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be a nyelvtanuló, amely a szituációkból ki
ragadott mondatok tömegével bombázza, s 
ezzel a módszerrel próbálja azt elérni, hogy 
majd a kommunikatív szituációban helyesen 
használja a szerkezeteket. A könyv elején 
található háttérismereteket nyújtó fejezetek 
(„Idegennyelv-tanulásról általában”, „Szitu
áció és nyelvhasználat”, „Nyelvi kifejezés
mód és nyelvi gondolkodásmód”) mind
össze 8 lapot tesznek ki, de kialakítják a 
tanuláshoz épp hozzákészülőkben azt a kel
lemes érzést, hogy nem ők a hibásak abban, 
ha eddig nem sikerült kijutni az angol ige 
útvesztőjéből. Nem kell feladniuk az első 
kudarcnál; lehet, hogy csak eddig nem talál
ták meg a kivezető utat. A szerző minket, 
nyelvtanulókat bevezet a labirintusba, s ha 
kezünket el is engedi - eleinte talán csak 
azért, hogy az önálló útkeresés élvezetét meg
adja számunkra, később a felfedezés öröme 
is a miénk -, mindig ott van a közelben. 
Állandóan kész arra, hogy segítsen, ha rossz 
irányba indultunk, s kész arra, hogy vissza
vezessen a helyes útra, ha kell kézen fogva 
is, de egyéni haladási tempónkat állandóan 
tiszteletben tartva. Ezzel a módszerrel olyan 
sikerélményhez juttat bennünket, amely 
nem mindig adatik meg ebben a felfokozott 
ritmusú, a „többiektől el ne maradj” jelszó
val a tananyagon végighajszolt diákokban, 
akiket ezzel a tanulás örömétől is sok eset
ben megfosztanak. Ezzel a könyvvel öröm a 
tanulás, s öröm a tanítás. Várjuk a Guide
lines II. kötetének megjelenését.

Molnár Katalin

Sally Wehmeier és Michael Ashby 
(szerk.)
Oxford Advanced Learner's 
Dictionary
6. kiadás, Oxford University Press: 
Oxford, 2000, 1540 p.

Az „Oxford szótár”- még otthonosabb kife
jezéssel: „a Homby” - hatodik kiadását (new

for 2000) Sally Wehmeier és külön „pho
netics editor”, Michael Ashby jegyzi. Ose - 
a legsemlegesebb formában OALD, azaz 
Oxford Advanced Learner's Dictionary né
ven ismert szótárak elődje - 1948-ban jelent 
meg a piacon, hogy kiadásról kiadásra egyre 
nagyobb példányszámban és egyre több 
utánnyomással (1965-ben 65!) jelenjen 
meg. Középiskolás koromban - egyedüli 
ilyen szótár lévén - nem volt nehéz kivívnia 
magának a legjobb tanulószótár státuszát. 
Most viszont, amikor megkérdezem, mond- 
e hallgatóimnak valamit a Hornby szó (hisz 
A. S. Homby már csak alapító szerkesztő), 
kiderül, hogy diákjaink családjában máig jól 
csengő név lehet, hisz nem kevesen ma is ezt 
használják egynyelvű szótárként.

Ez a szótár persze messze nem az a szó
tár, s ez nagyon is helyénvaló. Noha a mo
nopólium sokáig fennmaradt, több mint 
húsz éve az is megszűnt, s annak is öt éve, 
hogy az OALD már három társával kénysze
rül konkurálni. Az az 1948-as szótár már 
éppúgy elavult, mint minden referencia
munka, amelyet az 1940-es években adtak 
ki. Az pedig, hogy szótárak terén a közönség 
az avulást kevésbé tekinti nyilvánvalónak, 
mint a lexikonok terén, azt jelzi, hogy nyelv
tan címén iskoláinkban sokkal hasznosabb 
dolgokkal kellene foglalkozni... Az Oxford 
University Press tehát szívósan konkurál és 
újít, s hogy a konkurencia jó dolog, arra „a 
Hornby” története sem cáfol rá.

Az avatatlan és angolul nem (vagy rossz 
helyen, és/vagy rosszul) tanuló publikum 
bizonyára el is csodálkozott az imént: 1948 
előtt talán nem voltak angol szótárak? Kité
rőnek tehát kis szótárhatározó: a szótárak 
egy vagy többnyelvűek; általános vagy spe
ciális célúak; készülhetnek anyanyelvűek- 
nek vagy tanulóknak. Míg Magyarországon 
elsődlegesen kétnyelvű szótárat, angolszász 
nyelvterületen egynyelvűt értenek „szótár
on. Angol nyelvterületen viszont a legtöbb 
egynyelvű szótár nem tanulói szótár, hanem 
anyanyelvűek native speaker's diet io nary-ye 
- legjobb amerikai példája ennek az ismert 
Webster. Míg tehát Magyarországon sokan
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csak akkor szembesülnek az egynyelvű szó
tár létezésével, amikor gyermekük idegen 
nyelvet tanul, angol nyelvterületen csak ide
gen nyelvet tanuló gyereküknél találkoznak 
kétnyelvű szótárral.

Angol szótárak tehát akadtak bőven 
1948 előtt is, ahhoz azonban egy Hornby 
tanítási tapasztalata kellett, hogy valaki rá
jöjjön: a nyelvtanulónak más szótár kell. 
Ebből persze az is következhetne, hogy a 
kétnyelvű szótárakat, de az is, hogy az egy
nyelvűeket szabjuk a nyelvtanulók igényei
hez. Míg annak könnyen belátható - és nyel
ven kívüli - oka van, hogy nem az előbbire, 
hanem az utóbbira került sor s hogy a „kísér
letben” épp az angol nyelv vett részt, az már 
az OUP érdeme, hogy rájött a projektumban 
rejlő hatalmas lehetőségre.

Mitől tanulói tehát egy jó learner's szó
tár? Miben térnek el a tanulók angol szótárai 
az angol ajkúak számára készültektől? Min
denekelőtt terjedelmükben: a (középhala
dó-haladó) tanulónak sok-sok angol szóra 
nincs szüksége a produkció, de még a befo
gadás (pl. olvasás) közben sem. Amelyekre 
szüksége van, azokról viszont rengeteg in
formációt kell közölni vele, köztük sok 
olyasmit, amivel az anyanyelvű beszélő tisz
tában van. Vagyis: a learner's dictionary 
speciális műfaja akkor jó, ha kevesebb szóról 
sokkal többet mond el.

A tanulónak különböző helyzetekben 
kétnyelvű és egynyelvű szótárra egyaránt 
szüksége van. (Hogy ki melyik fajta szüksé
gességéről szorul netán meggyőzésre, az 
persze egyénileg változó.) Pesszimistáknak: 
ebben emez nincs benne, abban meg amaz. 
Optimistáknak: amit az egyik nem 
nyújt(hat)ja, megkapjuk a másiktól. Ha ta
nulóként azzal találkozunk, hogy in foal, a 
szótár pedig annyit árul el, hogy „(of a 
female horse) pregnant”, egynyelvű szótá
runk megtette, ami tőle telik - nem tudjuk 
meg persze, hogy ez a vemhes. Ha az an
gol-magyar szótár kínálta vemhes szót tanu
lónk nem ismeri, akkor viszont egy szemer
nyit sem segített a megértésben: ilyenkor 
bizony jól jönne egy meghatározás is. Az

egynyelvű szótárnak egyszerűen kell defini
álnia: a meghatározás szavainak garantáltan 
ismertebbeknek kell lenniük a definiált szó
nál, s ezért alighanem még az olyan moso- 
lyogtató, egyszerre redundanciát és szokat
lan szókapcsolatot is meg kell bocsátanunk 
a meghatározásban, mint a terhes (nőstény 
ló).

A tanulói szótárak az elmúlt húsz évben 
megpróbáltak úgy konkurálni, hogy egyre 
többet és többfélét mondjanak el egy-egy 
szóról, ám ez mégse menjen a mennyiség 
rovására. Az OALD szerkesztői mindebben 
- az innovációban és a konkurens ötletek 
átvételében - a legnagyobb visszafogottsá
got tanúsították. Nem találtak ki egyre bo
nyolultabb nyelvtani kódokat, mint a 
Longman (azt, hogy ez tévútnak bizonyult, 
az mutatja, hogy később jelentősen leegy
szerűsítették). Nem újították meg a definíci
ók formáját, mint a Collins-Cobuild szótá
rak (a mondat alakú meghatározások zsák
utca mivoltáról az győz meg, hogy egyik 
versenytárs sem vette azt át). És egészen 
mostanáig nem éltek azzal a jelentés-meg- 
különböztető vizuális eszközzel, amelyet kis 
téglalapba tett „guide word” néven a Cam
bridge vezetett be. Ha pedig most mégis 
átvették, akkor bizonyára sikeresnek talál
ták. így különíti el a többi jelentéstől a run 
ige (futással kapcsolatos) 1., 2. és 3. jelenté
sét a go fast on foot „short cut”, a (verseny
zéssel kapcsolatos) 4. és az 5. jelentését pe
dig a race „short cut”.

Ha egyetlen trenddel kellene jellemezni 
a versengő kiadók mindegyikére jellemző 
törekvést, azt mondhatnánk: egyre terjedel
mesebb mellékleteikkel, jegyzeteikkel, füg
gelékeikkel, útmutatóikkal, listáikkal minél 
inkább nyelvkönyvként is használható szótá
rat kívánnak az olvasó kezébe adni (a koráb
bi irányzattal - és az anyanyelvűek szótára
ival - szemben, amikor/amelyek a vevőnek 
lexikonként is használható szótárat kínál
nak). Annak érdekében, hogy sem a lexikon
szerűségről, se a nyelvkönyvszerűségről ne 
kelljen lemondani, a legújabb (igen vaskos!) 
OALD-t olyan finom papírra nyomták, hogy



116 KÖNYVSZEMLE

hátsó borítóján joggal lehessen Three-in- 
One Dictionary-nek nevezni. Mindenekelőtt 
szótár (A-Z); másodsorban nyelvkönyv - 
sok lexikonszerű elemmel - (Vocabulary 
Builder)', harmadsorban pedig lexikon - sok 
nyelvkönyvszerű elemmel - (Essential 
Reference). Az OALD már régen nem tartal
mazza tehát a Biblia könyveit és Shakes
peare drámáit, de kínál vagy betűrendben - 
a szöveg közben - vagy a Függelékben a 
nyelvhasználatról tanító úgynevezett Study 
page-eket, színes térképeket, színes illuszt
rációkat a jól illusztrálható szavakról/témák- 
ról; levél-, email-, életrajz és fax-írási min
tákat, jónéhány kiadás óta tartalmaz dátu
mokkal, számolással, mértékegységekkel 
kapcsolatos tudnivalókat. Az új jelentés
megkülönböztető „short cut”-ok régi-új újí
tását lehet szeretni vagy nem szeretni, az új 
OALD azonban olyan sok segítséget ad a 
tanulónak, hogy e pillanatban bízvást állít
ható: nehéz volna el vitatni tőle a legmegbíz
hatóbb tanulói szótár címet.

Lázár A. Péter

Répási Györgyné
Szavak a beszédben. Szavak 
a nyelvben
Bessenyei György Könyvkiadó: 
Nyíregyháza, 1999. 248 p.

Répási Györgyné a Nyíregyházi Főiskola 
russzista egyetemi tanára. Jelen műve a Pé
csi Tudományegyetemen megszerzett habi- 
litációjának része.

A négy részre orsztott könyv Bevezeté
sében, valamint az I. fejezetben a szerző 
vázolja a téma kutatásának körülményeit, 
előzményeit, leírja annak elméleti hátterét, 
tisztázva egyúttal bizonyos terminusok tar
talmi vonatkozásait (irodalmi nyelv, köz
nyelv, beszélt nyelv, írott nyelv), bevezeti az 
olvasót a nyelv rétegződésének bonyolult 
világába, szól az orosz beszélt nyelv legfon
tosabb sajátosságairól, a normáról, a norma

és a stílus összefüggéseiről, elkülönítve egy
mástól az orosz beszélt nyelvi kutatások az 
O. B. Szirotyinyina, O. A. Laptyeva, illetve 
E. A. Zemszkaja és munkatársai nevével 
fémjelzett főbb vonulatait. Ebben a fejezet
ben kiemelést érdemel a nyelvi norma kér
désének igen finom, árnyalt megközelítése, 
a norma és a stílus viszonyának értelmezése, 
amelyből megtudjuk, hogy „a beszélt és az 
írott nyelv normái között lévő különbségek 
legpregnánsabban a változatok, a lexikai és 
a grammatikai szinonimák megválasztásá
ban nyilvánulnak meg”, illetőleg, hogy a 
nyelvi norma mindenkor a nyelvművelők 
tudatos gyakorlati tevékenységét igénylik 
még akkor is, ha a nyelvet végül is nem a 
nyelvész, hanem az azt beszélő közösség 
formája (30. )

Az orosz beszélt nyelvi etika című II. 
fejezetben a szerző, elkülönítve egymástól a 
lexikológiai illetőleg a lexikográfiai értel
mezési síkot, arra a kérdésre keresi a választ, 
milyen szóalak tekinthető beszélt nyelvinek: 
lexikológiai értelemben beszélt nyelvinek 
tekinti az irodalmi nyelv normáitól eltérő 
szóalakokat, míg lexikográfiai szempontból 
minden olyan szóalakot annak tart, amely az 
orosz szótárakban razg(ovornoje) és v razg. 
prof recsi minősítéssel fordul elő. A továb
biakban a dolgozat a lexikográfiai alapon 
történő kompresszív szóalkotás módjait írja 
le, aminek keretében elemzi az ún. szeman
tikai és formai kondenzációval létrejött ala
kokat, illetve a csak formai kompresszióval 
történő képződményeket. A szerző Károly 
Sándor jelentéskoncepciójának a fényében 
szemantikai kondenzátumoknak azokat az 
egy szóval kifejezett szinonimákat tekinti, 
amelyek valamely szókapcsolatból szeman
tikai összevonás útján jönnek létre; a sze
mantikai kondenzátum szerinte olyan jel, 
melynek „használati értékét, funkcióját a 
társadalmi szokás határozza meg” (41). Je
lentésen a beszédszituáció mozzanatainak a 
nyelvi jel különféle aspektusaival történő 
korrelációját érti. Jóllehet, e sorok írója a 
jelentés definícióját illetően más koncepciót 
követ, a dolgozatnak - sok más pozitívuma


