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Hollósy Béla 

Egy angolul beszélőknek készülő magyar tanulói 
szótár tervezete és előmunkálatai 

A magyar nyelv és kultúra iránt egyre komolyabb érdek
lődés mutatkozik nemzetközi téren. Az egyik legfontosabb mo
tiváló tényező minden bizonnyal az, hogy az ország az európai 
politikum és szellemiség legnemesebb hagyományaihoz méltóan, 
szenvedélyes történelmi ás társadalmi önvizsgálattal katar -
tikus élmények és megannyi súlyos problémával való küszködés 
közepette igyekszik megvalósítani a Kelet és Nyugat közötti 
híd szerepét, ami mindig is történelmi hivatása kellett volna, 
hogy legyen. 

A nyitottság és a reformok, valamint a demokrácia i-
ránti elkötelezettség, az alkotmányos pluralizmus és a jogál
lamiság felé tett határozott lépések, - a népi-nemzeti érté
kek ós az európai eszme egyöntetű felkarolása mellett - immár 
lehetővé teszik a magyarság számára, hogy politikai, történel
mi és nyelvi kuriózumból számottevő európai entitássá váljék. 

Egyre kevésbé kell tehát attól tartanunk, hogy a nem
zetközi tudományos közvélemény a magyarságkutatás különböző 
diszciplínáit vagy a magyar nyelvnek mint idegen nyelvnek a 
tanítását értetlenül vagy idegengedve fogadná. A megindult 
pezsgés, a kapcsolatok bővülése, a tudományos témák közös erő
vel történő feldolgozása, mindez további ragyogó lehetőségek 
előtt nyitja meg az utat. 

Sokatígérőek azok a megállapodások, amelyeket a Londo
ni Egyetem mellett működő Szláv- és Kelet-Európai Intézet kö
tött a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös 
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Kollégiummal, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Törté
nettudományi Intézetével. így sor kerülhet hallgatók, kuta
tók cseréjére, ösztöndíjas tanulmányút formájában brit 
könyvtárakban és levéltárakban végzett magyar történelmi és 
filológiai tárgyú kutatásokra, közös kiadványszerkesztésre, 
stb. 

A Kelet-Európai Nyelvek Tanszékén magyar nyelvet ta
nító nyelvészek Péter Sherwood által vezetett kutatócsoport
ja a kétoldalú brit-magyar tudományos kapcsolatokon belül a 
nyelvészet és a lexikográfia oldaláról kívánja a magyar mint 
idegen nyelv tanítását előmozdítani. Ehhez annak a magyar 
tananyagkészítő munkatervnek a megvalósítása szükséges, a-
melynek egyik központi pillére egy angolul beszélőknek szánt 
magyar tanulói szótár megszerkesztése. 

Ha valamelyik világnyelvről van szó, szakmabeliek és 
laikusok egyaránt készségesen elismerik akár több különböző 
típusú tanulói szótár létjogosultságát, míg "kisebb" nyelvek 
esetében egy ilyen vállalkozás nyilván részletesebb indoklás 
igényel. Saját tapasztalataim a Debreceni Nyári Egyetemen fo 
lyó magyartanítással kapcsolatban, valamint közös megfigye
léseink a londoni magyar szakos képzéssel és a különböző ma
gyar nyelvtanfolyamokkal kapcsolatosan arra engednek követ
keztetni, hogy a magyar nyelv iránti érdeklődés egyre inten
zívebb, az igények egyre változatosabbak. Ugyanakkor ezek 
tananyaggal, tankönyvekkel, különösen pedig a nyelvtanulóra 
"hangszerelt" nyelvtanokkal, szótárakkal való kielégítése ál 
landó nehézségbe ütközik. A kereslet messze meghaladja a kí
nálatot. Sajnos, a magyar, mint idegen nyelv tanítása még 
gyerekcipőben járj távol állunk attól, hogy eltérő igények 
kielégítésére változatos, színvonalas magyar tananyagokat, 
tankönyveket, nyelvtanokat, szótárakat tudjunk nyújtani. Tu
domásul kell vennünk, hogy még az erősen motivált nyelvtanu
lót is komolyan visszaveti a rendelkezésre álló segédeszközö 
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meglehetősen foghíjas volta. A magyar nyelvészeti és nyelv
oktatási publikációkat tekintve még mindig nem sikerült i-
gazéból átlépni egy bizonyos szemléleti korlátot, nevezete
sen azt, hogy görcsösen ragaszkodunk a vegytisztán csak ma
gyarul megjelentetett könyvekhez ós tanulmányokhoz, amelyek 
nem céloznak meg jelentősebb külföldi piacot. Nem szükséges 
anglomániásnak lenni ahhoz, hogy belássuk, a mai világban a 
legnagyobb hatásfoka az angolnak mint közvetítő nyelvnek a 
felhasználásával közzétett szakirodalomnak van, elismerve 
természetesen a többi világnyelv fontosságát is a maga terü
letén. 

ínséges idők járnak azokra, akik föltették magukban, 
hogy angol közvetítőnyelven taglalt magyar nyelvtant vagy a 
magyarul tanulóra orientált kétnyelvű, angol-magyar vagy ma
gyar-angol szótárt kívánnak forgatni, mert ilyet sehol föl 
nem lelnek. A hibát persze nemcsak magunkban kell keresni. 
Kiadói rövidlátás eredménye lehet csak az, hogy a méltán vi
lághírű Teach Yourself sorozat több tucatnyi nyelvkönyve kö
zé a mai napig nem fért be olyan, amely a magyart mutatná be, 
miközben például minden velünk szomszédos ország legalább egy 
nyelve képviselve van a sorozatban, A Routledge Kiadó által 
megjelentetett Colloquial Hungárián c. könyv pedig felemás mű. 
Hiánypótló jellege is csak részben menti nyelvi, nyelvészeti 
és módszertani hiányosságait. 

A tervezett és jelenleg kísérleti stádiumban lévő magyar 
tanulói szótárt kétnyelvű magyar-angol szótárként kívánjuk 
megalkotni. Az angol nyelv esetében szinte minden rangos brit 
kiadó kötelességének érzi valamilyen angol tanulói szótár 
(learner's dictionary) megjelentetését. A verseny óriási, kü
lönösen az Oxford University Press, a Longman és a Collins 
kiadó között. Ezek mind a tanuló száméra speciálisan szer
kesztett szótárak, amelyek mozgósították az angol lexikográ
fia színe-javát. Az Oxford University Press nem nyugodott be-
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le abba, hogy az elmúlt évek során először a Longman Diction-
ary lassan háttérbe szorította az angolul tanulók által évti
zedeken át forgatott kedves, hasznos kéziszótárt, az Advanced 
Learner's Dictionary of Current Enqlish-t és 1989-ben telje
sen átdolgozott, új kiadásban jelentették meg, ami az angol 
mint idegen nyelvnek a tanítása területén újfent óriási nye
reség. Az egynyelvű tanulói szótárakon kívül több olyan an
gol-német, angol-francia, angol-olasz szótár létezik, amelyet 
a tanulói szótárak hasznos vonásainak felhasználásával alkot
tak meg. Ha mindehhez hozzávesszük még azt a tekintélyes szak
irodalmat, ami a tanulói szótárak szerkesztésére vonatkozik ét 
ami angolul hozzáférhető, olyan lexikográfiái háttérrel kezd
hetünk hozzá a gyűjtő és szerkesztő munkához, amelynek mellő
zése megengedhetetlen luxus lenne. (Csak ízelítőül álljon itts 
R.R.K. Hartmann (ed.), Lexicography: Principles and Practice 
Academic Press, Inc., London, etc., 1983; Róbert Hson (ed.), 
Dictionaries, Lexicoqraphy and Lanquaqe Learninq Pergamon 
Press (in association with the British Council), Oxford, etc., 
1985; Sidney I. Landau, Dictionaries. The Art and Craft of 
Lexicoqraphy. Cambridge University Press, Cambridge, etc, 
1989; B. Boguraev & T. Briscoe, Computational Lexicoqraphy 
for Natural Lanquaqe Processing Longman, London & New York, 
1989) Kétnyelvű tanulói szótárra jó példa a Folomkina és Wei-
ser által szerkesztett szovjet kiadású angol-orosz tanulói 
szótár. 

Mindezek után, úgy hiszem érthető, miért nem gondolha
tunk egynyelvű magyar tanulói szótár megalkotására. A magyar
nak világnyelvnek kellene lennie ahhoz, hogy a tanuló hajlan
dó legyen magyar ismereteit magyar nyelvű értelmező szótár se
gítségével fejleszteni. Ugyanakkor az is teljesen világos, 
hogy arányos kicsinyítéssel az Értelmező kéziszótárból még nem 
nyernénk magyar tanulói szótárt, hiszen a tanulói szótárak 
szerkesztési elvei több tucat ponton eltérnek az anyanyelvi 
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beszélő számára készült értelmező szótáréitól. A forgalomban 
lévő Országh-szótárak pedig egyértelműen az angolul tanulók 
érdekeit tartják szem előtt és nem is tanulói szótárnak ké
szültek, tehát aki magyarul tanul, csak korlátozott sikerrel 
forgathatja- Mindamellett persze a szerkesztés folyamán tá
maszkodni kívánunk az említett szótárakra, valamint a hétköte
tes Értelmező szótár, a Szóvágmutató szótár, valamint a rövide
sen megjelenő Magyar ragozási szótár gazdag anyagára. Ami a 
példaanyagot illeti, elsősorban mai élő nyelvi gyűjtött anyag
ra építünk, amit az oxfordi Micro-OCP (OCP = Oxford Concord-
ance Programme) elnevezésű, bizonyos szótárszerkesztési műve
letek elvégzésére is alkalmas szoftver segítségével, gépi ú-
ton, kemény lemezzel ellátott IBM kompatibilis Zenith márkájú 
számítógépen kívánunk feldolgozni. Az írott forrásokból merí
tett példákat a tanulói szótárak általánosan elfogadott elvei 
szerint szerkesztjük és adaptáljuk, ezek hiányában a szerkesz
tők saját nyelvérzékükre hagyatkozva alkotnak példamondatokat 
a tipikus szövegkörnyezet bemutatására. A szótár készítésének 
egyes stádiumaiban természetesen igyekezni fogunk minél több 
szakvéleményt beszerezni a kontroll biztosítása érdekében. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az előtanulmány (pilot stu-
dy) fontosságát. Minden komolyabb szótár esetében készül ilyen. 
Ennek keretei között a szerkesztők megpróbálják kicsiben meg
alkotni a szótárt, vagyis az előtanulmány tulajdonképpen a 
modellalkotás célját szolgálja. Ebben az esetben ez hozzáve
tőlegesen 15o különböző funkciójú és felépítésű szót jelent. 
Ének során célszerű meghozni az elvi döntéseket a szócikkek 
elrendezésére, a jelentések és jelentésárnyalatok problémáira, 
a stílusminősítésre, nyelvhelyességi utalásokra, nyelvtani kó
dokra, stb. vonatkozóan, amelyek alapján a tényleges szerkesz
tést könnyebben el lehet majd végezni. 

Tekintettel arra, hogy a tanulói szótárak célja a leg
gyakrabban előforduló szavak és kifejezések részletes bemuta-
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tása, az ezekbe felvett címszójegyzék gondos válogatás, ros
tálás eredménye. Egy tipikus haladó szintű angol tanulói szó
tár szókincse 5o-6o.ooo szó körül mozog, szemben az anyanyel
vi beszélők számára készült szótárak szóanyagával, amely ese
tenként a l5o.ooo címszót is meghaladja. A haladó szintieken 
kívül a különböző alsóbb nyelvtanulói szintekre is készültek 
szótárak. Hogy a közmondásból jól ismert sokat akaró szarka 
gondjait elkerüljük, a szótár első változatát úgy 25oo szavas 
ra tervezzük. Ez azután a gyakorlatban való megmérettetés u-
tán induktív módon tovább bővíthető, először lo.ooo, majd 25-
3o.ooo címszavasra. Nagyon jó lenne támaszkodni egy magyar 
gyakorisági szótárra, amely azonban, bár gyakorlatilag elké
szült, mindezideig nem öltött végleges, nyomtatott formát. I-
lyen jellegű szótár hiányában általában némileg szubjektív 
megállapításokra, a szótáron dolgozó lexikográfusok és a mun
kába bevont anyanyelvi beszélők nyelvérzékére hivatkozva le
het dönteni afelől, valamely szó fölvétessen-e a szótárba 
vagy sem. így például az Értelmező kéziszótárban föllelhető 
mellékneveknél az ábécé első betűi, az "a", ill. "a" alatt 
található 562 melléknév közül jóegynéhányra nem lesz szüksé
gük a tanulói szótárban. Másokra viszont igen. De melyekre? 
A döntést megkönnyítendő, részfeladatként az 562 melléknevet 
számítógépbe tápláltam és intuitív alapon "gyakorisági" kód
számokat rendeltem hozzájuk, a gyakoriság csökkenő sorrend
jében 1-9-ig. Ezután a program kódszám szerint", emelkedő 
számsorrendben csoportosította a szavakat, majd az egyes cso
portokon belül ismét ábécé rendbe szedte azokat a megfelelő 
utasításra. A következő számarányokat kaptam, melyeket né
hány példával toldok meg: 

l-es 1 db: az alacsony melléknév 
2-es 8 db: pl. álmos, alsó, angol 
3-as 12 db: pl. adós, afrikai, almás, általános, azo-

nos 
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4-es 52 db: pl. abszolút, aggodalmas, ajánlatos, ala
pos, albérleti, álomszép, anyagias, anya
nyelvi, ártatlan, autós 

5-ös 162 db: pl, acélkék, adómentes, ágazati, áhított, 
akadékos, alkotmányos, áldatlan, amatör 

Legnagyobb esélyük a fenti öt gyakorisági csoportba 
tartozó mellékneveknek van arra, hogy a szótár címszóállomá
nyába bekerüljenek. 

6-os 142 db: pl. agancsnyelű, áqbogas, alakhű, alélt, 
alkoholos, amorf, aranykalászos, ásatag 

7-es 12o db: pl. akkád, akusztikus, allegorikus, almás
deres, áramfejlesztő, aszályverte 

A fenti két csoportot további alapos vizsgálatnak kell 
alávetni, mert elképzelhető, hogy nem egy melléknevet végül 
is föl lehet venni a szótárba ezekből is. 

8-as 43 db: pl. adven tista , agrárszocialista, ajakos, 
alsószárnyas, antropomorf 

9-es lo db: pl. affekta, alattos, alluviális, autochton 
Az utolsó két csoportba sorolt melléknevekre aligha van 

szükség egy tanulói szótárban, amely sokkal hangsúlyozottabban 
hivatott segíteni az aktív, kreatív nyelvhasználatot, mint egy 
értelmező szótár, amely, amint a neve is mutatja, elsősorban 
az értelmezést, a megértést segíti elő. 

A fent vázolt eljárás természetesen további módosításra 
szorul, hiszen a szavak csak legfontosabb jelentésük képvise
letében szerepeltek benne. Nyilvánvaló, hogy a többjelentésű 
szavak jelentéseinek száma a tanulói szótárban szerényebb lesz, 
de minden egyes jelentés sorsát gondos mérlegelésnek kell meg
előznie. Egy tanulói szótár talán legfontosabb jellemzője az, 
hogy az egyes szócikkeket gazdag példaanyaggal, számos frazeo
lógiai egységgel, idiómával, kollokációval látja el és igyek
szik annyi hasznos nyelvtani és nyelvhelyességi tudnivalót be-
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lesűríteni ezekbe, amennyi szótári keretek között megvalósít
ható, amivel a szótár használójának jelentősen megkönnyíti a 
dolgát. 

Míg az idiomákra, frazeologizmusokra, szólásokra, köz
mondásokra és a szakkifejezésekre általában megfelelő figyel
met fordítanak az értelmező ós a kétnyelvű szótárak, természe
tüknél és terjedelmi korlátaiknál fogva nem szentelhetnek any-
nyi helyet a nyelvspecifikus, kollokációs típusú jelzős szer
kezeteknek, amelyek viszont fontos részét képezik egy tanulói 
szótárnak. Az anyanyelvi beszélő ritkán tévelyeg a helyes kol-
lokáció megítélésében, legfeljebb nem jut az eszébe. Ezzel 
szemben az idegen ajkú, aki magyarul tanul, joggal várja el a 
szótártól, hogy eligazítsa a lehetséges és ajánlott jelzős 
szerkezetek világéban. Gondolom, mindnyájan egyetértünk, hogy 
az élet főnévhez a magyar nyelvben jól illeszkednek az ilyen 
jelzők mint nehéz, könnyű, boldog, viszontagságos, hiábavaló, 
keserves, kicsapongó, eseménydús, küzdelmes, kalandos, hánya
tott, hajszolt, harmonikus, hazug, erkölcstelen vagy viharos. 
A szó egyéb jelentéseihez járulhatnak pl. ezek: politikai, 
gazdasági, városi, falusi, irodalmi, művészeti, tudományos és 
egy sereg más. 

Egy angol anyanyelvű számára ugyanakkor nem kézenfekvő, 
hogy a lőve life magyar megfelelője nem szerelmes élet, hanem 
szerelmi élet, vagy hogy a public life nem közös élet, hanem 
közélet, ráadásul a megfelelő összetett szó és nem jelzős szer
kezet. Meglepheti az is, hogy az exhaustive work és az exhaus t-
ing work egyaránt fordítható kimerítő munkának, míg a catch 
question inkább fogós mint fogas kérdés, bár a kettő elég kö
zel áll egymáshoz. Komikus lenne, ha ragadozó betegséget, ill. 
ragályos madarat mondanánk. Az esti egyetem (angolul evening 
course/classes) mellett nincs levelező egyetem. És ha 3erry 
Payne, Colloquial Hungárián c. könyvéből tanulunk, akkor min
denesetre eltűnődhetünk rajta, mit is jelent ez a különös pél-
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damondat: János nagy férfi. A tanulói szótárból tehát ki kell 
derülnie annak, hogy az óriási bakl_öy_és_, a fejvesztett menj^-
külés, a szemenszedett hazugság, az éktelen ba_rornsáq vagy az 
elherdált milliók és számtalan más kollokáció a helyes magyar 
nyelvhasználat szerves része. 

A tanulói szótár szerkesztése közben felmerülő számos 
más probléma közül csak egyre utalok még befejezésképpen. Meg
fontolandó, hogy a magyar nyelvben oly fontos igekötős igéket 
ne az igekötők betűrendje szerint soroljuk be, hanem az adott 
igekötőnél csak utaló címszavak legyenek és az alapigénél tűn
tessük fel őket, értelmezésükkel és példaanyagukkal együtt. 
Ezt több nyelvtani, szemantikai és módszertani tényező is in
dokolja. Ezek közül csak egyet kiemelve: az igekötő az esetek 
nagy részében a mondatban különválik az igétől és vagy köz
vetlenül utána, vagy más szó vagy szavak közbeékelődése foly
tén az ige elé vagy mögé kerül. Az angol szótárakban a határo
zószóval bővített ún. "szerkezetes igék" ("phrasal verbs") nem 
a határozószók (pl. up, down, away, in off)címszava alatt, ha
nem az igéké alatt szerepelnek. Tehát pl. a give away, give out, 
give up a give szócikkében. Hasonlóképpen az a_d szócikkében 
szerepelhetnének ezek is: átad, bead, elad, felad, kiad, meg
ad, összead, visszaad, stb. 


