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Az 1854-től 1952-ig terjedő időszakban öt 
német-magyar nagyszótár jelent meg: 
1854-ben Ballagi, 1899-ben Simonyi és Ba
lassa, 1901-ben Kelemen, 1941-ben Thie- 
nemann, 1952-ben Halász Előd szerkeszté
sében (vö. Országh László, Magyar Nyelvőr, 
vol. 77, pp. 286-287). Mindegyik nagyszó
tár több kiadást ért meg, fogalommá vált a 
kortársak körében, Halász Előd neve pedig 
- az angol, a német és az orosz szótárak 
szerkesztőinek neveivel együtt - az utóbbi 
negyven esztendőben már-már köznévvé 
vált, úgy, ahogyan arról az 1998-ban megje
lent német-magyar nagyszótár kiadói elő
szavában olvashatunk: „Az ötvenes években 
az Akadémiai Kiadónál a legjobb magyar 
szótárírók - Országh László, Halász Előd, 
Eckhardt Sándor, a Hadrovics-Gáldi szer
zőpáros és mások - olyan műveket készítet
tek, amelyek évtizedekig meghatározták 
idegen nyelvi kultúránkat. Jellemző módon 
a szerzők neve a szótárak meghatározójává 
vált: a könyvesboltokban egy Országh-ot, 
egy Halász-t, egy Eckhardt-ot kerestek a 
vásárlók”.

Halász Előd német-magyar szótárának 
(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1952) első mél
tatása talán az a Magyar Nyelvőrben megje
lent írás volt, amelyre fentebb már utaltam. 
Ebben a rövid értékelésben Országh László 
a szótár érdemei között említi a feldolgozott 
szóanyag szokatlanul nagy terjedelmét, ke
rek, jól kiegyensúlyozott voltát, azt a meg
oldást, hogy a szótár készítői az alapszó
kincs szavait a mindennapi szóhasználatban 
gyakori szószerkezetekben, szólásokban, 
példamondatokban mutatják be. Elismerés
sel említi azt a tényt is, hogy „a szóhasználat 
stiláris rétegeinek jelölésében a szótár sok
kal messzebb megy, mint elődei” (i. m.: 287).

A korábbi magyar-német és német-ma
gyar szótárakhoz hasonlóan természetesen 
Halász Előd szótárai is számos kiadást értek 
meg. 1957-ben alaposabban átdolgozták, 
később függelékekkel látták el, majd a füg
gelék bővítésére került sor. Ennek ellenére a 
nyolcvanas évek végére már eléggé nyilván
valóvá vált, hogy előbb vagy utóbb új szó
tárra lesz szükség, hiszen az újabban kelet
kezett szavakat nem lehetett megtalálni az 
átdolgozott, bővített kiadásokban sem, és a 
német anyanyelvű szakemberek is egyre 
gyakrabban jelezték, hogy vannak a szótár
ban olyan kifejezések, amelyeket a németek 
a megadott formában (már) nem használnak. 
Két lehetséges megoldás kínálkozott: vagy 
teljesen új szótárt kell készíteni, vagy Halász 
Előd szótárát kell teljesen átdolgozni. Ez 
utóbbi megoldást választotta - véleményem 
szerint helyesen - az a Földes Csaba és 
Uzonyi Pál vezetésével működő fiatal szer
ző-gárda, amelynek áldozatos munkája ré
vén elkészült a legújabb német-magyar, ma
gyar-német nagyszótár.

A Halász - Földes - Uzonyi szótár ugyan
csak hatalmas szóanyagot tartalmaz, és meg
őrizte az alapszókincs és a periferikus szó
elemek szerencsés arányát is. Megtalálhatók 
benne azok az új szavak, amelyek a tudo
mány és a technika szókincséből a legutóbbi 
években kerültek át a köznyelvbe, váltak a 
köznyelvi szókincs részévé (pl. génsebész, 
génsebészet, mikrochip). Megtalálhatók 
benne azok a szavak is, amelyek az utóbbi 
tíz esztendő politikai, társadalmi, gazdasági 
átrendeződésének eredményeként terjedtek 
el, illetve nyertek ismét polgárjogot (pl. kis
gazda, kisgazdapárt, ombudsman, piacgaz
daság). Persze Kosztolányi Dezsőtől, Karin
thy Frigyestől, de saját tapasztalatból is tud
juk, hogy tökéletes szótárt nem lehet készí
teni. Olcsó mulatság lenne kiválasztani né
hány szót, és arról elmélkedni, hogy ez vagy 
az a szó a legújabb magyar-német, német
magyar szótárban sem található. Egyetlen 
hibát mégis megjegyeznék. Az új szótárban 
a beszámolás címszó után a betevő címszó 
következik. Halász Előd szótárának 1996-
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ban megjelent változatában (az 1983-dik évi 
11. kiadás második változatlan lenyomatá
ban) a két említett címszó (201-től 207-ig 
terjedő lapszám) között még csaknem négy
száz címszó található, köztük olyanok mint 
beszéd, beszél, beszélgetés, beteg, beteges, 
betegség és ezek származékszói. Örvendetes 
tény viszont, hogy a kiadó a hibát igen hamar, 
már az ugyancsak 1998-ban megjelenő után
nyomásban korrigálta. Az is tény, hogy ezt a 
szótárt már nyugodtabban használhatjuk for
dításkor. Valószínűleg a német anyanyelvű 
lektorok alapos munkájának is köszönhető, 
hogy a szótárban található német szavak és 
kifejezések megfelelnek a mai német nyelv 
normáinak.

A szócikkekkel kapcsolatban csak 
egyetlen kérdést érintek: mennyiben segíti a 
szócikk egy adott szó aktualizálását. Ez szo
rosan összefügg a vonzatok feltüntetésének 
(vagy fel nem tüntetésének!) a kérdésével is, 
hiszen a kapcsolódási lehetőségek ismerete 
nélkül a szó jelentésének az ismerete vajmi 
keveset ér. Elekfi az 1957-es kiadású ma
gyar-német szótárral kapcsolatban a követ
kezőt írja: „HE magyar-német szótárában 
(1957. II.) a tesz 2. jelentésének tárgyas vol
tát a (ví.) jelzés mutatja, a kinetikus helyha
tározó vonzatjellege csak abból derül ki, hogy 
a példák, szókapcsolatok mindegyikében 
megvan, továbbá abból, hogy a megfelelő né
met igék ugyanilyen vonzatokkal járnak” 
(„Az igék szótári ábrázolásáról.” in: Országh 
László (szerk.). Szótártam Tanulmányok. 
Budapest: Tankönyvkiadó, 1966. pp. 183— 
214, 211). Az új szótár - megítélésem szerint 
- kellő körültekintéssel kezeli a kapcsolódási 
lehetőségek kérdését, a számos jól megválasz
tott példa, a feltétlenül szükségesnél eggyel 
sem több szimbolikus jel megkönnyíti, egy
szerűbbé teszi a szótár használatát.

Jó megoldást találtak a szerzők a szavak, 
a jelentések, a szókapcsolatok használati kö
rének a jelölésére is. Szerencsésen határoz
ták meg, különítették el a szavak használa
tának a stílusjegyeit, szakterületét, illetve 
nyelvterületét, korszakhatárait (vö. erről 
magyar-német szótár. Tájékoztató a szótár

használatához, 4. pont, p. XII.). Szerencsés 
a betűtípusok kiválasztása, a bázisnyelvi 
példák kiemelése. Mindez könnyebben ke
zelhetővé, jól használhatóvá teszi a szótárt, 
éppen úgy, mint ahogyan az is, hogy mind a 
magyar-német, mind pedig a német-ma
gyar változat egy-egy, terjedelme ellenére 
még kézbe vehető kötetben jelent meg.

Egészében véve örömmel üdvözölhetjük 
a Halász - Földes - Uzonyi szótárt. Köszö
net illeti a szerzőket a fáradozásért, amely
nek igazi elismerését valószínűleg ez eset
ben is az fogja jelenteni, hogy munkájuk 
kézzel fogható eredménye közkinccsé válik 
a németül tanulók, a német nyelvet tanítók, 
a fordítók körében, a szerzőhármas-név pe
dig valamilyen formában elindul a köznévvé 
válás útján!

Székely Gábor

Bognár József
Guidelines. I.
Az angol ige labirintusa
Dialóg Campus: Pécs, 1998. 178 p.

Angolul tanuló magyarok sokan vannak. 
Közülük egyesek könnyen, mások nehezeb
ben tanulják ezt a nyelvet; s egyáltalában 
nem biztos, hogy mindannyian elmondhat
ják magukról, hogy meg is tanulták azon a 
szinten, ami a céljuk volt. Sok esetben hosz- 
szú, tanulással töltött évek után sem. Kik ők? 
Diákok, középiskolások, főiskolai, egyete
mi hallgatók, s náluk idősebb felnőttek. 
Köztük nem kevesen vannak olyanok, akik 
számára élethosszig tartó tanulási folyama
tot jelent az angol nyelv elsajátítása.

Mindenki, aki életében már nekikezdett 
egy nyelv tanulásának, tudja, hogy a nyelv
tanulás nem pusztán szótanulás, hanem sok
kal több annál. A szavak a különböző szótá
rakban megtalálhatók. Sok nyelvtankönyvet 
is írtak már. De ilyet még nem! Miért nem? 
Mert az angolul tanuló magyar anyanyelvű
ek számára talán a legnehezebben elsajátít-


