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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-
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nak/fordítanak eredeti német nyelvű szöve
geket, illetve intenzíven foglalkoznak a né
met nyelv elsajátításával” (p. IX). A szótár 
több, mint 40 ezer címszót tartalmaz. A szó
tár szókincsének szelekciójában és a szótári 
adatok összeállításában a szótárírók felhasz
nálták a legújabb német egynyelvű szótára
kat is. A szókincs aktualitásáról tanúskod
nak pl. a következő címszavak: Aids, CD- 
Player, Euro, Floppydisk, Wiedervereini
gung. A címszavak közé nemcsak szavakat, 
hanem gyakori rövidítéseket és betűszókat 
(ABS, Abs., AG, EU, IC) is felvettek, vala
mint szóképző elemeket (Ober-, -frei). Több 
tagú lemmák is találhatók a szótárban, pl. a 
korábban egy szónak számító, de az új he
lyesírás szerint külön írt szavak (sitzen 
bleiben, Rad fahren). A szavak elrendezése 
szigorúan alfabetikus, azaz minden egyes 
lemma külön bekezdésben szerepel.

A címszavakon megtalálható a hang
súly- és a szótaghatár-jelölés (Tsslei). A 
lemmák utáni információk között először a 
kiejtési adat szerepel, ha a szó kiejtése eltér 
az általános érvényű német kiejtési szabá
lyoktól (Single ['sirigl]). A nyelvtani adatok 
közül a főneveket először a névelő követi (a 
Halász-szótáraktól eltérően teljesen kiírva, a 
lemma után), majd a megszokott esetragok 
(Hund der, -(e)s, -e), az igéket rendhagyó 
igék esetén a fő igealakok, valamint az ige- 
vonzat és a múlt idő képzéséhez szükséges 
segédige (teilnehmen nimmt teil, nahm teil, 
teilgenommen an+D h), a mellékneveket 
rendhagyó fokozás esetén a közép- és a fel
sőfokú forma (alt älter, ältest-) követi. Ezek 
után a szófaji minősítés következik (ami tel
jesen hiányzik Halász német-magyar kézi
szótárából), pl. ja <módsz>, weil <ksz> 
<alárend>, oben <hsz>, infolge <elölj>. Ha 
a melléknevek nem állhatnak állítmányi 
vagy jelzői funkcióban, azt külön megjelöli 
a szótár (östlich <áll 0>, okay <jelz 0>). A 
kommunikatív-pragmatikai jelölések között 
találjuk meg a szűkebb értelemben vett stí
lusminősítéseket, vagyis a stílusszint és a 
stílusámyalat jelölését (pl. Oeuvre <műv 
ny>, speisen <vál>, Knast <biz>, kotzen

<durva>, dahingehen <szép>, Rowdy 
<rossz>, mangels <hiv>, Adamsapfel 
<tréf>), a regionalizmusokat (Búb <dn, 
osztr, sv>, TÜV <D>, eidgenössisch <CH>), 
a diakronikus jelölést (jüngst <régi>), a 
nyelvcsoporti jelölést (kikeriki <gyermny>, 
Pauker <diákny>), valamint a szaknyelvi je
löléseket (pl. nachsitzen <isk>, Semester
ferien <egyet/főisk>, Phraseologismus 
<nyelv>, Áss <kártya>, Libero <sport>, 
Bußgeld <jog>, Prädestination <vall>, SA- 
Mann <nsz>). Az egykori NDK és NSZK 
területén használt szavakat, azok jelentését 
külön megjelöli a szótár, pl. Volkskammer 
<NDK>, Volkstrauertag <NSZK>. A rövi
dített információk többsége magyar szavak 
rövidítése (Halász szótárával ellentétben), 
ami leegyszerűsíti a szótárhasználó munká
ját.

A címszó jelentéseinek egyes magyar 
megfelelőit egyenként sorszámozva új sor
ban adja meg a szótár. Az ekvivalenst meg
előzheti egy szemantikai glossza, amely 
megkönnyíti az értelmezést, pl. Eselsbrücke 
(a memorizálást elősegítő versike stb.) em
lékeztető; Komitat (magyarországi) (vár
megye. Ha a címszónak vagy az állandósult 
szókapcsolatnak nincs egyértelmű magyar 
megfelelője, akkor körülírás szemlélteti a 
jelentést, pl. Fachwerkhaus ~ olyan ház, 
amelynek favázas szerkezete a homlokzaton 
is megjelenik; frisch gewagt ist halb ge
wonnen! ~ ha gyorsan nekifogunk valami
nek, az már fél siker. Az ekvivalens haszná
latát gyakran példa követi (a Hund címszó
nál pl. ein herrenloser, streunender Hund), 
majd a kollokációk, azaz tipikus szókapcso
latok (a Hund címszónál pl. den Hund an die 
Kette legen; der Große/Kleine Hund). Az 
előbbiek dőlt betűvel, az utóbbiak vastag 
betűvel szedettek a szótárban.

A szócikkek végén esetenként szerepel 
egy-egy rövid megjegyzés, NB (nota bene) 
rövidítéssel bevezetve, vastag betűvel szed
ve, amely didaktikai szempontból hasznos 
információkat nyújt. Ez általában utalás rö
vidítésre (Mark - NB: röv DM) vagy nyelv
tani információ (durchmüssen - NB: moz-
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gást kifejező igék rövid alakjaként haszná
latos).

A szócikk végén rombusszal bevezetett 
új sorban találhatók a frazeologizmusok, az
az az állandósult szókapcsolatok. Mivel 
ezeknek alkotórészei részben vagy teljesen 
elvesztették önálló jelentésüket, nem célsze
rű azokat vezérszavuk jelentésénél feltüntet
ni, ahogy ez több német egynyelvű szótár
ban történik.

Hessky Regina szótára kiválóan alkal
mazza azt a felhasználóbarát, a szakiroda
lomban kívánatosnak tartott módszert, 
amely által az egy címszóhoz tartozó szólá
sok, közmondások az előbb említett problé
mát elkerülendő a szócikk végére kerültek 
egy csoportba. A frazeologizmusok szócikk
hez való rendelése szótári alapon történt: az 
első főnévi komponensnél - amennyiben 
nincs ilyen, az első igénél, melléknévnél, 
határozószónál, névmásnál - találhatók meg 
a szótárban: Hunde, die bellen, beißen nicht; 
irren ist menschlich; doppelt (genäht) hält 
besser; einmal ist keinmal; alles in allem.

Összességében elmondható, hogy 
Hessky Regina modern, használóbarát szó
tára mindazoknak bátran ajánlható, akiknek 
a német nyelv tanulásában, oktatásában 
vagy bármilyen más használatában, elsősor
ban a megértés és a fordítás céljából egy 
megbízható, általános kéziszótárra van 
szükségük.

Kispál Tamás

Balázs Géza
Magyar nyelvkultúra az 
ezredfordulón
A-Z Kiadó: Budapest, 1998. 203 p.

Balázs Géza nyelvész és néprajzkutató (Eöt
vös Loránd Tudományegyetem) kötete a 
szerzőnek 1994-98 között született írásait 
tartalmazza, amelyeket az ún. információs 
forradalom, a megváltozott pártpolitika és 
politikai berendezkedés - és ezzel szorosan

összefüggően a média - sokszínűvé válása 
témakörében írt.

Szemléletének újszerű megközelítését 
legjobban a kötetet bevezető és záró tanul
mány mutatja be. - A bevezető tanulmány
ban - „Külső nyelvészet: kilépés a nyelvé
szetből, avagy a nyelvészet újramegtalálása” 
(pp. 9-23) - felvázolja a nyelvtudomány „út
ját”, rövid nyelvészeti futurológiába is bo
csátkozik, majd részletesen kitér a belső 
(nyelvleíró), illetve a külső (a nyelv antropo
lógiai, etnográfiai, cselekvés- és kommuni
kációközpontú) nyelvészet jellemzőire és 
módszerére. Pléh Csabához és a párizsi Kas
sai Györgyhöz hasonlóan maga is a konver
gencia híve: a nyelvről a belső és a külső 
nyelvészet kettősségében gondolkodik. - 
Záró írásában - „Hatóerők a nyelvstratégiá
ban” - (pp. 147-191) a belső nyelvészetből 
„kivezető” és a külső nyelvészet mezsgyéjén 
álló nyelv-stratégiáról (= nyelvi cselekvési 
programról) szól részletesen. Megjelöli an
nak együtthatóit, célját; s felvázolja a nyelv
stratégia kialakításában figyelembe veendő 
hatásokat; végül a nyelvstratégia területeit 
és módszereit mutatja be.

Vizsgálódásainak többsége a magyar 
nyelvre irányul. „A magyar nyelv jellege” 
(pp. 23-38) című tanulmányban a szerző a 
magyar nyelv jellemzőit mutatja be több 
szinten, végezetül megfogalmazza a magyar 
nyelv sajátosságaiból fakadó nyelvstratégiai 
feladatokat.

Két tanulmány a nyelvpolitikával foglal
kozik. Az első - „A magyarországi állam
nyelvek nyelvpolitikai tükörben” (pp. 
39-43) - írásban Balázs Géza történelmi 
korokra tagolva mutatja be, hogy a magyar 
államiság változásaival hogyan módosult az 
egyes nyelvek funkciója és státusza, illetve 
a politikai események hatására miként ala
kult a nemzetiségek egymáshoz való viszo
nya; utóbb miféle - néha meglehetősen ma
nipulált - megoldások születtek az egyes 
etnikumok vélt vagy valós jogainak védel
mére vagy éppen aláaknázására. - A „Név
politikai küzdőtér” (pp. 49-54) című írás 
középpontjában az áll, hogy a névkultúrába


