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Lexikográfiai előtanulmány 
a fokozó értelmű szavak 

és szókapcsolatok szótárához

Bevezetés
Itthon és külföldön, magyar és idegen nyelven egyaránt több alkalommal foglalkoztunk 
a fokozó értelmű szavak és szókapcsolatok kérdésével és vetettük fel egy olyan szótár 
elkészítésének a lehetőségét és szükségességét, amely a fokozó értelmű szavakat és 
szókapcsolatokat tartalmazza (Székely 1996a, Répási 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 
1997d, Székely 1997a, 1997b, 1997c). A hivatkozott dolgozatokban és referátumokban 
Zsolkovszkij és Melcsuk elméletének Magn paraméteréből kiindulva utaltunk Robert 
Austerlitz álláspontjára az abszolút szuperlatívusszal kapcsolatban, és afokozást/nyo- 
mósítást, a Magn paramétert, valamint az abszolút szuperlatívuszt szinonimákként 
használva, definiáltuk tartalmukat: „... a legkülönbözőbb szófajokhoz tartozó szavak 
által kifejezhető, intuitíve fokozhatónak tekinthető alapjelentésnél nagyobb mértékű, 
intenzívebben megnyilvánuló jelentés kifejezésére szolgáló nyelvi eszköz”. A termi
nológiai kérdések értelmezése során Pusztai Ferenc - Ágoston Mihályra hivatkozva - 
megerősítette azt az álláspontunkat, mely szerint a fokozás elsősorban szemantikai 
kérdés, és az általunk is vizsgált nyelvi jelenség jelölésére új szakkifejezést (lexikai 
fokozás) javasolt (vö. Pusztai 1997).

Jelen dolgozatunkban azt a munkát szeretnénk bemutatni, amelyet a fokozó értelmű 
szavakat és szókapcsolatokat tartalmazó magyar-német, német-magyar, illetve ma
gyar-orosz, orosz-magyar szótár elkészítése érdekében eddig végeztünk.

A munkavégzés módszere, az alapszók
A gyűjtést (tervünknek megfelelően, vö. Székely 1996, i.m.) 1.1. Ubin (1995) orosz-an
gol, angol-orosz szótárából kiindulva kezdtük el, az orosz nyelvi anyagot véve alapul. 
Az Ubin-szótár mellett egyelőre a kétnyelvű magyar-orosz, orosz-magyar szótárakat, 
valamint a Magyar Értelmező Szótárt használtuk. Támaszkodtunk továbbá arra a két 
éve elkezdett gyűjtőmunkára, amelyet magyar, német és orosz irodalmi szövegek 
tanulmányozása révén végeztünk és végzünk (Székely 1996b, Répási 1997d, 1997e). 
Mostantól rendelkezésünkre áll Szuscsinszkij orosz-német, német-orosz szótára is 
(Szuscsinszkij 1997).

Dolgozatunkban azzal a nyelvi anyaggal foglalkozunk, amely az Ubin-szótár A-val 
kezdődő címszavaihoz kapcsolódik. Á szótárban 33 ilyen címszó található: aeanmiopa, 
aeaitmiopucm, aeapufi, aemopumem, azumaipiíi, azpeccun, aMcuomaotc, a3apm, a3apm- 
Hbiü, aKKypamnocmb, aKKypamnbtü, aKmuenocmb, aKmueubiü, aKyenm, ajiuöu, am- 
Hocmb, aMopajibHbiü, atiajiu3, aHOJiu3upoeamb, aHajiozuuHbiü, anmazonusM, anmu-
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namun, anamuft, anjiodupoeanib, aruioducMeumbi, annemum, apzyMenm, apMun, apo- 
Mam, apcenaji, accopmuMeum, amaxa, amaKoeamb.

Természetesen egy-egy orosz címszónak olykor több magyar megfelelője is van. A 
magyar címszavak listájára minden olyan magyar megfelelőt felvettünk, melyek meg
találhatók az Ért.Sz.-ban. Problémát jelentett az, hogy a magyar megfelelőkből olykor 
evidens módon képezhetők fokozható származékszók, pl. a3apm - felindulás, lelkese
dés, —»felindul, lelkesedik. Az ilyen típusú szavak közül egyelőre csak azokkal foglal
koztunk, amelyeknek orosz megfelelője - esetleg az A-val kezdődő címszavak körén 
kívül - az Ubin-szótárban megtalálható (pl. felindul ‘indulatba jön’ = eo.moeambcn 
‘npuxodumb e eomenue'). Ezen eljárásból adódóan a magyar alapszók száma nagyobb, 
mint a vizsgált címszóké, annak ellenére, hogy három említett orosz címszó (azmuo- 
maow.apMUfi,apcenaji) magyar megfelelőinek szócikkeit végülis sem dolgoztuk ki. Az 
awuomaoK magyar megfelelője - a Hadrovics-Gáldi szótár szerint - mesterséges 
árfolyamfelhajtás. Véleményünk szerint a magyar címszók közé csak alap-, képzett, 
vagy összetett szavakat célszerű besorolni, de az árfolyamfelhajtás nem található az 
Ért.Sz.-ban. Az apcenaji szónak két magyar megfelelője is van: arzenál, fegyverraktár. 
Kérdéses azonban, hogy ezek a szavak „intuitíve fokozhatók"-nak tekinthetők-e. A 
nagy arzenál, fegyverraktár a nagy ház kifejezéssel, nem pedig a nagy gond, nagy 
nevetés jelzős szerkezetekkel állítható párhuzamba. Ezesetben viszont nem fokozásról, 
hanem egyszerűen a mérték jelöléséről van szó, mert nem hajtható végre e kifejezésen 
egyetlen olyan transzformáció-típus sem, amelynek révén a fokozhatóság ténye kimu
tatható lenne, azaz lehetséges a nagy nevetés —♦ nagyon nevet, nagy gond — nagyon 
gondterhelt átalakítás, de nem lehetséges ugyanilyen típusú művelet a nagy arzenál 
(fegyerraktár) kifejezés esetében (vö. Székely 1973: 6-9). Átvitt értelemben ugyan az 
arzenál szó használható például ‘tárház’jelentésben, és ilyen összefüggésben a fokoz
hatóság ténye már kimutatható: a tudás tárháza = a tudás arzenálja-* a tudás hatalmas 
tárháza, a tudás hatalmas arzenálja. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az arzenál, 
fegyerraktár és ugyanilyen megfontolásból a hadsereg szavakkal egyelőre nem foglal
kozunk. Megerősítette álláspontunkat az a körülmény is, hogy Budai László módszerét 
követve (1997) - egyelőre szűk körben - megkérdeztük néhány kollégánk, hallgatónk 
véleményét a három említett szó fokozhatóságáról, akik általában úgy nyilatkoztak, 
hogy az arzenál, fegyverraktár, hadsereg szavak a lexikai fokozás kritériumának nem 
felelnek meg.

Problémát jelentett még az idegen eredetű szavak kérdése is. Köztudott, hogy az 
orosz nyelv viszonylag könnyen építi be szókincsébe az idegen szavakat. A magyarban 
sokszor megvan az idegen eredetű szó is, de párhuzamosan létezik és használatos a 
belső keletkezésű változat is, pl. anamun = apátia, közömbösség, érzéketlenség. Annak 
ellenére, hogy a szinonimák használati köre is gondot jelenthet, általában felvettük a 
vizsgált magyar alapszók közé mind az idegen eredetű, mind a valódi magyar szavakat. 
Nem foglalkoztunk viszont az idegen eredetű szinonimákkal akkor, ha úgy véltük, hogy 
használatuk túlzottan rétegnyelvhez kötött (pl. amorális, analízis, analizál). Az alibi 
szó esetében viszont ez került be a vizsgált korpuszba, mert úgy véljük, hogy a magyar 
megfelelő - a Hadrovics-Gáldi szótár szerint másuttlét - nem használatos, és az 
Ért.Sz.-ban sem található.

A röviden felvázolt eljárás, valamint azoknak a problémáknak a mérlegelése révén, 
amelyek a végleges címszójegyzék kialakításakor is nyilvánvalóan jelentkezni fognak,
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összeállt egy alapszó-lista. Ezekkel a szavakkal kapcsolatban már kidolgoztuk a magyar 
szócikkeket: agitáció fn., agresszió fn., akcentus fn., aktív mn., aktivitás fn., alibi fn., 
antagonizmus fn., apátia fn., baleset fn., dolgozik ige, éhes mn., elemez ige, elemzés 
fn., ellenszenv fn., erkölcstelen mn., érv fn., étvágy ín., felindulás fn., felindul ige, 
gondos mn., gondosság fn., hangsúly fn., hasonló mn., illat fn., jelentős van., jelentőség 
fn., kaland fn., kalandor fn., kár fn., közömbösség fn., lelkesedés fn., lobbanékony mn., 
pontos mn., pontosság fn., rendes mn., roham fn., rohamoz ige, sérülés fn., szenvedélyes 
mn., szerencsétlenség fn., támad ige, támadás fn., taps fn., tapsol ige, tekintély fn., 
tevékeny mn., tevékenykedik ige, tevékenység fn., üzemzavar fn.

A felsorolt szavak többsége főnév, de kellő számban vannak jelen igék és mellék
nevek is. Úgy véljük tehát, hogy ennyi címszó alapján már eléggé árnyalt képet 
kaphatunk a tervezett szótárak magyar anyagáról. A határozószók kérdésével (pl. 
kaphat-e más korrelátumot az éhesen határozószó, mint az éhes melléknév) azaz 
indokolt-e - az Ért.Sz. gyakorlatától eltérően - külön címszóként kezelni az ilyen típusú 
határozószókat - még foglalkoznunk kell. Erre csak a német, illetve orosz megfelelők 
gyűjtésekor fogunk visszatérni. Az is nyilvánvaló, hogy néhány (határozatlan) számnév 
is bekerül majd a címszavak közé (pl. sok - igen, mérhetetlenül, nagyon, rettenetesen, 
túl, túlságosan stb.).

A korrelátumok és a szócikkek
A korrelátum szakszóval említett dolgozatainkban többször foglalkoztunk. Melcsuk és 
Zsolkovszkij nyomán a fokozó/nyomósító szókapcsolatoknak az alapszóhoz kapcsoló
dó, a fokozást jelölő részét nevezzük meg általa. A fentiekben említett sok alapszó 
esetében tehát pl. a felsorolt határozószók a korrelátumok. Látni fogjuk, hogy kor
relátum természetesen nem csak határozószó (főnévi alapszó esetén jelzői funkciót 
betöltő melléknév) lehet. Például a dolgozik ige esetében hasonlítás (mint a gép), 
idióma (szívvel lélekkel), az aktivitás főnév mellett igeneves szószerkezet (soha nem 
tapasztalt) is előfordulhat korrelátumként.

A korrelátumokkal kapcsolatban két alapvető kérdésre kell választ adni: 1) Hozzá
rendelhető-e egy adott korrelátum egy adott alapszóhoz? 2) Valóban fokozást jelöl-e az 
alapszóhoz kapcsolható korrelátum?

Foglalkozzunk először az első kérdéssel!
A hozzárendelés, más szóval lexikai kapcsolódás kérdése egyáltalán nem álproblé

ma. A szókapcsolatok többségénél könnyű állást foglalni a nyelvhelyességet illetően. 
Úgy gondoljuk, senki sem vitatja, hogy magyar nyelven a kaland szó kaphat borzasztó, 
félelmetes, ijesztő, nagy, szörnyű jelzőt. Számos olyan szószerkezet adódott azonban 
már eddig is, amikor nem tudtuk egyértelműen eldönteni, hogy a magyar nyelv lexikai 
kapcsolódásának szabályai megengedik-e az adott szószerkezet használatát. Néhány 
példa: határtalan szerencsétlenség, iszonyú lelkesedés, buzgó, komoly, mérhetetlen, 
őrületes, páratlan, iszonyú aktivitás. Lehet-evalaki feltűnően szenvedélyes, rémesen, 
rendkívül, rettenetesen, roppant(ul) rendes? Érdekes, hogy megkérdezett informátora
ink többsége - érezhető bizonytalankodás ellenére - jónak tartotta az iszonyú lelkese
dés, a komoly, páratlan aktivitás jelzős szerkezeteket, a feltűnően szenvedélyes, 
rendkívül, rettentesen, roppant(ul) rendes kifejezéseket. Nem javasolták viszont a 
határtalan szerencsétlenség, a buzgó, mérhetetlen, iszonyú aktivitás szókapcsolato
kat. Nem tartották jónak a rémesen rendes kifejezést sem, viszont a rém rendes
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változatot igen. Talán ennyi példa is elegendő ahhoz, hogy érzékeltessük: néhány száz 
alapszó és néhány ezer korrelátum feldolgozásakor az alapszó és a lehetségesnek vélt 
korrelátum összekapcsolhatóságának és stilisztikai minősítésének a kérdése elég sok 
gondot okozhat.

Az is tény, hogy nem mindig egyértelmű, valóban használható-e egy szó, kifejezés 
a fokozó értelem jelölésére.

Említettük a feltűnően szenvedélyes szókapcsolatot. Az Ért.Sz. szerint a feltűnően 
(útkabbanfeltűnőleg) határozószó a feltűnő melléknévből képzett származékszó. A szótár 
a melléknévnek négy jelentését sorolja fel: „1. Ált. olyan, aki, ami éppen feltűnik (1, 2), 
észrevehetővé válik ... 2. Alakjánál, megjelenésénél, elhelyezkedésénél, szülénél fogva 
szembe tűnő... 3. Szokatlan, ízléstelen volta miatt meglepő, megbotránkoztató, a rosszalló 
figyelmet nagymértékben magára vonó ... 4. Figyelemre méltó (jelenség, körülmény)”. A
2. jelentés a) b) és c) pontja utal a szó lehetséges fokozó értelmére is: „(átv.) Meglepetést 
keltő módon szembe tűnő, szokatlan, különösen rendkívüli ... (gyak. túlzó) Rendkívüli 
<szépség> ... (gyak. túlzó) Szokatlanul nagy, rendkívül nagyfokú ...” Ez utóbbi körben 
érdekesek a szótár példái is: „Feltűnően csendes, jámbor. Feltűnő jártasságot árul el. 
Feltűnően kis szótöbbséggel győzött. A járókelők mind megálltak ..., annyira feltűnő volt 
a kis vézna ember viselkedése. Mik. Feltűnő szépség. Feltűnően csinos, szép.” Ilyenkor az 
Ért.Sz. segítségünkre van, mert vitathatatlanná teszi, hogy az adott szónak van fokozó 
(túlzó) értelme (is). A konkrét szókapcsolatokat illetően olykor könnyű dönteni. Eléggé 
nyilvánvalónak látszik, hogy a feltűnően öltözködik, viselkedik szókapcsolatokban a 2. 
jelentés-szegmentum, nem pedig a túlzó funkció érvényesül. Biztosnak látszik, hogy a 
csinos, szép alapszókhoz oda kell majd rendelnünk a feltűnően fokozó elemet. De vajon a 
feltűnően tevékenykedik szókapcsolat esetében arról van szó, hogy ‘vki szembe tűnő módón' 
vagy 'nagyon intenzíven' tevékenykedik? Még nehezebb a helyzet akkor, ha az ÉrtSz. nem 
utal egy szó fokozó, túlzó értelmére. A veszélyes szónak pl. a szótár szerint nincs ilyen 
jelentése. A veszélyes sérülés azonban, amellett, hogy 'veszéllyel járó, veszedelmeket 
rejtő' sérülés, értelmezhető úgy is, hogy súlyos sérülés, azaz, aki megsérült, nagyon 
megsérült. Kérdéses tehát, hogy a sérülés alapszóhoz rendeljük-e hozzá a veszélyes 
melléknevet korrelátumként?

Úgy tűnik, munkánk során sok száz szó besorolásakor kell ilyen típusú kérdésekben 
is döntenünk.

A korrelátumok teljes körét itt - terjedelmi okok miatt - nem mutathatjuk be. 
Néhány szócikket közlünk példaként, és hozzájuk kapcsolódva megemlítünk még 
egy-két elvi jelentőségű kérdést. Vegyük például az aKmuenocmb és az aKmueHbiü 
orosz címszavakat. Az aKmuenocmb magyarra az aktivitás, tevékenység szavakkal 
fordítható. A tevékenység fn. és a tevékenykedik ige egy szócsaládhoz tartozik. A 
tevékenykedik orosz megfelelője deücmeoeamb ‘coBepmaTb AeiícTBne, őbiTb b 
tteHCTBHH’, illetvepaóomamb ‘3aHHMaTbca HeM-HHÖyjjb,npuMeHHTb cboíí Tpyjt’. A 
deücmeoeamb és paóomamb igék címszóként megtalálhatók az Ubin-szótárban. A 
paóomamb közismert magyar megfelelője: dolgozik. Az aKmuenbiü melléknév magyar 
megfelelője aktív vagy tevékeny. Ez utóbbi a tevékenység főnév és tevékenykedik ige 
alapszava. A fentiekben vázolt logika alapján a bemutatandó szócikkek az aktív, 
aktivitás, dolgozik, tevékeny, tevékenykedik, tevékenység alapszókhoz (címszók
hoz) tartoznak. Szófaji megoszlásuk arányos, mivel két igét, két főnevet és két mellék
nevet mutatunk be.



Lexikográfiai előtanulmány 93

AKTÍV
„Olyan személy, akinek a cselekvés a természetes megnyilvánulási formája, tevé
keny, agilis.”
borzasztóan, fantasztikusan, hallatlanul, hihetetlenül, igen (vál.), kivételesen, kü
lönlegesen, különösen, meglepően, nagyon, nem mindennapi módon/mértékben, 
őrületesen, páratlanul, példátlanul, rém(esen), rendkívül, roppantul, soha nem lá- 
tott/soha nem tapasztalt mértékben, szokatlanul, szörnyen, túl, túlságosan, túlzottan

aktivitás
„Vkinek v. vmely közösségnek az a tulajdonsága, hogy szeret és tud tevékenykedni, 
lendületesen cselekedni, dolgozni.”
fantasztikus, féktelen, félelmetes (vdZ.), fokozott (sajtó), hallatlan, hatalmas, határ
talan, hihetetlen, jelentős (kissé vál.), kivételes, komoly, különleges, különös, lázas 
(írod., vál.), megfeszített, meglepő, nagy, nagyfokú, nem mindennapi, óriási, őrü- 
letes, páratlan, példátlan, rendkívüli (kissé vál.), roppant (irod.), soha nem látott, 
soha nem tapasztalt, szokatlan, túlzott

DOLGOZIK
„Ált. vmilyen munkát végez, tevékenységet folytat.”
aktívan, állhatatosan (kissé vál.), borzasztóan, buzgón, erősen, fáradhatatlanul, 
intenzíven, keményen, kitartóan, lázasan (írod.), lankadatlanul, lelkesen, megfeszít
ve, megszállottan, mint a gép, mint akit felhúztak/mintha felhúzták volna, mint egy 
ló, mint egy öszvér, mint egy rabszolga, mint egy őrült, önfeláldozóan, őrülten, 
szakadásig, szívósan, szívvel lélekkel, szorgalmasan, szörnyen, végkimerülésig

TEVÉKENY
„Olyan személy, aki a cselekvésben, tettek végrehajtásában serény, buzgó; olyan, 
aki szeret cselekedni, dolgozni; dolgos, szorgalmas, cselekvő.”
borzasztóan, fantasztikusan, félelmetesen, hallatlanul, határtalanul, hihetetlenül, 
igen, különlegesen, különösen, meglepően, nagyon, páratlanul, példátlanul, réme
sen, rendkívül, roppantul, szokatlanul, szörnyen, túlságosan, túlzottan

TEVÉKENYKEDIK
„Vmely munkában v. mozgalomban tevékenyen részt vesz; szorgalmasan dolgozik, 
működik.”
aktívan, állhatatosan (kissé vál.), buzgón, elképesztően, elszántan, fáradhatatlanul, 
intenzíven, kitartóan, lankadatlanul, lázasan (irod.), lelkesen, megfeszítetten, meg
szállottan, önfeláldozóan, őrülten, roppantul, szédületesen (sajtó), szívósan, szívvel 
lélekkel, szorgalmasan, túlzottan

TEVÉKENYSÉG
„Tartós, folyamatos, rendszeres cselekvés.”
aktív, állhatatos (kissé vál.), buzgó, elképesztő, grandiózus (vál.), hatalmas, heves, 
intenzív, jelentős (kissé vál.), kitartó, komoly, lázas (irod.), megfeszített, óriási, 
őrületes, példátlan, rendkívüli (kissé vál.), roppant (irod.), szokatlan, túlzott

Megjegyzések a bemutatott szócikkekhez:
1. A korrelátumok felsorolása még korántsem tekinthető lezártnak, véglegesnek.
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2. Nagy problémát jelentenek a stilisztikai minősítések. Egyelőre az Ért.Sz-t követ
jük (kissé választékos, választékos, irodalmi, sajtó stb.). Valószínűnek látszik, 
hogy a stilisztikai minősítések körét bővíteni kell. Az Ért.Sz. például nem jelöli 
a beszélt nyelvi fordulatokat. Feltélezhető, hogy a szótár készítése óta eltelt 
harminc évben sok szó stilisztikai értéke megváltozott.

3. Eléggé egyértelműnek látszik, hogy nem törekedhetünk teljességre. Az egyes 
alapszókhoz kapcsolódó korrelátumok köre folyamatosan változik. Csak a biz
tosnak tekinthető, a nyelvhasználat révén kodifikálható kifejezések összegyűjté
sére vállalkozhatunk. Ezt az elvet kell követnünk azért is, mert célunk kétnyelvű 
szótárak készítése, és szem előtt kell tartanunk a nyelvtanulók, illetve a fordítók 
igényeit.

A szótár és a fokozó értelmű szavak/szókapcsolatok 
vizsgálatának viszonya
Kétségtelen tény, hogy a lexikai fokozás legjobban és a gyakorlatban is leginkább 
hasznosítható módon lexikográfiai eszökökkel, szótár formájában írható le, adható 
közre. A fokozás mint nyelvi jelenség azonban nem korlátozódik a morfológiára, illetve 
a szókincstanra. Hivatkozott dolgozatainkban már bizonyítottuk, hogy a fokozás szin
taktikai, olykor szövegszinten jelenik meg. Másrészt érvényesül grammatikai jelenté
sekhez (pl. a tagadás, névmások esetében - ez utóbbival összefüggésben vö. König 
1997) kapcsolódóan is. Indokoltnak látszik a fokozás eszközeinek vizsgálata a réteg
nyelvek szempontjából. Véleményünk szerint nem tisztázott lexikai síkon az abszolút 
és a relatív szuperlatívusz viszonya sem. Lexikográfiai jellegű célkitűzéseink tehát csak 
egy részét képezik a szélesebb körű elemzésnek.
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