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A „faux amis" szótárak 
lexikográfiai elemzésének 

lehetőségei

1. Bevezető
A „faux amis” (rövidítve: FA, magyarul: hamis barátok) hetvenes évekbeli újrafelfe
dezése következtében rengeteg FA-gyűjtemény látott napvilágot különféle nyelveken. 
Nem véletlen a „gyűjtemény” megnevezés: a vizsgált publikációk között a szótárakon 
túl számos feladatgyűjtemény, szólista, hibajegyzék stb. szerepel, amelyeket például 
oktatási segédanyagként, már megjelent szótárok vagy tankönyvek függelékeként ad
tak ki.' Anélkül, hogy kétségbe vonnánk ezen kiadványok hasznosságát, elemzésük
től eltekintünk, és csak a tényleges szótárok körére koncentrálunk. Mivel ezek száma 
még mindig túlságosan magas - anyaggyűjtés során körülbelül félszáz, különféle nyelv
kombinációjú szótárt lapoztunk át -, csak azokat a szótárakat vesszük majd figyelem
be, amelyek hasznos adalékot szolgáltattak vizsgálatunkhoz.

Tanulmányunkban először a szóanyag válogatásának és mennyiségének kérdésé
vel foglalkozunk, majd bemutatjuk a szótárak struktúrájának főbb jellemzőit a címsza
vaktól a teljes kiadványig.

2. A címszavak
2.1. A címszavak kiválogatása
Az első szótár anyaga - a szerzők bevallása szerint - véletlenszerűen gyűlt össze: a 
szerzők olvasgatás közben feljegyezték az érdekesnek vélt hamis barátokat, s csak a 
feldolgozás során, a szavak értelmezéséhez használtak szótárakat.2 Később is előfor
dul, hogy könyvekben, sajtótermékekben szereplő szövegek szolgálnak korpuszul, sőt 
az is megesik, hogy a szócikkekben idéznek ezekből.3

Egyes szerzők nem árulják el, milyen forrásokból és milyen módszerekkel válogatták 
ki a címszavakat.4 A legtöbb szótár bevezetőjéből vagy irodalomjegyzékéből az derül 
ki, hogy a szerzők más egynyelvű (pl. értelmező, szinonima, etimológiai, fonetikai) 
vagy kétnyelvű (általános, szaknyelvi) szótárakat használtak fel.5 Az is előfordul, hogy 
a szerzők korábban megjelent FA-gyűjtemény(ek)re hivatkoznak.6

2.2. A címszavak mennyisége
A lexikográfiában ismeretes egyfajta csoportosítás, amely a (nyomtatott) szótárakat (a 
címszavak mennyisége, valamint a szótár mérete alapján) nagyságra utaló mellékne
vekkel minősíti (kisszótár, középszótár, nagyszótár).

A FA-szótáraknál ugyan ritkán találunk a címben méretre utaló besorolást7, de a 
szerzők gyakran maguk közük, hány címszó található a szótárban.

Érdemes megnézni, hogy azonos nyelvpárokat feldolgozó szótárakban hány cím-
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szó található. A kutatás körülményeiből adódóan az általunk megvizsgált szótárok zöme 
francia vagy német anyanyelvűek számára készült. Mivel Franciaországban és Néme
tországban is az angol a leggyakoribb idegen nyelv, több angol-francia, illetve angol
német FA-gyűjtemény került forgalomba. Ha megnézzük, melyik szótár hány FA-t 
tartalmaz, meglehetősen eltérő adatokat kapunk.

2.2.1. Angol-francia szótárak
1. táblázat

Az angol-francia szótárak címszóállománya

Hivatkozás Címszavak száma 8

Kœssler & Derocquigny 1928 1210
Bouscaren & Davoust 1977 2250
Labarre & Bossuyt 1988 2740
Cranston 1990 520
Laruelle 1990 290 szópár
Petton 1995 550 / 800 9
PateauS Barrie 1998 970
Van Roey et al. 1998 950 szópár
Allinne 1999 840
Ballard 1999 1010
Rivière 2003 1250 címszó + 84 pszeudolexéma

A címszóállomány mennyiségi eltérésének több oka van. Egyrészt a FA különféle ér
telmezése: Pateau és Barry, valamint Van Roey és társai csak az etimológiailag rokon
ságban álló szópárokat vizsgálják, míg Rivière felveszi a véletlen alaki homonimákat 
és a pszeudolexémákat is. Másrészt nem mindenki törekszik arra, hogy a létező összes 
FA-t összegyűjtse. Petton deklaráltan a leggyakrabban előforduló, s ezért legveszélye
sebb szópárokat vette föl szótárába, vállalva ezzel, hogy gyűjteménye nem lesz teljes. 
Harmadik okként a szerzők eltérő motivációja említhető: Cranston kiadványa például 
egyértelműen szórakoztatásra szánt mű, ezért kevés szópárt tartalmaz, ellenben ötletes 
karikatúrákkal illusztrálja a FA használatából adódó szituációkat. Negyedrészt meg
említendő a szótárterjedelem és a szócikkek kidolgozottságának viszonya: jóllehet 
Laruelle szótára mindössze 290 szópárt tartalmaz, ám a szócikkeken belül bőséges 
példaanyagot találunk; ráadásul az angol oldalon gyakran a címszóhoz tartozó szócsa
lád tagjai is helyet kapnak (pl. accomodate, accomodating, accomodation); vagy a 
szócikken belül - az angol szókészlet jellegzetességéből adódóan - előfordul szófaji 
átcsapás, ami a lemmák számában azonban nem tükröződik.

2.2.2. Angol-német szótárak

2. táblázat
Az angol-német szótárak címszóállománya

Hivatkozás Címszavak száma 8

Pascoe & Pascoe 1985 320 szópár (csak szemantikai)
Barnickel 1992 2252 formai + 944 szemantikai
Breitkreuz 1992 100 (csak szemantikai)
Pascoe / Pascoe 1998 mintegy 600 (csak szemantikai)
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A címszómennyiség eltérésének okai hasonlóak az angol-francia szótáraknál felsorol
takhoz - ezeket nem ismételjük meg. Figyelemre méltó, hogy Pascoe és Pascoe máso
dik, átdolgozott szótárában majdnem kétszer annyi címszó szerepel, mint az elsőben.

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a mennyiségi mutatók önmagukban nem 
sokat árulnak el a szótárak minőségéről, szerkezetéről vagy a FA jelenségéről. Ahhoz, 
hogy ezekről érdemi információt szerezzünk, meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes 
szótárok hogyan kezelik a különféle hamis barátokat.

3. Különféle FA-típusok a szótárban - mikrostruktúrák
A szakirodalomban a hamis barátoknak három fő típusa ismeretes: a formai, a szeman
tikai és a használatbeli FA.

3.1. Formai FA
A formai FA szótárbeli kezelésére két megoldást találtunk. Egyes szerzők10 minden 
megkülönböztetés nélkül, az ábécérendben megfelelő helyre a többi FA közé illesztik 
a formai FA-t. Azt, hogy nem szemantikai FA-ról van szó, mindössze abból lehet tud
ni, hogy ezeknek a szócikkeknek nincs jelentésblokkjuk. Ennek az eljárásnak az a 
következménye, hogy az egyes szócikkek mikrostruktúrája eltérő lesz attól függően, 
hogy szemantikai vagy formai FA-t tartalmaznak. Az ilyen szótárakban tehát nem ér
vényesül a mikrostruktúra általános meghatározásának „a szótár egészére érvényes 
szabályrendszer” kitétele, mert ugyanazon szótár több, eltérő struktúrájú szócikket 
tartalmaz.

Más szótárakban nem a többi (szemantikai) szócikk közé ékelve kezelik a formai 
hamis barátokat, hanem külön fejezetet szentelnek nekik, vagy függelékben sorolják 
fel őket. Az ilyen szólistákra általánosan jellemző, hogy a formai FA-t két párhuzamos 
oszlopban, a bal oldali oszlopban szereplő lemmákat ábécérendben adják meg. A kér
déses szópár egy sorban a két oszlop azonos sorában található. A részletes ismertetés
nél csak az ettől eltérő eseteket jelezzük.

Egyes szótárak a bevezető részben összefoglalják a szabályosnak tekintett fonoló
giai, és morfológiai változásokat, s a szótárba már csak az ettől eltérő eseteket veszik 
fel FA-ként.11

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, melyik szótárban milyen formai hamis bará
tok szerepelnek külön:

3. táblázat
A formai FA alcsoportjai a szótárakban

Hivatkozás A szótárban szereplő formai FA alcsoportjai

Panis 1967 hangsúlybeli, helyesírási, genus
Kühnel 1982 és 1993a helyesírási, fonetikai, morfológiai, genus
Wotjak 1987 hangsúlybeli, morfológiai, helyesírási, genus
Leiste et al 1988 és 1993 hangsúlybeli, helyesírási, morfológiai, genus
Boch 1988 genus, numerus
Barnickel 1992 hangsúlybeli, helyesírási, fonetikai, morfológiai
Kühnel 1993b hangsúlybeli, helyesírási, fonetikai, morfológiai, genus
Mouchon 2001 helyesírási, genus
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Hangsúlybeli FA
A hangsúlybeli eltérés jelölésére a következő módszereket alkalmaznak a szótárírók:

- a hangsúlyos szótag magánhangzója vastagon (félkövérrel) szedett;12
- a hangsúlyos szótag magánhangzóját ékezet jelzi - ha ez az adott nyelv helyes

írásában amúgy is bevett szokás a nem szabályos hangsúly jelölésére (pl. spa
nyol, portugál);13

- a fonológiai átírásban használt hangsúlyjel (') kerül a hangsúlyos szótag elé.14

Fonetikai / helyesírási FA
A fonetikai (eltérő fonémasor) és a helyesírási (eltérő grafémasor) FA kezelése megle
hetősen eltérő képet mutat.

A legegyszerűbb módszert Mouchon választotta, aki két hasábba szedett szólistát 
ad meg, kiegészítő információk és tipográfiai jelölések nélkül. Az ő szólistájával kap
csolatban gyakorlatilag nem beszélhetünk mikrostruktúráról.

Kühnel, Wotjak, valamint Leiste et al. szótáraiban a következő séma érvényesül:
- bal oldali oszlopban: 1. lemma (tipográfiai megkülönböztetés nélkül) + nyelvta

ni információ és regiszter (fakultatív) (dőlt szedéssel);
- jobb oldali oszlopban: 2. lemma 2 ( tipográfiai megkülönböztetés nélkül) + ge

nus (ha a lemma főnév).
Panis a helyesírási különbségek alatt sorolja fel az eltérő graféma-sorú hamis bará

tokat, de nem betűrendben, hanem a hangváltozás szerint csoportosítva. Az azonos 
helyen történő hangváltozásokat párhuzamosan kezeli (pl. aferézis-protézis). A hang
változást mindig a spanyol lexémára vonatkoztatva nevezi meg. Az egyes hangválto
zásokon belül a vizsgált fonémáknak megfelelő betűk alfabetikus sorrendje alapján 
rendezi a lemmákat. Ez a felsorolás kétség kívül alapos és rendszeres, de nem túl fel
használóbarát, mert a lemmák elérhetősége nehézkes. Egy adott szópár megtalálásá
hoz a felhasználónak előre tudnia (vagy legalább sejtenie) kellene, milyen fonetikai (és 
írásbeli) eltérés van a hamis barátok között.

Hasonló koncepcióval dolgozott Bamickel, aki a formai FA-t próbálta szabályok 
alapján rendszerbe foglalni.15 Egyes szópárokat a szabály leírása után egyszerűen fel
sorol, másokat két oszlopba rendezve tárgyal. A helyesírási FA-nál így egyszerű szó
listát olvashatunk; a fonetikai FA-nál APhI-átírásban megadja az angol szó kiejtését. 
A módszeres rendszerezés sajnos itt is a kereshetőség rovására megy.

Morfológiai FA
A morfológiai FA felsorolása az egyes szótárakban a fonetikai / helyesírási FA mintá
ját követi. Az eltérő morféma tipográfiailag többnyire nincs kiemelve. Kivétel Wil- 
czynska & Rabiller szótára, amelyben az eltérést aláhúzással jelölik. Például: len. 
admira3, admiralicja - fr. amiral, amirauté ‘admirális, admiralitás’.

Eltérő' genus
Kühnel, Wotjak, valamint Leiste az eltérő nyelvtani nemű hamis barátokat az alábbi 
séma szerint adják meg:

- bal oldal: 1. lemma (tip. megkülönböztetés nélkül) + genus (rövidítve, dőlt betűvel);
- jobb oldal: 2. lemma (tip. megkülönböztetés nélkül) + genus (rövidítve, dőlt be

tűvel).
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A genus jelölésére az m (masculinum), f (feminimum), n (neutrum) rövidítéseket 
használják.

Wilczynska & Rabiller szintén az m,f és n rövidítésekkel adják meg a főnevek ne
mét, de a francia szónál külön aláhúzással jelzik a lengyeltől való eltérést. Pl. len. adres 
m. - fr. adresse f. ‘cím, címzés’.

Mouchon szótárában két külön lista található: az első az olaszul nőnemű, de franci
ául hímnemű főneveket tartalmazza (pl. ol. una begonia - fr. un bégonia ‘begónia’), a 
másik az olaszul hímnemű, de franciául nőnemű főneveket sorolja fel (pl. ol. il walze r/ 
il valzer- fr. la valse ‘keringő’). A példák jelzik, hogy Mouchon a genus jelölésére hol 
a határozatlan, hol a határozott névelőt használja.16

Panis szintén két listát közöl az ellentétes nemű francia és spanyol főnevekről, s ezen 
kívül külön csoportban kezeli azokat a spanyol főneveket, amelynek neme különböző 
lehet, de a genus megváltozása jelentésváltozással jár együtt - pl. sp. el cometa = fr. la 
comète ‘üstökös’; sp. la cometa = fr. le cerf-volant ‘papírsárkány’. A szótárban a spa
nyol lemmák vastag (félkövér) betűvel vannak szedve.

Eltérő numerus
A plurale tantum egyetlen szótárban szerepel külön kategóriaként: Boch szótárában a 
függelékben sorakoznak azok a többes számú francia főnevek, amelyeknek az olasz
ban egyes számú főnév felel meg. Pl. fr. les archives - ol. il archivio ‘levéltár’.

Összegzésként megállapítható, hogy a formai FA szótárbeli kezelése szólisták köz
lésére szorítkozik; kisebb különbségek legfeljebb a rendezés vagy a tipográfiai megol
dások terén tapasztalható.

A „tipikusnak” nevezhető szólisták közül ízelítőül felvettünk a 3. Függelékbe egy 
kivonatot Kühnel (1987) szótárából.

3.2. Szemantikai FA
A szemantikai FA szótárbeli megjelenése sokkal heterogénebb, mint a formai hamis 
barátoké. Ez nem csoda, hiszen a FA klasszikus meghatározása csak a különböző nyel
vekhez tartozó, hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavakra vonatkozott; ezért ezeket 
minden FA-gyűjtő feldolgozta, ki-ki saját elképzelése szerint.

Az alábbiakban megnézzük, hogy a szemantikai FA hogyan jelenik meg a különfé
le szótárakban.

Az anyaggyűjtés során összegyűjtöttük és csoportosítottuk a szemantikai FA-t feldol
gozó szócikkek jellegzetességeit. A szócikkek összehasonlításánál elsősorban a kon
ceptuális megoldásokat vizsgáltuk; a tipográfiai részletek (pl. betűméret, fontkészlet, 
központozás stb.) ismertetésére nem térünk ki.

A szócikkek tárgyalásakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: lemmák szá
ma; a szócikk tagolása; a jelentés(ek) megadásának módja; kiegészítő információk.

3.2.1. A lemmák száma
A FA-szótárak többségében - a kétnyelvű szótárak hagyományainak megfelelően - a 
szócikk élén egy lemma áll (LEI).

Vannak azonban olyan szótárak, amelyekben LEI és LE2 együtt (azaz dupla lem- 
maként) alkotja a címszót. Ilyenkor a két lemma tipográfiailag azonos, s egymás mel
lett - LI, L2 sorrendben - kap helyet.17
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Bizonyos esetben a szerzők bokrosítják a címszavakat: a hamis barát szópárok nem 
egymás mellett, hanem egymás alatt állnak. Ezek a lemma-, illetve szócikkbokrok úgy 
néznek ki, mintha több kis önálló szócikk lenne egyesítve. A két címszóhoz tartozó 
információk mégsem tekinthető két külön szócikknek, mert a két lemma tartalmilag 
és tipográfiailag (pl. tagolás, térköz révén) összefüggő egységet alkot.18

Akkor is előfordul több lemma, ha a címszót csak az egyik nyelven adják meg.19 
Ilyenkor az egymás mellett felsorolt lemmák ugyanannak a szónak a származékai. Ezt 
az esetet halmozott lemmának nevezzük.

A lemmák tipográfiai jellemzőiről csak annyit mondanánk, hogy lemmák minden 
szótárban valamilyen módon megkülönböztetetten vannak szedve (félkövér vagy ka
pitális vagy dőlt, esetleg ezek kombinációja).

3.2.2. A szócikkek tagolása
A szócikkek tagolásában mutatkozik meg leglátványosabban a szótárszerzők koncep
cióinak s a hamis barátok prezentálási lehetőségének sokfélesége.

Tömbösített szócikkek
Az első FA-szótárban a szócikk felépítése az alábbi sémát követte:

- lemma = angol szó (félkövér, nagyobb betűméret, mint a szócikk többi része) + 
igénél zárójelben to + pont;

- gondolat jel + francia nyelvű magyarázat: eredet; jelentés (a francia ekvivalen
sek félkövérrel szedve);

- példamondat vagy idézet (új sorban): angol mondat dőlt betűvel szedve + gon
dolatjel + a mondat francia fordítása.

Az ehhez hasonló, az információkat tömbösítve tálaló szerkezet más kiadványok
ban is megtalálható.20

Párhuzamos szerkesztésű szócikkek
Más szerzők a szópárok jelentéseit egymással párhuzamos szócikkekben adják meg, 
ami megkönnyíti a közös illetve eltérő jelentések áttekintését. A párhuzamos szerkesz
tésű szótárak közül van, amelyik két egymással szemközti oldalon tárgyalja a hamis 
párok jelentéseit,21 míg a többség azonos oldalon álló oszlopokban. Az oszlopok szá
ma lehet 2, 3 vagy 4, attól függően, hogy a lemmák és a hozzájuk tartozó jelentések 
valamint ekvivalenciák horizontális vagy vertikális tagolásban vannak felsorolva.

Tapasztalatunk szerint a két párhuzamos oszlop alkalmazása a legelteijedtebb, ilyen
kor az egyes lemmákhoz tartozó jelentések a címszóval azonos hasábban, többnyire a 
címszó alatt helyezkednek el.22

A három oszlopos tagolással két szótárban találkoztunk. Az első Muravjev szótára, 
ahol az első oszlopban az orosz címszó áll, a másodikban az orosz lexéma francia ek
vivalense, a harmadikban pedig az orosz címszó francia hamis barátja. A francia FA 
orosz megfelelője közvetlenül a francia lexéma mellett, azaz a harmadik oszlopban kap 
helyet. - A második Ùemerikic et al. orosz-szerb-horvát szótára, ahol a bal oldali osz
lopban a szerb-horvát lexéma áll címszóként, a középsőben ennek francia (!) ekviva
lense, a jobb oldalon pedig a szerb-horvát szó orosz hamis barátja. Az orosz szó jelen
tései a szócikk lejjebbi soraiban sorakoznak, akárcsak a poliszém szavak eltérő jelen
tései. Az oszlopok között nyilak jelzik az ekvivalencia érvényét vagy érvénytelenségét.
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A négy külön oszlop nem szótárban, hanem Emericzy tanulmányában szerepel. A 
négy oszlop a következő adatokat tartalmazza: 1. oszlop: magyar lexéma mint címszó, 
alatta a szó jelentése magyarul; 2. oszlop: a magyar lexéma német ekvivalense, alatta 
a szó jelentése németül; 3. oszlop: a magyar lexéma német hamis barátja, alatta a szó 
jelentése németül; 4. a német FA magyar ekvivalense, alatta a szó jelentése magyarul. 
Ezzel a eljárással többszörösen biztosítva van az egyes lemmák jelentésének megadá
sa, ám épp a redundancia miatt az érdemi információ kinyerése nehézkesnek tűnik.

A következő táblázat összefoglalja a szócikkek szerkezetéről mondottakat.

4. táblázat
A szemantikai FA-t tartalmazó szócikkek tagolása

A szócikk szerkezete Oldalak száma FA-párok jelentésének megadása

párhuzamos szerkesztés

2 oldal bekezdések

1 oldal
2 hasáb
3 hasáb
4 hasáb

tömbösített szerkesztés 1 oldal
1 bekezdés 
több bekezdés

A szócikkek szerkezetével kapcsolatban szólnunk kell a szimmetrikusság kérdéséről 
is. Szimmetrikusságon a fordítás irányának felcserélhetőségét, azaz az ekvivalencia 
kétirányú (L1 —>L2 és L2 —>L1) megadását értjük.

A lexikográfiai szakirodalom szerint a jó kétnyelvű szótárak két irányban használ
hatóak: egyszerre segíti a dekódolást (L2 —>L1 fordítást [fr. version]) és a kódolást 
(L1 —>L2 fordítást [fr. thème]).

A faux amis szótárak többsége csak egy irányban adja meg két nyelv hamis baráta
it. Egyes szerzők az előszóban explicite hangsúlyozzák a fordítás egyirányúságát.23 A 
szimmetrikus szótárak vagy a mikrostruktúra szintjén (szócikkeken belül) biztosítják 
a kétirányúságot24, vagy a makrostruktúra szintjén (külön fejezetekben)25.

3.3.3. A jelentés megadása
A lexikográfiában több módszer ismert a jelentések megadására:

- a szómagyarázat, körülírás (többszavas);
- a szinonimák vagy - idegen nyelveknél - az ekvivalensek megadása (egyszavas)
- a példák LE kontextusba helyezése;
- a jelzett LE képi megjelenítése (illusztrációk).

Az első három módszernél a nyelv metanyelvi funkciója érvényesül, hiszen a nyelvi 
rendszer egy elemét más nyelvi elemek felhasználásával definiáljuk.

Az illusztráció létjogosultságát az a közismert tény adja, hogy az emberi gondol
kodás nem feltétlenül nyelvhez kötött. Gyakran képekben (is) gondolkodunk, s köny- 
nyebb egy valóságelemet vizuálisan felidézni, mint verbálisán pontosan leírni. Egyes 
jelentések olykor túlságosan összetettek, vagy problémásnak bizonyul a (szükséges és 
elégséges) jelentéskomponensek elkülönítése és/vagy meghatározása. Az illusztráci
ók tehát megkönnyíthetik a jelentés megértését.

A vizsgált szótárakban mindegyik módszer előfordul, de nem azonos arányban.
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3.3.3.1. Idegen nyelvi ekvivalens
A legelterjedtebb módszer az idegen nyelvi ekvivalens megadása - nem ritkán példák
kal, kollokációkkal kiegészítve. Hivatkozásokat most kivételesen nem adunk meg, mert 
szinte az összes szótárt felsorolhatnánk. Az egyszerűség kedvéért csak az eltérő esete
ket említjük külön.

3.3.3.2. Kon textus
Néhány szótárban nem meghatározás vagy ekvivalencia révén, hanem példamondatok 
segítségével jelzik a jelentést.

Laruelle (1990) az angol-francia szótárában dupla oldalas szócikkekben a bal ol
dalon álló angol címszó lehetséges jelentéseit példamondatba helyezi (a mondaton belül 
a lemma félkövérrel van szedve); s a másik oldalon megadja az angol mondat francia 
fordítását. Kis szépséghibája ennek az eljárásnak, hogy a francia mondatokban a lemma 
ekvivalense már nincs kiemelve tipográfiailag. Laruelle nem takarékoskodik a példák
kal: minden lemmánál legalább két mondat áll; ha a hamis barátoknak van közös je
lentése, arra is hoz példamondatot - bár nem elkülönítve.

Van Roey és társai (1988; 1998) szintén párhuzamosan kezelik a francia és az an
gol szópárokat. A lemmákhoz tartozó jelentéseket a jelentéseltérés fokától függően 
azonos oldalon tömbökbe rendezik (1. valódi barátok, 2. francia hamis barát, 3. angol 
hamis barát); majd a tömbökön belül arab számokkal különítik el a jelentésblokkokat. 
A jelentéseket mondatokba helyezik, majd megadják a teljes mondat másik nyelvű 
fordítását. A mondatokban mind a lemma, mind az idegen nyelvi ekvivalens félkövér 
szedéssel emelkedik ki.

Laruelle, Van Roey és társai eljárása arra az - idegennyelv-tsnításban régóta ismert 
és alkalmazott - szókincsfejlesztési módszerre vezethető vissza, amely szerint az új 
szavak jelentését nem fordítás (ekvivalensek) segítségével, hanem idegen nyelvi kon
textusba helyezve ajánlatos megadni.

3.3.3.3. Definíció, körülírás
Mindössze négy szerző használt definíciókat, igaz, nem kizárólagosan, hanem más 
módszerekkel kiegészítve. Klein (1975) a német címszavak jelentését először német 
körülírással, szinonimákkal adja meg, s ezután közli a francia ekvivalenst. - Gottlieb 
(1985) az orosz lemma után először közli a lexéma meghatározását németül, majd a 
német ekvivalenst. A német címszónál a német nyelvű meghatározás után következik 
az orosz ekvivalens. - Milan & Sünkel szótárában (1990) mind a német, mind az olasz 
lemmáknál zárójelben szerepel a lexéma olasz nyelvű definíciója, s ezt követi az ide
gen nyelvű ekvivalens, valamint a bőséges, idézetekből álló példaanyag. - Vanderperren 
(1994) először - német értelmező szótárak alapján megfogalmazott meghatározások
kal - közli a német lemma jelentését, majd megadja a francia ekvivalenst. Hasonlóan 
jár el a francia lemmánál, ahol először (zárójelben) a francia meghatározást, majd a 
német ekvivalenst közli. Az egyes lemmákhoz tartozó meghatározást és ekvivalense
ket rövid példák egészítik ki - természetesen fordítással együtt.
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3.3.3.4. Rajzok, illusztrációk
Egynyelvű értelmező szótárakban nem ritka a rajzok, illusztrációk alkalmazása, ami a 
szemléltetést valamint az enciklopédikus ismeretek terjesztését szolgálja.26

Egy-egy FA-szótárban is előfordulnak illusztrációk, amelyek soha nem önmaguk
ban állnak, csak a verbális információ kiegészítésére szolgálnak.

Van olyan szótár, ahol a rajz a szemléltetés funkcióját tölti be, hozzájárulva a jelen
tés pontosításához, vagy könnyebb megértéséhez.27

Más szótárban az illusztráció egyértelműen szórakoztató jellegű, mint például Crans- 
tonnál, ahol a mintegy ötszáz angol-francia FA-ból negyvennégyhez karikatúra is tar
tozik. A rajzos szócikkek dupla oldalasak: bal oldalon a szöveges karikatúra áll, amely 
a FA okozta humoros vagy meghökkentő kommunikációs szituációt ábrázolja; jobb 
oldalon pedig a szöveges magyarázat olvasható. Az általános séma szerint a karikatúra 
megnyilatkozásában az angol lemma kapitálissal van szedve. A jobb oldalon középen 
áll az angol szöveg helyes francia fordítása, alul pedig a francia hamis barát angol 
ekvivalense.28

3.3.3.5. Harmadik nyelvi ekvivalens
Két gyűjteményben találkoztunk azzal a megoldással, hogy az L1 és L2 közötti hamis 
barátok vizsgálatakor a szerzők valamilyen L 1-től és L2-től különböző nyelven adták 
meg a címszavak jelentését. Az egyikben az amhara és ivrit szavak jelentését az angol 
ekvivalens hivatott megvilágítani. Külön érdekes, hogy a könyv német kiadásban je
lent meg, de a bevezető szintén angolul íródott.29 A másikban a hasonló alakú orosz és 
szerb-horvát lexémák jelentését a francia nyelv közvetítésével magyarázzák a szerzők, 
akik Franciaországban adták ki művüket.30

A harmadik nyelv bevezetése két okból is problémás. Egyrészt a szótárhasználó nem 
biztos, hogy (a jelentésmagyarázatok megértéséhez szükséges szinten) ismeri L3-t, a 
közvetítő nyelv tehát csökkenti a szótárhasználók körét. Másrészt, ha a szótár nem széles 
közönségnek készült is, a kétszeres kódolás / dekódolás miatt fennáll a köztes (L1-L3 
vagy L2-L3) félrefordítások, félreértések veszélye.

A harmadik nyelv tehát akadályozhatja a jelentésámyalatok és jelentések pontos 
értelmezését vagy megértését, s ezzel épp a szótár eredeti célkitűzése (L1 és L2 hamis 
barátainak leleplezése) hiúsulhat meg.

3.3.4. Kiegészítő információk
Bár a kétnyelvű szótárakat a nyelvhasználók többsége az ekvivalensek megkeresése 
végett veszi kézbe, a szótárak nemcsak szemantikai, hanem egyéb információkat (pl. 
kiejtés, nyelvtani tudnivalók) is tartalmaznak, amelyek rendszere szintén hozzátarto
zik a szótár mikrostruktúrájához. A szótárak kidolgozottsága ebben a vonatkozásban 
meglehetősen eltérő: az egyszerű szólistáktól kezdve az összetett, információban gaz
dag szócikkekig minden megtalálható. Nézzük meg, milyen szempontokra figyelnek 
a szótárszerzők a jelentésen kívül!

a) Kiejtés: fonetikai átírással csak néhány szótárban találkoztunk, ahol az angol 
lemmák kiejtését adták meg szögletes zárójelben.31 Egyedül Van Roey et al. 1998-as 
szótárában található meg mindkét lemma APhI-átírása.
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b) Szófaji besorolás: a lemmák szófaját a legtöbb szótár nem tünteti föl. Néhol a 
bizonytalan esetekben, vagy a két lemma szófaji eltérésekor van szófaji jelzés, de ez 
nem szerves része a mikrostruktúrának.

c) Genus: a nyelvtani nemet a legtöbb szótár megadja - nyilvánvalóan erre nem 
minden nyelvnél van szükség. Meglepő viszont, hogy néhány szótár32 egyáltalán nem 
közli a francia vagy német lemma nemét - pedig ez elvárható lenne.

d) Plurális: két szerzőnél fordul elő a nyelvtani adatok között a német főnévi cím
szó többes száma,33 ami valószínűleg a német szótári hagyományoknak köszönhető. A 
német szótárakban a főnevek szótári alakjához hozzátartozik ugyanis az egyes számú 
birtokos (Genitivus), valamint a többes számú alak.

e) Vonzat: a kötelező igei vonzat ritkán derül ki a szótárakból; ha igen, akkor is csak 
a példákból, idézetekből. A szócikkfejben legfeljebb az ige tranzitivitását / intranziti- 
vitását jelölik.

f) Stiláris érték: a címszó stiláris besorolásával csak elvétve találkozunk; leginkább 
olyankor, ha a LEI és LE2 stílusminősítése eltérő.34

g) Regiszter: a FA-szótárakban kétféle regiszterjelöléssel találkozhatunk: regioná
lis vagy szaknyelvi. A regionális jelzés az angol lexémáknál hívja fel a figyelmet arra, 
ha valamelyik jelentés csak a brit vagy csak az amerikai nyelvterületen használatos. A 
szaknyelvi jelölés pedig a lexéma vagy az adott jelentés használati területét adja meg.

e) Etimológiai magyarázat: a címszó eredetével illetve jelentésváltozásának törté
netével csak néhány szerző foglalkozik szisztematikusan,35 mások csak alkalomszerű
en jelzik egy-egy címszónál az érdekesnek vélt változásokat.36

3.3. Használatbeli FA
Az ismert szótárak közül egyikben sem kezelik külön kategóriaként a használatbeli 
FA-t. Ismét megfigyelhető az elmélet és a szótárírói gyakorlat közti eltérés: jóllehet a 
tipologizálásnál többen bevezetik a szó szerinti fordítás miatt létrejövő frazeológiai és 
/vagy pragmatikai FA csoportját, de a szótárakban ilyen - vagy ezeknek megfelelő - 
kategóriák már nem szerepelnek.

Ha nem is külön kategorizálva, de azért néhány szótárban akad egy-két kifejezés 
vagy pragmatikai FA.

Laruelle-nél, noha deklaráltan csak a szemantikai hamis barátokkal foglalkozik, akad 
helyzetmondat és szólás is. Például a bless címszó alatt (1990: 20-21) megtudhatjuk, 
hogy tüsszentésnél az angolok és a franciák más-más megnyilatkozással reagálnak. Az 
angol klisé: Bless you! (a God bless you = ‘Isten óvja (önt) ’ rövidüléséből); a francia 
helyzetmondat viszont: ,A vos souhaites'.” (szó szerint: ‘a kívánságaira’ - ti. váljanak 
valóra).

Van Roey et al. (1998) szótárában a szócikkek végi „szócikklábjegyzetben”37 ol
vashatjuk a címszóhoz (mint hívószóhoz) tartozó kollokációkat, frazémákat.

Allinne - bár a bevezetőben adott meghatározásban csak a lexémák szintjéről be
szél - a szótárába felvesz egy-két helyzetmondatot is. így megtudhatjuk, hogy az an
gol üzletekben elhangzó may I help you! (szó szerint ‘segíthetek ?’) francia megfele
lője nem a *puis-je vous aider ?, mert egy francia eladó azt kérdezi : Vous désirez? Que 
désirez-vous ? Puis-je vous renseigner ? Que puis-je vous servir ? Qu ’est-ce qui vous 
ferait plaisir ? Vous avez fait votre choix ? Et pour Monsieur/Madame ? (Allinne 1999: 
203-204; külön címszóként az m betűnél).
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A példák alapján látható, hogy a frazémákat, ha azok egyáltalán megjelennek a 
szótárakban, a szemantikai hamis barátok közé sorolják be a szerzők - vagy a frazéma 
hívószava, vagy a frazéma első elemének kezdőbetűje alapján. A jelentést vagy hasz
nálati értéket pedig az idegen nyelvi ekvivalens révén adják meg. A használatbeli ha
mis barátok ilyen besorolása azonban csak a szemantikai FA-t tartalmazó, egyirányú 
szótárakban, egy lemmás szerkezet esetén működik. Nem alkalmas viszont az ekviva
lenssel nem rendelkező frazémák tárgyalására, valamint a helyzetmondatok tematikus 
kezelésére. Könnyen belátható, hogy a komplex és/vagy szimmetrikus szótárakban a 
használatbeli és a szemantikai FA együttes szerepeltetése felborítaná a szótár mikro- 
struktúráját.

A fentiek alapján megkérdőjelezhető, hogy a használatbeli FA-t érdemes-e fölven
ni a többi hamis barát közé. A lexikográfiai gyakorlat azt mutatja, hogy még az egy 
nyelvhez tartozó frazémák kezelése is problematikus az általános értelmező szótára
kon belül - ezért gyakran külön gyűjteményeket szentelnek nekik. Feltételezhető, hogy 
a FA-ra vonatkozóan is ez az eljárás lenne célravezető.

4. A szótárak makrostruktúrája
Az általunk vizsgált FA-szótárak szinte mindegyikében a címszavak növekvő alfabe
tikus sorrendje alapján rendeződtek a szócikkek. Mindössze két kisebb kivétellel ta
lálkoztunk. Decker (1970) szójegyzéke tematikus csoportosításban (pl. az ember, a 
család, a város stb.) adja meg a középiskolai vizsgákhoz szükséges angol szavak listá
ját; s mindegyik témakör végén felsorol néhány könnyen félreérthető lexémát. A má
sik Helliwell szótára (1989), ahol a hamis barátok szófajok szerint vannak csoportosít
va - igaz, az azonos szófajúak már betűrendben követik egymást.

A betűrendes besorolás elve érvényesült mind a formai, mind a szemantikai FA 
esetében. Azt, hogy a dupla lemmás szócikkekben melyik nyelvű lemma áll elől, az 
határozza meg, hogy a szerzők melyik nyelvet tekintették kiinduló nyelvnek. A szim
metrikus szótárok esetében nem ritka, hogy a két irány két külön „fejezetben” kap 
helyet. Ilyenkor a két fejezet között utalások segítik a szótárhasználót a FA-párok 
megtalálásában.38

Egyes szótárakban - mint azt a szócikkek szerkezeténél már említettük - előfor
dulnak bokrosított vagy tömbösített szócikkek.

5. A szótárak megastruktúrája
A FA-szótárak megastruktúrája többnyire követi a lexikográfiai hagyományokat.
A szótár elején lévő bevezetőből megtudhatjuk a szótár létrejöttének körülményeit s 
motivációit; sokszor találunk rövid ismertetést magáról a faux amis jelenségéről. A be
vezető néha mindkét nyelven olvasható.39 Egyes szerzők elméleti bevezetése tipológi
ai felosztást is tartalmaz. Gyakori a két nyelv kölcsönhatásának fontosabb állomásait 
bemutató rövid történeti összefoglalás.40 Rendszerint a szócikkek előtt található a rö
vidítések és jelek jegyzék6,41 valamint a felhasznált források listája.

A szótár végén általában a mutatók kapnak helyet,42 amelyek különösen a nem szim
metrikus szótáraknál nyújtanak segítséget az L2-beli lemmák visszakeresésében.

Természetesen nem mindegyik szótár tartalmaz ennyi plusz anyagot. Némely szó
tár tartalma csak a szócikkekre, valamint egy rövid, kevéssé informatív bevezetőre
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korlátozódik. Ez az eljárás azért nem szerencsés, mert kevés eligazítást ad az olvasó
nak a szótár tematikájára és a használatára vonatkozóan.

Szerintünk egy FA-szótámak feltétlenül tartalmaznia kell a következő információkat:
- a FA meghatározása (a szótárszerző értelmezésében);
- a szótárban bemutatott FA típusai;
- az anyaggyűjtés módszere;
- felhasznált források adatai;
- fonetikai ábécé (csak ha van átírás);
- a szótárban használt rövidítések jegyzéke;
- a szócikkek szerkezetének áttekintése;
- a nem szimmetrikus szótárakban: szómutató (index).

6. Összefoglalás
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a faux amis szótárak olyan különleges, több
nyire kétnyelvű (ám néha többnyelvű) szótárak, amelyek egyedisége és sokszínűsége 
egyrészt a FA jelenségének eltérő értelmezéséből, másrészt a vizsgált nyelvek (egyéni 
és kontrasztív) sajátságaiból, harmadrészt a szótárírók egyéni koncepcióiból, valamint 
az eltérő lexikográfiai megoldásokból adódik.

A szótárak elemzéséből kiderül, hogy a különféle típusú hamis barátokat eltérő 
módon érdemes kezelni. Ebből következik a FA-szótáraknak az a sajátossága, hogy egy 
szótáron belül különböző mikrostruktúrák kapnak helyet.

Egységes viszont a szótárak célkitűzése és szerepe. Míg a kétnyelvű szótárak álta
lában az ekvivalencia alapelvének szellemében készülnek, addig a FA-szótárak létre
jöttét a differencia motiválja. Ezek elsődleges feladata ugyanis nem az, hogy megadja 
az L1 és L2 közötti ekvivalenciákat, hanem az, hogy felhívja a beszélő figyelmét a 
látszólagos megfeleltetésekre, s eltérítse a látszólagos ekvivalenciák használatától.
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