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ҚАЗАҚ ПЕН ОРЫС ХАЛҚЫ НЫ Ң  
МАҚАЛ-МӘ ТЕЛДЕРІН САЛЫ СТЫ РУ

Мақала авторлары қазақ және орыс т ілдердегі мақал- 
мәтелдерді салыстырады

Кілтті сөздер: мақалдар, фразеологизм, сәйкестепу, аударма, 
нақыш сөз.

Мақал-мәтелдер -  халық даналыгының, көрегендігінің айнасы, 
тіл байлығының алтын қазынасы. Олардың көбісі өмір шындығының 
қорытындысы. Астыңдэмін тұз келтіретіні сиякггы, сөздің дэмін мақал мен 
мәтелдер келтіріп, олардың көбісі ондаған, тіпті жүздеген жылдар бойы 
тіл кұрамында бар. Көркемдеуіш мұндай пәлсапалык түйіндер арқылы біз 
қалжын ойды да астарлы мағынаны да жеткізе аламыз. Қазак пен орыс халқы 
мақал-мәтелдерінің көп бөлігінде түпкі ойы тереңдетілмеген, оны жете 
түсіну үшін бастапқы компонент-сөздер мағынасын жалпы негізгі ойымен 
салыстырса болды.

Мақал мен мәтелдердің арасында еңбек тақырыбы негізгі болып 
саналады. Ерінбеген арыстанның аузындағысын алады. Бүл мақадды Ғабиден 
Мұстафин өзінің «Қарағанды» романында тілге тиек еткен. Жэне де карама- 
карсы макал: Ерінген аузындағысынан айрылады. Орыс халқының 
макалы казактікіне ұксастығы бар: Еңбексіз тоған судан балықты да аулай 
алмайсын. Еріншек қолдағы барынан айырылады. Ал еңбекқор болса, 
бүйырғанын тіпті арыстаннын ауызынан алады.

Лқка жақ ел байі үсіар келіп қалыпты, ризамын баріне де. (Ғабит 
Мүсірепов «Оянған өлке» романынан үзінді).

Адамның бойында оң көзқарас тугызатын кейбір міңез-кұлықтары 
болады: мейірімділік, елгезектілік, қайсарлық, табандылык. Қазактарда 
мсйірімді адам туралы былай дейді: еніреген (еніреп туған). Мағынасы: 
мүнаятын, Халқының еркіндігі мен бақыты үшін жанын пида ететін. Өзіне
і зн ерлік, кең пейілділік жэне мэрттік қасиеті бар адам орыстың «Үрей мен 
жм ігыруы жоқ сері» атағына лайық.
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ПМУ Хабаршысы
Мазмұны тікелей, біркелкі дэл келді. Құрбай Танабекүлы болса, халык 

камы дегенде кекірегінен жалын атып журген еніреген ердін бірі. (Қ. М. 
Өзіме де сол керек).

Ит терісін басына қаптау. Тура мағынасы: иттіңтерісін басына кию. Ал 
ауыспалы мағынада: біреуді қарғап-сілеу. Орыс тілінде бұл макал бірнеше 
мағынан береді: Басты сабындау, жокқаны жону, жерден алып, жерге 
салу, басына кара бүлт төндіру.

Мақал барлығына бір «басына» - «голова» сөзімен біріктірілген. Сол 
жолы Нұртаза болыстың ит терісін басына каптаганыныз әлі есімде. 
(Т. Ә. Кертолғау).

Жүрегі қарс айрылу. Тура мағынасы: адам жүрегінің тілім-тілім 
болып жүлынып кетуі. Бұл сөз біреу-міреуге жанға батар сөз айтылса, 
есіркеу сезімі туылған жағдайларда айтылады. Орыс тілінде бұл макал 
былай: Ж үрек қанга толы. Ж үрек как айырылды. Тура магынада 
айтылган сияқты болып көрінгенімен, макал мен мәтелдердің мағынасы 
тереңде. Өйткені, эр халық жан дүниесін сезім арқылы жеткізген. 
Нәтижесінде магынасы жағынан біркелкі болатын, балама мәні бар ойга 
жаткызылады.

Ақбала бұл таңды ұйқысыз атырды. Ауық-ауық тынысын тереңнен 
тартып жүрегі каре айрыла күрсініп кояды. (Әбдіжәміл І Іұрпейісов «Қан 
мен тер» трилогиясы).

Адамдардың толықтай ұқсастығы немесе көзкарастарының бірдей 
болуын мақұлдайтын, міңездеме-салыстыруды қарастырғанда казак 
халқының мақалдарына жүгінуге болады: агама женгем сай, апама жездем 
сай. Тура магынасы: агама өзінін жары, ал апама сүйіп косылган жары  
үқсайды. Орыс фразеологизмы екі адамның ұқсастығын гана көрсетіп 
коймай, оларға деген теріс карым-катынасты да білдіреді. Қазақтарда 
болсын, орыстарда болсын, бірдей түеіндірме тең келеді. Біріне бірі сай. 
біреуі екіншісінен аскан. Агама женгем сай, апама жездем сан демекші, 
өзіне баланда сайма-сай екен ғой. (ҚЕ).

Қазақпен орыс нақылдарыньщ образдынегізіндетүйісетінжерлері көп. 
Адам міңезінің ерекшелігі әртүрлі. Бұл ерекшелікті бейнелейтін Фразеология 
да түрліше болып келеді. Мысалга, жагасы жайлау, төбесі қыстау. Тура 
магынасы: барлығы үшін сүйеніш, бауырмал, сезімтал адам. Жаган 
жайляу, тобең қыстау аға едің, калай шыдайын. Қасыңда мылтыкты адамдар 
журген соң, қоштасуга жасырын келдім. (Ғабиден Мұстафин «Дауылдан 
кейін» романы).

Биік шыңга ұшатын маңгаз мырза. Айтқаны өтіп, атқаны жетіп түр. 
Тура магынасы: айтқанының барлығын мүлтіксіз орындалып, атқан оғы 
дәл тнеді. Бұл сөз әдетте, лауазьмы жогары, беделі бар адамдарга айтылады. 
Маңгаз адам. Айтканы өтіп, атқаны жетіп түрғанда, сені бүл жерге келеді
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деген үш ұйыктаеам ойымда жок еді. (АТ) Сені бұл жерден кездестіремін 
деп ойламаппын, маңғазданып кетіпсің гой.

Мэтел Етігің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда. Бірақ аяғыңды 
етігің қысса, дүниенің кеңдігінен не пайда? (М. Ә. Шығ.) Егер жан-жақтан 
қыеыіи кореец, жер жаһаннын кендігінен не пайда? Еңбекетсеңерінбей, 
тояды карнын тіленбей. Ықтиярлык пен еңбек барлығын женбек. Еңбек 
етпеген, тамақ жемеген. Қазақга Табан ақы, мандай тер. Тура мағынада: эр 
басқан қадамына акы төлеу, маңдайдан теріңсоргалау. Адал еңбекпен тапқан 
нан эрқашан тэтті болмақ.
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