
HUNG. KÖZL. 17. ÉVF. 3-4. (64-65.) SZ. 567.-572. L. 
NOVI SAD - ÚJVIDÉK 1985. SZEPTEMBER-DECEMBER 567 
ETO: 801.3(042.3) CONFERENCE PAPER 

A LEXIKOGRÁFIA NÉHÁNY IDŐSZERŰ ELMÉLETI 
ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSE 
Valentin Putanec 

A JTMA Nyelvtudományi Intézete, Zágráb 

Közlésre elfogadva: 1985. december 19. 

1. A lexikográfiaelmélet egyik alapkérdése, 
hogy mi is az a lexikográfia. Ha elfogadjuk, hogy 
a nyelvi közlés, nyelvi jelek kibocsátása és fel-
fogása (a kódolás és dekódolás révén), akkor a 
lexikográfia a jelentés- és információhordozó 
nyelvi elemek, a fonoszémák (Martinét terminu-
sával: monémák) tudatos elemzése, illetve ezeknek 
a fonoszémáknak statisztikai felmérése a közlési 
folyamatban, s egyúttal kiemelése is, meghatáro-
zás, értelmezés formájában vagy e fonoszémáknak 
más nyelvrendszer fonoszémáihoz való rendelésé-
vel (többnyelvű vagy kétnyelvű szótárak stb.). 
Ez a statisztikai számbavétel a glosszáriumoktól, 
a régi szótárírás szójegyzékeitől a betűrendbe 
szedett rendszerekig, a szemléltető szótárakig, 
a fogalmi rendszereket is tükröző (a szómezők-
re is kiterjedő) szótárakig terjed. Ha ilymódon 
értelmezzük a lexikográfiát, akkor tárgyát képe-
zi mindaz, ami a közlési folyamatban megtalálható, 
tehát minden szó, köznév vagy tulajdonnév (személy-
nevek, földrajzi nevek) és kétségtelenül bármely 
szakterület terminológiája is. Egyesek a névtant 
kívül kívánták rekeszteni a nyelvészeten, így a 
nevek feldolgozását is nyelvtudományon kívüli 
feladatként képzelték el. Manapság olyan vélemé-
nyek is elhangzanak, hogy a terminus az adott 
tudomány, szakterület része és nem a nyelvésze-
té. Ezek az elemek azonban ennek ellenére is a 
nyelvészet, tehát ezen belül a lexikográfia 
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részét képezik. A lexikográfiához tartoznak 
természetesen az enciklopédiák, lexikonok, a-
melyek a közlési folyamat kibővített, elmélyült 
értelmezéssel ellátott statisztikai számbavétele. 

2. Elméletileg az sem tisztázott, hogyan 
kellene a lexikográfiának ezt a fajtáját nevez-
nünk, amely egy nyelv szavait más nyelvi elemek-
kel való összevetés nélkül dolgozza fel. Egye-
sek ezt nevezik egynyelvű szótáraknak. Ez a ter-
minus a kétnyelvű szótárak oppozíciós formájaként 
megállja a helyét, de önmagában nem tekinthető 
szakszónak. Véleményem szerint ezt a lexikográ-
fiái ágat értelmezőszótárírásnak lehetne nevezni, 
ahová az enciklopédiákat is oda lehetne sorolni, 
amelyekből szintén hiányzik a más nyelvekhez vi-
szonyítás . 

3. Problematikus a többnyelvű szótárírásnak 
az a terminusa is, amely azt fejezi ki, hogy egyik 
nyelv fonoszémája összevethető és azonosítható egy 
másik nyelv fonoszémájával, amelynek azonos a je-
lentése. Nemrégiben hallottam, hogy egy többnyelvű 
kémiai szótár ezeket szinonimáknak nevezte. Sze-
rintem a szinonima szónak az egy nyelven belüli 
azonos (vagy hasonló) jelentésű szavak terminusá-
nak kell maradnia, viszont a nyelvi összevetés 
vonatkozásában a szemantikai párhuzam, szeman-
tikai egyenértékűség, ekvivalencia szakkifejezé-
seket kell bevezetni. Egyesek tiltakoznak a 
szemantikai egyenértékűség kifejezés ellen, mond-
ván, hogy a kétnylevű szótárakban soha nincs tel-
jes egyenértékűség. Szerintem ez puszta fikció, 
mondva csinált probléma, a kétnyelvű szótárszer-
kesztésnek viszont igenis az a célja, hogy je-
lentésbeli egyezőséget hozzon létre, és ezt el 
is tudja érni, pl. amikor valamely kétnyelvű 
szótárban a szerbhorvát kisik szó megfelelője-
ként a francia oxygéne alak áll. 

4. A gyakorlati munkában minden szótárszer-
kesztőnek sok problémája akad, én itt azokra hí-
vom fel a figyelmet, amelyek nekem okoztak gon-
dot. Az például, hogyan jelöljük a homonimákat 
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(homográfokat), azaz az eltérő eredetű, de azo-
nos alakú szavkat; pl. a franciában az azonos 
hangalakú igéket és főneveket. Véleményem szerint 
ebben az esetben mindig a címszók számozását kell 
alkalmazni, már csak azért is, hogy a használó 
érzékelje, a szótári egységnek második, harmadik 
címszóként is sajátos toldalékolása van. Számozés 
nélkül, amely állhat a címszó előtt, mint a JTMA 
Akadémiai szótárában, vagy a címszó után, a hasz-
náló nem informálódhat, hogy több azonos alakú 
címszó van egymás után, ha az elsőben nem talál-
ta meg a keresett jelentést. 

5. Másik kérdés az, hogyan szerkesszük be a 
nyelvtani szerelést, a szó grammatikai nemére, 
morfológiai felépítésére vonatkozó információkat. 
Szerintem ennek mindjárt a címszó után kell áll-
nia, szögletes zárójelben, az értelmezéstől jól 
elválasztva. A szögletes zárójelbe kerülne tehát 
a nem jelölése, a morfológiai tagolás, a tranzi-
tív, intranzitív jellegre, a folyamatos vagy 
mozzanatos tartamra való utalás, a jelenidő első 
személyű alak stb. Mindaz tehát, ami a kiiriduló-
nyelvre sajátos. Ha az ige tranzitív, visszaható 
alakja stb. külön jelentéskörben is használatos, 
a szótári feldolgozásnak ezt tagoltságában is 
kell tükröznie. Azt az alapelvet azonban minden-
képpen követnünk kell, hogy a morfológiai, alaki, 
illetve az értelmezés szerinti feldolgozás vizu-
álisan is világosan elkülönüljön. 

6. Figyelmet érdemel az a kérdés is, hogyan 
szerkesszük be és dolgozzuk fel azokat a szerb-
horvát igéket, amelyeknek folyamatos és mozzana-
tos alakja is van, a jobb oldalon azonban ez a 
különbség nem befolyásolja érzékelhetően a megfe-
leltetést. Itt szerintem a következőképpen kell 
eljárni: vagy a folyamatos vagy a mozzanatos igé-
nél adjuk meg az értelmezést, a másik helyen vi-
szont csak utalunk a feldolgozás helyére. Tehát: 
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(vi. gibam/gibljem) I. tr. 1° = micati  
2° = savijati II. refl. se s'agiter, 
bouger, se mouvir, (se) reumer, micati 
se, kretati se: valovito se onduler, 

ondoyer talasati se 

9Í=S==i=i= VP- refl* gibnem = : vi.  
gibati se. 

Ezt a példát az én horvátszerb--francia szó-
táramból vettem, amelyet a zágrábi ákolska knjiga 
Kiadónak készítek. Itt válik érzékelhetővé az uta-
lásrendszer, sőt az is, amikor a megadott francia 
ekvivalensek esetén is utalni kell azokra a cím-
szavakra, amelyeknél esetleg jobb francia egyenér-
tékűségek lelhetők. A címszó végén még egy szótá-
ri egységre történik utalás, amelyeta használó-
nak az egyenértékűség kialakításánál feltétlenül 
meg kell néznie. A gibnuti se szócikket úgy kell 
értelmeznünk, hogy ekvivalense a folyamatos ala-
kú igéével megegyező (vi. = verbum imperfectivum) 
azaz, hogy lásd a gibati se igénél. Az egyenlőség 
jele (=) magában nem nyújt kellő tájékoztatást, 
ezért szükséges a fenti leíró rész is. 

7. A szerbhorvát kiindulónyelvű francia szó-
táraknál az egyik legszerencsétlenebb megoldás 
az igenevek "action de..." féle körülírásos meg-
feleltetése. Ezt a megfeleltetést találjuk Dayre-
-Deanović--Maixner Horvátszerb--francia szótárá-
nak — Hrvatskosrpsko--francuski rječnik 1956 --
minden igenevénél. 

Ezt először Jean Dayre alkalmazta, aki a szer-
kesztési elvet a francia egynyelvű szótárírásá-
ból vette át (pontosabban az értelmező szótárak-
ból) . Ezt a hagyományt folytatta Rudolf Maixner 
is. Közlésben, szövegkörnyezetet tekintetbe véve 
az igeneveket soha sem fordítjuk "action de" 
alakkal, következésképpen a szótárban is valami-
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lyen, a szerbhorvát igenévhez legközelebb álló 
főnevet szerepeltetünk. Én a már említett szótá-
ramban mindig így járok el, és nem a körülírást 
választom 

A Dayre--Deanoviá--Mai>frier-szótárban pl. ezt 
találjuk: 

B agr• action de sillonner; zool. 
segmentation _f 

Az én szótáramban ugyanez: 
=£Ii=§2Íi n l^bourage, le sillonnage, 

le billonnage, 

(= gredicanje) le rayonnage 2° (pravljenje pruga, 

crta) la striation, la striure, le striage, (pus-

ke) le rayage 3° zool. la segmentation. 

8. Szóljunk végül valamit a kétnyelvű szótá-
rak kifordításáról is. A zágrábi Skclska knjiga 
Kiadó kérésemre megrendelte annak idején, 1976 
elején, az én francia--horvátszerb szótáram kom-
puteres kifordítását. Az volt a legfontosabb célki-
tűzés, hogy összeálljon az általam használt, be-
szerkesztett minden szerbhorvát szó jegyzéke, az 
idézés, felhasználás helyére való pontos utalás-
sal együtt. A munka végén 70 000 egységnyi szerb-
horvát állományt kaptunk, amelyek a legkülön-
félébb francia alakok ekvivalenseiként fordul-
tak elő. A szerbhorvát--francia viszonylat mun-
kálataiban ez a hatalmas anyag sokat segít, noha 
a gépi adatfeldolgozás hagyott kívánnivalót maga 
után, de mire ez világossá vált előttem, akkor 
már minden programmódosítás rengeteg pénzbe 
került volna, így ettől eltekintettem. Remélem, 
hogy az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hun-
garológiai Kutatások Intézetében dolgozó kollé-
gáim több szerencsével jártak a Szerbhorvát—ma-
gyar szótár komputeres kifordításában. Remélhe-
tőleg az én tapasztalataim is segítették őket 
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munkájukban. Mindenesetre a kétnyelvű szótárak 
szerkesztésének egyre több részfeladatát kell 
komputeres feldolgozással megoldani, módszereit 
tökéletesíteni, hogy a lexikográfusok egyre több 
időt szentelhessenek munkájuk leglényegesebb 
problémáinak. 

9. Ennyi lenne mindaz az elméleti és gya-
korlati probléma, amellyel foglalkozni kívántam 
ezen a lexikográfiái tanácskozáson. Kétségtelen, 
hogy sok más kérdésről is tudtam volna szólni, 
de azt hiszem, ennyi is eléggé beszédesen bizo-
nyítja, hogy mennyi minden feltáratlan, felde-
rítetlen a lexikográfiában, az egyik legrégebbi 
nyelvészeti szakterületen. 

Fordította Papp György 
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