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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.
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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
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eldönteni, de talán ez a betűrendes megoldás 
tekinthető inkább „felhasználó-barátnak”.

A szóanyag összeállításában a szerző 
forrásai az őt körülvevő hétköznapi nyelv, 
azután a szépirodalom, az újságok, folyó
iratok, a rádió és a televízió nyelve, valamint 
saját kérdőíves gyűjtése volt. A kötet végén 
gazdag szakirodalmi bibliográfia található; 
ennek a nyelvi anyagát is feldolgozta 
Thomas C. Dahn. Nyilván akadnak majd 
olyan kifejezések, amelyeket nem tartalmaz 
ez a szótár sem, hiszen a magyar szlengben 
lehetnek térbeli változatok és állandóan lét
rejövő új kifejezések. (Érdekes volna a Ma
gyarország határán kívüli magyar nyelvtöm
bök szlengjéről többet tudni; ez azonban 
nem a Pécsett élő szerző feladata.)

A könyv jó tipográfiája segíti az áttekint
hetőséget. A vastag betűs címszavak után 
sima szedéssel találjuk először a magyar 
nyelvű magyarázatot zárójelben, majd a né
met megfelelést, illetve - szükség esetén - a 
német nyelvű magyarázatot, ismét zárójel
ben. Többjelentésű szó esetében a szerző 
megszámozza mind a magyar, mind a német 
jelentéseket. A kiegészítő anyag (szó szerinti 
fordításban megadott szavak, kifejezések, 
etimológiai, stilisztikai és szemantikai meg
jegyzések) szögletes zárójelben szerepel
nek. A szócikken belüli német és magyar 
nyelvi anyag, legtöbbször frazeológiai egy
ségek (valamint egyes rövidítések) dőlt sze- 
désűek.

Stilisztikai besorolást (például vulgáris, 
humoros) ritkán találunk a kötetben. Ennek 
feltehetően az az oka, hogy ezt nem is min
dig lehet egyértelműen meghatározni, mivel 
beszédhelyzettől függően változhat egyes 
kifejezések stilisztikai jellege.

A szó szerinti fordítás általában többféle 
információt ad. Persze az volna az ideális, ha 
mind a tartalom, mind a stílus szempontjá
ból vissza lehetne adni a magyar kifejezése
ket német nyelven; a legtöbb esetben azon
ban ez nem kivitelezhető. Ekvivalenciák 
megadásában a szerző az arany középutat 
választja, vagyis elkerüli azt a veszélyt, hogy 
ismeretlen szóval magyarázzon egy másik

ismeretlen szót. Ugyanakkor szem előtt tart
ja azt is, hogy a német - magas szintű - 
lexikográfiai metanyelv segítségével nem 
adható vissza egy-egy magyar köznyelvi ki
fejezés. Dahn, ahol csak teheti, először a 
mindenki számára érthető standard német 
megfeleléseket adja meg, s csak ezt követi a 
német szleng.

A művelt nyelvhasználó számára na
gyon hasznosak az etimológiai megjegyzé
sek; a kötet végén betűrendben felsorolja a 
német, a jiddis, cigány, szláv (cseh, lengyel, 
orosz, szerbhorvát, szlovák és szlovén), il
letve egyéb (angol, francia, olasz, román és 
spanyol) eredetű jövevényszavakat. Dicsé
retes a cigány eredetű magyar szleng kutatá
si hagyományának folytatása.

A könyv igen jól szerkesztett, átgondolt 
mű. Segédeszközként és olvasmányként 
nemcsak nyelvészek, nyelvtanárok és magas 
szintű nyelvhasználók számára ajánlható, 
hanem mindenki számára, aki magyar 
vagy/és német nyelvtudását bővíteni, frissí
teni, választékosabbá tenni kívánja. Sokol
dalúan használható könyv: a már említett 
alkalmazási lehetőségek mellett segíti a 
nyelvtudás ellenőrzését és a szövegértési ne
hézségek áthidalását is. Ez egyúttal azt je
lenti, hogy a magyar nyelvnek németek szá
mára történő tanításában (akár Magyaror
szágon, akár külföldön) is fontos segédesz
köz lesz ez a szótár.

Reméljük, hogy valamilyen formában 
megjelenik majd a friss német szleng ma
gyar lexikográfai feldolgozása: vagy az egy
re gazdagabb német-magyar szótárak kere
tében, vagy egy önálló műben.
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