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A szakszótárak választásánál fontos szem
pont az eligazodást segítő átláthatóság. A fe
jezetek tipográfiailag jól elkülönülnek egy
mástól. Az egyes fejezetek sorszáma végig
kíséri az adott témakört, megkönnyítve ezzel 
a keresést. A különböző nyomdatechnikai 
eszközök alkalmazása elősegíti a szócikke
ken belüli információszerzést.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 
tematikus szókincstár nem csupán témakö
rök köré csoportosított szógyűjtemény. A 
szakszótárírás hagyományait messzemenően 
figyelembe véve olyan kétnyelvű szótárral 
van dolgunk, ahol a szisztematikusan elren
dezett, több éves munkával gyűjtött szavak
kal és kifejezésekkel a szerzők maximálisan 
kielégítik a felhasználók igényeit. A temati
kus szókincstár a gazdasági szakszókincs 
rendszerbe foglalásával és bőségével való
ságos kincsesbánya a szaknyelvet tanulók
nak és oktatóknak egyaránt. Köszönet érte!

Vargáné Kiss Katalin

Pálfy Miklós
Lexicographie informatisée 
et sémantique française
JATE Press: Szeged, 2000, 100 p.

A nyelvészetben a matematikai gondolko
dás, a logika és a precizitás alapkövetelmény, 
s hogy bizonyítsuk e tételt, keresve sem ta
lálhatnánk jobb példát a szótárírásnál. Már 
a borító színes kockái sejtetik, hogy a tanul
mány szerzője, Pálfy Miklós - két francia
magyar szótár szerkesztője - mérnöki ala
possággal vizsgálja a francia és a magyar 
nyelv alapelemeit.

A számítástechnika fejlődése új perspek
tívákat nyitott meg a lexikográfusok előtt, a 
kis kartonokra kigyűjtött szavakkal a kezé
ben dolgozó szótáríró már a múlté. A hatal
mas adathalmaz könnyen és gyorsan lekér
dezhető adatbázissá szelídült, lehetőséget 
teremtve ezáltal a nyelvi struktúrák újragon
dolására, átrendezésére. Ez a kötet rövid

összefoglalója annak a hosszú és fáradságos 
munkának, ami a kétnyelvű szótár újraírásá
nak ötletétől a megvalósulásig telik el. Más 
szavakkal szólva, a makrostruktúra újragon
dolásától, a mikrostruktúra megreformálá
sáig tartó folyamat. A szerző első szótára 
CD-ROM formátumban jelent meg 1998- 
ban a szegedi Scriptum Kiadó gondozásá
ban, a második, hagyományos papírkötés
ben, a szegedi Grimm Kiadónál látott nap
világot 1999-ben.

Ez a francia nyelvű kötet (magyar össze
foglalóval) Pálfy Miklós több évtizedes ta
pasztalatait foglalja össze a számítógépes 
szótárírás és szójelentéstan témakörében. Az 
első részben (Introduction) a számítógépes 
szótárak különböző típusairól olvashatunk, 
és az egyes csoportoknak megfelelő eltérő 
szerkezeti felépítésről. Kihasználván azt a 
lehetőséget, hogy az adatbázisként működő 
számítógépesített szótárak (computerized 
dictionaries) adathalmazai keresztösszefüg
gések felderítésére alkalmasak, a szerző Ma
gyarországon először képviselte szótárszer
kesztőként azt az elvet, hogy a kétnyelvű 
szótáraknak két elvárásnak kell megfelelni
ük, egyaránt eleget téve ezáltal a francia 
anyanyelvű felhasználónak és a magyar szó
tárforgató igényeinek. E cél elérése érdeké
ben az ilyen szótárak, amelyek egyszerre kó
doló és dekódoló funkciót látnak el, többlet 
információkkal segítik a felhasználót. A szó
cikkek tagolása során nemcsak francia nyel
vű értelmezést találunk, hanem magyar nyel
vű magyarázatokat is, továbbá szinonimák, 
árnyalatok, stílusréteg-minősítések és hasz
nálati területek segítenek a jelentések pon
tos meghatározásában.

A tanulmányban a szerző arra a kérdésre 
keres választ, hogy a számítógépes szótárírás 
mennyiben változtatta meg a lexikális struk
túrákról alkotott lexikográfiai felfogást. Vizs
gálja továbbá az olyan alapfogalmak lehetsé
ges átgondolását, mint a poliszémia homoní
miához való viszonya, valamint a szinonímia 
- analógia összefüggéseinek új útjai az elekt
ronikus szótárírásban. Arra a kérdésre is vá
lasz kapunk, hogy változott-e szójelentéstani
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szemléletünk az új szerkesztési elvekre épü
lő, informatizált, kétnyelvű szótárak megje
lenése óta?

A könyv második része (Le nouveau dic
tionnaire français-hongrois) az új francia
magyar szótár szerkesztési elveivel és a szó
cikkek tagolásával foglalkozik. A célnyelvi 
megfelelők differenciált megadása a sze
mantikai affinitás jelenlétét, vagy hiányát 
jelzi a szócikkek tagolása során (ld. szino
nimák vagy kontextusban fel nem cserélhe
tő, de szemantikailag egymáshoz közel álló 
megfelelők). Mivelhogy az egyes megfele
lők közötti eltérés a gyakorlatban sokszor 
csupán szóhasználati kérdés, ezért a szerzők 
a szótár készítése során a fogalmi mezőket 
helyezték előtérbe a szemantikai mezőkkel 
szemben. A didaktikai célú általános példák 
a fogalmi összefüggésekre mutatnak rá, míg 
az egyedi példák, szemantikai értéküknél 
fogva, a direkt helyettesítés eszközeiként 
szolgálnak.

A harmadik rész (Les oppositions fonction
nelles du dictionnaire électronique français- 
hongrois (DEF) et les macrostructures sé
mantiques) a francia-magyar számítógépes 
szótár szerkesztési elveiben megfogalmazott 
funkcionális ellentétpárokkal (poliszémia - 
homonímia, fogalmi mezők - szemantikai 
mezők, általános példák - egyedi példák) és 
a szótár szójelentéstani jelenségeinek rend
szerével foglalkozik. A kötet szerzője a fő 
oppozíciókon keresztül mutatja be koncep
cióját:

• A homonímia és poliszémia összeveté
sekor minden esetben „a célnyelvi megfele
lők közötti szemantikai affinitást” (56) kell 
alapul venni.

• Mivel a poliszémia és a szinonímia köré
ből kerül ki a lexikai tévesztések nagy több
sége - „a langue és a parole dichotómiája” 
(57) -, ezért a szótár készítői igen nagy súlyt 
fektettek a példaanyag kiválasztására. Cél
juk a felhasználók tájékozódásának meg
könnyítése volt a szavak és kifejezések kon
textusba történő beillesztésénél.

• Az új kétnyelvű szótárban nemcsak szi
nonimákat talál a felhasználó, hanem segít

ségére van a fogalmi összefüggéseket segí
tő analógia is. Ez azért különösen fontos a 
francia-magyar kétnyelvű szótárban, mert a 
francia szótárszerkesztők is használják ezt a 
módszert, tehát segíti a francia felhasználót, 
ugyanakkor a magyar anyanyelvű rengeteg 
kiegészítő információhoz jut ezáltal. Az ana
lógia és az asszociációs mezők pontos tudá
sa sok tévedéstől kíméli meg az idegen nyel
vet használót.

• Az ellentétekben való gondolkodás érvé
nyes a szókészlet makrostruktúráira is. Eb
ben a részben a nyelvtan és szókészlet viszo
nya, majd a jel és mező összefüggései, vagy 
a szó és lexéma kapcsolata, továbbá a morfé- 
ma és lexéma oppozíciója a vizsgálat tárgya.

A negyedik rész (Les rapports statistiques) 
a statisztikai összefüggéseket elemzi. Fog
lalkozik a gyakoriság, a megoszlás, az elő
fordulási arányok és az asszociációs kap
csolatok kérdésével. Ritkán válik kétnyelvű 
szótár statisztikai vizsgálat tárgyává. Ebben 
az esetben a vizsgálatok az igei kategóriák
ra, valamint a grammatikai kategóriák sze
mantikai minősítésekhez való kapcsolatára 
terjedtek ki és vezettek számos új eredmény
hez.

A számítógép használata alapvetően meg
változtatta a szótárírás hagyományos mene
tét, és arra késztette a lexikográfusokat, hogy 
újragondolják a szószerkezetekről alkotott 
eddigi nézeteiket. Az eredmény azt bizonyít
ja, hogy a vizsgálatok jelentősen befolyásol
ták a lexikai struktúrákról alkotott eddigi el
képzeléseket. A végső konklúzió megjelenik 
a kötet végén található, mintegy tíz oldalas 
magyar nyelvű összefoglalóban is.

A kötet elméleti részét szemléletes össze
foglaló táblázatok példáival támasztja alá a 
szerző (Documents). Ilyen pl. a szócikkek 
szerkezeti felépítése, a jelentésre vonatkozó 
megjegyzések, a felcserélhető és fel nem 
cserélhető megfelelők bemutatása, a szócik
kek általános és konkrét példái, az SGML 
rendszerű szócikk-felépítés és a statisztikai 
táblázatok.

Figyelmébe ajánlom ezt a könyvet minden 
nyelvész kollégának, doktorandusnak és
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francia szakos tanárnak, mindazoknak, akik 
kétnyelvű szótárírással foglalkoznak (füg
getlenül a szótár nyelvétől), és nem utolsó 
sorban az egyetemi hallgatónak, akik tanul
mányaik során ma már nem nélkülözhetik az 
alapos lexikológiai-lexikográfiai felkészült
séget.

Oszetzky Éva

Иштван Барт [Bart István) 
Русским о венграх 
Культурологический словарь 
«Радуга»: Москва, 2005. 224 р.

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol ott
hon legyünk benne” - valljuk sokan Tamási 
Áronnal együtt. Ám sokszor nem is jut 
eszünkbe, hogy az „otthon” nem csupán 
földrajzi hely, a nyelv, a történelem, hanem 
a „magasabb” kultúra mellett a tágabb érte
lemben vett hétköznapok kultúrája is, amely
nek részesei vagyunk, s múltját is magunk
ban hordozzuk egy-egy szólás, egy-egy szte
reotípia, nyelvi fordulat használatával. Ezek 
jelentésének feltárása a külföldi számára, 
még ha oly jól felkészült is nyelvileg, mint 
egy fordító, az összefüggések és háttér-infor
mációk szövevényében megfejthetetlen, 
sokszor „elaknásított terepet” rejt magában. 
Bart István oroszoknak írt kulturológiai szó
tára ezen a gondon próbál segíteni. A magyar 
kultúráról nagyon sokat tudó, s tudását a kel
lemes társasági ember könnyed stílusába ön
teni képes szerző jól használható „kisokost” 
nyújt át az orosz nyelvű szakmai és „laikus” 
közönségnek.

Mint az előszóban hangsúlyozza, műfor
dító barátai több évtizedes unszolásának tesz 
eleget, amikor a magyar kultúrával kapcso
latosan feltett kérdéseikre a válaszokat most 
magyarázó szótár formájában adja közre. A 
címszavak kétnyelvű szótárával kiegészülő 
zsebkönyv közel ezer magyar nyelvű cím
szót magyaráz el oroszul. Nem tematikus 
szótárról van szó, hanem szinte a napi be

szélgetés során véletlenül egymás mellé ke
rülő, a szó szerinti jelentésen túl speciálisan 
magyar kultúrafüggő szemantikai rétegeket 
is magába foglaló megnevezések, fogalmak 
gyűjteményéről. Az N betűnél például így 
kerül egymás mellé a nagyasszony, nagyma
ma, Nagymaros (a Bős-Nagymaros vízlép
cső kapcsán), nagysága, nagyságos asszony, 
nagyságos úr, nagyúr, nemecsek ernő, ne
me s( ség) stb., egyenként tizenöt húsz soros 
orosz nyelvű háttérmagyarázatot adó szó
cikkben.

А XX. század első felében a svájci nyel
vész, Ferdinand de Saussure megújította a 
nyelvről való gondolkozásunkat. Elkülöní
tette a nyelv szabályrendszerével foglalko
zó „belső” nyelvészetet a nyelvhasználatot 
vizsgáló „külső” nyelvészettől. Mindaz, 
amivel Bart István gazdagítja az orosz for
dítók és a magyar kultúra iránt érdeklődők 
ismeretét, ehhez a „külső” nyelvészethez tar
tozó fontos tudnivaló. E nélkül nem boldo
gul a műfordító sem, amikor egy magyar iro
dalmi alkotáshoz nyúl, de a magyar embert 
megismerni akaró külföldi sem, vagy leg
alább is ismeretei a nyelvkönyvek agyonegy
szerűsített szintjén maradnak. Ez az „úti 
kalauz” a magyar ember lelki alkatát magya
rázza el a kultúránkon, az életünkön, a szo
kásainkon, önismeretünk sztereotípiáin ke
resztül.

E kulturológiai „tantúrán” a szerző hűsé
ges társa a nyelvi könnyedségében vele azo
nosulni tudó neves fordító, Tatjana Voron
kina, a Moszkvai írószövetség tagja, aki 
hosszú évtizedek óta a magyar irodalom 
oroszországi hírnöke. Az ő tolmácsolásában 
vehette kézbe az orosz közönség többek kö
zött Örkény István novelláit, s ő az egyik 
szószólója a mai magyar irodalom oroszor
szági megismertetésének is. Gyakori vendég 
Magyarországon, s baráti szálak fűzik szá
mos magyar családhoz. Szeretettel és vég
telen humorral szemléli az életet. Ezzel a 
nyitott lélekkel fogadja a magyarokat moszk
vai lakásában, legyenek azok fordítók, művé
szek vagy egyszerű nyelvtanárok. Többek kö-


