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valenza dei nomi
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A valenciaelmélet megfogalmazója, kidol
gozói és továbbfejlesztői az 1950-es és az 
1980-as évek között olyan nyelvészeti tudo
mányág alapjait vetették meg, amely az el
múlt két-három évtizedben sokoldalúan be
folyásolta a szavak közti szemantikai és szin
taktikai kapcsolatokkal foglalkozó kutatók, 
textológusok és szótárszerkesztők munkáját. 
Különösen sok elméleti alapmű született ré- 
gens és argumentum viszonyáról az igei - 
később a melléknévi - vonzatok tekinteté
ben. A főnévi valenciaszótárak megszületé
sét szinte minden nyelvben - természetsze
rűen - csak az igei és melléknévi vonzat- 
szótárak létrejötte után várhattuk. így történt 
ez az Angelini-Fábián szerzőpáros esetében 
is, akik az Olasz igei vonzatok ( 1. kiad. 1981, 
2. kiad. 1998), majd (Affranio-Fábián) a Ma
gyar-olasz melléknévi vonzatszótár (1996), 
illetve (Fábián) az Olasz-magyar melléknévi 
vonzatszótár (1996) publikálása után e mű
ben mintegy 550-560 olasz főnév kötelező 
vagy fakultatív vonzati szerkezeteit adták 
közre.

A több mint negyedszázados vonzatkuta
tási, vonzatszótár szerkesztési gyakorlattal 
rendelkező szerzők példái főként napilapok
ból, illetve az Internet Google.it kereső
programjából származnak. Az így nyert ha
talmas korpusz szűkítése során választották 
ki azokat a főneveket, amelyek a szótár cím
szavai lettek. (Ezek kiválasztásában Tullio 
De Mauro gyakorisági listái segítettek, mely 
alaplistához a szerkesztők hozzávettek még 
olyan főneveket is, amelyeknek nincs ugyan 
klasszikus értelemben vett vonzatúk, van vi
szont velük alkotott állandósult kifejezés [es
sere in grado di, chiedere scusa a etc.]). Ezt 
az anyagot bővítették még olyan főnevek is,

amelyek magyartól eltérő vonzatai állandó 
hibaforrásul szolgálhatnak az olaszul tanu
ló magyar anyanyelvűek számára; lássunk 
erre egy egyszerűbb példát [a szócikkben a 
címszó után a belőle képezhető főnévi ige
név, illetve az esetleges melléknévi, vagy mel
léknévi igenévi alak található - p. 190]).

laurea (laurearsi in, laureato in)
’titolo di dottore dopo il compimento 

degli studi universitari’ ( = diploma)
~ di N Iql Per insegnare nelle scuole ele

mentari e materne occorre la ~ in Scienze 
della formazione primaria.

in N Iqc: indirizzol la ~ di mio figlio in 
lingue moderne

Beszélhetünk tehát valamitó? szerzett diplo
máról, és valakinek egy bizonyos tudomány
ágból szerzett diplomájáról.

A szakirodalom is tág teret szentel a két
féleképpen is értelmezhető szintagmatípu
soknak, az ilyenekre a bevezető részben a 
szótárszerkesztők is külön felhívják a figyel
met. Álljon itt két példa ezek illusztrálására:

1. invito l’~ di Carlo: Carlo betöltheti 
az alany szerepét (= Carlo meghív valakit), 
és lehet tárgy is (= valaki meghívja Carlo-t), 
ám ha ez esetben a szintagma mellé egyéb 
- kompatibilis - szerkezetet is rendelünk, 
egyértelművé válik a jelentés, vö.: invito di 
Carlo da parte di qualcuno.

2. creazione ~ di N Iql la creazione di 
Dio...

- di N lq/qcl la creazione di una banca

Az első esetben egy genitivus subjectivus, a 
második esetben egy genitivus objectivus tí
pusú szerkezettel van dolgunk. (Zárójelben, 
de nem mellékesen jegyezzük meg, hogy 
esetünkben a kétnyelvű Bevezetés/Introdu
zione nem elhanyagolható ráhangoló rész
ként szolgál a törzsanyaghoz, hanem integ
ráns, egyenjogú fejezete a könyvnek. Túl 
azon, hogy hasznos útmutatóként forgathat
juk, számos olyan szókapcsolódási lehető
ségre világít rá, amelyek - kétféle értelmük,
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altemálódásuk, többes vonzatuk stb. okán - 
nehézségeket okozhatnak még a tapasztal
tabb nyelvhasználóknak is. Mindenképpen 
egyik nagy érdeme a szótárnak, hogy pon
tos, részletes - már a szerzők által előző mű
veikben is használt - szimbólumok segítik a 
tájékozódást, zárják ki a félrefordítási, -ér
telmezési lehetőségeket. E szimbólumok 
feloldását a „Rövidítések/Segni e abbrevia
zioni” részből ismerhetjük meg.)

A már említett törzsanyag, a tulajdonkép
peni szótári rész előtt a téma nemzetközi 
szakirodalmát is felsoroló, többoldalas bib
liográfia „nyújt további tájékozódási lehető
séget az érdeklődőknek, a szótári rész után 
pedig egy „Magyar-olasz mutató/Indice un
gherese-italiano” található. Mivel a szótári 
rész olasz alapú, e mutató segítségével ke
reshetők vissza azok a magyar főnevek, ame
lyek olasz ekvivalenseire épül a mű. Akik 
ismerik és használják az igei és melléknévi 
vonzatszótárt, azt is észrevehetik, hogy a 
munka során a szerzők azonos szerkesztési 
elveket követtek - azaz e szótárak azonos 
felépítésűek -, ez is jelen szótár használatá
nak könnyítését célozza.

A vonzatok a régebbi szótárakban nem, 
vagy alig jelentek meg. Még a nem olyan 
távoli múltban is főként az ige, a melléknév, 
esetleg az erős vonzatot követelő főnév mel
lett volt csak természetes a vonzat feltünte

tése. A legutóbbi évtizedek szintaktikai, il
letve szövegnyelvészeti kutatásai világossá 
tették, hogy a főnév körüli kötelező, fakul
tatív és szabad bővítmények hierarchiájának 
feltérképezéséhez, megismeréséhez és leírá
sához - az elméleti ismereteken túl - szük
ségesnek látszik a napi gyakorlatban is alkal
mazható művek, a valenciaszótárak létre
hozása, amelyek megírása csak bőséges és 
autentikus korpusz alapján képzelhető el. 
(Az már a tudományos kutatások természet
rajzából fakad, hogy e gyakorlati munkák
ból leszűrhető tanulságok nemcsak a valen
ciaelméletre és vonzatkutatásra irányuló 
stúdiumokat támogatják meg, hanem - a ha
tás-ellenhatás elvén működve - továbblen
dítik a szintaktikai és szövegnyelvészeti ku
tatásokat is ...)

A szerzők már a Magyar-olasz igei von
zatszótár szerkesztésén munkálkodnak, amely 
a közeli jövőben napvilágot is láthat. Az elő
zőekben már említett szótárakkal, s e- Giam
paolo Salvi, az ismert nyelvészprofesszor 
lektorálta - művel egy egész vonzatszótár- 
családot tehetünk a magyar italianisztika vir
tuális könyvespolcára. Ezt a szótárt pedig - 
amely nem feltétlenül a kezdő nyelvtanulók 
könyve - jószívvel ajánljuk a hallgatók, ta
nárok, nyelvészek és fordítók figyelmébe, 
valens munka!

Sulyok Hedvig


