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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

Konrád Miklós
Magyar-francia kisszótár 
(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
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nagyszótáraké közé helyezhető (közelebb a 
középméretéhez), a különböző tanuló- és is
kolai szótárak információmennyisége általá
ban a hagyományos közép- és kisszótáraké 
között mozog.

Tanuló- vagy iskolai szótárak és kisszó- 
tárak esetében értelmetlen dolog a bidirek- 
cionalitás kérdését feszegetni, s ezekből 
rendszerint hiányzik is néhány olyan lexi
kográfiai megoldás, amely a kéziszótári mű
faj fő vonzereje. Ezek közül a legfontosabb 
az ún. az irányítószavak szerephez juttatása 
a szócikkek tagolásában.

Konrád Miklós Magyar-francia kisszó
tárénak egyik legnagyobb erénye az, hogy 
az adott keretek között élni tud a kéziszótá
ri megoldások zömével.

Ebben a formátumára nézve valóban kicsi 
szótárban kb. 25 000 címszó van, ami egy
általán nem kevés, s ez a címszóállomány 
tényleg a mai nyelvállapotot tükrözi. Néhány 
példa: élményfürdő(= centre aquatique), ker
gemarhakór (= maladie de la vache folle), 
önkormányzat (= municipalité), turkáló (= 
friperie), rendszergazda (= webmestre). En
nél is fontosabb azonban, hogy a szócikkek 
mélysége és tagoltsága mindig megfelelő, s 
a tagolás, ha kell, igen aprólékos. A mai élő 
nyelvhasználat a francia megfelelők kivá
lasztásában is ott van, pl. a cosy megfelelő a 
következő szócikkben:

otthonos mn [hely] confortable, douillet (- 
ette), cosy; átv vmiben versé(e) dans qqch

A fenti szócikk rövidsége ellenére is alkal
mas arra, hogy a szótár egyik jellemző vo
nását bemutassuk vele: azt, hogy az irányí
tószavak (hely), a szak-, illetve stílusminő
sítések (átv), és a vonzati struktúrák (vmiben) 
következetes használatának segítségével a 
jelentések pontosan elhatárolhatók egymás
tól, s a számozásuk el is elhagyható. Számo
zásra csak kor van szükség, ha a címszó 
több szófaj. oesorolást is kap.

Az irányítószavak többnyire fogalmi ala
pon működnek:

tészta fit [főtt] pâtes n(t sz) (alimentaires), 
nouilles n (t sz)’, [süteményé] pâte n 
zsákmány fn [rabolt] butin h\ [állaté] 
proie n; [vadászé, halászé] prise n

Ritka az olyan szócikk, amelyben az irányí
tószavak elsősorban szemantikai jellegűek 
(azaz a különböző jelentésekben eltérő szi
nonimákat találunk) - a következő szócik
ket érdemes a példamondatai miatt is egészé
ben idézni:

különös mn [furcsa] singulier (-ière), bi
zarre, étrange; [különleges] spécial(e), par
ticulier (-ière); ~ ismertetőjel signe h par
ticulier; minden ~(ebb) ok nélkül sans rai
son spéciale; semmi ~ rien de particulier v. 
de spécial; ~ véletlen curieux hasard h

A fogalmi és a szemantikai szempont termé
szetesen vegyesen is érvényesülhet, sőt a kü
lönböző vonzati struktúrák is betölthetik az 
irányítószó szerepét:

dönt[...]IL tn i [határozatot hoz] décider, 
prendre une décision; [vmi mellett] se dé
cider V. opter pour qqch [...]

A szótár egyébként a vonzati struktúrák fel
tüntetésében mindkét nyelvi anyagban pon
tos és következetes. Külön kell megemlíte
ni azt, ahogyan a szótár a felcserélhetőséget 
kezeli: mint a fenti példák mutatják, lényegé
ben kétféle „vagy”-jellel (vagylagosságjel
lel): az egyszerű vesszővel, illetve a v. jelö
léssel: az előbbi az egy tagú egységek között, 
az utóbbi pedig akkor, ha az egyik egység 
több tagú. Tehát a következő példában:

piszkál I. ts i vkit taquiner v. agacer qqn az 
ekvivalens kiolvasása: taquiner qqn, vagy 
agacer qqn, nem pedig: *taquiner, vagy 
agacer qqn.

Ugyanígy:

pletykál tn i/ts i cancaner, colporter des 
potins v. des ragots

Kiolvasva: cancaner, vagy colporter des po
tins, vagy colporter des ragots. Ezzel elke
rülhetővé válnak más - főleg elektronikus -
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szótárak nehezen olvasható perjeles és kap
csos zárójeles megoldásai. A fenti szócikk
test valahogy így nézne ki egy elektronikus 
szótárban: {cancaner/colporter des potins/ 
ragots}. Az Akadémiai Kiadó kisszótárénak 
megoldása nemcsak egyszerűbb ennél, de 
elegánsabb is.

Ami azt illeti, hogy a szótár hogyan ke
zeli a francia morfológiát: a nőnemű alakok 
jelölésének rendjével csak egyetérteni lehet, 
és igen hasznos a leggyakoribb francia igék 
ragozási táblázata is a szótár végén. Sajná
latos ugyanakkor, hogy a rendhagyó vagy 
szokatlan névszói többes számokat a szótár 
nem jelzi (pneu, chacal, de akár cheval, tra
vail is). Ezeknek a száma nem olyan nagy, s 
ha az utóbbi kettőt szabályosnak fogjuk föl, 
a „rendhagyó” alakok száma még kisebb.

Mind címszavainak számát tekintve, mind 
a szócikkek mélységét tekintve több ez a 
szótár, mint a szokásos kisszótárak. Ami a 
szócikktagolást, jelentésárnyalást és példa
anyagot illeti: sokkal jobb a megszokott mi
nőségnél - ennél többet és jobbat ebben a 
műfajban nem lehet elvárni. Jó irányítósza
vak, kellő számú kiegészítő minősítés és élő 
példaanyag jellemzi ezt a bőségesen adatolt 
és nagyszerűen szerkesztett kis szótárt (így, 
két szóba írva...).

Pálfy Miklós

Bakonyi István és Nádai Julianna 
(szerk.).
A többnyelvű Európa
A XIII. Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszus. 
2003. április 14-16.
Győr: Széchenyi István Egyetem. 
Idegen Nyelvi és Kommunikációs 
Tanszék, 2004. 431 p.

2003-ban az Európai Uniós csatlakozás meg
szavazása előtt éppen két nappal került meg
rendezésre Győrött a fenti címmel meghir
detett XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kong

resszus, és még a csatlakozást megelőzve 
megjelent a kongresszus reprezentatív köte
te, amelynek egyik írása, Bárdos Jenő „Al
kalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpeda
gógiában” (pp. 8-19) címmű, kiváló plená
ris előadása megjelent folyóiratunkban is 
(IX. évfolyam, 2-3. szám, pp. 3-13).

A kötetben az alkalmazott nyelvészet 12 
részének avagy témájának 12 szekció felel 
meg; egyes témák a megközelítésből adó
dóan megjelenhetnek egyik-másik részte
rületen is, attól függően, hogy a kutatásban 
melyik szegmens nyer hangsúlyt. Az EU-in- 
tegrációs aktualitások előtérbe helyezik a 
nyelvpolitika és nyelvi tervezés tudományá
nak problémáit - nem utolsósorban ez sze
repelt a tanácskozás mottójaként. A konfe
renciaanyag tanulságaiból is megjósolható
an nem kizárt, hogy a nyelvpolitika és nyelvi 
tervezés tudományágból az események ha
tására kiválik és önálló életre kel egy „EU- 
többnyelvűség-oldalág”.

Az előszó gondos útmutatásaiból az egyéb 
kötetekben nem megjelenő írások lelőhelye
iről nyer tájékoztatást az olvasó. A 3 plená
ris előadást és a szekciókból megjelentetett 
összesen 48 előadást az 5 kerekasztal-be- 
szélgetés részt vevőinek a sora követi (több
ségében a vita összefoglalásával). A könyv 
szerkesztését is bemutatva mindegyik szek
ciót (kivéve az EU-többnyelvűség szekciót) 
egy dolgozat alapján ismertetek.

A magyar mint idegen nyelv szekcióban 
Hatoss Anikó (A kisebbségi nyelv és kultú
ra megőrzéséről a queenslandi magyarok kö
rében, pp. 44-53 ) az ausztráliai Brisbane 
környékén élő magyarság nyelvmegtartását 
és az ezzel összefüggő akkulturációs folya
matokat vizsgálja. Hatoss a nyelvcsere és a 
kétnyelvűség mértékének felméréséhez a szo
ciálpszichológiai kutatási modelljeit alkal
mazta egy szubtilisen kidolgozott kérdőív 
formájában, valamint személyes és telefonos 
úton készült interjúkból gyűjtött további kva
litatív adatokat. A multikulturális politika ér
tékelésében az alanyok megosztottan véle
kedtek, a nyelvmegtartás szempontjából pe
dig legjelentősebb eredménynek a kultúra és


