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Kereken 50 évvel ezelőtt jelent meg Tesni- 
ére-nek az a műve {Esquisse d’ une syntaxe 
structurale), amelyben először írt arról, hogy 
sok ige úgy vonz magához bizonyos kiegé
szítőket (actants), ahogyan az atommag a 
körülötte keringő elektronokat. Tesniére fen
tebb említett, majd valamivel később, 1959- 
ben megjelent művében (Elements de syn
taxe structurale) megvetette a valencia- 
(vonzat-)elmélet alapjait. Ezt az elméletet 
Brinkmann és Erben a német nyelv jellem
zőit figyelembe véve fejlesztette tovább (vö. 
Brinkmann, H.: Die deutsche Sprache. Ges
talt und Leistung. Düsseldorf, 1962; Erben, 
J.: Abriß der deutschen Grammatik. Berlin, 
1964). A későbbiekben mások azt is leírták, 
hogy nemcsak az igék, hanem a melléknevek 
és a főnevek is rendelkezhetnek vonzatúkkal 
(a főnévi vonzatok kérdéskörével kapcso
latban vö. pl. Bondzio, W.: Abriß der seman
tischen Valenz,theorie als Grundlage der Syn
tax. Manuskriptdruck. Berlin, 1974: 31). Az 
elméleti munkákban lefektetett elvek alkal
mazásának eredményeként az utóbbi har
minc-negyven évben számos egynyelvű von- 
zatszótár jelent meg Európában. Magyaror
szágon inkább kétnyelvű valenciaszótárak 
készültek. E szótárak körében kétségkívül 
Ju. D. Apreszjan és Pál Erna két kötetes, ösz- 
szesen 1667 oldal terjedelmű, 1380 címszót 
tartalmazó igei vonzatszótára (Orosz ige - 
magyar ige. Vonzatok és kapcsolódások 1 .- 
2. Budapest: Tankönyvkiadó, 1982) a legin
kább teljességre törekvő mű. A magyar és 
német nyelvi anyagot feldolgozó vonzatszó- 
tárak között a legszélesebb körben talán 
László Sarolta és Szanyi Gyula könyve (Ma
gyar-német igei vonzatok. Budapest: Tan
könyvkiadó, 1984) vált ismertté. A szerzők 
célja egyértelműen oktatási cél volt: köny-

nyebbé akarták tenni a leggyakrabban hasz
nálatos, vonzattal vagy vonzatúkkal rendel
kező német igék mikrokömyezetének a meg
ismerését és elsajátítását.

Lehet, hogy véletlen, lehet, hogy a szer
zők is gondoltak erre, mindenképpen szeren
csés egybeesés, hogy a valenciaelmélet meg
születésének ötvenedik évfordulóját új von- 
zatszótár megjelenésével ünnepelhetjük.

A Német-magyar főnévi valenciaszótár 
kiadását gondos előkészítő munka előzte 
meg. Bassola Péter és munkatársai (Bernáth 
Csilla, fLászló Sarolta, Tamássy Bíró Mag
da és Jacqueline Kubczak) több magyaror
szági és külföldi konferencián, számos érte
kezésben tájékoztatták az érdeklődő nyel
vészeket a szótár elkészítésének a tervéről, 
a munka során felmerülő problémákról, a 
megoldandó elméleti és gyakorlati kérdések
ről, az elért eredményekről. Örvendetes, 
hogy a szótár negyedik részében a szerzők 
összegyűjtötték a valenciáról írt dolgozata
ikat, megkönnyítve ezzel azoknak a dolgát, 
akik a szótárkészítés folyamata, illetve az 
elméleti kérdések iránt is érdeklődnek.

A Német-magyar főnévi valenciaszótár 
első része az előzetes információkat tartal
mazza. Úgy gondolom, hogy e fejezetből két 
mondatot az ismertetésben is szó szerint kell 
idézni: „A megalapozó kutatások és a gya
korlati munka meghatározó személyisége 
volt László Sarolta, aki a szótár megjelené
sét már nem érhette meg. Szótárunkat az ő 
emlékének szenteljük” (p. 12).

A szótár bázisnyelve egyértelműen a né
met nyelv. Az első fejezetben sorolják fel a 
szerzők azt az ötven német főnevet, amelyek 
az egyes szócikkek címszavai. Ezeknek a 
főneveknek - és persze magyar megfelelő
iknek - a vonzatai találhatók meg a szótár
ban. Indokoltnak tűnik, hogy itt is közöljük 
e főnevek teljes listáját: Absicht, Angebot, 
Angst, Ansicht, Antrag, Antwort, Aufgabe, 
Aufmerksamkeit, Auftrag, Auskunft, Aus
nahme, Bild, Bitte, Chance, Dank, Erklä
rung, Folge, Frage, Gedanke, Gefahr, Gren
ze, Grund, Krieg, Macht, Meinung, Recht, 
Reise, Schuld, Schutz, Schwierigkeit, Sicher-
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heit, Sinn, Tat, Unterschied, Urteil, Verant
wortung, Vergleich, Verhältnis, Vertständnis, 
Versuch, Vertrag, Vertrauen, Voraussetzung, 
Vorschlag, Vorschrift, Wirkung, Wunsch, Zeit, 
Zusammenhang, Zweifel. Az „Előzetes in
formációk” című fejezetben a szerzők - a 
szótárban használt rövidítések értelmezését 
követően - részletesen foglalkoznak a szó
cikkek felépítésével. Az általános elvek meg
fogalmazása után a Zeit és a Vorschlag fő
nevek szócikkeinek bemutatása révén a szó
tár használói gyakorlati szempontból is 
nagyon pontos tájékoztatást kapnak a szó
cikkek szerkezetével kapcsolatban.

A könyv második része a tulajdonképpe
ni szótár (27-178). Nyelvtudományi mun
kákra köznyelvi értelemben ritkán illik az 
„érdekes” jelző. Azt azonban nyugodt szív
vel megállapíthatjuk, hogy érdekes megfi
gyelni, mennyire bonyolult akár a leghétköz
napibb, a legismertebbeknek tűnő német fő
nevek (például az Antwort ’felelet, válasz’, 
az Aufgabe ’feladat’) körül kialakult „ato
mok” szerkezete. A szótár a vonzatok struk
túrájának pontos, képletszerű, nyomdatech
nikai szempontból is példamutató bemuta
tásával, a struktúrát illusztráló német és 
magyar szintagmák közreadásával, a német 
szövegekből gyűjtött, pontosan adatolt idé
zetekkel, végül a vonzatúkat tartalmazó fra
zeológiai egységek kiemelésével teljes körű 
„használati utasítást” ad a feldolgozott né
met főnevekhez és magyar megfelelőikhez.

A harmadik részben (179-186) a német 
főneveknek és magyar megfelelőiknek a 
jegyzékét találjuk. A magyar megfelelők szá
ma természetesen nagyobb (87), mint a né
met címszók száma. A jegyzék lehetővé 
teszi, hogy magyar kiindulási alapról is ki
kereshessük a bennünket érdeklő német fő
neveket, továbbá segítséget nyújt ahhoz is, 
hogy a jelentésváltozatok alapján tanulmá
nyozzuk az egyes szócikkeket.

A szótár készítői a kiadvány műfaját „ta
nulószótárként” (Lernerwörterbuch) hatá
rozzák meg, és a használói körről ezt írják: 
„A szótár célcsoportjainak elsősorban a ha
ladó nyelvtanulókat és a fordítókat tekintjük.

De hasznosnak fog bizonyulni a szótár a név
szói szerkezetek megtanításánál az egyete
meken és főiskolákon is, éspedig mind a né
met filológus- mind a tanárképzésben, va
lamint a szaknyelvck oktatásában” (p. 12). 
Mindezzel tökéletesen egyetérthetünk, de a 
szótár hasznosságával kapcsolatban ki is 
egészíthetjük c gondolatokat. A nyelvtaná
rok már régóta azt ajánlják, hogy „sohase 
izolált szavakat tanuljunk, hanem mindjárt 
apró mondatban vagy kifejezésben rögzítsük 
az ú j lexikai egységet. Morfológiailag nehéz 
nyelvekben persze izolált formában is ki kell 
írnunk a szót (der Kampf, -es, "-e), de akkor 
is legyen alatta egy kis szintaktikai mikro
környezet: Den Kampf habe ich gerne (sze
retem a harcot)” (Fülei-Szántó Endre - Szi
lágyi János: A nyelvtanulásról. Budapest: RTV- 
MINRVA, 1975: 203). A Német-magyar 
fó'névi a „mikrokörnyezetek”
tárháza. Sikerrel használhatja nyelvtanár és 
nyelvtanuló egyaránt, ha arra törekszik, hogy 
körültekintően megtanítsa, elsajátítsa a szó
tárban található szavak valamennyi haszná
lati értékét. A szótár teljes egészében két
nyelvű. Minden adat, utalás, jelentésma
gyarázat német és magyar nyelven egyaránt 
rendelkezésünkre áll. Sikerrel forgathatják 
tehát azok is, akik jól ismerik a német nyel
vet, és magyarul szeretnének tanulni.

Székely Gábor
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(Petit dictionnaire 
hongrois-français)
Budapest: Akadémiai Kiadó, 
2004. 650 + 30 p.

Az utóbbi években a nagy-, közép- és kisszó
tár terminusok helyett egyre gyakrabban ta
lálkozhatunk más megnevezésekkel: fcézí- 
szótár, tanulószótár vagy iskolai sz.ótár stb. 
Míg egy bidirekcionális kéziszótár adatgaz
dagsága többnyire a hagyományos közép- és


