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Angolul tanulóink szótárválasztási 
szokásairól

Bevezető
A téma iránt Sue Atkins és Krista Varantola 1998-as tanulmánya keltette fel az érdek
lődésemet.1 Ebben egy EURALEX/AILA szótárhasználati kutatásról számolnak be, 
amelyet több mint ezer angolul tanuló nyugat-európai (francia, német, olasz és spa
nyol anyanyelvű) diák bevonásával végeztek. Az eredmények ismertetése mellett közzé
teszik kérdéseiket és vizsgálati módszereiket is, deklaráltan azzal a céllal, hogy mintát 
adjanak hasonló vállalkozásokhoz. Az itt ismertetett felmérés Atkins és Varantola ajánlá
saira támaszkodott, de sokkal szerényebb célt tűzött ki, mint az ő vizsgálatuk hazai meg
ismétlése lett volna: a szótárhasználaton bélül csak a szótárválasztásra összpontosított.

A következőkre voltam kíváncsi: Milyen szótárakat használnak a tanulók, és miket 
tartanak a szótáraik előnyeinek és hátrányainak? Milyen indíttatásból választják a szó
táraikat? Mennyire támaszkodnak tanáraik ajánlásaira, és mennyire bizonyulnak hasz
nosnak a tanári ajánlások? Milyen feladathoz milyen szótárat (kétnyelvűt vagy egy
nyelvűt) választanak? Mennyire használnak egynyelvű szótárakat? Hogyan vannak 
ellátva saját szótárakkal és mennyire élnek a könyvtárakban elérhető lehetőségekkel? 
Mennyi oktatást kapnak a szótárak használatához? Ahol van összehasonlítási alap, 
mennyire egyeznek az eredmények a nyugat-európai adatokkal?

2-4. osztályos (10-12. évfolyamos) középiskolásokat, középfokú nyelvvizsgára ké
szülő budapesti és vidéki egyetemistákat és főiskolásokat, közép- és felsőfokú nyelv
vizsgára készülő budapesti nyelviskolásokat, angol szakos budapesti egyetemistákat, 
köztük tanárjelölteket, valamint főiskolás budapesti és vidéki angoltanár-jelölteket kér
deztem meg szótárválasztási szokásaikról. A középiskolások között voltak már nyelv
vizsgát tett tanulók, kétnyelvű, 6 órás és hagyományos képzésben részesülők, gimnazis
ták és szakközépiskolások, zömmel budapestiek, de egy vidéki gimnázium is képvisel
tette magát.2

A kérdőíveket otthon kellett kitölteni, hogy a minden szervezeti hátteret nélkülöző 
vizsgálat az oktatást semmiképpen ne zavarja. Ezt azért is előnyösnek gondoltam, mert 
így a tanulók megnézhették (volna...) a szótáraik adatait, és a válaszok tanári besegí
tés nélkül születhettek meg. A megkérdezetteket semmi nem kötelezte a közreműkö
désre, így a kiadott kérdőíveknek a kisebbik fele, 175 darab érkezett vissza. (Közülük 
5 egy kísérleti, első változatból való, ezért az alábbiakban a megkérdezettek száma egyes 
kérdéseknél 170, másoknál 175.)

Túlsúlyban vannak a középiskolás válaszok, mert az ő körükben a tanáruk által 
kiadott feladatnak mégiscsak volt valami kötelező íze. A 94 középiskolás válaszoló 
megoszlása: 16 sikeres nyelvvizsgát tett gimnazista, illetve kéttannyelvű szakközépis-
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kólába járó 12. évfolyamos tanuló, 18 tanuló vesz részt 6 órás képzésben, 38 részesül 
hagyományos gimnáziumi oktatásban, 22 szakközépiskolás. A nyelviskolások száma 
14, az egyetemistáké és főiskolásoké 36, az angol szakosoké 26. A minta nem repre
zentatív, de remélem, hogy elégséges az érdeklődés felkeltéséhez.

1. Milyen szótárakat használnak a tanulók?
A vizsgálat tanulsága, hogy a tanulók nincsenek tisztában a szótárakat, illetve általá
ban a könyveket azonosító adatok mibenlétével. Bár a használt saját szótárakra vonat
kozó kérdés felsorolta a kért adatokat, alig néhány pontos válasz érkezett, legkevésbé 
rossz, de nem dicséretes a helyzet az angol szakos egyetemistáknál. Akadt, aki „ Ha
lászd rszágh féle 2 kötetes középszótár”használ, és még hárman Halász Előd nevé
vel azonosították a szótárukat 7, 8, illetve 12 évi angoltanulás után, egyiküknek ráadásul 
ez a leghasznosabb szótára, egy angol szakos egyetemista pedig „ Országh-Magyarics 
nagyszótár”-at nevezett meg! Ezekhez az esetekhez képest csupán gyermetegségnek 
tekinthetők „az iskola könyvtárának szótára”, „közepes szürke, fehér szótárak, már 
régebbiek”, „egynyelvűszótár” típusú meghatározások. A CD-k és az internetes szó
tárak azonosítása még a nyomtatott szótárakénál is gyatrábban sikerült. Célszerűbb lett 
volna, ha a kérdőív egy táblázatban felsorolja a nagy valószínűséggel várható szótárak 
adatait és a használt szótárak kipipálását kéri. Ebben az esetben a látott minta alapján 
a további szótárakról is jobb eséllyel várhattam volna a szükséges információk meg
adását. -A szótárhasználatot összefoglaló adatokat az 1. tábla tartalmazza.

A felmérésben a rendszeresen használt saját és nem saját szótárakra kérdeztem rá. 
Az 1. tábla fejléce mutatja, hogy ezen a két kategórián belül a kétnyelvű és az egynyel
vű szótárakat soroltam külön oszlopokba. A tábla adatkockáiban az „ny” rövidítés 
nyomtatott szótárat jelent. A CD-alapú és az internetes szótárak, sőt a szótárgépek 
sokszor, ha nem is mindig egy-egy nyomtatott szótár megfelelői korszerű hordozón, a 
kérdőív is ilyen szellemben kérdezett rájuk, de a válaszok alapján annyira önálló életet 
élő szótáraknak tűntek, hogy végül is külön tárgyalom őket. Nincs feltüntetve a táblá
ban az a néhány szótár, amelyről még az sem derült ki, hogy kétnyelvű vagy egynyel- 
vű-e, és nem szerepelnek a Halász Előd nevével fémjelzett szótárak. A „páros” kétnyelvű

7. tábla
A szótárhasználat 
összefoglalása

Rendszeresen használt saját 
szótárak száma

Rendszeresen használt nem saját 
szótárak száma

kétny. egyny. kétny. egyny.

Középiskolások
94 válaszadó

126 ny, 9 CD,
1 szótárgép

17 ny 6 ny, 2 CD,
16 internetes

1 ny

Felsőfokú int. hallgatói
36 válaszadó

52 ny, 8 CD 4 ny 5 ny, 6 internetes 3 ny

Nyelviskolások
19 válaszadó

34 ny, 4 CD 10 ny 1 ny, 7 internetes 2 ny

Angol szakosok
26 válaszadó

36 ny, 4 CD,
3 szótárgép

31 ny 1 ny, 1 CD,
6 internetes

13 ny

Összesen
175 válaszadó

248 ny, 25 CD,
4 szótárgép

62 ny 13 ny, 3 CD,
35 internetes

19 ny,
2 internetes
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szótárak esetében a tanulók sokszor nem mondták meg, hogy angol-magyar vagy 
magyar-angol szótáruk van, vagy megvan mindkettő. Mivel több esetben tapasztalha
tó volt, hogy a párokat egy szótárként kezelik, külön közlés híján úgy tekintettem, hogy 
a tanulónak megvan a pár mindkét tagja. Az angol-magyar/magyar-angol párokat egy 
szótárnak számítottam.

Az alábbiakban először a nyomtatott szótárakról, majd az internetes szótárakról, 
azután igen röviden a CD szótárakról és végül a szótárgépekről lesz szó.

1.1. Nyomtatott szótárak
A 175 tanuló 261 kétnyelvű és 81 egynyelvű nyomtatott szótár használatát jelentette. 
A legalább valamennyire azonosítható kétnyelvűeket a szótár terjedelme és a szerzők 
személye alapján 21 kategóriába sikerült sorolni. Az adathiányok kivédésében nagy 
segítséget nyújtott a Magyar Nemzeti Bibliográfia. A több mint 40 különböző vagy 
legalábbis különbözőnek tűnő egynyelvű szótár azonosítására és kategorizálására nem 
vállalkoztam.

1.1.1. Kétnyelvű szótárak
A 261 nyomtatott kétnyelvű szótárból valamilyen szinten azonosítható volt 236 szó
tár. Nem volt elég az azonosításhoz például a „külker szótár" megjelölés, és az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban sem sikerült rátalálni bizonyos Závodszky angol-magyar/ 
magyar-angol szótárára.

A válaszok feldolgozásakor igyekeztem kikövetkeztetni a megoldást, például ami
kor a szótár azonosítása „Akadémiai Kiadó, kisszótár", a választás oka pedig „aján
lották az Akadémiai Kiadó szótárait, ez volt a legolcsóbb" volt, jó lelkiismerettel be
soroltam a szótárat Magay-Kiss 1995-ös kisszótáraihoz. Hiába feltételezhető viszont, 
hogy a csupán Országh László nevével fémjelzett, évmegjelölés nélküli szótárak kö
zül néhány valójában társszerkesztős szótár, ilyenkor kénytelen voltam ragaszkodni az 
egyszerű „Országh-szótár” kategóriához. Bizonytalan például, hogy az „ Országh, 
Magay ” azonosítás az 1981 -es kéziszótárat vagy az 1998-as angol-magyar nagyszótárat 
fedi, ha nem volt semmi fogódzó, akkor ezeket a szótárakat azonosíthatatlan kétnyelvű- 
eknek kellett tekintenem. Több esetben tapasztaltam, hogy a kéziszótárat nagyszótár
nak nevezik.

A többé-kevésbé azonosított szótárak használatára vonatkozó főbb számadatokat a 
2. tábla tartalmazza. A tábla 21 sora egy-egy szótárról, illetve szótárcsoportról közöl 
három adatot. Az első oszlop a szótár(csoportok)at azonosítja. Sajnos nem sikerült 
önállóan számolni az 1990-es és 2000-es Magay-Országh magyar-angol kéziszótá
rak és a 2000-es és 2001-es Lázár-Varga szótárak használatát. A szegényes azonosítá
si lehetőségek miatt szükség volt egy-egy puszta „kisszótár”, „kéziszótár” és „nagy
szótár” kategóriára, valamint a már említett egyszerű „Országh-szótár” sorra is. Egy 
kategórián (kis-, kézi-, nagy- és útiszótárak) belül a szótárak első megjelenésük idő
rendjében követik egymást, bár az újabb és újabb kiadások miatt az időrend informá
ciós értéke viszonylagos. A második oszlop mondja meg, hogy az adott szótár(ak) 
használatát hányán jelentették, ha angol-magyar/magyar-angol párról van szó, akkor 
a / jel előtt az angol-magyar szótárak száma, utána a magyar-angol szótárak száma 
szerepel. A harmadik oszlopban található, hogy hány esetben ajánlotta tanár a szótá
rat, az utolsó oszlop pedig azt mutatja, hány esetben találják a tanulók az adott szótárat
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2. tábla
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Nyomtatott kétnyelvű szótárak sz.száma tan.ajánl. leghaszn.

kisszótárak

Országh a-m/m-a kisszótár (cop. 1966) 27/26 1 1
Magay-Kiss a-m/m-a kisszótár (1995) 13/12 - 4
Kis- v. zsebszótár a-m/m-a (egyéb adat nélkül) 6/6 - -

kéziszótárak

Országh a-m/m-a kéziszótár (cop. 1971) 47/45 9 12
Országh-Magay a-m kéziszótár (1981) 37 11 9
Magyar Chambers (1992) 1 - -
Bíró-Willer a-m/m-a kéziszótár (1996) 5/3 - -
Borók-Fashola a-m/m-a kéziszótár (1998/2000) 2/1 - -
Országh-Magay-Futász-Kövecses a-m kéziszótár (1999) 3 2 1
Magay-Országh m-a kéziszótárak (1990 és 2000) 20 1 7
Takács a-m/m-a kéziszótár (2000) 1/- - -
Lázár-Varga a-m/m-a kéziszótárak (2000 és 2001) 12/11 4 -
Oxford a-m szótár nyelvtanulóknak (2002) 1 - 1
Kéziszótár a-m/m-a (egyéb adat nélkül) 6/6 - -

nagyszótárak

Országh a-m/m-a nagyszótár (cop. 1976/1963) 29/25 5 5
Országh-Magay a-m nagyszótár (1998) 7 4 4
Országh-Futász-Kövecses m-a nagyszótár (1998) 4 3 2
Nagyszótár a-m/m-a (egyéb adat nélkül) 1/1 - -

útiszótárak
X

Magay et al. a-m, m-a útiszótár (1972) 1 - -
Szilfai angol úti kisokos (cop. 1994) 1 - -

Egyéb

Országh a-m/m-a szótár (egyéb adat nélkül) 12/12 1 -

a leghasznosabbnak. Egy szótár csak akkor lehet a „leghasznosabb”, ha a tanulónak 
legalább két szótára van.

A szótárak előnyeire és hátrányaira vonatkozó kérdéssel nem kívántam a tanulók
kal értékeltetni a szótárakat, csupán a - jobb szó híján - szótár-tudatosságukra voltam 
kíváncsi. A következőkben az egyes előnyök/hátrányok után zárójelben az említések 
száma szerepel.

Az öt leggyakrabban említett pozitívum közül háromnak az értékéből levon vala
mennyit, hogy a kérdőíven példaként szerepeltek: szinte mindig megtalálom benne, amit 
keresek (55), hasznosak a példák (31), könnyű eligazodni egy szó több jelentése kö
zött (23). Értékesebbek az önálló megfogalmazások: könnyű benne keresni, egyszerű
en lehet benne megtalálni a szavakat, átlátható a szerkezete (29), egyszerűen használha
tó, könnyen kezelhető (17), részletes, nagyon sok szó van benne, rengeteg témakörből 
találok benne szavakat (10), sok különböző jelentés benne van (7), sok segítséget ad
nak a nyelvtani kódok (ez a kérdőíven példaként is szerepelt) (7). Érdekes lenne tudni, 
mire gondolt a következő megjegyzés szerzője: „nem csak egy, hanem a többi jelenté
sét is leírják [sic!], mert találkoztam már az. ellenkezőjével is’\ és megmosolyogtató, 
hogy egy szótár dicséreteként fogalmazódott meg a rácsodálkozás az angol nyelvre:
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„rengeteg szó van benne, amelyeknek sok jelentésük van” További előnyök: haszno
sak a kifejezések (6), segíti a nyelvtantanulást (6), az amerikai és a brit megfelelőt is 
megadja (3), igen alapos (2), tradicionális (2), érdekes (2), kiemeli a rendhagyó igéket 
(2), az igék után használt prepozíciókat is megadja a jelentéssel együtt, a vonzatok is 
fel vannak tüntetve (2), általánosan elterjedt, mindenhol elérhető (2), gyors a haszná
lata az egynyelvű szótárakhoz képest (2). Egyetlen válaszadó említette pozitívumként 
a mértékegységeket tartalmazó és hasonló egyéb függelékeket. „Nem mindig van kéz
nél számítógép” - írja a nyomtatott szótára javára egy általában CD-szótárt használó 
tanuló.

Viszonylag sok dicséret érte a kisszótárakat: elférnek mindenhol, könnyen hordoz
hatók, angol könyv olvasásakor kényelmesebb a használatuk (10). Az Országh-féle 
kisszótár pozitívuma, hogy „nem terjengó's, az alapvető' dolgokra szorítkozik” (1), 
mások ugyancsak pozitívumként azt írják róla, hogy részletes, sok szó benne van, kb. 
minden megvan benne, ami a középfokú szinten szükséges, az angoltanulás kezdetén 
nincs szükség nagyobb szókincsű szótárra (4). A kéziszótárak esetében is pozitívum
ként említik a nem túl nagy méretet (4).

Mivel a fenti erények nem igazán szótár-specifikusak, sőt javarészt minden jobb 
szótártól elvárható tulajdonságok, érdemes idézni a néhány egyedi megjegyzést. Or- 
szágh-Magay 1981-es angol-magyar kéziszótárát dicséri: „felhívja a figyelmet a kül
földiek jellemző hibáira ”, „ a szavak jelentését a gyakorlatban használt sorrendben adja 
meg”. Szilfai 1994-es angol úti kisokosának előnye: „nagyon hasznos párbeszédek 
vannak benne”. Magay-Kiss 1995-ös kisszótáráról kiemelik: „levél és életrajzi pél
dák vannak benne”, „mai napig is még könyvfordításhoz, is rengeteg dolgot megtalá
lok benne, amit máshol nem” (az utóbbi egy angol szakos egyetemista megjegyzése). 
Országh-Magay-Futász-Kövecses 1999-es angol-magyar kéziszótáráról írják: „tar
talmaz. szólásokat, közmondásokat, tartalmazza a modern élet szavait, pl. gaz.d. élet, 
parlamentáris dem., távközlés stb. szavai”, „könnyebbé tette a felkészülést a középfo
kú nyelvvizsgára, és ott is könnyen lehetett használni ”. Több egyedi pozitív megjegy
zést kapott Lázár-Varga 2000 és/vagy 2001-es szótára: „autentikus”, „felhasználóba
rát”, „minden lap alján van gyakorlati segítség”, „az összetéveszthető'szópárokat ki
emeli”, „segít az angol kifejezéseket megtalálni”, „a lapok szélén meg van jelölve a 
szavak kezdőbetűje”, „könnyű, mert olyan szerkezetű lapra van nyomtatva”.

Akadt, aki a bizony már elavult 1971-es Országh-féle kéziszótár javára könyvelte 
el a megszokást: „megszoktam a sulis éveim alatt” - jegyezte meg egy nyelviskolás. 
Egy középiskolás írta ugyanerről a szótárról: „Nincs túl sok előnye, de mivel ez van, 
ezt kell használni. Tudom, hogy van korszerűbb szótár is, ami pontosabb, bővebb, de 
nem fogom megvenni. Arra, amire én használom, ez. is megjelel.”

A hátrányos tulajdonságokra nem adott példát a kérdőív, ezeket önállóan fogalmaz
ták meg a tanulók, valószínűleg ennek is betudható, hogy a pozitívumoknál jóval ke
vesebb negatívumot említettek: nincs meg minden szó, nem találok meg mindent (12), 
nem mindig lehet kiigazodni a sok jelentés között (4), nem elég áttekinthető (2), néha 
félrevezet, nem pontosan adja meg a jelentést (2), hiányzik a lapszéli ábécé a gyors 
szótározáshoz (2). A tanulóknak nem közömbös a szótár fizikai megjelenése: nagy 
méretű, ezért nehezen hordozható, nagyon nehéz (ez összhangban van a kisszótárak 
dicséretével) (8), ragasztott, könnyen rongálódik, igénytelen külső (4).

Néhány egyedi negatívum is érdemes az idézésre. Bizonyíték, hogy a tanuló nem
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tudja, mi mindenre lenne jó a szótára bevezetője: „néha beleraknak ilyen furcsa jele
ket, pl. 1 ”. Talányos kifogás: „a szótár ragozott alakokat és szósz.erkez.eteket nem iga
zán tartalmaz. ”. A még mindig széles körben használt és jónak tartott 1971-es Országh- 
szótárral szemben egyedi fenntartások: „nem ír le minden jelentést”, „nem alapos” - 
ezek a kifogások valószínűleg az eltelt bő harminc év számlájára is írhatók, emellett 
egy tanuló szerint a szótár „magyartalan kifejezéseket tartalmaz”. Országh-Magay 
1981-es angol-magyar kéziszótáráról írják: „esetenként csak idegen szavak szótárával/ 
értelmező kéziszótárral együtt alkalmazható”, „kissé nehéz megtalálni a 'sub-entry'-ok 
alatt felsorolt kontextusokat”. Egy válaszadó szerint Országh-Magay 1998-as angol
magyar nagyszótárának „szóhasználata néha régies”. A válaszokban egyetlen som
másan negatív vélemény található, Bíró-Willer szótáráról írja egy sikeres nyelvvizs
gát tett gimnazista, sajnos indoklás nélkül: „nem vagyok megelégedve vele.”

1.1.2. Egynyelvű szótárak
Az 1. tábla 81 nyomtatott egynyelvű szótár használatát mutatja, közülük valamilyen 
szinten azonosítható volt 42 szótár. 19 szótár esetében a főbb számadatokat a 3. tábla 
tartalmazza, szerkezete azonos az 1. tábláéval. A tábla végén felsorolom azt a 23 szó
tárat, amelyekre csak egyetlen bejelentés érkezett és nem minősültek leghasznosabb 
szótárnak, valamint tanári ajánlás sem támogatta őket.

Mivel ezeknek a szótáraknak a bibliográfiai azonosítására nem vállalkoztam, a 
tanulók által közölt adatokat adom meg. Nagy valószínűséggel állítható, hogy a szótá
rak száma pontos könyvészeti számbavétel után sem lenne lényegesen kisebb. A kép 
nagyon tarka, ezen belül számarányukat tekintve vezetnek az Oxford szótárak, máso
dik helyen állnak a Longman szótárai.

Az egynyelvű szótárak erényeinek felsorolásakor a tanulók kevésbé támaszkodtak 
a kérdőíven található példákra, mint a kétnyelvűek esetén, a pozitívumok köre válto
zatosabb. Ez nyilván annak tulajdonítható, hogy az egynyelvű szótárakat főleg az an
gol szakos hallgatók használják, több egynyelvű szótárt használnak, mint a másik há
rom kategóriába tartozó válaszadók együttvéve (44 bejelentés 37-tel szemben), tőlük 
pedig el is várható a tudatosabb vélemény formálás. Ennek ellenére a megjegyzések nagy 
többsége az egynyelvű szótárak esetében sem szótár-specifikus, hanem illik általában 
minden egynyelvű szótárra. A pozitívumok között első helyen áll a példák dicsérete 
(14). Jó néhányan értékelik, ha a szótáruk áttekinthető, könnyű benne megtalálni a 
szavakat (12). Előnynek minősítik a tanulók, ha a definíciók érthetőek, rövidek, de 
alaposak (9), és ha általában minden keresett szó megtalálható (9). Viszonylag sokan 
jelzik az ábrák hasznosságát (8). További dicsérő megjegyzések: az egynyelvű szótár 
hasznos a szó használatának megértéséhez, a pontos használathoz nyújt segítséget (7), 
egy szó magyarázatából is sokat lehet tanulni, más szavakat is meg lehet ismerni belő
le (4), jó, hogy benne vannak a vonzatok, a prepozíciós kifejezések (3), kifejezéseket 
is tartalmaz (2), a kiejtés is megtalálható benne (2), átláthatók az egy-egy címszóhoz 
tartozó információk (2), hasznosak a szinonimák (2), autentikus, anyanyelvűek készí
tették (2), egyértelműbb a szavak értelmezése, mint a kétnyelvű szótárak esetén (2), 
„néhány szó jelentését könnyebb a definíciói alapján saját kútfőből megtalálni” (1). 
1-1 alkalommal szerepeltek még a következők: „tanáraim szerint az egynyelvű szótár 
elősegíti az. illető nyelven történő gondolkodást”, elmagyarázza a szó jelentését, leírja 
a főbb jelentéseket, modern, olyan szó is megtalálható benne, ami a kétnyelvűben nem,
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3. tábla
Nyomtatott egynyelvű szótárak sz.száma tan.ajánl. leghaszn.

The American Heritage Dictionary 3rd ed. (1994) 1 1 1
Basic English 1 1 -
Collins for Advanced Learners 1 - 1
Collins Cobuild New Student's Dictionary 1 - 1
Longman (egyéb adat nélkül) 3 2 1
Longman Dictionary of English Language and Culture 3 1 1
Longman Dictionary of Contemporary English 4 2 4
Longman Idioms Dictionary (1998) 1 - 1
Longman Language Activator (1993) 2 - 1
MacMillan English Dictionary (2002) 1 1 1
Oxford (egyéb adat nélkül) 17 6 10
Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 1 7
Oxford Advanced Dictionary 2 - 1
Oxford Advanced Encyclopedic Dictionary (1994) 1 - 1
Oxford Dictionary of Current English ed. by R.E. Allen (1987) 1 - 1
The Little Oxford Dictionary (1994) 1 - 1
Oxford Wordpower Dictionary 2 1 2
Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms 1 - 1
Webster (egyéb adat nélkül) 2 - 1

Cambridge (egyéb adat nélkül), Cambridge International Dictionary of English (1995), Chambers 
Paperback Dictionary Thesaurus (1999), Collins Cobuild Learner's Dictionary (1996), Dictionary of British 
History, etimológiai szótár (egyéb adat nélkül), Longman etimológiai szótár, Oxford Compact Eng
lish Dictionary by Catherine Soanes, 2nd ed., Concise Oxford Thesaurus (2002), Oxford Dictionary & 
Thesaurus (2000), Oxford Elementary Learner's Dictionary, The Oxford English Dictionary ed. Simpson- 
Weiner, 2nd ed. (1989), Oxford English Dictionary (több mint 20 kötetes), Oxford English - English 
Monolingual Dictionary (for Advanced Learners of English), Oxford English Idioms, Oxford English 
Minidictionary compiled by Joyce M. Hawkins, revised 3rd ed. (1994), Oxford Learner's Dictionary of 
Current English, Oxford Mini Thesaurus, The New Shorter Oxford English Dictionary ed. Lesley Brown, 
3rd ed. (1993), Oxford Student Dictionary, Penguin Business English Dictionary, Penguin Dictionary of 
Phrasal Verbs, The Random House Basic Dictionary of Synonyms and Antonyms ed. Lawrence Urdang 
(1960, Ballantine Books).

érdekes, felhasználóbarát, rendkívül alapos, ki vannak emelve a fontos dolgok, tartal
maz nyelvtani útmutatót, tartalmaz rövidítéseket, hasznos a nyelvvizsgán. Akárcsak a 
kétnyelvű szótáraknál, az egynyelvűeknél is szempont a méret, előnyös, ha a szótár kis 
méretű, könnyen hordozható (4), és negatívum, ha túl nagy (2).

Egy-egy tanuló a Collins Cobuild Learner’s Dictionary (1996) és a Longman Dic
tionary of Contemporary English javára írja, hogy van bennük szógyakoriság-mutató, 
ezzel összhangban valaki az OALD hiányosságának minősíti a gyakoriságmutató hiá
nyát. A Longman Dictionary of Contemporary English és az OALD pozitívumaként 
említi egy-egy válaszadó a tematikus oldalakat, illetve a témakörök szerinti csoporto
sításokat. Figyelemre méltó, hogy a Longman Dictionary of Contemporary English-t 
mind a négy bejelentője a leghasznosabb szótárának minősíti, egyikük ráadásul tuda
tos szótárválasztó: „összehasonlítottam a beszerezhető többivel, és ez nyerte el legjob
ban a tetszésemet.” Egyedi dicséreteket kapott a Longman Language Activator (1993) 
is: „rengeteg beszélt nyelvi fordulat”, „az. aktív nyelvhasználatban (de soksz.or még az.
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angolról magyarra való fordításkor is az. árnyalatok megértésében is) rendkívül nagy 
segítséget nyújt”. A Longman Idioms Dictionary „nemcsak hasznos, de rendkívül szó
rakoztató is”. Az OALD-ről írják: „hasznosnak és érdekesnek találom a mellékleteket 
is”, „rettenetesen sokat lehet beló'le tanulni”.

Akadnak, akik hátránynak minősítik az egynyelvű szótárak természetes velejáró
ját, miszerint a definíciókban előfordulhatnak ismeretlen szavak (5), egy válaszadó 
viszont megjegyzi: „aki nem érti az. idegen nyelvű magyarázatot, ne használja.” Meg
hökkentő, hogy egy tanuló negatívumnak tartja a Longman Dictionary of Contemporary 
English „ viszonylag limitált szókincs ”-ét (Longman Defining Vocabulary), amely a kb. 
2000 leggyakoribb angol szóból áll - nem zárható ki, hogy egyszerűen rossz helyre 
írta a választ, hiszen ez a limitált szókincs sokkal inkább pozitívuma a szótárnak. Mind
össze ketten írják a szótárukról, hogy ráférne egy kis frissítés, hiányoznak az „aktuá
lis” szavak, bár ez bizonyosan több szótárra érvényes. Egy válaszadó hiányolja a szó
tárából a szinonimák és antonimák kiemelését, egy nehezményezi, hogy sok szólást 
nem talál meg. Egy tanuló a Collins Cobuild New Student’s Dictionary szemére veti, 
hogy „a végében a 100 oldal nyelvtani összefoglaló nehéz”. A szótárak fizikai jegyei 
közül elítélően jegyzik meg a gyenge papírminőséget (2) és a túlságosan kicsi betű
méretet (I).3,4

Atkins és Varantola vizsgálati alanyai több mint 80 különböző egy- és kétnyelvű 
nyomtatott szótárt (és csak nyomtatott szótárakat) használtak, a kutatási jelentés az 
egynyelvűek közül csak a két leggyakoribbat említi meg, első helyen az Oxford Ad
vanced Learner’s Dictionary (1974), második helyen a Longman Dictionary of Con
temporary English (1978) szerepel.5 Ezzel összhangban van a magyarok szótárválasztási 
preferenciája, de úgy érzem, hogy a tanulóink által használt egynyelvűek szórása túl
ságosan nagy.

7.2. Internetes szótárak
Az internetes szótárak használatának adatait a 4. tábla foglalja össze, szerkezete azo
nos a 2. és 3. tábláéval.

A 175 megkérdezett közül összesen 28 (16%) jelentette internetes szótárak hasz
nálatát. A 37 bejelentés 4 kétnyelvű szótár, 2 egynyelvű szótár és 9 azonosítatlan szó
tár között oszlik meg, az azonosítatlan szótárak nagy valószínűséggel a 4 kétnyelvű 
szótár valamelyikéhez tartoznak.

4. tábla
Internetes szótárak sz.száma tan.ajánl. leghaszn.

kétnyelvűek
Az MTA SZTAKI szótára 17 - 2
A Morphologic szótára (MoBiDic) 4 - -
A Szegedi Tudományegyetem szótára 3 - -
A Lezlisoft szótára 2 - -

egynyelvűek
Merriam-Webster Online 1 - -
Oxford Advanced Learner's Dictionary 1 - -

Egyéb
Azonosítatlan szótárak 9 - 1
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A 37 bejelentésből 12 esetben a tanulók a szótárat az elérés módjának, a megfelelő 
wcb-lapnak a megadásával azonosították, 1 tanuló akadt, aki megadta a szótár nevét is 
és a web-lapot is. Feltételeztem, hogy a több szótárat is felajánló wcb-lapokról a tanu
lók mindegyik ténylegesen elérhető szótárat használják legalább bizonyos mértékben, 
így került regisztrálásra a Lezlisoft szótára, az egyetlen, amelyet önállóan senki nem 
jelentett. A listavezetőt, a SZTAKI-szótárat 14 esetben egyértelműen jelentették, mind
össze 3 esetben szerepelt többszótáras web-lapon. A 9 azonosítatlan szótár esetében 
3 tanuló jelezte, hogy nem tudja megmondani, milyen szótárat használ, 6 mintha nem 
is lett volna tudatában, hogy több lehetséges internetes szótár közül kellene az általa 
használtat azonosítania.

Az internetes szótárakat 20 esetben otthonról és csupán 6 esetben iskolából/könyv- 
tárból használják. 1 nyelviskolás a munkahelyéről is szótároz a hálón. 2 tanuló két 
helyről is használja a netes szótárakat, 3 tanuló nem válaszolt erre a kérdésre.

Az internetes szótárak használatát egyszer sem bátorította tanári ajánlás. Nem egy
értelmű, hogy ezt minek kell tulajdonítani: a tanárok nem ismerik az internetes szótára
kat, vagy ellenkezőleg, jól ismerik a negatívumaikat. A SZTAKI-szótár népszerűsége 
arra enged következtetni, hogy inkább az első verzió az igaz, mert a tanárok nyilván
valóan nem hívták fel a figyelmet ennek a szótárnak a veszélyeire. A 175 megkérdezett 
közül 3 tartja valamelyik internetes szótárat a leghasznosabb szótárának.

A kérdőívek az internetes szótárak következő erényeit sorolják fel: gyorsabb begé
pelni a keresett szót, mint kikeresni egy könyvből, és a keresés is gyors (a gyorsaság a 
számítógép használatából magától értetődően következik, de ez van a legnagyobb ha
tással a tanulókra: a 28 válaszadó közül 19 külön megemlíti), a szótárak egyszerűek és 
könnyen átláthatók, mindig elérhetők, ha amúgy is gépnél dolgozunk, nem foglalnak 
helyet az asztalon, a neten lévő angol szövegek olvasását jelentősen megkönnyítik, aki
nek állandó internet-kapcsolata van, annak külön pénzbe nem kerülnek. Nem internet
specifikus előnyök, de a tanulók pozitívumként megemlítik, hogy a szótárak sok szi
nonimát, kifejezést és szóösszetételt is tartalmaznak, jelölik a kiejtést. Egy válaszadó 
akkor használja az internetes szótárt, ha egyébként is a gépen dolgozik, tehát például 
olvasáskor soha. Egy válaszadó akadt, aki egyértelműen előnyben részesíti a nyomta
tott szótárat, mert az mindig kéznél van, a számítógépet viszont hosszadalmas bekap
csolni, és nem szereti a képernyő vibrálását.

A messze legnépszerűbb SZTAKI-szótár előnyei még: több kifejezés található benne, 
mint a kéziszótárban, „tapasztalataim szerint a legfelhasználóbarcitabb program”, 
állandóan bővül, a szavakat nem kell teljes egészében tudni, hogy megtaláljuk a he
lyes megfelelőt (ami igaz, de megjegyzendő, hogy ezt a szegedi egyetem szótára is 
tudja). A SZTAKI-szótár a másik nyelvi megfelelőket ömlesztve közli, ezt a komoly 
hátrányt egyetlen nyelviskolai tanuló jegyzi meg: „nem mindig jövök rá, hogy egy szó
nak melyik az. odaillő' megfelelője, és ez.en csak egy tanár vagy egy nagyon jó angolos 
tud segíteni.” A Merriam-Webster felhasználójának megállapítása: „könnyen kereshető', 
a teljes szótár használható, etimológia is.” Más szótár-specifikus megjegyzést a kér
dőívek nem tartalmaznak.
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1.3. CD szótárak
28 tanuló (16%) jelentette CD alapú szótár használatát, ugyanannyi, mint internetes 
szótárakét. Az adatokat az 5. tábla foglalja össze, szerkezete azonos a 2-4. táblákéval.

5. tábla
CD szótárak sz.száma tan.ajánl. leghaszn.

kétnyelvűek
Országh nagyszótár 8 - 3
GIB 3.0 6 - 3
MoBiDic, MobyMouse 2 - -
Magay-Kiss 1 - -
ET-AUDIOCOM beszélő szótár/talking dictionary 1 - -

Egyéb
Azonosítatlan szótárak 10 - 2

A CD szótárakat nem tudtam azonosítani, a tábla kizárólag a tanulók közlésein alapul. 
Mint az 1. tábla mutatta, minden tanulócsoportból voltak bejelentők, nagy részük ki
emeli a szótárhasználat egyszerűségét és gyorsaságát, néhányan a hordozhatóságot, 
akadnak viszont, akik negatívumként értékelik, hogy nincs mindenhol számítógép. Az 
Országh nagyszótárt gyűjtőnévként szerepeltetem, egyetlen esetben egyértelmű, hogy 
Országh-Magay angol-magyar nagyszótáráról van szó, és van, aki egyszerűen csak 
„Nagyszótárát jelölt meg. Pozitívumok: a legtöbb keresett szó benne van, megadja 
mind a brit, mind az amerikai kiejtést. Negatívumok: nem minden keresett szó talál
ható meg, maga a program is tartalmaz hibákat, egy tanuló pedig kifogásolja, hogy „ egy 
keresett szóra nagyon sok szinonimát ad meg, még azt is, aminek 10. jelentése a kere
sett szó A GIB 3.0 hátránya, hogy „ másképp jelöli a kiejtést, mint a nyomtatott szótá
rak”, és „ lehetne kicsivel részletesebb, bővebb ”. Az ET-AUDIOCOM-ról megjegyzik, 
hogy van benne szövegfordító funkció is. A teljességgel azonosíthatatlan szótárak hasz
nálói közül egy tanuló pozitívumként kiemeli, hogy „van külön kifejezésre keresés”.

1.4. Szótárgépek
A kitöltött kérdőíveken összesen három szótárgép szerepel, ezekkel kapcsolatban szin
tén csak a bejelentők közléseire támaszkodom. A Worldlink electronic translator-t egy 
gimnazista jelenti, a Quicktionaryt két angol szakos egyetemista, a tti electronic trans
lato r/communicatort szintén egy angol szakos egyetemista. Mind a négyen kiemelik a 
kellemesen kis méretet és a keresés gyorsaságát. A Worldlinkről nem közöl részleteket 
a tanuló. A Quicktionary rendkívül nagy adatbázissal dolgozik, körülbelül 500 ezer, 
illetve a másik bejelentő szerint 400 ezer szócikket tartalmaz, az angol szavakat szken- 
neli, magyar > angol irányban nem szkennel, de enélkül is lehet keresni, és bár vannak 
hibák benne, az egyik hallgató a leghasznosabb szótárának minősíti. A tti 4 nyelvű 
zsebfordító nyelvenként 4000 szavas adatbázissal, tulajdonosa különösen utazáskor látja 
jó hasznát.
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2. Milyen indíttatásból választják a tanulók a szótáraikat?
A 6. tábla önmagáért beszél. Az angol-magyar/magyar-angol párok egy szótárnak 
számítanak. Egy szótárnak több indoka is lehet, egyes esetekben pedig a válaszadók 
nem indokoltak. A kategóriák nem különülnek el élesen egymástól, a második és har
madik helyen álló „családi örökség” és „a szüleimtől kaptam” indoklások akár össze 
is vonhatók, ebben az esetben ez az indoklás kerülne az első helyre, az összes saját szótár 
38%-a a családból származik, ezen belül a kétnyelvű szótárak 46%-a, az egynyelvű- 
eknek azonban csak alig 5%-a. Örvendetes a tanári ajánlások előkelő helyezése, az 
összes szótár csaknem 21%-át tanári indíttatásra szerezték be, ezen belül a kétnyelvű 
szótárak 18%-át és az egynyelvűek 32%-át. Az arányok jelzik a tanári felelősséget a 
szótárak ajánlása terén, erre a 3. pontban még visszatérek.

6. tábla
A szótárválasztás indoka kétnyelvű egynyelvű összesen

tanár ajánlotta/ajándékozta/jutalomkönyv 44 ny 20 ny 64 ny
ez volt otthon, családi örökség, szülő, idősebb testvér használta 59 ny 2 ny 61 ny
a szüleimtől kaptam 55 ny, 2 CD 1 ny 56 ny, 2 CD
ajándékba kaptam 14 ny, 6 CD 6 ny 20 ny, 6 CD
egyszerűnek tűnt a használata 13 ny, 2 CD - 13 ny, 2 CD
árban megfelelő volt 13 ny 2 ny 15 ny
„mert ez a legjobb" / bízom a névben 8 ny 4 ny 12 ny
ajánlották 7 ny 4 ny 11 ny
könyvesbolt ajánlotta 7 ny - 7 ny
nyelvvizsgához kaptam/szereztem be 1 ny 3 ny 4 ny
ez volt a könyvesboltban 3 ny - 3 ny
az általános iskolában ezt kellett használni 2 ny - 2 ny
ezt láttam meg először a könyvesboltban 1 ny - 1 ny
ezt találtam 1 ny - 1 ny
ezt kaptam külföldről, külföldi ismerős ajánlotta - 1 ny 1 ny
anyanyelvű ajánlotta a bolt választékából - 1 ny 1 ny

Érdemes néhány szót ejteni a névbe vetett bizalomról. Ez a szempont hol a beszer
zés indokaként, hol a szótár erényeként merült fel, az adatokat ebben a táblában össze
sítettem. A 8 kétnyelvű szótár közül 7 az Országh-féle kéziszótár általában év nélkül, 
de az egyik 1973-as kiadás, egy másik pedig 1986/87-es - ekkor már létezett Országh- 
Magay angol-magyar kéziszótára, és a hiányos adatközlések miatt valószínű, hogy több 
esetben is társszerzős szótárról van szó, amelyek azonban „Országh-szótár” néven 
maradtak a köztudatban: „ezt mondják a legjobb kétnyelvű szótárnak”, „ez. a szótár 
talán a legelterjedtebb Magyarorszógon”, „ez ‘a* kétnyelvű szótár”. 1 válaszadó em
líti kifejezetten Magay-Országh 1990-es szótárát: „ ez. volt a legelterjedtebb és a legel
fogadottabb”. Mind a 4 egynyelvű szótár Oxford-szótár, 2 nincs közelebbről azono
sítva, 2 egyértelműen az OALD: „bízom az. Oxford névben”, „ez. ‘az’ egynyelvű szótár 
középfoktól felfelé, it’s a must”.



Angolul tanulóink szótárválasztási szokásairól 39

3. Mennyire bizonyulnak hasznosnak a tanári ajánlások?

7. tábla
Tanár által ajánlott 
(saját) szótárak

Kétnyelvű egynyelvű

összesen
ebből

összesen
ebből

középiskolások

leghasz
nosabb

egyetlen leghasz
nosabb

egyetlen

23 3 8 7 6 -
felsőfokú int. hallgatói 13 7 4 2 1 -
nyelviskolások 4 2 - 5 3 -
angol szakosok 4 2 - 6 5 -
Összesen 44 14 12 20 15 -

A kétnyelvű szótárak esetén a tanár által beszerezni ajánlott szótáraknak bő negyede a 
tanuló egyetlen szótára. Ezek a tanulók a középiskolások és a középfokú nyelvvizsgá
ra készülő egyetemisták-főiskolások közül kerülnek ki, körükben tehát nagy a tanár 
felelőssége. 32 esetben a tanulónak több (legalább két) szótára van, ezek közül 14 eset
ben, az esetek 44%-ában a tanár által ajánlott szótár a leghasznosabbnak bizonyult. Az 
egynyelvű szótárak közül a tanár által ajánlott szótár az esetek 75%-ában a tanuló leg
hasznosabb szótára lett. Az adatok fényében a középiskolások kétnyelvű szótárai te
rén nagyobb tanári segítségnyújtásra lenne szükség.

4. Milyen gyakran használnak a tanulók 
egynyelvű szótárakat?

8. tábla
Egynyelvű szótárak 
használata

soha ritkán rendszeresen 
(minden 
héten)

állandóan 
(szinte 

naponta)

nem 
válaszolt

középiskolások 34 43 15 - 2
94 kérdőív 36% 46% 16% 2%
felsőfokú int. hallgatói 12 19 4 - 1
36 kérdőív 33% 53% 11% 3%
nyelviskolások
14 kérdőív

— 7 
50%

5 
36%

2 
14%

—

angol szakosok
26 kérdőív

- 4 
15%

13
50%

9 
35%

-

Összesen 46 73 37 11 3
170 kérdőn/ 27% 43% 22% 6% 2%

A 8. tábla adatai szerint egynyelvű szótárt a középiskolások több mint harmada soha 
nem használ, és majdnem a fele is csak ritkán vesz kézbe. A könyvtárhasználat szor
galmazásával ezen az arányon javítani lehetne a szülők pénztárcájának megterhelése 
nélkül, bár így is jobbak vagyunk Nyugat-Európánál: Atkins és Varantola adataiból 
kiszámíthatóan az ő vizsgálati alanyaiknak ugyancsak 27%-a soha nem használ egy
nyelvű szótárt, de míg a magyarok 28%-a gyakran használ egynyelvűt, a nyugat-euró
paiaknak csak 22%-a (anélkül, hogy az egynyelvű szótár használatát önmagában ab-
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szolút értéknek tekintenénk). A várakozásnak megfelelően az angol szakosok használják 
a legnagyobb arányban az egynyelvű szótárakat, de az ő körükben is akad 15%, akik 
csak ritkán nyúlnak utánuk, ez pedig szomorú adat.

Ezeket az adatokat érdemes azzal együtt vizsgálni, hogy milyen feladathoz milyen 
szótárat választanak a tanulók. Ennek összefoglalását a 9. tábla tartalmazza, a százalé
kokat kerekítve adom meg, ezért az összegük nem feltétlenül 100%. Zárójelben Atkins 
és Varantola százalékadatait közlöm.

9. tábla
Szótárválasztás feladattípusonként 
kérdőívek száma: 170

egynyelvűt kétnyelvűt is-is nem válaszolt

(i) ismeretlen angol szó 
megértéséhez pl. olvasás közben

47
28(34)%

115
68(61)%

6
4(5)%

2 1%

(ii) magyar szó angol 11 152 6 1
megfelelőjének kikereséséhez 6(10)% 89(87)% 4(3)% 1%
(iii) ismert angol szó helyes 89 72 5 4
használatának ellenőrzéséhez 
fordítás vagy fogalmazás közben

52(54)% 42(43)% 3(3)% 2%

(iv) egyéb feladathoz 21
12%

56
33%

9
5%

84
49%

Az egynyelvű szótárak választásának gyakoriságára és a feladattípus szerinti szótár
választásra vonatkozó válaszok csaknem 20 esetben ellentmondtak egymásnak.6 Az 
anomáliák általában arra engedtek következtetni, hogy az „egynyelvűt” és „kétnyel
vűt” oszlopot többen felcserélték. A feltehető tévedések helyenként közömbösítik egy
mást, de összességében az egynyelvű szótárat használók aránya valószínűleg kicsit 
alacsonyabb, mint az a tényleges válaszokat tükröző táblák számaiból látszik. Az ered
mények hasonlítanak a nyugat-európaiakhoz, ismeretlen szó kikereséséhez mindkét 
irányban a kétnyelvű szótárak használata dominál, a többé-kevésbé ismert angol sza
vak használatának pontosításához többen nyúlnak egynyelvű szótár után. Angol szö
veg megértéséhez a nyugat-európai tanulók 6-7 százalékkal nagyobb arányban hasz
nálnak egynyelvű szótárt, ebben előttünk járnak. Számomra meglepetés volt, hogy 
magyar szó angol megfelelőjét a tanulók 6%-a egynyelvű szótárban keresi, hajlottam 
arra, hogy ebben a kérdőív téves kitöltése is szerepet játszik, a nyugat-európai 10% 
azonban hitelesíti a hazai eredményt. Az anyanyelvi szavak angol megfelelőjét a két
nyelvű szótárban való keresés után viszonylag ritkán ellenőrzik a tanulók egynyelvű 
szótárban, az összesen 6 említés mind az angol szakos hallgatókat dicséri (13. tábla). 
Mivel a magyar kérdőív nem kínálta fel ezt a válaszlehetőséget, az „is-is” megjegyzé
sek a tanulók saját kezdeményezéséből születtek, így teljesen megbízhatóak.
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4.1. Középiskolások szótárválasztása feladattípusonként

10. tábla
Szótárválasztás feladattípusonként, 
középiskolások kérdőívek száma: 94

egy 
nyelvűt

két-nyelvűt is-is nem válaszolt

(i) ismeretlen angol szó 17 75 - 2
megértéséhez pl. olvasás közben 18% 80% 2%
(ii) magyar szó angol 5 88 - 1
megfelelőjének kikereséséhez 5% 94% 1%
(iii) ismert angol szó helyes 51 38 2 3
használatának ellenőrzéséhez 
fordítás vagy fogalmazás közben

54% 40% 2% 3%

(iv) egyéb feladathoz 8 33 3 50
8% 35% 3% 53%

Ismeretlen szó kikereséséhez a középiskolások az átlagnál nagyobb arányban kétnyel
vű szótárt használnak, ami megfelel a várakozásnak. Ismert angol szó használatának 
ellenőrzéséhez gyakorlatilag az átlagnak megfelelően használnak egy- és kétnyelvű 
szótárt. Egyéb megemlített feladatok, amelyekhez egynyelvű szótárt választanak: mon
datírás egy szóval, szinonimák keresése, kifejezések keresése, prepozíciós alakok ki
keresése, angol szó magyarázata angolul. Megemlítik még, hogy dolgozatíráshoz két
nyelvű szótárt választanak, és egy tanuló jelzi a számítógépes angol oktató játékokban 
lévő szótár használatát.

4.2. Egyetemisták és főiskolások szótárválasztása 
fela da ttípusonkén t

11. tábla
Szótárválasztás feladattípusonként, 
felsőfokú int. hallgatói 
kérdőívek száma: 36

egynyelvűt kétnyelvűt is-is nem válaszolt

(i) ismeretlen angol szó 
megértéséhez pl. olvasás közben

8
22%

26 
72%

2
6%

-

(ii) magyar szó angol 
megfelelőjének kikereséséhez

3 
8%

33
92%

- -

(iii) ismert angol szó helyes 
használatának ellenőrzéséhez 
fordítás vagy fogalmazás közben

10
28%

25 
69%

1
3%

(iv) egyéb feladathoz 2
6%

17
47%

- 17
47%

Ismeretlen szó kikereséséhez a hallgatók az átlagnál kisebb, de a középiskolásoknál 
valamivel nagyobb arányban használnak egynyelvű szótárt, ismert angol szó haszná
latának ellenőrzéséhez azonban az átlagos 52%-kal szemben csak 28%-uk fordul az 
egynyelvűtekhez, és különféle egyéb feladatokhoz is szignifikánsan előnyben részesí
tik a kétnyelvű szótárakat, 47%-ban jelöltek meg kétnyelvűt az átlagos 33%-kal szem
ben. Az egyéb feladatok között ketten megemlítik a szinonimák közüli választást, 
amihez egynyelvű szótárt használnak, levélíráshoz és angol nyelvű nyelvtankönyv 
szavainak kikereséséhez kétnyelvűt választanak.
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4.3. Nyelviskolások szótárválasztása feladattípusonként
12. tábla

Szótárválasztás feladattípusonként, 
nyelviskolások kérdőívek száma: 14

egynyelvűt kétnyelvűt is-is nem válaszolt

(i) ismeretlen angol szó 
megértéséhez pl. olvasás közben

9 
64%

4
29%

1
7%

-

(ii) magyar szó angol 
megfelelőjének kikereséséhez

- 14 
100%

- -

(iii) ismert angol szó helyes 
használatának ellenőrzéséhez 
fordítás vagy fogalmazás közben

10 
71%

4
29%

(iv) egyéb feladathoz 3
21%

5
36%

- 6
43%

A nyelviskolások az átlagnál jóval nagyobb mértékben használják az egynyelvű szó
tárakat, ami összhangban van azzal, hogy nyilván komolyabban veszik a nyelvtanu
lást, mint azok, akik - legalábbis nagy átlagban tekintve - csak kötelező penzumot 
tudnak le. Annak ellenére előnyben részesítik az egynyelvűeket, hogy átlagosan csak 
5 éve tanulják a nyelvet az előző két tanulói csoport 8-8 évével szemben. Az egyéb 
feladatok között itt is a szinonimák közötti választást említi meg egy tanuló, amihez 
egynyelvű szótárt használ, egy másik pedig az angol nyelven történő fogalmazáshoz 
kétnyelvű szótárat választ.

4.4. Angol szakosok szótárválasztása feladattípusonként

13. tábla
Szótárválasztás feladattípusonként, 
angol szakosok kérdőívek száma: 26

egynyelvűt kétnyelvűt is-is nem válaszolt

(i) ismeretlen angol szó 
megértéséhez pl. olvasás közben

13
50%

10
38%

3 
12%

-

(ii) magyar szó angol 
megfelelőjének kikereséséhez

3 
12%

17
65%

6
23%

-

(iii) ismert angol szó helyes 18 5 2 1
használatának ellenőrzéséhez 
fordítás vagy fogalmazás közben

69% 19% 8% 4%

(iv) egyéb feladathoz 8
31%

1
4%

6
23%

11
42%

Az angol szakos hallgatóknál természetes az egynyelvű szótárak dominanciája. Az 
egynyelvűt igénylő egyéb feladatok között szerepel szinonimakeresés, kiejtés ellenőr
zése, példamondatok keresése, fogalmak angol nyelvű magyarázata, állat-, növény- és 
ruhanevek magyarról angolra fordítása. Egy hallgató szakszöveg olvasásához mind
két szótártípust használja.
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5. Hogyan vannak ellátva a tanulók saját szótárakkal, és 
mennyire használnak más szótárakat?

14. tábla

5.1. Hány saját szótára van a tanulóknak?

Saját szótárak száma 0 1 2 3 4 5 6 7 szótárak száma 
átlagosan

középiskolások
94 kérdőív

2 48 28 15 - 1 - - 1,6

felsőfokú int. 
hallgatói 
36 kérdőív

- 12 20 3 1 - - - 1,8

nyelviskolások
19 kérdőív

— 2 8 8 — 1 — 2,5

angol szakosok
26 kérdőív

- 1 9 12 3 1 2,7

Összesen
175 válaszadó

2 63 65 38 4 1 1 1 2

A 14. tábla oszlopai a 0, 1,2, 3 stb. számú szótárral rendelkező tanulók számát mutat
ják. Az angol-magyar/magyar-angol párok ebben a táblában is egy szótárnak számí
tanak. A saját szótárt nem jelentő két középiskolás közül az egyik internetes szótárt 
használ, a másik 12 éve tanul angolul, magántanárhoz is járt, valószínűleg van szótára, 
csak nem tartotta fontosnak kitölteni az adatokat. Az 5 különböző saját szótárral ren
delkező középiskolás már sikeres nyelvvizsgát tett, egyik egynyelvű szótárát verseny
eredményéért kapta, és egyike azon keveseknek, akik pontosan megadták a kért adato
kat. A várakozásnak megfelelően az angol szakos hallgatóknak és a már önálló kere
settel rendelkező nyelviskolásoknak van a legtöbb szótáruk, az angol szakosok nemcsak 
tanuláshoz, hanem munkához is használják a szótárakat. Úgy gondolom, hogy a saját 
szótárral való ellátottság jónak mondható.

15. tábla

5.2. Milyen gyakran használnak a tanulók nem saját szótárakat?

Nem saját szótárak 
használatának 
gyakorisága 
kérdőívek száma: 170

soha ritkán gyakran állandóan nem válaszolt

(i) nyomtatott szótárat
amit az órán a tanár 59 79 19 3 10
kioszt 35% 46% 11% 2% 6%
önálló tanuláshoz 81 58 18 4 9
könyvtárban 48% 34% 11% 2% 5%

(ii) CD-alapú szótárat
tanórán 145 6 2 - 17

85% 4% 1% 10%
könyvtárban 134 17 4 - 15

79% 10% 2% 9%
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6 válaszadó volt, akik gyakran használnak nem saját szótárat, de a válaszuk értéket 
elbizonytalanítja, hogy nem adták meg egyetlen ilyen szótár adatait sem. A 15. tábla 
számai azt mutatják, hogy a tanulók az órákon nem ismerkednek eleget a különböző 
vagy legalább a legjobb, legkorszerűbb szótárakkal, és az iskolai vagy egyéb könyvtá
rakban elérhető lehetőségek kihasználására nem éri őket elég késztetés.

6. Mennyi oktatást kaptak a tanulók
a szótárak használatához?
Ez a kérdés szigorúan véve nem tartozik a szótárválasztás témaköréhez, de ki akartam 
használni a felmérés adta lehetőséget a megválaszolására. Az ideális az lenne, ha a 
tanulók rendszeresen és konkrét feladatok megoldásához kapcsolódóan foglalkozná
nak a szótárak használatával. A kérdés megfogalmazása nem volt szerencsés, mert 
többféle igenlő választ is lehetett adni, így az arányok csak hozzávetőlegesen állapít
hatók meg. Az eredményeket a 16. tábla tartalmazza.

16. tábla
Tanítottak-e a szótárak 
használatára?

kérdőívek száma: 170
összes igen: 82 (48%) 
összes nem: 81 (47%)
nem válaszolt vagy értékelhetetlen: 7 (4%)

Igen válaszok futólag szisztematikusan

Feladatmegoldás 
részeként

önálló témaként

középiskolában 41 13 3
főisk./egyetemen 7 1 1
nyelviskolában 4 2 1
magántanárnál 7 5 4
általános iskolában 7 - -
Összesen 66 21 9

39% 12% 5%

Az összes megkérdezettnek csak körülbelül a fele kapott valamiféle képzést a szótá
rak használatát illetően, és 39% is csak futólag közölt ismeretekre emlékszik (mivel 
ők kaphattak szisztematikus oktatást is, a tényleges arány valamivel jobb lehet), 17% 
számol be rendszerezett oktatásról. Az eredmény nem ad okot az elégedettségre, bár 
jobb a nyugat-európainál, Atkins és Varantola adatai szerint a megkérdezettek 60%-a 
semmilyen oktatást nem kapott a szótárhasználat terén, valamennyi nem-szisztemati
kus oktatásra 25% és rendszerezett oktatásra is csak 14% mondott igent.7 Válaszadó
ink körében a nyelvtanulással töltött időnek nincs szerepe, az igennel és nemmel vála
szolók átlagosan egyformán 8-8 éve tanulták a nyelvet, ezen belül a középiskolások 
8-8 éve, a nyelviskolások 5-5 éve, az angol szakosok 11-11 éve. Egyedül az egyete
misták és főiskolások körében mutatkozott hajszálnyi különbség, az igennel válaszo
lók nem egészen 9 éve, a nemmel válaszolók átlagosan 8 éve tanultak angolul. Egyet
len angol szakos hallgató állította, hogy minden lehetséges helyen feladatmegoldások 
részeként is és önálló témaként is tanították a szótárhasználatra. Egy szintén angol
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szakos megkérdezett válasza 18 évnyi tanulás után: „Nem emlékszem. Lehet, hogy volt 
valami itt-ott. Inkább azok a ‘képek’ ugranak be, amikor én tanítom ezt a saját diákja
imnak.”

7. Összefoglalás
Ha a jelen dolgozat eredményeként néhány osztályban az angolórákon a tanulók job
ban megismerkednek a hozzáférhető és a tudásszintjüknek megfelelő szótárakkal, ha 
megtanulják, hogyan használják őket célratörően, és ha ösztönzést kapnak a könyvtá
rak nyújtotta lehetőségek gyakoribb kihasználására, akkor a vizsgálatba fektetett munka 
nem volt hiábavaló. Megnyugtatónak érzem, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 
nem vagyunk alábbvalóak Nyugat-Európánál. Örömmel fogadnám, ha a közölt szám
adatok alapján egy-egy témában mélyebbre ható elemzések születnének.8

JEGYZETEK
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lapok tetején szerepeljen az oldalon előforduló első/utolsó szó; 4. példamondatok, kifejezések 
legyenek. Negatívum, ha 1. elavult szavak szerepelnek; 2. nehéz benne keresni; 3. nincsenek pél
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„Magay-Kiss angol-magyar és magyar-angol zsebszótár, Oxford Advanced Encyclopedic Dic
tionary, Longman Language Activator és Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms 
-a 4 szótár együtt alapkészlet a munkához (nyelvtanítás és fordítás), ha bármelyik hiányzik, 
bajban vagyok, ez. a készlet együtt szinte bármilyen felmerülő kérdésre választ ad.”
5 Atkins és Varantola 1987-ben végezték a felmérést.
6 Például a középiskolások közül (10. tábla) 2 tanuló soha nem, illetve ritkán használ egynyel
vűt, de minden feladattípusra azt választja, 1 tanuló rendszeresen használ egynyelvűt, de min
denütt a kétnyelvűt választja, a (ii)-re egynyelvűt választó 5 tanuló közül csak 1 használ rend
szeresen egynyelvű szótárat. 6 válaszadó (iii)-ra az egynyelvű szótárt jelöli meg annak ellenére,
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hogy a gyakoriságra vonatkozó válasza szerint soha nem használ egynyelvű szótárt, ők feltehe
tően valóban nem használnak egynyelvűt, de érezték vagy tudták, hogy a (iii) feladathoz az 
egynyelvű szótár az „illendő” választás.
7 A szótárhasználatról semmi oktatást nem kapott, valamennyi képzést kapott és szisztematikus 
képzésben részesült a franciák esetében 80,14 és fél, illetve 5%, a németek esetében 50,32,18%, 
az olaszok közül 44, 29, 26%, a spanyolok közül 68,24 és 7%. A magyarok 47, 39 és 17%-a a 
németek eredményeihez áll a legközelebb.
8 Az érdeklődők számára a tanulócsoportonként részletezett adatokat is és a kérdőívet is kész
séggel rendelkezésre bocsátom.
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