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A magyar szókincs szerkezetéről 
(Kontrasztív vizsgálatok tanulságai) 

1.0. A lexikológia eddigi eredményeinek birtokában m a már viszonylag 
sokat tudunk az egyes nyelvek szókészletéről, különösen a szavak jelentés
szerkezetéről, a homonímia, szinonimia és antonímia kérdéseiről. Sokkal rosz-
szabbul állunk viszont a más nyelvekkel való összehasonlítás terén, és még 
rosszabbul a szókészlet hierarchikus szerveződésének vizsgálatát illetően. 
A következőkben e két utóbbi kérdés bemutatására teszünk rövid kísérletet, 
és megkísérlünk néhány tanulságot levonni. 

1.1. Induljunk ki abból a tapasztalati tényből, hogy az egyes nyelvekben 
a szavak által képviselt jelentések összege egy fogalmi körben nem ugyanolyan 
számú jelhez kapcsolódik, más szóval: a jelek nem egyformán osztoznak meg a 
mezőn. Az, hogy a fogalmi tartalmak más módon lexikalizálódnak, végső so
ron az eltérő kulturális, történelmi viszonyokkal magyarázható. A mezőta
golás mikéntje mellett fontos vizsgálati szempont a szavak nyelvi természete 
is, azaz hogy tagolhatók-e kisebb egységekre vagy sem, és ha igen, akkor mi
lyen nyelvtani jellegű jelekből épülnek fel. El kell választanunk tehát a vizs
gálat során a nyelvi kifejezés meglétének a kérdését a nyelvi kifejezés milyen
ségének a vizsgálatától, mert az előző az illető nyelvre jellemző társadalmi
kulturális tényezőktől, az utóbbi pedig a nyelv struktúrájától függ (vö. KÁROLY 
1970, 337). 

Két nyelv szókincsének vizsgálata szükségszerűen csak nagyon általános 
szempont szerint végezhető. Ilyen általános szempont lehet a mezőtagolás 
mikéntje, a fogalmi mezőé, amely az emberiség számára egyformán adott, mi
vel annak alapját a valóság képezi. A szavak mezőösszefüggései — többek kö
zött — a következő kapcsolatokra terjednek ki: az illető szó (pl. jz^k) fogalmi 
szférájára: aj mellérendelt fogalmak (aazW, JzfWny, agy stb.); 6J fölérendelt 
fogalom fWfofJ; ej alárendelt fogalmak (AarojWA:, fóWÓMzeA", A d r o m & W 
jzf% stb.). Nyelvkarakterológiai szempontból a fogalmi szféra összefüggései a 
legjelentősebbek. A fölérendelt fogalmat jelöljük A-val, és a neki alárendelt 
fogalmak jelei lesznek az a,, a%, ... a„. A fogalmi mező tagolása szempontjá
ból az alábbi fő típusok lehetségesek: la a vizsgált nyelvben a fölérendelt fo
galomnak van nyelvi kifejezése, az alárendelt fogalmaknak nincs; 16 az alá
rendelt fogalmaknak van, a fölérendeltnek nincs nyelvi kifejezése; 2a és 6 az 
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alárendelt fogalmakat jelölő szavak száma eltérő (azaz az egyik nyelv jobban 
széttagolja a valóságot, mint a másik); 3a az első két csoport keveredése adja 
azt az érdekes típust, amikor a mellérendelt fogalmak közül egyet a fölérendelt 
fogalom nevével fejezünk ki. A z említett típusokat a következő sémákkal szem
léltethetjük: 

la 
0 0 

16 0 2a Av. 0 

26 Av. 0 

E típusokat szemléltető példáink a nyelvek alapszókincsébe tartozó, nagy 
gyakorisággal használt szavak és a jelentések eltérő lexikalizációján túl jelzik, 
hogy a nyelvet tanuló már nagyon korán szembetalálja magát az ún. lexikális 
interferencia jelenségével. 

A z la típust a aVvaf—^as/z/af? szavak szemléltetik; a magyar nyelvnek nin
csenek (szimplex) szavai az alárendelt fogalmakra: 

divof yb&/zm» 
0 0 0 0 mode I ^ / e vagwe /ad 

A z WMoWfjfvár—ca%MM esetében az angol „szegényebb", mert a magyar 
nemcsak megnevezi az alárendelt fogalmakat, de tovább differenciál nem és 
életkor szerint: 

wnokafeffv^r 
COWJ?» 

0 0 f j (idősebb EGO-nál) 
é ' 

(idősebb EGO-nál) 

(fiatalabb EGO-nál) | (fiatalabb EGO-nál) 

A z 16 típus érdekes képet mutat: a két magyar szó fölé- és alárendeltségi 
viszonyban áll, és a további típusok megnevezése az alapszó jelzős vagy össze
tett szerkezeteivel történik (jazz zenekar, jzwM/W&wa zenekar, /wvászenekar, 
cfgavryzenekar stb.); az angolban viszont nincs olyan szó, amely együtt zenélő 
emberek csoportját általában jelölné: 
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ze»g&#r 0 
orcAeafra ! 6af%/ growp 

A 2a és 26 típusban ismét azt látjuk, hogy a magyar a fölérendelt fogalom 
szavát használja fel újra az alárendelt szféra kifejezésére jelzős vagy birtokos 
szerkezetekben (zenei hang, csengő hangja, állat hangja stb.), szemben az an
gol nyelv szimplex szavaival: 

/zwzg 
JOW/%f 

voice MOfg rw# cry etc. 

A 2a és 26, valamint a 3. típust látjuk a következő példákban: 

jz0 wW 
jzg/M JZ6% 6reezg w W ga/e 

A z alárendelt szférában használt szavak terminológiai megnevezése prob
lematikus. Úgy tűnik azonban, hogy LYONS (1977, 291) elnevezése, a jzmomma, 
amfomma, /excma analógiájára készült /z%?a»ffMa, /z(pa»fAma jól használható erre 
a célra. A hiponímia tranzitív viszony: ha % (kutya) az y (állat) hiponímja, és 
y (állat) a z (emlős) hiponímja, akkor % a z hiponímja is. A hiponímia és co-hi-
ponímia (azaz: az alárendelt szféra tagjai) viszonyának pontos megállapítása 
nagyon fontos szerepet játszik a nyelvtanulásban. A tanuló ennek segítségével 
megtudhatja, hogy % az y hiponímja, vagy hogy a, 6, c co-hiponímok anélkül, 
hogy a jelentésüket pontosan ismerné. Ez a megfigyelés a nyelv szókincsének 
szerkezetével kapcsolatos. H a e viszony felismerését a nyelv szerkezetében adott 
morfológiai „fogódzók" elősegítik, sokkal könnyebbé válik a szavak közötti 
jelentésviszonyokban való eligazodás, így a szókincs tanulása. A következő 
példa a magyar szókincsre általában jellemző erős morfológiai motiváltságot 
szemlélteti (a szaggatott vonal azt jelzi, hogy a fölérendelt szó újra előfordul a 
hiponím szférában, elősegítve a co-hiponím viszony gyors felismerését): 

&M? 

az/fáVJ zápor /e/&őfza/%%&%9 ./fg&so Aavaj ea? 
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rawz 
AofV fWf 

(/nzz/g f/zoivgr 6&)#7%70Wr 

A morfológiai motiváció teljes hiánya bizonyára hozzájárul ahhoz a ma
gyar anyanyelvűek számára meglepő felfogáshoz, hogy az angol n e m tekinti a 
W/-t és a jWf-et az eső különféle formáinak. Ez példa arra is, hogy a nyelvi 
megnevezés módja milyen erősen befolyásolja világképünket. 

1.2. Megfigyelhető, hogy sok esetben (a természettudományos rendszer
tan kivételével), a hiponíma inkorporál valamilyen melléknévi vagy határozói 
jelentést és összekapcsolja a fölérendelt szó jelentésével: pl. uralkodó — kegyet
len uralkodó — zsarnok ('kegyetlen uralkodó'). A hiponímia tehát paradig-
matikus jelentésviszony, amelynek az a lényege, hogy a hiponímában a fölé
rendelt szó jelentésének szintagmatikus modifikációja lexikalizálódik. 

A következőkben a magyar w//wfazdj eltérő lexikalizációjú angol megfe
lelői találhatók annak szemléltetésére, hogy a szókincs egy kis alrendszerében 
is milyen bonyolult viszonyok találhatók: 

táv alak közeg 
hosz- kör/egye-

szú/rövid nes 
(+) (-) (+) (-) levegő tenger föld 

journey 
: trip 
1 
tour 

voyage 
cruise 
flight 
hop 
trek 
hike 

+ 

0 

+ 
+ 
o 
+ 
-

0 
0 

+ 
0 
+ 
0 
_ 
+ 

o 
o 
0 

— 
4-
+ 

0 
0 

° 
+ 
+ 
-
" 

o 
o 1 
° 
-
-
+ 
+ 

Mivel a zéró-jegy az általánosítás irányába mutat, a legtöbb zérót tartal
mazó szavak a legáltalánosabb jelentésűek. H a azonban a zérók száma azonos 
(mint a/owr/zey, fr(p és fowr esetében), akkor az egyszeri hierarchikus elrendezés 
lehetetlenné válik, így többszörös hierarchiával van dolgunk: 
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.—fowr—- 'travel' -

I I I 
yowmgy fr/p - ^/"Mgy - — / r / p — -

i I i ̂  I 
voyage crw/ig rre/r Ao/? A/Ace 

A hierarchikus viszonyok megállapítását a magyarban a morfológiai m o 
tiváció (utazás—körutazás, tengeri utazás, légiút stb.) megkönnyíti, de a több
szavas, komplex lexémák kommunikatív értékét rontja nehezebb kezelhető
ségük. 

1.3. A hiponímia hierarchikus szerkezetet ad a szókészletnek vagy leg
alábbis a szókészleten belül egyes területeknek. A szerkezetet elméleti modell, 
ágrajz segítségével ábrázolhatjuk, és ez megmutatja az illető terület mélységét, 
a lexémák szerkezetét, valamint azt, hogy melyik ponton találunk réseket 
(hiányokat) egy-egy nyelv szókészletében. A következőkben bemutatjuk a ma
gyar és angol testrész-megnevezések hierarchikus taxonomikus leírásának egy 
részletét és megkülönböztetjük a fontosabb egész—rész viszonyokat a mezőn 
belül. A részlet bemutatásának a célja az, hogy felhívjuk a figyelmet néhány 
szisztematikus és fontos különbségre a hierarchikus elrendezettségű szócso
portok tagjainak megnevezésében. Mint az alábbi ábrán látható, a szavak 
hierarchikus rendben állnak: a függőleges irány a H A V E birtoklást kifejező 
igével jelölhető elidegeníthetetlen bennfoglalási viszonyt jelenti (a testnek van 
feje, a fejnek arca stb.), és a taxonómia mélysége öt szint. Megfigyelhető, hogy 
a magyarban az általánosabb jelentésű szavak (2. szint: fej, kéz, láb) a taxono
mikus szerkezet alsóbb szintjein újra előfordulnak: 

fej 'láb&lábfej' 'kéz&kar' törzs 

! 2. szint 

3. szint 

4. szint 

5. szint 

fej 
1 

láb 
l 
i 
láb fej 
l 11 l 
M b iiii IdU UJJ 

1 
láb köröm

kéz &kar 
1 
kéz fej 

1 
-Wj 
-köröm 

mell kas 
i 

mell 
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2. szint 

3. szint 

4. szint 

5. szint 

head 'leg&foot' 

foot 

toe 

toe nail 
! 

'hand&arm' 

hand 

finger 
! 

finger-nail 

trunk 

chest 

breast 

A magyar megnevezések többsége derivációs kapcsolatban áll egymással, 
szemben az angol —jórészt — motiválatlan alapszavakkal. A z ábra magyará
zatot ad a 'láb és lábfej' megjelölésre is, mivel ez leginkább egyszerűen csak M 6 
alakban realizálódik, és a további pontosítást a kontextus szolgáltatja, ily m ó 
don a M 6 szónak nincs is angol megfelelője: Megütöttem a & # a m 'I hurt m y 
/eg'; Nagyobb a M6am, mint a tied 'My/ggf are larger than you's'; A lábamra 
lépett 'He stepped on m y fo&?\ 

1.4. Fontos tanulsággal szolgál olyan szócsoportok összehasonlítása is, 
amelyek tagjai mindennapi életünk fogalmilag vagy a gyakorlati használat 
szempontjából összetartozó egységeit, típusait nevezik meg. Azt találjuk, hogy 
a magyarra tipikusan jellemző a generikus szavak, szabályos morfológiai fel
építettség, a nyelvi anyag újra és újra történő alkalmazása, szemben az angolra 
annyira jellemző törekvéssel, amely az alárendelt szféra többi tagjaival mor-
fológiai-derivációs rokonságot nem mutató szimplex szavak használatában 
nyilvánul meg. A következő példában a magyar szavak kivétel nélkül szabályos 
morfológiai szerkezetű összetételek, angol megfelelőik pedig egymáshoz sem
miféle formai hasonlóságot nem mutató alapszavak: 

/%f/ya — cowr.se 

frac& //«kj 

/%f/ya j 
1 
i 

race- 1 feM/wj 

&orcso/ya-
/%?/ya 

1.5. Számos olyan területe van a szókészletnek, ahol feltűnő aránytalan
ságot tapasztalunk nyelvek között egy bizonyos dolgot vagy annak típusait 
megnevező szavak számában. Ezzel a jelenséggel többnyire akkor találkozunk, 
ha bizonyos objektív okok miatt (pl. eltérő történelmi, földrajzi körülmények) 
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az egyik nyelv jobban differenciál, a másik pedig beéri egy generikus szó hasz
nálatával. Ezt látjuk a W&f/n szó angol megfelelőinek az esetében: 

wwvg 

típus hely 

hajó 
nagy hosszú fehér tengeren parton után 

6rfaA:2r ro//er w/wfe-(x%? 6z//ow JW7/ yvűÁrg 

Érdekes lenne statisztikailag megvizsgálni, hogy egy-egy nyelv milyen 
mértékben alkalmaz összefoglaló megnevezéseket, vagy hogy mennyire jel
lemző azok hiánya. Gyakran összefoglaló elnevezés hiánya nem a kultúra kez
detlegességének a jele, hanem olykor a magas kultúráé. A magyar nyelvközös
ségre — úgy látszik — jellemző, hogy összefoglaló elnevezéseket éppúgy nagy 
mértékben használ, mint megkülönböztetőket. Ez a megállapítás természete
sen erősen hipotetikus nagyobb anyag statisztikai feldolgozása nélkül, és az 
általánosítások eltérő mértékben érvényesek a szókincs különféle alrendszerei
re, hiszen a szókészlet szerkezete és nagysága nagyban függ kulturális ténye
zőktől. 

1.6. Összefoglaló megjegyzések 
Egyfelől azt vizsgáltuk, hogy a magyar és angol nyelvben vannak-e sza

vak az ún. fölérendelt és alárendelt viszonyban álló fogalmak kifejezésére, más
felől pedig azt, hogy milyen természetű nyelvi eszközökkel történik e fogalmak 
kifejezése. A z előbbi történelmi és kulturális tényezők függvénye (beleértve a 
nyelvek közötti érintkezést is), az utóbbi pedig a nyelv szerkezetétől függ. 
A történelmi fejlődés sajátos jellege miatt az angolra strukturálisan nem tagolt 
(tagolható) lexikális egységek (szimplex szavak) bősége jellemző, a magyarban 
viszont az egymással fogalmi rokonságot mutató szavak között a derivációs 
kapcsolat megléte a tipikusabb. A z itt bemutatottnál jóval nagyobb anyagon 
végzett vizsgálatok alapján a következő általános megállapítások látszanak 
valószínűnek: 

1. A mindennapi élet szókincsében, a nagy gyakorisággal használt szavak 
terén két nyelv összehasonlítása során viszonylag gyakran találkozunk eltéré
sekkel a fölérendelt és alárendelt fogalmak nyelvi kifejezésében. Ezek az elté
rések többfélék lehetnek: aj az egyik nyelvben nincs szó a fölérendelt foga
lomra, a másikban van; 6J eltérés mutatkozhat a hiponímák számában; ej a fö-

W / d m 
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lérendelt fogalom megnevezésére használt szó hiponímaként is használatos stb. 
Úgy tűnik, hogy az angol nyelv, rendkívül heterogén és igen gazdag szókincse 
birtokában, szívesen alkalmaz szimplex szavakat az alárendelt szférában és a 
fölérendelt fogalmat gyakran meg sem nevezi, a magyar pedig inkább a szavak 
poliszémikus használatát vagy a generikus szó különféle szintagmatikus kap
csolatokban való alkalmazását kedveli. 

2. A magyar nyelv gazdagabb szókinccsel rendelkezik a rokonsági viszo
nyok kifejezése terén, mert nemcsak nemek szerint, de (relatív) életkor szerint is 
differenciál. 

3. A magyar szavak formailag gyakorta komplexek, használatuk emiatt 
nehézkes, de morfológiailag vagy szemantikailag (gyakran mindkét módon) 
motiváltak, a viszonyok a fölé- és alárendelt, valamint a hiponím szféra tagjai 
között legtöbbször nyilvánvalóak, könnyen felismerhetők, így könnyen elsa
játíthatók. A megfelelő angol szavak sokkal kevésbé motiváltak, az előbbi vi
szonyok lazábbak és nagyon gyakran nem rendelkeznek morfológiai jegyek
kel, amelyek segítségével a jelentés viszony okát ki lehetne következtetni. így 
a fogalmilag egymáshoz tartozó szavak közötti kapcsolat nehezen megfogható, 
és a formai jegyek hiánya nagyban megnehezíti a szókincs egyes alrendszerei
nek a tanulását. A nyelvi motiváció hiánya kétségtelenül összefügg az angol 
nyelv szókincsében levő idegen eredetű szavaknak az alapszókincshez viszo
nyított nagy arányával, hiszen általános törvényszerűségnek tekinthetjük, hogy 
ha valamely nyelvben minél nagyobb az idegen eredetű szavak száma, annál 
inkább várható ebben a nyelvben a morfológiailag motiválatlan szavak száza
lékos arányának a növekedése (vö. KÁROLY 1970, 348). A magyar szókincsben 
az idegen szavak aránya jóval kisebb, és ez a tény bizonyára összefüggésbe 
hozható a nyelvi motiváció nagy(obb) szerepével a szókészlet szerkezetében. 

4. Rámutattunk arra a körülményre is, hogy egy-egy nyelv szókincsének 
tagozódásában nemcsak nyelven belüli, de nyelven kívüli okok is (pl. földrajzi 
és klimatikus viszonyok) fontos szerepet játszanak. 

Egy-egy nyelv szókészletéről a legtöbb információt a szótárak szolgál
tatják, amelyek gyakran megadják a szavak szinonimáit és antonímáit, de soha 
az antonímia és hiponímia viszonyait, amelyeket ezért általában nehéz kikö
vetkeztetni a definíciókból. Ez az oka annak, hogy még manapság is keveset 
tudunk a nyelvek szókincsének hierarchikus szerkezetéről. E kérdés néhány el
méleti és gyakorlati vonatkozásának felvázolására tett e rövid dolgozat sze
rény kísérletet. 
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Akadémiai Kiadó. Budapest. 
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O n the Structure of Hungarian Vocabulary 

In the paper we have been concerned with the problem whether English 
and Hungarian have words for concepts that we chose to call superordinate and 
subordinate (hyponyms), and also with the problem of the utilization of 
linguistic resources for naming these concepts. The former is a product of 
historical-cultural factors, including language contact, and the latter depends 
on the structure of the language. In the case of English such a product is the 
relative abundance of structurally discrete lexical items (simplexes), where in 
Hungarian derivational relationships among corresponding lexical items are 
more typical. Our material suggests the following generalizations: 

i. In the basic layers of the vocabulary one often encounters discrepancies 
in the structuring of lexemes in the superordinate and subordinate spheres. 
These discrepancies are manifest in several ways: aj one language not having 
a general, superordinate term; 6̂ ) there is a difference is the number of hypo
nyms ; cj using v4 as aj (It seems to us that English has such a vast and highly 
specialized vocabulary that it can 'afford' to use specific lexemes for the sub
ordinate concepts and frequently no word on the superordinate level, whereas 
Hungarian seems to favour either the polysemous use of generic terms or 
circumlocution containing the generic term). 

ii. The Hungarian terms in many cases are clumsy and resort to para
phrase, but are mostly morphologically or semantically (or both ways) moti
vated; the relations between superordinate — subordinate, hyponym vs. hypo-
n y m are always evident, transparent, easily recognizable and easy to learn. The 
terms in English exhibit much less motivation; the relations between super
ordinate — subordinate and on the hyponym-level are loose or cannot be 
morphologically inferred. The connective links between conceptually related 
terms are difficult to grasp, to sense a coherent framework that would help in 
language learning. The lack of motivation is undoubtedly due to the large 
proportion of foreign words in the whole of the vocabulary of the English 
language. 

J. CSAPÓ 
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