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EESSÕNA

Diplomitöö "Koer, hobune ja veis ungari vanasõnades 

ja kõnekäändudes" püüab anda ülevaate eelkõige sellest, mil

line roll on nimetatud loomadel ungari paröömilises ja fra

seoloogilises troobiloomes. Vaatlusele võetavate loomade 

valik tulenes sellest, et just antud loomreferendid esine

vad kõige sagedamini nii ungari kui ka muude rahvaste mater

jalis, mis võimaldab näidata, kui mitmekesiselt on nad "port

reteeritud" suulises traditsioonis ja kui paljusid erinevaid 

asju saab nende abil väljendada.

Ungari aines pärineb O.Nagy'i kogumikust "Magyar szõ- 

läsok es közmondäsok" (ON)/ Ungari kõnekäänud ja vanasõnad/, 

kust sedeldasin kõik vastavaid loomi ja nende soolisi, eali

si jm. alaliike tähistavaid zoonüüme sisaldavad vanasõna- 

ja kõnekäänutekstid. Kokku sain u. 1500 ungari teksti, mil

lele otsisin A.Krikmanni koostatud loomavanasõnade karto

teegist vasted teistelt soome-ugri rahvastelt (v.a. handi, 

mansi ja vepsä), samuti vene, saksa, inglise ja Ida (eriti 

Kaukaasia, Lähis-Ida, Kesk-Aasia) paralleelid. Et selles 

infoteegis puudub lääne-slaavi, halkani ja romaani rahvaste 

aines, ei ole sealt pärinevate paralleelide abil võimalik 

jälgida laenusuhteid ungari ja naaberrahvaste vahel, küll 

saab aga hinnata vastavate ungari vanasõnade internatsio

naalsuse astet. Ainese käsitlemist raskendas seegi, et un

gari tekstide hulgas leidus väga rohkesti kõnekäände, ka

sutatud. paralleelmaterjal seevastu (v.a. eesti ja soome
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oma) koosnes põhiliselt vanasõnadest.

Töö sissejuhatavas osas on antud ülevaade soorne-ugri 

rahvaste võrdlevaist vanasõnapublikatsioonidest ja iseloo

mustatud mõningaid vanasõnade sisulise klassifitseerimise 

katseid ning nendega seostuvaid probleeme. Sisuliste vana- 

sõnasüsteemide teema sissetoomist pidasin vajalikuks see

tõttu, et 1) kogesin töö vältel, et katsed liigitada vana

sõnu ''välise" sisu, kujundileksika alusel põrkuvad täpselt 

samasugustele raskustele kui liigituskatsed "tegeliku" sisu 

järgi ning 2) vaadeldud ungari materjalis, eriti seoses rah

vusvaheliste paralleelidega ilmnes rohkesti näiteid selge 

raja kadumisest vanasõnade mikrotüpoloogia (s.t. tavalise 

folkloristliku tüpoloogia) ja makro tüpoloogia (s.t. süno

nüümsusele orienteeruva tüpoloogia) vahel.

Järgnevalt on vaadeldud ungari koera-, hobuse- ja vei- 

se-vanasõnade sisu ja metafoorikat. Materjali iseloomusta

misel on lähtutud ku jundileksikast ja püsivaist sõnaühendi

test ning püütud näidata, kuidas loomametafooride lahtimõ

testamine toetub teadmistele vastava looma välimuse, võime

te, käitumise, rakendusliku väärtuse jms. kohta tõsielus, 

millistesse eri kontekstidesse see v1 teine zoonüüm võib 

paigutuda ja millistes erinevais troobikompleksides osale

da, millised semantilised tunnused on igale käsitletud loo

male spetsiifilised, millistel tingimustel samas kontekstis 

võivad aga esineda paljud eri loomad jne. Rahvusvaheline 

paralleelaines on siin suuresti abiks olnud, näidates usal

datavamalt kätte semantilised piirkonnad, kus materjal il

mutab suuremat temaatilis-tüpoloogilist koherentsi, ning 

täpsustades vastavate loomareferentide kasutamise üldpilti.

Töö lõpul tuuakse väike publikatsioon neist ungari 



koera-, hobuse- ja veisevanasonadest, mis omavad meie empii- 

rikas koge arvukamalt rahvusvahelisi paralleele. Seejuures 

pole piirdutud ainuüksi nö. täppisvastetega, vaid toodud ka 
kaugemaid sünonüüme ja analoogiaid, rtamaks nende kaudu 

materjali semantilis-tüpoloogilist järjepidevust ning mikro

ja makrotüpoloogia suhtelisust.

Töö teostamise käigus on mulle abiks olnud juhendaja 

dots. P.Palmeos ungari vanasnatekstide tkimisel ning fil.- 

kand. A.Krikmann, kes lubas mul kasutada oma loomainfoteeki 

ja andis nu teoreetilistes küsimustes. Neile mõlemale selle 

eest palju tänu.
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I SISSEJUHATUS

1. SOOME-UGRI RAHVASTE VANASÕNADE VÕRDLEVAST PUBLIT

SEERIMISEST JA UURIMISEST

Soome-ugri rahvaste folkloristikas on komparatiivset 

uurimissuunda kõige tulemusrikkamalt rakendatud kahtlemata 

parömioloogia vallas. Võrdlev vanasonauurimine võimaldab 

kindlaks teha nii ühe rahva kultuuri iseärasusi, kontakte 

ja laenusuhteid, võimalikke mõjutegureid nii üksikrahva 

lõikes jai ka laiemas plaanis, andes seega teadmisi nii 

folkloristidele kui ka keeleteadlastele.

Alates 1960. aastast on nii eesti kui soome parömioloo- 

gid püüdnud ületada selliseid kitsaskohti nagu väiksemate 

sugulasrahvaste vordlusainese laialipillatus ning teadus

like mater j alipublikatsioonide vähesus. Konkreetset koos

tööd alustati 1963» a., mil sõlmiti Soome Kirjanduse Selt

si algatusel Eesti teadusasutustega kokkulepe Phja-Euroo- 

pa ühiste vanasõnade väljaselgitamiseks. Selle leppe koha

selt jäi KKI ja Kirjandusmuuseumi töötajate ülesandeks ees

ti, vadja, liivi ja vepsä ainestiku läbitöötamine ning pub

litseerimine - esialgsete kavade kohaselt - paari aasta 

jooksul. Tegelikkuses osutus uurimisprojekti realiseerimi

ne palju komplitseeritumaks ja aeganõudvamaks. Oli ju Ees

tis sellelaadsetest töödest ilmunud vaid E. Normanni koos
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tatud "Valimik eesti vanasõnu” (Tallinn, 1955)» täielikult 

polnud korrastatud arhiivimaterjal, probleeme tekitas ka 

vanasonatekstide autentsuse väljaselgitamine. Nii tuli va

lida alternatiivide - "Kärme ja kärnikase” vanasonakogumi- 

ku ning tõsiteadusliku vanasnapublikatsiooni-vahel, mil

lest uurimisgrupp, kelle pohijõududeks on algusest peale 

olnud I. Sarv ja A. Krikmann, otsustasid paljude vaidluste 

käigus viimase kasuks.

1975- a. valminud käsikirjast on aastatel 1980-1985 il

munud ”Eesti vanasõnad” I-III (EV), mille allikmaterjale 

ca 81,5 tuhat autentset vanasõnateksti - pärineb peamiselt 

Kirjandusmuuseumi käsikirjalisest rahvaluulearhiivist. Ma

terjali organiseerimisel on põhiüksuseks vanasna_tüüp, s. 

t. üht ja sama vanasõna esindavate tekstide kogum. Tüpo- 

loogilise esindusprintsiibi poolest on eesti väljaanne üks 

väheseid sellelaadseid, kuigi seda printsiipi on rakenda

tud teiste f olkloorižanrite publikatsioonides nii meil kui 

mujal. Eelduseks on muidugi meie allikmaterjali rohkus, 

mis võimaldab saada ettekujutuse vanasonatüübist kui eral

di tasandist. Tüpoloogiliste üksuste süstematiseerimisel 

on EV-s sisulisest klassifitseerimisest otstarbekamaks 

peetud alfabeetilist järjestust vastavalt tüüpide tunnus

sõnadele, tüübid omakorda on ühe tunnussõna piires reasta

tud tiiteltekstide algussõnade järgi. Tiiteltekstiks on 

antud vanasonatüübist valitud võimalikult tüüpiline ja 

normaalkujuline variant, ning selle tüübinumbri alla on 

toodud kõik üksteisest erinevad sõnastuskujud, kusjuures 

murdelist variaablust ei loeta erinevuseks, küll aga vii
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datakse sellele snastuskuju järel spetsiaalse leppemärgi

ga. Iga sõnastusvariandi all tuuakse kommentaarid ta tähen

duse ja kasutuse kohta, trükiallikate lühendid kronoloogi

lises järjestuses, geograafiline levikuala ning arvulised 

andmed autentsete vanasonatekstide hulga ja tekstide üldar

vu kohta. Iga tüpoloogilise üksuse variandid on ka omavahel 

korraldatud leksika, süntaksi, liidete voi geograafilise 

päritolu järgi, vastavalt sellele, missuguste tunnuste alu

sel on konkreetset variandihulka peetud kõige paslikumaks 

grupeerida. "Eesti vanasõnade” kasutamise hõlbustamiseks 

nii siin- kui sealpool meie keelesfääri on ilmunud lisaköi- 

de tiiteltekstide tõlkeid vene keelde, välja antakse veel 

analoogilised saksakeelsed tõlked ning sõna-, geograafili

se leviku jm. registrid.

EV äärmine põhjalikkus tüpologiseerimisel on kutsunud 

esile vastuväiteidki. Nimelt leiab soome folklorist M. Kuu

si, et publikatsiooni hõlpsama kasutamise nimel oleks või

nud leida kompromissi täielikkusetaotluse ning ülevaatlik

kuse vahel. Kronoloogilise ning arenguloolise aspekti esi

letoomiseks pidanuks sisse tooma ka tänapäevased ütlused, 

mis "Eesti vanasõnadest” on täiesti eesmärgipäraselt välja 

jäetud. Need repliigid aga ei takista tedagi pidamast "Ees

ti vanasõnu” parömioloogia tippsaavutuseks, mis on tõstnud 

vanasonaväljaannetele esitatavate nõudmiste taset rahvus

vaheliseltki (Kuusi 1981:240-242).

Paralleelselt "Eesti vanasõnade” koostamisega alustas 

V. Mälk ka läänemeresoome väikerahvaste vanasonapublikat- 

sioonide ettevalmistamist, millest seni on ilmunud ”Vadja 
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vanasõnad ” (VV), ja “Liivi vanasõnad" (LV), valmimisjärgus 

on ka "Vepsä vanasõnad". St tegemist on vähese allikmater

jaliga, on nendes väljaannetes võimalus realiseerida kogu 

vastavailt rahvastelt noteeritud vanasonamaterjal, s.t. 

Vadjast 728 ja Liivist 1088 tüpoloogilist üksust koos ük

siktekstidega, mis on varustatud täpsete allikaviidetega 

ning andmetega päritolukohtade ja üleskirjutajate kohta. 

Ainestik on esitatud "Eesti vanasõnadega" samalaadselt, ent 

kuna vadja ja liivi puhul pole tegemist täiesti ükskeelsete 

kultuuridega, on ära toodud kummagi rahva folkloori suhtes 

kont aktimoj usamaks peetud mitteläänemeresoome naaberrahva 

ja läänemeresoome rahvaste paralleelmaterjal - liivi vana

sõnadel eesti, vadja ja läti; vadja vanasõnadel eesti, soo

me, karjala ja vene vasted. Et väljaanded on trükitud Eesti 

NSV-s, on originaaltekstidele ka eestikeelne tõlge. Kogumi

ke teaduslikku väärtust tõstavad veelgi sissejuhatused, kus 

tutvustatakse lugejale antud rahva folkloorikogumise ajalu

gu, tekstiallikaid . Vadjas on selleks P. Ariste käsikirjad 

ja publikatsioonid "Kalevalaseuran Vuosikirjas" ning koosta

ja enda kogutud materjal, Liivis aga Sjögren-Wiedemanni 

"Livische grammatik" ja "Livisch-deutscher und deutsch-li- 

vischer Wörterbuch" (mõlemad 1861). Ülevaade antakse ka vas

tava rahva vanasonatemaatikast. Olulise osa kummagi välja

ande sissejuhatusest moodustab aga nende rahvaste mõjuväl

jade vaatlus, prognoos tihedamate suhtlejate ja laenuvõima

luste kohta. Mälk väidab, et vanasõnad, millel on vene 

resp. läti vaste, on tavaliselt üleeuroopalise levikuga 

ning ilmselt laenatud "suurelt" naabrilt. Läänemeresoome
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vanasõnade seosetihedust uurides oletab ta tihedamat seost 

vadja ning Phja-Eesti, Kirde -Eesti ranniku ja Soome ida

osa vahel. Kitsalt Karjalas on levinud vadja-soome ühisva- 

nasonad. Liivi vanasõnadele on rohkem vasteid Louna-Eestis, 

kus võivad paralleelid olla tekkinud ka vene voi läti lae

nude vahendusel, ent ka Lääne-Eestis ja Saaremaal. Viimase 

puhul võivad mängus olla lätlaste ja eestlaste vahelised 

ülemerekontakt id. Luna-Eesti, Saaremaa ja Liivi ühisvana- 

sõnu võib selgitada nende rahvaste iidse sildumisega Liivi 

ala kaudu.

Üle 20 aasta kestnud Eesti-Soome koostöö tulemusena il

mus 1985» a. Soktovkari fennougristikakongressiks 900 popu

laarsemat läänemeresoome ühisvanasona sisaldav väljaanne 

"Proverbia septentrionalia" (PS). Eestipoolsed eeltööd sel

le kogumiku jaoks olid alanud juba "Eesti vanasõnade” koos

tamise ajal, mil otsiti soome olulisemate trükiallikate 

põhjal eesti vanasonatüüpidele vasteid ning koostati neist 

kartoteek. Konkreetsemad arutelud kavatsetava publikatsioo

ni ümber algasid 1970.-ndate! aastatel, mil töötati M. Kuu

si juhtimisel välja ka trükise täpsem metoodiline mall.

Otsustati, et vanasõnade valik peab lähtuma nende po

pulaarsusest ühe voi teise rahva juures. Populaarsusastme 

hindamisel arvestati antud rahva paröömilise allikmaterja

li üldhulka, millele vastavalt kehtestati eri rahvaste va

nasõnadele erinevad "favoriitide" hulka arvamise rajad: 

Soomes 120, Eestis 60, Karjalas 20, väikerahvastel 5 va

rianti. Kiirema et t evalmist ust empo huvides loobuti laenu- 

materjalide selgitamisest, redaktsioonianalüüsist jms. Eda
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sine töö seisnes vari and ihul kade ning paralleelmaterjali 

leidmises ning ühendamises.

Valmiskujul sisaldab PS sagedusnäitude järgi kindlaks 

määratud 900 läänemeresoome repertuaari favoriitsemat vana- 

sonatüüpi, mida esindavad 144 165 allikteksti. Tüübid on 

järjestatud vastavalt sagedusnäitudele: kõigepealt kõigil 

kuuel rahval esinevad vanasõnad, seejärel viiel jne. kuni 

ainult ühe rahva favoriitide hulka kuuluvate vanasõnadeni. 

Tüpoloogiline üksuste järjestus seespool iga rühma sõltub 

aga tüübi summaarsest populaarsushinnangust arvutatuna 

üheksaastmelisele suhtelisusskaalale.

Igal tüübiar tiklil on tiiteltekst iks võimalikult tüü

piliste tekstide ingliskeelne tõlge, järgnevad vene, läti, 

leedu, germaani ja skandinaavia paralleelid, millest iga

üks on esindatud ühe variandiga. Edasi tulevad tekstinäi- 

ted läänemeresoome rahvastelt koos arvuliste andmetega, 

mis näitavad antud vanasõna esindatust iga asjaomase rahva 

allikmaterjalis. Tüübiartikli lõpus asuvad allikaviited.

Sama olulised kui allikmaterj ai on PS juurde kuuluvad 

lisad. Teos algab populariseeriva sissejuhatusega, milles 

tutvustatakse seniseid vanasõnade võrdlevaid väljaandeid 

ning läänemeresoome rahvaste vanasõnade kogumistööd ja põ

hiallikaid, antakse ülevaade nende rahvaste etnilisest aja

loost ning kokkupuudetest teiste Euroopa rahvastega.

Konkreetset informatsiooni vanasõnade sagedusnäitude 

Lääne-Euroopa, lapi, komi ja ida vastele, sisult voi vor

milt analoogiliste vanasõnade, vanasõnade stiililiste ja 

vormiliste iseärasuste, neis sisalduvate semantiliste opo
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sitsioonide, temaatika ja troopide kohta võib saada nn. ana

lüütilisest tabelist. Läänemeresoome ja mit t e läänemere soome 

seosetiheduse PS põhjal annab A. Krikmanni koostatud statis

tiline kokkuvõte, milles ta jagab läänemeresoome rahvad lää- 

nerihmaks (soomlased, eestlased, liivlased) ja idarühmaks 

(karjalased, vadjalased, vepsalased). intensiivsed seosed 

on ka soomlaste ja karjalaste ning teisalt eestlaste, vad

jalaste, vapsalaste ja liivlaste vahel. Naabritest on tihe

damad seosed idarühmal vene, läänerühmal saksa ning liivil 

läti vanasõnadega. Skandinaavia mõju on kõige tugevam soome 

ainestikus (PS: 36 ).

Raamatu lõpus asuvad soome ja vepsä sonaregistrid, kom

mentaarid, tüpoloogiliste üksuste vastete numbrid, PS ning 

EV, VV ja LV, lapi, komi, idamaade ning piibliparalleelide 

viited.

PS kui üksikasjalikkuse ja põhjalikkuse musternäide on 

vastu voetud kõigiti tunnustavalt. Teda võib pidada kompa- 

ratiivses parömioloogias täiesti uueks tasemeks, seda eel

kõige uusimatel teoreetilistel alustel põhinevate osade tõt

tu (Mieder 1986: 333-334). Hinnatavaks on peetud seda, et 

juba tüübiartiklite vaatlemisel on võimalik märgata lääne

meresoome rahvastele omaste seaduspärasuste esinemist ning 

oletatavaid laenusuhteid. Küsitav on aga mõnede indoeuroo- 

pa paralleelide esitamine tõeliste vastetena ning mõnede 

üleeuroopalise levikuga vanasõnade puudumine üksiku lääne

meresoome rahva juures, mis võib johtuda allikmaterjali puu

dulikkusest. Materjali väärtust mitteläänemeresoome rahvaste 

jaoks oleks tõstnud läänemeresoome rahvaste erinevate re- 
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daktsioonielement ide tõlkimine ning suurema variandihulga 

esitamine, mis aga oleks paisutanud teose mahu ühest köi

test suuremaks (Harvilahti 1986: 241).

On selge, et läänemeresoome vanasõnade kompareeriv uuri

mine ei saa piirduda ainult PS-ga, kus on tegemist rahvusva

heliselt levinud vanasõnadega. Hoopis enam vajaks võrdlemist 

ja uurimist läänemeresoome vähempopulaarne vanasonakihistus, 

mis iseloomustaks hoopis paremini läänemeresoome rahvaste 

omavahelisi kontakte ja laenusuhteid.

Töö jätkamiseks on olemas häid lootusi, kuna noukogude- 

poolne aines on peagi täielike publikatsioonide näol kätte

saadav ja kasutatav.

Võrdlevatest vanasonauuringutest käsitleb vene mõjutusi 

karjala ja soome vanasõnadele P. Hakamiehe väitekiri nVenä- 

läisten sanaparsien vaikuLjus karjalaiseen ja suomalaiseen 

sanaparsistoon" (Hakamie s 1986).

Ootamatult on läänemeresoome, täpsemalt eesti vanasona- 

ainest hakatud võrdlema kaugemate sugulasrahvaste, nimelt 

ungarlaste vanasõnadega, mis on seda kummastavam, et töö au

toriks pole folklorist, vaid Veszpremi ülikooli keemiapro

fessor Gy. Pacszoläy. Tema koostatud eesti-ungari ühisvana- 

sonade kogumik MUngari-eesti vanasõnu ja kõnekäände saksa, 

inglise ja ladina vastetega" (Pacszolay 1985) ilmus samuti 

Soktovkari fennougristika kongressiks. Nagu töö eessõnast 

lugeda, pole autor eesmärgiks seadnud nende keelte igipõlis

te iseärasuste väljaselgitamist, vaid püüab näidata, kuidas 

on kummagi rahva juures kohanenud üleeuroopalised vanasõnad 

ja kõnekäänud (Pacszolay 1985:3).
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Raamat sisaldab 637 ungari ja 821 eesti vanasõna, mis 

on ühendatud 624-ks võtmesõnade järgi alfabeetiliselt jär

jestatud tüübiks. Ungarikeelne põhitekst on tõlgitud ingli

se keelde, on leitud vasted esmalt eesti, seejärel saksa, 

inglise, ladina ja mõne muu euroopa rahva vanasonarepertu- 

aaris. Järgneb eesti- ja ingliskeelsete märksõnade register, 

vastete numbrid Arthaberi romaani rahvaste võrdlevas vana

sõnaraamatus (Milano 1926), samuti Düringsfeldi kogumikus 

MSprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen" 

(New York 1973)*

Pacszolay kogumik on seda imetlusväärsem, et suure töö 

on teinud vaid üksainus asjaarmastaja estofiil oma põhitöö 

kõrvalt. Teos ei ole oluline mitte ainult selles mõttes, et 

ta näitab uusi jooni vanasõnade rahvusvahelise leviku kohta 

(Mieder 1986: 385), ta on oluliseks viiteks ka soome-ugri 

folkloristidele, osutades, kuhu peaks nendegi uurimisrajad 

välja viima.

Töö teaduslik väärtus olnuks veelgi kõrgem, kui autor 

oleks lähtunud eesti vastetes vaid autentsetest vanasona- 

tekstidest: antud juhul on sisse toodud ka mõningaid tõlke

vasteid sõnaraamatutest.

Soodne olukord ei iseloomusta aga soome-ugri parömio- 

loogiat kahjuks tervikuna. Kuigi on ilmunud vanasonapubli- 

katsioone ka kaugematelt sugulasrahvastelt nagu mari, mord

va, komi, udmurdi, samuti ka lapi, ei ole nende abil aga 

jõutud veel ulatuslikuma võrdleva uurimuseni.



Käesoleval tööl, mille eesmärgiks on ungari kodulooma- 

vanasõnade võrdlev uurimine, on aga olemas soome-ugri folk

loristikas ajalooline eelkäija. Nimelt on ilmunud 1909.a. 

A.Koskenjaakkoli uurimus "Koira suomalaisissa ynnä virolai

sissa sananlaskuissa” (Koskenjaakko:1909), mis kujutab endast 

publikatsiooni soome ja eesti koeravanasõnadest koos Lääne

Euroopa paralleelidega. Koskenjaakko püüab eritleda laenu- 

suundi K.Krohni poolt algatatud soome meetodi vaimus. Siin 

on vanasõnad liigitatud oma esinemispaikadele vastavalt 

1) soome-eesti üleeuroopalisteks 2) eesti üleeuroopalisteks 

5) soome üleeuropalisteks 4) soome-eesti 5) soome algupäras- 

teks 6) eesti algupärasteks vanasõnadeks. Iga tüübi all on 

toodud rhkesti variante nii soome ja eesti kui ka euroopa 

rahvastelt.
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2. SEMANTILISTEST VANASÕNAKLASSIFIKATSIOONIDEST

Vanasõnade komparatiivsel uurimisel on aktuaalseks 

probleemiks muutunud semantiliste klassifikatsioonide loo

mine, millel oleks nii teaduslik kui ka puhtpraktiline va

jadus, kuna senini ei ole parömioloogias ilmunud vanasõna

de rahvusvahelist "inventariraamatut Seda poleks otstar

bekas luua alfabeetiliselt järjestatud tüüpide registrina 

sel põhjusel, et kujundielementide varieerimine ja tüüpide 

sildumine muudab sugulusvahekordade viitamise väga keeru

kaks ning tundub loomulikum luua see register vastavalt si

sulisele kokkukuuluvusele. Sisuliselt on vanasõnu liigita

tud peamiselt populaarsetes mit teteaduslikes väljaannetes, 

et aga nende süsteemide loomist on tugevalt mõjustanud parö- 

mioloogiavälised asjaolud nagu ühiskondlik-poliit iline olu

kord, koostaja isiklik maitse jms., ei ole põhjust neil siin

kohal pikemalt peatuda.

Uusi tuuli vanasõnade süstematiseerimise valdkonda on 

toonud nõukogude uurija G. Permjakov, kes oma töödes " 36- 

paHHHe TOCJOBVIILI V TOTOBOPEV HapoOB BocrOka" (Permjakov 

1968) ja ” IIOCOBVIBI V TOTOBOPKV HapOTOB BocroRaPermjakov 
1979) klassifitseerib oma teoreetiliste seisukohtade de

monstreerimiseks ida rahvaste vanasõnu.

Permjakovi tööd algavad mõtteavaldustega vanasõnade 

kolmepaikse iseloomu kohta. Vanasõnad püsivate sõnaühendi

tena kuuluvad keelde, teatavate loogiliste otsustustena on 

loogikalised fenomenid ning vanasõnad kui miniatuursed kuns
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titeosed poetiseerivad fakte reaalsest elust (Permjakov 

1979: 10). Selle kolmikjaotusega seab Permjakov vastavusse 

kolm tasandit, mille piires ta loeb mõttekaks vanasõnu klas

sifitseerida. Need on 1) keeleline plaan, 2) loogilis-semi- 

ootiline plaan ning 3) reaalide plaan. Permjakovi enda tä

helepanu on koondunud peamiselt loogilis-semioot ilise plaa

ni ümber (Krikmann 1982: 5).

Semiootiliste klassifikatsioonide loomisel lähtub Perm

jakov kujutelmast, et ka kõige erinevamate rahvaste vanasõ

nad on üksteisele oma mõtte ehk sisu loogilise vormi poolest 

sarnased ning seetõttu on neist paljudel ühine tuumne osa, 

mis suhtub erinevatesse vanasõnatekstidesse nagu invariant 

oma variantidesse ning mille alusel ongi võimalik vanasõnu 

liigitada (Permjakov 1979: 16-17). 1968. a. on paigutatud 

u. 7000 vanasõna süsteemi, mille põhitasandi moodustavad 

loogilis-temaatilised rühmad. Need tähistatakse vastavalt 

kriteersetele tunnustele 2-liikmeliste opositsioonipaaride- 

na nagu "Indiviid ja maailm", "Sarnased ja erinevad", "Ees

märk ja vahend" jpm. Rühmasisese liigenduse määrab ära lau

sungite loogiline struktuur vastavalt opositsioonipaari 

liikmete vahelisele seosele, mis omakorda on veel struktu- 

reeritud põhiobjekti jaatuse, eituse või nende kombinatsi

ooni järgi. Põhitasandist ülespoole on loogilis-temaatili

sed rühmad jaotatud 4 loogilis-semiootilisse invariandiklas

si vastavalt opositsioonipaari elementide vahelisele suhte

le:

I.asjadevahelised suhted ning asjade suhted oma omadus

tega:
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1) kui P, siis A;

2) kuip-l on omadus x, siis on tal ka omadus y;

II, asjade ja omadustevahelised suhted vastastikuses 

sõltuvuses:

1) kui q sõltub p-st ja p-1 on omadus x, siis on 

see omadus ka q-l;

2) kui p-1 on mingi positiivne omadus, y-1 aga mit

te, siis p on parem kui q; (Permjakov 1968: 29).

Et sellises liigituses on määratud vaid üksainus seose- 

tüüp iga loogilis-temaatilist rühma defineeriva opositsioo- 

nipaari liikmete vahel, vois üks ja sama opositsioonipaar 

figureerida mitme eri põhitasandirühma pealkirjana erine

vates ülemklassides, mistõttu tekkisid laialdased võimalu

sed sisult heterogeense materjali kokkupaigutamiseks ning 

homogeense materjali lahkupaigutamiseks (Krikmann 19848: 

364). Seda on Permjakov püüdnud vältida oma süsteemi 1979. 

a. versioonis, kuhu on lisatud u. 3000 vanasonateksti ning 

muudetud oluliselt ka klassifikatsiooni ennast. Põhitasan

di moodustavad endiselt opositsioonipaarid, ent siin eris

tatakse n.-ö. sisu- ja vormitasandi tunnuseid, mis oleksid 

esitatavad maatriksina, kus invariantseid temaatilisi tun

nuseid opositsioonipaaridena kujutataks horisontaalis, 28-t 

vormiloomepaari aga vertikaalis (Permjakov 1979: 53). Siin 

variandis näitab Permjakov vanasõnu mitmetähenduslikena: 

iga vanasõna tekst võib kuuluda ühte vormirühma, ent mit

messe temaatilisse rühma (Permjakov 1979: 55). Tehniliselt 

on muidugi maatriksiline esitus raamatus teostamatu, see

tõttu on sisu- ja vormitasand ära toodud eraldi peatükki-
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des, viidates ka nende vastastikustele seostele.

Kuigi teises süsteemis on arvesse voetud vanasõnade po- 

lüsemantilisust , tekib ka siin mitmesuguseid komplikatsioo

ne, mille olemus seisneb selles, et Permjakov, luues tege

likust vanas onatekst ist "ideetlget", võib teha seda väga 

suuresti suva järgi ning seetõttu liikuda mitmete erineva

te invariantide poole. On ju vanasõnad tihtilugu semantili

ses mõttes üheselt määramatud, ilma konkreetse teadmiseta 

vanasõnade tähenduse ning kasutussituatsiooni kohta võib 

moista ta kujundikeelt täiesti valesti. Teiselt poolt, jäl

gides väga kindlalt vanasõnade loogilist struktuuri, muu

tuks voib-olla oluliseks moni vanasõna komponent hoopis va

les plaanis, näiteks leksikaalsed elemendid, millel on va

nasõnas tegelikult poeetiline funktsioon ning mis sisuli

sest aspektist lähtudes ei oma mingit tähtsust (vt. Krik- 

mann 1984: 393-404). Vanasõnade teksti tähenduse määravad b 
sageli ka tekstivälised tegurid. Ei saa eriti tulemusrik

kaks pidada näiteks alliteeriva teksti lahtimõtestamist, 

kus teksti kujunemist on põhjustanud tänapäeval kindlaks- 

tehtamatud asjaolud. Samuti peab arvestama, et üks ja sama 

vanasonatekst võib kanda endas mitut tähendust (Krikmann 

1982). ).

Permjakovi 1979. a. süsteemiski on nii vormi kui sisu- 

klassid ette antud loenditena, mille üksikliikmed ei ole 

semantiliselt välistuvad. Seetõttu tuleks lähemalt vaadel

da nende klasside sisusuhteid, sest täites maatriksit em

piirilise materjaliga, hakkaksid mingid sisulised oposit

sioonid tõenäoliselt rohkesti korduma, teised aga jääksid 



harukordseteks. See omakorda esitab nõude uurida täpsemalt 

nähtuse leksikaalseid põhjusi, s.t. luua rangem metoodika 

vanasõnade ja nende metatekstide suhestamiseks (Krikmann 

1984: 365). Küsitav on ka kuivõrd hästi töötaksid vormi- 

klassid, kui me peaksime paigutama sinna mitte üksikteksti

dega esindatud vanasõnatüüpe, vaid ühe vanasõna heteroform- 

seid variante. Ilmselt teeks see võimalikuks ühe ja sama 

vanasõna laialikandumise eri vormiklassidesse.

1968. a. süsteemis on paralleelselt katsetatud vanasõ

nu ka keeleliselt klassifitseerida. Esimeseks distinktsioo

niks on siin kujundlikkus ja mit t ekuj undlikkus . Eristades 

sealjuures veel vanasonalisi ja konekäänulisi üksusi saab 

Permjakov 4 põhitüüpi: 1) mittemetafoorsed kõnekäänud; 2) 

mittemetafoorsed vanasõnad; 3) metafoorsed kõnekäänud; 4) 

metafoorsed vanasõnad (Permjakov 1968: 13) • Edasine liigi

tus toimub süntaktiliste ”lopetatuse-lopetamatuse” ning 

"üksiku ja üldise” kategooria alusel kolmeks lausekonst- 

ruktsiooni tüübiks:

A. Üksikud lõpetarnata-konekäänud

B. Üksikud lopetatud-vanasõnad

C. Üldistavad 1opetatud-vanasõnad (Permjakov 1968: 15).

Need jaotatakse omakorda liht- ja liitlauseteks, kus

juures kõnekäändude puhul arvestatakse, missugusesse lau

sesse ta paigutub kõnetekstis. Kommunikatiivse funktsiooni 

järgi eristatakse jaatavaid, eitavaid ja küsilauseid.

Probleemseks osutub siin kõnekäändude ja vanasõnade 

eristamine ”16petatuse/lopetamatuse” järgi, parema tulemu

se annaks ilmselt kriteerium ”üldistav/mitteüldistav”. Näi



21

teks minevikuvormi kasutamine välistab lause tajumise ül

distavana, kuigi ta süntaktiliselt võib ju olla lõpetatud. 

Teisalt vib vanasõna oma aktualiseerumisprotsessis vasta

valt kasutaja antud objekti kohta esineda nii vanasonalise 

kui ka kõnekäänulisena. Žanriliselt mitmeti tõlgendatavad 

on ka mitmed elliptilised konstruktsioonid (Krikmann 1982: 

6-12).

Nagu iga uus asi, on ka Permjakovi tööd esile kutsunud 

vastakaid reageeringuid, alates vaimustunud hurraahüüetest, 

lõpetades täieliku mahamat erdamiseni, kusjuures autori pea

miseks puuduseks on loetud isegi kaldumist strukturalistli

ke uurimismeetodite poole (Anikin 1976: 277). Ajapikku on 

muidugi esimesed emotsioonid vaibunud ning ilmunud ka asja

likumaid sõnavõtte M. Kuusilt ning A. Krikmannilt, kes on 

tunnustanud Permjakovi teooria edasiarendamises, ent näida

nud ära ka puuaused, miks Permjakovi süsteem printsiibis 

hästi ei tööta, millele eespool ka viitasime.

Teatud mõttes poleemiliseks Permjakovi klassifikatsi

ooni suhtes võiks pidada M. Kuusi katset luua internatsio

naalne vanasonatüübistik, mis kõrvaldaks Permjakovi süstee

mi rakendamisel tekkinud raskused ning oleks paremas vasta

vuses internatsionaalsele materjalile omase mitmekesisuse 

ja sarnasusega (Kuusi 1972: 710). Vanasõnade vahelist tüü- 

bisiseseid ja tüüpidevahelisi sisu ja vormi vahekordi on 

Kuusi vaadelnud juba mones 1960.-ndate aastate töös (Kuusi 

1963; Kuusi 1967). Esimeses mainituist annab ta ka oma tun

tud formulatsiooni vanasonatüübi kohta: "Läheisesti toi

siinsa liittyvät eri sananparret muodostavat sananparsi-
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pesyeitä. Eri sananparsilla voi olla yhteinen idea, käyttö

yhteyden ja - tarkoituksen määräävä lähekkäinen merkitys- 
hsisältö, silloin ne ovat synonyymisanaparsia. Jos niillä on 

yhteinen formula, puhutaan konf ormisest a sananparsipeip&es- 

tä. Jos eri sanaparsilla on yhteinen ydin (=keskeinen kuva

elementti /.../), ne ovat toistensa variaabeleita, muodos

tavat invariant t iydintä vaihtelevien ideain ja lausekuvioi- 

den elementtinä käyttävän variaabelipesyeen." (Kuusi 1963: 

340).

1970.-ndate aastate algupoolel on Kuusi avaldanud mõnin

gaid fragmente oma teoksil olevast rahvusvahelisest vanaso- 

naklassifikatsioonist (Kuusi 1970; Kuusi 1972). Süsteem ter

vikuna on tänini ilmumata. Avaldatuse fragmendid lasevad ai

mata, et süsteem on kavandatud kolmet asandilisena: makro- 

tüüp, makrotüübi alltüüp ning mikrotüüp. Nagu Permjakovgi 

oma, oponeerib ka Kuusi süsteem linaarsete opositsioonipaa- 

ridega, kuid erinevalt Permjakovist defineeritakse oposit

sioonidega ülemastme klasse (makrotüüpe). Näit, makrotüüp 1 

annab opositsioonipaari üks:kaks (mitu). Makrotüübi alltüü

bis loetletakse rahvusvaheliselt produktiivsemaid ideid, 

milles kõigis opereeritakse suhetega ”üks:kaks” voi "üks: 

:mitu”, näit. 1.1. Pole hea x-ida üksi. Hea on x-ida koos 

1.5. Kaks (palju inimesi) on parem (tugevamad, targemad, 

usaldusväärsemad) kui üks jne. Mikrotüüpe, mis esitavad vas

tava põhiidee eitust, tähistatakse sama numbriga miinus mär

gi all, näit. 1.1 " Üksi on hea. Mikrotüüp toob iga allmak- 

rotüübi kohta juba kujundliku leksikaga asendatud alltüüpe, 

näit. 1.1 A. Elada B. Seista C. Edeneda, kasvada. D. Käia.



E. Armastus, sõprus, austus, F. Room (estada), mure (treda) 

G. Tüli (trede) H. Põlemine.

Hoolimata suurtest erinevustest on Kuusi süsteemil Perm- 

jakovi süsteemiga võrreldes samad hädad, mis taanduvad kahe- 
ep le omavahel seotud faktorile: 1) semantiliste kirjanduste 

mittetäielik väljajätteline iseloom ja 2) klassifikatsiooni

de hierarhiline, puukujuline konstruktsioon (Krikmann 1974: 

866). Süsteemide loomisel ei arvestata, et kontekstivabu va

nasõnu on võimalik semantiliselt kirjeldada mitmetest eri 

aspektidest, mille tõttu vanasõna kui juhis on üheselt mää

ramatu. Püüdes leida vanasõnadele ühest tähendust "ideede" 

näol, jäävad need puudulikuks, kuna nad peegeldavad vähest 

osa teksti leksikaalsetest elementidest ja suhetest ning 

nad ei sisalda teksti voi tema komponentide interpretatsiooni 

võimalusi (vt. Krikmann 1974: 867).

Kolmanda vanasõnade sisulise klassifitseerimise katsena 

võiks vaadelda A. Hussari, A. Krikmanni ja I. Sarve koosta

tud ”Van$sonaraamatut” (Vsr), milles süsteemi loomine on eel

kõige tingitud vajadusest paigutada eesti vanasõnad süsteem

se lugemismaterjalina. Seetõttu ei seatagi siin eesmärgiks 

lahendada vanasõnade klassifitseerimisel tekkivaid semanti- 

kaprobleeme, millele A. Krikmann oma artiklites on kordu

valt tähelepanu juhtinud, küll aga on püütud leida võimali

kult mõistlikke kompromisse vanasõnade süstematiseerimisel, 

et jouda tulemusteni võimalikult vähese vägivallaga (Vsr: 

574).

Süsteemi pole loodud mingite järjekindlate printsiipi

de alusel, pigem on ta tekkinud järkjärguliste väljaselek- 



teerimisoperatsioonide ja täpsustuste tulemusel, millest 

esimeseks oli kindlalt koherentsete vanasonarühmade ning 

mõningate sisult voi süntaktiliselt homogeensete ainesile- 

mi te väljaselgitamine. Neist saadi mingi esmane karkass 

edasisele, aga iseendast veel täiesti formeerumata süstee

mile. Järgnevalt vaadeldi materjal veel mitu korda läbi 

ning iga ringiga ahenev korraldamata tüüpide hulk püüti 

ühekaupa voi rühmiti sobitada üha enam liigenduvaile tee- 

maväljadele (Vsr: 573-574).

Üksiktüübi paigutamisel on semantilist kujundit tolgen

datud võimalikult konkreetselt, arvestades sealjuures ka 

selle kujundi produktiivsust, tema eksisteerimisvoimalust 

ka laiemas kujundisüsteemis.

Ühelt poolt vanasonakogumitele iseloomulik vähesage- 

daste ideede paljus ning sagedaste ideede vähesus, teiselt 

poolt soov luua suuruselt enam-vähem ühtlaste allüksustega 

süsteem, on tinginud vajaduse liigitada n.-ö. väljastpoolt 

lähtudes. Ühelt poolt loomulikult struktureeruv, kuid tei

salt struktuuripäratu vanasonaaines on püütud seetõttu 

rühmitada nende sujuvas üleminekus teineteisesse, s.t. ma

terjal on püütud liigitada nii detailselt kui võimalik, 

vältides seejuures liiga väikeste rühmade teket. Pealkir

jastamisel on soovitud, et nad kataksid rühmades paikne

vate vanasõnade sisu, kuid ei oleks ka liiga pikad. Alam

astme rühmad on seesmiselt korrastatud kujundilike, süntak

tiliste tunnuste vms. järgi, mis pealkirjades ei kajastu.

Keskastmes on püütud alamastmes sünonüümsetest vana

sõnadest tekkinud rühmaalgmeid järjestada kas ajalisteks, 



kausaalseteks vanasõnadeks ja modaalseteks stsenaariumi

deks voi grupeerida neid n.-ö. paradigmadeks, näiteks min

gi probleemi alternatiivseks lahenduseks. Loomulikku kor- 

raldumisprintsiipi on järgitud ka sel juhul kui sünonüüm

sete vanasõnade sülemeid ei teki.

Selgus, et selline sujuv üleminekuprintsiip on raken

datav ka süsteemi kõrgeimal tasandeil, nii et mitmed süs

teemi ülemjaotused saab järjestada selliselt, et tekib si

sulise pidevuse illusioon. Üksteisesse sulavate tunnuste 

alusel on formeeritud ka süsteemi ülemklassid, milles süs

teemi algusest lopu poole liikudes ilmneb järjekindel suun

dumus liikuda ‘mad alamalt kõrgemale”, "lihtsamalt keerulise

male". Nende muutustega koos on märgatavad tendentsid va

nasõnade semantilise määramatuse suurenemise ning kesk- ja 

alamklasside sisulise koherentsuse suunas.
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II KOERA, HOBUSE JA VEISEGA SEOTUD METAFOORID 

UNGARI VANASÕNADES

Semiootilise vaatlusplaani kõrval, mida G. Permjakov 

peab vanasõnade kogustruktuuris ilmselt olulisimaks, eris

tab ta neis veel keelelist ja nn. reaalide plaani (Permja

kov 1979: 11). Viimase plaaniga ei jõudnud Permjakov ise 

paraku kuigivõrd tegelda, vanasõnade metafooriloome uurimi

sel on see plaan aga printsiibis väga oluline. Reaalide 

plaani lähem vaatlus vanasõnades on vajalik ka sisuliste 

vanasonasüsteemide parandamise huvides. G. Permjakov, M. 

Kuusi jt. selliste süsteemide loojad opereerivad vanasõna

de sisu kirjeldavate metatekstidega, kusjuures üleminek va- 

nasonatekstilt ideetolkele toimub n.-ö. üheainsa hüppega, 

ilma tuletusprotsessi ennast näitamata ja selle reegleid 

fikseerimata, mis võimaldab tõlgenduste suurt meelevald

sust .

Käesolev töö püüabki vaadelda seoseid ungari vanasõna

de ja kõnekäändude välise ja tegeliku sisu vahel ühest va

nasõnade troobimoodustustes produktiivsemast reaalide klas

sist - loomade klassist-tehtud väljavõtete põhjal. Analüü

sitavateks olen valinud koera, veise ja hobuse, kuna nad 

esinevad kõige sagedamini nii ungari kui ka teiste rahvas

te vanasonapärimuses.

A. Krikmann on provisoorselt hinnanud 60 rahva vanasõ

nades esinevaid zoonüümide saged ussuhteid. Arvestades iga 
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looma liigina, s.t. iga looma üldnimetuse alla on arvatud 

kõik ta toulised, soolised, ealised jm. erijuhud, on ta 

saanud järgmise esikkümnendi - 1) koer; 2) hobune; 3) veis; 

4) eesel; 5) kana ja kukk; 6) hunt; 7) lammas/oinas; 8) 

kass; 9) kala; 10) madu (andmed pooleliolevast tööst). Loom- 

sümbolite ja -referentide sagedus! on analüüsitud ka Lundi 

ülikooli Etnoloogia ja Rahvaluule Instituudi vanasonakol- 

lektsiooni põhjal. Selle tulemusena on täheldatud koduloo

made suurt dominanti võrreldes metsloomadega, mis on ka 

täiesti mõistetav - seletab ju inimene maailma selle abil, 

mis talle endale lähedane ja tuntud. Sagedussuhted on roots

laste analüüsis küll veidi teistsugused: 1) veis; 2) hobu

ne; 3) koer; 4) kass (tüübihulkade lõikes siga); 5) siga 

(tüübihulkade suhtes kass) (Rooth 1968: 286-287). Esikolmik 

on ncaga põhimõtteliselt sama.

Sagedasemad loomad olen valinud seetõttu, et neid on 

kõige mitmekesisemalt vanasõnades portreteeritud ning nen

de kaudu on võimalik näidata, kui rohkesti semantilisi tun

nusjooni, tihti vastakaidki, fraseoloogiline ja paröömiline 

traditsioon eristab neis oma “tegelaskujudes”.

Materjal ise pärineb ungarlaste olulisemast vanasna- 

publikatsioonist - 0. Nagyi "Magyar szolasok es közmondasok" 

(ON) -, mis sisaldab ühelt poolt ühis- ja rahvakeelseid 

ning paikkondlikke vanasõnu ja fraseoloogiat, teisalt aga 

vanematest allikatest pärinevat ainest. Ungari paröömikas 

esinenud loomregerent ide üldpildile andis täiendust paral- 

leelaines, küll mitte taies ulatuses, sest ulatuslikumalt 

sisaldab A. Krikmanni infoteek kõnekäänulisi vasteid eesti 
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ja soome osas. Mitmesugustele raskustele sattusin materja

li liigitamisel ja esitamisel mitte ainult seetõttu, et re

aalide plaanis, s.t. kujundi järgi on vanasõnu liigitada 

sama problemaatiline kui nende ideetolgete järgi. Raske ja 

ilmselt isegi võimatu on esitada ühtsel alusel üldistava 

lause kujulisi vanasõnu ning paarisonalisi fraseologisme.

Lopptulemusena olen "portreteerinud" loomi kolmes "re

aalelulises" plaanis. Esiteks jälgin looma kui üldbioloogi- 

lise olendi iseärasust, nagu välimust, toitumist, psüühilis- 

emotsionaalseid iseärasusi käitumises, häälitsusi ja muud. 

Teiseks vaatlen loomi suhetes nii oma liigikaaslastega kui 

ka muude loomadega. Lõpuks käsitlen loomi vahekorras inime

sega ning toon ära ka situatsioone, kus eri loomad esinevad 

samades voi sarnastes kontekstides.

Materjali analüüsil on mulle abiks olnud ungari vanaso- 

nakogumiku koostaja 0. Nagyi põhjalikud kommentaarid ungari 

vanasõna kasutussfäärist. Et tegemist on vanasõnade ideetl- 

getegam ei ole püütud neist kramplikult kinni hoida, vaid / 
liikuda "allpool" seda tõlget. Analüüsil olen kasutanud ka 

A. Krikmanni terminoloogiat. Vastavalt sellele nimetatakse 

vanasonateksti otsest puhtkeelelist sisu plaani L-keeleks, 

L-tähenduseks, teksti ülekantud, poeetilist tähendust aga 

P-keeleks, P-tähenduseks (Krikmann 1984: 151).

Koera liiginimetuse alla kuuluvad peale üldmõiste kutya 

veel ugrilist päritolu eb (vrd. mansi ämp) . Toukoertest esi

nevad vaadeldud materjalis tõenäoliselt lääneslaavi pärit

olu agar, (hurdakoer), suur valge tokerja karvaga lambakoer 

.komondor ning sellest väiksem ja vähem karvane kuvasz, mo- 
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lemad türgi laenud, väike must ajukoer puli ning taksikoer 

kopo (Balassa 1982: 267; MESZ).

Veised on soo ja vanuse järgi eristatuna iraani laen 

tehen ( lehm ), lounaslaaviline bika (pull), ökör 

(härg), üsz (lehmamullikas), tiho (härgmullikas) ning 

borju (vasikas). Viimased neist sõnadest on laenatud türgi 

keeltest enne maale asumist, kontaktide tõttu türgi hõimu

dega ongi ungarlastest saanud loomakasvatajad (Balassa 1982: 

267; MESZ).

Hobuse nimetus l0 pärineb ugri algkeelest, tema "nais- 

esindaja” ( kanca ) on slaavilist päritolu sõna, esödor 

(täkk) tõenäoliselt kumaani-petseneegi laen, csiko (varss) 

on deminutiivtulet is varsa kut sumissonast esi (MESZ).
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; LOOMAD ÜLDBTOLOOGILISTE OLENDITENA

Loomade kehaehituse, suuruse, jm. sarnasega operee

ritakse peamiselt võrdlustes. Võrdlusalustena esineb mingile 

loomale väga iseomane tunnus, väljendamaks selle omaduse in

tensiivset kuuluvust ka inimesele, näit. L’r os . min t. _a z .QkÄH 

(ON b 676) /T uge y n a g u ..här g/ . Härja kui töölooma kasutamine 

tugevuse võrdkujuna eeldab tõenäoliselt, et ka võrreldava 

tugevus torkab just töö juures silma. Härja suurust ja joudu 

iseloomustavad ka hüperboliseerivad võrdlused, milles härg 

on tegevuse objektiks, nagu Olyan_ershogya bikat is

megöIne (ON b 684) /Nii tugev, et tapaks ka härja ära/ või 

Olyan hes, hogy megenne egy ökröt (ON õ 43) /Nii näljane,

et sööks ühe härja ära/.

Koer kui üldjuhul vaiksemat sorti koduloom pakub võima

lust näiteks lühikese kasvu iseloomustamiseks: Akkoha,mint 

a kutya. .ülve. (ON k 2039) /N i i suur n agu k o e r i st ud e s /, võrd

le eesti Pikk ku _p eni kükitab (Trv). Ungari materjalis kasu

tatakse koera pikkust ka mõõdu, ulatuvuse väljendamiseks 

üldisemas mõttes: Ket .kutya hosszat se. (ON k 2106) /Poleka- 

he koera pikkustki/ tähistab nii lühikest aega kui vahemaad, 

Kinyult.kilenc Jguty (ON k 2106) /veninud üheksa

koerapikkus e ks/ öeldakse oma riietega suur ustava inimese 

kohta. Arusaamatuks jääb aga, millest tuleb sõnastuselt lä

hedase Kl va n na k ny ui va k i 1 efc a ga r h 0 s_s za^ra (ON a 119) /Nad 
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pn .veninud üheksa hurda koer pikkuseks/ s uur t ühend us_muu-

tus. Viimane kõnekäänd käib nimelt üksteisega väga usaldus

likult käituvate inimeste kohta.

'Tavapärane on, et vaadeldud loomaliikide puhul räägitak

se rohkem nende füüsiliselt iseäralikest esindajatest: Kõver 

mi nt a göböly (ON g 21?) /Pa K§_.na.^u .nuum loom/; ügy. me , m i n t 
aparipa (ON p 242) /Läheb nagu ratsahobune/. Millisele ini

mesele me seda omadust üle võime kanda

susest: Spvany mint e . ( ON g 21/)

sõltub looma iseära

/Kõhn nagu üks setu

kas/ ning Soy apy  mi nt a z a ga r (ON a 121) /kõhn nagu hurda-
---------AU-

koer/ ei saa me sugugi ütelda ühe 

tukaliku kõhnusega seostub midagi

ja sama inimese kohta. Se-

haiglaslikku, lahjat, hur-

dakoera kõhnust täpsustavad aga paralleelmater jali iseloomus-

tused - soome takaa hoikka, eesti peenike, sale vm

Silmaga eristame me üht liiki loomi üksteisest värvi ja

karva järgi. Värvi abil iseloomustatakse loomi ka vanasõna

des, kusjuures tähendusskaala on juba ühe looma puhul vägagi 

lai. Kiuliselt on põhjendatud kõnekäänud Hiska.tehen fia (ON 

r 1/6) /Punase lehma poeg/ ja Kz. is a szoke Jehen^ekbor 

/Pee..oni. ka. heleda 1 ehmavasikas/ õnneliku inimese kohta, 

sest õnneks peeti kindlasti hea piimaanniga punast tõugu leh

ma või tugeva ning rasvase piimaga heledakarvalise lehma oma

mist (vt. Balassa, Ortutay 1928: 289). Teistes kontekstides 

võib lehma värvil olla muidki tähendusi. Vanasõnas Eekete 

tehennek is £eher a te.je (ON t 231) /Mustalgilehmal onval- 

ge piim/ määrab troobi põhisisu, vastandus must— valge. Lehm 

ja piim tähistavad siin tootjat ja produkti, mida võib sama



, I *edukalt asendada moni muu paar - loom: tema toode - nagu 

eesti vanasõnas Mustal kannal omma ka valge muna (EV 6945). 

Ungari vanasõnas Sötejtben minden tehen fekete (ON s 389) 

/Pimedas on kõik lehmad mustad/ esineva musta lehma paral

leeliks eesti jpt. rahvaste vanasõnades on hall kass (EV 

14527). Tuhm värv seoses sõnaga kõik omandab tähenduse ühe

sugused, eristamatud vms. looma valik viimast laadi konteks

tidesse pole vist täiesti vaba: sobilikumad oma välimust 

varjama on ilmselt loomad, kes mujalgi fraseoloogias võik

sid tähistada naisi.

Erinevaid tõlgendusvõimalus! on ungari kõnekäändudel 

Rlpetta fekete tehen a lbra (ON t 212) /Mugt. lei?» as - 

tus jala peale/; A_fekete bika a lbujjra hagott (ON b 670) 

/Must pull, astus talle varvastele/, mis rahvusvahelises ula

tuses võib tähendada näiteks seda, et polda kogenud abielu- 

raskusi: võrdle inglise kõnekäändu The black ox never trod 

on ,his foot (TO 103)» ehk ka lihtsalt häda, ebaõnne voi sur

ma (Taylor 1975: 153-155). Et viimane tähendus on primaar

ne, tuleb arvata keskaegse ikonograafia põhjal, kus tihti 

kujutatakse personifitseeritud surma sõitmas härjarakendil. 

Veel varasemale uskumusele viitavad saagad, kus surm esines 

musta lehma kujulise deemonina (Rörich II: 555). Ungari ma

terjalides võivad aktualiseeruda kõik eespooltoodud tähen- 

dusvariandid. Musta härga asendab näiteks ühes variandis 

Csöszökör / valve härg/.

Tõuiseärasusega võib seletada ka halli hobuse headuse 

ja töökindluse kohta käivat vanasõna Nem paripa,_na nem 

szürke (ON p 249) /Kui pole hall, siis pole ratsu/, millel
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on analooge väga paljude rahvaste paröömikas. Et hinnangud 

hobuse värvi kohta on tihtilugu seotud mütoloogiliste taga

maadega, viitab riimiline kõnekäänd ebausklike pilkamiseks 

Tarka lovat lätok, sok szerencsttalalok (ON 1 694) /Näen 

kirjut_hobust,leiannne/ • Vulgaarse varjundiga ütluse õn

nelikuks saanu kohta Tarka a arany a_markaba (ON

k 18?) /Kirju mära ,sitZus .ku1da pihku/ võib usutavasti ühen

dusse viia naljandiga eeslist, kes sittus kuldtukateid (Rö- 

rich III: 840), s.t. motiiviga tüübist AT 1539. Sõnaühend 

pihku sittuma esineb ka eesti kõnekäändudes, näit. Ja mul nä- 

gu_lindolekspiussesittunud (Jür).
Valge hobuse kujundil on ungari vanasõnades halvustav 

maik, mis võib tulla muude põhjuste kõrval ka valge hobuse 

ebapraktilisusest majapidamises. Valge värv hobuse halva 

omadusena on üle kandunud ka naisele: Margit asszony, feher 

jOj rit kan valikabbol. j o_ (ON m 384) /Margitistnainejakim- 

mel hobune - sest tuleb harva ; võrdle karjala vanasõna 

Piir top iät ä hevosta j a Oku. nimis t ä_akkua ei^ (Kr j

583). Muide - samalaadset kõrvutust halli hobuse ja kiilas

päise mehe vahel leiame ka Karjalas ja Karakalpakkias (5 252), 

siin aga on mainitud omadused soovitavad.

Ungari vanasõnade Eljptt Alarton szürke 1ovon (ON m 445) 

/Mart tuli hallil hobusel/ ning Tel, tavasz, os.z,, nyar JArjs;a_ 

lovon jar (ON t 287) /TalVj^Jcevad^sügj^^suviJ  ̂

hobusel/ vene vastes sõidavad kevad ja sügis hallil hobusel, 

Soomes, Karjalas ja Eestis aga mitmel või koguni üheksalha- 

buse.l (PS 386). Esimesel pilgul täiesti iselaadsetena tundu

vatel epiteetidel saab oletada siiski ka mingit semantilist 
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ühisosa: tähistab ju kirju fraseoloogias ka mitmekesidust, 
paljude erinevuste kooseksisteerimist, antud juhul ilmasti

ku muutlikkust ühes voi teises aastaajas, ning sellisele 

paljusele võiksid vihjata ka mitu ja üheksa. Sügise iseloo

mustamine halli värvi kaudu on aga üsnagi sagedane.

Soiduloomal tulevad ja lähevad personifitseerituit ka 

näiteks haigus, õnnetus, eri loomadega markeeritakse nende 

hädade tuleku ja mineku erinevat kiirust.

Läikiva ja sileda karvaga hobune on metafooriks püha- 

päevarivais üleslöödud noormeeste ja poiste kohta - Fnylik 

mint a j1 oi tarto11 paripa, szore (ON p 241) /läigib nagu, häs- 

tipeetudratsu_karv/; Szore _ aj ani ja. a. .esikot (ON sz 1212) 

/Karypakub yarssent ostmissituatsioonis, mille kaudu 

sageli räägitakse naisevotust, ka tütarlastele - Nem_veszik 

lavat csupnszrrt (ON 1 772) /Hphust ei..osteta.üksnes„ 

karva pärast/.

Koera värvust ja karva saab tolgendada kaheti:

1) välimus on vastandatud sisemusele, Näiteks rohkete 

vastetega Akar feher, akar fekete, eleg hogy kutya (ON k203?) 

/Olgu valge voi must, piisab et ta on koer/;

2) välimus kui liigile ühine tunnus, näiteks Könnyen 

i sme r i k az e b e t s z o^r e r o 1 (ON e 127) /Koera tuntakse kerges- 

ti karvast/. Sellele vanasõnale leidub Eestis nii otsene 

vaste koera tun,as karvast (EV 4110), aga ka eitav kaudvas- 

te Ara arva koera karvast, yaid hambas!. (EV 4188), mil1e 

erinevuse tingib see, et jaatavas lauses mõistetakse koera 

liigikuuluvust, teisel juhul indiviidi, kelle väliste ja 

sisemiste kvaliteetide ümber jutt käib.
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Rohkusele väliste tunnuste järgi viitab ka võrdlus 

Annyi van, mint a tark/a kutya (ON k 2048)/niipalju kui 

kirjusid koeri/, mis omakorda seostub vanasõnaga Nemcsak 

egy tarka kutya van a yilagon (ON k 2324) /Maailmaa .J)ple,. 

ainult_üks kirju koer/, s.t. kirjusid on palju, seetõttu 

ei määra see tunnus omapära. Paralleelmaterj aiis on võrd

lusele samatuumaline vaste 1 untud kui kirju koer (sks, ee 

jm.). Seega - koerad on enamasti ühevärvilised ja kirjud 

torkavad nende hulgas peagi silma, niisama nagu halva kuul

susega inimesed (Rörich II: 448). Ungari samastruktuurili- 

ses võrdluses on epiteet kirju asendatud halvaga, mis on 

koera puhul samuti teadaolevaks, meeldejäävaks tunnuseks 

ning väljendub otseselt. Vasturääkivuse põhjuseks on siin 

sõna kirju erinevad tähendusvariandid nagu ühelt poolt ki

revatest üksustest koosnemist, teisalt aga ka segasust ning 

ohtlikkust. Samuti mõjub kaasa see, et kirju öeldakse siin 

koera kohta, kes on siin kasutusel halva t ähendusena(Vakk 133H153

Vanasõnas Kutya szokott egy borben jarni (ON k 2310) 

/Koer on harjpnud ühes hahas käima/ sõltub tähendus tõenäo

liselt teatud rõhuasetusest:

1) koer käib ühes nahas, inimene peab nahka, s.t. rii

deid vahetama;

2) koer on harjunud ühes nahas käima.

Erinevalt eelmisest tõlgendusest kannab siin koer märk

sa enam koerale iseloomulikke pejoratiivseid omadusi nagu 

alatus vms., üks nahk näitab aga nende muutumatust, püsi

vust .

Euroopaliku levikuga on vanasõna Kutyaharapast szorevel
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(ON k 2354) /Koera, hammustus t__ke^y.^ga/ kujund on pärit rah

vameditsiinist, mille õpetuse järgi tuleb koerahammustust 

ravida sama koera karvadega, s.t. sellega, mis põhjustas 

häda, ning kandunud üle ka pohmeluse ravimisele ja saanud 

vanasõna põhiliseks tähenduseks (Röfich II: 455).

Vaatlusaluste loomade somaatikast on met afooriloomelt 

kõige produktiivsem saba_ ning eri loomade puhul esineb ta 

üpris erinevates ku j undipilt ides. Veise puhul on domineeri

vaks mitmed reaalelulised visuaalid. Triviaalvordlust e nagu

Lus tjqSj . mint  a . t ehenf ^-k (ON t 239) /lögane nagu lehmasaba/ 

kõrval on saba võrdlusaluseks ka iroonilises ütluses Messze 

orszagot j art be mint a tehen farka; egyik färpofätol masi- 

kig (ON t 205) /Käis kaugel maal nagu lehma saba: ühelt kan

nikalt teisele/, mis käib vähe reisinud inimese kohta.

Võrdlusi esineb ka koera sabaga: Fe1ai1 minta.kutya- 

fark (ON k 2349) /s e i s a, b . p ü s t i n ag u koera, s aha/. K u mmal i s e 1 

kombel võrdsustatakse mitme looma puhul saba inimese mõistu

sega: Ügy jätszik az eszevel, mint a kutya a farkaval (ON 

k 2184) /mängib oma mõistusega nagu koer oma sabaga/; 

Felcsavarja az eszet, mint a döglött borju a f arkat (ON b 

1073) /kerib oma mõistust kokku nagu lõpnud vasikas oma sa

bal > Alnttazesze,mintazökörfarka (ON ö 13) 

on alaspidi kasvanud nagu, .här j a sab.aZ on kõik ütlused väga 

rumalaks jäänud inimese kohta. Kui esimeses kahes võrdluses

on olulised konkreetsed situatsioonid seoses loomade ja nen

de sabadega, siis härja puhul annab kogu ütlusele erilise

tähenduse härjale konnotatiivselt omane rumalus. Härja sa

ba allapoole kasvamine esineb ka muudes variantides mille
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gi vähe areneva ja kasvava võrdkujuna. Looma saba kaudu 

kõneldakse ka mitmetest päramistest otsadest, mida saab 

seostada saba kui kõige n.-ö. tagapoolsema asjaga. Näiteks 

1) inimsuhete plaanis Htuljarmintazökörfarka (ON ö

21) / Kai b  t aga .nagu . här j.a _s ab a/ ;

2) mingi lõpetamata asja tähenduses: Benn vagyon mar a bika 

buzaban,, osak a fax^ka all, kj . ( ON b 672) /pull olgu juba

, ainult saba on väljas/; võrdle eesti Üle_ koe

ra saab, aga üle saba ei saa (EV 4192);

3) mingi väga väikese hulga tähenduses: Mg egy borjufarkat 

sehagyottra (ON b 1098) /ei jätnud is_e^^ yasikasaba 

järele/, kusjuures hulga väiksust rõhutatakse veel oma 

liigi kõige pisema esindaja — vasika-saba kaudu.

Hobuse saba kaudu saadakse vanasonakeeles osa suurest 

õnnest Eele j e f ord it j a a f eher _16_ a_ f ar kat (ON & 613) /tema 

poole suunas valge hobune oma, saba/ ja Megkapta a szürke lõ 

f.arkat (ON 1 609) /sai halli hobuse, sabast kinni/. Hobune 

ja onn kuuluvad kokku ka muude rahvaste fraseoloogias, näit.

saksa Pferdesglück (Wu 439).

Mis puutub looma jalgadesse kui kujundisse, siis esineb 

siin eri loomade puhul ka ühisjooni. Veise ja hobuse kui 

suurte ja raskete loomade kellelegi pealeastumine voi löö

mine jalaga põhjustab hirmu ja ebameeldivusi nii tegelikus 

elus kui ka paröömikas. Eespool nimetatud Mustahärjapesle- 

astumise_krval tähistab ainelist häda väljend Rahago11 . 

az erszenye^re (ON 1 648) /Hobune_ astus rahakotila/ ning mui

du õnnetust: Minden lo felr .a szerende tlent (ON b 767) 

/Iga hobune lööt) õnnetut j alaga/ .
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Kujundipüdilt sarnased, ent tähenduselt hoopistükkis 

erinevad on eufemistlik Kilöga csikolab (ON es 204)/varsa- 

jal g r i p uh, v äi ,j a/ lapse tatise nina kohta, millele paralleel- 

materjalis on vasteks eesti Varsa .jala.väljan (San) jpt. va

riandid ning teisalt K il og|a 1 o 1 ab (ON 1 808) / hobuse j alg 

y.i.pub .välja/ pealtnäha sileda, ent tegelikult ebaausa ja sa

lakavala ettevõtmise läbinägemise kohta. Et hobune pole aga 

nendes kontekstides ainuvõimalik, näitavad ungari enda sama 

tüüpide teised variandid.

Füüsilistest defektidest põhjustatud hädasid kirjelda

takse rohkem hobuse ja koera puhul, kellel need täisväärtus

likku elamist ja ülesannete täitmist märksa rohkem segavad 

kui näiteks lehmal. Ülekantult võimaldavad nad viidata ana

loogilistele, kuid "kõrgemat järku” puudustele, sealhulgas 

pime ja kurt näiteks info vastuvõtul ja töötlemisel, s.t. 

puudustele mõistuse osas: .Sokat er as anta ku t y a Sud ai*a, k ON 

b 1279) /Kaua läheb lombakas koer Budasae/. Tekinget,. mint 

vak kutya az ugaron (ON k 2172) /Vaatab nagu pime koer.söö.- 

damaal/. Rahvusvaheliselt väga levinud on motiiv hobuse ko- 

mistamise kohta, mida seostatakse inimese eksimustega. Un

garis on see motiiv samuti väga esindusrohke, näit. A lonak 

ngy lbavan,mgis_botlik (ON 1 713) /Nohus ei on neli j ai - 

ga, aga ikka komi st ab/ aga ka N® m s u d a _> ha me g b o tl i k v ak 

lo (ON 1 769) .kui pime hobunejcpmi^ta^• Pimedast

hobusest kui ohtlikust sõiduvahendist võidakse vanasõnas 

rääkida ka täiesti otseses tähenduses: V_ak 1 oy ai . t eme to. 

s z el en j ar az emb e r (ON 1 785) /^i^pjda. hobu sega sõidab ini

mene surnuaia veeres/. Irooniliselt kasutatakse aga vord- 



39

lust Szüket, mint a 16 osszel (ON I 652. ) /Kurt_naguhobu- 
nesigisel/ •

Söömis- ja seedimisprotseduuride kirjeldustes on määra

vaks see, kas vastav loom on suur voi väike ja kas ta on ini

mese poolt eesmärgikindlalt ja reguleeritav voi on jäägi- 

sööja. Seetõttu näidatakse rikkalikult toidetavate ja suu

re söomisvoimega loomade kaudu head isu ning mõõdutut söö

mist, näit. Annoit eszik mint a lo_ (ON 1 603) /Söök.palju 

nagu_hobune, Nyeli» az ökör a j 6 szenat (ON ö 28) /Nee- 
, 1, .

l ab nagu  härg head heina/ . Irooniline võrdlus U&Lal—nek1 • 

mint ök^ szalmanak (ON ö 38) / Sööstab_naguhärg

olekuhja kallale/ käib inimese kohta, kes endale taldrikus

se tõstmise asemel on suure toidukausi kallale asunud.

Megesziavörösbiks (ON b 677) /punane, pull sööb är,a/ 

öeldakse ungaris tulehävingu puhul. Tuld ja tulejumalaid 

kujutatakse punase värvi kaudu paljude rahvaste fraseoloo

gias, kahjutule sümbolina on Euroopas üldlevinud punaseku- 

ke kujund. Kukk ja punane tuleleek on liidu loonud arvata

vasti koidupuna vahendusel (Vakk 1984: 59) • Ka punane ja 

pull ei ole eriti lahus seisvad mõisted ei reaalelus (pulli 

punakas värvus, ärrituvus punase suhtes) ega fraseoloogias 

(ungari jii^g^er/härmav er i/ > eesti punane_pullike ) • Mingi 

asja põlemisest, tulest aga kõneldakse sageli tulekeele söö

mise, neelamise, limpsamise vms. abil, seega ära söönud so

bib samuti hästi tule hävitustöö metafoorseks iseloomustu

seks .

Koera ja toidu suhetest kõnelevates vanasõnades mõju

vad kaasa koerale tavapäraselt omistatavad negatiivsed



jooned. Et koer on kõikesööja ning pistab kinni ka raiped 

ja jäätmed, on mingi asja voi inimese koerale söögiks mää

ramine sellele väga halvaks hinnanguks. Sageli esineb seda 

sõimus: Egyemeg akutya(ON k 2065) /Koer söögu /; Kutynak 

Yaio. (ON k 2216) /Koera jaoks/ voi hüperboliseerituit Eb se 

venne fog^at mõnd (ON e 23) /Koergi ei võtaks suhu, 

^ida .ta räägib/ väga jubeda jutu kohta. Teisalt aga eelda

takse, et ega koer liiga halba ka ei söö: Ha jcf voina, a  

kutya_is_megenne (ON k 2081) /Kui see hea oleks, sööks koer-

Koera ahnus kondi järele ning püüd sellest iga hinna 

eest kinni hoida modelleeritakse vastavatele madalatele inim- 

kirgedele: Koncpn yesznek össze a kutyak (ON k 1464) /oe=. 

rad lähevad kondi pärast kaklema/ ja A kutya koncert a pr- 

dikcitiselhagyja (ON k 2251 ) / Koer jät ab k ond i pärast 

jutlusegi/.

Härg Ja hobune suurel hulgal vett tarbijatena annavad 

põhjust seostada neid alkoholi liigjoojatega. Härja ja ini

mese kõrvutustes esineb härg mingi madalamat sorti olendi

na: Ökör iszik,egyedul,,ember.parosavai (ON ö 66) /Härg 

joob üks ind a, seltsis/. Hobuse joomisega tegeleva

tel kõnekäändudel Sokat ivotj a lo (ON 1 651) /hobune., j oi 

palju/ ja Kocsisisszameg a_bortg.lreszegszik_meg (ON 

k 1324) /KuAse^ .Joob veini, hobune .jääb .puxj,u/ on reaal

eluliseks aluseks purjus kutsari vonklev hobuseajamine. 

Vanasõnas A s z om j u ö k ö r ne k a z a v ar o s v isi i s j 6 (ON ö 50) 

/Janusele härjale on soganegi vesi hea/ võiks arvata, et 

härga saab tekstis edukalt asendada mõne muu januse looma-
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8a. Ent teades, et tegelikus elus on veised vee suhtes märk

sa valivamad kui näiteks koer, siis rõhutab härja esinemine 

selles kontekstis (jooma) häda erilist suurust.

Kõnekäänule A gondolja a hai, hogy ökör ette meg (ON 

h 116) /Kala mõtleb, et här soi ta.ära/ tuleb põhjendust 

otsida Lääne-Euroopa paralleelide kaudu. Nii prantslaste ka- 

1 amb uur "Poissowsansboissovestpoisow / K ala ilma, loa&Xt a 
on mürk/ kui inglaste Fish should swim thrice /Kala peab 

ujuma kolm korda/, s.t. vees, kastmes ja veinis, pärinevad 

Petroniuse pidusöögi kirjeldusest (Taylor 1931: 125). Saks

lastel esineb see vanasõna laiendatult: Der Fisch will 

schwimmen,-_der Ochs^wiil saufen (Rörich I: 278). Eelpool 

kirjeldatud variantide põhjal võime ungari ütlust motivee

rida nõnda: kala söömise peale tuleb juua, ent inimene joob 

veini, mitte vett. Äsja söödud toidu kohta öeldakse Ungaris 

ka Ee mõnd ja, hogy a, kut ya ette meg! (ON k 2148) /Argu .öe.l- 

gu, et .koer soi ta. ä^^/ mida kasutatakse samuti veinijoomi

se õhutamiseks. Eestist pärit analoogis soovitatakse pärast 

sööki viis minutit puhata, et toit end koera kohus ei arvaks 

olevat. Erinevus siin on tingitud kummagi rahva harjumuste 

iseärasustest. 

' Väljaheiteprotseduurid ja -produktid on loomavanasõna

des üpris sagedased kujundid, mille omaduste kaudu saab väl

jendada oma halvustavat suhtumist millessegi. Ütluses Nagy 

_a loszar de büdos (Oh 1 116) /girur on hobusesitt,  ent haisev/ 

annab hobusest sõltuvale omadusele suur pejoratiivse varjun

di haisev. Ilma eriselgituseta on aga paraku raske taibata, 

et tegemist on siin suure kondiga, aga laisa inimesega.
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Võiks oletada, et selle on määranud hobune ise kui tööloom, 

kummatigi tekib küsimus, kas samakujuline, ent koeraga seos

tatud Kutyanal szarik büdösebbet (OM k 2222) /oerajuures 

situb haisvamat/, mida tarvitatakse siis, kui keegi teeb 

parajasti sedasama tööd mis konelejagi. Langeb tähenduslik 

ühisosa kokku juhuslikult voi on siin mingid kaugemad taga

maad?

Koera sittumise seostamisel õnnega võib olla usundlik 

taust, näit. Megetteaf‘ehrkutyaszart(ON f 40?) /sival= 

ge koera sitta/, vanasõna A kutya is oda szarik, ahoi nad.- 

yobbcsomotlt (OM k 2259) /koergi sit ub sinng^J^gLjLa^ 

suuremat hunnikut näeb/ esineb tähenduses Rikkusele lisan

dub uhkus juba keskajal. Tegevuse sooritajaks võib olla 

mingi kuu olend, näiteks saksa Teufel .scheiBt i^ _ den

groen_Haufen (Röich III: 810), kes muidu on aga tuntud 

pigem kurjuse poolest. Täiesti "koeraomaselt" tähendab va

nasõna Mindig szarik a kutya valamit. (OM k 2319) /Alati 

koer situb midagi/ ootamatuid ebameeldivusi vms.

Eripidine suhe on koeral oksendamisega piiblivanasonas 

Visszater eb az okadasra (OM k 2319) /Koer pöördub oma ok

se juurde tagasi ning Egy se becsületes kutya, aki amit 

megeszik, kiokadja (OM k 2281) /ka see koer pole aus koer, 

kes selle, mis ta ära sööb, välja oksendab/.

Loomade emotsionaalne külg väljendub kõige sagedamini 

nende võimalikus rasvumises, muidugi sõltub see potentsi

aal looma enda iseärasustest. Vasikas ja lehm selles seo

ses ei esine, küll aga härg ja pull: Kerüld a Likat, mikor 

földethny (OM b 691) /Hoidu pulli eest,kui tajnaad  pii- 
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luk. Tüüpiliseks ärritujaks vanasõnades on ka koer, ent te

ma väiksema ja inimese ees kaitsetuma olendi spetsiifikaks 

on ka vastupidine emotsioon - kartlikkus: Elenk,mint_az 

ebj: (ON e 33) /Arg nagu koer/. Loomade häälitsemise all 

vanasõnades mõeldakse hääletegemist inimese poolt, sageli 

just inimese kõnet. Ütlusele annab siin spetsiifika eri 

loomade kasutamine hääletekitajatena ja konkreetse verbi 

valik: pullide ja lehmade kui suurte möirgajatega samasta

takse valjuhäälselt nutvaid inimesi, näit. Bömbl,minta 

bika.(ON b 6?4) /Möirgab nagu pull/ voi mint a marha 

(ON m 387) /Karjub nagu, veis/, hobuse hirnumist aga seosta

takse roomu ja naeruga, näit. Röhög mint 16 az abraknak 

(ON 1 650) /Naerab nagu hobune toidu peale/. Vanasõnas A 16 

is szepre nyerit (ON 1 710) /Hobunegihirnubilusapeale/ 

ei ole aga hobusega kõrvutatavaks inimene üldse, vaid mees

terahvas, kelle ilus imetlusobjekt on tõenäoliselt kena 

naine.

Teisest küljest võib veise ammumine ilma mingite kon- 

notatsioonideta väljendada 1) inimese üldloomuse ja tema 
jutu seost - Amilyenmarha,olyCanabgese (ON m 392) /Mil 

line on veis, selline on ta aiumumine/ voi 2) jutu ja tegu

de vahekorda (ON t 228) /Seelehm,kespaljuammubuannab 

vähepiima/. Siin on tegemist ideedega, mille väljendami

seks sobib edukalt ka moni muu loom, viimase näite puhul 

kas voi lehmaga tihtilugu sünnüümseis kontekstides esinev 

kana: Paiju kaagutavad kanad munevad vähe (EV 2820).

Hoopis mitmekesisemaid tolgendusvoimalusi palub koera 

hääl. Haukumine kui signalisat sioon on ühtlasi koera kui 



kodulooma pragmaatiline põhifunktsioon, nind vanasõnades 

mõistetakse selle all tavaliselt inimkõnet kui info edasta

mise vahendit. Vanasõnades on avaldatud vastakaid arvamusi, 

näiteks koera haukumise põhjendatuse voi phjusetuse kohta. 

Koer on oma. ülesannete varmaks täitjaks näit, vanasõnas 

A kutva nem ugat hiäba (OH k 2265) /Koer ei haugu asjata/ 

vrd. sks. Ein guter Hundfelit niemals umsonst (W II 834). 

Kt tegelikult koerad tavatsevad võrdlemisi palju ja ilma

asjata haukuda, saab sellegi seiga kaudu väljendada igasu

guseid tühje sõnu, mis ei vii tegudeni; Amelyik kutya ugat, 

az  nem harap (OH k 2273) /Pee. koerkes haugub, ei hammus

ta/. Koerale omistatud negatiivsed omadused muudavad ta 

haukumisegi halvatähenduslikuks - laimuks, hurjutamiseks 

vms. näit. Mindig esahol, mint a kutya (ON k 2135) /Klah

vid alati nagu koer, ent haukumine mingite suuremate, võim

samate voi haukumise vastu ükskõiksete asjade peale näitab 

selle tühisust, seega ka närukaelte näägutamise vms. täht

susetust, näit. a. kutya ugat, a karavan halad (ON k 2269) 

/Koer haugub, karavan liigub edasi/; Ugat,a .kutya, de a 

s zel elhord j a _ X ON k 2337) /Koerhaugub.agatuul_ kannab- 

ära/. Tähelepanumiinimumi tähenduses esineb koera haukumi

ne kõnekäänus a _k u t y a s e u g a.t  u t an a (ON k 2045) /Koergi,ei 

haugu ta järel/.
. maclal

Looma intellekti hinnang on eriti tüüpiline kodulooma

de puhul, kes peavad kuulda võtma inimese käske-korraldu- 

sl, nagu hobune ja härg tööloomadena, lehm lüpsisituatsi- 

oonis jne. Et need loomad käituvad vahel märksa isepärase- 

mait kui inimene sooviks, esinevad nad sageli lolluse vord- 
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kujuna, näit, gstoba mint a ,16 (ON 1 645) /rumal nagu hpbu- 

_ne/ voi hüperboolsetes kõnekäändudes: Ti z enek e t ö k o f e_l_

nemrneceszvel (ON ö 31) /kaksteist harga- 

da mõistusega üle/ ja rohke internatsionaalse paralleelai- 

nesega: Annyit ert hossza, mint az,ök_ör vasar(ON ö 

15) /taipas niipalju nagu härg pühapä.eyasX/ • Lehm lolluse 

mõõduna võib olla ka grammatilise objekti positsioonis: 

Fel, tenenet,se,er,az.esze^ (ON t 224) /ta mõistus ei võta 

p o o i t 1 eiimag i/ .



2. LOOMAD OMAVAHELISTES SUHETES

Koduloomade käitumine oma vastassoo esindajate ning 

poegadega on aluseks eelkõige peresuhete iseloomustamise

le inimelus. Koerast ja hobusest enam sobivaks osutuvad sel

lisesse situatsiooni veised, kelle eri soost isendid on vä

liselt hõlpsasti eristatavad ning kelle majandusfunktsioon 

on tihedalt seotud soojätkamise funktsiooniga ja seetõttu 

toimub see inimese kontrolli all. Tüüpiline on isas- ja 

emaslooma kaudu mehest ja naisest rääkimine, näit, gem latni 

tehen,et, de bikat eleget (ON t 236) /?o_le näha_en- 

nast täis lehmi, küll aga pulla/, looma ja ta poja kaudu 

ema ja lapse sidemete kujutamine. Mitmes erinevas vanasõnas 

esineb motiiv, lehm lakub vasikat, näit, jaatava väitena 

Minden tehen a maga o orjat nyalj_a (Oh t 235) /Iga lehm la

kub oma vasikat/, selle eitava pöördena, em_borja,nem 

nyalja (ON b 1092) /Pole vasikat, ei laku/ ja imperatiivi

na Kinek borja, az, ny^1 ja! (ON b 1094) /Kel 1 e yasikas_s^e_ 

lakkugu/.

Peale süntaktiliste erinevuste muudab asjaomaste vana

sõnade tähendust ka see, et looma lakkumist kasutatakse nii 

armastuse ja õrnuse kui ka lihtsalt neutraalse hoolitsuse 

väljenduses. Küllap võib siin ema ja lapse asemel mõelda ka 

mingit muud "oma asja*’, mille eest tuleb hoolt kanda. Ees

t i s öeldakse kui, lehm., t pihud yasi k a, aga jätnud lakku -

mata (Pai) halvasti tehtud töö kohta, s.t. lakkumine võib 
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tähendada ka viimistlemist, silumist üldse."Oma asi” on tä

henduselt konkretiseerunud "oma tehtud asjaks" ka koerakut

sikate kohta: A_kutyanaksejazelskölyke (ON k 2264) 

/.Koeral ka ei_ ole esimene. kuts_ikas_Jina/. mille vasteks eest

lastel jpt. rahvastel on samatähenduslik Esimene vasikas lä

heb aia t aha, (EV 698).

Ema. ja lapse lähedus väljendub loomametaföörides ka ime

mise kujundi kaudu, eelkõige just selles mõttes, et piima 

kaudu kanduvad ema omadused ja loomus üle lapsesse. Ütlus 

5zep a b orju t nyilvan köv er t ahen^alatt s z op o 11 (ON b 1081) 

/Ilus vasikas.kindlasti paksu lehma all imenud/ käib kaht

lemata priske lapse kohta, kellele aga öeldakse kutyatejen 

nevelkedett (ON k 2366) /koerapiimal kasvatatud/, selles on 

vastavalt koera madalale väärtusele ka endas midagi halba.

Poegadega hobuseid ja lehmi tõlgendatakse ka vallaslap

si omavate naistena, näit. Nem fog utana csiko szaladni(ON 

cz 186) /Tema^J ärgi ei hakka varss jooksma/i Borjastui tehe- 

net (ON b 1084) /vasikaga lehina/ saab mees, kes võtab enda

le raseda naise. Sama kujund omandab hoopis teise tähenduse, 

kui lehma all mõeldakse mitte bioloogilist olendit, vaid 

omadust: Nem ad nam egy fias tehenert (ON t 233) /Eiannaks 

ka_pojaga .lehm.a..eest/ öeldakse eriti väärtusliku asja koh

ta, mida ei antaks paljugi eest ära.

Motiivi vasikast saab härg puhul võib arvata, et sõna

paari vasikas-härg esmaseks P-tähenduseks on "laps-täiskas- 

vanu", nagu paari "noorloom-vanaloom" korral üldiseltki, 

näit. Tanulj borju, ökör lesz beioled (ON b 1096) /Opi.va

sikas, sinust saab härg/. Laiemas mõttes võib olla tegemist 
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samuti väikse suureks muutumisega, kuid suureneva objekti 

denotatiivne kui ka konnotatiivne tõlgitsus võib eri kon

tekstides olla üpris erinev. Näit, kõnekäänus A borjbl 

ökör 1e11, mire a faiu vegere eri (ON b 1083) /Vasikast sai 

^rS>, .kuni küla loppu jõudis/ paisub väikesest suureks kuu

lujutt. Hoopis teistlaadse tähendusega on 01 thon kedvere 

Reyel.t...gyeraek borjubol ökõrre valik (ON k 574) /Kodus .hel

litatud laps kasvab vasikast härjaks/. Esimesel juhul aktua

liseerub härja metafoori kogupotentsiaalist tunnusjoon ‘veo- 

loom’, mis võimaldab ülekantult viidata nooruki tööleraken

damisele, viimasel juhul aga härja pejoratiivsed konnotat- 

sioonid ja härg saab tähenduse ‘mühaklik, rumal, isepäine 

vms. inimene1.

Loomade liigisiseste_kokkupuudetegi kaudu saab rääkida 

inimsuhetele omasest. Üksikisendite plaanis annavad selleks 

enam ainet koerad oma alatise tülitsemisega, näit. Marakodas 

kutyaszoks (ON m 374) /Riidlemine, on koeraSama 

konnotatsioon toimib ka vanasõnas Ne legyetek mint a kutyak, 

hž^e m min t a d i s ON k 2322) / Är ge_ o 1 g e _ nag u k o e r ad , 

vaid, olge , nagu, s e ad / , kus koerte mittesolidaarsus on vas

tandatud sigade leplikkusele üksteise suhtes. Suhted erine

vate koeratõugude ja muude väliselt erinevate koerte vahel 

lubavad end kasutada ka inimmaailma sotsiaalses mõttes suur

te ja väikeste, tähtsate Ja vähemtähtsate suhete modelleeri

miseks, näit. Komond or nem sokat t ör6zd ik , , ha, megugat j a

pumi (ON k 1456) /jjambakoer ei hooli erit i sellest? kui jcar- 

jakoerhaugub/.

Härgade ja hobuste puhul on olulisemaks sarnasus ja 
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kokkukuuluvus, hobuste osas küll teatud määral pilkeline, 

nagu Összelltak,mintalovakknikulban (ON 1 646) /Hei.7 

deiyad ühte nagu hobused august ikuumas/, mis käib vabaabielus 

elajate kohta. Härgade kooseksisteerimise tüüpiliseks vor

miks on paarisrakend, kus loomade kokkusobivusest sõltub veo 

tulemus. Vanasõnas Ritka az _ igazi paros . ket_.ököv- (ON ö 72) 

/Harva on kaks härga tõelised ^paarilised/ räägitakse paaris- 

rakendi kaudu abielusuhet est ning härgade ühesoolisus ei 

oma ses kontekstis mingit tähtsust.

Kujundimotiiv veised karjas, saab tähendada P-keeles 

kollekt iivisuhteid , vanasõnas a csordaban is .bika. az..ur (ON 

cz 384) /Karjas on ka pull isandaks/ küll pigem peres kui 

mikrokollekt iivis, teisalt aga lihtsalt kui suurt hulka, vas

tandatuna selles hulgas sisalduvale üksikule, näit. Kt - 

harqm teh^n nem cs^orda (ON t 233) / Kaks. - kp 1^ . 16 hma p ole v e e 1 

karil •

Vaadeldud loomade suhestatus mingi muu liigi loomaga 

kätkeb endas teatavat vastandlikkust ka siis, kui need loo

mad on "positsioonilt" enam-vähem võrdsed. Tüüpiline ja vä

ga produktiivne on ku t^a-mac ska barat s ag (ON k 2360) /Koera- 

kassisoprus/ jpm. näited koera ja kassi antagonismi kohta, 

millel ei pruugi olla mitte ainult reaalne, vaid ka folk

loorne tagapõhi muinas jututüübi (2o0 näol. Selle kohaselt 

elanud koer ja kass kunagi sõpruses, ent mingi konkreetse 
. . L 

juhtumi läbi igavesteks vaenlasteks saanud (Rörich II: 24).

Mitmetes tüüpides on vastandatud ka hobust ja härga 
t 

näit, mittemetafoorses vanasõnas A lo nyalk az ökör

gazdasäg;(ON 1 715) /Hobune on uhkus, härg rikkus/ ning sel-
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/hbune söb htja / 
le varanduslik-materiaalses tõlgitsuses mege s z i _ö kr q t.

s.t. kulutab uhkusasjadele rohkem kui hädavajalikule ning 

sotsiaalseid suhteid kajastavana Ökörszantja az abrakot, a 

16 eszi meg (ON ö 68) /Härg künnab toitu, hobune sööb ära/. 

Teisalt võivad härg ja hobune esineda ka sünonüümidena, 

näit, võrdselt madala intellektiga olendite, resp. inimeste
pude

tähistamiseks; ökör1l lotanacs (on ö49) / harja H hobuseõpetusl
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3. LOOM SUHTES INIMESEGA.

Kolge ilmekamalt tuleb looma karakteristika esile ini

mestega suhtlemise kaudu, kus väljendub inimese hinnang an

tud looma kohta, tema väärtus majapidamises. Vastandi sel

les suhtes moodustavad hobune kui majapidamise uhkus ning

koer, kelle pragmaatiline roll on olnud küllalt tagasihoid

lik. Vastavalt hinnatakse ka paröömikas nende loomadega seo

tud inimesi. Nii tähendab ungari materjalis suur variandi- 

rühm kõnekäände "hobuse seljas olemisest” uhkust, üleolevat 

käitumist, näit. Magas lora ül (ON 1 680) /Istub kõrgele ho

busele/ voi lQh§t roi beszel (ON 1 805) räägib kõrge hobuse 

seljast/, tähtsusetuid ja tühiseid inimesi aga suhestatak- 

se koeraga, näit, hatrabb az agarakkai (ON a 125) /hurda- 

koerast tagapool/. Hobust ja koera kui tähtsat ja vääritut 

iseloomustab ka vanasõna hem ebre bizzak a lohalalt (ON e 

138) /Koerale eiusaldata hobusesurmal Pariprlagtka 
ugrott (ON P 243) /Hüppas ratsult hurdakoerale/.

Samasugune väärtushinnang tuleb ilmsiks ka vanasõnades, 

kus loomad on müügi- voi Vahetusobjektiks, näit, jglõndsaga 

ebert loyat.yeszteni (ON b 966) /Lollus on peni eest hobust 

kaotada/. Hobune tähistab kallist, kõrgelt hinnatut ka kõne

käändudes Spotajndkoz,hogylovatnyerjen (ON 3 267) 
/kingib vile, et saada hobust/ j a Me gad t a a 1 ovat rt (ON 

1 628) /maksis hobuste hinna/, s.t. läks talle kalliks maks

ma, talle alles näidati. Kõnekäänus ket harom (-sl b. he t ig) 



luhaszkutya lenne erte (ON j 215) /ta oleks kaks, kolmJ ku- 

ni seitsmeni) lambakoera väärt/ aga on koergi väärtuslik. 

Kaasa mängib siin see, et tegemist on ”k6rgekvaliteedilise” 

koeraga ja nii saab numeraalne hüperbool ka oige suuna. Min

gite loomade arv ei pruugi olla üldse seotud konkreetse hul

gaga, vaid võib esineda lihtsalt kujundina. Ungari materja

lis on metafooriliseks arv kuus ning härjaga seotuna väl

jendab ta alati heaolu, rikkust: Hat ökör jar ki az udva- 

rabpl (Oli ö 19) / Kuus härga, käib tal õuelt v äi j a/ (Vrd. ka 

Szemerkenyi-Voigt 1980: 89).

Suur loom omandina on sobiv näitamaks erinevat suhtu

mist omasse ja võõrasse asjasse laiemas mõttes: Mindenki a 

mag^ loydt dieseri (ON 1 766) /Igaüks hindab oma hobust /; 

£ogad o11 1onak rö vid e b b a merf^ (ON 1 726) /Laenatud ho

busele on miil lühem/, s.t. inimene säästab teda vähem. 

Paljude poolt kasutatava asja kiiret kulumist näitab vana

sõna Közös marhanak bilincses a hata (ON m 395) /Ühisel 

veise1 .on selg veriseks hõõrdunud/. Koera puhul samastub 

distinktsioon ”oma/võoras” vastandusega "hea/halb", näit. 

Ki mas ebet färtja7osak kotei marad nalA,(ON e 126) /Kes 

teise koera P^ab, sellele jääb vaid köidik/

Looma ja inimese vahelistes suhetes on määravaks toit

mine, ent erinevaid tähendusi omavad taimetoitlastest veis 

ja hobune, kelle söögist sõltub nende kasutamis- ja töövõi

me, ning teisalt inimesega sama toitu sööv koer. Seetõttu 

mõeldakse koera toitmise all heategu koera kui tüüpilise 

negatiivsete joonte kandja lepitamiseks. Pahatihti näitab 

koer sealjuures üles tänamatust: Vess kenyeret az ebnek, 
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nem ugat, ha megeszi megharap (ON e 145) /Osta leiba koera

le, ei haugu, kui sööb_^a^^ha^WsAab/• Veise ja hobuse 

puhul on aga toit oluliseks tema töövõimega seoses. Seda 

väljendavad nende kohta käivad vanasõnad, nagu Abrak inditja 

a lovat (ON a 33) /Toit ajab hobuse liikvelo/ voi Szajarol 

A e j i k a t ehene t (ON sz 91) /Lehma lüpstakse suust/,. Ka koe

ra toitmist seostatakse tööga vanasõnas Ebet kapok, osak 

korpam legyen (ON e 81) /Saan koera, kui mul vaid kliisy 

on/. Kuna siin kontekstis esineb just koer, on aimata, et 

tegemist on mingi "madala" tööga, milleks koer tänu iseoma- 

sele ahnusele siiski valmis on.

Töötegemise etalonina esinebki tavaliselt hobune, see

juures kas hea hobusena, s.t. virga töötegijana voi halva

na, s.t. laisana, näit. Abb ahagyj a a d olgot, mint alusta 

16 a huzast (ON 1 598) / Ja t ab t ö ö sinnapai ka nagu 1 ais k 

hobune vedamise/. Hobuste töölesundimist ja ergutamist 

piitsa ja löömisega saab mõtestada aga ka võimusuhetena, 

näit. Azt a 1 o v a t ü t i k, ame 1 y i k 1 e g j ob b an huz^ (ON 1 720) 

/Lüüakse seda hobust, keskõigepareminiveab/. Sundimist 

esineb ka koera puhul üpris laias paralleelmaterjaliski: 

Junelyik kutyat bo11ai hajt anak a nyul utan,nem fogja azt 

el (ON k 2272) /Koer, keda aetakse kepiga jänese järele, 

ei püüa t ed akinni/. 
on ,

Looma töölerakendamisel oluline ka tema iga, mis motes- 

tub kahes plaanis: 1) vana loom kui kogenud ja osav: Ja 

ven eb ugatasra kitekintent (ON e 124) /Hea on vana koera 

haukumise peale .väija vaadata/voi Gyakorta agg loyon verik 

agyon a farkast (ON 1 728) /Sageli lüüakse vanal hobusel
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surnuks/; 2) vana loom kui juba tööks kõlbmatu voi so

biv ainult madalamaks tööks: Vgn szolg^n^k, yen kuty^ak ftgy 

firetese (Oli sz 1125) /Vanal teenril ja v^al koeral on 

palk.
Kõnekäändudes, eriti võrdlustes esinevad looma omanikud 

tihti ka konkretiseeritud kujul, kelleks ungari materjalis 

on kas mõne muu rahvuse esindaja (sakslane, slovakk, türk- 

lane)ning mõistagi kõikjal elav mustlane, ääremaalane (see- 
öi , 

kel), ametmehed (lihvija, kaupmees, õllepruulija, mölder) 

või ka konkreetsed üksikisikud. Enamasti on nende sisu ava
na d 

miseks vaja teada tekkelugu,(on aga sageli tuntud väga lo

kaalselt ning seetõttu omaski kultuurisfääris teadmata. Põh

juseks, miks selliseid ütlusi ka tagapõhja teadmata kasuta

takse, on nendes sisalduv koomika. Võrdlustes on loomad monik. 

ühesugustes situatsioonides, vaheldub ainult kas looma pä- 

ritolukoht või omanik, näit. Ugy mulat, mint tenyi kutya a 
z , ^OCrkutban (Oh t 351) /Lõbutseb nii nagu tenyi (kohanimi) 

vus/ ja Mulat mint Bodorek kutyaja a kutban (Oh b 807) /Lo- 
• TmT-m —T—   —•——   —"—-—------—-------—   —---------------— ----- -T T '

butseb nagu Bodoreki (isikunimi) koef. kaevus/ plindrisole- 

mi s e tähenduses või gy ' se t ai, mint a kunok^ ebe^a^homokon 

(ON k 1986) /j£aib nii nagu kumaanide koer li^ . Ilma 

selgituseta võivad sellised võrdlused tunduda täielike non- 

s e ns s id e n a: Nyugzik az urban, mint a Mate tehene a^uJJ^^ 

(ON m 483) / puhkab Issandas nagu. Matelehm teell •



4. LOOMADE ESINEMINE SAMADES VÕI LÄHEDASTES

KONTEKSTIDES

Eelnevalt vaadeldud juhtude kõrval, kus looma “valimine 

metafoori koosseisu sõltub mingile konkreetsele loomale omas

test iseärasustest, esineb ka hulgaliselt juhte, kus see va

lik on võrdlemisi vaba. Et vanasõnu luuakse kas mingi reaal

elulise kujundipildi abil voi luuakse kujund valmis idee üm

ber, on ka loomade esinemine samades kontekstides kahesuguse 

tekkevoimalusega, millest täpselt saab eristada voib-olla ai

nult äärmuslikke juhte (Taylor 1931: 144).

Esinemisskaala ulatust, samuti valikut põhjustavaid kon- 

notatiivseid omadusi aitab kindlaks määrata nii ühe rahva 

loomavanasonade läbiuurimine kui ka rahvusvaheline parallel- 

materjal, mis toob esile vägagi mitmesuguseid varieerimis

võimalusi. Osaliselt on need küll tingitud rahvaste majan- 

duslik-kultuurilistest erinevustest - nagu näiteks veoloo- 

mad -, mis on Ida- ja Lääne-Euroopa rahvastel küllaltki eri

nevad. Käesolevas töös ei ole uuritud kogu ungari loomapa- 

röömikat ning ka teiste rahvaste vasted on otsitud vaid pea

miselt nendesamade loomade kohta, mis siin käsitletud ungari 

materjaliski. Ent ka läbivaadatud aine põhjal on võimalik 

välja tuua mõningaid tüüpsituatsioone, milles võivad esine

da kaks voi kolm looma.

Kõige vabamad loomade valiku poolest näivad olevat vana

sõnad, milles looma üldbioloogiliste iseärasuste kaudu näida



56

takse midagi ka inimese kui bioloogilise olendi kohta keh

tivat, näiteks väide "loom jääb loomaks”, s.t. muutumatuks: 

Eb marad a kutya mindenkor (ON e 95) /Peni jääb. .alM 1--koe- 

raks/; Ökör ökör marad, haBcsbe haitjak is (ON b 434) /Härg 

j_ääb härjaks, kui ta ka Viini .ae voi väide "looma

poegki on seesama loom”: näiteks Kutyanakakutyaakölyke 

is(ON k 2304) /Kperakutsikas on_ka^koer/ voi A lonak 

osak a lo (ON 1 712) /Hobuse poeg on vaid hobune/.

Et samas väites võib esineda ka moni muu zoonüüm, ilm

neb kas voi Eestigi paralleelmater j alis, näit. "Konna poeg- 

.ki.oh konn’’ (EV: ). Küll aga ei pruugi nende vanasõnade

aktualisatsioonid olla identsed, sest tahendusresultaadi 

kujunemisel mängivad kaasa ka vastavate loomade individu

aalsest karakteristikast sõltuvad konnotatsioonid. Nii mõt

leme me koeraks jäämise voi olemise puhul midagi alatut, 

närust, härja puhul rumalust, kangekaelsust vm. hoopis 

teistlaadset omadust.

Väitele "loom tahab koju, tunneb kodu” härja, hobuse 

ning koera puhul annab tugeva tähenduseristuse see, et härg 

ja hobune on "kohustuslikus korras” kodust eemale viidud, 

koer aga vabatahtlikult näit, hulkuma läinud, mistõttu va- 

nasonu Hazafele a lo is / (OÜ 1 1576) /^odu poo

le läheb ka hobune paremini/ voi Az idegen ökör is hazafelA 

bg (ON ö 51) /Võõrsil ammub ka härg kodu poole/ kasutatak

se koduigatsuse tähenduses, ent vanasõnas Jo kutya hazajar 

(ON k 2297) /Hea koer käib koju/ mõeldakse koera all üle

aisa löövat meest.

Loomagendid gga tähistavad tõesti vaid neutraalselt bio-
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loogilisi isendeid sel juhul, kui metafoorikompleksis on 

olulisemaks mingi muu komponent, nag noorus, vanadus vm.

Vanasõnu Könnya,jocsikoboljolovatnevelni(ON cs 198)
/ Ke y gQ on he as t v ars as t head hobus t  .kas v a t ad.a/ j a Jkölökbl 

yalika^o eb (ON k 1739) /Heast kutsikast saab hea peni/ ta

jume me samatähenduslikena; sama lugu on vanasõnade Nehz 

a ven 16boi poroszkat csinalni,(ON 1 768) /Vanast hobusest^ 

on r as ke preisi ho b u s tjt eha/ Nehezen tanul a ven ökör ,(ON 

ö 62) / r a.3 k s s t i op i b  vana. här g/ voi KeSoz az agg ebet t ancra 

tanistani (ON e 125) /Hilja on vana peni tantsima õpetada/, 

mis kõik on sama üheselt viidavad ühisnimetaja alla "Vana 

loom õpib vaevaliselt osavusi’

Et asjakohased koduloomad kuuluvad kõik inimese maja

pidamisse, s.t. ka varanduse hulka, sobib nende kaudu rää

kida mis tahes abstraktsemastki varandusest. Et koera väär

tus omandina on tunduvalt madalam kui härjal voi hobusel, 

annab ta võimaluse hüperboolideks. Samastruktuurilistes kõ

nekäändudes aga tähistab nii härja kui ka koera puudumine 

suurt vaesust; Se kutyaj a, se maos kd ja (ON k 2165) /Tal, po

le koera, ega kassi/ ja Seökre,seszamara (ON ö 35) / Po.I.e 

härga ega eeslit/. Paraku puudub meil lähem info selle koh

ta, kuivõrd erinev on nende kasutus.

Looma mitteomamine tähendab ka asjaomase looma funkt

siooni täitmatajäämist. Vanasonakeeles soovitatakse sel pu

hul vastav funktsioon endal täita, näit. Ha lovad nincsen, 

taipad keszen legyen (ON 1 734) /Kui sul poie hobust, olgu 

sul j alad valmis/ voi Magad ugass, ha kutyad nines. (ON 

/Haugu ise, kui sul koera, pole,/ voi leppima nigelamaga:
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Kinek tehene nines, kecsket f ejjen (ON t 234) /Kel, .poj.q 

lehma, lüpsku kitse/*, Ha ninas 16, szamar. is. jq_(ON 1 728) 

/Kui pole hobust, on eeselgi hea/.

Sagedasti vahelduvad lähedastes kontekstides inimese 

poolt sarnaselt hooldatavad ning osaliselt ka kattuvate 

funktsioonidega loomad nagu hobune ja veis, kes on majapi

damises ka kõige hinnalisemad ja kes alailma on olnud ostu, 

müügi voi vahetusobjektid. Seetõttu on just nemad sobilikud 

igasugustest varalistest manipulatsioonidest kõnelemiseks. 

Siin on rahvusvaheliselt levinumaks motiiviks looma kokku

kuuluvus oma atribuutikaga nagu ohelik, sadul, päitsed, tall 

vms., muidugi vastavalt looma spetsiifikale.

Hankimissituatsioonis tähistavad looma manused midagi 

teisejärgulist, mis ei ole nii oluline kui looma enda oma

mine, näit. Elobb legyen ökröd s aztan csinljjrmot..(ON 

ö 55) /Enne plgu härg ja seejärel tee ike/., ja M lova Yova 

sines, mar kantaron busu1 (ON b 631) /Veel ji ole. tal, ho

bust ki, juba muretseb valjaste ^rast/ .

Vahetuse voi müümise korral on aga manused tingimata 

looma juurde kuuluvad; Borjuvai adjak a kötelet is (ON b 

1093) /Vasikaga antakse ka köidik/ ning A 16 köttöfekkel 

jar (ON 1 711) /Hobune käib koos päitsetega/. Manuste leid

mine viitab ka looma enda lähedalolule: Holkolompotmeje- 

lik, ott keresik az ökröt is (ON k 1433) /Kust leitakse 

karjakell,sealtotsitakse ka härga/ » Ahol . Icantart^ meg- 

lelik,alovatisottkeresik (ON k 199) /Kus leitakse 

valjad, ka hobust otsitakse seal/; Akinela kötöfk, annal 

yan a csiko is (ON k 1872) /Kelle juures pn.päitsed^_^elle 
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iuures onkavarss/ • Et P-sisus on ilmselt juttu vargusest, 

saavad nii loom kui manus patu tähenduse, üks vastavalt 

suurema, teine väiksema.

Veis ja hobune esinevad materiaalse väärtuse tähendu

ses ka laialtlevinud vanasonatüübis Aj ande k lonak ne nezd 

a{f ogat (OÜ a 186) / Kingi t u d hobu s e hammas t är a v aa t_a/ ja 

Aj andezk marhanak ne nezd a szarvat voi he vizsgald a szoret 

(OÜ a 186) /Kingitud veisel ära vaata saryj^ypi Ara kont- 

y.olli karva/ Erinevad neis variantides on ainult looma kva

liteedi näitajad. Sellel idast pärineval vanasõnal on esi- 

algseli, mitteüldistav kuju, mis esineb ka tänapäeva Kree

kas : /Aman gave another an ass and he looked at

itsteeth/, ning näitab ida vanasõnade vormilist muutumist 

Lääne-Euroopas (Taylor 1931: 158), samuti seda, et esialgne 

loomadenotaat on olnud moni hobuseline.

Hobuneja härg kui sarnase funktsiooniga loomad asenda

vad teineteist kontekstides, kus nad esinevad peamiselt 

töötegijatena, näiteks võrdlustes Ugy dolgozik .mint egy 

marha (Oh m 386) /Töö t ab nii nagu v eis/ ning Dolgozikmint 

egy 16 (OÜ e 607) /töötab nagu hobune/ ja Az ökröt talparSl 

fejik (Oh ö 52) /Härga lüpstakse j alast/ ning Labarol fejik 

a lovat, hatar61 birkat (Oh 1 87) /Jalas tlüpstakse hobust, 

seljastlammast/ •

Samatähenduslikud on ka väljendid Huzza az ökör bört 

a fagyon (Oh ö 76) /Tõmbab pakases härjanahka/ ja Huzza a 

labSrt (Oh 1 494) /tõmbab hobusenahka/, mille all mõeldak

se valju norskamist.

Kui karjaga seob hobust ühine veoloomafunktsioon, siis



koeraga ühendab teda kiire jooksuvime, mille kaudu saab 

rääkida ka inimesest vahetult sõltumatute asjade kulgemi

sest, näit.  a 1 oy a (Oh 1 615) /hobune jookseb/ ning 

jöl |utnak a kopok (ON k 1532) / j ahi koer ad aj avadhäs 11/ •

Hobuse ja koera teiseks ühiseks tunnusjooneks, tänu 

millele saab neid kasutada samades kontekstides, on ungari 

materjalides nende söögihimu, mis illustreerib ühtlasi üld

tendentsi, et loomad kehastavad paröömikas peamiselt mada- 

1amaid inimomadu s i: Ha^lonak penze yoina,.abr ak o t f ord11 ana 

rajta (ON 1 729) /Kui hpbusel oleks raha* vahetaks ta sel- 

1 e toidu vastu/ j a Azebnek ha areuiya voina is, ha j^ajt^y äi - 

tana rajta (ON e 91) / Ko e r, k u i t e k s k uida, v ahata k s 

selle rasva _ya^tu/ • Samad loomad esinevad aga ka hüperbool- 

s e t e s võrdlustes; 01yan esunya, hogy alp az abrakot.se 

yenne el a kezeböl (Oh 1 644) /nii inetu, et hobune ei .VQ- 

taks toitugi ta käest/ ning A kutya se venne el a kezeböl 

a kenyeret (ON K 2046) /Koergi ei võtaks ta käest leiba/. 

Tähenduserinevused on siin minimaalsed, ent siiski iseloo

mulikud: hobusega võrreldakse inetut naist (hobuse ja nai

se kõrvutused on sagedased väga paljude rahvaste vanasõna

des), koeraga aga räpast inimest.
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III VANASONATUUBI JA SÜNONÜUMIRÜHMA PIIRI HAJUVUSEST

G.Permjakov, eristades vanasõnade sisuplaanis loogilis- 

semiootilist ning reaalide plaani, ei vaatle sugugi, kuidas n 

need on omavahel suhestatud. Vanasonateksti sastuselementide- 

vahelisi suhteid püüab ta kirjeldada, ilma nende tegelikele 

tähendustele suuremat tähelepanu pööramata. Ka M. Kuusil on 

mikro- ja makrotüpoloogia võrdlemisi eraldiseisvad. Ühel kui 

teisel juhul jääb näitamata tee, mida mööda jõ.takse üksikult 

vanasnatekstilt metatekstini, madalama astme metatekstilt kõr

gema astme metatekstini jne.

Loomaparöömikas väga produktiivne idee Loom jääb loomaks 

sisaldab Permjakovi klassifikatsiooni järgi opositsiooni muu

tumatus - muutuvus, mille liikmetevaheline seos on kirjeldatav 

metatekstiga 'Kõik asjad säilitavad pidevalt oma omadused, need 

ei muutu mitte mingitel tingimustel /.../'. Meie empiirikus 

kätkeb seda ideed väga palju vanasõnu. Hakates aga sellest 

metatekstist "allapoole" liikuma, st. vaatlema, milliste konk

reetsemate vanasõnadega võiks see idee olla esindatud, võime 

me hargneda erinevate, nii lähteidee kui üksteisega ähmaselt 

seostatavate tulemusteni. Nii ka idee 'Loom jääb loomaks ou- 

hul selgub, et selle potensiaalsed esindajad kätkevad endas 

nii või teistsugust lisainfot;

1) Loom kui mingi liigi esindaja ei saa iial oma liiki- 

kuuluvust muuta, näit. Koer jääb koeraks ( V 4+050); Hund ist 

Hund, Pudel oder Spitz, weiss oder schwarz (W II 84?). Pea

aegu samalaadne on aga ka idee'Looma järeltulija on seesama 

ouuaq ccen He

Eb anyanak kutya a leanya (ON e 100) /Penist emal on koer 

tütar/, mis võib väljendada ka seda, et loom õpib oma kombed 

vanalt loomalt, näit. Ököruöl tanul a tinõ (ON ö )

PogATcN M HO°* 61
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/Mullikas õpib härjalt/; Viimane näide esimesega aga seman

tiliselt enam kokku ei kuulu.

2) Loom on ükskõik mis kohas samasugune: Kes koir kotun, 

see koir vällän (EV 4054). •

3) Loom on igal ajal samasugune: Aki delig kutya, dl 

utan is kutya (ON d 61) /Kes on lõunani koer , on seda ka 

pärastlõunal/; Mis koer tul, see koer hommikul (EV 4165).

4) Looma ei muuda ka tähtsad ja õilsad paigad:Mingu 

koer Soome, mingu Rootsi, koer on ja koeraks jääb (EV 10626), 

Aki itten tulok, Becsben sem lesz csäcsi (ON b 434) /Kes siin 

on mullikas, ei saa ka Wienis eeslikeseks/; Oce v b ebe 

Koren He cTawer (Pyk. 39 fo ).

3) Hoopiski eirnuuda looma pühad paigad, /Oceut u b MekK 

exoguT . a ucTetr hc dygeT Y30 + /33 ), Wie der Hund in die Kir- 

ehe kommt, so geht er wieder hinaus (W II 875), sest loom ei 

taipa mõhkugi hingeülendavatest asjadest: Annyit tud, mint az 

ökõr a vasarnaphõž (ON Ö15) /aipab niipalju nagu härg püha

päevast; Was versteht der Ochs vom Lautenschlagen (W III 

1103); Sa saad niisama palju aru kui oinas pühakirjast (Kam) 

A buddhist prayer to a horses ear (Eount. 734).Loom lihtsalt 

ei oska aatelist hinnata ja vahetaks selle materiaalse vastu: 

A kutya a predikaeiot koneert is elhagyja (ON k 2364); Ostas 

koira leipiä, vai ei oo rahua (Krj.)

6) Muudest parandamiskatsetest esimeb veel Der Hund 

bleibt Hund, wenn man ihm auch den schwanz abhaut (W II 826) 

A .kutya csak a kutya, ha tzszer ätussza is a Dunät (ON d416 

/Koer on vaid koer, kui ta ka kümme korda üle Doonau ujuks/ 

ja looma-e sobimatute ehk temale liig väärtuslike esemete 

manustamine, toomaks välja kohatust, küündimatust ja taibutust: 

Hund bleibt Hund, wenn er auch ein roth Halsband trägt ( 11846] 

Üldtuntud sea selga sadula panemine on samuti selle vanasõna- 
rühma üks realiseeritusi kõnekäänuna.
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Kõnekäänd Ruhes lora bsony nyereg (ON 1 675) / 1 ärusele 
hobusele sametsadul/ oleks vanasonalises teisenduses em 

illik a koszos lora bä rsonynyereg (ON 1 771) ning seegi 
vanasnatüüp on oma lähtekujust - ideest Loom jääb loomaks 

üsnagi eemale läinud.
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KOKKUVÕTE

Käesolev töö vaatles koera,hobuse ja veise rolli 

ungari vanasõnade ning kõnekäändude troobiloomes. Töö sisse

juhatavas osas toodud ülevaade soome-ugri rahvaste vanasna- 
publikatsioonidest ning semantiliste vanasonaklassifikatsi- 

oonide katsetelt näitab, et vanasõnade uurimisel koonduvad 

kõik raskused peamiselt troopse kujundi ümber. Troobi mit- 

metitolgendatavus ongi üks vanasõnade semantilise määrama

tuse peamisi allikaid.

Töö põhiosa toob ära tüüpilisemad situatsioonid, milles 

vaatlusalused loomad esinevad. Ilmneb, et vanasõnade.-ja kõne

käändude semantilisel mõtestamisel mängivad kaasa meie teadmi

sed nende välimusest, käitumisest, aga ka funktsioonist ja väär 

tustamisest reaalses elus, mis määrab ka neile omistatava ka

rakteristika. Nii on koera puhul domineeriv tema madal väärtus

tamine majapidamises, ebameeldivad omadused, nagu ahnus, riia- 

kus, tänamatus jms., mis võimaldab rääkida koera kaudu millest

ki halvustavalt. Teisest küljest aga tõstetakse esile koera 

osavust jahi- ja karjakoerana, kiiret jooksu jm., mis näitab, 

et suhtumisskaala võib olla üpriski kõikuv (vrd. ka Sarv 1960: 

72-73). Hobust ja härga iseloomustatakse nende töövõime ja tah

te kaudu.Veise puhul rõhutatakse esmajoone rumalust, hobuse pu

hul aga käitumise ettearvamatust ja mitteusaldatavust. Need loo 

mad on sobilikud ka sooerinevustest rääkimiseks. Loomade esine- 

missituatsioonid ja tüüpilised iseloomujooned määravad ära ta 

kasutamise semantilise potentsiaali paröömikas ja fraseoloogias
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Materjali uurimisel aga selgus, et on ka suur hulk situatsioo

ne, kus looma valik ühte ja samasse konteksti on avaram või 

üsna vaba. See tuleb ilmsiks eriti sellistel juhtudel kus loo

ma kaudu kõneldakse mingitest inimese üldbioloogilistest oma

pärasustest või kui loom majapidamise juurde kuuluvana tähis

tab vara abstraktsemas mõttes.

Töö kolmandas osas on toodud mõningaid näiteid piiri haju

vusest samatüüpsuse ja sünonüümsuse vahel, eriti laiemas inter

natsionaalses aineses, illustreerimaks vanasõnade sisulise 

klassifitseerimise raskusi, millestm oli juttu töö algul.



LISA: NÄITEID RAHVUSVAHELISELT LEVINUMATEST
KOER A-, HOBUSE- JA VEISEVANASONADEST
KOOS VASTETEGA

KOER

1 • Amel,y(ik) kutya (sokat vap;y elöre) (az) nem harap
(ON k2273) /Koer, kes (palju v. kõigepealt) haugub, ei ham
musta/
md (Kyca-0«® co<?aKQ *e 006. "g"0“0“ 802922925)7

k /e bcSKoa co6a<o «-ora u Yo.co Aaer/CKow /94)

sm Ei haukkuva koira koskaan puree (VKS 21); Härisevässä 
koirassa ei ou purijata (SI 72)

krj Haukkuja koira ei pure( a vaikkane olii vallan pidäy) 
(Krj 51)

e Egä haukumine haava tie, kui kuer purra ei saa( EV881) 
Seda kuera ei maksa karta, kes haugub (EV4175)

vdj Kump koer haukuB, ep_se pure (VV199a,)
ing A stiil dog bites sõre (TD503); A man, that speaks not, 

and a dog that barks not must at ali times be most nar- 
rawly look’d to (T78); Have a care of a silent Dog, 
and a stiil Water (TM78)

sks Bellende Hunde beiBen nicht (W II 820); Hunde, die hel
len, beiBen nicht (B278) ; Stumme Hunde beiBen gern (B568) 

- He 6c.2ku codaca co70~0 nce7 (2,226/
onza - cOcTo^f 94 7«xee 677

jpn /CoSb^Ql, ^OTOpCl^ r0to a0e7,*e 5 G37 9)

mng /Booti) CO^U, a -ra,

oss/5pexne66u nec +e AcycocGTc^/ (0c£7.G2/-)
77oxq9 oodata 70ce «ycce7c.9/ (Oce7. G2 75

prs /‘aa codaca +e C22.9)

tat /He õocc9 codacu,«a« ce7/ C P«: 57 "7/

uag/ue TO cofoKe 20e7,9 7
KOTopaä ecote7/ (Yen *P•
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2. Hoid ellen kutya ugat (reg)(ON h814)/ Kuu peale haugub koer/ 
sm Turha se on, että koira täitä haukkuu (VKS236)
e Mis see kuule teeb, kui koer teda haugub (EV4729); See 

on otsegu koer haugub kuu peale (Pai)
ing The moon does not need the barking dog (TM1 19) ; The dog 

barks in vain at the moon (TD49)
sks Was kümmert‘s den Mõnd, wenn ihn die Hunde anbellen (B37) 
vn l Bov?6>^o codce a Ha Hedo /10976 ecag (P 691)

Sc HOzg codaco Ha ccee f a eece toto *e
3ae7 fjO /37/ . -

ar / /ac ccdct*s +/e ( 56/ 48./
indon /CoSaM ce7 + cviow / (C2067 
kor /+ ayy coõo

/Z3oe7 ce codaca *a yhy/ (B sz 9?
oss ftc ^ort^t^Zasrc^/C Oct7 627

/ Lr CoSacus e. 4c of J?OM- ^^^77 f Oco/
sing// codec>qo e tz<MryT6te7CL5) / f
tür / O codal6ero 9 +apco fe Z^cruyD7^Q5 (z=5 5*7on^>.}

a 8on6ccoc cqqõre e7//-9n. 39 .

3. (A)ki kutyäval jätszik (keszd), bot legyen a kezeben!(ON k2250)
/ Kes koeraga mängib, sel olgu vemmal käes /

lp lk galga b® dnagin roakka leikuset; dastgo boednagest 
loe k boe dnaga loe ikak (Qv462) / Du solist nicht mit dem 
Hunde dreist spielen; denn der Hund spielt wie ein Hund/ 
(Qv462) #

g/CoSt Po Avanky ve pocc/c27(/73/003z)' /cosc, war, a g4p-c/ (D -vhh 4 --n-, • •
gr /C coSaMÕ ^py^Mcet., nz> n02ey 99p-ce. (52o2ycyy)
gg) CoöbKQ qpyr ac^a,Ha Sce we nmney Bpxegepncu 

Kye/nKO 70c&r62 <^2)
prs ino^ codty,- 5^ 6py

a /anoncua o coStce 6Qpu noey 6/y.cu/07p*.43 V



4• g148); Ebnek mond-
jak, eb (mep;) a farkänak (ON e56) /Peremees penile, peni 
oma sabale; Öeldakse koerale, koer oma sabale/
sm Koira käski häntäänsä, häntä persekarvojansa- karvat 

kohta kahisemaan (VKS315)
lp Gocco boe nnag, de b na gocco soeibeis /Befiehl dem 

Hund; dann befiehlt der Hund seinem Schwanz /(Qv206)
e Laisk käsib koera, koer käsib saba, saba käsib saba otsa 

(EVL094)
krj Koira käski korvia, korva häntäkarvojaan (Krj180)

gr / 9

kirg

tuv 
turk

uig

*4cerce CO dksce Q OM)

/Codace cocce a 72 Cozccy x:6o^^/
( Yr +4. /52/ ‘

usb cm.

CocTawsa ‘oc ee
5. Akär feher, akär lekete, eleg, hogy kutya(0N2037); (Aki 

deleg kutya (reg; kurta), delütän is kutya(=Nd61) / Olgu 
must voi valge, piisab, et ta on koer; Kes on lõunani koer,
on seda ka pärast lõunat/
e Mis koer õhtul, see koer hommikul (EV4165) ; Kes koer 

kotun, see koer vällän (EV4054)
sks Hund ist Hund, Pudel oder Spitze (weiss oder schwarz) 

(W II 841(691)); Hund bleibt Hund(W II 846(672))
vn coda<Q, den. a ce zec,

' /034
ar -/ 7/e-e Octojltc^ neco/ ecce o-gance 66hoc

upce /6606 / (4nqö. 6//7/ "

oss / A. 4yR. oo<5a^Q - Cjoöcciccz, de2g
c ocTcžzicz? -cOdco /c Oce7 624/



6. A kutya ugat, a karavan halad. ( ON k2269) /Koer haugub kara 
van kulgeb/
k / Co -e7, Q oQ3 / e63 ytarec / }rt

ge7 9 & «y9e7 / ( õu w/

sks Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter( B61)
vn /Coõc a Taor egy7 (0262/

as / Cc O- •°7 _ - 774 -7Cc
TO7 *e Y C” 6’ 7 / f “2390 53

ass nyboxgger/

turk /CccTom /7ce7 M4,etee /
(77. 6/ -3/

/Co<7a^ ae-a cqaa. ag8z,/ (E 25 £9004)

7. Nehez az eb szajäbol a konoot kivenni (reg) (ONdd^) /Koera
suust on raske konti ära võtta/ 
md / g oocfci^ezL nzzevcc He, 6

lp Boe dnag njalmes i loe k buorre bitta (davti) väldet 
/ Es ist nicht gut dem Hunde das Stück (den Knochen)
aus dem munde zu nehmen/ (Qv83) ; I d® dnaga njalmest
galga mannat davti ribadet /Man soil nicht dem Hunde
einen Knochen aus dem Munde reipen/ (Qv332) 

lv Voida, ku pion lu äd tiimb ulz (LV655a123
vn 340767 27 koce (Q7 Codkece ca / 

( • 6?/

oss/Ycod~c-coc76 +/e 07cey2co7//Ocer.c,/24)
turk (Qcc P[eo oc7g e



uig/Coc±go 909* c0c76 goqu7/6šr ",2.2/20/

usb / ( /t/c^ coc76 *e 6p6ec26//5376 49

8. Jo a ven eb ugatäsara kitekinteni (0N12^) /hea on vana pe
ni haukumise peale välja vaadata/
k / codato 4 gAe6eckce,uor *e QMe.

lp I da boares boe na dussid ciellat /Der alte Hund pflegt 
nicht ohne Grund zu hellen/ (Qv346)

sm Ei vanha valetta hauku (PS188); Eihään se vanaha Halli 
suotta hauku (S152)

krj Ei vanha valetta hauku, luppakorva lurkuttele (PS188) 
vdj Koira turha ep auku (PS188)
e Ega vana koer valet augu (Jh)(EV39)

vain (TD498)
umsonst (W II 819); Wann der 
auffsehen (W II 862)

ingl An old dog barks not in 
sks Ein alter H-nd beilt nie 

alte hund bellet sol man

9. Konconvesznekösszeakutyk(rg) (ON k1473) /Koerad lä
hevad kondil (-ga) riidu/ ; (Ügy) marakodnak, mint a kut- 
yäk (a koncon) (ON k2187) /Tülitsevad nagu koerad kondil (-ga) 
k 06,mc ccSct^o9nee AOcy9c/6 +e Hcquccezee

“ • C -eb.ecer -204)

e Kat's koira ei jää üte kondi man sõbraks (Rõu EV2975);
(Purelevad nigu koerad (As))

lv Kaks pi üd lu jürs äb sasädt (LV646,n)
ing Two dogs never agree above one bone TD544)
sks Ein Knochen und zwei Hunde geben keine ruhige Stunde

(B278)

10. Szereti, mint az eb a macskät (NO 49)/ Armastab nagu 
koer kassi/; Ugy illenek össze (egybe) mint az eb s a 
macska (mint az eb a macskäval)(ON e52)/ sobivad ühte na-
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gu koer ja kass (nagu koer kassiga)/ _
md /Owu ke occta c cq dcoc/((4999 - 63/

udm / Codaca c cocccoc e

sm Niin ne elää kuin kissat ja koirat (VKS394);
Nii kiuskaa ko kissa ja koira(SV235)

e Armastas nigu pini kassi (Se); Koer ja kass on alati 
tülis (EV4090)

vdj Koira da katti kehnos eletä (VV94)
sks Bei Hunden ond Katzen ist BeiBen und Kratzen (B69,303);

Katz und Hund verträgt sich nicht (B3278)
ing They agree laik cats and dogs (TC184)
vn 4c6,7, Ee coda«a c cocucec ~/ago/2.26)

Eac‘ oco e (D//92%
prs / .Ka o coceccec/ (77/c.352/
tam / MCucy7,c c co da- /7We/., 2

11. Akutyaugatäst a szel is elkordja (ON k2369) /Koera hauku
mise kannab tuul ära/
md /Coõca -et, 6e7p *oc7/ ( /1C929-220/
üdm / aez f‘oce7 <$u. /24/
sm Koira haukkuu, tuuli kantaa,( mikä miesi täydelleen) 

(VKS(21)5)
krj Koira haukkuu, tuuli kantaa (Krj77)
vdj Koira auguB, tuli kannaB (VV193a,)
e Koer haugub, tuul kannab (EVAO 89)
vn

arm

/Coda^cb -7ce7, eree ivocccr (fc d/6/
/R ( Ae /465//
/ Codac e7, - 6ene8 +ace77 ( huee. 644%

oss 
jak



HOBUNE

nyerget üti, ho^y a 16 erezze (ON y1182) /Lööb sadulat,
et hobune tunneks/ c , opj
m / Cz^>^UT /i O<z<xz^, doe o^/toa/i/tfC "1° 60
ing He that cannot beat the horse beats the saddle ( TH656)
sks Wenn der Reiter nichts tauget, hat das Pferd schuld(B444)

arm / R3o31440940 0c70, a 6^7 6234/
ar / c CGJtO^C -e cag1, 70c -Ha cegi07660/c-9/492206/42/ 

as / C OC/Oec C
(03,. 5799//

lesg

OSS

lak

5^ZXX^/&>Ui.713^/ /9 62/

prs / e CyAE6-8e7C.9 C OMCtzz> 786 o^>6^6ctz- 
ka ce9/e / c 5 y2G ppc /

tat / Oct 4a e e^vT^zz^ct/z, OWodigv/
C b 4/7 7073)

uig / e cAAac9 c kofece- A&x eez0ecez 
CZQ^O / C %L 40. 694/

2• lonak negy laba van; megis megbotlik; Meg az ezerforintos 
16 is megbotlik (ON 1713) /Hobusel on neli jalga, ikka ko
mistab; Ka tuhandetorintine hobune komistab/
md /V Mow0g0 eTMA +o4 u TD caorvecaerc%/(tong 06)

udm / YO49 e76/p+ou/, 99 2«unaerc9/ 99/29/

lp I loe imas, go oimus snuogasa (...); snuoggasa(... ) vel 
noessta, vaiko 1® njoe Iji juolge allde (...)/ Es ist 
kein Vun ler, daP der Mensch strauchelt auch das Pferd



obgleich es vier FüBe hat/ (Qv401)
sm Kompastuu hevonen huikeissaan, saati siis mies sanoissaan 

(S144)
krj Erehtyyhäi hebonegi nelläl jalal, ammui ihmine kahel (Krj53) 

Hairahtahhai hebo nelläl jallal,ammui ristikansu yhel 
kielel (Krj54)

vdj I’bbi klepub nela jalga päi mis algo riting klepppg 
kõ‘d jäiga päi (LV462B)

lv pn kompassub nellält jalgalt, a inemine voip kompas- 
sua kaholt jalgalt (VV46Aa)

ing It is a good horse that never stumbles (TH670);A good
horse stumbles and a Priest may err at the Altar (Th670)

sks Das beste Pferd stolpert und hat vier Seine (W 1111281)
vn o retteX +0(ax t L 70 npucmet eulu

ar /Kot o H0tax U

hii /tg 0LUU.^0LK>t(X5h {ko#u zag Lur)
oss/Vko nerv/2 WTLM. UTD OkZ>n/i(c^ZC^/(öcjLT
prs /U kotte uHoiga cnorrkaerc.9/(B H3 AMc).
tadz /Koko t xor2 O ^JLTbtK-LY +o/ax / 6ce 3ce Cnomkacr9/

CnToi^n^z . /

usb /U kõopouuu oto OKX)TU1 kaerc9/(‘ 5. +6 18°)

3. (A) JQ (futos) lonak nem keli ostor ( (A) jo lonak nem keli 
ostor,, mint zabla; A jo lovat nem az ostor, hanem a zabola 
vezeti; Nem keli a sereny lonak sarkantyu(ON 1704) /Heale 
hobusele pole piitsa tarvis ( heale hobusele on tarvis kaera, 
mitte piitsa); Head hobust juhib kaer, mitte piits; Hoolsa
le hobusele pole kannuseid tarvis /

md (Xopouaa nounz Me kHma
k /Peovug LOHK) AUUT He H4e4A/(Kovu 92) 
udm/Beuyu,lo AouQro 9.48)

e Virgalo hobusolo om ohja tähtsa, laisale ruusk (EV14233)
lv Kierdo ibizõn ptgt äb uo vajag (LV84Aa)
ing A running horse nieds no spur (TH688); A gentle horse

should not be oversore spurred (TH643)
sks Ein gutes Pferd trabt ohne Peitsche (B443,440); Wenn

der Gaul von selber läuft, muB man ihn nicht treiben
(B91;595)

arm /Cka uM10 ko4+A ko AyOxJboZhC He öd",->K^/(AlulAz64 34)
as/Ratou Kote EHy7 +e 24367/(43/7, Zo)



A lovat nem ostorral, hanem abrakkal lehet megindltani(ON e116)
/ Hobust saab mitte piitsa, vaid toiduga liikuma ajada/
m/Tomtu M0u00 He r0J, a o&co,/(Ha/6067) 

tCOtHc Ne k+4T , a obco/C Ho,9 46)
k / Lch-ao (Xz olec/( 43)

udm/Mouaqo 4 E#ur honatatr , a obcoy/(Vn.40z)

kri 
e 
vdj
vn

Älä aja hebostu kunuttasel, vai aja kagrasel (Krj53)
Hobu ära aja piitsaga, vaid kaertega (EV364)
Elä aja vs rozgka, aja kagraka (VV54Aa)
Cevw Cer 9*Jut6, ko4Lo He H Ae -HcV_AzAi.

o s s/He ow EoHA

k a s/ r7 010 +a0 Mougo

wleT-0 / 0bcO•t

kAr

WX)AzOU33UtL/(0G<T. 62 4)

a c6co/(B 2%0 ka-4x)

uig/ koa He kHTO h006u , o kOAJ0 

usb/Le kopuu kott *+y* l co *4#0

5. Asszonynak es lõnak sokasem kell kinni. Asszonynak, lõnak 
kinni nem lehet (, az egyik megcsal, a mäsik megrüg) (ON a699) 
/Naist ja hobust ei või kunagi uskuda. Hobust ja naist ei 
või kunagi uskuda: üks petab, teine lööb jalaga/
Paripa, fegyver, feleseg nem közös jõssäg (ON p250) /Ratsu 
relv ja hobune pole ühine vara

sm Kolme ei saa uskoo: hevosta, naista ja venettä (S1252) 
Muijaa eikä hevosta ei saa toiselle lainaa (S1252) 
Hevosta ja akkaa älä takkaa (S142)



Hobuse ohjast, laeva ankurd, ja tüdruku saba ei tohi 
lahti jättä (EV8180,); Ei naene, pill ega habemenuga 
kolba teise kätte laenuks...anda (EV1 23363-) 

1n8 'j he wif e, horse, arms or wine, never commend never
unless thou hart a mind to lend them out (TW345); Com- 
mõnd not your wife, wine nor horse (TW345)

sks Dein Pferd, dein Schwert und dein nicht her (W 1111285)
Frauen, Pferde und Uhren soil man nicht verleihen (B168)

Vn Hte °odeti, vOuIC 1 COoke, M*C6O U
AceHuue (B H414 ran); LoHLo L eeue V Qolequ.g/g,

ahh )p,,. lo.a.,.c ____ __ . . 0I .

°85/kott-0 u cuc 
as / LLe A,,u, , ,

tür/ 2Cesa L Kok& Huxo — 62 %)
prs / He Agu R^-HOcaIa, or KoH, uLa u or

AceHuHv/(nnc 94)

6. Faradt lõnak tarka is nehez (Ref. Afäradt lonak paikoja is 
nehez) /Väsinud hobusele on ka saba raske (Väsinud hobusele 
on rauad rasked)/ (ON 1/24)
krj Pienel da huonol hebozel vai jalgu ribizemäh jätä, ga 

jo i väzyy (Krj378) , Väzynnyöl hevol regeh hoi kindahat 
viškua, sengi tundou (Krj)

e Väsünü hobese päält paar kindid ar võtta, om ka kergep 
(V14503 (Vas v. Se))

ing He is a weak horse thai may not bear the saddle (TH653)
vn Veranosuz KoHto x04u7 xouT (O 863)
as / Duq roueu uouaqu u x.&ocr 6 T4l0c(B $7(21)3-3)
kal/0n nuoxod vouqg no 6 T\MX)CTb/^5 233Law)

kas/Touqeu ol0Q4 L hlrb T 2eva , }&4+a0
Turue u aw. kazax)

mng WO UOA U

(0HA 62 g)
ur / Xuqa vOuar u chce x^cr 6

turk / •w WOUAA* • Ce%/0 #
jak /Meroetuo owaa 1 cogyrUH-ltotZL

/Vcolrweua KOHHo u 90k4-43/(hyr.Ag)‘
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7• Elöbb jär a nyereg mint a lo (ON 1631) /Enne käib tal sadul, 
siis hobune/; Meg lova sines, mär(es) kantärom beisul (ON y1176) 
/Veel ei ole tal hobust, aga juba muretseb valjaste pärast/ 
md/Cuatula vouagl uku , horo
sm

krj

sks

Älä osta suitsia, kunnes hevosta ei 00(S1417)
Ensin talli ja sii vasta hevon (S1451)
Elä ennen hepoista tallce luaji, eläkä ennen polkua pai- 
tua luaji (Krj55)
Ära talli enne valmis tii, ku hobest kunnigi ei ole(EV 
11497(Trv))
Wer kein Pferd hat, braucht keine Peitsche (B444+)

e

vn /Buu dot , a 0#n Q0õ494/(8 694)

arm/Oelo He kuku, Ol MA havaH u0•(0/.6460)

•85/ 94 u * wAHA • • —O"a-OT cev1o/ 

as / vo WOOo euu, He Lu wu , o LOLoL L
„our / (OtyiuS"

8r /oHAHe btMCT- o ceo nMg)
kurd/He kunum LOt• , cruuo A0T06ir/(*/9 46)



VEIS

• Annyit ert hozz, mint az ökör a vas arnapho z (Magas neki, 
mint ökömek a vasarnap) reg: Annyit tud ahho.z, mint az 
ökör abecehez.(ON ö115) /Taipas sama palju nagu härg pühapäe
vast (Tähtis talle nagu härjale pühapäev) Teab sama palju 
kui härg ABC-st.
sm Ei ymmärä siint enempää ku härkä pöllyst (Spk34) 
e Ta’ tiijäi siost enäp kui lammas pühäpääväst (Se) 
sks Was wei die Kuh vom Sonntag (B335, 543); Es ist ais 

wenn ein üchs in der Bibel läse (W III 1109)
afg/%ro noHuvaer ybou 6 olovkan 2^)

viet/Ho QA 6-oQ He 66)

hin/UeAaT H bte hec9 6yoed/(B 58 xu#g1)

jpn Abuddhist prayer to a horses ear (Fount734)
/1q 6-0n0v He anpe u4por /(Aw. 59 H6)
/wounon Ha Xo MxAZATJtrüV uinrr/(aw. 5444)

ka/ono Me Haer 6kca Caxaa(B2zgLa)
kor/Bev HA AXO -/Urb/(B 3* LOA)

H ou^Ma atoara .339)
/^ro z*0eT ocex oõ 90- vu2/(B 330 n9)

h0Qodoruguv #4 7ed 
prs / OCsM^ 1 Acut“ "WratV(n 

raro kopaH TtxAJUrrtLL^/

NAHUAUNAX C 
oko/(B 339 Mava
AHI );/BecJuc.2HHo

baen / O 6-uH0n/A% ocralnuter//( mA 66 38)

2. Szajärol tejel tehen ( szäjarol fejik a tehenet) (ON Sz91 ) 
/Lehm lüpsab suust (lehma lüpstakse suust)/
k /No.oko • H0 Ake/(Lou 0a)
udm/4 kopo6-u v0MOko H4 A3ke b xoqe 30 Me 

QoArnku/(Mo- 08)
sm Suustas lehmä lypsää muttei pitkäst hännästäs (S1427);

Suusta lehmäkin lypsää, sonnalla pelto kasva (S1427);
Kattilan sangan kautta lehmä lypsää (S1114)

krj Nenän alustua myö lehmägi lypsää (krj509)
e Lehm lüpsab suust, kana muneb nokast (EV5640)
vdj Lehmä lühzäp süssa, kana munob nokassa (VV162Apa)
lv anda ni’emon si’zzol, siz lipšäd ulzo ka (LV28D)
sks Die Kuh melkt durch den Hais (B334)
vn / 4 konalt 6o NTV v0u0Lo/(• Po);

/ He fovune. Qoür Onola 0 Novr0/(A 452)
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arm / vKx)MVjO u vosol-- #A 970*KE/(AN. P. M7.10)
kirg/kopole 0u0ko 6 A7kc/(u,4.44 213)
tur /Voxovo opol-. Hc b coox ,0b Qceuuqke/(T,L1-61133)
uig/Nonoko 1 opobv U) ^(bq)

usb /vovoko wu. /^/Cic 69 342 38)
jak / Noxoko 1 Kopal- b • kom/( AugT. A2)

3• ümbert szavan, ökröt szarvan (ON e504) ; ökör szarvan, ha
ris szavän fogodik (ON n362)/Meest sõnast, härga sarvist; 
Härga sarvist, rukkirääku sõnast/
kr j Lehmiä pietah sarves, musikkua sanas (Kr j 265)
sm Miästä sanasta ja härkää sarvest (Sl 247)
e Meest sõnast, härga sarvest (EV 6619)
ing An ox is taken by the horns and a man by the tough(T0l02) 

lake a man by his word and a cow by her horn (TM385)
sks Den Mann nimmt man beim Wort, Den Ochsen bei den Hörnen

(B434,422); Den Ochsen Lasse beim Horn, den Mann beim
Worte und die Erau beim Rock (W III 1094)

ar / Buv€ npuOnaa~tt 3• ~oAA , a exoec -2A 93*/( B 57 ajal);
/Cxoru# vofar 34 2X0 ,Aeuatexa-34 931-1/(4aF6 8)

as /HetUA KN, A.A NO/LOL. ,O Ap.0/,,A AoA.Qr p/,/o, r

ind /Bw-oMA bejebkau i AelqeA 64*4
c<aMmva// c, qn)

i
( 5 kanaka 

burk/ 5oka xaralor 
euof-e/(WNKM.6i

4• Nem jäszol megy az ökörhöz, hanem az ökör a jäszolhoz (ON j49)
/Mitte sõim ei lähe härja juurde, vaid härg sõime juurde/;

Jäszol jär a tehen utan (ON j48) /Sõim käib lehma järgi/
4 /(Lowu Q2)k /Icuw • kooe

udm /0fec K oungn He xogur / (Vgv: 402)

sm Lehmät hakee heiniä eikä heinät lehmiä (S195)
e Ega ruih hobest ei otsi, hobene otsib ruiht (EV9817) 
sks Das Pferd soll die Krippe suchen (zur Krippe gehen), 

nicht die Krippe das Pferd (zum Pferde) (w III 1284)
Das Ochse findet den Weg zur Krippe (B58)

vn /MW k/ •OUIO2 - 2 
" VjOy^rv He X0Qu/(0 680)



ind/1TNol-a He ULU^tT-/

5• Bamul (bameszkodik v. ugy nez), mint (a) borjü az üj kapu
ka ; Megnzi, mint veres borjü az uj kaput; Bamul j borjü, 
üj kapu, ma csinaltak holnap aranyozzak (ON b 070) 
/Jõllitab ( põrnitseb v. vaatab nii).nagu vasikas uut aia
väravat; Vaatab nagu punane vasikas uut väravat; Imesta, va
sikas, uut väravat, täna tehti ja homme kullatagu / 
srn Katto ikä mulli uut väräjä (SV 191); Kattoo ko sonni 

lauta ottasa uutta naetan ovia (SV191)
e Vahis nagu vasik vahtsit väretit (Rõu); Vahib nagu härg 

uut aiaväravat (EKMS IV 481 )
sks Der Ochs erschickt, wenn er ein neu Thor erblickt(W III 1095
Die Kuh sieht auch ein neues Thor an(W II 1668)

vn/CoTNur ) kox LOp2l-~ Ht huco4• Ayara/(D *72)

/Teravate sarvedega härgadel murtakse sarved/
6. Hegyes szarvü ökörnek letörik (a hegyes) a szarvät (ON ö57)

sm Vihane härkä ei koskaan saa suurija sarvija (1537);
Ei ole sillä sonnilla sarvia joka puskee (S1414)

krj Puskijan lehmän sarvi on aiven veres (Krj405)
e Kaevaja härg kasutab mõne korra sarvi (EV2907); Kanged 

pullid saavad ka kohitsetud; Kangedel härgadel võetakse 
kerad maha (EV3167

vn / VdOC\sAajJjAa9v konol-
/ Bo Mu 60.9 kna6- 

oss /mo.Ay ©Uu,
017(35 6 Ab1)

7. 01i mint aszaros tehõn, összecsapkod (a tisztat is be— 
csapja) a farkäval (ON t211) /Nagu sitane lehm, kes oma sa
baga ära määrib (puhta ka ära määrib) sabaga/

‘ znaLHOrC/(kovu )
m /0qua Hen09Ha.A 0614 6ce 04o NopTu% 
udm/0q4 0bA &CL numev/(Vg 4)

krj Paha lehmy koko karjan paskandau (Krj349); Üksi paskat-
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t§u vasa kogo karjan paskandau (Krj598)
e Pasano vask aja karja kiini (EV8414); Üks paha lammas situb 

keik hulga ära(EV15007)
vdj Üks sittur lehmä koiko karja situB (VV249Aa,)
lv Iks um selli sitti tabär ni’emo, kis rikub ama kõra järä (LV546)
vn OT 0940 hanuuta Lonol- 6c CTa,o x6opaer (PL.

HtA nc); nonottaa bu nepeotatut(P8+.+4) 
ind/09u# vul-o wu- bu

Eopaf 6 cr^j^
usb/bowtota Teu#Ok WOTuT bue CTa4o/(475. 9 54)

arm/ou+ ucront TZaXX>WcL/ hoopur 6ce Cra99/(4.A5)

afg/09#A kono-a HAva«ur- 6ce zana**4/oT•/(4A4.6/63)

bas /$/n9w x.6-ocT 02*a0 ondl- uunakaer COTH-9
( B iog Sol.)
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T = M.P.Tilley. A Dictionary of The Proverbs in England In 

the Sixteenth and Seventeenth Centuries. A Collection 

of the Proverbs Found in English Literature and the 

Dictionaries of the Period. Ann arbor, The University 
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of Michigan Press. 1966.

VKS = Vanhan kansan sananlaskuviisaus. Suomalaisia elämän 

ohjeita, kansanaforismeja, lentäviä lauseita ja kokka

puheita vuosilta 1544-1826. Koonnut ja järjestänyt 

M. Kuusi. Porvoo-Helsinki , 1953.

VV = V.Mälk, Vadja vanasõnad, eesti, soome, karjala ja vene 

vastetega. Tln., "Eesti Raamat", 1977.

W = K.F.W.Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon, I-V. 

Leipzig 1867-1880.

ON = O.Nagy Gäbor, Magyar Szlsok es közmondäsok. 

Budapest, 1966.



MUUDE LUHENDIE NIMESTIK

a) Keeled

abh = abhaasi 

afg = afgaani 

adog = ad ee 

ar = araabia 

arm - armeenia 

as = aserbaidaani 

ass = assüüria 

baš = baskiini 

ben = bengali 

dag = dagestani 

e = eesti 

gr = gruusia 

hii = hiina 

ind = indoneesia 

ing = inglise 

jak = jakuudi 

jpn = jaapani 

k = komi

kai = kalmoki

kar = karakalpaki 

kas = kasahhi 

kirg = kirgiisi 

krj = . karjala 

kurd = kurdi
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lesg = lesgiini 

lp - lapi 

lv = liivi 

m = mari 

md = mordva 

mng = mongoolia 

prs = pärsia 

sing = singali 

sks - saksa 

sm = soome 

tam = tamiili 

tat = tatari 

tur = turkmeenia 

tür = türgi 

udm = udmurdi 

uig - uiguuri 

usb = usbeki 

vdj = vadja 

vn = vene

b) Eesti murrakud 

As - Asundused 
Joh = Jõhvi 

Jür = Jüri 

Pai = Paide 

Ru= Rõuge 

Se = Setu 

Trv = Tõrva 

Vas = Vastseliina
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P E 3 K) M E

B IMIIOMHO padoTe K. PaymanaHeH ”Co^aKa, Omab m EopOBa/ 

HK B BeHrepCKVX IIOCJIOBVIaX M nOrOBopEax" paccmaTpvBaeTCH, B nep- 

ByK) ouepeb, POJIb 3TMX KVBOTHBIX B Tpomoopa3OBaHMM BeHrepCRVX 

napeMv M bpaseoOrV3MOB.

B BBOIHOÖ yaCTM paoTb raeTCR 063op TOHHIHeIIHVX COrocTaBTeIb- 

HBIX nyJEaIV IIOCJIOBVI VHHOYTOpCEMX HaponoB, a Take nonHTOK 

CO3aHVH ceMaHTMUeCEVX EIaCCVVEaL TOCIIOBVI V noroBopoK (T.Iep- 

MHKOB, M.Kyycv 14 Ip.) n mponeMaTVEM, CBH3aHHo% c TVMV EacCV-

KaIVHMV.

OCHOBHaH rJIaBa paOTH TOCBReHa HenocpencTBeHHO poJ yka3aH- 

HBIX KVBOTHBIX B Meraopvke BeHrepCEVX TOCJIOBVL 14 noroBopoK. Ioka- 
3HBaK)T, TO ceMaHTVeCKan VHreprpeTaIH TOCIIOBVI M noroBopoK, co- 

epxanvx TaHHEe 300HVMEI, OCHOBHBaeTCH mpexe Bcero na HalX 3Ha- 

HVSX o BHeIIIHOCTV, MOBeTeHVV, MOLVOHaJIbHO# cneIVVEe TaHHBIX KVBOT- 

HBIX B neCTBVTeIbHOCTV, 06 VX XO3HÖCTBeHHO yHELIVV 14 peHHOCTK V 

T.n. IIOCKOJIbKy BHSpaHHhe IIH aHaJV3a KVBOTHHe HBJIHIOTCH Havoee 

acTEIMV "ieCTBYIOTVMM JIVLaMV" EaK B BeHrepckoR napeMVEe, TaE 14 B 

MeKIYHapoIHOM naHe, yaJOCb TaTb IOCTaTOUHO IOJIHB "CBOIHbI nopT- 

per" Ra«orO H3 HMX C TOURV 3peHVH amnya VX MerahopvuecEVX nepe- 

OCMEICJeHv#. IIORa3EIBaeTCH 3aBVCVMOCTb EOHEpeTHOTO MerahopwecEorO 

nepeHoca sooHma ot EOHTeKCTa, b EOTOPOM oh BBICTynaeT. BbgeJHeTCH, 

o OHo# CTOPDHHI, cnenvEa EaxIorO 3 IaHHHIX KVBOTHBIX - TVIIVUHhe 

CM‘Tyanvv, b KOTOPBIX OHM BHICTyTalT, TVIIVUHHe EOHHOTaTVBHbe nepTH, 

KOTOPEIMM OHM HajeeHLI b HapomHO% pvropvke M T.I. G pyro CTOPOHBI, 

nOmHTTaDTCS yTOHHHTb ceMaHTveCEe 0CTOHTeIbCTBa, mpv EOTOPBIX B03- 

MOKHO mvporoe BapbvposaHve 300HVMOB B OIHOM 14 TOM we KOHTeKCTe.
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HeMOHCTPMPyTCH cJyav VCe3HOBeHVH eTEo TpaHM MeKny TV- 

IIOM IIOCJIOBVLH B TpamMLVOHHOM ObKJIOPVCTVTeCEOM CMbIce V ceMaH- 

TMWeCKVM KJiaCCOM IOCJIOBVI B CMHcJe FpyTrH TOCJIOBVII-CVHOHVMOB.

K BeHrepcEOMy MarepvaJy V3HICEaHH napaeJ no neaTHEMM VCTO- 

HVKaM 6OJbIIVHCTBa OCTaJbHHIX HHO-YropCRVX HaponoB, a TaEe pyc- 

CEve, HeMeLKve, aHrJIVÖCEve napaue 14 (nepeBOIHEe) COOTBeTCTBVH 

y ok. 50 HapoOB BocTOKa. B TpJIOKeHVV paOTEI mpemaraeTcH BH- 

6opka Havoee IOmYJIHPHEIX b VHTepHaLVOHaJIBHOM IIaHe BeHrepCKVX

IIOCJIOBMII BMeCTe C IIap&JIIeJIHMV B IapeMVKe YKa3aHHbIX HaPOIOB.


