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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
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vagy közmondás, hanem annak is, hogy 
mikor/milyen helyzetben mit lehet monda
ni s hogy a lehetőségek között mi a különb
ség.

A Magyar szólástár három nagyobb rész
ből áll, s ezek közé még egy kisebb rész il
leszkedik. Az első részben maguk a szólá
sok, közmondások, helyzetmondatok talál
hatók címszavak (hívószavak, vezérszavak) 
szerint. A címszavak meghatározása alapve
tően névszóközpontú: ha van főnév a kere
sett kifejezésben, akkor ez a kifejezés az első 
főnévi tagja szerint kerül ábécérendbe (tehát 
az „új utakon jár,, kifejezés az út címszónál 
keresendő), a szóláshasonlatok vezérszava 
pedig a hasonlító szerkezet első névszói ele
me lesz (pl. a „fut, mint a nyúl,, kifejezés 
nyúl főneve). Ha a kifejezésben nincs főnév, 
akkor egy másik névszó (mint pl. a „most 
már aztán elég legyen!,, kifejezés elég mel
lékneve), vagy ha ez sincs, az első igei tag 
lesz a vezérszó (pl. „jól van eleresztve,,: el
ereszt). Mindez kicsit bonyolult lehet a gya
korlatlan szótárhasználó számára, ezért a 
szólástárban külön rész könnyíti meg a ke
resést, a szómutató (a mű végén), amely a 
szókapcsolatokat a bennük található minden 
tartalmas szónál felidézi. Például a szólás
tár első részében a veréb címszó alatt kifej
tett „jobb ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok,, szólás itt megtalálható mind a holnap, 
mind a jó, a ma, a túzok és a veréb szavak
nál. Az első nagyobb, „szótári,, rész és a szó
mutató között van a fogalmi körök mutatója 
a rokon értelmű kifejezéscsoportok vissza
keresése és az aktív, produktív, „kódoló,, 
szótárhasználat még hatékonyabbá tétele ér
dekében. Ha például hirtelenjében nem tu
dom, milyen kifejezéssel illessek valamit, 
amit kiválónak tartok, akkor utánanézhetek 
ebben a mutatóban a kiválóság fogalmánál, 
amely a fölérendelt minőség címszóhoz utal 
(ez alá még ilyen fogalmi körök tartoznak, 
mint hibátlanság, hibátlan; tökéletesség, tö
kéletes stb.), s itt válogathatok a különböző 
kifejezések között: az első bekezdésben idé
zett példán kívül még számos lehetőség kí
nálkozik. Ezt a fogalomköri részt előzi meg

egy pár oldalas, igen hasznos, szórakoztató 
rész, amely a leggyakoribb szólásértékű név
felidéző szókapcsolatokat tartalmazza (a 
fekete kontinens'. Afrika, a haza bölcse: Deák 
Ferenc, a hírős város: Kecskemét).

Külön kell szólni a Magyar szólástár 
anyagáról. Ez az anyag rendkívül széles körű 
és sokrétű. Vannak benne régies, ma már rit
kábban használt fordulatok is, de a mai be
szélt nyelvre jellemző anyag aránya ezekhez 
képest jóval nagyobb. A több mint 12 000 
szólás, helyzetmondat, közmondás 60 száza
lékát követi valamilyen minősítés; legtöbb
ször a bizalmas stílusréteg fordul elő, ugyan
ilyen a gyakorisága a választékos és a szleng 
rétegnek együtt, s a három a minősítéseknek 
kb. egy harmadát teszi ki. A többi minősítés: 
gúnyos, népies, pejoratív, régies, ritka, szé
pítő', tréfás, vulgáris - igen árnyalt tehát a 
skála. A szerkesztők - valamennyien a fra
zeológia, illetve a lexikográfia jeles műve
lői: Balázs Géza, Balogh Péter, Hessky Re
gina és Kiss Gábor - mindenre tekintettel 
voltak. Ez a könyv mind szerkezetének, mind 
gazdag és árnyalt anyagának köszönhetően 
méltán számíthat nagy népszerűségre.

Pálfy Miklós

Farkas Katalin és Kelemen János
Nyelvfilozófia
Budapest: Áron Kiadó, 2002. 251 p.

A jelen kötet a nyelvfilozófia néhány köz
ponti problémáját tárgyalja szisztematikus 
módon. A könyv forgatása közben mindjárt 
feltűnik, hogy a nyelvfilozófia mibenléte és 
története teljesen hiányzik belőle. Ennek ma
gyarázata az, hogy a mostani kötet Kelemen 
János A nyelvfilozófia története Platóntól 
Humboldtig című, ugyancsak az Áron Ki
adónál megjelent könyvének folytatása. A 
két kötet együtt egy teljes nyelvfilozófiai 
kurzus anyagát tartalmazza. Ahogy az elő
szóban is olvashatjuk, a szerzők a könyvet 
tankönyvnek szánták: bevezetésnek a nyelv-


