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vethető részek, amelyek az anafóra külön
bözőfajtáit, továbbá exofóra, endofóra, ezo- 
fóra fogalmát ismertetik.)

Különösen értékesek a könyvnek azon 
alfejezetei, amelyek magyar-német össze
hasonlító elemzéseket tartalmaznak. A gya
korló némettanár nap mint nap találkozik 
olyan problémákkal, amelyekre nem tud ki
elégítő magyarázatot adni a diákjainak: 
ilyen pl. a két nyelv között a határozott név
elő használatában tapasztalható különbség. 
Canisius tanár úr esetében annak a ritka je
lenségnek lehetünk tanúi, amikor egy nyel
vészeti szempontból magasan kvalifikált 
külföldi - elsajátítva nyelvünket - láttat meg 
velünk dolgokat saját anyanyelvűnkben, 
amelyet mi magunk, úgymond „belülről” 
szemlélve nem lennénk képesek meglátni. A 
magyar példák egyébként minden esetben 
megkönnyítik a tárgyalandó téma megérté
sét és élvezetessé teszik az olvasást.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
nagy kihívást jelent a nyelvtanárok számára; 
az idegennyelv-oktatás terén komoly szem
léletbeli és módszerbeli változásokkal kell 
számolnunk. Ehhez elengedhetetlenül szük
séges, hogy a nyelvtanárok az alkalmazott 
nyelvészet minden fontosabb területéről ren
delkezzenek bizonyos alapismeretekkel. A 
fiatalabb generáció számára ez természete
sen nem jelent majd gondot, hiszen ők mind
ezt már kötelező tantárgy keretében tanul
ják. A korábban végzett (ha úgy tetszik, idő
sebb) nyelvtanár-generáció számára viszont 
különösen nagy segítséget jelentenek az ilyen 
jellegű, a szó legnemesebb értelmében „száj- 
barágó” stílusú munkák.

Menus Borbála

Pálfy Miklós
Francia-magyar kéziszótár
Grimm Kiadó, Szeged, 1999. 1200 p.

Pálfy Miklós szótárának borítóján a követ
kezőket olvashatjuk: „40 éve az első, telje
sen új, általános köznyelvi francia szótár”.

A XX. század elején, a húszas, harmin
cas években, korszakváltó jelentőségű volt 
Aurélien Sauvageot francia nyelvész Ma
gyar-francia és Francia-magyar nagyszó
tára a két nyelv szókészletének bemutatásá
ra. Ez a szótár minden kompetenciát szeren
csésen ötvöz: a francia anyanyelvű finnugor 
nyelvtudós tudása egyesül a magyar nyelvi 
kutatások eredményével, és mindehhez hoz
zájárul a ragyogó író-irodalmár-műfordító 
Benedek Marcell szakértelme.

Eckhardt Sándor Magyar-francia és 
Francia-magyar nagyszótárának első válto
zata 1953-ban látott napvilágot. Azóta nem 
jelent meg kétnyelvű szótár ebből a két 
nyelvből, pedig diákok, tanárok, szakembe
rek nemzedékei nőttek fel közben, új tudo
mányágak keletkeztek, és egyes szakterüle
teken a szókincs jelentősen átalakult, bővült, 
fejlődött. Az Eckhardt-szótár több kiadást és 
átdolgozást is megért, a legutolsó és egyben 
legteljesebb 1999-ben látott napvilágot, 
Eckhardt Sándor és Oláh Tibor Francia-ma
gyar nagyszótára.

Az első, 1953-as kiadásnak 1959-ben 
megjelent egy rövidített változata, Francia
magyar kéziszótár címmel. Ez az a szótár, 
amelyik nagyságrendben az általunk bemu
tatott Pálfy szótárhoz hasonlítható. Termé
szetesen felfogásbeli eltérések érezhetőek a 
két kéziszótár elemzésekor. Eckhardt Sán
dor főleg a beszélt és irodalmi nyelvi kifeje
zéseket emelte ki, kevesebb ragozási útmu
tatót iktatott be, a nyelvtani kategóriákat ma
gyarul adta meg az egyes szócikkekben, a 
frankofon szókincs csak kis mértékben sze
repel. Pálfy Miklós eredendően kéziszótár
ban gondolkodott, a szócikkek példákban 
gazdagabbak, és a szerző a hétköznapi szó
kincset használja fel, gyakran több jelen
tést és árnyalatot tüntet fel. Mindezen elté
rések részben magyarázhatók a 40 év eltel
tével és az azóta folytatott kutatásokkal. 
Jelen cikkemnek terjedelme azonban nem 
enged meg hosszabb elemzést, ezért csupán 
néhány fontos elemet tartottam kiemelésre 
érdemesnek.

Pálfy Miklósnak és a Szegedi József At-
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tila Tudományegyetem Francia Tanszéké
nek köszönhetően 1998-ban, a Szegedi 
Scriptum Rt. Kiadásában megjelent a Fran
cia-magyar szótár CD-ROM változata. Ez 
az első Magyarországon kiadott francia CD- 
ROM szótár valóban hiánypótló mű. Más
más célt szolgál egy írott és egy CD-ROM 
változatban megjelent szótár. Ez utóbbi a 
lekérdezés mintegy „végtelen” lehetőségeit 
teszi lehetővé, ami egy hagyományos szótár 
esetében hosszú és fáradságos kikeresést és 
gyűjtőmunkát igényel, viszont árban a több
szöröse és komoly számítógépes háttért is 
feltételez.

Az 1999-ben elkészült, immár írott, ké
ziszótárban több mint 50 ezer lexikai egység 
található, mintegy 125 ezer ekvivalens és 
megközelítőleg 60 ezer példa és fordítás. Ez 
utóbbi az új szótár egyik nagy előnye, hiszen 
egyúttal kulturális ismereteket is ad. A kézi
szótár méret ellenére igen sok szinonima, 
példa, árnyalat és körülírás segíti a tájékozó
dást és megértést. A szavak és kifejezések 
szövegkörnyezetbe illesztését az állandósult 
szókapcsolatok, szólások és gallicizmusok 
példáin keresztül érzékelteti.

A szótár jelöli a leggyakrabban előfordu
ló szavakat és kifejezéseket, a bizonyos 
szempontból szokatlan jelenségeket, vala
mint a szabályoktól eltérő kiejtéseket, köny- 
nyítve ezzel is a nyelvtanulók legnagyobb 
gondján, hiszen választ kapunk a „hol, mi
kor, milyen szövegkörnyezetben alkalmaz
hatom ezt a szót?” kérdésére.

Kiemelkedően jó az élő nyelvi példa
anyag „a szócikkek a köznyelvi szókincs 
elemeit a szokásosnál részletesebben tár
gyalják” - írja bevezetőjében a szerző. Gya
korlatilag naprakész információkat kapunk 
a diáknyelv és a jelen köznyelvi fordulatok 
nyelvezetéből.

Nyelvtani szempontból jelentős előrelé
pés, hogy Pálfy Miklósnak - Boronkay Zsu
zsával és Sőrés Annával közösen készített - 
korábban (1979) megjelent, Francia igei 
vonzatok című munkájának eredménye és a 
további kutatások is helyet kaptak a kötet
ben. A nyelvtani információk gyakran szö

vegesek, így számos olyan információ birto
kába jut a felhasználó, amelyeket a hagyo
mányos szótárakban nem talál meg, ezért 
kénytelen nyelvtankönyvben utánanézni. 
Ebben a szótárban, a francia egynyelvű szó
táraknál megszokott rendszer szerint, igera
gozási útmutató segíti a tájékozódást. A kö
tet elején található összefoglaló táblázat ra
gozási típusokat, teljes ragozási táblázatokat 
ad a felhasználónak.

A szócikkek tagolása és a tipografálás 
sikeres, könnyen áttekinthető, jók a vasta
gon szedett kiemelések, amelyek gyors ki
keresést biztosítanak.

Szükséges volt már a szótári szókincs 
felújítása. 40 év kihagyás szinte pótolhatat
lan, amikor a napjainkban működő nagy 
francia kiadóházak (Le Robert, Larousse, 
Hachette) évente dolgozzák át és egészítik 
ki köteteiket az aktualizált témákkal és kife
jezésekkel. Ezért is felbecsülhetetlen érték 
ez a kéziszótár.

Természetesen megtalálhatjuk az egyes 
tudományok, mint pl. a biológia, a gazdasági 
nyelv, az elektronika, az informatika, a nyel
vészet, vagy a politika és a sajtó leggyako
ribb kifejezéseit ugyanúgy, mint a frankofon 
területek leginkább előforduló szavait. Az 
egyes francia régiókban használt fordulatok, 
szókapcsolatok is szerepelnek a szótárban. 
Vegyünk példának néhány olyan hétköznapi 
francia szót, amelyeknek táj nyelvi előfordu
lása más jelentéssel bír: blé (kukorica), 
canne (tejeskanna),fillette (borosüveg),/jar
don (búcsú), puy (hegy) és így tovább. A 
Belgiumban és Svájcban használatos sep
tante, octante/huitante és nonante számne
vek némelyike él Québecben és egyes fran
cia területeken. Vannak azonban olyan kife
jezések, amelyek országspecifikusak, mint a 
maturité (érettségi) és votation (szavazás) 
Svájcban, az autoneige (lánctalpas motoros 
szán) és envolée (felszállás repülővel) Qué
becben (Kanada), vagy a clenche (kilincs), 
échevin (polgármester-helyettes) és estami
net (kis kávéház) Belgiumban.

Még ennél is érdekesebbek azok a sza
vak és kifejezések, amelyek az egyes franko-
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fon országokban különböző jelentésűek. 
Míg egy kanadai a beigne szóalaknál a fánk
ra gondol, a franciának ez nyaklevest jelent. 
Kanadában a bleuet áfonyát jelent, míg 
Franciaországban búzavirágot. Az athénée 
Belgiumban a középiskolát jelöli, Svájcban 
gymnase a megfelelője, ez utóbbi a franciák
nak tornatermet jelöl, míg a középiskola a 
lycée. Belgiumban az universitaire egyetemi 
hallgató, míg a többi frankofon területen 
egyetemi oktató a helyes értelmezés.

Franciaország tengerentúli területeinek 
és Afrika francia nyelvű országainak szókin
cse nem kapott és nem is kaphatott helyet 
egy kéziszótár terjedelmű munkában. Ezek
nek a speciális területeknek az elemzése kü
lön kutatómunkát igényel.

Az egyes stílusrétegeket minden esetben 
jelöli a szótár. A fordító, a tolmács, a diplo
mata, sőt a hétköznapi nyelvtanuló és termé
szetesen a nyelvtanár számára jelentős a kü
lönbség a választékos, a köznyelvi, a szak
zsargon, vagy esetleg az argotikus, a gúnyos, 
a bizalmas, vagy a tréfás nyelvi szintek kö
zött.

A francia nyelvben kedvelt rövidítések 
(b.c.b.g. ; E .N.A. ; T.G.V. ; V.T.T. ; Norma
le = Ecole Normale Supérieure) is magyará
zattal szerepelnek, különben érthetetlenek 
lennének a szótár kezelője számára.

Egyedülálló a francia-magyar szótárké
szítés történetében, hogy a szerző nemcsak 
a magyar szótárfelhasználó szempontjait 
vette figyelembe, hanem a magyarul tanuló 
francia anyanyelvűét is, ellentétben a koráb
ban említett Eckhardt-szótárral, amely kife
jezetten magyarok számára íródott. Ez a lá
tásmód lényegesen kiszélesíti a felhasználói 
kört. Gondoljunk arra, hogy csupán Francia
országban évente több mint kétszáz beirat
kozott magyarszakos hallgató van. Hozzá
tartozik ehhez a számhoz a francia nyelvte
rületeken élő magyar leszármazottak és a 
Magyarországon dolgozó, vagy a franciát 
közvetítőnyelvként használó diákok, szak
emberek száma, hogy csak néhány potenci
ális területet emeljek ki a szótár lehetséges 
felhasználói köréből.

A szótár a francia nyelvű kiegészítő in
formációkon túl újszerűsége folytán magyar 
magyarázatokkal is szolgál, „így a párhuza
mos magyarázatok indirekt, rejtett példa
ként működnek” (Pálfy Miklós).

Nagy érdeklődéssel várjuk a szótár Ma
gyar-francia párját, amely a Párizsi Hunga
rológiai Központban (CIEH - Centre Inter
universitaire d’Etudes Hongroises, Univer
sité Paris 3) készül. A Jean Perrot professzor 
által vezetett szótári munkák várhatóan még 
ebben az évben befejeződnek, és megjelen
het a kéziszótár párja, teljessé téve így a 
vállalkozást.

Oszetzky Éva

Hessky Regina (főszerk.) 
Német-magyar kéziszótár 
Nemzeti Tankönyvkiadó - Grimm 
Kiadó: Budapest - Szeged, 2000. 
XVIII + 1501 p.

A mai német nyelv szókincsét tartalmazó 
korszerű német-magyar kéziszótár régóta 
hiányzott a magyarországi lexikográfiai iro
dalomból. Halász Elődnek az 1953-ban 
megjelent és utoljára 1969-ben átdolgozott 
Német-magyar kéziszótára tulajdonképpen 
mostanáig uralta a szótárpiacot német-ma
gyar viszonylatban. Ezt a szótárat azonban 
érdemei mellett az utóbbi időben egyre több 
kritika érte mind a makró-struktúra (szó
kincs, felépítés), mind a mikro-struktúra 
(szócikkek szerkezete és tartalma) szem
pontjából. Az 1989/90-es társadalmi és po
litikai változások különösen indokolttá tet
ték egy új szótár elkészítését. Az 1998-ban 
bevezetett új német helyesírás szükségessé 
tette az újabb szótárakban ennek az aspek
tusnak a figyelembe vételét is. A Hessky 
Regina főszerkesztésével a budapesti, a pé
csi és a szegedi egyetemen készült új szótár 
pótolja ezeket a hiányosságokat.

A szótár célközönsége: azok a magyar 
anyanyelvű használók, „akik (már) olvas-


