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Egy német-magyar szóképzési 
lexikon koncepcióterve

Bevezetés
A tervezett hiánypótló német-magyar tanulói szóképzési lexikon koncepcióját döntő 
módon befolyásolja a szóalkotás területén folyó kutatások jelenlegi állása, ezért 
az 1. pont alatt a szótárprojektummal kapcsolatos fontosabb vonatkozásaikról rövid 
áttekintést adunk. Beszámolónk 2. részében a potenciális szótárhasználók körében 
végzett kérdőíves felmérés eredményét foglaljuk össze igényeikre és elvárasaikra 
vonatkozóan. A 3. pont alatt következik az első két részben leírtak alapján kidolgozott 
koncepciótervünk, mely a szótár potenciális használati funkcióiból indul ki. A 4. részben 
végül utalunk a szótár elkészítéséből adódó további perspektívákra.

1. A szóalkotás szerepéről a tervezett német-magyar 
szóképzési szótárban

1. 1. Az elméleti szóalkotás-kutatás szerepe
Munkánkban abból indulunk ki, hogy a szóalkotás tanulmányozásának szerves része a 
képzettség mint állapot és a képzés mint folyamat megragadása is. Lexikográfiai 
szempontból különösen fontosnak tartjuk a folyamatok eredményeként létrejött szavak, 
a szóalkotási elemek valamint a szabályok/minták/sémák egymástól való elhatárolását 
és a lényegüknek megfelelő ábrázolását. A szóalkotás eszerint nem azonosítható sem 
a lexikonnal, sem a szintaxissal. A szóalkotás-elméleti modellek központi problémája 
a szóalkotási komponens helyének és szerepének meghatározása a nyelvi rendszeren 
belül. Ezen a ponton igen eltérő nézetek figyelhetők meg jelenleg még egyazon 
irányzaton belül is; így ma is sokan hajlanak arra, hogy a szóalkotást vagy teljesen a 
lexikonnal vagy teljesen a szintaxissal bekebeleztessék, vagy pedig felosszák a fono
lógia, a lexikon és a szintaxis között. Kiegyensúlyozottabb nézetet vall például Ander
son (1992), aki a szóstruktúrát különböző nyelvi komponensekhez tartozó elvek köl
csönhatásának eredményeként kezeli. Az utóbbi évek fejlődési tendenciáiból itt most 
csak kettőt emelnénk ki. Jellemző egyrészt a morfológia mint autonóm nyelvi modul 
létjogosultságának védelmezése; lásd pl. Aronoff (1994) vagy Booij (1997), másrészt 
pedig megfigyelhető a morfológia és a pragmatika kapcsolódási felületének, a morfo- 
pragmatikának mint önálló kutatási területnek a bevezetése Dressler-Kiefer (1990) és 
Dressler-Barbaresi (1994) munkáiban. A tervezett szótár szempontjából különösen 
fontos ezt a két újabb tendenciát figyelemmel kísérni, mivel így egyrészt elméleti 
szinten alátámasztható egy szóképzési szótár létjogosultsága, másrészt pedig a morfo-
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lógiai struktúrák pragmatikai beágyazottságának tudatosítása arra figyelmeztet ben
nünket, hogy a képzett szavak csakis egy bizonyos szituációban és szövegkörnyezetben 
fordulhatnak elő. A morfológiának önálló nyelvi komponensként való értelmezése 
nézetünk szerint maga után vonja azt is, hogy komolyan vegyük annak a többi nyelvi 
komponenssel való kapcsolódási pontjait és kapcsolódási felületeit. Nézetünk szerint 
mind a produktív, mind a még nem vagy már nem produktív szóalkotási jelenségek 
éppen úgy a kutatás tárgyát képezik, mint ahogy mind a szabályszerűen és mind a 
szabályoktól eltérően képzett szavak; Plank már klasszikusnak számító 1981-ben 
megjelent monográfiájának címét felidézve ez utóbbi esetben (ir-)regularitásokról van 
szó.

7. 2. Az empirikus szóalkotás-kutatás szerepe
A tervezett szótár egyik fő forrása az empirikus szóalkotás-kutatás, melynek keretén 
belül különösen a németben olyan sok monográfia és tanulmány született, hogy 
bibliográfiai adataik felsorolása egy egész kötetet megtöltene. Bár a német szóalkotás 
a magyarhoz képest leíró nyelvészeti szempontból viszonylag jól feldolgozottnak 
számít, mégis további elméletileg megalapozott széleskörű empirikus vizsgálatokra 
van szükség. Motsch (1993,19) a következőképpen jellemzi a jelenlegi helyzetet: „Für 
eine gründlichere Beschreibung der semantischen und syntaktischen Eigenschaften von 
Wortbildungen gibt es nur wenige theoretische Ansätze und kaum umfassendere 
empirische Analysen.”* A szemantikaterületén találjuk jelenleg a legtöbb megoldatlan 
kérdést, így pl. a szabad, a kötött és félszabad morfémák szemantikájának sajátos 
problémáit.

A szóalkotási modellekkel képzett komplex struktúrák, így a neologizmusok is, 
különösen ha nem transzparens képzésekről van szó, gondot okoznak a megértés, a 
helyes alkalmazás, illetve más nyelvre történő fordítás során.

7. 3. Német-magyar kontrasztív vizsgálatok a szóalkotás 
területén
A bilaterális kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok a kétnyelvű lexikográfia számára 
fontos forrást jelentenek. Ennek a két területnek a kölcsönhatását Hartmann (1991 és 
1992) elemzi behatóan, aki azt az érdekes megfigyelést teszi, hogy mindeddig inkább 
a kontrasztív nyelvészet profitált a kétnyelvű lexikográfia eredményeiből és nem 
fordítva (lásd Hartmann 1992, 299). A szóalkotás területén német-magyar viszonylat
ban valóban megerősíthető a fenti megállapítás, illetve úgy módosítható, hogy a 
kétnyelvű lexikográfia egy szótár kidolgozásának előkészítő fázisában kénytelen kon
trasztív nyelvészeti vizsgálati módszereket alkalmazni, ugyanis jelenleg hiányoznak 
még a rendszeres, széles empirikus alapon végzett egybevető vizsgálatok, melyek az 
egyes szóalkotási minták eltérő fokú produktivitását is figyelembe veszik. Ruzsiczky 
Éva munkái két magyar képzőt vizsgálnak a némettel egybevetve, a denominális -z-vel 
képzett igéket (Ruzsiczky 1976a és 1976b) valamint az -s képzővel levezetett főneveket

„A szóalkotás szemantikai és szintaktikai jellemzőinek alaposabb leírására csak néhány kez
deményezés történt, alaposabb empirikus elemzések pedig alig léteznek.” (A szerk.)
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(Ruzsiczky 1980). Mivel ezeknek az unilaterális elemzéseknek a magyar a kiinduló 
nyelve és a német a célnyelve, eredményeiket csak nagy áttételekkel lehet felhasználni. 
Brdar és Brdar-Szabó (1991 és 1992) kontrasztív-tipológiai vizsgálatai öt nyelvben, 
ezek között a németben és a magyarban, Ruzsiczky munkáiéval ellentétben funkcioná
lis kategóriákból indulnak ki, miközben a cselekvés ágensét és pátiensét jelölő főnevek 
képzési mintáinak produktivitását hasonlítják össze. Mivel mind a szóképzési elemek
ből, mind a funkcionális kategóriákból kiinduló egybevető vizsgálatok német-magyar 
viszonylatban nem elég kidolgozattak még, nem járhattuk az adaptáció útját, vagyis 
nem hagyatkozhattunk a német-magyar kontrasztív szóalkotás-kutatás eredményeire. 
Ezeknek ugyanis a továbbiakban csak egy kétnyelvű szótár sajátos talajára való 
átültetését kellett volna biztosítanunk; hanem ki kellett dolgoznunk egy kontrasztív 
modellt, mely eleve a tervezett kétnyelvű tanulói szóalkotás-lexikon igényeiből indul 
ki. Eszerint alapvető követelmény, hogy a modell jól operacionalizálható legyen és 
kezelni tudja azt a tényt, hogy német-magyar viszonylatban nagyrészt aszimmetrikus 
a szóképzési elemek formai és szemantikai oldala közötti viszony (mindkét vizsgált 
nyelven belül egyenként is, de a két nyelv egybevetésekor ez fokozott mértékben 
jelentkezik), ami azt eredményezi, hogy a tökéletes ekvivalencia német-magyar szó
képzési elemek egymáshoz rendelésekor nem fordul elő. Akkor pedig különösképpen 
is fennáll ez a megállapítás, ha figyelembe vesszük az egyes szóképzési minták eltérő 
produktivitási fokát és a már lexikalizálódott képzett szavak és az alkalmi képzések 
arányát. A német-magyar kontrasztív szóalkotás-vizsgálatok fontos feladata tehát a 
részleges ekvivalencia különböző típusainak feltárása és rendszerezése, illetve az 
ekvivalencia hiányának kimutatása a szóalkotás szintjén, mikor is a kiinduló nyelv egy 
bizonyos szóalkotási elemének a célnyelvben legalábbis részlegesen vagy csak morfo
lógiai szempontból egyszerű szavak vagy csak szintaktikai szerkezetek feleltethetők 
meg egymásnak.

A morfológiai és szintaktikai szempontú megfeleltetések mellett különös tekintettel 
kidolgozandó a szemantikai jellegű megfeleltetés. Itt persze nehezebb ekvivalencia-tí
pusokat felállítani, mégis a legkézenfekvőbb és leglogikusabb az ekvivalencia-keresés 
folyamatában szemantikai modelleket megfogalmazni és azokkal dolgozni (lásd 
Motsch, 1999).

A fentiekből következik, hogy az előmunkálatok alatt a lemmaszelekció [szótárba 
szánt címszavak válogatása] során kiválasztott német szóképzési elemeket - lévén a 
német a kiinduló nyelv - az ezek alapján létrejött szóstruktúrákba ágyazva ragadjuk 
meg, majd a szóstruktúrák szintjén létrehozzuk a fordítási ekvivalencián alapuló 
német-magyar megfeleltetéseket. Következő lépésként elvégezzük a magyar megfele
lők morfológiai elemzését annak felderítésére, hogy lehet-e a magyarban valamilyen 
nyelvi szinten - a lexikon, a szóképzés vagy a szintaxis szintjén - rendszerszerű vagy 
legalább részlegesen szabályos megfeleltetésről beszélni. Abban az esetben, ha sikerül 
ilyen jellegű megfeleltetést kimutatni, akkor a megfelelő szócikkben feltüntetjük, hogy 
a magyarban általában mivel feleltethető meg a kérdéses német szóképzési elem. Ha 
viszont még részlegesen szabályos megfeleltetést sem lehet megfigyelni a vizsgált 
nyelvi anyagban, akkor az érintett szócikkben eltekintünk a magyar megfelelő feltün
tetésétől és csak az adott német szóképzési elem funkcióinak ábrázolására szorítkozunk 
magyar metanyelvi általánosított parafrázis formájában.
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7.4. A szóalkotás pszicholingvisztikai megközelítése
A szóalkotás pszicholingvisztikai megközelítése lehetővé teszi számunkra, hogy hasz
nos ismereteket szerezzünk a potenciális használók többnyire nem tudatos, rejtett 
szótanulási, szótárolási és szókereső stratégiáiról. Ezeknek figyelembevétele szótárunk 
koncepciójának kidolgozása közben biztosítja, hogy az ne rekedjen meg a nyelvészeti 
leírás és nyelvegybevetés szintjén, hanem valóban tanulói szótárként legyen használ
ható.

A szavak morfológiai struktúrájától független tárolására vonatkozik a Brown és 
McNeill (1966) ma már klasszikusnak számító kísérlete által kimutatott „fürdőkád-ef
fektus”, mely szerint a szavak eleje és vége kiemelten fontos szerepet játszik a 
szóemlékezetben és szótanulásban, és mivel a szavak eleje még a végénél is kiemelteb
ben fontos, egy fürdőkádban ülő személy fejéhez és lábához hasonlították a kutatók a 
szókezdeteket és szóvégeket, arra utalva, hogy miként a fej magasabbra kinyúlik a 
vízből mint a láb, úgy a szó eleje fontosságát tekintve a szó vége fölé emelkedik. A 
jelenséggel kapcsolatos további kutatásról Aitchison (1990, 119) jó áttekintést ad. Itt 
mi most csak egy a tervezett szótár perspektívájából fontos további szempontot kívá
nunk kiemelni, mégpedig a szóhangsúly és a ritmika szerepét.

Általánosan elfogadott az a nézet, hogy a gyermeknyelvben a szavak tárolásában a 
hangsúlyozott magánhangzó és a ritmus a meghatározó, így pl. Vihmann (1981) szerint 
ez abban mutatkozik meg, hogy minél kisebb a gyermek, annál inkább hajlamos a szó 
ritmusának megőrzésére. Az életkor és az olvasás-tanulás előrehaladtával fokozatosan 
megtörténik a stratégiaváltás, vagyis az áttérés a ritmus-hangsúly dominálta szótáro
lásról a szókezdet és szó vég által meghatározottra. Aitchison (1990, 139) szerint az 
olvasás és szótárhasználat nyilvánvaló szerepén kívül azért kerül sor a stratégiaváltásra, 
mert a szókezdet és szóvég elv szerint szervezett mentális lexikon gyorsabb szókeresést 
és szólehívást tesz lehetővé. A tervezett szótár szempontjából ez azt jelenti, hogy 
előnyös ennek felépítésében a fürdőkád-effektust figyelembe venni, hiszen a potenci
ális használók körében már nagyrészt lezajlottnak tekinthető a fent említett stratégia
váltás. A szótárhasználó szemszögéből nézve ennek alapján két stratégiát fogalmazunk 
meg: 1. Figyeld a szó elejét! 2. Figyeld a szó végét! A potenciális használóknál ugyanis 
a tanulók esetében nem feltételezhetjük a tökéletes morfológiai elemző kompetenciát, 
hiszen ennek fejlesztése éppen a szótár egyik fontos feladata lesz. Ennek megfelelően 
a szóstruktúrákban elfoglalt helyük szerint két részre osztjuk a szótárban lemmatizált 
szóképzési elemeket. A morfológiai struktúrában rejlő szervezettséget így kombináljuk 
a szavak hangstruktúrája között megfigyelt összefüggésekkel.

Ezen a ponton eljutottunk a pszicholingvisztika szótárunk szempontjából egy másik 
fontos kutatási területéhez, a morfológiailag komplex szavak tárolásának, keresésének 
és feldolgozásának problémaköréhez. Mivel a szóalkotás és a mentális lexikon viszo
nyát tekintve jelenleg sok még a nyitott kérdés, így ezen a területen fokozottan érvényes 
a Günther által megfogalmazott figyelmeztetés azzal kapcsolatban, hogy a pszicho
lingvisztikai kísérleti megfigyelései és a nyelvészeti elméletek között nem áll fenn az 
egyszerű és kölcsönös átjárhatóság esete (vö. Günther 1987,208). Ugyanez vonatkozik 
a pszicholingvisztikai modellek lexikográfiai hasznosíthatóságára és operacionalizál- 
hatóságára is. Számunkra mérvadó a konvergens fejlődés elve, ami azt jelenti, hogy két 
különböző tudományágban elért azonos irányba mutató kutatási eredmény kölcsönösen 
megerősíti egymást. A szóalkotás és a mentális lexikon viszonyára kivetítve ez a
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következőképpen működik. Aitchison (1990, 107) összefoglalója szerint a pszicho- 
lingvisztikában nagyrészt elfogadottnak számít az a nézet, mely a morfológiailag 
komplex szavak tárolását a szóalkotás esetében teljes, nem részekre bontott szavak 
formájában képzeli el. Ugyanakkor számos morfológiaelmélet szintén azt feltételezi, 
hogy a képzett szavak teljes szóstruktúrák formájában kapnak helyet a lexikonban. 
Szótárunkra vonatkoztatva ez annyit jelent, hogy két különböző tudományág konver
gens fejlődése megerősít bennünket abban a döntésünkben, hogy a lemmákat leszámít
va kizárólag teljes szóstruktúrákat fogunk majd ábrázolni.

Mivel szeretnénk érzékeltetni, hogy a viszonylag széleskörű konszenzus ellenére 
további élénk kutatás folyik a morfológiailag komplex szavak mentális reprezentációja 
területén, utalunk itt még a Language and Cognitive Processes folyóirat Sandra és Taft 
(1994) által szerkesztett különszámára, mely ezt a problémát állítja a figyelem közép
pontjába.

A szavak tárolási és lehívási mechanizmusainak tárgyalása során már részben 
érintettük a nyelvelsajátítást, a pszicholingvisztikának azt a kutatási területét, mely egy 
tanulói szótár szempontjából a leglényegesebb felismeréseket nyújthatja. A szóalkotás 
elsajátításáról sajnálatos módon jelenleg még nem állnak rendelkezésre átfogó és 
rendszeres empirikus vizsgálatok sem a németben, sem a magyarban. A mindezideig 
egyetlen monográfia a témáról Clark ( 1993) angol nyelven íródott könyve, mely számos 
nyelvből vett példa alapján az anyanyelvi szókincs-elsajátításba beleágyazva elemzi a 
szavak struktúrájának fokozatosan kialakuló ismeretét, mely elsősorban új szavak 
képzésében mutatkozik meg. Clark három általános elvet emel ki, melyet a gyerekek a 
komplex szóstruktúrák elemzésekor alkalmaznak. Ezek a következők: a jelentés áttet
szősége, a forma egyszerűsége és a produktivitás. Ha elmondható az anyanyelv-elsajá- 
tításról, hogy a szóalkotás kapcsán még sok minden nem tisztázott, akkor ez fokozottan 
érvényes a másodnyelv-elsajátításra és az idegennyelv-tanulásra. A Clark által kiemelt 
három elv feltétlenül figyelmet érdemel ezeken a területeken is, az azonban még 
tisztázatlan, hogy megváltozott elsajátítási feltételek és körülmények mellett hogyan 
módosulnak az említett elvek, illetve milyen más elvekkel egészülnek ki adott esetben. 
A felvetett kérdésekre mindaddig nem adható megnyugtató válasz, amíg nem állnak 
rendelkezésre átfogó empirikus vizsgálatok a szóalkotás másodnyelvben való elsajátí
tásáról valamint idegen nyelvben való tanulásáról.

2. A potenciális szótárhasználók körében végzett kérdőíves 
felmérés eredményei
A szóalkotás nyelvelsajátítási vonatkozásainak hiányos kutatottságából valamint a 
szóalkotással kapcsolatos szótárhasználati kutatások hiánya miatt kérdőíves felmérést 
végeztünk a potenciális szótárhasználók körében.

A kérdőívet a következő alapelvek szerint állítottuk össze:
a) Kérdéseink a szóalkotási elemek ismeretére, azok azonosítására, majd alkalma

zására irányultak. Többnyire magyar-német, illetve német-magyar képzett szavak 
fordítására, illetve behelyettesítésére (Lückentest) koncentráltunk.

b) Korcsoportra (iskolaszintenként) szabott kérdéseket (lexikális elemeket) tettünk fel: 
felső tagozatos szint,
középiskolai szint, 
egyetemisták szintje.
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c) Minden szinten mindkét nyelvből kiindulva kérdeztünk rá konkrét szóképzési 
problémákra.

A felső tagozatban, illetve a középiskolákban használatos nyelvkönyvek 80 száza
léka nem foglalkozik explicit módon a német nyelv igen gazdag szókincsalkotási 
lehetőségeivel. Azaz a nyelvkönyvek nem törekszenek arra, hogy az áttetsző komplex 
szóstruktúrák elemzése révén egyfajta morfológiai elemzési-felismerési készség ala
kuljon ki a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben könnyebb szó- és jelentés
felismerési és -megértési stratégiákat tud kiépíteni. Nevezett korosztály szóképzési 
ismeretei csak korlátozott számú szóképzési elemre szorítkoznak, melyek többségének 
szimmetrikus magyar megfelelőjük van. Ilyen az összetett szavak egy része, de említ
hetnénk itt főnévi és melléknévi affixumokat is, pl.

barát - barátság homok - homokos
Freund - Freundschaft Sand - sandig

A tanulók ezekre a motivált képzésekre érzékenyek és mindkét nyelvben világos 
számukra a képzési mechanizmus. Problémát okoznak - a már említett morfo-pragma- 
tikai jelenségek - pl. a német affixumok poliszémiája, szemantikai differenciáltsága 
(felső tagozatos válaszok) és azoknak különféle magyar megfeleltetése, pl.

wollen - wollig kindisch - kindlich
steinern - steinig stündlich - stündig

A képzett szavakra alkalmazott, úgynevezett tükörfordítási mechanizmuson alig 
jutnak túl ebben a korosztályban. Ezt jelzik a magyar-német viszonylatban komplex 
struktúrájú szavaknál végzett kérdéseink is:

feladni egy könyvet - ein Buch aufgeben 
kiolvastam a könyvet - ich habe das Buch ausgelesen 
infarktusos beteg - herzinfarktlicher Kranke 
a víz látványa - das Wasserbild 
finomságok - Feinigkeiten, Peinlichkeiten 
szörnyen éreztem magam - ich fühlte mich furchtbarlich

A középiskolás korcsoportnál szintén a transzparens összetételek a problémamen
tesek a mindkét irányú fordításokban. Azonban nehézségeik vannak - és itt többnyire 
találgatásokba bocsátkoznak - olyan esetekben, amikor a kiinduló magyar (számukra 
anya-)nyelvben könnyedén alkalmazható a képzési mechanizmus, a németben pedig 
ennek a képzési modellnek nincs teljes megfeleltetése; például problémát okoznak az 
anyagnév-tőből képzett melléknevek a magyarban és azok német megfelelői, továbbá 
a főnévi (sokszor komplex) tőből képzett -i melléknévi képzővel képzett alakok, melyek 
a szótárban konkrétan nincsenek lemmatizálva. így pl. az alábbi ekvivalensek születtek 
látszólag egyszerű képzésű szavaknál: 
fokhagymás ételek: knoblauchliche Speise

Knoblaucher Speise 
knoblauchisch Speise 
knobler Speise 
knoblauchene Speise 

bakonyi szél: Bakonywalder Wind
bakonyeren Wind 
Bakony er Wind 
vom Bakony ankommender/eintreffender Wind
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ételkészítési verseny: Essenbereitungswettbewerb
Mahlzeitwettbewerb
Speisemachen Wettbewerb 
Wettkampf der Speisebereitung 
Essenfertigung Wettbewerb 
Wettbewerb für Speisebereitigung

Ilyen és számos ehhez hasonló szóalkotás-szemantikai probléma vezetett bennünket 
arra a gondolatra, hogy egy szóalkotási tanulószótár hozzájárulhat az oktatásban és a 
nyelvkönyvekben nem tárgyalt ilyen jellegű kérdések megválaszolásához.

Más jellegű problémák merülnek fel például a német szakos egyetemista és főiskolai 
diákoknál, akik már nagyon magas szinten beszélik a nyelvet és a német nyelv 
szóalkotási szabályszerűségeiről alapvető leíró nyelvészeti ismeretekkel rendelkeznek.

Náluk többnyire nem a produktív képzések okoznak gondot, hanem inkább a nem 
produktív és az úgynevezett irreguláris (nem szabályt követő) képzések (Plank, 1981), 
továbbá a helyes igekötők, a szóösszetételek alkalmazása, valamint a vonzatos össze
tételek (Rektionskomposita) helyes alkalmazása.

A tervezett szótárra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy a német komplex struktúrába 
beágyazott szóalkotási elemek legalább két nagy csoportját kell elkülönítenünk, a 
produktívakat és a nem produktív, irreguláris képzéseket. Ez a potenciális szótárhasz
náló szempontjából is könnyebb hozzáférhetőséget biztosít.

3. A tervezett német-magyar szóképzési szótár koncepciója

3. 7. A szótár funkciói
A tervezett szótár nem szótár abban az értelemben, hogy a lemmaszelekció során nem 
szavakat, hanem csak szóképzési elemeket választunk ki. Szótár-kiegészítő funkciói 
lesznek a dominánsak, mivel az egynyelvű értelmező szótár használatát kívánja meg
könnyíteni és kiegészíteni, valamint a kétnyelvű szótár felesleges, túlzó használatát 
kiiktatni, illetve abban a szemantikailag aluldifferenciált képzéseket pontosítani és 
megvilágítani.

A tanulók szempontjából a következő szótárhasználati szituációk képzelhetők el: 
olvasás, németről magyarra fordítás, szókincsbővítés aktív és passzív módon is. A 
tanárok szemszögéből a következő szótárhasználói szituációk képzelhetők el: a) A 
nyelvtan és a szókincs mellett a szótár segítségével lehetőség nyílik a többnyire 
elhanyagolt szóalkotás rendszeres tanítására is. b) A tanárok a szótár segítségével 
megkönnyíthetik a tanulók szókincstanulását, amennyiben a szóalkotási összefüggé
sekre felhívják a figyelmet, így megvalósulhat a mnemotechnikai funkció, c) Segítsé
gével tudatosíthatják a tanulókban azt, hogy milyen nagy a potenciális szókincsük, 
motiválhatják a tanulókat a szókincs-tanulásban, d) Forrásként szolgálhat szókincs-bő
vítő és szókincs-aktivizáló gyakorlatok összeállításához, e) Szótárhasználatra taníthat
ják segítségével a tanulókat, f) Az önálló tanulásra nevelésben is fontos szerepet kaphat 
a szótár.

A tervezett szótár a tanulóközpontú vagyis a nyelvtanuló adottságait és igényeit 
messzemenően figyelembe vevő didaktikai irányzatra épít és annak hatékony megva
lósításához kíván hozzájárulni a maga sajátos eszközeivel. A projektum-orientált 
nyelvtanításban és az önálló tanulásban nélkülözhetetlen olvasási, fordítási és szókincs-
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bővítési stratégiák elsajátításához kívánja hozzásegíteni a potenciális szótárhasználót 
makro- és mikrostruktúrája réven is. A „Figyeld a szó elejét!” és a „Figyeld a szó végét!” 
elvek alapján szervezett makrostruktúra segítségével a szótár rejtett módon gyakorol
tatja az egyes szóstruktúrák morfológiai elemzését. Először információkeresésre hasz
nálja, majd a későbbiekben az elemzó' készség fokozatos fejlesztése során saját hipo
téziseinek ellenőrzésére fogja használni, tehát kontrollfunkciót is ellát majd a szótár, 
miközben a folyamatos szókincsbővítéshez is hozzájárul.

3. 2. A lemmaszelekció elvei
A lemmaszelekciót két különböző réteghez tartozó kritérium-rendszer szerint bonyo
lítjuk le. Az első réteghez a következő elvek tartoznak: a szóképzési elem produktivi
tása, a motivált vagyis morfoszemantikai szempontból áttetsző szavak aránya, a lexi- 
kalizálódott szavak aránya valamint a kontrasztivitás szempontja, mely a két nyelv 
szabályos megfelelelés-mintáit veszi figyelembe. A második réteget egy jól operacio- 
nalizálható kritérium-rendszer alkotja, mely bizonyos szótáraknak jelöl ki meghatáro
zott funkciót a lemmaszelekció során. A lemmaszelekció bázisa az egyetlen német 
tanulói szótárban, a Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache által 
lemmatizált szóképzési elemek összessége.

Az „a” szakaszból kiválasztott lemmák ideiglenes listája a következő: 
ab-, alt-, Alt-, an-, Anbau-, auf-, aus-, auseinander-, außer-, auto-, Auto- 
-abel, -abhängig, -achsig, -ähnlich, -akter, -al, -Anlage, -arm, -armig, -artig, -at, 

-ator, -äugig
Ezt a listát a szócikkek kidolgozása közben folyamatosan felülvizsgáljuk majd, 

egyrészt az első réteghez tartozó általános elvek alapján, másrészt pedig a Duden 
Universalwörterbuch, Lexikon der Präfixverben, a Wortfamilienwörterbuch és a Col
lins Cobuild English Guides 2. Word Formation alapján.

3. 3. A szótár felépítése
A szótár a következő részekre tagolódik:

1. Rövid előszó, mely a szótár lehetséges funkcióiról tájékoztatja a használót.
2. Használati útmutató. Itt jól áttekinthető formában lépésekre lebontva egy-egy 

konkrét példán bemutatjuk, hogy a fontosabb szótárhasználati szituációtípusokban 
hogyan célszerű eljárni és milyen információkhoz lehet hozzájutni.

3. A szótárban előforduló rövidítések jegyzéke.
4. A szótár főrésze, mely az ábécé-sorrendben elhelyezett szóképzési elemeket 

tartalmazza a szóstruktúrákban elfoglalt helyük szerint két részre osztva: az első 
részben szerepelnek a szótő előtt megjelenő elemek, a második részben pedig a szótő 
utáni elemek.

5. A szócikkekben használt szakkifejezések listája rövid közérthető magyarázatok
kal és egy-egy jellemző példával.

A kötet végén index lesz, melyben a szóképzési elemek használatát szemléltető 
szóstruktúrákat gyűjtjük egybe az előfordulási helyek oldalszámait feltüntetve.
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3. 4. A szótár makrostruktúrája
Az alfabetikus részt két részre osztjuk az 1. 4. pont alatt kifejtett érvek alapján:

1. „Figyeld a szó elejét!” Ebben a részben az előképzők és az előképzőszerű elemek 
kapnak helyet.

2. „Figyeld a szó végét!” Ebben a részben a képzőket és a képzőszerű elemeket 
helyezzük el.

3. 5. A szótár mikrostruktúrája
A mikrostruktúra pozíciói és az ezek által közvetített információk meghatározott rendet 
követnek. A pozíciók elhelyezését a szócikken belül a 3. 6. pont alatti próba-szócikk 
szemlélteti. Ennek egyedüli feladata az egyes pozíciók sorrendiségének és információ
értékének a bemutatása. Hangsúlyozzuk, hogy a próba-szócikk jelenlegi állapotában 
még nem tükrözi a mikrostruktúra vizualizációjával kapcsolatos elképzeléseinket. 
Ennek megtervezéséhez messzemenően figyelembe kívánjuk venni a vizuális megis
merés területén folyó kutatások idevonatkozó eredményeit, különös tekintettel a vizu
ális figyelemre és emlékezetre. Fontos számunkra ezen kívül az olvasás közbeni 
szemmozgás vizsgálata és ennek eredményének figyelembevétele az egyes pozíciók 
elhelyezésének és kitöltésének megtervezésekor. Utalunk itt egy érdekes tanulmányra, 
mely egy kollokációs szótár kidolgozásának a kapcsán végzett olvasás közbeni szem- 
mozgás-vizsgálat eredményeiről is beszámol; lásd Kornelius (1995, 166).

3.6. Próba-szócikk

hoch-
1. melléknevek elé téve azok fokozását fejezi ki,
2. magyar megfelelője általában nagyon a melléknévvel képzett szintaktikai szerkezet
ben.

3. Használati példák:
ein hochentwickeltes Industrieland
ein hochinteressantes Buch; das Gespräch war hochinteressant

4. Jellemző szavak, amelyekben hoch- a fenti jelentéssel szerepel:
hochaktuell 
hochbegabt 
hochexplosiv 
hochindustrialisiert

hochangesehen 
hochelegant 
hochgiftig 
hochmodern

hochanständig 
hochempfindlich 
hochintelligent 
hochwirksam

5. Vigyázat! Itt hoch- mást jelent:
hochdeutsch hochfahrend
hochgestochen 
hochgezüchtet

hochgestimmt 
hochrangig

hochfliegend 
hochgewachsen 
hochschwanger

4. Kitekintés
A felvázolt koncepció alapján kidolgozott lexikon tanulói szótárként és nyelvtanári 
segédkönyvként, illetve kézikönyvként való hasznosíthatóságán kívül kiindulópont
ként szolgálhat egyrészt egy szóképzési feladattár összeállításához, másrészt pedig 
közelebb visz minket egy kognitív-funkcionális alapon szervezett német-magyar szó
képzési szótár megvalósításához.
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