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Noha a kötet - melynek a kék-fehér-piros- 
tól elszakadni merő borítójához máris csak 
gratulálhatunk - magától értetődően hasz
nálja a „tanulói szótár” kifejezést, ez külön 
magyarázatra szorul. A diákszótár magyar 
nyelvhasználatban kétnyelvű, rövidített) 
kiadványt jelent. Ha a Password tanulói szó
tár, a felületes szemlélő szerint nyilván di- 
úz£szótár. Nos, nagyot téved: ez egy (részben) 
új fajtájú, (részint) kísérleti tanulói szótár. S 
hogy a tanulói mit jelent?

Hogy milyen a kétnyelvű, azt mindenki 
tudja; legtöbbünk ismer egynyelvű szótára
kat; azt viszont kevesebben tudják, hogy a 
„tanulói” az egynyelvűek egyik fajtája. Ta
nulóbarát persze hagyományos kétnyelvű 
szótár is lehet, ha a tanulói igényeket szem 
előtt tartja. Mitől tanulói tehát egy angol 
értelmező szótár? Nos, az anyanyelvűeknek 
írottaktól az alábbi fő vonások különbözte
tik meg (a fontosabbak felé haladva): (i) el
választás-jelölés; (ii) részletes (IPA/APHI) 
átírás; (iii) képi illusztrációk; (iv) példagaz
dagság; szókapcsolatok kiemelt kezelése; (v) 
korlátozott magyarázó szókészlet; (vi) nyelv
tani, illetve használati információk.

A tanulói szótárak 2-3 ezer szavas korlá
tozott készlettel, egyszerűen magyaráznak. 
Ha egy ilyen definíciót szemügyre veszünk, 
a newt alatt pl. ezt találjuk: „newt /njuit/ 
noun a type of small animal which lives on 
land and in water.” Ebből pár dolgot megtu
dunk, csak azt nem, mi a newt - az ilyesmit, 
ugye, kétnyelvű szótárban szoktuk megnéz
ni. Ezen szótár alkotói azonban - igen he
lyesen - úgy döntenek: miért ne „súgna” 

azzal, hogy megadja a meghatározás után: 
tarajos gőte!

Szótárunk tehát ilyen kétnyelvűsített egy
nyelvű értelmező szótár: vesz egy angol
angol tanulói szótárat2, „lefordítja”, a fordí
tásokat a szócikkek végére illeszti, majd a 
kötet végére Mutatót készít belőlük. Kiemel
ve e koncepció üdvözlendő voltát, és hang
súlyozva, hogy ez a könyv dicsérendő vál
lalkozás, amelyet két- és egynyelvű szótárai 
mellé mindenkinek ajánlunk, az alábbiakban 
mégis a mű hibáiról írunk a fenti i.-vi. lista 
alapján - a megvalósításban ugyanis komoly 
hiányosságok vannak.

A Password a két fajta szótár minden elő
nyét - tudatosan - egyesíti. Ilyenkor a kis
ördög azt mondja: és valamennyi hátrányát; 
még ha az egynyelvűség tökéletlenségeit 
részben kiküszöbölik is a kétnyelvűség po
zitívumai, a kétnyelvűség hiányosságait pe
dig jótékonyan feledtetik a magyarázó szó
tár előnyei.

Nem foglalkozunk az alábbiakban az 
egyes elemek felvételének vagy kihagyásá
nak a kérdéseivel, a lexika modernségével. 
Ilyenek pozitív kiragadásának reklám-célú 
kiadványban lehet helye. Bármely szótárban 
igen hamar találni tíz-húsz-száz hasznos új 
szót - mint ahogy kritikai céllal is bárme
lyikben rá lehet mutatni pár tucatnyi hiány
ra, egyedi hibára.

1991-ben már jelent meg hasonló szótár 
Magyarországon; úgy tűnik azonban, hogy 
azt a jelen mű szerkesztői nem ismerik (el). 
A Thompson 's Dictionary3 angol- tanulók 
angol-magyar szótáraként hirdeti magát; a 
Bevezetése szerint a szerkesztők célja „egy- 
és kétnyelvű angol szótárak hasznos sajátos
ságainak ötvözése” volt.

A Password (a) nem jelöli az elválasz
tást (i) és (b) nem kínál (főszöveg-közi) ké
peket (iii); (c) az átírásról (ii) helyszűke mi
att nem tudunk szót ejteni4. A többi téren a 
szótár hibái háromfélék: (1) egy részük akár 
tanulói, akár kétnyelvűsített voltától függet-
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len; (2) másik részük a kétnyelvűsítés nyo
mán áll elő5; (3) legfontosabbak: a nyelvta- 
ni/használati információk csapdái, ahol a 
tanulói szótárnak a legjobbnak kellene len
nie.

A címszó ebben az alakban áll: A-Z/A to 
Z. A választható írásmódok - esetünkben A- 
Z és A to Z - közé ferde vonást, vagyis 
„per”-jelet tenni nem szerencsés. Ráadásul 
a címszó jobb helyen volna az axle vagy az 
atom után. Ez általános szerkesztési kérdés. 
Az A to Z meghatározása: ’a small book of 
information in alphabetical order, especially 
a guide to the streets of a town or city’. A 
fordítás: ától cettig. Ez bizony arra utal, hogy 
a magyar fordítás készítője csak a címszót 
látta, a meghatározást nem. Ez a kétnyelvű
sítés során természetesen megengedhetetlen.

Minthogy kiejtést nem kapunk, nem tud
juk meg, hogy az ejtés ^eito'zed/ - ezért is 
az atom szócikk után volna célszerű tenni. 
Ez sem tanulóbarát vonás.

A következőkben sorra veszem a szótár
nak fentebb említett három defektusát.

(1) A Password EHLD nem szögletes, ha
nem kerek zárójeleket használ a magyarázó/ 
pontosító kifejezések elkülönítésére: a draw 
up magyarul itt nem megáll [kocsi], hanem 
megáll (kocsi). Ez ellentmond a lexikográ
fiai elveknek.

Minthogy a Password „bokrosít”, szer
kesztői elmagyarázzák, hogy a szótárak két
féle elvet követhetnek szócikkeik felvéte
lében: a szigorú ábécérendet és a bokrosítást. 
Azt azonban nem teszik hozzá (nem vélet
lenül): a tanulói szótárak soha nem bokro- 
sítanak (nem véletlenül). Ennek a bokrosí- 
tásnak néhány kiragadott példája: a nobody- 
tól a no-hoz küld a szótár (mintha magyarul 
ilyet találnánk: senki ld. se-)', a no-nál így 
természetesen óriási a zsúfoltság. A no-go 
elem a go szócikkben eldugva szerepel.

(2) Térjünk át a kétnyelvűsítés elégtelensé
geire. A rally a meghatározás szerint ’to 
come or bring together again’, azaz ’össze
gyűjt’pl. ...rally his troops... vagy ’össze
gyűlik’, pl. The troops rallied... A magyar 
fordítás csak az utóbbiról vesz tudomást:

összeszed (embereket). A no-go a szótár sze
rint melléknév6, fordítása: belépni tilos. A 
hazard2 meghatározása ‘to put forward (a 
guess etc)', a szótárban fordítása: kockáztat. 
(Ez azonban kockáztat soha, csak megkoc
káztat lehet). A check szócikkben a ’some
thing which prevents or holds back’ : a check 
on imports után ez a fordítás áll: akadály. 
Minthogy a check mindig szándékos, az an
gol példa pedig azt jelenti: importkorlátozás, 
az akadály nem lehet a fordítás. A fenti pél
dák ismét azt sejtetik, hogy a fordító leg
alábbis nem mindig látta a definíciókat, csak 
a címszavakkal dolgozott. Az ancient 2. je
lentése ’very old’, azaz ősrégi, ódon', a pél
da: an ancient sweater. A szótár ezt adja 
fordításnak: ősi. Itt tehát egy ősi szvetterről 
van szó...

A kétnyelvűsítés egyik (mellék)terméke a 
magyar-angol Mutató. Noha a szótárban ol
vasható arra vonatkozó figyelemfelhívás, 
hogy ez nem „teljes értékű” szótár, ezzel 
igen finoman fogalmaz. Az efféle kifordítás, 
amelynek a Mutató az eredménye, köztudo
másúan „életveszélyes” vállalkozás, szám
talan buktatóval.7 A kifordított lista egyrészt 
túl sok, másrészt túl kevés - nyersanyag csu
pán. A feladat nagyságát a magyar Password 
készítői nem jól mérték fel: a Mutató félkész 
állapotban van. Olyan elemeket is tartalmaz, 
mint adósságba veri magát, addig nyújtóz
kodik..., küzdeniakarás (sic), jól ismert 
fogalom, szabálytalanságot követ el, sza
kadatlanul fecseg. Ezek a „rekordok” az 
Internet amatőr „szótáraira”, kétnyelvű lis
táira emlékeztetnek.

Külön sorban/címszóként szerepel a be
húz (karmot) és a behúz (vkinek); egyéb 
behúz viszont nincs. Az angol-magyar rész
ben a behúz tehát csak a retract valamint a 
clip, knock és sock fordításaként szerepel. 
Miként lehetséges, hogy a behúz nem szere
pel több szó fordításaként? A legkézenfek
vőbb ezek közül: draw in. A válasz: a draw 
in a szótár szerint egyetlen dolgot jelent: 
leáll [autó]. Mármost ahhoz, hogy a Mutató 
minimálisan használható legyen, a behúz mel
lett ott kellene állnia a draw in, pull back/
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in igéknek.8 A magyar-angol Mutató tehát 
nem egyéb a fordítások (szakember számá
ra talán érdekes) listájánál.

Két csemege a Mutatóból: a szavak között 
nincs beljebb, kijjebb, lejjebb - ám eköz
ben van lejjebb sorol. A feljebb alatt ez áll: 
move up. Nincs idén, tavaly, jövőre. Eköz
ben magával a jövő szóval hét elem is van, 
hét külön (!) sorban. Miért nagy baj ez? A 
válasz átvezet a kövekező ponthoz: a nyelv- 
tani/használati információkhoz.9

(3) A beljebb, feljebb stb. nehéz, megjó
solhatatlan középfokok. Az idén, tavaly, jö
vőre kifejezése angolul nehézséget okoz. Ez 
magyarul lexikailag három dolog, angolul 
csak egy: a year főnév egy jelzőféleséggel. 
A másik nehézség: a year elöljáró nélkül áll: 
this year, last year, next year.

Az egyik legfontosabb dolog, ami akár 
egy-, akár kétnyelvű angol szótárunkat tanu
lóivá teheti, az (legalább a fontosabb) főne
vek megszámlálhatatlanságára történő uta
lás. A szótár ebben sem következetes: nincs 
rá utalás pl. a software vagy a hardware 
szavaknál - mindkettő súlyos hiba számsze
rűként. A money szócikkben nincs ilyen fi
gyelmeztetés. Az information szócikkben 
keret figyelmeztet rá, hogy „does not have a 
plural”, ám e keret a „bokrosítás” miatt fél 
hasábbal lejjebb kerül magánál az informa
tion szónál, s így elveszettnek tekinthető. A 
furniture szócikkbéli keret arról tájékoztat, 
hogy főnevünk „collective noun”, és egyes 
számú igével jár. (Milyen egy „collective 
noun”?) Miért nem egyformák ezeknek az 
egyforma szavaknak a nyelvtani figyelmez
tetései? Az information is csak egyes szá
mú igével jár ! Miért csak a többes szám hiá
nyára figyelmeztet az information? A név- 
elős egyes szám - an information - éppen 
olyan súlyos hiba.

A nyelvtani információ tálalásában, a nyelv
tani fogalmak megismertetésében gyakran 
nem látjuk a tanulóbarát jegyeket. A will és 
a would igék nincsenek egymással egyeztet
ve; a would szócikk nem tud a múlt idejű 
feltételes használatról (I would have seen), 
sem a kérésben használt would-ról (would

you please...), sem a múltbeli szokásos cse
lekvésről (we would sit around listening to 
her stories). A will szócikk nem tud a ’nem 
akar/hajlandó’ jelentésről (the car won’t 
start). Nem találjuk, mikor használható 
mégis if után - a főszabály ellenében - a will 
és a would.

Nézzünk néhány nyelvtani fogalmat. Az 
adverb terminus magyar fordítása - hatá
rozót szó) - téves: ez csak határozószó lehet; 
a gerund sehol nem szerepel; a participle 
természetesen nemcsak melléknévi, de ha
tározói igenév is - a Password erről nem tud. 
Arról nem a Password tehet, hogy a finite 
kifejezés magyarázata „that has a subject”, 
s ez magyarul furcsamód ragozott; arról vi
szont igen, hogy a non-finite nincs benne a 
szótárban.

Végezetül: az Előszó szerint a szerkesz
tők remélik, hogy munkájuk legerősebb 
pontjai a jelentések és a stilisztika. Ennek 
fényében meglepő: a szótár nem egyszerű
en nem ad listát stílusminősítésekből, de 
egyáltalán nem használ stíluscímkéket.

Sue Atkins10 úgy véli: az egynyelvű szó
tár olyan, mint az egészséges táplálék, a két
nyelvű mint a junk food, a cukor vagy az 
alkohol - persze, persze - de az ember vala
hogy jobban szereti. íme a Nemzeti Tan
könyvkiadó receptje az egészséges, alkohol
mentes, mégis ízletes sörre: hasznos is, iha
tó is, de a kuncsaft ennél jobbat érdemel.

Lázár A. Péter

Jegyzetek
1 Mintha meg akarnák nehezíteni a bepillantást a 

szótárkészítés boszorkánykonyhájába. Ha megvizs
gáljuk az impresszumot, hat copyright sort, tíz nevet, 
és hat céget/kiadót találunk. Azután több minden 
megvilágosodik a kétnyelvűsített egynyelvű szótá
rak szerkesztési elveit kidolgozó Lionel Kemerman 
angol és a magyar változat alkotó szerkesztőjének, 
Magay Tamásnak a magyar nyelvű előszavában; 
még több, ha ellátogatunk a www.kdictionaries.com 
honlapra, amit melegen ajánlunk az érdeklődőknek.

2 A Chambers Concise Usage Dictionary 1999- 
ben felújított és átdolgozott kiadását, Password Pub
lishers Ltd.

http://www.kdictionaries.com
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3 Thompson ’s Dictionary for Hungarian Learners 
of English. Angol-, magyar szótár. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991.

4 Két apróság csupán lábjegyzetben: az átírások
ban a másodhangsúly nincs jelölve, ha az első szó
tagra esik; ezt tudatja is velünk a Pronunciation Guide. 
Nem tudja meg viszont a használó, miféle hang az 
/i/ illetve /u/: a happy ejtése /'hæpi/ - se /i/, se /i:/, 
míg a nutrition-é /nju'trijn/ - se /u/, se /u:/.

5 A szerkesztők maguk is több helyen beszámol
nak fenntartásaikról; kritikáim ennek figyelembe 
vételével íródtak.

6 Jelentése: ‘... which a person etc is not allowed 
to enter’.

7 Lionel Kernerman maga írja a Ke merman Dic
tionary News 1994. júliusi számában („The Advent 
of the Semi-Bilingual Dictionary” című írásában), 
hogy a Mutatóban címszónak alkalmatlan elemek
nek nem szabad maradniuk. Az ezek kigyomlálása 
révén kapott lista sem tartalmazza egy normál szó
tár valamennyi szavát, tehát a listát ki kell egészíte
ni. A Password-dei ez nem történt meg.

8 A draw in ilyen jelentéséről mellesleg sem a 
Cambridge Advanced Learner’s (2003), sem ‘à Long
man Dictionary of Contemporary English (2000) 
nem tud.

9 A Thompson ’s Dictionary szintén számítógépe
sen „kifordított” Mutatója, noha hasonló hibákkal 
terhes, már tartalmazta ezeket, és a this-hez küldi az 
olvasót.

10 Atkins, B. T. S. 1985. „Monolingual and Bilin
gual Learners’ Dictionaries.” in: R. F. Hson (szerk.). 
Dictionaries, Lexicography and Language Learning; 
Oxford; idézi: K. Nakamoto: „Monolingual or Bi
lingual, that is not the Question: the Bilingualised” 
Dictionary.” in: Kernerman Dictionary News No 2, 
1995 január.

Bárdosi Vilmos (főszerk.)
Magyar szólástár
Szólások, helyzetmondatok, 
közmondások értelmező 
és fogalomköri szótára
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003. 
XXIV + 952 p.

Állandósult szókapcsolattal, kifejezéssel 
érzékeltetve mindazt, ami ezt a művet nem
csak a nagyközönség, de a tudományos ku

tatás számára is fontossá teszi, nem túlzás azt 
mondani, hogy „új utakon jár,,.

A Magyar szólástár megjelenése, akár
csak a Magyar szókincstáré 1998-ban (szin
tén a Tinta Kiadónál, főszerkesztő: Kiss Gá
bor), valódi kulturális esemény. Ez a könyv 
ugyanis - Csefkó Gyula, Mihályi József és 
a talán legismertebb O. Nagy Gábor után - 
már a XX. és a XXI. század fordulójának 
lexikográfiai felfogását tükrözi. Főszerkesz
tőjének, Bárdosi Vilmosnak több francia szó
lásgyűjteménye is megjelent már, más-más 
szerkesztésben, a Les locutions françaises en 
150 exercices című egyetemi jegyzettől 
kezdve (1983) tankönyveken át - De fil en 
aiguille, Tankönyvkiadó \986; Redewendun
gen Französisch-Deutsch, Francke/Tübin- 
gen 1992, társszerzőkkel - a nagy Francia
magyar szólásszótárig (Corvina 1997). 
Ezekben nyomon követhető az a fejlődés, 
amely a fogalomköri csoportosításokat a 
visszakereshetőség szolgálatába állítja: az 
előzőekhez képest a Redewendungenbcn s a 
Francia-magyar szólás szótárban a szólások 
már kétnyelvű párhuzamokban jelennek 
meg, ráadásul értelmezések kíséretében, 
bőséges történeti, stilisztikai stb. kommen
tárokkal. Ezeknek a műveknek szótártörté
neti jelentősége is van: s ez a bidirekciona- 
litás (a kétirányú használhatóság) elvének az 
alkalmazása új területen, a frazeológia terü
letén. Bár egy szólásszótár nem törekedhet 
arra, hogy egyik-másik kétnyelvű szótárunk
hoz hasonlóan a dekódoló mellett a kódoló 
funkciót is betöltse, az említett szólásszó
tárak - a lexikográfiában egyedülálló módon 
- mindkét funkciót be tudják tölteni, hála 
fogalmi felépítésüknek, s ez egyik legna
gyobb értékük. Ezt a felfogást már „csak,, 
egy még újabb felismerés kellett, hogy 
kövesse: az tudniillik, hogy a jól bevált mód
szer egynyelvű szólástárakban is működtet
hető - a kétnyelvű szótárak dekódoló és kó
doló vagy más szóval passzív és aktív funk
ciója helyett két más használati irány: az 
értelmezés és a visszakeresés révén. A Ma
gyar szólástárban nemcsak annak nézhetünk 
utána, hogy mit is jelent egy adott szólás


