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A KÉSZÜLŐ MAGYAR-SZERBHORVÁT NAGYSZÓTÁR ÉS 
MÁS IDEGEN NYELVŰ SZÓTÁRAK NÉHÁNY MÓDSZERTANI 

MEGOLDÁSÁNAK ÖSSZEVETÉSE 

Hódi Éva 
A Magyar nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutci-

tások Intézete külmunkatársa, Ada 
Közlésre elfogadva: 1985.dec. 19. 

Régóta sürgető igény realizálására vállal-
kozott a Hungarológiai Intézet, amikor tervbe 
vette a Magyar-szerbhorvát nagyszótár elkészí-
tésének gondolatát. Hiszen mind ez ideig Palich 
Emil kb. 45000 címszót felölelő kéziszótára a 
legjobban használható és legteljesebb összeállí-
tás, ami a szótárhasználók rendelkezésére áll. 
Ez azonban korlátozott terjedelme miatt a szó-
kincsnek természetszerűleg csak egy bizonyos, 
a leggyakrabban használatos hányadát öleli fel 
(nem tartalmazza a képzett szavak - az -ás, -és 
képzős főnevek, gyakorító, műveltető, ható igék, 
kicsinyítő képzős főnevek - egy részét, a magyar-
ban használatos idegen szavak is csak kis számban 
találhatók a szótárban), s jellegénél fogva a 
kéziszótárnak feladatát látja el. Hogy számottevő 
igény mutatkozik a niagyar-szerbhorvát szótárra, 
azt bizonyítja az a tény is, hogy Palich szótá-
rát 1982-ben immár harmadik kiadásban jelentet-
ték meg Budapesten. A Hungarológiai Intézet kere-
tén belül folyó Magyar-szerbhorvát nagyszótár 
elkészítésére vonatkozó feladatok szerves folyta-
tásai a már befejezett Szerbhorvát-magyar szótá-
ri munkálatoknak, s noha az elkészült Szerbhor-
vát-magyar szótár komoly segítséget is jelent 
az újabb munkálatokhoz, az mégsem tekinthető 
egyszerű feladatnak. Hiszen természetes, hogy 
a magyar-szerbhorvát rész anyaga nem lehet tel-
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jesen azonos a szerbhorvát-magyar rész anyagának 
kifordításával, hanem a más kiinduló nyelv sajá-
tosságai határozzák meg azt. S ebből a szempont-
ból jelentős segítséget nyújtanak a magyar-idegen 
nyelvű szótárak, valamint a magyar nyelv értel-
mező szótárai. A magyar-idegen nyelvű szótárak 
az anyag feldolgozásmódját és más módszertani 
megoldásokat illetően számos vonatkozásban ma 
is példaként szolgálhatnak a szótári munkák szá-
mára. A magyar nyelv értelmező szótárai pedig 
a szóanyag megválasztása és értelmezése terén 
nyújtanak számottevő segítséget. Mégis, e lénye-
gi egyezések ellenére nemritkán szembetűnő különb-
ségeket találunk a magyar-idegen nyelvű szótárak 
módszertani megoldásaiban. Talán nem lenne hiába-
való e különbségeket összevetni a készülő nagyszó-
tár jellegzetes célkitűzéseivel. Ebből kiindulva 
az alábbiakban a Magyar-német, a Magyar-angol, 
a Magyar-orosz nagyszótárak, valamint a Palich-
-féle kéziszótár bizonyos módszertani megoldásai-
nak megfigyelése alapján megkíséreljük áttekinte-
ni a készülő Magyar-szerbhorvát nagyszótár anyagá-
nak feldolgozásmódjára vonatkozó sajátos törekvé-
seket. 

A szókészlet megválasztása 
A három kötetes Szerbhorvát-magyar nagyszó-

tárunk kb. 120000 címszavával egyike a legnagyobb 
szerbhorvát kétnyelvű szótáraknak. A tervezett 
magyar-szerbhorvát változat kb. 130-135 ezer cím-
szót ölel fel. S noha a címszavak megválasztásánál 
a munka nagy részét már a szerb-magyar szóanyag 
összegyűjtésénél és kiválogatásánál el kellett 
végezni, ez mégsem jelenti azt, hogy ne lennének 
további tennivalók.. A címszavak megválasztásában, 
éppúgy, mint a munka további részeiben a modern 
magyar-idegen nyelvű szótárak - melyek a magyar 
értelmező szótár anyagát már hasznosították -
nagy segítséget nyújtanak. így pl. a Magyar-orosz 
nagyszótár egyes ritka táj szavaktól és elavult 
szvaktól eltekintve a magyar értelmező szótárnak 
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szinte minden címszavát közli, de ezen túlmenően 
sok szóösszetételt és származékszót is. Bizonyos 
esetekben -így a közhasználatú idegen szavak te-
kintetében - a mai magyar köznyelvnek megfelelően 
az értelmező szótár címszókészletét a szerkesztők-
nek ki kellett bővíteniük. Szám szerinti össze-
vetésre nem vállalkozhatunk a készülő Magyar-szerb-
horvát nagyszótár és a Magyar-orosz szótár szó-
anyaga között, hiszen ezt az adatot a szótárszer-
kesztők nem adták meg, de az a benyomásunk, hogy 
igen reprezentatív szógyűjteményt tartalmaz: némi 
változtatással, kis kiegészítéssel valószínűleg 
fedi a készülő Magyar-szerbhorvát nagyszótár szó-
anyagát . 

A készülő nagyszótár szóanyagának kialakí-
tása szempontjából mérlegelni kell azt a körül-
ményt is, hogy míg pl. elkészültek a magyar-
orosz, magyar-német stb. szakszótárak, műszaki 
szótárak, amelyek a szakmai szókincs bizonyos 
hányadát átvehették, a tervezett Magyar-szerbhor-
vát szótárnak részben ezt a feladatot is fel kell 
vállania. Ugyanakkor érdemes elgondolkodni azon 
a szemponton is, amelyet a Magyar-német nagyszó-
tár szerkesztésénél figyelembe vettek:a tájnyelvi 
és az elavult szavak csökkentését tartották szük-
ségesnek a magyar-német változatban a német-magyar 
változathoz képest, abból a meggondolásból kiin-
dulva, hogy mivel a magyar-német szótár elsődleges 
használója a magyar érdeklődő lesz, neki régi 
magyar szöveg németre fordítására aligha lesz 
szüksége. A Magyar-szerbhorvát nagyszótár szó-
anyagának kialakítása során szem előtt kell tar-
tani, hogy ez a szótár jellegéből következően 
egyaránt feltételezi a szerbhorvát és a magyar 
szótárhasználót is. S ha mindkét ajkú érdeklődő 
igényeit figyelembe vesszük, e szempontból nem 
tűnik feleslegesnek bizonyos tájnyelvi ill. ela-
vult szavak szótári anyagba való felvétele sem. 

A Magyar-szerbhorvát nagyszótár szóanyagá-
nak kialakításában legfontosabb szerepet játszó 
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értelmező szótárak és magyar-idegen nyelvű szó-
tárak használata során azonban felmerül az a prob-
léma is, hogy az egyes szótárak szóanyagában bizo-
nyos különbségekkel kell számolnunk. így pl. a 
Magyar-angol szótár több származékszót és szó-
összetételt: vesz fel anyagába, mint pl. a Magyar-
-orosz szótár. Ennek következtében bizonyos elté-
rések adódnak attól függően, hogy a szótár szer-
kesztője melyik szótárra támaszkodik szívesebben. 
Mert - mint ahogy a szótári munkákról tájékoztató 
Utasításvázlat is felhívja a figyelmet - a legész-
szerűbb, ha a szerkesztő azokat a szótárakat al-
kalmazza, amelyeknek idegen nyelvű szóanyagát 
is érti valamelyest. Persze, tulajdonképpen nem 
lényegi különbségekről van szó, hanem csak árnya-
latokról, hiszen az alapszavakat valamennyi szó-
tár - és különösen az értelmező szótárak - feldol-
gozzák, de a nagyszótár szóállományának végső 
kialakításában a részletkérdések sem lehetnek 
mellékesek. Mint pl. a morzsa szó esetében a 
Magyar-angol szótár 19 származékszót ill. szó-
összetételt közöl, a Magyar-orosz szótár 15-öt, 
a Magyar német pedig 12-t; a mozgás szó esetében 
pedig a Magyar-angol szótár 26, a Magyar-orosz 
17, a Magyar-német pedig 14 összetételt vagy 
származékszót közöl és ezek nem is feltétlenül 
fedik egymást. Célszerűnek látszik tehát mégis 
több magyar-idegen nyelvű szótár szóállományát 
összevetni a Magyar-szerbhorvát nagyszótár végső 
szóanyagának kialakítása szempontjából. 

A nyelvtani útmutatókról 
A szótárak használatában a szükséges tájékoz-

tatók, rövidítések jegyzékén túlmenően nyelvtani 
útmutatók teszik könnyebbé a szótári anyag alkal-
mazását. Ilyen nyelvtani útmutatót találunk az 
Orosz-magyar nagyszótár végén, a Magyar-német 
nagyszótár elején. Az elkészült Szerbhorvát-ma-
gyar nagyszótár ilyen jellegű tájékoztatót nem 
közöl. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy 
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szükségesek-e, hasznosak-e ezek a rövid, általában 
táblázatos nyelvtani összefoglalók, vagy pedig 
teljesen feleslegesen nehezítik meg a szótár for-
gatását, mert aki nagyszótárat vesz kézbe, felte-
hetően tiszában van a nyelvtani alapfogalmakkal. 
Az Orosz-magyar nagyszótár esetében az 1-34-ig, 
illetve az 1-20-ig terjedő, a nyelvtani tábláza-
tokra vonatkozó számok, melyek közvetlenül az 
orosz címszó után állanak, különösképpen nem okoz-
nak zavart, annál inkább az okoz félreértést és 
nehezíti meg a tájékozódást, hogy a főneveknél 
és az igéknél is élőiről kezdődik a számozás: 
tehát a 18-as számú jelzés vonatkozhat melléknév-
re, de a lenni 1büty1 igére is. Minket ez alka-
lommal ugyan elsősorban a magyar-idegen nyelvű 
szótárváltozatok érdekelnek, s ezek közül a Ma-
gyar-német alkalmazza a nyelvtani útmutatás gya-
korlatát, ami a szótár elején közölt táblázatokon 
kívül a címszavak német megfelelője után álló 
paradigmaszámokkal jut kifejezésre. Ezek az ál-
talában három számjegyű paradigmaszámok (1,14, 
5,47, stb.) különösen a hosszabb (egy-két hasábos) 
szócikkek esetében válnak nehézkessé: minden jelen-
tést és jelentésváltozatot más és más számok kö-
vetnek, alaposan megterhelve a szótári anyagot. 
A nyelvtani útmutatás egyik variációját mutatja 
a Palich-féle kéziszótárban megfigyelhető gyakor-
lat, melyenek során a szótár elején különösebb 
utalások és paradigmaszámok nélkül rövid nyelv-
tani összefoglalót közöl. A fenti körülmények 
ismeretében úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben 
egységes álláspont még nem alakult ki. A nyelv-
tani útmutatók mellett szól többek között az az 
érv is, hogy a különböző nyelvek alaktani sajá-
tosságaira vonatkozóan így még több felvilágosí-
tással szolgálhatnak az adott szótárak; ellene 
szól viszont, hogy az amúgy is bonyolult szótári 
anyag további megterhelése nem csap-e át éppen 
az ellenkező folyamatba: a szótári anyag áttekint-
hetetlenségébe, nehezen követhetőségébe. 
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A címszavak megválasztásának problematikája 
A magyar-idegen nyelvű szótárak, valamint 

az értelmező szótárak valamennyien megegyeznek 
a címszavak ábécé-rendjében, valamint a ragozat-
lan alakban álló címszavak közlésében. A rend-
hagyó alakok esetében azonban a különböző szó-
tárak más és más módszertani megoldásokat alkal-
maznak. Az engem típusú fontosabb rendhagyó 
alakokat az idegen nyelvű szótárak általában 
felveszik címszónak, abban viszont különbségek 
mutatkoznak, hogy az alapszóra (én) visszautal-
nak-e vagy sem. A magyar-szerbhorvát szótár 
igénye szerint származtató jelle] (s.) vissza kell 
utalni az alapszóra; ezt a visszautalást sem a 
Magyar-orosz, sem a Magyar-német szótár nem 
alkalmazza. Ugyanez figyelhető meg a szebb 
középfokú melléknév esetében is: szótáraink 
címszónak felveszik, de a készülő Magyar-szerb-
horvát nagyszótártól eltérően nem igénylik az 
alapszóra való visszautalást. A Magyar-német szó-
tár alapszóként kezeli és értelmezi, a Magyar-
-angol hasonlóképpen. A készülő nagyszótár gya-
korlatának ebből a szempontból talán a Magyar-
-orosz szótár módszere felel meg: ld. jelöléssel 
visszautalnak az alapszóra, de nem dolgozzák fel 
szócikknek. 

A homonimák jelölésében a Magyar-német 
szótár kivételével szótáraink azt az arab számos 
megkülönböztető jelölést alkalmazzák, amelyet 
a készülő Magyar-szerbhorvát nagyszótár is igé-
nyel. Ennek a gyakorlatnak az Értelmező kéziszó-
tár módszere is megfelel. Tehát pl. az ár cím-
szó ár 1.2.3.4 formában van jelen a Magyar-angol, 
Magyar-orosz nagyszótárakban, míg a Magyar-német 
szótárban a csillagokkal történő megkülönbözte-
téseket alkalmazták. 

A több változatú címszók (fel-föl) eseté-
ben a magyar-idegen nyelvű szótárak valamennyien 
az egyik - a gyakrabban előforduló, vagy az ábé-
cérendben előbb levő alakot értelmezik, a másikat 
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pedig felveszik a megfelelő helyre és visszautal-
nak az értelmezett változatra. 

A készülő Magyar-szerbhorvát nagyszótár 
címszavainak kialakításában megfigyelhető érde-
kes sajátosság az "összevont" címszavak alkalma-
zása. A most/an típusú szavakra gondolhatunk, 
melyek csak a készülő nagyszótárban alkotnak egy 
címszót, a többiben külön címszóként fordulnak 
elő. Igaz, hogy csak a Magyar-angol szótár ér-
telmezi külön címszóként, a Magyar-német és Ma-
gyar-orosz szótár a mostan szóalakot nem értel-
mezi, hanem visszautal a most szóalakra. A készü-
lő szótár megoldása a Palich-féle kéziszótárra 
emlékeztet, ott fordul elő hasonló alakban a kér-
déses szó. (Ugyanez az "összevonás" figyelhető 
meg a Magyar-szerbhorvát nagyszótárnál a tengelic 
és tengelice szóalakok egy címszóba foglalásával 
is. A példa ugyan összehasonlításra nem ad al-
kalmat, mert a nagyszótárak általában csak a 
tengelice változatot veszik fel címszavaik közé, 
az Értelmező kéziszótár viszont kizárólag a ten-
gelic alakot adja meg.) Az "összevont" szóalakok 
-melyek elég ritkán fordulnak elő - azt a célt 
szolgálhatják, hogy az egymástól csak betűtöbb-
letben különböző szavak feleslegesen ne. terheljék 
meg a terjedelmes címszóanyagot, de ez a módszer 
a magyar-idegen nyelvű szótárak által használatos 
megoldásokkal általában nem esik egybe. A most/an 
típusú szavak estében az Értelmező kéziszótár 
sem ezt az eljárást választotta, henem külön cím-
szónak vette és értelmezte a két szóalakot. 

A nyelvtani szerelés kérdései 
Az idegen nyelvű szótárak általában a kö-

zölt címszók nyelvtani alakjait is feltüntetik. 
Az egyes szótárakban azonban szembetűnő eltérése-
ket találunk a nyelvtani szerelés tekintetében, 
s ezek bizonyos mértékig különböznek a Magyar-
-szerbhorvát nagyszótár elvárásától. A készülő 
szótár a főnév jellemző alakjainak tekinti az 
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egyes szám harmadik személyű birtokragos alakot 
és a tárgyragos alakot, akárcsak a Palich-féle 
kéziszótár. A Magyar-német szótár a főnévi címszó 
után a tárgyragos, az egyes szám harmadik személyű 
birtokos személyragos alakot és a szó -k többes-
jellel ellátott alakját közli. A Magyar-orosz 
szótár ugyanígy jár el, a Magyar-angol az esetek 
egy részében megadja a többes számú alakot a tárgy-
ragos és a harmadik személyű birtokragos forma 
mellett. így tehát az orsó szó a Magyar-angol 
szótárban v̂t, ^-ja, a Magyar-németben 1, .,-ja, 

a Magyar-oroszban ugyanígy, a Palich-ban 
-̂ja, -vt, ̂ -k nyelvtani szerelésben fordul elő. 
Az eltérés részben a nyelvtani alakok feltünteté-
sének sorrendjéből, részben pedig a többes számú 
főnévi alak megnevezéséből vagy ennek hiányából 
adódik. A Magyar-orosz és a Magyar-német szótár 
következetesen megnevezi ezt a szóalakot is, a 
Magyar-szerbhorvát csak abban az esetben jelzi, 
ha eltérés tapasztalható a tárgyragos alak és 
a többes számú alak töve között - az orsó szó 
esetén tehát ez nem szükséges. A főnevek nyelvtani 
szerelésében a sorrendi változatokon kívül a ké-
szülő szótár és a többi magyar-idegen nyelvű 
szótár (beleértve a Palich-féle kéziszótárt is) 
a többesjellel ellátott szóalak megadása vagy 
hiánya szempontjából különbözik. Az orsó szó ezek 
szerint a készülő szótárban ~ja, "/1 nyelvtani 
alakban áll majd. 

Igen nagy különbség figyelhető meg a mellék-
nevek szótári alakjaiban is a különböző magyar-
-idegen nyelvű szótárakban, s a készülő szótárban 
alkalmazott eljárások több szempontból is eltérnek 
a nagyszótárak gyakorlatától. Szótárunk a módhatá-
rozóragos alakot és a középfokot kéri, tehát ala-
csonyban, rvabb, magas ^an, ^abb a kivánt szótá-
ri alak. Ettől eltérően a magyar-idegen nyelvű 
szótárak a tárgyragos melléknévi alakot is fel-
tüntetik. A Magyar-német szótárban magas ~at,^abb 
a nyelvtani szerelés, és utána külön -̂an adv meg-
jelöléssel közlik a határozóragos formát. A Ma-
gyar-angol szótár magas ^ok,~at szóalakot ad meg, 
és szintén külön jelzi a határozóraggal ellátott 
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címszót: advivan jelöléssel. A Magyar-orosz szó-
tár csak a tárgyragos és középfokú melléknévi 
alakot adja meg (magaslat, n/abb) , de érdemes 
megjegyezni, hogy külön címszónak tekinti a 
középfokú és a határozóragos szóalakot is- tehát 
van magasabb és magasan címszó is, akárcsak a 
Magyar-angol szótárban. Palich kéziszótára ma-
gas o/at, •van,-vabb szótári alakokat vesz fel, te-
hát a tárgyragos forma itt is megtalálható. Ugy 
tűnik, hogy a készülő szótár a melléknevek szó-
tári alakjának meghatározása szempontjából első-
sorban abban a vonatkozásban mutat eltérést a 
többi magyar-idegen nyelvű szótár gyakorlatától, 
hogy a tárgyragos melléknévi alakot mellőzi. 

A határozószók közül külön figyelmet érde-
melnek a birtokos személyraggal ellátható hatá-
rozószók (alám, nálam, stb.) Általában a ma-
gyar-idegen nyelvű szótárak az egyes szám harma-
dik személyű alakot veszik fel címszónak - így 
jár el a készülő nagyszótár is - és a címszó 
után zárójeles megoldással közlik a többi alakot 
is. A készülő szótár követelményei szerint te-
hát a nála címszó nyelvtani alakjai a következők 
^m, 'v-d, nálunk, ̂ tok, náluk. Ugyanígy jár el 
a Magyar-angol szótár. A Magyar-orosz szótár 
és a Palich-féle kéziszótár annyiban tér el, hogy 
nála,^vm, ~d, stb. jelöléssel él, nem közli végig 
minden szám minden személyben a megfelelő sze-
mélyragos alakot. A Magyar-német szótár viszont 
címszónak az egyes szám első személyű alakot ve-
szi fel: (nálam) ezt látja el a megfelelő nyelv-
tani alakokkal, s a 'nála' mint címszó külön 
nem szerepel. 

Az igék szótári alakjának megválasztása 
terén is tapasztalhatók eltérések a magyar-idegen 
nyelvű szótárak megoldásai között. A különbség 
lényegében véve abból adódik, hogy a szótárak 
az alanyi ragozású, kijelentő mód, múlt idő, 
egyes szám harmadik személyű és felszólító mód 
harmadik személyű alakjain kívül más igealakot 
is megadnak-e. A készülő nagyszótár elsősorban 
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ezeket az alakokat követeli, azaz: ápol, Jc, on, 
s ettől csak a rendhagyó, illetve a tőváltós igék 
esetében tér el. A Magyar-orosz és a Magyar-német 
szótárak azonban következetesen feltételes módú 
igealakokat is hoznak, tehát: ápo 1, ~t, on, ~na. 
A Magyar-szerbhorvát, nagyszótár ebből a szempont-
ból a Palich-féle kéziszótár és a Magyar-angol 
szótár kevesebb szóalakot megadó módszerét alkal-
mazza. 

A nyelvtani szerelés kérdéseinek néhány 
alapvető sajátosságra vonatkozó áttekintése után 
talán nem indokolatlan az a következtetés, mi-
szerint készülő nagyszótárunk a nyelvtani alakok 
szempontjából igyekszik a legrövidebb, legszük-
ségesebb megoldásokat megadni, és a nyelvtani 
szerelés túlzott részletezése helyett néha még 
az általánosan használatos grammatikai alakoktól 
is hajlamos eltekinteni. Ez a tendencia legszem-
betűnőbben az igék feltételes módú alakjainak 
elhagyásában, a tárgyragos melléknévi alakok mel-
lőzésében, a főnevek többes számú alakjának csak 
bizonyos esetekben történő megadásában jut kife- 1 
jezésre. 

A szófaji besorolás kérdései kapcsán 
jelentkező eltérések 

Az egyes magyar-idegen nyelvű szótárak kö-
zött lényeges különbség figyelhető meg egyrészt 
abból a szempontból, hogy egyáltalán minősítik-e 
a felvett szóanyagot szófajilag, másrészt viszont 
abban a vonatkozásban, hogy a szófaji besorolás 
hogyan, mi módon történik. Bizonyos esetekben 
még az egyes szavak megfelelő szófajcsoportokba 
történő besorolásánál is eltérésekkel kell szá-
molnunk. 

Mindenekelőtt arra kell felfigyelnünk, hogy 
a Palich-féle kéziszótár és a Magyar-orosz nagyszó 
tár általában nem jelöli a felvett szó szófaját. 
Ettől az általánosan alkalamzott gyakorlattól 
abban az esetben térnek el, ha egy szó két külön-
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beletartozik. így 

alkalmaznak, azaz külön szócikkbe kerül az ige 
és külön szócikkbe a főnév, és arab számokkal 
különböztetik meg őket. Más, több szófajba be-
sorolható szavak esetében magát a szót egy szó-
cikkbe foglalják és római számokkal differenciál-
nak a szófaji különbségek között, pl. altató 
1 • mn fn, vagy értelmező • mn ^-fn. A Ma-
gyar-angol és Magyar-német szótárban viszont kö-
vetkezetesen megjelölik a felvett címszó szófa-
ját, méghozzá latin rövidítéssel: az ige vi vagy 
vt, a melléknév a, a határozószó adv rövidítést 
kap. A főneveket a Magyar-német szótár ss, a 
Magyar-angol viszont n rövidítéssel jelöli. A 
Magyar-angol szótár a két vagy több szófajba 
sorolható szavak esetében ugyanazt a módszert 

alkalmazza, mint a Magyar-orosz szótár, vagy a 
Palich-kéziszótár, ettől a gyakorlattól viszont 
a Magyar-német eltér: részben az indexszel jel-
zett arab számok helyett használ csillagot, részben 
viszont külön címszónak tekinti az 'altató'tí-
pusú szavakat, melyek szófaji szempontból mel-
léknevek és főnevek is lehetnek. 

A tervezett nagyszótár arra törekszik, 
hogy a címszavak szófaját minden esetben megfe-
lelő rövidítésekkel jelölje, s ez valóban alap-
vetően fontos követelmény. Annál is inkább az, 
mert az egyes nagyszótárak bizonyos szavak szó-
faji besorolásának kérdésében elég nagy tarka-
ságot mutatnak. így pl. a 'zsupsz' a Magyar-an-
gol és a Magyar-német szótárban indulatszó, a 
Magyar-oroszban mondatszó. A készülő nagyszótár 
Utasításvázlata hangutánzó szónak tekinti, az 
Értelmező kéziszótár , akárcsak a Magyar-orosz, 
mondatszónak minősíti, és az értelmezésben hív-
ja fel a figyelmet aszó hangutánzó jellegére. 
A 'nos' a Magyar-angol és a Magyar-német szó-
tárban idnulatszó, a Magyar-orosz szótár nem 
jelöli a szófaját, a készülő szótár az Értelmező 
kéziszótárral egybehangzóan mondatszónak minő-
síti. Az egyes szavak szófaji besorolásának kér-

és fagy^fn jelölést 
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désében ezek szerint az Értelmező kéziszótár ad 
megbízhatóbb fogódzókat, és a magyar-idegen nyel-
vű szótárak szófajai meghatározásaival kritikus 
esetekben óvatosan kell bánnunk. Az elmondottak 
csak megerősítik azt a törekvést, mely a készülő 
szótár szóanyagának következetes szófaji besoro-
lását alapvetően fontos követelménynek tekinti. 

/A két vagy több szófajba tartozó szavak 
jelölése esetében pedig célszerűbb követni a 
nagyszótárak általánosan alkalmazott gyakorla-
tát, a római számokkal történő szófaj megkülön-
böztetéseket, illetve igék és más szófajú szavak 
esetében a külön címszóba való felvételt./ 

A rövidítések problematikája 
A szófaji besorolás, a stiláris érték jelö-

lése, a szakmai használatra való utalás és más 
megjegyzések rövidítések segítségével jutnak ki-
fejezésre a különböző szótárakban. A rövidítések-
nek tehát igen fontos szerepük van, éppen ezért 
külön figyelmet érdemel, hogy az egyes szótárak 
hogyan oldják meg a rövidítések kérdését. Általá-
ban a szótárak első vagy utolsó kötete közli az 
általa alkalmazott rövidítések jegyzékét. A Szerb-
horvát-magyar nagyszótárban alkalmazott megoldás, 
mely szerint minden kötet végén megtalálhatók 
az alkalmazott rövidítések, sokkal szerencsésebb, 
mintha csak egy kötet tartalmazná a megfelelő 
útmutatást. Ez a megoldás sokban megkönnyíti a 
szótár használatát, hiszen így nem kell a szótár 
minden kötetét átforgatni ahhoz, hogy a kívánt 
magyarázatot megtalálja a szótárhasználó. A rö-
vidítések jegyzéke az esetek túlnyomó többségé-
ben megbízhatóan el is igazítja az érdeklődőt. 
Kivételt képez a Magyar-angol szótár második kö-
tete végén közölt jegyzék, mely elég sok félreér-
tésre ad alkalmat. így pl. elég körülményes meg-
találni benne, hogy a szófaji megjelölések rövidí-
tésére milyen betűjeleket alkalmaz. 
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A magyar-idegen nyelvű szótárakban alkal-
mazott rövidítéseket összevetve arra a követ-
keztetésre jutunk, hogy a készülő Magyar-szerb-
horvát nagyszótár több vonatkozásban is különbö-
zik e szótárak gyakorlatától. Mindenekelőtt 
abban, hogy míg az idegen nyelvű szótárak, akár-
csak az Értelmező kéziszótár, többnyire magyar 
rövidítéseket alkalmaznak, a készülő nagyszótár 
elsősorban latin (görög, francia, angol) és csak 
egészen kis mértékben szerbhorvát és magyar rö-
vidítéseket ad meg. A magyar rövidítések alkal-
mazásában a legkövetkezetesebb a Magyar-orosz 
szótár, amelyben még a szófajok jelölésére is 
magyar alakokat használnak: így pl. ige, fn, mn, 
stb. A Magyar-német nagyszótár a nyelvtani ala-
kok jelölését általában latin rövidítésekkel old-
ja meg, pl: ige vi illetve vt, attól függően, 
hogy tárgyas vagy tárgyatlan, főnév s (substanti-
vum), melléknév a (adjektiv) stb., ugyanakkor 
azonban a stiláris értéket vagy a szakmai beso-
rolást következetesen magyar változatban adja 
meg: bány: bányászat, épít:építészet, irod: 
irodalomtudomány, tréf: tréfás, stb. A Magyar-
angol szótár sem tér el ettől a módszertől: a 
nyelvtani alakok általában latin megfelelőjének 
rövidítése mellett a szakmai besorolás és a stí-
lusminősítés magyar változattal történik: orv, 
hajó, jog, növ, stb. Palich Emil kéziszótára a 
rövidítések vonatkozásában a Magyar-orosz nagy-
szótárraemlékeztet, hiszen minden rövidítés, így 
a nyelvtani alakok meghatározása is magyar szó-
alakkal történik, (pl: fii:filozófia, fiz : fizi-
ka, fn:főnév stb.) 

A magyar-idegen nyelvű szótárak áttanulmá-
nyozása során megállapíthatjuk, hogy a rövidí-
tések alkalmazásában az az általános, hogy a sti-
láris érték, valamint a szakmai használatra vo-
natkozó utalások és megjegyzések a megfelelő ma-
gyar szó rövidített változatából alakulnak ki, 
a nyelvtani alakokra vonatkozó utalások viszont 
egyes szótárakban latin, másokban magyar rövidí-
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tések formájában vannak jelen. Ettől a gyakor-
lattól azonban lényegesen eltér a készülő nagy-
szótár következetesen alkalmazott idegen tí-
pusú rövidítéseivel. Felmerül a kérdés, vajon 
mi lehet ennek a módszertani meggondolásnak az 
oka, amikor feltételezhető, hogy az idegen alakú 
rövidítések körülményesebbé teszik a szótár hasz-
nálatát. Gondolhatunk itt pl. az olyan típusú 
rövidítésekre, mint a fizika, filozófia, mely 
mind a magyar, mind a szerbhorvát nyelvben hason-
lóképpen hangzik, rövidítése mégsem az ésszerűbb-
nek látszó fil, fiz. formában történik, hanem 
a görög alakváltozatnak megfelelően: phil, phys. 
A plurális (többesszám) pl jelölése majdhogynem 
egybeesik a'például' jdI. rövidítéssel. Bonyolít-
ja az alkalmazott rövidítések felismerését a 
turisztika (turizam) rövidített változata is, 
mely annak ellenére, hogy a magyar és szerbhor-
vát alak között igen nagy mértékű egybeesés 
van, mégis idegen helyesírású szóalak rövidíté-
sén alapul: tourisme -tour. Félreértésekre adhat 
alkalmat az arch rövidítés is. A Szerbhorvát-ma-
gyar és a készülő Magyar-szerbhorvát szótárban 
ez az alak az architektúra (műépítészet) - szakmai 
besorolás megnevezésére szolgál, a Magyar-német 
szótár ugyanezt a rövidítést az archeológia 
(régészet) jelölésére alkalmazza, a köztudat pe-
dig az archaikus szóra asszociál. A készülő szó-
tár az elavult szót a kevésbé közismert obsole-
tus - obs rövidítéssel illeti. 

A rövidítések megválasztásának kérdése tu-
lajdonképpen a készülő Magyar-szerbhorvát szótár 
kapcsán igazán már nem is aktuális, hiszen a szó-
tárak értelemszerűen ugyanolyan típusú rövidíté-
seket alkalmaznak mindkét változatukban - így 
tehát a készülő nagyszótár a már elkészült Szerb-
horvát-magyar szótár rövidítésváltozatait követi. 
Bár bizonyos eltérést itt is megfigyelhetünk, 
így pl. a főnév (substantivum) rövidített válto-
zata a szerbhorvát-magyar szótárban subst,a ké-
szülő Magyar-szerbhorvátban pedig sb. (Igaz 
ugyan, hogy a szerbhorvát-magyar szótár nem nagyon 
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alkalmazza a subst rövidítést: főnevek esetén 
általában megelégszik a m, í, n, (hímnem, nőnem, 
semlegesnem) jelölésekkel. 

Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy 
a rövidítések kérdése nem elhanyagolható problémá-
ja a szótárírásnak. A Magyar-szerbhorvát nagyszó-
tár, követve a Szerbhorvát-magyar szótár gyakorla-
tát, a magyar-idegen nyelvű szótárak hagyományai-
tól eltérően a nyelvtani alakok, a stílusminősí-
tés, a szakmai besorolás tekintetében is idegen 
eredetű rövidítéseket alkalmaz, s bizonyos esetek-
ben az idegen eredetű rövidítések félreértésekre 
adhatnak alkalmat. Az alkalmazott módszernek meg-
felelően a Magyar-szerbhorvát nagyszótárban szük-
séges esetleges újabb rövidítések is idegen szó-
alakokból indulnak ki. Érdekes, hogy a körül-
belül hasonló terjedelmű szóanyagot feldolgozó 
nagyszótárak különböző számú rövidítést alkalmaz-
nak, azaz egymástól eltérő módon tartják szüksé-
gesnek az adott címszavak szófajára, elterjedési 
körére, használatának módjára vonatkozó megjelö-
léseket. A Magyar-orosz szótár pl. 110, a Magyar-
német 161, a készülő szótár kb. 164 rövidítést 
lát elő. Az Értelmező késziszótár több mint 200 
rövidítést alkalmaz, de ezek közül nem mind szük-
séges a magyar-idegen nyelvű szótárakban. (Az 
Értelmező kéziszótárban gyakrabban használatos 
rövidítések száma is 160 körül mozog - ennél 
többet nem célszerű megadni az anyag áttekinthe-
tetlenné válásának veszélye nélkül. 

Az értelmezésre vonatkozó módszertani megol-
dások az egyes magyar-idegen nylevű 
szótárakban 

Az általános használt kétnyelvű nagyszó-
tárak az értelmezés szempontjából mutatják a leg-
különbözőbb képet. Eltérés figyelhető meg az 
egyes címszavak jelentésváltozatainak és jelen-
tésárnyalatainak elkülönítését, a megadott magyar 
nyelvű értelmezések terjedelmét illetően, valamint 
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a példaanyag gazdagságával kapcsolatosan is. Ha-
lász Előd a Magyar-német nagyszótár előszavában 
a szótári anyag "reális követelmények határáig 
terjedő differenciálásának" célkitűzését fogal-
mazza meg: "A legnagyobb gondot a differenciálásra 
fordítottuk -írja-, olyannyira, hogy szótárunk 
az egyes értelmek és értelemárnyalatok megkülön-
böztetésére vezérszavas formában ugyan, de szinte 
egy magyar értelmező szótárt is tartalmaz. "(Ma-
gyar-német szótár, I. kötet, Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1976. VI.o. Előszó) A tervezett Magyar-szerb-
horvát nagyszótár és a Magyar-német szótár a jelen-
tések elkülönítésének szempontjából rokon vonáso-
kat mutat. A differenciált értelmezések különö-
sen azért fontosak, mert a magyar mint kiinduló 
nyelv olyannyira eltér a szerbhorvát nyelv sajá-
tosságaitól, hogy a különböző jelentések és je-
lentésárnyalatok megkülönböztetése igen fontos 
feladat. Mégis, ha összehasonlítjuk a készülő 
nagyszótár Utasításvázlatának 1. számú Függeléké-
ben közölt példaszócikket (használ) a Magyar-
német nagyszótár megfelelő szócikkével, tartalmi 
és formai szempontból is számos különbségre fi-
gyelhetünk fel. Formai szempontból a legszembe-
tűnőbb különbség a tárgyas és tárgyatlan igevál-
tozat római számokkal való differenciálása a 
Magyar-német nagyszótárban, míg a Magyar-szerb-
horvát nagyszótár arab számos jelentés-megkülön-
böztetést alkalmaz. Tartalmi szempontból a leg-
lényegesebb eltérés a Magyar-német nagyszótár 
kizárólag vezérszavakra szorítkozó értelmezései 
és a készülő Magyar-szerbhorvát szótár (lényegé-
ben az Értelmező kéziszótár szócikkét követő) 
némiképpen terjedelmesebb értelmezései között 
figyelhető meg. Halász Előd a már említett Elő-
szóban hangsúlyozza, hogy a "vezérszavas megol-
dások következtében nem mindenütt sikerülhetett 
a kellő finomságot elérni" a szóanyag jelentései-
nek meghatározásában. Ez a hiányosság bővebb ér-
telmezések révén bizonyára elkerülhető, bár a 
szójelentések túlzottan részletező megkülönböz-
tetése sem cél. Érdemes összevetni a 'használ' 

16 



A KÉSZÜLŐ MAGYAR-SZERBHORVÁT ... . 493 
páldasadeikkat a Magyar-orosz szótár megfelelő 
szócikkével. A szócikk terjedelme a Magyar-német 
szótárban 18 sor, a Magyar-oroszban majdnem egy 
teljes hasábot magában foglal. A szójelentés 
differenciálása körülbelül megfelel a Magyar-né-
met szótárnak (tehát nem annyira tagolt, mint 
a Magyar-szerbhorvát szótár példaszócikke), de 
a példaanyag sokkal gazdagabb, s tulajdonképpen 
ez okozza a szócikk terjedelmessé válását. A Ma-
gyar-orosz szótárnak más esetekben is jellemző 
sajátossága a rendkívül gazdag, igen jól használ-
ható, jellemző példaanyag. A készülő nagyszótár 
címszóinak értelmezésében, a jelentésváltozatok 
ésszerű differenciálásában igen nagy haszonnal 
forgatható a Magyar-orosz nagyszótár, mely - más 
formai megoldásokat alkalmazva ugyan - áttekint-
hetően feltünteti a lényeges jelentésváltozato-
kat, jól megválasztott példaanyaga pedig ellen-
súlyozza a vezérszavas értelmezésekből esetlege-
sen bekövetkező leegyszerűsítéseket. 

A címszavak értelmezése során a jelentésvál-
tozatok, jelentésárnyalatok, értelmezések, állan-
dó szókapcsolatok, példák, stb. feltüntetése kö-
vetkeztében néha egy-két hasábos szócikkek is 
keletkeznek, s ezek kapcsán a szócikkek áttekint-
hetőségének kérdése is felmerül. A különböző 
szótárak más és más megoldással próbálják megva-
lósítani az áttekinthetőséget. A Magyar-német 
szótárban pl. vázlat előzi meg az 1-2 hasábos 
szócikkeket, a Magyar-orosz és a Magyar-angol 
szótár nem használ semmilyen különös megoldást, 
a készülő nagyszótár pedig az egyes jelentések 
közé beiktatott nagyponttal igyekszik áttekint-
hetőbbé tenni a szócikket. 

Összegezés 
Jelen munkánkban a készülő Magyar-szerbhor-

vát nagyszótár és a legáltalánosabban ismert Ma-
gyar-német, Magyar-angol és Magyar-orosz nagy-
szótárak, valamint a Palich-féle Magyar-szerb-
horvát kéziszótár néhány módszertani megoldásá-
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nak összevetésére vállalkoztunk, elsősorban abból 
a célból, hogy az összevetés során megállapíthas-
suk, milyen jellegű segítséget nyújtanak ezek 
a szótárak a Hungarológiai Intézet keretén belül 
folyó szótári munkálatokban. Figyelembe véve, 
hogy ezek a szótárak hasonló funkciót töltenek 
be, és megközelítőleg olyan terjedelmű szóanyagot 
ölelnek fel, mint a készülő nagyszótár, minden-
képpen fontos szerepet játszanak az új szótár 
módszertani megoldásainak kérdésében. Az össze-
vetés során azonban az is világossá válik, hogy 
bizonyos módszerbeli eltérésekkel is kell számol-
nunk az egyes szótárak szerkesztési gyakorlatá-
ból kifolyólag. A készülő Magyar-szerbhorvát 
nagyszótár sajátos célkitűzései jellegzetes kö-
rülményeiből kifolyólag már a szókészlet kialakí-
tásának kérdésében is kifejezésre jutnak; a ma-
gyar mint kiinduló nyelv szerbhorváttól eltérő 
lényegi sajátosságai indokolttá teszik az adott 
címszóra vonatkozó minél több lényegi információ 
- úgymint nyelvtani alakok, szófajmegjelölés, 
stílusminősítés, a szó használati körének megje-
lölése - közlését, valamint az adott szó jelen-
téseinek és jelentésárnyalatainak differenciált, 
megfelelő értelmezésekkel ellátott, példaanyaggal 
illusztrált ismertetését. Néhány módszertani 
vonatkozásra koncentrálódó megfigyeléseink alap-
ján úgy tűnik, hogy a Magyar-orosz nagyszótár 
különösen hatékony segítséget tud adni a"készü-
lő szótár szócikkeinek formálásában. Megfigye-
léseink alapján problematikusnak látszik a mo-
dern nagyszótárak által követett rövidítéstí-
pusoktól való eltérés, és felfigyelhetünk a 
jellegzetes szótári alakok kialakításának bi-
zonyos változataira is más idegen nyelvű szó-
tárak gyakorlatához viszonyítva. A Magyar-szerb-
horvát nagyszótár majdani végleges formájának 
kialakítása során érdemes talán azon is elgon-
dolkodni, hogy bizonyos nyelvtani útmutatók 
közlése nem tenné-e hatékonyabbá a szótár által 
nyújtott tájékoztatást. 
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