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1969-ben jelent meg A. K. Zsolkovszkij és 
I. A. Melcsuk írásának (O ceMaHTMHecKOM 
CHHTeæ ) magyar fordítása (Szemantikai 
szintézis, in: Dokumentáció és nyelvészet -
az értelmi összefüggések formalizálása. 
Szerk. Varga Dénes). Ez a dolgozat egy 
olyan elmélet összefoglalásának tekinthető, 
amely mintegy válasz, vagy inkább talán 
kiegészítés volt N. Chomsky nyelvfel
fogásához. A nyelvtani szerkezet formali
zálása után az értelmi összefüggések 
formalizálásának a kérdését kívánta megol
dani. Nem egyedül Melcsuk és Zsolkovsz
kij kísérelte meg a jelentéstan területéhez 
tartozó nyelvi jelenségek újszerű rendsze
rezését. Ebben az időszakban vált ismertté 
a Katz-Fodor-elmélet, foglalkozott ezzel a 
kérdéssel U. Weinreich és Ch. Fillmore is.

Zsolkovszkij és Melcsuk elméletének 
konkrétabb, kevésbé elvont része az úgy
nevezett lexikai függvényekkel, az ezek kö
rébe tartozó szemantikai paraméterekkel 
foglalkozik. A szemantikai paraméter -  ki
csit leegyszerűsítve -  típusjelentésnek tekint
hető. A szemantikai szintézis a típusje
lentések közé sorolja például az antonímák 
és a szinonimák közötti összefüggést, 
valamely cselekvés, történés kezdetét es 
befejeződését, befejezését. Ide tartozik a 
Magn-parameter is, a legkülönbözőbb 
szófajokhoz tartozó szavak által kifejezhe

tő, intuitíve fokozhatónak tekinthető alap
jelentésnél nagyobb mértékű, intenzívebben 
megjelenő jelentés kifejezésére szolgáló 
nyelvi eszköz, amely alaktani és mondatta
ni szempontból igen változatos megjelenési 
formát ölthet.

I. I. Ubin már 1969-ben viszonylag nagy 
terjedelmű értekezést jelentetett meg a 
szemantikai paraméterekről (BbipaaceHue 
napaMerpa b pyccKOM H3biKe /MaiuHHHbiH 
nepeBOÆ w npuK-najmaa JiHHrBHcrnica,
BbinycK II/, MocicBa), 1995-ben pedig -
hosszú évek munkájának eredményeként -  
kiadta a fokozást, nyomósítást jelölő angol 
és orosz nyelvi szókapcsolatok szótárát. A 
szótár -  a szerző véleménye szerint -  egye
síti magában az angol és orosz nyelv 
lexikai kapcsolatait tartalmazó egynyelvű 
szótárakra jellemző tulajdonságokat, tehát 
alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson 
mind az angolról orosz nyelvre, mind pe
dig az oroszról angolra történő fordításnál. 
Ennek megfelelően -  a bevezető mondato
kat és a szótár használatára vonatkozó 
sorokai iletve a rövidítések jegyzékét és a 
forrásmunkák felsorolását követően -  a 
könyv négy részből áll: a fokozást, nyo
mósítást jelölő szókapcsolatok orosz nyelvi 
szótára (CnoBapb ycHüHTejibUbi criOBOcoMa- 
TaHHH pyccKom A3biKa)- a kulcsszó szerin
ti rendszerben (ripaMOH cnoBapb), illetve a 
nyomósítást jelölő szó, kifejezés szerint 
rendezve (PeBepcHBHbiH CJiOBapb), valamint 
az angol nyelvi rész, hasonló tagolásban 
(Dictionary of English Lexical Intensifiers, 
Direct dictionary, Reverse dictionary).

Nézzünk meg egy-egy szócikket a 
különböző fejezetekből!

BEJlblíí (-LH, -oe), 6eji, 6e/ia, 6ejio h 
6ejio -  white
aScojiiOTHO, -  Kaic Syiviara (o mue), -  
xax JiëH (o Bojjocax), ~ xax JiyHb (o
BOJiocax), ~ KaK Meji (o mue), ~ xax 
MOJIOKO (o KOXe), ~ K ,K Í10J10TH0 (o
mue), ~ icax CHer, ~ xax creHa (o mue) 
KuneHHO (npeHMymecTsetuto o Koxe)
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HeoöbiKHOBeHHO, ocneriHTejibHO, cmep- 
weHHO, GOBœM, //SejiocHe^cHbiH,
//KHneHHblH.

C Mopfl HaiiBMrajiacb creHa TyMaHa
coBepmeHHO Gejioro, mojiohhoto uBera. 
(HexoB)

Â CICHH (-a a, -oe) őojib, 6ypa, Berep, 
BbKDra, xaaciia 1, ;*capa, 3Jio6a, 3JiocTb, 
3HOÍÍ, Merejib, Myica, nMTKa 2, pa6o- 
ToenocoÔHoeTb, CKopocTb, cicyica, crpaiia- 
HHe, cryxa, TepneHue, Tpy4 1, ycrajiocrb, 
xojioíi, myM

WHITE a -  Having the colour of pure 
snow or milk -  öejibiH

absolutely, -  as a ghost (about a 
person), -  as ashes (about a person), as 
death (about a person), -  as a sheet (about 
a person), extremly, perfectly, pure, 
unbelievably, utterly, //snow-white (not 
about a person)

RIGOROUS adherence, analysis, 
application, control n, rigid, examination, 
hardship 1, inquiry, investigation, law, 
logic, observance, privation, requirement, 
restraints, search n, training, unity.

Feltételezhető, hogy az angol, illetve 
orosz nyelvet csupán valamelyest ismerők 
számára is világos e példák alapján, mire is 
használható e szótár! Megtudhatjuk belőle,
hogyan fejezhetjük ki az angol, illetve az

*

orosz nyelvben azt, amikor valamely 
fogalmat, jelenséget, tulajdonságot, cselek
vést, mozgást tükröző gondolati tartalom 
fokozott mértékben, nagyobb intenzitással 
nyilvánul meg. Az idézett szócikkekből 
kiderül például, hogy az oroszban a haj 
fehér lehet, mint a héja (kslk JiyHb), az 
angolban ez a kifejezés hiányzik; az 
angolban viszont, ha valaki nagyon sápadt, 
akkor fehér, mint a kísértet (as a ghost). 
Mindkét nyelv ismeri azonban a hófehér 
kifejezést (  őejjoate^Hbift, snow-white) . 
Megtudhatjuk azt is, hogy a fájdalom  szó 
tartalmának nyomósítására az oroszban is 
használhatjuk a pokoli melléknevet (ajiCKan 
őojibl vagy, hogy az angolban is van

szigorú logikai rend (rigorous logic), de 
úgy tűnik, hogy a Szigorú tél volt az idén 
mondatban a tél tartalmának nyomósítására 
nem a rigorous szó használatos.

E szótár tehát az olyan speciális szótárak 
körébe tartozik, mint az antoníma és a 
szinonima szótárak (vö. fentebb az anto- 
nímákról és a szinonimákról), és távolabbi 
rokonságban van a sajátos nyelvtani szótá
rakkal, például a vonzatszótárakkal. Ami a 
nyelvi anyag feldolgozását illeti, megálla
píthatjuk, hogy a szerző figyelemmel volt 
arra, hogy a szótárt jól tudják használni 
azok is, akik számára az orosz idegen 
nyelv. Ezért jelöli nagyon pontosan a 
hangsúlyt, adja meg az igék, főnevek, mel
léknevek használatára utaló tudnivalókat.

Ubin -  a szemantikai szintézis eredeti 
céljának megfelelően (a formalizált, 
számítógépes fordítás problematikájának 
megoldása) -  arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a szótár jól használható fordítások 
készítésekor. Néhány korábbi dolgozatom
ban a szemantikai paraméterek nyelvokta
tásbéli lehetőségeire hívtam fel a figyel
met. Egyetemi doktori értekezésemben pe
dig a fokozást, nyomósítást jelölő magyar 
és orosz kifejezések egybevetésére tettem 
kísérletet. Ubin szótára ösztönzést adhat 
ennek a munkának a folytatására. Magyar
német, német-magyar változatának tervbe
vett elkészítése segíteni fogja a fordítóte
vékenységet e területen, de számunkra is 
használhatóbbá tenné az Ubin-szótárt, hi
szen ezzel együtt viszonylag könnyű lenne 
elkészíteni az angol-magyar, magyar-angol, 
magyar-orosz, orosz-magyar változatot is. 
E szótárak, a segítségükkel elkészíthető 
feladatsorok további segédanyagot jelen
tenének az idegen nyelvek tanulásához. 
Végül az egybevető nyelvészeti kutatá
sokhoz is alapanyagként szogálhatnának.
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