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szubjektív jelentését bemutató részben. A 
példamondatok segítségével sokszor olyan 
gyakorlati tudnivalókra, illetve csak a ma
gyar anyanyelvűek számára gondot okozó 
jelenségekre hívják fel a szerzők a figyel
met, amelyeket - azt hiszem - hiába keres
nénk más nyelvtankönyvben. Ilyen például 
a számnevek vagy a pflegen ige használatára 
vonatkozó útmutató. A könyv többféle, jól 
összeállított listát is közöl (pl. vonzatos igék, 
rendhagyó igék), melyek felsorolják mind
azt, amit a középiskolákban 4 évig német 
nyelvet tanuló diáknak tudnia kell, illetve 
amit a tankönyvként használt nyelvkönyvek 
tartalmaznak.

A könyv munkanyelve magyar, de a 
nyelvtani meghatározások minden esetben 
németül is szerepelnek. A német nyelvű pél
damondatok az új német helyesírás szabá
lyait veszik figyelembe. A könyv stílusa 
közvetlen, végig azt érezheti a tanuló, hogy 
a tudnivalók neki szólnak, az ő munkáját 
akarják segíteni. Mondhatnánk divatos szó
val azt is, hogy végre egy olyan „felhaszná
lóbarát” nyelvtankönyv került a könyves
boltokba, amely nem szigorú, személytelen 
szabályok gyűjteménye, hanem annak a 
nyelvoktatási koncepciónak felel meg, ami 
szerint a nyelvtan ismerete nem cél, hanem 
eszköz kommunikációs szándékaink meg
valósításában.

Gy. Szabó Judit
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464 p., ill. 431 p.

Az Akadémiai Kiadó a nagy- és kisszótár 
után most megjelentette magyar-német és 
német-magyar zsebszótárát is. A német 
nyelvi adatbázist 1998-ban hozták létre a 
régi Halász Előd-féle nagyszótár anyagából

kiindulva. Az „ős-Halász” idején még az 
első rész, a német-magyar szótár megjele
nését követően több mint négy évet kellett 
várni, amíg a magyar-német változat elké
szült. Ma az immár több milliót meghaladó 
lexikográfiai adatatnak a frissítése, bővítése 
és adott célra történő aktualizálása lehetővé 
teszi, hogy a „szótár-kistestvérek” ilyen vi
szonylag rövid idő alatt megjelenjenek.

Hogy a felhasználó egy konkrét szótárral 
elégedett lesz-e, az elsősorban két tényező
től függ: sikerült-e azt a szótárat kiválaszta
nia, amelyet az ő speciális felhasználói igé
nyeit legjobban megközelítve állítottak 
össze, továbbá, hogy a benne felhalmozott 
információk számára mennyire hozzáférhe
tők, mennyire tudja azokat saját nyelvhasz
nálatában értékesíteni. Mert a szótári szó
cikk talán a legsűrűbbre tömörített szöveg
fajta, amelynek teljes befogadása, dekódolá
sa nem mindenki számára magától értetődő. 
A szótárban az adatokat nagyon világosan, 
helytakarékosan, mégis áttekinthetően, átfe
dések nélkül kell szöveggé szervezni. Ezek 
a követelmények a zsebszótárak készítőire is 
érvényesek: a szűk terjedelem őket fokozott 
szócikk- és adattakarékosságra szorítja.

Nézzük meg, hogyan felelnek meg az új 
akadémiai kiadványok a fenti elvárásoknak. 
A megfelelő szótár kiválasztásának kérdése 
a szerkesztő oldaláról így merül fel: jól kell 
prognosztizálnia azoknak az idegen nyelvi 
igényeit, akik az adott szótárat használni 
fogják. Felmérésekre, felhasználói tapaszta
latok megbízható elemzésére alig támasz
kodhat. Mégis jó választ kell adnia arra a 
kérdésre, hogy kik és milyen célból fognak 
a zsebszótárhoz folyamodni.

Egy felhasználói csoporttal mindenkép
pen számolni kell: az utazókkal, turistákkal, 
akik helyzetükből adódóan a lehető legki
sebb méretű és súlyú nyelvi segédeszközt 
fogják igénybe venni, a „zsebükbe” tenni. 
Helyzetükből következik, hogy a zsebszó
tárnak könnyen kezelhetőnek, jól olvasható
nak kell lennie (nem lehet egészen apró be
tűs), tipográfiailag könnyen áttekinthetőnek 
(a lényeges tájékozódási pontoknak szembe-
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szökőnek), az információknak könnyen ért
hetőnek kell lenniük.

Az akadémiai zsebszótárak készítői va
lóban megcélozták ezeket a felhasználókat. 
A tipográfiai kialakításnál kétségkívül a fen
ti elvárások lebegtek a szemük előtt. A szó
anyag kiválasztásáról így írnak: „A szótár
ban elsősorban létező tárgyak, jelenségek, 
cselekvések megnevezései találhatók. (...) 
A szótár tartalmazza a legismertebb állatok, 
növények, anyagok, ételek, betegségek (...) 
neveit, az idővel kapcsolatos kifejezéseket 
és a leggyakoribb igéket, főneveket, kötő
szókat.” (Hogy a kötőszók pl. a határozó
szókkal vagy az elöljárószókkal szemben 
miért szerepelnek kiemelten, nem igazán be
látható. Szerencsére ez csak az előszóban 
van így.) A továbbiakban kiemelik, hogy az 
arányos szókészlet kialakításakor egyedül 
az utazással kapcsolatos szavak, kifejezések 
terén tettek kivételt. Valóban: mind a né
met-magyar, mind a magyar-német rész 
szóállományában nagyobb számban szere
pelnek azok a szavak, amelyekre egy külföl
di út során szükség lehet. Ugyanakkor jogos 
lehet a kérdés: miért nem vették ugyanígy 
figyelembe azt az alapvető szókincset is, 
amelyre egy külföldiekkel tett hazai séta 
során lehet szükség? A kultúrák közötti átjá
rás egyre inkább két- és többoldalú, és ez a 
tény a hagyományos szótártípusokra sem 
maradhat hatás nélkül.

Az előszó azt is leszögezi, hogy a szótár 
elsősorban a magyar anyanyelvű felhaszná
lók igényeit tartja szem előtt. A recenzens 
örült, amikor ezen szempont érvényesülése 
az alábbi finomságokban is tetten érhető 
volt: az alfabetikus szólistát földrajzi nevek
ből válogatott lista követi. Ebben olyan, né
met szóanyagban nem nyilvánvaló, viszont 
közkedvelt úti célok is megtalálhatóak, mint 
Milánó, Firenze, Velence. Pomázi Gyöngyi 
földrajzos érdeklődését mutatja, hogy a ma
gyar-német szóanyagban a Rák- és Baktérí
tő neve is megtalálható; ugyanakkor logikus, 
hogy Dávid Gábor Csaba a német-magyar 
irányban inkább várható előfordulású német 
tartományok neveit vette föl. Az a kérdés

viszont felvetődik, hogy a magyar városok 
német nevei (pl. Sopron, Győr) miért csak a 
német-magyar listában szerepelnek. Kár, 
hogy a német-magyar részben nem jutott 
hely a népneveknek (ez a kötet kb. 40 lappal 
rövidebb, mint a magyar-német). Ezt a dön
tést az indokolhatta, hogy a német nyelvű 
alak az országnév és a magyar ekvivalens 
ismeretében felismerhető, ami (a magyar 
anyanyelvű felhasználó esetében) fordítva 
nem lenne igaz.

Vessünk egy pillantást ezek után arra, 
hogyan tudnak segíteni ezek a kiadványok a 
szótározónak szavak, lexikai egységek he
lyes használatában. Ezen a ponton nemcsak 
az lényeges, milyen adatokat sikerült elhe
lyezni a szócikkekben, hogy ezek megadása 
következetes-e, hanem hogy mennyire ért
hetőek, „kiolvashatóak” ezek az informáci
ók a megcélzott felhasználói csoport számá
ra. A borítón azt olvassuk, hogy a szótár 
„több mint 30 ezer címszót és jelentést” , 
továbbá „65 ezer szótári adatot” közöl. Az
zal, hogy az adatok száma több mint kétsze
rese a szócikkek és jelentések számának, az 
átlagos műveltségű szótározónak még nem 
mondtunk sokat. De ha konkrétan utánané
zünk, hogy az igék tárgyas vagy tárgyatlan 
volta, a Perfektet képző segédigéje, erős igék 
esetében az igealakokon túlmenően legtöbb 
esetben mind a magyar, mind a német von- 
zatot megtaláljuk, sőt ha szükséges, utalást 
a stílusrétegre és magyarázatot a jelentés 
egyértelműsítéséhez, akkor meg kell enged
nünk, hogy ezek a zsebszótárak magasra 
tették maguknak a mércét és sok olyan in
formációt is nyújtanak, ami ilyen terjedelmű 
szótáraknál nem magától értetődő. Különö
sen jól sikerültek a jelentésmagyarázatok az 
igéknél: tömörek, egyértelműek és zsebszó
tárhoz mérten igazán nem fukarkodnak ve
lük: mindig megtalálhatók, ha elősegíthetik 
a pontosabb nyelvhasználatot. Természete
sen nemcsak az igéknél szerepelnek a jelen
tést egyértelműsítő, rövid és ügyesen alkal
mazott irányítószók, de gyakori szerepelte
tésük nyelvhasználtra nézve hasznos volta itt 
különösen szembeötlő. (Lehet, hogy a szer-
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kesztők nyelvtan-felfogása inkább igecent
rikus? (Ez a recenzensből csak rokonszenvet 
vált ki, s a szótárnak mindenképp javára 
válik.)

Mostohább elbánásban részesülnek 
ugyanis a főnevek. A névelőn kívül más adat 
nem szerepel: sem az egyes szám birtokos 
eset, sem a többes szám. Ez a megoldás 
részben azzal indokolható, hogy az egyes 
szám és a többes szám használata a két 
nyelvben az esetek igen nagy számában eltér 
egymástól: ahol a magyarban minden továb
bi nélkül használjuk a többes számot, ott a 
németben, még ha nem is „Singularia- 
tantum”-mal van is dolgunk, főleg csak az 
egyes szám használatos és fordítva. A tár
gyak és élőlények neveinél mégis nagyon 
hiányzik a többes számra sőt, adott főnév
csoportoknál a csak e. sz., csak t sz.-ra utaló 
adat. Találunk jelzést az átvitt értelmű hasz
nálatra, a stílusrétegre, az igekötők vagy elő
tagok elhagyhatóságára, mindenütt kielégí
tően tájékozódhatunk a kiejtésről és a szó
hangsúlyról.

Milyen nyelvi felkészültség kell ezeknek 
az információknak az értelmezéséhez? Úgy 
gondolom, hogy aki a nyelvet tanulja és nem 
egyszerűen idegen nyelvi környezetben el
sajátítja, az hasznosítani tudja ezeket az in
formációkat. Fölöslegesen nem hemzsegnek 
a szótárakban a nyelvtani fogalmak; a szófa
ji besorolást is csak homonimák esetében 
adják meg és akkor, ha a címszó az adott 
szócikkben megadotton kívül más szófajú is 
lehet, s így ez az információ meghatározó. A 
szótárak kihajtható hátsó borítóján található 
rövidítésjegyzék segíti az információk értel
mezését.

Jól szolgálják a szótár használhatóságát 
a makrostruktúra többi összetevői: a rövid 
előszó, a tömören és világosan, a nyelvtan
nal valamelyest hadilábon álló olvasó szá
mára is érthetően megfogalmazott szótár
használati tudnivalók, amelyeket a borító 
belső oldalán nagyon szemléletes táblázatos 
szócikk-bemutatás, a függelékben pedig a 
földrajzi neveken kívül a számok és a rend
hagyó igék listája egészít ki.

A fentiek értelmében remélhető, hogy a 
szótár használói egyet fognak érteni a bírá
lóval abban, hogy ezekkel a zsebszótárakkal 
tartalmas, nemcsak kezükhöz, hanem nyelv
ismeretükhöz is ügyesen „simuló” segédesz
közt kaptak.

Tamássyné Bíró Magda

Thomas C. Dahn
Wörterbuch der ungarischen 
Umgangssprache
Helmut Buske Verlag: Hamburg, 
1999. 328 p.

A Pécsett élő német szakember, Thomas C. 
Dahn könyvét a kontinens egyik legjobb ki
adója adta ki. Ez a szótár két szempontból is 
figyelmet érdemel: a) tudomásom szerint ez 
az első magyar-német szleng-szótár; b) a 
szerző filológiai és élőnyelvi kutatásai alap
ján eredeti művet alkotott. A könyvet a ma
gyar iránt érdeklődő németek (németül tu
dók), a magyart németek számára oktatók és 
a szleng-kutatók egyaránt jól felhasználhat
ják saját céljaikra.

A szerző általános célja az írott nyelvtől 
eltérő speciális kifejezések ismertetését: a 
különböző társadalmi csoportok, a fiatalok, 
diákok, katonák, illetve az alvilág által hasz
nált nyelvi anyagot - szótári formában.

A monográfia értékű gyűjteményben 
8000 szócikk, számos gyakorlati nyelvhasz
nálati útmutatás, hasznos etimológiai utalás 
található. A szavak a magyar betűrend sze
rint jelennek meg; ez megkönnyíti a címsza
vak megtalálását: első pillanatban láthatóvá 
válnak a szócikken belüli jelentések. Ennek 
a módszernek azonban az a hátránya, hogy 
a kifejezések esetében több munkát igényel 
a legmeghatározóbb szó szerinti keresés. Ez 
a dilemma valószínűleg felvetődik minden 
hasonló jellegű segédkönyv esetében; így 
például András T. László és Kövecses Zoltán 
Magyar-angol szlengszótár (Tankönyvki
adó: Budapest, 1994) című művében. Nehéz


