
Á szókészlet szemantikai mezői 
(osztják nyelvi anyagon bemutatva) 

A szemantikai mezőnek nincs általános meghatározása, de vannak olyan 
szótárak, amelyeket szemantikai-mező-szótáraknak nevezhetünk. llfen pl. 
DORNSEIFF szótára; J . CASARES spanyol nyelvű szótára a „Diccionarioideológico 
de la lengua espanola":, ROGET angol nyelvű szótára a „Thesaurus of English 
Words and Phrases"; ROBERT francia nyelvű szótára a ,,Dictionnaire sinonimi-
que et analitique de la langue française". Mindezeknek a szótáraknak a szó
cikkei valamelyest szemléltetik, hogy mit jelent a szemantikai mező. 

A szemantikai mező szerkezetét elméleti szempontból egy másik mun
kámban már részletesen vizsgáltam.1 Ebben a cikkben viszont elemezni szán
dékozom a szemantikai mező logikai lehetőségeit, és ábrákkal kívánom illuszt
rálni az osztják nyelvi anyagra felépített szemantikai mezőket. 

Készülő osztják szótáram anyaga kb. 4000 közép-obi nyelvjárási szóból 
áll, amelyeket 1969. évi nyári helyszíni kutatásom során gyűjtöttem. Ez a 
szójegyzék elsősorban a hétköznapi nyelv szavait, valamint néhány foglalko
zás szókincsének bizonyos részét tartalmazza. 

Az osztják nyelv szemantikai mezőit nem eredendő, nem kész értelmi-
logikai séma alapján, azaz nem ,,felülről" építem, mint pl. a spanyol J . CASARES 
vagy a német DORNSEIFF teszik szótárukban, hanem alulról, a meglevő 4000 
szóból álló lexikai anyagból kiindulva.2 

1. A m e z ő e l v i s é m á j a A fent említett szótárak gyakorlatából 
kiindulva, általánosságban, munkahipotézisként mondhatjuk, hogy a szeman
tikai mező a szavak néhány csoportjának sorát jelenti, amelyek meghatározott 
kapcsolatban vannak egymással jelentéstani és értelmi vonatkozásban. 

Mit jelent a jelentéstani kapcsolat kifejezés ? 

* 1 K). KapayjiOB, GrpyKTypa ceMaHraqeCKoro nana. c. cikkben, amely a «<J>HjianorHqe-
CKHe HayKH» c. folyóiratban jelenik meg. 

2 Amikor kész, eredendő sémáról beszélek, olyan megközelítésre gondolok, amely
nek során a szótár készítője előzetesen (logikai kategóriákból kiindulva) felosztja, csopor
tosítja a világ dolgait, az emberi élet fogalmait és ezeket a részeket megnevezi. így pl.: 

természet isten 

élő élettelen természet 

/ \ 

ember állat 

stb. Minden ág egyre tovább osztódik, bomlik, egészen az egyes szemantikai mezők nevéig. 
A mi megközelítésünk tagadja az ilyen sémát. 
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Két szó jelentéstani kapcsolata közös szemantikai komponensek (vagyis 
szémák, differenciáló szemantikai jegyek) meglétét jelenti. Pl. osztj. nyn (toll) 
— moxbim (szárny); nypma (repülni) — Mawna (menni); nypma — neema (haladni) 
stb. A közös szemantikai komponensek meglétét intuitív módon határozzuk 
meg. Tehát ebben az esetben minden külön párnak vannak közös szemantikai 
komponensei. Hogy milyenek ezek a komponensek és mennyi a számuk, ez a 
kérdés számunkra egyelőre nem fontos. Az fontos csak, hogy legyenek ilyen 
közös elemek.3 

Most nézzük meg azt, hogy mit jelent az értelmi kapcsolat. 
Két szó értelmi kapcsolata azt jelenti, hogy ezek egy nagyobb, egy széle

sebb értelmi szférába tartoznak, vagy asszociatív kapcsolatban vannak ilyen 
szférával.Pl. osztj. moxmuHZeoü (madár) — eoü (állat), moxum (szárny) — nypma 
(repülni). A jelentéstani és értelmi kapcsolatok elhatárolása adott esetben 
lehetővé teszi a poliszémia és a szemantikai mező kölcsönviszonya problémá
jának tanulmányozását. Ez a bonyolult és érdekes probléma még nincsen 
végérvényesen megoldva. 

Azon szavaknak a csoportját, melyek valamely adott viszonyban, kap
csolatban vannak egymással, mint elemek tömegét, halmazát fogjuk fel. 
A halmazt rendszerint körrel ábrázoljuk. Az ilyen halmaz tartalmazhat egy 
elemet vagy több elemet, de üres is lehet, azaz ilyenkor egy elemet sem tartal
maz. A mező neve egy olyan mag, egy olyan centrum, amely körül vele kap
csolatban levő szavak sokasága (azaz halmaza) csoportosul. 

A mező általános sémája a következő: 

Az 0 halmaz — a szócikk magja, vagy a mező neve, pl. nypma (repülni). 
Az A halmaz — a mező nevének szinonimája vagy szinonimái, azaz 

olyan szavak, amelyek ugyanazt az értelmet fejezik ki, és amelyek fő jelenté
seikben azonos szemantikai komponensekkel bírnak. Tehát ezeknek minden 
komponense azonos. így a nypma szinonimája a Manma (menni) lesz. A rajzon 
ezt az 0 és A halmazok határainak egybeesése, vagyis e halmazok egyenlősége 
fejezi ki. 

A C halmaz — olyan szó vagy szavak, melyek fajfogalmakat fejeznek ki 
a mező nevéhez viszonyítva (a C halmaz az O halmazba kapcsolódik bele). 

3 Ha az osztják nyelvnek lenne értelmező szótára, ez nagymórtékben megköny-
nyítené és egyszerűsítené a munkának ezt a szakaszát. Akkor elég lenne annak rögzí
tése, hogy az egyik szó jelen van a másik szó jelentésének a meghatározásában (vagy 
leírásában). 
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Adott esetben a nypma\ szóhoz a következő szavak kapcsolódnak: exmuüma 
(iderepülni), Myxrtibi Matyma (átrepülni, elrepülni), HOX ambiMtna, HOX nypumma 
(felrepülni, felszállni), nypmblMma (lefelé repülni, leszállni), nypumma (elre
pülni), nypummiima (röpködni), dmmu Manma (leresztülrepülni). 

Mint már említettük, vizsgálódásunkat az összegyűjtött 4000 szóra 
korlátozzuk. Több olyan szó, amely a nypma szóval van hasonló kapcsolatban, 
szó jegyzékünkben nincsen. 

A B halmaz — olyan szó, mely nemfogalmat fejez ki a mező nevéhez 
viszonyítva (a B halmaz magába zárja az 0 halmazt). Ebben az esetben ez a 
neema (haladni) szó lesz. 

Az E halmaz — antonimákat tartalmaz a mező nevéhez viszonyítva, 
azaz olyan szavakat, amelyek a B halmazba tartoznak és szemben állnak a 
mező nevével (az 0 halmazzal) a nemfogalom alapján. Az antonimák szféráját 
a rajzon bevonalkáztuk. Példánkban ezek a következő szavak lesznek: eamuma 
(mászni), ycbma (úszni), myuima (lépkedni). 

Dv D2, . . . Dn — olyan szavak, amelyek asszociatív kapcsolatban van
nak a maggal (azaz amelyek közös komponensekkel bírnak és a szélesebb 
szféra azonos jelentéséhez tartoznak). 

A rajzon a Dv D2, . . . Dn halmazok az 0 halmazzal kereszteződnek. 
A nypma szóhoz kapcsolódnak a következők: eoü (rovar), naKbim (csapat, ma
dársereg), nacma (gyorsan), nypmuncbi, Manuncbt (madárnak a röpte), mamma 
(leszállni — madárról), moxmbimeoü (madár). 

Lényegében ilyen a mező struktúrája. 
2. K é t f e l t é t e l e z é s . A szócikkek típusainak vizsgálatakor két 

feltételezésből indulnak ki. 
a) A szócikk elnevezésével, a mező neve (magszó) megválasztásának 

kérdésével kapcsolatban sok a nehézség. A másik megközelítésnél, amikor is a 
kész logikai sémából indul ki egy-egy szerző (pl. J . CASARES) a szókincs felosztá
sakor, ez a kérdés nem okoz nehézségeket. De az ilyen séma szubjektív, és 
kérdéses, vajon ez az elfogadott séma megfelel-e a reális helyzetnek. Amennyi
ben nem egy előre elkészített sémára támaszkodunk, hanem a meglevő szó
készletből indulunk ki, a mező nevét a szókészlet nagy tematikus csoportokra 
való felosztása u t á n választjuk meg. Ezekből a csoportokból sorozatos 
próbálkozások módszerével választjuk ki azokat a szavakat, amelyek magszók 
lesznek és amelyekhez más szók kapcsolódhatnak. 

A továbbiak egyszerűsítése érdekében fogadjuk el azt a feltételezést, 
hogy ki tudjuk választani a magot, amely körül csoportosítanunk kell a szavak 
fent megnevezett halmazait. így első kiindulási tételként azt fogadjuk el, 
hogy az 0 halmaz sohasem üres (O ̂  0 ) : azaz a mező neve mindig létezik. 

b) Gyakorlatból ismeretes és különben is világos, hogy nincs olyan szó, 
amely a többitől függetlenül létezne, azaz nincsen magányos szó, amely sze
mantikailag ne kapcsolódna többé vagy kevésbé szorosan a nyelv más sza
vaihoz. Ezért jogosan fogadhatjuk el második kiindulási tételként a következő 
feltételezést: a D halmaz sohasem üres (D ^ 0 ) . Tehát a szó (adott esetben a 
mező neve) mindig asszociatív kapcsolatokkal bír, mindig léteznek olyan szavak, 
amelyeknek vannak közös szemantikai komponensei a maggal (természete
sen, nem minden komponens közös, csak néhány, esetleg csak egy). 

Ily módon, a fenti két feltételezést elfogadva a szócikkek struktúrájá
nak vizsgálatakor csak négy halmazzal dolgozunk, az — A, B, C, E — hal
mazokkal. 
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3. A l o g i k a i l e h e t ő s é g e k t á b l á z a t a . Annak érdekében, 
hogy analizálhassuk ezen halmazok kölcsönviszonyát a mezőben, elkészí
te t tük a logikai lehetőségek táblázatát és a táblázat interpretációját. 

Jelmagyarázat : 

0 : a halmaz üres. Pl. 4̂ = 0 azt jelenti, hogy az adott magnak nincsenek 
szinonimái stb. 

1: a halmaz nem üres, pl. C = 1 azt jelenti, hogy a maghoz viszonyított 
fajfogalom létezik stb. 

Ha valamely mezőt sikerült kialakítani, akkor a táblázat jobb szélső 
oszlopában megnevezzük a magot, ha pedig nincs mező, mínusz jelet írunk. 

Halmazok 
NN A mező neve 

A B C E 

1. 0 0 0 0 
2. 1 0 0 0 — 
3. 0 1 0 0 __ 
4. 0 0 1 0 — 
5. 0 0 0 1 noxbiT 
6. 1 1 0 0 — 
7. 1 0 1 0 — 
8. 1 0 0 1 nACTbl 
9. 0 1 0 1 y x 

10. 0 0 1 1 — 
11. 0 1 1 0 — 
12. 0 1 1 1 nvH 
13. 1 0 1 1 — 
14. 1 1 0 1 — 
15. 1 1 1 0 ~ 
16. 1 1 1 1 nypTA 

A táblázat interpretációja 

1. Minden halmaz üres; a szónak (mező nevének) csak asszociatív kap
csolatai vannak, — a második feltételezésnek megfelelően. Ez a mező elméleti 
minimuma. Ilyen mezőt nem találunk, ezért a jobb szélső oszlopba mínusz 
jelet írunk. • 

2. A mező nevének vannak szinonimái és vannak vele asszociatív kap
csolatban levő szavak. Ez a szituáció elméletileg lehetségesnek látszik, de 
ilyen mezőt a felhasznált anyagban nem találunk. A szókészlet szisztémája 
szempontjából a szinonimák létezésének ténye arról is tanúskodik, hogy anto-
nimája (ha csak egy is) kell, hogy. legyen az adott szónak (v. ö. lentebb a 8. 
ponttal). 

3. A magnak van nemfogalmat kifejező neve (és asszociatív kapcsolatai 
is). Ilyen mezőt nem találtam és elméletileg sem lehetséges. Az általam már 
említett cikk is bizonyítja ezt a teorémát a halmazelmélet alapján. E szerint, 
ha van nemfogalmat kifejező név, akkor vannak antonimái is a magnak: 
(B =^ 0 ) --> {E = 0 ) — ,,ha B halmaz nem üres, akkor E halmaz sem üres" 
(vö. lentebb a 9. ponttal is). De ez fordítva nem igaz: antonimák létezése nem 
jelenti egyszersmind a nemfogalmat kifejező név meglétét is (lásd az 5. pontot). 
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4. Fajfogalmat kifejező nevek és asszociatív kapcsolatban levő szavak. 
Ilyen mező sincs. 

5. Vannak antonimák és asszociatív kapcsolatban levő szavak. Ez a 
mező gyakorlati minimuma. Vö. az 1. ponttal, ahol az elméleti minimumról 
van szó. Ezt a struktúrát a moxbim (szárny) mező illusztrálja. A példák ké
sőbb következnek. 

6. Szinonimák és nemfogalmat kifejező név. Ez logikailag ellentmondá
sos, úgy hogy ha B halmaz nem üres, akkor E halmaz sem üres, azaz kell, 
hogy legyenek antonimák (vö. a 3. ponttal). 

7. Szinonimák és fajfogalmat kifejező nevek (1. fent a 4. pontot). 
8. Szinonimák és antonimák (és asszociatív kapcsolatok, amelyek mindig 

léteznek). Ezt a struktúrát a nacmbi (gyors) mező képviseli. 
9. Nemfogalmat kifejező név, antonimák és asszociatív kapcsolatok. 

Ilyen mező létezik, amit később mutatunk be (yx). 
10. Fajfogalmat kifejező nevek, antonimák és asszociatív kapcsolatok. 

Ilyen mező nincs. 
11. Nemfogalmat kifejező név, fajfogalmat kifejező nevek és asszociatív 

kapcsolatok. Ez logikailag ellentmondásos, úgy hogy adott esetben kellenek, 
hogy legyenek antonimák (vö. a 3. és a 6. ponttal). 

12. Nemfogalmat kifejező név, fajfogalmat kifejező nevek, antonimák és 
asszociatív kapcsolatok. Ilyen mező van, — a nyn (toll) mező. 

13. Szinonimák, fajfogalmat kifejező nevek, antonimák és asszociatív 
kapcsolatok. Logikailag ez is ellentmondásos (vö. a 4., 7. és a 10. ponttal). 

14. Szinonimák, nemfogalmat kifejező név, antonimák és asszociatív 
kapcsolatok. Az ilyen mező hiánya valószínűleg azzal magyarázható, hogy 
nem elég nagy mennyiségű a felhasznált anyag. Az ilyen struktúra létezése 
elméletileg lehetséges, logikailag nem ellentmondásos. 

15. Szinonimák, nemfogalmat kifejező név, fajfogalmat kifejező nevek és 
asszociatív kapcsolatok. Logikailag ez a struktúra ellentmondásos, úgy hogy 
ebben az esetben kell, hogy legyenek antonimák (vö. a 3., 6. és 11. ponttal). 

16. Egyik halmaz sem üres, azaz a magnak vannak szinonimái, van 
nemfogalmat kifejező neve, vannak fajfogalmat kifejező nevei, asszociatív 
kapcsolatai és antonimái. Ez a mező elméleti és gyakorlati maximuma, amit a 
nypma mező mutat (1. fent). 

Ez a táblázat minden logikai lehetőséget kimerít és a halmazok bármely 
összefüggését ábrázolhatjuk rajz segítségével. 

4. A s z e m a n t i k a i m e z ő k t í p u s a i . Ily módon a t i z e n h a t 
logikailag lehetséges struktúrából csak ö t struktúra-típus realizálódik. Eze
ket fogom a továbbiakban bemutatni. Nagy betűkkel írom az önálló mező 
neveit; a szavak ABC rendben következnek egymás után. 

Az 5. típus: 
TOXhIT (szárny) — a mező magja (O halmaz). D — B0Ë (rovar), MapbtK 

Hëxu (madár izma), fiyii (toll), nyPTA (repülni), moxna ëebimma (csapkodni 
felrepüléskor), moxmblHZ (szárnyas), moxmum eoü (madár). 

E - KYP (láb). 
A 8. típus 
UACTH (gyors) 
A — copbi (sebes, fürge járású); 
D — copa, nacma, mdpMam (gyorsan, sebesen), copa — KypUMHbi 

(sietve), copamuK, nacmaaiUK (gyorsabban), zapMamMCLH (igyekezve), AUPhlHT 
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(fürge, élénk), umbR (fürge, ügyes — 1. AnPblHT), mpMCLH (futva, ügetve — 1. 
HAPTA),HAPTA (futni, szaladni), mxdMbima (gyorsan lefeküdni — 1. OTT A), 
nexamu, KapKüM (eleven, mozgékony), TlYPTA (repülni), mapMamma (sietni), 
mapMambincbi, nacmu eep (gvorsaság); 

E ~ APlTTA (lassú)." 
A 9. típus: 
YX (fej) 
B — HYM (a felső része vminek); 
D - BOË. (állat), B9HÜI (arc), MUA (sapka - 1. TYMblTTA), HY-

MblCT Átgondolni), Hpnyx (csupasz fej, azaz sapka nélküli vagy haj nélküli), 
HRpu, nwpu (kopasz), YílblT (hajszál), yx mye (koponya — 1. TYB), yxmbi 
(fejetlen), (ember); 

E - KYP (láb), mbix (farok - 1. OTblHT). 
A 12. típus: 
UYH (toll — madárnál) 
B — nyH (toll, haj, szőr — azaz általában szőrtakaró); 
C — MWÂŒK nyn (pihe); 
D — HWÂCLK nynum (pihés), HKMUK (puha, lágy), nynrriAb (vedlett, 

azaz toll nélküli), nyHbinè (tollas), cyxbimma (szárnyast kopaszt), moxmbmz eoü 
(madár) ; 

E - COX (bőr). 
Végül a 16. struktúratípus, azaz a mező elméleti és gyakorlati maximuma 

amelyet példaként megadtam, amikor a mező elvi sémáját vizsgáltuk. Ez a 
nyPTA (repülni) szó mezője. 

A nem realizálható struktúrák között vannak olyanok is (pl. a 2. vagy a 
14. pont, amelyek nem mondanak ellent az alkalmazott módszernek. A reali
zálás sikertelensége leginkább azzal magyarázható, hogy gyűjtött anyagunk 
kevésnek bizonyult ehhez. Általában meg kell jegyeznünk, hogy az anyagon 
végzett további munka bizonyos változtatásokat és korrekciókat eredményez
het még. 

Amint látható, minden mezőbe különböző szófajokhoz tartozó szavak 
kerülnek. Ezeknek a szavaknak az esetében az azonos szemantikai komponen
sek megléte a döntő, nem pedig nyelvtani jellemzőik. 

Ugyanezt mondhatjuk a mezőben foglalt különböző szóképzési modi
fikációkról is (pl. nacmu — nacma, vagy nypma — nypumma stb.). Amikor 
a mezőbe bevesszük őket, nem nyelvtani, hanem jelentéstani ismérvekből 
indulunk ki (vagyis közös jelentéstani komponensekből). Arra a kérdésre 
pedig, hogy egyes derivátumok miért kerülnek be a mezőbe és mások miért 
nem, azt felelhetjük, hogy az adott (a meglevő) szójegyzék alapján dolgo
zunk. 

Természetesen a nyelvtan a deriváció sokkal több lehetőségével rendel
kezik, és ha egyes derivátumok a mi jegyzékünkből hiányoznak, a munka 
jelen fázisában nem vehetjük figyelembe őket. 

A magyar vagy az orosz nyelv szempontjából az általunk javasolt mezők 
hiányosnak tűnhetnek. Úgy tűnik azonban, hogy nem lenne jogos kiszélesíteni 
ezeket a magyar vagy az orosz fordítás szavainak asszociatív kapcsolatai 
alapján. Azért lenne ez jogtalan eljárás, mert így az osztják nyelvben meg nem 
levő asszociációkat kapcsolnánk össze. 

5. A s z ó t á r f e l é p í t é s e . A szemantikai mezők szótára egyelőre 
még csak két (— a közép-obi és a vahi — ) osztják nyelvjárás alapján készül. 
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A szótár két részből fog állni: a szemantikai mezőkből és osztják—orosz betű
rendes szótárból. 

A poliszémia az oka annak, hogy a mezők kereszteződnek, részlegesen 
fedik egymást. Egy szó ugyanazon jelentésben különböző mezőkbe tartozik, 
ugyanakkor különböző halmazokba kapcsolódik. így pl. a eoü szó (,,rovar" 
jelentésben) a IIYPTA mező D halmazába tartozik, de ugyenebben a jelen
tésben a BOÍÍ mező magja is egyben) vagyis ez alkotja a másik mező O hal
mazát. Másrészt, egy és ugyanazon szó különböző jelentései egy és ugynazon 
halmazhoz tartozhatnak, de különböző mezőkben. így pl. Kyp („Hoea" 
jelentésben) az YX mezőnek E halmazába tartozik, „Aaná" jelentésben pedig 
a TOXbIT mezőnek ugyancsak E halmazába. 

A jelölési rendszer a szótárban a következő: 
Ha egy szó, — amely az adott mező egyik halmazába tartozik, — egy 

másik mező magjaként szerepel, akkor ezt a szót nagy betővel jelöljük. 
Az olyan szavak mellett, amelyek több mezőbe tartoznak, nagy betűk

kel adjuk meg zárójelben ezen mezők neveit. Pl. naKbim (madárraj — 1. AP-
sok) stb. 

A mezőnek saját száma van és minden szónál (a betűrendes részben) 
olyan index van, amely megfelel azon mező vagy mezők számának, amelybe 
tartozik. 

Befejezésül a következőket kívánom megjegyezni. Ha az ismertetett 
módszer helyesnek bizonyul ilyen korlátozott anyagmennyiséget tartalmazó 
szótár készítésénél, akkor a következő feladat ennek a szótárnak a bővítése 
lesz, mégpedig két irányban: egyrészt más nyelvjárásokat kellene feldolgozni, 
másrészt több szóból álló szójegyzéket kellene használni. 

Meggyőződésem, hogy ilyen szótár segítséget nyújthat az ugor nyelvek 
összehasonlító tanulmányozásához, a szavak etimológiájának és megfelelései
nek megállapításához. 

KARAULOV J U R I J 

CeMaHTHiecKHe nojifl JICKCHKH (Ha jvunrepHajie xaHTbifíCKoro H3bina) 

ABTOP C ceMaHTHHecKOH TOMKH 3peHHH H3yqaeT HM coöpaHHbiH jieKCinecKHH MaTepHaji 
xaHTbiftcKoro H3biKa. MaTepnaji npeßCTBajifleT cpeflHe-oöcKHH AHajieKT H COCTOHT npHOJiH3H-
TejibHO H3 4000 cjiOB. Uejib aBxopa — HCXOAH H3 cajvioro 3anaca CJIOB — onpeßejiHTb ce.MaHTH-
iecKHe H CMbicjiOBbie rpynnbi CJIOB, TaK Ha3biBaeMbie ceMaHrarocKHe nojin coöpaHHoro MaTe-
pHajia H noTOM H3yqaTb OTHOUICHHÍI MOKAY ceMairoMecKHMH ÜOJIÍIMH H OTHOUICHMH, rocnoA-
CTByromHe BHyrpH ceMaHTHuecKHX nojieft. ECJIH BbiôpaHHbiH MCTOA OKa>KeTCH npaBiijibHbiM, 
no3>Ke SyfleT BO3MO>KHO HcnpaBHTb H AOÖaBHTb AOCTHACHHH ASHHOH paöoTbi HcnoJib3yncb 
öójibuiHM H3biK0BbiM MaTepHajiOM. ,Ela>Ke aBTopy xoieTCH cocTaBHTb cnoBapb ceMaHTHqecKHx 
nojiefi jieKCHKH, ocHOBbiBaiomHfícfl Ha öojree SoraTOM, pacuinpeHHOAi MaTepnajie öojibiue xaH-
TblííCKHX AHaJieKTOB. TaKOH CJIOBapb M0>KeT 0Ka3bIBaTb 3HaHHTeJlbHyiO nOMOUíb B conocTaBH-
JeJlbHOM H3yqeHHH yropCKHX »3bIK0B H B STHMOJIOrH^eCKHX HCCJieAOBaHHHX. 

KDPMH K A P A Y J I O B 




