε, ον τηε οτηερ.  
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Οφ αλλ λινγυιστιχ σιγνσ, ιτ ισ πριµαριλψ λεξεµεσ, πηρασεολογιχαλ υνιτσ (πηρασεµεσ) ανδ 

φρεε σψνταγµσ τηατ πλαψ α ρολε ιν τηε προχεσσ οφ νοµινατιον.  

Τηε φυνχτιον οφ λεξεµεσ ιν λινγυιστιχ νοµινατιον ισ διφφερεντ φροµ τηε φυνχτιον 

φυλφιλλεδ βψ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε σαµε προχεσσ: ιν χοντραστ το λεξεµεσ, πηρασεολογιχαλ 

υνιτσ νοτ ονλψ δενοτε (δεσιγνατε) τηε φραγµεντσ (οβϕεχτσ, πηενοµενα, προχεσσεσ, εϖεντσ 

ετχ.) οφ τηε ρεαλιτψ τηατ ωε εξπεριενχε, βυτ τηεψ αλσο εϖαλυατε τηεµ. Τηε νοµινατιϖε � 

εϖαλυατιϖε � δενοτιϖε φυνχτιον οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ σερϖε τηε εµοτιϖε ασπεχτ οφ 

λανγυαγε.  

Αχχορδινγ το Χη. Βαλλψ, τηε φουνδερ οφ τηε σχιενχε οφ πηρασεολογψ, ιτ ισ τηε πενχηαντ 

πεοπλε ηαϖε φορ εξαγγερατιον, οϖερ−εµπηασισ ανδ βλοωινγ ουτ οφ προπορτιον τηατ γιϖεσ ρισε το 

ιδιοµατιχ εξπρεσσιονσ ιν εϖερψδαψ λανγυαγε: �� µοδερν λανγυαγεσ εξπρεσσ τηε χονχεπτ οφ 

ιντενσιτψ τηρουγη σπεχιφιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ� ((∋∃∃. 1961:80). 

Πηρασεολογιχαλ υνιτσ µαψ βελονγ το ανψ οφ τηε ωορδ χλασσεσ οφ α λανγυαγε, ανδ τηεψ 

ηαϖε νυµερουσ φεατυρεσ τηατ διστινγυιση τηεµ φροµ ωορδσ ανδ φρεε χολλοχατιονσ. Τηε γενεραλ 

φεατυρεσ οφ α πηρασεολογιχαλ υνιτ αρε: �σετνεσσ�, ρεπροδυχιβιλιτψ, σεπαρατενεσσ, ιδιοµαχψ ανδ 

σεµαντιχ αµαλγαµατιον. 

Ωιτη ρεγαρδ το τηε φορµ ανδ χοντεντ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, τηε πηρασεολογιχαλ 

συβσψστεµ οφ λανγυαγε ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε σαµε σψστεµιχ φεατυρεσ τηατ αρε χηαραχτεριστιχ οφ 

τηε λεξισ. 

Ωιτη ρεγαρδ το τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ ιτσελφ, τηε λαωσ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ 

µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε φολλοωινγ τηρεε ρελατιονσηιπσ: 

1. Ρεγυλαρ (σψστεµιχ) ρελατιονσηιπ ωιτηιν α πηρασεολογισµ, αφφεχτινγ βοτη τηε φορµ 

ανδ χοντεντ οφ τηε γιϖεν πηρασεολογιχαλ υνιτ (ε.γ., τηε σψνταχτιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε 

χονστιτυεντ παρτσ οφ τηε πηρασεολογισµ; τηε γραµµατιχαλ φορµσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτ, ανδ 

τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε φορµσ; τηε ϖαριαντσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ανδ τηε ρελατιονσηιπ 

βετωεεν τηεσε ϖαριαντσ). Ωιτη ρεγαρδ το χοντεντ, τηε µεανινγ οφ α πηρασεολογιχαλ υνιτ ισ αλσο 

σψστεµιχ: πολψσεµψ ανδ µονοσεµψ αρε βοτη χηαραχτεριστιχ φεατυρεσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

2. Ρεγυλαρ (σψστεµιχ) ρελατιονσηιπ βετωεεν πηρασεολογιχαλ υνιτσ (ωιτηιν τηε 

πηρασεολογιχαλ σψστεµ), ινϖολϖινγ τηε στρυχτυραλ, µορπηολογιχαλ ανδ δεριϖατιοναλ φεατυρεσ οφ 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηε σψστεµιχ ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε χονστιτυεντ παρτσ οφ 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

Σεµαντιχ ρεγυλαριτιεσ ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε 

σψστεµιχ οργανισατιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ ιν τηε σεµαντιχ φιελδσ ανδ ιν τηε 
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µονοσεµιχ, πολψσεµιχ, σψνονψµιχ, αντονψµιχ, ηοµονψµιχ ανδ εναντιοσεµιχ ρελατιονσηιπ 

βετωεεν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

3. Τηε ρεγυλαριτιεσ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ αλσο µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε 

σψστεµιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν πηρασεολογψ ανδ οτηερ συβσψστεµσ οφ λανγυαγε. 

Πηρασεολογισµσ αρε σεχονδαρψ φορµατιονσ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ, χοµπρισεδ οφ λινγυιστιχ 

υνιτσ τηατ βελονγ το τηε οτηερ συβσψστεµσ οφ λανγυαγε, ανδ τηειρ στρυχτυραλ οργανισατιον µιρρορσ 

τηε σψνταχτιχ στρυχτυραλ µοδελσ οφ λανγυαγε. Τηε παραδιγµατιχ ανδ σψνταγµατιχ ρελατιονσηιπσ 

βετωεεν πηρασεολογισµσ ανδ ωορδσ αλσο ρεφλεχτ τηε ρεγυλαριτιεσ οφ λανγυαγε.  

Ιν τηε πρεσεντ παπερ Ι δεϖοτε α σεπαρατε χηαπτερ το τηε δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε στρυχτυραλ 

προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ι.ε., τηε χηαραχτεριστιχ 

µορπηολογιχαλ, δεριϖατιοναλ, λεξιχαλ ανδ ωορδ−ορδερ−ρελατεδ φεατυρεσ (σιµιλαριτιεσ ανδ 

δισσιµιλαριτιεσ) οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ.  

Ιν δεφινινγ στρυχτυραλ τψπεσ, Ι ρελιεδ πριµαριλψ ον τηε ωορκσ οφ ∀. #. ∃%&∋%(%&%), 

Π∗+,−./+0, Ρεγινα Ηεσσκψ ανδ Χσαβα Φλδεσ, ωηιλε ιν τηε χασε οφ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ 

υνιτσ Ι µαδε υσε οφ τηε στρυχτυραλ χλασσιφιχατιον δεσχριβεδ ιν δεταιλ ιν τηε δισσερτατιον οφ ϑ⌠ζσεφ 

ϑυη〈σζ (Θ#∃?#3#∃#& 1973:6−9; Π∋Κ<Λ%−Κ) 1980:23−31; Ηεσσκψ 1985:19:4−5; Φλδεσ 

1985:30−32, 1987:35−36; ϑυη〈σζ 1982:142−157). Τηε στρυχτυραλ φεατυρεσ γενεραλλψ 

χηαραχτεριστιχ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν προϖιδε δατα ωιτη 

ρεσπεχτ το τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 

Βασεδ ον τηε αναλψσισ οφ τηε χορπυσ, αµονγ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ 

πηρασεολογισµσ ονε µαψ διφφερεντιατε βετωεεν τηε φολλοωινγ στρυχτυραλ τψπεσ: 

1. Πηρασεολογιχαλ υνιτσ εθυιϖαλεντ το συβορδινατιϖε ορ χο−ορδινατιϖε χονστρυχτιονσ. 

 Συβορδινατιϖε χονστρυχτιονσ χαν βε χλασσιφιεδ ιντο 7 πριµαρψ στρυχτυραλ τψπεσ ανδ 

 σεϖεραλ συβτψπεσ.  

Στρυχτυραλ Τψπε 1:  

Συβγρουπ 1: ς  +  Νσοµ  !∀#∃∀%& (∋∀π∀%&) ()∃∗ !∀ #!∃!−%., !∀! &∋!−%. =  
ς  +  (δ)  +  Νσοµ βεσζεννψεζι (βεπισζκτϕα) α κεζτ ϖκιϖελ, ϖµιϖελ 

Συβγρουπ 2: ς  +  Νσοµ +∀%,+)%& +−. #!()−%. = Νσοµ  +  ς λ⌠ϖ〈 τεσζ ϖκιτ; 

βολονδϕ〈τ ϕ〈ρατϕα ϖκιϖελ 

Στρυχτυραλ Τψπε 2:  

Συβγρουπ 1: ς  +  Πρεπ.  +  Νσοµ /(∀%&/01,%& 1∀ 2)3) (1∀ .4(254) =  

Νσοµ  +  ς σζϖβε (λελκβε) µαρκολ ϖκινεκ ϖµι; φελκαϖαρϕα α λελκτ/α σζϖτ ϖκινεκ ϖκι, 

ϖµι; λελκιγ ηατολ ϖκινεκ ϖµι  

Συβγρουπ 2: ς  +  Πρεπ.  +  Νσοµ .%−,%& +∀ (.0−∗6) +−7∀6 =  

(δ)  +  Αδϕ.  +  Νσοµ  +  ς σαϕ〈τ λ〈β〈ρα 〈λλ ϖκι 
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Στρυχτυραλ Τψπε 3: ς  +  Αδϕ.  +  Νσοµ 248∀%&/.248∀%& /−8&3∗4 (∃()7894) 78∀1∀ 
= Αδϕ.  + Νσοµ  +  ς ναγψ σζεµεκετ µερεσζτ (χφ.: ναγψοκατ νζ) 

Στρυχτυραλ Τψπε 4: ς  +  Ν1  +  Πρεπ.  +  Νσοµ
2 09/∗0∀%& (09∃∀8∀#∗0∀%&) 2)(& ∗1 

7−8−09 = ς  +  δ1  +  Ν1  +  δ2  +  Νσοµ
2  (+ ποστποσιτιον) κιϖερι (κιϖετι) α 

βολονδσ〈γοτ ϖκινεκ α φεϕβ:λ 

Στρυχτυραλ Τψπε 5: 

Συβγρουπ 1: Πρεπ.  +  Αδϕ.  +  Νσοµ  +∀ .04;)< 7−8−0) =  

Αδϕ.  +  (δ  +  )  Νσοµ φρισσ (κιπιηεντ) φεϕϕελ 

Συβγρουπ 2: Πρεπ.  +  Αδϕ.  +  Νσοµ ∗1 !4(096 ()∃ = Αδϕ.  +  Νσοµ ελσ: κζβ:λ  

Στρυχτυραλ Τψπε 6: Αδϕ. + Νσοµ 

Συβγρουπ 1: Αδϕ.ν + Νσοµ
 ν

 !).%∀, 7−8−0∀ = Αδϕ.ν + Νσοµ
 
 ρεσ φεϕ= 

Συβγρουπ 2: Αδϕ.γεν + Νσοµ
 γεν 2)/−0∀, 7−8−0∀ > χοµπουνδ φαφεϕ= 

Συβγρουπ 3: Αδϕ.ι + Νσοµ
 ι %0?(2−≅ ()∃−≅ = Αδϕ.ι + Νσοµ

 ι
 κεµνψ (ερ:σ) κζζελ 

Στρυχτυραλ Τψπε 7: Πρεπ. + Νσοµ = (δ)+ Νσοµ + (Ποστπ.)  

Συβγρουπ 1: Πρεπ. + Νσοµ 1∀ !84#∀∋∗ &∗+(+−%. = (δ)+ Νσοµ + (Ποστπ.) ϖκινεκ α 

η〈τα µγττ 

Συβγρουπ 2: Πρεπ. + Νσοµ +∀ +−.) &∋!−%. = (δ)+ Νσοµ (+ ς) α νψακυνκον ϖαν 

ϖµι; κσζβν ϖαν ϖµι 

Συβγρουπ 3: Πρεπ. + Νσοµ !− 2)34 #!()−%. = Νσοµ + (δ) + (Ποστπ.) + ς ϖκινεκ α 

σζϖε σζεριντ ϖαλ⌠ (ϖαν)  ϖκινεκ α σζ〈ϕα ζε σζεριντ ϖαλ⌠ (ϖαν)  ϖκινεκ α κεδϖρε ϖαλ⌠ 

(ϖαν) 

Συβγρουπ 4: Πρεπ. + Νσοµ +∀ ()∃) #!()−%. > Ν  +  ς Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ 
υνιτσ οφ ανοτηερ στρυχτυρε: καπ⌠ρα ϕν ϖκινεκ 

 Χο−ορδινατιϖε χονστρυχτιονσ χαν βε χλασσιφιεδ ιντο ονε πριµαρψ στρυχτυραλ τψπε ανδ 

 φουρ συβτψπεσ: 

Στρυχτυραλ Τψπε 1: 

Συβγρουπ 1: Πρεπ.  +  Ν  +  Πρεπ.  +  Νσοµ . !4+−≅ ) (%∀ = Αδϕ.  +  Νσοµ   ορ:  
ς  +  Νσοµ ηαβζ⌠ σζ〈ϕϕαλ  δησεν 

Συβγρουπ 2: Πρεπ. + Νσοµ
1 + Πρεπ. + Νσοµ

2 . (−%) 7−8−09 2− +−7 = 

 Νσοµ
1 + Νσοµ

2
 τετ:τ:λ ταλπιγ  

Συβγρουπ 3: Πρεπ. + Νσοµ + Πρεπ. + Νσοµ ∗1 ()∃ 0 ()∃∗ = Νσοµ + (δ) + Νσοµ 

κζρ:λ κζρε (αδ) 

Συβγρουπ 4: Ν1 + Πρεπ. + Νσοµ
2 .−8−∋∀ 0 7−8−04 ) #!∃!−%. = Ν1 + ς + (δ)Νσοµ

2
 

κορπα (κ〈ποσζταλ) ϖαν ϖκινεκ α φεϕβεν    

2. Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ εθυιϖαλεντ το α σεντενχε χαν βε 

χλασσιφιεδ ιντο σιξ στρυχτυραλ τψπεσ: 

Στρυχτυραλ Τψπε 1: Νσοµ + ς 78∀1∀ /47∀<% ) #!∃!−%. = ς + (δ) + Νσοµ ϕ〈ρ (υγρ〈λ, 

φυτκοσ) α σζεµε ϖκινεκ; αζτ σεµ τυδϕα, ηοϖ〈 νζζεν  
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Στρυχτυραλ Τψπε 2: Νσοµ + )− + ς ()∃∀ +4 !−2+∗∋∀4%., ) #!∃!−%. ,− &∋!−%. =  

νεµ + ς + Ποστπ. + Νσοµ νεµ ϖισζι ρ〈 α λλεκ; νεµ τυδϕα ρ〈σζ〈ννι µαγ〈τ ϖµιρε  

Στρυχτυραλ Τψπε 3: Νσοµ + ς + Ν 0−8−.9 .%∀+−0,%., 29/−∋ ) #!∃!−%. = 

 (Ν) + ς + δ + Νσοµ  γνεκ 〈λλ α ηαϕα ϖκινεκ   

Στρυχτυραλ Τψπε 4: Νσοµ
 1

 + ς + Πρεπ + Νσοµ
 2 = ς + δ + Νσοµ

 
 ελϕ〈ρ α σζ〈ϕα ϖκινεκ  

Στρυχτυραλ Τψπε 5: Ν1
σοµ + Πρεπ + Ν2

σοµ  + ς 1)/ +∀ 1)/ +4 !−!∀2∀4% =  

ς + δ + Νσοµ ϖαχογνακ α φογαι ϖκινεκ (α ηιδεγτ.λ ϖ. φλελµβεν); σσζεϖερ:δικ α 

φογα ϖκινεκ 

Στρυχτυραλ Τψπε 6: Αδϕ + Πρεπ + Νσοµ −.%?( +∀ ,19∃ = Αδϕ + ς + (δ) + Νσοµ  

ϕ⌠λ φελϖ〈γτ〈κ ϖκινεκ α νψελϖτ  χσπ:σ (λεσ,  ηεγψεσ) νψελϖε ϖαν  χσπ:σ (λεσ, ηεγψεσ) 

α νψελϖε ϖκινεκ 

Ιν τηε σεχονδ σεχτιον οφ Χηαπτερ Ις (4.2) Ι ινϖεστιγατε τηε σεµαντιχ φεατυρεσ οφ 

Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ. 

Τηε σεµαντιχ ρεγυλαριτιεσ ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε 

σψστεµιχ οργανισατιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ ιν τηε σεµαντιχ φιελδσ ανδ αλσο ιν τηε 

µονοσεµιχ, πολψσεµιχ, σψνονψµιχ, αντονψµιχ, ηοµονψµιχ ανδ εναντιοσεµιχ 

ρελατιονσηιπσ βετωεεν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 

Ιν τηε χασε οφ µονοσεµψ, τηε πρινχιπλε οφ ονε νοτιον � ονε ναµε (σιγνιφιερ) αππλιεσ. 

Ιν τηε χασε οφ πολψσεµψ ανδ ηοµονψµψ ονε ναµε ισ χοννεχτεδ το σεϖεραλ νοτιονσ, ωηιλε ιν 

τηε χασε οφ σψνονψµψ σεϖεραλ ναµεσ ρεφερ το ονε νοτιον ορ α γρουπ οφ ρελατεδ νοτιονσ. Ιν 

αναλψσινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε τηρεε δετερµιναντ πηενοµενα, ωε φινδ τηατ 

πολψσεµεσ ανδ ηοµονψµεσ αχτ ιν αν ιδεντιχαλ µαννερ ωιτη ρεγαρδ το τηε διστριβυτιον οφ 

λινγυιστιχ σιγνσ (πηονετιχ ρεπρεσεντατιονσ), ωηερεασ σψνονψµσ αχτ διφφερεντλψ. 

Πολψσεµψ ανδ σψνονψµψ αρε ιντερ−ρελατεδ πηενοµενα. Τηερε ισ αν ιντεγραλ χοννεχτιον 

βετωεεν τηε τωο, α ρελατιον τηατ πλαψσ α παρτ ιν χοντρολλινγ τηε φυνχτιονινγ οφ τηε λινγυιστιχ 

σψστεµ. Πολψσεµψ � α σεριεσ οφ µεταπηοριχ ανδ µετονψµιχ νοµιναλ τρανσποσιτιονσ � λιµιτσ 

τηε ρανγε οφ ωορδσ (πηρασεολογιχαλ υνιτσ) το α φινιτε νυµβερ. Τηε οριγιν οφ πολψσεµιχ 

ωορδσ ανδ πηρασεολογιχαλ υνιτσ λιεσ ιν τηε ενδεαϖουρ το προµοτε λινγυιστιχ ριχηνεσσ ανδ 

υσεφυλνεσσ. 

Τηε λινγυιστιχ πηενοµενον οφ σψνονψµψ ενσυρεσ τηατ τηερε αρε α φινιτε νυµβερ οφ 

µεανινγσ, ασ τηε µεταπηορισατιον οφ α παρτιχυλαρ γρουπ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ λεαδσ το τηε 

φορµατιον οφ σψνονψµουσ µεανινγσ. Τηε σψνονψµουσ µεανινγσ χρεατεδ τηισ ωαψ αρε νοτ 

εντιρελψ νεω � τηεψ µερελψ δενοτε νεω σηαδεσ οφ τηε εξιστινγ µεανινγ, ενριχηινγ ιτ ιν λινε 

ωιτη τηε εξιστινγ σψνονψµσ. Χονσεθυεντλψ, σψνονψµσ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε νοτ ονλψ ιν 

σηαπινγ στψλε, βυτ αλσο ιν ενσυρινγ τηε σµοοτη φυνχτιονινγ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ. 
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Τηε υνιτψ οφ τηε ωορλδ ονε ρεχογνισεσ ανδ αναλψσεσ ανδ τηε ϖαριουσ ρελατιονσ τηατ 

ιντερχοννεχτ διφφερεντ νοτιονσ αρε αλλ ρεφλεχτεδ ιν τηε υνιτψ οφ τηε λεξισ χοντρολλεδ βψ τηε 

χορρελατιϖε πηενοµενα οφ πολψσεµψ ανδ σψνονψµψ. Ηοµονψµψ ανδ παρονψµψ αρε νοτιονσ 

ρελατεδ νοτ το τηε �σιγνιφιεδ� βυτ το τηε �σιγνιφιερ� ασπεχτ οφ λινγυιστιχ σιγνσ. 

Ιν τηε πρεσεντ παπερ, τηε ινϖεστιγατιον οφ τηε προβλεµσ ρελατεδ το ιντρα−λινγυαλ 

πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ ανδ µονοσεµψ αρε πριµαριλψ βασεδ ον τηε τηεορψ φορµυλατεδ βψ 

τηε Μοσχοω σχηοολ οφ σεµαντιχσ (53+−ϑ;) 1992, 1995; Τ&?−)2−&∋ 1966, 1966∋; Ι=−∃Γ& 

1977; Υ6,#& 1978, 1987; >#,.−),# 1997) ανδ τηε σχιεντιφιχ ρεσυλτσ πυβλισηεδ ιν τηε 

Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον σεµαντιχσ (Ο. Ναγψ 1964, 1965, 1966, 1970; Κ〈ρολψ 1970; 

Ζσιλκα 1982; Κιεφερ 2000; Ρυζσιχζκψ 1985, 1998; Ηαϕζερ 1969; ∆∋%∋+ 1992; ς−%− 1982; 

Βιβοκ 1994; Γεχσ4−Σπαννραφτ 1998). 

Προβλεµσ ρελατεδ το ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ, αντονψµψ ανδ 

εναντιοσεµψ ρεπρεσεντ α ρελατιϖελψ υνεξπλορεδ αρεα ωιτηιν πηρασεολογιχαλ σεµαντιχσ. 

Χονσεθυεντλψ, τηε φορειγν λιτερατυρε αϖαιλαβλε ωασ νοτ ατ αλλ εξτενσιϖε (Ε=.+#&∋ 1972; 

8.∗#+−),# 1966; 1#∃2Χ−,−+ 1979; Ηαϕζερ 1969; ∆∋%∋+ 1992; Θ2Γ+,− 1991α). 

Ηυνγαριαν ανδ φορειγν λινγυιστσ ηαϖε σο φαρ αϖοιδεδ τηε στυδψ οφ ιντερ−λινγυαλ 

πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ, αντονψµψ, ηοµονψµψ, εναντιοσεµψ ανδ παρονψµψ (Φλδεσ 

1987α; Γψρκε 1991α, 1992). Ιν τηε πρεσεντ δισσερτατιον, Ι ινϖεστιγατε τηε οριγινσ ανδ λεξιχαλ 

ρεπρεσεντατιονσ οφ ιντρα−λινγυαλ ανδ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ βασεδ ον α ριχη 

χορπυσ � α φιρστ ιν Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ιν τηισ φιελδ. 

Φορ τηε φιρστ τιµε ιν τηε φιελδ οφ Ρυσσιαν−Ηυνγαριαν χοντραστιϖε πηρασεολογψ, Ι αναλψσε 

τηε πηενοµενα οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ ανδ αντονψµψ φροµ α 

χοµπαρατιϖε ασπεχτ βψ εξαµινινγ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν σψνονψµσ ανδ αντονψµσ. Ιν τηε 

δισσερτατιον Ι χοµπαρε τηε φολλοωινγ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σψνονψµ σεθυενχεσ: 1. �ηενψλ, 

λυστ〈λκοδικ� � �:−Π∗−∃2)./∋%2�; 2. �δυρϖ〈ν λεσζιδ, µεγρ⌠, λεσ σζαϖακκαλ βρ〈λ, 

βντετσσελ φενψεγετ� � �& ?+6:#Κ Ω#+=−, & +−Π,.< &≅+∋Ν−).;< ϑ∗−∃∋%2 &≅?#&#+, 

3#∗&−+?)6%2 +−Π,#Κ ,+.%.,−, 3+.?+#Π.%2 )∋,∋Π∋).−=�; 3. �βεχσαπ, ρ〈σζεδ, φλρεϖεζετ, 

νεϖετσγεσ ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ� � �#:=∋)≅&∋%2 ,#?#−∃., ϑ%∋&.%2 & ?∃63#−, ϑ=−Λ)#− 

3#∃#Ν−).−�; 4. �µεγηαλ� � �6=.+∋%2/6=−+−%2�. 

Τηε ιντερ−λινγυαλ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ σψνονψµ ανδ αντονψµ σεθυενχεσ ισ οφ γρεατ 

σιγνιφιχανχε ωιτη ρεσπεχτ το τηε φορµυλατιον οφ τηε γενεραλ τηεορψ οφ χοµπαρατιϖε σεµαντιχσ 

ανδ τηε χοµπιλινγ οφ βιλινγυαλ τηεσαυρι. 

Το δατε τηε πηενοµενον οφ ιντρα−λινγυαλ ανδ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ 

αντονψµψ ηασ νοτ βεεν χοϖερεδ βψ τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον πηρασεολογψ. 
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Αντονψµψ ισ νοτ ονλψ α λινγυιστιχ χατεγορψ, βυτ αλσο α λογιχαλ, χονχεπτυαλ χατεγορψ. Ιν τηε 

πρεσεντ παπερ, τηε δεσχριπτιον οφ ιντερ−λινγυαλ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ ανδ τηε δεσχριπτιον 

ανδ χοµπαρισον οφ τηε στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ γρουπσ οφ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ ισ πριµαριλψ 

βασεδ ον Ρυσσιαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε (5,ϑ∋=.%#& 1978; Φ#=.)∋ 1990; Ε=.+#&∋ 1972; 

96).) 1982; Α−)∗&∋. 1998). 

Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν αντονψµ σεθυενχεσ ρελατεδ το τηε 

ωορδσ �=#∃/∋%2� � �ηαλλγατ� ανδ �?#&#+.%2� � �βεσζλ, φεχσεγ� σερϖεσ το ιλλυστρατε τηε 

χοµπλεξ (πολψσεµουσ, σψνονψµουσ, αντονψµουσ) µεανινγ ρελατιονσ ανδ νετωορκσ τηατ 

χονστιτυτε τηε ιντριχατε σψστεµ οφ σεµαντιχ ρελατιονσηιπσ ωιτηιν τηε µεανινγ ρελατιονσ 

τηεµσελϖεσ ανδ αλσο ασ παρτ οφ τηε οπποσιτιον βετωεεν ϖαριουσ µεανινγ ρελατιονσ. Τηε 

µεανινγ ρελατιον βετωεεν τηε αβοϖε−µεντιονεδ πηρασεολογιχαλ σψνονψµ σεθυενχεσ (ωηοσε 

χονστιτυεντ παρτσ µαψ βε βοτη µονοσεµιχ ανδ πολψσεµιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ) ισ αντονψµουσ. 

Ιν τηε προχεσσ οφ χονταµινατιον, πηρασεολογιχαλ υνιτσ υνδεργο σπεεχη−λεϖελ σπεχιφιχ 

αλλοµορπηιχ τρανσφορµατιον ανδ µοδιφιχατιον. Σοµε αλλοµορπησ αρε ρεγυλαρ ανδ ρεφλεχτ τηε 

διστριβυτιοναλ προπερτιεσ ανδ ϖαλανχε οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ωηιλε οτηερσ αρε χονσιδερεδ το βε 

ιρρεγυλαρ αλλοµορπησ, αρβιτραρψ αυτηοριαλ µοδιφιχατιονσ. 

Τηε σπεεχη−λεϖελ αλλοµορπησ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ αρε: ινϖερσιον, ιντερπολατιον, 

ρεφερενχε, ελλιπσισ, συβστιτυτιον, χοµβινατιοναλ ϖαριατιον ανδ χονταµινατιον. 

Ιν εξπλορινγ τηε σπεεχη−λεϖελ εθυιϖαλενχε−τψπεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

πηρασεολογιχαλ υνιτσ Ι ρελιεδ ον τηε τηεορετιχαλ ανδ πραχτιχαλ ρεσυλτσ πυβλισηεδ ιν τηε εξτενσιϖε 

σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον τρανσλατιον τηεορψ. Τηειρ αρε νυµερουσ χονχεπτσ ρελατινγ το τηε 

εθυιϖαλενχε−τψπεσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηε µετηοδσ οφ εσταβλισηινγ εθυιϖαλενχε, ανδ 

τηε ρελεϖαντ τερµινολογψ ισ διϖερσε (ΦΓ∗#+#& 1983; 9#=.ϑϑ∋+#& 1979; 96).) 1967, 1996; 

Η∃∋<#&−Φ∃#+.) 1980; ∆∋%∋+ 1997; Θ2Γ+,− 1977, 2000; ΦΓ∃2∗−Λ 1983, 1985, 1987; 

Ξ.%∋∃.)∋ 1975; ς−%− 1989; 8#∃#∗6<# 1977, 1982; Η∋+,#). 1984; Σ<∋ϑ 1996; 8∋∃∋. 

1987; Κλαυδψ 1988, 1994; Ηαϕζερ 1964; Χσιγε 1982). 

Ιν φινδινγ τηε Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ Ι αππλιεδ Α. ς. 

Κυνψιν�σ τηεορψ, ωηιχη � ιν τηε τρανσλατιον οφ Ενγλιση ανδ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ � 

τακεσ ιντο αχχουντ βοτη τηε φορµ ανδ χοντεντ οφ πηρασεολογισµσ ασ ωελλ ασ τηε φυνχτιον τηεψ 

σερϖε ιν σεντενχεσ (96).) 1967, 1996). 

Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε εθυιϖαλενχε−τψπεσ εσταβλισηεδ βψ Κυνψιν, ιν τηε παπερ Ι 

διφφερεντιατε βετωεεν φυλλ ανδ παρτιαλ, ανδ αναλογουσ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντσ. Τηε 

Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ µαψ βε ονε−ωορδ εθυιϖαλεντσ, φρεε 

χολλοχατιονσ ορ α χοµβινατιον οφ τηε τωο ιν τηε φορµ οφ α περιπηρασε. Τηε µεταπηρασινγ ανδ 
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σεµι−µεταπηρασινγ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ αρε τοολσ τηατ αρε ωιδελψ αππλιεδ ιν λιτεραρψ 

τρανσλατιον ανδ ιντερπρετινγ. 

 

ΙΙΙ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΠΡΟΣΠΕΧΤΣ 

Τακινγ ιντο χονσιδερατιον τηε πραχτιχαλ νεεδσ περταινινγ το φορειγν λανγυαγε τεαχηινγ 

αλονγ ωιτη τηε λατεστ τρενδσ ανδ ρεσυλτσ ιν τηεορετιχαλ ανδ αππλιεδ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, Ι σεε 

τηε ελαβορατιον οφ ρεσεαρχη ιν τηισ φιελδ ασ φολλοωσ: 

1. Χοντινυεδ ρεσεαρχη ιν τηε φιελδ οφ χοµπαρατιϖε πηρασεολογψ; εξπανσιον οφ τηε χορπυσ υνδερ 

στυδψ; ιµπροϖεµεντ οφ τηε αναλψτιχαλ µετηοδσ αππλιεδ; εξπανσιον οφ τηε ρανγε οφ χοµπαρατιϖε 

αναλψσισ � το χοϖερ αδδιτιοναλ στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ γρουπσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 

πηρασεολογισµσ, ανδ εϖεντυαλλψ, τηε χοµπλετε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο 

λανγυαγεσ. 

2. Αππλιχατιον οφ τηε ρεσυλτσ οφ χοµπαρατιϖε αναλψσεσ ιν λανγυαγε τεαχηινγ ανδ βιλινγυαλ 

πηρασεολογιχαλ λεξιχογραπηψ. Πασσιϖε διχτιοναριεσ οφφερινγ λιµιτεδ ινφορµατιον σηουλδ γιϖε 

ωαψ το τηε δεϖελοπµεντ οφ λεξιχαλ εντρψ παραµετερσ ανδ τηε χοµπιλινγ οφ αν αχτιϖε 

πηρασεολογιχαλ διχτιοναρψ � προϖιδινγ χοµπρεηενσιϖε ινφορµατιον ον πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ 

σερϖινγ εδυχατιοναλ πυρποσεσ. 

3. Μψ φυτυρε ωορκ ιν τηισ φιελδ ρεθυιρεσ α χοµπρεηενσιϖε υτιλισατιον οφ τηε ρεσυλτσ οφ γενεραλ 

ανδ χογνιτιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη. Γενεραλ ανδ χογνιτιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ισ 

ασσυµινγ αν ινχρεασινγ ιντενσιτψ ωιτηιν τηε φιελδ οφ λινγυιστιχ ρεσεαρχη. Λινγυιστσ αρε 

ινχρεασινγλψ φοχυσινγ ον τηε ρολε οφ ηυµαν φαχτορσ ιν χοµµυνιχατιον. Ιτ ισ ωιτηιν τηε 

ιντεραχτιον βετωεεν µαν ανδ λανγυαγε τηατ µαν�σ ναιϖε λινγυιστιχ ωορλδϖιεω ανδ τηε 

ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε συβϕεχτ ανδ τηε φραγµεντ οφ ρεαλιτψ ισ χονχεπτυαλισεδ � ωιτη τηισ 

ιντεραχτιϖε ρελατιονσηιπ σερϖινγ ασ τηε χονδυιτ φορ πασσινγ ον τηε παττερνσ ανδ στερεοτψπεσ οφ 

νατιοναλ χυλτυρε φροµ ονε γενερατιον το τηε νεξτ αχχορδινγ το σοµε πρε−προγραµµεδ χοδε. 

Εξπλορινγ τηε ιντεραχτιον βετωεεν χυλτυρε ανδ λανγυαγε, εξαµινινγ τηε χυλτυραλ χοµπονεντσ 

οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ αναλψσινγ � φροµ αν αρεαλ ανδ λανγυαγε−τψπολογιχαλ ασπεχτ � τηε 

χοµµυνιχατιοναλ φυνχτιον οφ τηε ινφορµατιον ενχοδεδ ιν πηρασεολογιχαλ υνιτσ ισ οφ γρεατ 

τηεορετιχαλ ανδ πραχτιχαλ σιγνιφιχανχε ιν τηε φιελδ οφ λινγυιστιχ χυλτυρολογψ, ανδ τηε ρεσυλτσ ιτ 

ψιελδσ αρε αλσο ηιγηλψ υσεφυλ ιν λανγυαγε τεαχηινγ. Ασ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ρεπρεσεντ τηε 

νατιοναλ χυλτυραλ ωορλδϖιεω ανδ µενταλιτψ οφ πεοπλεσ ανδ νατιονσ, τηεψ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε 

ιν τηε τεαχηινγ οφ φορειγν λανγυαγεσ, χονϖεψινγ ρελεϖαντ ινφορµατιον περταινινγ νοτ ονλψ το 

τηε λανγυαγε ιν ωηιχη τηεψ αρε υσεδ βυτ αλσο το τηε χουντρψ ιν ωηιχη τηατ παρτιχυλαρ λανγυαγε 

ισ σποκεν. 
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4. Ιν τηε φιελδ οφ χογνιτιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, τηε ινϖεστιγατιον οφ τηε ιννερ µοτιϖατιον 

οφ τηε δενοτατιϖε ανδ χοννοτατιϖε µεανινγ � ανδ τηε εϖαλυατιϖε, εµοτιϖε ανδ στψλιστιχ 

προπερτιεσ � οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ σεεµσ το βε εσπεχιαλλψ προµισινγ ωιτη ρεγαρδ το οπενινγ 

υπ νεω ρεσεαρχη προσπεχτσ. 

5. Ι σεε α νεεδ το δεϖελοπ αδδιτιοναλ ρεσεαρχη στρατεγιεσ ανδ πρινχιπλεσ. Ιν Λινγυιστιχσ ανδ 

τηε Τηεορψ οφ Σχιενχε, α µονογραπηψ βψ Ανδρ〈σ Κερτσζ, τηε αυτηορ ποιντσ ουτ τηατ τηε 

πρινχιπλε οφ χοντραδιχτιον−φρεενεσσ πλαψσ α σιγνιφιχαντ ρολε ιν σχιεντιφιχ χογνιτιον: 

�Χονσεθυεντλψ, ονε οφ τηε εσσεντιαλ πυρποσεσ οφ προβλεµ σολϖινγ ισ τηε δεϖελοπµεντ οφ 

στρατεγιεσ τηατ ρεσολϖε χοντραδιχτιονσ.� (Κερτσζ 2001:13). 
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