Botos Éva

Rövid tájékoztató a készülő magyar - bolgár szótárról
Egyre táguló világunkban az információcsere az élet minden területére
kiterjed. A nyelv, mint az információ és gondolatcsere legíobb eszköze
állandó változáson megy keresztül. Égetően szükség van modern kétnyelvű
szótárra, még olyan „kis nyelvek" körében is, mint bolgár és magyar.
Közel negyven év telt el az első Magyar-Bolgár Szótár megjelenése óta, ezt
Mijatev professzor szerkesztette, Szófiában jelent meg a Bolgár Tudományos
Akadémia gondozásában. Ezt követte 1966-ban a 24 ezer címszót tartalmazó,
Bödey József által szerkesztett Magyar-Bolgár Szótár.
A szélesedő bolgár-magyar kapcsolatok révén megnövekedett az igény egy
korszerű, a mai magyar köznyelv és irodalmi nyelv szó- és kifejezéskészletét
tartalmazó magyar-bolgár szótár kiadására. 1986-ban a Bolgár és Magyar
Tudományos Akadémia megbízást kapott a magyar-bolgár és a bolgár-magyar
szótár elkészítésére.
A készülő kb. 600000 címszót tartalmazó Magyar-Bolgár Szótár főszerkesztője Pavlova Szabina - a Bolgár Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézetének tudományos munkatársa (lexikográfus).
A szerzői kollektíva tagjai:
Botos Éva - magyar, bolgár szakos egyetemi oktató (Sumen); KarkovaNikolova Indra - magyar szakos egyetemi oktató (Szófia); és Turi-Georgieva
Éva - szinkrontolmács.
Szótárunk adatgyűjtése, majd a címszavak kiválasztása és kidolgozása
átfogó, összehangolt szemlélet alapján történt. Figyelembe vettük, hogy az
idegennyelvű szöveg alkotása és fordítása nem csak a pontos
szómegfeleléseket követeli meg, hanem a két nyelv stilisztikai árnyalatainak
tökéletes ismeretét is.
A címszavak és kifejezések kiválasztásánál felhasználtuk a Magyar
Értelmező Kéziszótárt, Országh László Magyar-Angol kéziszótárát, Papp
István - Jakab László Magyar-Finn Szótárát, valamint a Bolgár Értelmező
Szótárt.
Szótárunk általában minden szót külön címszóban értelmez, de az állandó
szókapcsolatként használt alakokat is külön címszóként vettük fel. Az
értelmezés a konkrét jelentésből kiindulva halad az átvitt felé, ezen belül a
grammatikai és az ábécé-sorrendet követtük. Az egyszerű címszó ragos
formáit kapcsos zárójelbe tettük. A címszó jelentéskörét arab számozással
jelöltük. A szófajilag elválasztható jelentésköröket római számokkal jelöltük.
Szintén római számmal jelöltük az igék tárgyas és tárgyatlan használatát. A
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címszónak a kifejezésben való ismétlődését tildével jelöltük. Ha a címszó
tövében a ragozás során változás állt be, akkor nem használtuk a tildét, hanem
kiírtuk a megváltozott szóalakot. Az egyes kifejezéseket pontosvesszővel
választottuk el egymástól. Kerek zárójelet és dőlt betűt használtunk a
közelebbi értelmezésre, valamint az igék vonzataira. (Ezt a kéziratban
hullámos vonallal húztam alá.) Az összetett szavak mellett csak akkor adtuk
meg a nyelvtani kiegészítést, ha az összetétel utolsó tagja nem szerepel külön
címszóként a szótárban, vagy az összetételben másként kezeltük. A bolgár
szavakat hangsúllyal láttuk el, nemüket külön nem jelöltük, mivel
véghangzójukból és a szövegösszefüggésből ez kiviláglik.
A címszóként szereplő íőnevek alanyesetben állnak, kapcsos zárójelben
tüntettük fel az egyes számú tárgyragos alakot, az egyes szám harmadik
személyű birtokos személyragos alakot, valamint a többes számú alakot. Pl.:
alak [ ~ot, ~/j/a, ~ok], tej -et, - e , ~ek], vád [ - a t , - a , ~ak], Amikor a főnév
uiolsó magánhangzója a ragozás során megnyúlik, akkor ezt a tilde fölé tett
vesszővel jelöltük, alma [ ~t, - j a , -kJ, kelengye [~t, - j e , -k], A fentiek
ismeretében
a
többjelcntéskörű
„állás"
névszó
szótárunkban
a
következőképpen szerepel:
állás [ ~t, - a , -ok) 1. (nem menés) CToene, npecToíí, 3acTofí 2. (tartás)
CTofiKa; egyenes - H3npaßena cToíuca 3. {helyzet) nono>KeHHe ci,CTOHHne ;
csillagok - n0Ji0>KenneT0 Ha 3Be3.njiTe ; társadalmi - oőmecTBeno
nojioHceime 4. (állapot) nojio»:eHne, cbCToanne az ügy - a nonojKeHneTo
na ßejroTO 5. (állásfoglalás) OTHouieiiHe , cTanoBHme ; ~t foglal B3eMa
cTaHOBume ) oTHOiueHne ; ~t foglal vmi mellett 3acrLnBa ce 3a nemo 6.
(hivatal) cjiy>K6a , ÄJTDKHOCT , paöoTa nocT ; - nélkül van 6e3pa6oTen e ;
vezető - ptKOBOOTa AJTDKHOC, elbocsájtolták az -ából yBOjmnxa ro OT
paőoTaTa My 7. (kat) no3HUHH ; felett - 3aKpHTa no3nmia ; megvédi 3amnmaBa no3HUHHTe cu
A mellékneveknél a címszó után feltüntettük a tárgyragos alakot és a
középfokot. Pl.: becsületes [ - e t , -ebb], gyönyörű [ ~t, ~bb].
A melléknév és a főnév jelentéskörének elválasztása jól látható az alábbi
példákból: bolgár I. fn [~t, -ja, -ok] 6i>JirapnH - a leszállt a vonatról
ői.Jirapmn.r cjie3e OT BJiaica ; a - o k is harcoltak a törökökkel ótnrapuTe
cbmo ca BOlOBajíH c rypuHTe
II. mn 6T,nrapcKH ; - építészet 6i>jrrapcKa apxHTexTyi^a ; — nyelv
6i>JirapcKH e3HK
A névmások bolgár megfelelőinél figyelembe kellett vennünk a hímnem,
nőnem, semlegesnem megkülönböztetett formáit, ez érvényesül a személyes
névmások ragozott alakjánál, a birtokos, visszaható és kölcsönös névmásnál
is. Pl.:
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én I. nm 1.(személyes) a3 ; ~ vagyok a3 cbM ; ~ mag/am a3 caMHHT 2.
(birtokos jelzőként) MOH / MOH / Moe/ MOH ; az ~ székem MOHT CTOJI ; az ~
könyvem MOHTa Kiinra ; az ~ tollam Moero nepo
II. fn[ ~t, -je] a3 ; a saját ~ COŐCTBCHOTO MH a3 enyém [ -et, ~ek] MOH ;
MOH ; Moe ; MOH
maga [ ~am, ~ad, ~unk, ~atok, ~uk] I. nm 1. eaM ; eaMa ; eaMo ; eaMH ;
ee6e CH ; ~am jöttem eaM aoHnox ; ~ad voltál TH őeme eaM ; ~unk között
Me>Kjíy Hac ; ~atok mondtátok Bue eaMHTe Ka3axTe ; ~uk vitték el Te eaMH
ro OTíieeoxa ; megnézte ~át norjiejuia eeöe en ; ismerd meg -adat onosnaíí
ceőe CH ! ; ~ában (egyedül) caM caMHHiK ; (külön) caM na ceőe CH ; —ában
beszél caM CH roBopn ; ~ában él xcHBee caM ; ~ából kikel H3JiH3a OT KO>KaTa
CH ; ~ába száll Bpa3yMHBa ce ; ~án viseli a betegség jeleit HOCH Btpxy ceőe
CH 6ene3HTe na őojiecrra ; elfelejtkezik -áról 3a6paBH 3a ceőe CH ; tiszta
inget vesz-ára oőmina ch HHCTa p t n a ; ~'ra hagy vkit ocTaBH iinxoro caM ;
~adra vess ha caM CH CH BHHOBCH , aKO ; ~ánál van B cb3naHne e ; nincs
~ánál B 6e:3ct3HaHHe e ; ~ ától tesz vmit npaBH Hemo OT ceőe CH ; eldobja
-ától az életet pa3.ne.jiii ce cbc >KHBOTa CH ; ~ának él )KHBee 3a ceőe CH ;
-ának való caMO>KHB e ; ~ával ragadó nneiiHBam ; -ával visz vmit naca
Hemo CT>C ceőe CH ; -amiért nem teszem 3a ceőe CH HHMa ro npaBH 2. (saját)
coőcTBen ; CBOÍÍ ; CBOH ; CBoe ; CBOH ; a ~a világában él >KHBee B
coőcTBeiiHH CH CBHT ; a - a feje után megy B ^ P M N na CBOH rjiaBa ; a ~a
lábán áll H3,m>p)Ka ce caM ; a ~a szemével látta BHUHJI e i e coőcTBeHiie c OHH
; a ~am részéről A3 OT CBOH CTPAHA ;
—áévá tesa a nőt oBJia^HBa »cenaTa II. nyomatékos nm caMHHT TOH ;
caMaTa a3 ; caMOTO TO ; ~a az író mondta C3MHHT nncaTeji Ka3a ; ez a
gyerek ~a az egészség T e NPEJTCTABJIHBA caMOTO 3jtpaBe III. hsz (egyedül,
magában) caM , caMa ; caMO ; felesége halála után ~a maradt cjiezt CMtpira
na Hcena CH e ocraHan caM
Viszonylag könnyebb dolgunk volt a határozók bolgár megfelelőivel. íme
néhány példa szótárunkból:
benne [~em, ~ed, ~ünk, -etek, ~ük] 1. (személyben) B Mene /Teőe / nero /
Hen / nac / Bac / THX ; sok hiba van ~ad B Teőe HM a Miioro rpeuncn ; ~ünk
van a tudás B nac e 3NAHNETO 2. (vmiben) B TO3H / TA3H / TOBa ; van ~e vmi
(átv) HMa nemo B TOBa ; nincs ~e semmi HHMa n n m o B TOBa 3. (~e
foglaltatik/ van vmiben) cb,zrbp5Ka Bi>Tpe ; ~e van a könyvben naMHpa ce
Bvrpe B KHHraTa ; ~e levő/rejlő naMHpa ce BI.Tj)e
tüstént hsz TyraKCH , Bnara
alattomban hsz no^Jio , KOBapno , CKpmnoM
széltében- hosszában hsz 1. (teljesen) H3hhjio 2. (mindenütt) na BCHKtae
A magyar névutók bolgár megfelelői prepositionálisak, viszont ugyanolyan
viszonyjelentésűek (idő, hely, elvont), mint magyar megfelelőik. Pl.:
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alá (~m, ~d, ~nk, -tok, ~nk) I. hsz nofl ; könyvet tettem - CJIOÍKHX. KHnra
noa nero II. nu Moa ; az asztal ~ esett na^qia noa MaeaTa ; egymás - e^iH
noa Äpyr ; felügyelet ~ kerül nona^a n o £ na^3op ; menj a víz - cjie3 no,a;
Bo^a ; a hőmérséklet leszállt mínusz tíz fok - TeMnepaTypaTa ena^Ha noß
MHHyc aeeeT rpanyca
előtt nu 1 (térben) npe^ , npe,HH ; vmi - álló cToam noea nem a ház npe^ KT>MATA ; a falu előtt forduljon jobbra npe;m E JIOTO 3aBnfi na ÄHCHO !
2. (időben) npe,mi, ; nyár - ripesi JXHTOTO hat óra - npeztn uiecT naca
Az igei címszavakat a magyar szótári hagyományok értelmében jelentő
mód egyes szám harmadik személyben alanyi ragozásban közöljük, kapcsos
zárójelben adtuk meg a jelentő mód múlt idő és a felszólító mód egyes szám
harmadik személyű alakját. Amikor a múlt idő egyes szám harmadik személye
eltérő módon alakul a többitől (az időjel a tőhöz kötőhangzóval kapcsolódik),
akkor feltüntettük az egyes szám harmadik személy múlt idejét is. Pl.: cl (~t,
-jen), számol [~tam, -ott, —jon], véd [~tem, -ett, -jen], A ragozott alakú igei
címszónál függőleges vonallal választottuk el a végződést a tőtől, ebből
világosan látható, mihez járul a végződés. Pl.: áldozik [~tam, -ott, -zon],
keletkezik [~tem, -ett, - z é k / zen], A bolgár szótári hagyományoknak
megfelelően a magyar igék bolgár megfelelői jelentő mód egyes szám első
személyben állnak. Fokozott figyelmet fordítottunk a magyar igének a
cselekvés irányulása alapján megkülönböztetett tárgyas (átható) és tárgyatlan
(nem átható) jelentésére, valamint a magyar igék jelentésmegkülönböztető
vonzataira, ezek sokszor eltérnek a bolgár megfelelőjüktől. Az igék vonzatait
kerek zárójelben dőlt betűvel tüntettük fel, a tárgyas és a tárgytalan
használatot római számmal jelöltük. Néhány példa a fent említettekre:
átnéz I. tn 1 (vmin) rne^aM npe3 nemo , (vmi fölött) rJieziaM n a ^ 2.
(vhova) npecKanaM ro ii5ncT>^e II. ts (ymit) npemoKjuiM / npemicTBaM
nemo ; —i a leckét n p e r j i e ^ a ypoKa elhallgat I. tn 3aMi>JiHaBaM , MJTbKBaM
III. ts 1. (ymit) npeMumaBaM nemo 2. (meghallgat vmit) nocjiyuiaM nemo
eszik [ ettem, evett, egyék] egyen (ált) HM , (étkezik) xpana cc ; kenyeret ~ik
*ME XJIÍIÖ ; mohón ~ik JIAKYMO $ME ; sokat evett HJI Miioro ; betegre ette
magát naTbriKaji ce ; három napja nem evett Tpn /mn ne e m ; ilyet még
nem ettem (át\>) gócéra ne cbM BH/IHJI no^oóno nemo ; enni ad a gyereknek
ßaBa na ^ereTO ßa $me; este nem szeretek sokat enni BcnepTa He oőnnaM
MHoro m HM
ül [~t, -jön] I. tn 1. (vhol) cestii ; a padon ~ cejtui ria nefncaTa asztalhoz ~
cHUa na MaeaTa ; otthon - ce,HH y ÄOM ; sokáig ~ vmin (átv) ATJITO MT>TH
nemo ; tűkön - cejui Ha Tptnn 2. felszáll (vmire) KanBaM ce na nemo ;
autóbuszra - KaHBa ce na aBTOöyc ; vonatra — KaHBa ce na BJiaic II. ts
npaniyBaM ; BjuiraM Hemo ; lakodalmat - B^nra CBaTÖa ; ünnepet npamyBa nemo,
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tartalmaz
ott, ~ zon] (vmit) cbjrbpaca Heuxo ; a csomag könyvet ~
KoneTbT CT>jbp>Ka KHnra.
Problémát okozott a magyar műveltető igék pontos bolgár megfelelőit
feltüntetni, hiszen ez a kategória hiányzik a bolgár igéknél. A legtöbb esetben
csak körülírással (a bolgár KapaM = késztet + az ige felszólító módban) tudtuk
őket visszaadni. Pl.: épített [~tem, ~ett, építtessen] KapaM ;ia nocTpoHT
varrat ]~tam, -ott, varrasson] KapaM na UIHHT ; kabátot varrat Kapa aa My
iiiHHT najrro.
Néha viszont jelentéstanilag pontos ekvivalenst találtunk. Pl.: elhallgattat
[~tam, -ott, elhallgattasson] (vkit, vmit) 3anninBaM ycrraTa My , megnevettet
[ ~tem, ~ett, megnevettessen] (vkit) parjcMHBaM HHKoro.
Könnyebb dolgunk volt a visszaható igékkel, ezeknek pontos megfelelői
vannak a bolgár nyelvben. Pl.: fésülködik [~tcm, ~ött, ~jék, ~jön] peina ce,
visszatükröződik oTpa3HBa ce.
E rövid tájékoztató keretében most nem térek ki a szótárban címszóként
feltüntetett szófajok összességére (főnévi igenév. számnév, kötőszó, indulatszó
stb.). De itt szeretném megemlíteni, hogy felvettük szótárunkba a
Magyarországon használt leggyakoribb keresztneveket, beceneveket, s mivel
ezeknek a bolgárban nincs pontos megfelelőjük, ezért keresznevek mellé csak
annyit írtunk, hogy férfi, vagy női név. Felvettük még az általános
műveltséghez nélkülözhetetlen legfontosabb népies, régies, földrajzi, szakmai,
politikai, társadalomtudományi szavakat és kifejezéseket is. Igyekeztünk
közölni a leggyakoribb állat és növényneveket latin elnevezésükkel együtt. Pl.:
bogáncs [~ot, ~a, ~ok] (növ) Marapeiincn öo^ji (Carduus), ezüstfenyő (növ)
c p e ö i p n a ejixa (Finea pungens), sárgarigó (áll) amira (Cherianthus cheiri/,
vércse [~t, ~je, ~k] (ált) KepKenei (Falco tinnuculus).
Nagy figyelmet szenteltünk az állandó szókapcsolatoknak, ezen belül a
szólásoknak, közmondásoknak. Sokszor sikerült megtalálnunk a magyar
szólások, közmondások pontos bolgár megfelelőit. íme néhány példa a
címszavakban szereplők közül:
alma - nem esik messze az alma a fájától (km) KpyinaTa ne na.ua nojotanen OT ^TPBOTO cu
fáj - fáj a foga vmire (szót) TOHH 3T>6H 3a nemo
hó - hol van már a tavalyi hó (szót) Khjie e nammiHírr ciiar ?
idő - az idő pénz (km) BpeMeTo e n a p u
ló - ajándék lónak ne nézd a fogát (km) na xapinan KOII ne rae^AFI
no/ucopnH
minden - minden csoda három napig tart (km) BCHKO NY^O e 3A Tpn ÄHH
ördög - az ördög nem alszik (km) ähbojii.t ne cnn
rend - ez a dolgok rendje (szól) TOBa e p e ^ T na neiuaTa
szél - széllel szemben nem lehet pisálni (km) cpemy BHTbpa He ce mneae
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verem - aki másnak vermet ás, maga esik bele (km) KOHTO Konae rpo6
íipyruMy, caM NA^a B Hero
vér - vér nem válik vízzé (km) KptBTa Boaa ne cTaBa
Azokban az esetekben, ahol a magyar szólásoknak, közmondásoknak nincs
meg a pontos bolgár megfelelője a képzettársításos, vagy körülírásos
módszerhez fordultunk. Pl.:
bak - bakot lő (szót) oruiecKa paöoTaTa (elrontja a dolgot)
fű - fűbe harap (szól) yMupa/ H'WbXBa (meghal)
ló - átesik a ló másik oldalára (szól, km) i n n a t a B .npyrara KpaiinocT (az
ellenkező végletbe esik)
gőz - gőzöm sincs róla (szól) noHHTne ch iiHMaM (fogalmam sincs róla)
ördög - veri az ördög a feleségét (szól) .HHBOJO/T ce >KCI IH (házasodik az
ördög)
szegény - szegény embernek a szerencséje is szegény (km) na öc/jjihh
HOBEK H KbCMeTa My e OCKVTEH

türelem - türelem rózsát terem (km) Tbpnennero ce Bi^narpa^AaBa (a
türelem megjutalmazódik)
Szótárunk „próbalektorálása" 1993 nyarán Magyarországon megtörtént, a
kiadásnak most már csak a Bolgár Tudományos Akadémia anyagi nehézségei
állnak útjában.
Munkánk írásakor és szerkesztésekor az a cél vezérelt bennünket, hogy
olyan magyar - bolgár szótárt készítsünk, mely segítheti a két nép közötti
információcserét, a szellemi értékek jobb megismerését, valamint segédeszköz
lehet a nyelvtanulásban és fordításban.

227

