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Nyelvtan és civilizáció egy középszótár keretei között 

A Párizsban folyó magyar-francia szótárírás tapasztalataiból 

A hatvanas évek második felétől hangoztatta a párizsi egyetem tanára, 
Jean Perrot professzor, hogy új magyar-francia, illetve francia-magyar 
szótárra van szükség. Nem mintha ő maga és a többi szótárhasználó nem 
értékelte volna a nagy elődök, Aurélien Sauvageot és Eckhardt Sándor 
lexikográfiái munkásságát. Az első azonban a harmincas években készítette 
nagyszótárát, a másik a z ötvenes évek elején dolgozott, a kor szelleme szerint 
erősen elszigetelve az élő francia nyelvi közegtől. Minthogy a szókincs a 
nyelv legkönnyebben, leggyorsabban változó része, természetes, hogy mindkét 
mű számos, a mai használatból kiveszett, elavult elemet tartalmaz, s 
hiányoznak belőlük az elmúlt fél évszázad nyelvfejlődésének eredményei. A 
személyes és társadalmi kapcsolatok fokozatos újraépülése során mind 
nyilvánvalóbbá vált a különbség a szótárak anyaga és a napi igények között. 
Ezt csak fokozta, hogy az igények az élő, beszélt nyelv, illetve a rohamosan 
fejlődő szaknyelvek irányába tolódtak el. 

A kilencvenes évek elejére vált annyira sürgetővé a szükség, hogy a Párizs 
III Egyetemnek és az MTA Nyelvtudományi Intézetének az együttműködési 
megállapodása alapján - kiszélesítve a közreműködők körét a JATE szakmai 
képviselőivel - párhuzamosan Párizsban és Szegeden elkezdődhettek a két 
szótár munkálatai. Ott a magyar-francia, itthon a francia-magyar kötet készül, 
vagyis a célnyelv és a közreműködőket körülvevő eleven nyelvi közeg mindkét 
esetben megegyezik. A munka mind Szegeden, mind Párizsban a francia 
Robert kiadótól javasolt Writer Station számítógépes programmal folyik. Az 
eredeti anyagot a budapesti Nyelvtudományi Intézet szótárírásban járatos 
informatikusai adaptálták, sőt adaptálják a két nyelv minőségéből és az egyre 
újabb gépi programokból fakadó követelményekhez. A számítógépes program 
szigorú szerkesztési fegyelmet követel a szócikkeken belül, de csak az van 
bennük, amit a használói belevisznek. 

A továbbiakban csupán a párizsiak munkájáról szólok. Ott a címszavakat 
és az egyes cikkeken belüli magyar elemeket (gyakran használatos, tipikus, 
más szókapcsolatok fordításához irányadó szószerkezeteket, vonzatos 
struktúrákat, állandósult kifejezéseket) magyar anyanyelvű munkatársak 
állítják össze az EKSZ, más újabb szótárak és saját anyanyelvi élményeik, 
napi olvasmányaik alapján. Ezt követi a francia megfelelők hozzáadása 
magyarul is tudó francia anyanyelvűek által, ezek egyéni átolvasása, 
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módosítása papíron. Ezután - döntő szakasz! - két francia és két magyar 
anyanyelvű munkatárs együtt újraolvassa az anyagot, javít, betold, töröl, 
értelmezéseket tisztáz. Szem előtt tartják, hogy az EKSZ 70 ezer címszavát 
40-50 ezerre kell csökkenteni, ugyanakkor fel is kell frissíteni, hiszen ez az 
alapmunka is több mint húsz esztendős, és a bekövetkezett társadalmi 
változások jelentős mennyiségű új fogalmat, következésképpen új szót, 
szószerkezetet hoztak a magyar nyelvbe. (A franciák egyébként egynyelvű 
szótáraik megújításában sokkal jobban állnak, hiszen ezeket - Robert, 
Larousse - évente felfrissítik. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a 
fordítóik egyesületének lapja külön cikkekben ismerteti az utolsó kiadásoknak 
az előzőktől eltérő, illetve új szócikkeit.) 

A munka jellegét erősen befolyásolja a megcélzott majdani használói kör. 
A párizsi munkacsoport mindkét nyelvből megközelíthető szótárat szeretne 
összeállítani. E tekintetben is igen jelentős szakasz az újraolvasás, ahol a 
magyar és a francia használók szempontjai érvényesíthetők, és reményeink 
szerint érvényesülnek is. 

A szótárban mindkét nyelv oldalán megjelenik a grammatika vagy 
kötelezően, illetve szükségszerűen, vagy a szótárírók szándékától függően. A 
magyar nómenklatúrában például elkerülhetetlen, illetve szándékos az ikes 
igék jelzése, hiszen az igéket a hagyománynak megfelelően az alanyi ragozás 
egyes szám harmadik személyű alakjukkal adjuk meg. Hasonlóan toldalékolt 
alak néhány birtokos személyjeles névszó, amelyeket a nyelvileg kevésbé 
képzett használó sokszor már elválaszthatatlan, elernezhetetlen egységnek 
érez: napnyugta, (vminek a) befejezte (-kor, után). A francia megfelelésekben 
kötelezően megjelenik az igck főnévi igeneve, a főnevek neme, a melléknevek 
nőnemű alakja. A szócikkeken belül nyilvánvalóan jelezni kell az igék 
tárgyatlan vagy tárgyas voltát még akkor is, ha visszaható képzőjük erre nézve 
már önmagában is eligazít (mosakodik, építkezik), vagy éppen a kötelező 
visszaható névmási tárgy utal a tárgyasságra (agyonzabálja magát, beleéli 
magát vmibe). Sokszor ugyanannak az igének a tárgyas-tárgyatlan használata 
kíván megkülönböztetést. így beleszámít, tárgyatlanul: a testnevelés nem 
számít bele az átlagba, s tárgyasan: a szállítási költségeket is beleszámítják a 
termék árába. Egy-egy különleges esetben pedig csupán a ragozás utal az ige 
egykori tárgyas voltára: beéri vmivel - egy tányér levessel is beéri. 

Meg kell adni a vonzatokat, akár csak kizárólagosak (félek a kutyától -
félek; természeti kincsekben gazdag - gazdag), akár ráadásul még kötelezőek 
is (beszél vkivel, heveredik vhova). Mindezek a francia használó számára 
nyújtanak értékes támpontokat. 

A francia megfelelések körében a célnyelv igényei szerint szükséges 
grammatikai egységeket alkotni. Nem elég például a címszónál jelezni, hogy 
egy népnév lehet melléknév vagy főnév (magyar narancs - a magyarok), 
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hiszen franciául a melléknevet kis kezdőbetűvel, míg a népnevet, sőt a néphez 
tartozó egyén jelölését is nagy kezdőbetűvel íijuk (orange hongroise - une 
Hongroise). így a szó csupán a kezdőbetűk eltérése miatt két grammatikai 
egységet alkot. Egyszerűen jelölhető azonban a kettős szófajúság más 
esetekben, például a bajbajutott mint melléknév és főnév, annak ellenére, 
hogy a fordítás a két esetben különböző - ez azonban már jelentéstani kérdés 
(en détresse - sinistré). 

Az természetes, hogy a jelentési mezők különbségei miatt egy-egy magyar 
szónak több francia megfelelője van, így több szemantikai egységet kell 
létesíteni. A vesz ige alatt megjelenik majd többek között az autót vesz és a 
gyerek tiszta zoknit vesz mint két különböző fordítási egység. A tipikus, tehát 
termékeny mintaként szolgáló példák sorában azonban vannak bizonyos olyan 
szemléletbeli eltérések, amelyek nyelvtani következményekkel is járnak. Amíg 
a magyar elsősorban a cselekvésre, történésre irányítja a figyelmét, az 
elvontabban gondolkodó francia inkább az eredményt látja, fogalmazza meg: 
az ablak bepárásodik - la fenetre est embuée. Más példa: benyúl a fiókba a 
pénzért - il prend l'argent dans le tiroir. A pontosnak tetsző fordítás a francia 
szemében feleslegesen aprólékos. Ki lehetne agyalni a magyarhoz közelebb 
álló szerkezeteket a helyzet leírására (il met la main dans le tiroir pour en 
sortir l'argent), amelyek lehetnek ugyan nyelvtanilag helyesek, de a franciák 
az adott cselekvés leírására egyszerűen nem használják őket. 

Az eredményre irányulás nyelvi vetülete sok esetben az alany és a tárgy 
felcserélése, tehát egy aktív-passzív transzformáció. Eddigi példáink közül 
idézhetők: ezt beveszik a tervbe - ca figurera dans le projet, vagy behordták 
a gabonát - les blés sont rentrés. A behord ige kapcsán más szemléletbeli 
eltérés is érzékelhető: amíg a magyar behordja a sarat (ti. a cipőjén a 
szobába), a tárgyat határozottnak feltételezve, addig a francia a ramener de la 
boue szerkezetet használja, ahol a sár rész-szemlélete érvényesül. 

A szótár szerkesztése közben kialakulnak bizonyos kifejezéscsoportok, 
amelyeknek a jelentése szintén hordoz nyelvtani tanulságokat, éppen az aktív-
passzív szembeállításban. így a becs szó kapcsán egymás mellé került a (nagy) 
becsben tart és a (nagy) becsben áll szószerkezet. Együtt látva őket 
felismerhető, hogy az első aktív, a második passzív értékű: 'becsül valamit, 
valakit', illetve Valami, valaki becsültetik'. Vannak tehát rejtett szenvedő 
értékű szerkezeteink a terpeszkedőnek ítélt megoldásra kerül-szerű alakokon 
kívül is. 

A nyelvek szótárbeli találkozásakor a kényszerű grammatika-
megjelenítésen kívül a szótárírók „önkénye" is előhoz nyelvtani kérdéseket. 
Az elkülönült íráskép miatt felveszi szótárunk a névutókat, példái között a 
személyjeles alakokkal. De mit tegyünk a velük azonos szerepet betöltő 
ragokkal? Ezeket önálló címszóként már nem jelentetjük meg. Terveink 
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szerint előjönnek azonban a címszót alkotó ez, az mutató névmásokkal. Már 
csak sokféle használatuk miatt is hiányt okozna mellőzésük; főnévi és 
melléknévi értékükön kívül határozószóként is megjelennek, önálló nyelvtani 
egységet alkotva: Meddig futunk? - Addig a fáig/Addig; és Hozd be a 
csomagokat, én addig befütök. Magyar-francia vonatkozásban külön gondot 
jelent a mellékmondatra mutató szerepük, mert sok esetben nem is 
fordíthatók. 

Bár szeretnék tekintettel lenni a nem francia szakos kollégákra, akiknek a 
környezeti nyelv jellege miatt egyéb területeken vannak gondjaik, nem 
hagyhatom említés nélkül az alárendelt mondatok tudomásom szerint több 
nyelvben is előforduló nehézségét: a franciában sokszor más a megfelelő 
nyelvtani szerkezetük akkor, ha a tőmondat és a mellékmondat alanya azonos, 
s ismét más, ha az alanyok különbözők. Az első esetben megjelenik a sokszor 
elöljárós főnévi igeneves fordítás, a másodikban pedig a szükséges kötőszót 
ragozott igealak követi. Az így megkettőzött példák ugyan elég sok helyet 
foglalnak, de igen nagy az információs értékük a használók részére. 

Külön gondot okoz az igekötők megjelenítésének a kérdése. A határozószói 
fogalomkörbe tartozóan rokonságot mutatnak a névutókkal, a ragokkal, 
ugyanakkor leginkább az igék vonzáskörében fordulnak elő, sokszor 
ugyanolyan helyesírási viszonyban, mint a névszó és névutója, tehát 
viszonylag önálló lexikai egységként. Szintén közös vonásuk, hogy néhány 
sajátos esetet leszámítva egyiknek sincs önálló hangsúlya. 

Az igekötők jelentése különféle. Lehet egyszerűen az igekötős ige igenlése: 
Odament? - Oda. Felírtad? - Fel. (Itt az igekötők hangsúlyosak.) Más 
esetekben csak távolról körülhatárolt helymegjelölés: Hová tegyem? -
Valahova el/le/fel/ki. Hová esett? - Ide be. Néhányuk kaphat exklamatív 
értéket: Fel, fel, vitézek, a csatára! S többük kiváltsága az igék kezdővé, 
illetve befejezetté tétele: áll - megáll, alszik - elalszik, vagy tanul -
megtanul, olvas - elolvas. Minthogy egyrészt az egyes jelentések több 
igekötőt is végigkísérnek, másrészt a jelentésmódosító érték igéről igére más 
lehet, igen kérdéses, hogy mint lexikai egységnek, az igekötőnek lehet-e 
egyértelmű ekvivalenst találni. Ha pedig a jelentésre vonatkozó körülírással 
élünk, mint azt más esetekben is megtesszük (túrós csusza), akkor a 
különböző igekötők mellett sokszor azonos értelmezéseket kellene adnunk. 
Ezzel pedig aligha segítjük az idegen anyanyelvű használót, hiszen nem tudja 
meg, hogy egyik vagy másik ige mellett melyik értelmezés is az érvényes. 

Ugy látszik tehát, hogy az igekötők nem kapnak külön cikkeket a 
szótárban. Ebből következik, hogy az igéknek annyiszor kell megjelenniük, 
ahány igekötővel használatosak. Ezt a megoldást javallja az is, hogy a 
magyarban csupán igekötőt váltó igék francia megfelelői egészen más szavak 
lehetnek: bemegy - kimegy - felmegy - lemegy, franciául: entrer - sortir -
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monter - descendre. Más oldalról viszont az eljárás nehézsége, hogy sokszor 
nem lehet az árnyalatokat kifejező megfelelőket találni. A magyarnál 
elvontabban gondolkodó francia számára nem lényeges a határozó jellegének 
az igekötővel történő kiemelése. így a vízbe ugrik, beugrik a vízbe, beleugrik 
a vízbe fordítása egyaránt sauter dans l'eau lesz. Ugyanígy közömbös neki, 
hogy mi ununk valamit vagy beleununk valamibe (en avoir assez de qc/inf). 
Mellesleg szólva: a be- és bele- igekötők jelentéskülönbségei a mi számunkra 
sem mindig nyilvánvalók, mint például a vmi beivódik, beleivódik vmibe 
esetében. Kérdéses tehát, hogy a végső áttekintés során nem kell-e mellőzni 
egyes igekötős fordulatokat, s a használati ajánlásban jelezni, hogy ha az 
igekötős változat hiányzik, az alapigénél keressük a megfelelőt. Ez az eljárás 
természetesen feltételez egy igekötőlistát. Ha azonban az igekötő alapvető 
jelentésváltozást is hordoz, nem mellőzhető az igekötős változat, például az 
értékel — átértékel esetében (apprécier — reconsidérer). 

Nem mellőzheti a szótár a személyes névmások határozóragos alakjait 
(tőle, nála stbj, s a névutók toldalékolt formái (alatta, előtte stb.,) a névutók 
szócikkeiben jelennek meg. Itt a szükséges példák is eligazítják a használót. 

Sok középszótár s minden nagyszótár ad vagy magukban a szócikkekben 
ragozási utalásokat, vagy a szócikkektől független táblázatos, listás nyelvtani 
összefoglalót. E téren bizonyos hagyományok kötik a szótárkészítőket. Halász 
Előd Magyar-német nagyszótára például a német, tehát a célnyelvi alaktan 
vázlatát közli, s a cikkek belsejében utal ennek fejezeteire, a korábban említett 
Sauvageot- és Eckhardt-szótár az egyes címszók: igck, névszók bázisalakjait 
tünteti fel magukban a szócikkekben, vagyis a kiinduló nyelvről adnak 
eligazítást. Azt is mondhatnánk: Halász Előd inkább a németül tanuló 
magyarokra gondol, Sauvageot és Eckhardt a magyarul tanuló franciákra. 
Készülő szótárunk magyar morfológiai összefoglalót tervez, amelynek -
valószínűleg egyszerűsítendő - alapja Elekfi László nemrég megjelent kitűnő 
ragozási szótára lesz. Gondolnunk kell természetesen a névszóragok listájára, 
valamint az említett igekötő-listára is; ez utóbbira főleg akkor, ha későbbi 
megfontolások alapján vagy egyszerűen terjedelmi okból válogatnunk kell az 
igék között. 

Csupán jelzem még, hogy a szócikkek programja módot ad egy eddig még 
fel nem használt fonetikai egység beiktatására. A tervek szerint ezt csak akkor 
vesszük igénybe, ha a magyar címszó kiolvasása külön nehézséget jelenthet az 
idegen ajkú használó számára (például kisszerű). 

A civilizációról szólva először is említenem kell alapelvünket: a szótár nem 
lexikon, nem célja, hogy értelmezését adja egy-egy fogalomnak. Ehhez az 
eljáráshoz csak akkor folyamodunk, ha a célnyelvi civilizációban ismeretlen 
dologról van szó. Ilyen például az ételek jelentős része: csusza, galuska, rétes, 
pörkölt stb., amikor hegyes zárójelben kap a használó tájékoztatást a szó 
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takarta tárgyról. Ezzel a módszerrel élünk egyébként akkor is, ha egy adott 
beszédhelyzet valamely tipikus fordulatát nem fordítással, hanem a 
használatilag ekvivalens szerkezettel értelmezzük. Az ügy be van fejezve 
megfelelője így l'affaire est classée, ahol a magyar befejez igének nem 
megfelelője a francia classer. 

Más oldalról nézve viszont itt-ott egyetlen magyar szónak több megfelelőt 
kell adnunk, mert a francia másként bontja fel a valóságot, mint mi. S hogy 
valóban kortársi példát hozzak: az autós beáll ige cselekvését célnyelvünkben 
másként fejezzük ki akkor, ha a járda mellett álló kocsik közé állunk be, s 
másként, ha a parkolóhelyen egymással párhuzamosan álló két autó között 
találunk helyet (faire le créneau - se garer). Ugyancsak két megfelelőt kap a 
befut ige aszerint, hogy valamilyen hagyományos kályhával akarunk meleget 
csinálni (allumer le chauffage), vagy csak bekapcsoljuk a modern fűtést, a 
gázt vagy a villanyt (mettre le chauffage). Francia kollégáink 
felszisszennének vagy éppen nevetésre fakadnának a két ige felcserélésének 
hallatára. Hasonló esetek természetesen az élet minden területén adódnak, 
egyrészt a használati mezők már említett eltérései következtében, másrészt 
bizonyos állandósult szószerkezetek mintegy kötelező volta miatt. 

A civilizációs gondolatkörben kell szólni még arról is, hogy a szótár 
mindkét nyelvben jelöli a köznyelvitől eltérő használati szinteket, a 
választékos, régies, bizalmas, közönséges szavakat, fordulatokat. 
Természetesen akkor is megteszi ezt, ha a két nyelv szembeállított alakjai, 
fordulatai szintben eltérnek egymástól, tehát például egy bizalmasnak ítélt 
magyar szóra nincs hasonló stílusértékű francia megfelelő. 

Szintén itt tárgyalandó kérdés a tulajdonnevek köre. Elgondolásunk szerint 
a szócikkek között ilyenek nem lesznek, de külön táblázat sorolja majd fel a 
földrajzi neveket, francia változatukat, valamint a belőlük képzett 
mellékneveket. Itt találhatnak helyet a francia helynevekből képzett nem 
ritkán rendhagyó, korábbi, főleg latin alakra visszavezetett melléknévi 
származékok (Saint Etienne - Stephanois). 

Kérdésesnek látszik előttem a személynevek szerepeltetése. Aggályaimat 
fokozza, hogy a magyarban a hagyományos európai-keresztény nevek mellett 
egyre sűrűbben jelennek meg a magyar irodalomból, történelemből vagy 
egyéni leleményből merített nevek, s reménytelen vállalkozás volna ezek 
francia megfelelőit keresgélni. 

* * * 

Magam eddig egy évet töltöttem az oktatás mellett a szótár munkáival. De 
ez a rövid idő is meggyőzött arról, hogy ezt a munkát csak elkezdeni lehet, 
befejezni nem, csupán abbahagyni. Erre késztet a lemezes tárolás és a CD-
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lemezen való megjelentetés technikai lehetősége is, ami a folyamatos 
fejlesztés távlatait hordozza. Nem érzem magam felhatalmazva arra, hogy 
hogy akár az első változat papíron, illetve informatikai alakban való 
megjelenésének időpontjáról beszéljek. Mégis, megelőzendő az erre vonatkozó 
kérdést, szeretném, ha az új évezredet már az első kiadás javításával 
kezdhetnénk. 
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