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Pálfy Miklós
A POLISZÉMIA ÉS A HOMONIMIA SZÓTÁRI KÉRDÉSEIRŐL
A FRANCIA És A MAGYAR NYELVBEN

1. Kétnyelvii, ezen beltil franoia-magyar /its mugyar-franoia/ szótárainkkal szemben sok kritikai meg;,sgyzés
hangzik el - ezek két fő oboportra cszthatók:
a/ a szótárak nem vagy alig tartalataznak rrammatikai referencitikat; 1
b/ a szótárak nem /re/prezentálják a szókészlet f8
szerveződési elveit.
A jelen exposó-bun az utóbbi észrevételt alátámaeztó
néhány ezójelentéstani kérdést vize,álunk.

2. Franoiu,magyar és mugyar-frunoia szótáraink a
szavak idegen nyelvi megfelelőit - ha . több is vun
tázatlan elvek- szerint adják meg, s 'a szótár használója
többnyire a sajt - és sokszortéves intuioiója alapján
"választ" az ömlesztett szóanyag szinonimiái
Mint a szócikkek /f ..nentrée"/ sZerkesztéséből látszik, francia szótárainkban gyakran tisztázatlan a poliszémia . ős a - homonimia kérdése is.
A továbbiakban azt kivánjuk bemutatni, hogy a poliszémia és a homonimia kérdésében való döntéshez App a kétszótárakban segitségill hivható a szinonimia jelensége,

s hogy a poliSzémia és a homonimia szükségszerUen

másképp jelenik meg egy kftilyeivU szótárban, mint az egy-
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nyelvü értelmező szótárakban.

3. Mint KABLMANN 2 megállapitja, a szinonimia nem
szimmetrikus jelenség. Ha egy szinonimaszétárban A szó
szinonimájaként találjuk B-t, nem szilkségazeril,.bogy forditva is • megtaláljuk: B szinonimájaként A-t. Ezekben
szótárakban a szinonimák háromféleképpen jelennek meg: .
oimezékénti oimsaóként és ugyanakkor RDAs sz6oikkben megadott szinonimaként; s végül osak sz6oikken belüli ezino
nimaként. Ennek az aszimmetriának az am oka', bogy a jelentéstartományok.osak részben esnek egybe.
•

Erről BENCADY, FÁBIÁN, RAOZ és VELCSOV a követke-

zőket mondja /535..old./,.KAROLY.S . . összefOglalása alap,
ján0."Az egyes nyelveR.Jellemzéséhez
az egywszavak
jelentésstruktúrájának :jellegzetesebb sajátságai, iltalános vonásai is hozaittartoznak:A.Jelentéskiterjedés egyszerü összehasonlitására olyan szavak vehetők alapul, amelyeknek a legezélesebb a poliszémiájuk.
A Magyar óra szó Ó. néhány idegen nyelvi megfelelője ajkövetkező sémában fibrázolhat6, - mutatva a jelentésstruktúra terjedelmének a különbségét:"

-eszköz

- - időpont

időtartam

tanitási
időtartam

magyar

óra

német

Uhr

frunoia .

óra
Mir

montre

heure
_

'Stand()
hour()

óra
zitunde

loon
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Az itt szereplő franoia és német szavak összefüggése pl, a következő sémával is ábrázolható:

montre

heure//
Stunde

A

poliszémia és a szinonimia összefüggése tehát'

nemesek

nyelven Delia, hanem két nyelv párhuzamba

Allitásával, kontrasztiv eljárásokkal is megragadható. 4
Franoia és macyar példákkalt
souhaiter

prier
kór

kiván

désirer--

demander<

-hajt

Ictirdez
/interrogert

speroevoir

észrevesz .
.remarquer
megjegyöz

Természetesen ezek az ábrák elnagyoltak. Célunk nem

is az, hogy.a különböző jelentések közötti.viszonyokat
differenciáltan mutassuk be, hanem az, hogy a kontrasztiv
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szempont/ok/ lehetséges érvényesitéséből levonjuk a lexi,
kográfiai tanulságokat.
A poliszémia 68 a homonimia megkülönböztetésében
a különböző egynyelvii francia szótárak nem egységesek.
.P1. a plan főnevet a LEXI$ Öt oimszóban mutatja be /öt
homonimiáról van szó/, ugyanezt a főnevet a DORMS két
oimszóban prezentálja,. ezeken bean kettő, ill. három
Jelentéssel. Ugyanez látható a PETIT ROBA1T-ben is, azzal alailönbséggel, hogy.a két szó poliszómiája /az egyes jelentések elkülönitése/ eltér a BüRDAS-ban talál'hatótól.
A poliszómia és a homonitUz,megkillönböztetésé-.
hez a kétnyelvii szótárakban u szinonimia jelensége hivható segitségül. Kiindulásul - mint az előbbi példák mutatják - az a megfigyelós szolgál, hogy egy nyelv különböző szavainak egy-egy rokon jelentse egy másik nyelvben.egyetlen szóval fejozhet5 ki, illetve: egy szó különböző jelentései colts nyelvekben külön szavakkal juthatnak kifejezésre a•kontextusnak megfelelően. Feltételezésünk szerint: hu A. nyelv a l ...
.

n

szavainak 13

nyelvben y szó felel meg, akkor a l ... an szinonimiája esetén y

poliazémkjáról,. - az a l ...x

zötti azinonimia hiányában pedig y l

szavak kö-

yn homonimák-

ról beszélhetünk. Az egyik előző semuln bemutatva: prier
és demander szinonim kapcsolatban állnak, mivel létezik
olyan kontextus, awolyben folcserélhotők.
hogy a kér ige francia

több

Ez azt jelenti,
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Ugyanakkor a magyar kér

és kérdez

szinonimaja igen

kérdéses: nehéz elképzelni olyan mesterkéletlen kontexAunt, amelyben feloserélhet8k volnimak. Ez azt jelenti,
hogy magyar szempontból . 4 franoiában meg kell különböztetni egy homonim demander 1 6. demander 2 .párts.

prier
kére.<77 .
demander 1

:•

-demandei
kérdez
Jiascinlóana1aktl az előzöekbenlbemutatott.franoia
Ó.

né met szavak össZefüggéseiel.:
montre
"■.

Uhr.

.Uhr 2heure

heure 2.*.

-

Stuticle

.

1.

Stunde.2

•
Azt persze egy'frahoia nehezen fogja elfogadni,
hogy két demander és heure szó- létezik, ui. számára a

Jelentésbeli különbözés egyáltalán nem nyilvánvaló.
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Nyilvánvaló ugyanakkor az, hogy másféle poliszémia
az, amelyben egy szó idegen nyelvi megfelelői szinonimák,
s Megint más am, amikor az idegen nyelvi megfelelők között
szinónimiáról new beszélhstünk. 5 'A kérdés osak az, hogy
ez utóbbi eset a homonlmiától.szinkrou elvek alapján hogyan
választható el.* ,
Véleményem szertnt.ezen a ponton figyelembe kell yen,
ni a formai szempontokat, igy p1. a szóképzési paradigmákat.
Tehát ha x szó y i

yn . idegen nyelvi megfelelői között

ninos szinonimia, felmerül a kérdós, hogy x szó milyen szóképzési sajátságokat mutat. Ha különböző,Aragy eltórő.szóképzési paradigmákba tartozik, akkor xi

xn homonimákat

■

kell megkülönböztetnünk; •lsiSsoi ban a szótár használatából
fakadó didaktikai 'szempontok miatt; azonos szóképzési paradigma esetén x szó több Jelentésű.
Igy p1. indokolt volna - a magyar-francia As francia-magyar szótárakban

demander 1/z hAr/ As demander 2

külön oimszóként való feltüntetése, hiszon a demands /s ugyanúgy a demandeur/ főnév csak demander l-hez kaposolódik.
Ugyanakkor heure 1 As heure 2 homonimaként való kezelése
fölösleges, mivel pl. az horaire melléknév mind az időpont..,
mind az időtartam-Jelentésű heure főnévhez kapcsolódik;

az .

hours szóoikken belüli, tagolásra viszont szükség van.
Egyáltalán nincs szükség a szóoikken belüli tagolásra, ha egy szó több idegen nyelvi megfelelője szinonimiát
mutat.
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Az előzőekhez hasonlóan forming, distinkciót jelent
annak a figyelembe vétele, hogy egy sz6 különböző .vonzati
struktúrákkal jelenik mg; ennek .a kifejtésére más alkalommal szeretnék sort keriteni.
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"Noun dirons quill y a polysémie foible ei l'ensemble
des traduotions possible. se compose des synonymes d'un
mot, exec, naturellement, des différenoes de nuance. Sinon,
nous .dirons qu'il y a polysémie vraie." /p.9./ Ez utóbbin
gyakran a hosionimiát értik.

