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beszélni érték, olyan többlet, melyet meg kell 
őrizni.

Összefoglalva: A sokszínű olasz nyelv 
című kötet mindkét írása nagy szolgálatot 
tesz a magyarországi italianisztikának. Mivel 
azonban a tanulmányok magyar nyelven 
íródtak, joggal számíthat sokkal szélesebb ol-
vasóközönségre. Számos egyetemi kurzus 
anyagát gazdagíthatja, módszertani szem-
pontból mintául szolgálhat kutatószemináriu-
mok számára.

A szerzők kitűnő munkája minden elisme-
rést megérdemel. Eredményeik, megállapítá-
saik bizonyára további gondolkodásra, az olasz 
nyelv (és más nyelvek) színeinek és árnyalata-
inak felmutatására ösztönzik az olvasót.

Józsa Judit
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A könyvesboltok polcainak gazdag szótárkí-
nálata sokszor elbizonytalanítja a vásárlót.  
A Grimm Kiadó gondozásában idén megje-
lent angol–magyar/magyar–angol szótár nem 
fog csalódást okozni azoknak, akik érettségi-
re vagy nyelvvizsgára készülnek: az esztéti-
kus külső minőségi tartalmat fed. Ezt tá-
masztja alá, hogy az MTA Szótári Bizottsága 
„Kiváló magyar szótár 2007” címmel illette.

Szótárról recenziót írni nemes, s egyben 
nehéz feladat. A kiadványt ugyanis nem cél-
szerű az elejétől a végéig tüzetesen átolvasni, 
majd a fejezetek sorrendjének megfelelően 
bemutatni, értékelni az olvasottakat. Más 
megközelítésre van szükség a szótári minő-
ség és a szótárkritika megfogalmazásakor. A 
szótár ismertetéséhez és értékeléséhez ezért 
segédletként a Rihmer Zoltán által összeállí-

tott szempontrendszer főbb pontjait haszná-
lom, mely kortárs lexikográfia-elméleti isme-
retekre épül (Fóris – Rihmer 2007: 112–
113).

Magyarországon a 90-es évek közepéig az 
Akadémia Kiadó angol szótárai uralták a 
könyvpiac ezen szegmensét, alapvetően há-
rom szótártípus (kis-, kézi- és nagyszótár) 
formájában. Napjainkban sokkal szélesebb a 
választék mind a kiadók, mind a típusok te-
rén. A Grimm Könyvkiadó Kft. mára a két-
nyelvű szótárakkal is foglalkozó két jelentős 
kiadó egyikeként tesz szert egyre nagyobb 
népszerűségre és elismertségre nemcsak az 
olvasók, hanem a szakértők körében is. A 
vállalkozás 1996-ban alakult azzal a céllal, 
hogy igényes nyelvkönyveket és szótárakat 
jelentessen meg a nyelvtanulók és a nyelvta-
nárok számára. A névadó Grimm-testvérekre 
kiemelkedő nyelvtörténeti és lexikográfiai 
munkásságuk miatt esett az alapítók választá-
sa. Az elmúlt 12 évben több mint 30 új szer-
kesztésű szótárt adtak ki: ez egyedülálló tel-
jesítmény, mivel magánkiadónál erre mintegy 
150 éve nem volt példa. Szótáraikra jellem-
ző, hogy többszín-nyomással készülnek, a 
színek alkalmazásánál pedig a következetes-
ség jellemző: a címszavak egységesen kék 
színűek a gyorsabb keresés érdekében. A ko-
rábbi kategóriák (kis, kézi, nagy) helyett 
nyelvtudásszint, korcsoport és tematika sze-
rint alakítanak ki típusokat, ilyen például a 
tanulószótár kategóriája. A kiadó precizitását 
jelzi, hogy szótárai minden kiadással meg-
újulnak. Kiadványaik között találunk még 
többek között albumokat, útikönyveket, nyel-
vészeti jellegű könyveket, valamint nyelv-
vizsgára felkészítő segédanyagokat. (További 
információk: www.grimm.hu)

A szótár tartalmi ismertetésekor érdemes 
kitérni a fizikai jellemzőkre, a szerkezetre, 
illetve a szűkebb tartalmi jegyekre a szótár 
mikrostruktúrája alapján (Fóris – Rihmer 
2007: 112). A hagyományos kéziszótár-mé-
retnél valamivel kisebb, de semmivel sem 
karcsúbb ez a tanulószótár: súlya 1.080 
gramm. Színes, puhafedeles borítóján nem a 
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szokásos kék-piros színek köszönnek vissza, 
hanem a bordó és a narancsságra különböző 
árnyalatai a kiadó emblémájaként funkcioná-
ló griffmadár rajzolatával. Tetszett, hogy a 
borító belső fülére is hasznos információk 
kerültek: a szerkesztők valóban igyekeztek 
minden talpalatnyi helyet kihasználni.

Már első látásra szembetűnik a kettő az 
egyben szerkezet. Az olvasó az angol–ma-
gyar és a magyar–angol szószedetet is megta-
lálja egyetlen könyvben. Az irányonként több 
mint 20.000 címszó megközelíti a közepes 
szótárak tartalmi gazdagságát (összehasonlí-
tásként: az Országh László szerkesztette An-
gol–magyar kéziszótár (1995) 37.000 cím-
szót tartalmaz). Az előszóból egyértelműen 
kiderül, hogy a szótár elsősorban érettségiző 
diákoknak és nyelvvizsgára készülőknek ké-
szült. A célcsoportok igényeinek megfelelően 
állították össze a szókincset: szép számmal 
kerültek bele a beszélt nyelvre jellemző szó-
fordulatok és diáknyelvi elemek is. A szerzők 
kifejtik, hogy azért döntöttek a két szótárrész 
egy kötetbe foglalása mellett, mert így a szó-
tárhasználat egyszerre mindkét irányba lehe-
tővé válik. Könnyedén meg lehet keresni pél-
dául egy olyan angol szó kiejtését, amelyet a 
magyar–angol részben találtunk a magyar 
címszó angol megfelelőjeként. Angoltanár-
ként hozzátenném, hogy olyan esetben is 
praktikus a két rész egy kézben tartása, ami-
kor egy magyar szó angol fordításaként meg-
adott kifejezésről további információkat sze-
retnénk megtudni: az angol–magyar részből 
kiderül, hogy mit jelent még, milyen össze-
függésben használatos, illetve milyen nyelv-
tani szabályok vonatkoznak rá.

Az előszóból megtudható az is, hogy attól 
tanulószótár a jelen kiadvány, hogy a szócik-
kek mellett kifejezetten a nyelvtanulók szá-
mára fontos tudásanyagot is tartalmaz, mely 
vagy a címszavakhoz kapcsolódóan, vagy 
azoktól függetlenül ún. információs ablakok-
ban jelenik meg. Az információs ablakoknak 
két típusa van: a nyelvtani és a kulturális is-
mereteket közlő. A nyelvtani szabályok (pl. 
szenvedő szerkezet, függő beszéd, igeidők 

stb.) rövid magyar nyelvű ismertetése segít 
abban, hogy a nyelvtanulók felfrissítsék tu-
dásukat. Arra viszont nem alkalmas, hogy 
valaki ennek alapján sajátítsa el ezeket a sza-
bályokat; valószínűleg a szerkesztők sem ez-
zel a céllal ékelték be a szótár szövegébe a 15 
nyelvtani ablakot. A kulturális ablakok (szám 
szerint 25) érdekességeket közölnek az an-
golszász országok szokásairól, ünnepeiről, 
intézményeiről és egyéb jellegzetességekről 
(pl. Thanksgiving Day, fish and chips, Union 
Jack). Kedves színfoltként bukkannak fel a 
színes, tematikus rajzok a szótár lapjai közt: 
egy adott téma (pl. az emberi test, a számító-
gép stb.) legfontosabb szavait mutatják be 
vizuális formában. Három sematikus térkép 
is gazdagítja a szótár tudástárát: a brit szige-
tek, az Amerikai Egyesült Államok, valamint 
Ausztrália és Új-Zéland térképe néhány fon-
tos adat kíséretében jelenik meg.

A szócikkek alfabetikus rendben követik 
egymást; a kötött sorrendiséget a fent említett 
nyelvtani és kulturális ablakokon kívül továb-
bi, külön kerettel ellátott információk szakít-
ják meg. Ezek az információk egyrészt nyelv-
tani jellegűek: a szerkesztők felhívják a 
figyel met az adott szócikk kapcsán az álbará-
tokra (pl. az angol sympathetic nem azonos a 
szimpatikussal), valamint egy helyre gyűjtve 
közlik a szócikk végén az oda vonatkozó 
phrasal verb-öket, azaz az angol vonzatos igé-
ket (ezeket nevezik „elöljárós”, „határo zós”, 
„elöljárós és/vagy határozós” és „frazá lis” 
igéknek is – A szerk.). Mindkét megoldás teli-
találat, nagyban megkönnyíti mind a nyelvta-
nulók, mind a nyelvtanárok munkáját. A kere-
tes információk másik típusa a szótárhaszná-
latra vonatkozó instrukciókat tartalmaz: pl. a 
second szócikkében felbukkanó keret arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a keltezéssel kap-
csolatos szabályokról a date szócikk informá-
ciós ablakában olvashatunk bővebben.

A szócikkek felépítése az angol–magyar 
részben a következő: kiejtés, szófaji besoro-
lás angol rövidítéssel, nyelvtani adatok, majd 
a jelentések arab számokkal elkülönítve egy-
mástól. A kiejtés a hagyományoknak megfe-
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lelően szögletes zárójelben szerepel, jelentős 
eltérés esetén a brit és az amerikai változat is. 
A szófaji besorolásokat követő nyelvtani ada-
tok rendkívül hasznosak. Ilyenek pl. a főne-
vek megszámlálhatósága, rendhagyó többes 
száma, az igéknél a rendhagyó alakok mellett 
a ragozáskor megkettőződő tővégi mással-
hangzók jelölése, utalás arra, ha a főnevet 
egyes és többes számú ige is követheti, to-
vábbá az adott címszó leggyakrabban előfor-
duló vonzatainak felsorolása. A címszó és 
annak jelentései is kék színnel szerepelnek a 
szótárban. A jelentéseket megelőzheti stílus-
minősítés, fogalomköri/szaknyelvi besorolás, 
földrajzi/regionális adat, továbbá ún. sze-
mantikai glossza. Ez utóbbi kerek zárójelben 
található, célja, hogy megkönnyítse az egyes 
jelentések elkülönítését. Pl. toll <fn> 1. (ma-
dáré) feather 2. (íróeszköz) pen. A megfele-
lők használatát egy vagy két példamondat 
szemlélteti. A szócikk végén egy rombusz 
jelzi, hogy olyan állandósul szókapcsolatok 
következnek, amelyek a címszó egyik jelen-
téséhez sem köthetőek, mivel fő alkotóele-
meik önálló jelentésüket elvesztették már. Pl. 
large (…) ♦ at large 1. általában 2. részlete-
sen; hosszadalmasan 3. szabadlábon.

A magyar–angol részben a szócikkek szer-
kezete hasonló. A szófaji besorolás itt viszont 
magyar nyelvű rövidítésekkel történik, a 
nyelvtani adatok az angol megfelelőkre vo-
natkoznak. A szerkesztők jelzik, ha az angol 
főnév többes száma rendhagyó, ha az őt kö-
vető ige egyes és többes számban is állhat, 
illetve, ha rendhagyó ige a magyar címszó 
angol megfelelője. Nagyon jó ötletnek tar-
tom, hogy mellékneveknél az angol megfele-
lő után csúcsos zárójelben a „csak hátravet-
ve” megjegyzés szerepel akkor, ha az adott 
melléknév csak a jelzett szó után állhat.

A Grimm Kiadó szótára a célzott közön-
ség igényeit igyekszik minél komplexebb 
módon kielégíteni: a szócikkek mellett nyelv-
tani és kulturális információkkal látja el az 
angolul tanulni vágyókat és tanáraikat. A fel-
bukkanó kis ablakok, keretes szövegek, szí-
nes ábrák és térképek feloldják a hagyomá-

nyos szótárak egyhangúságát. Egyetlen kriti-
kaként azt jegyezném meg, hogy nekem kissé 
töménynek tűnt ez a rengeteg ismeretanyag 
egyetlen könyvben.

Háhn Judit
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Míg sok (tartalmilag erősen kifogásolható) 
német szótár a német nemzeti színekben 
(fekete-piros-sárga) pompázik, a Hessky Re-
gina és Iker Bertalan által szerkesztett Né-
met–magyar, Magyar–német tanulószótár 
szín világa feltűnően más: sötétzöld alapon 
élénk narancssárga meg piros betűkkel és 
mintával hívja fel magára a figyelmet. (Ha-
sonlóan a Hessky Regina által szerkesztett 
„Kiváló magyar szótár 2007” címmel kitün-
tetett kéziszótárhoz.) Címoldalán külön logó 
hirdeti, hogy főként érettségizőknek és nyelv-
tanulóknak szánt speciális szótárról van szó, 
amely a Grimm Kiadó tanulószótár sorozatá-
ban jelent meg. A teljes kötet 1364 számozott 
oldalt tartalmaz; első fele a német–magyar, 
másik fele a magyar–német rész, azaz tulaj-
donképpen egy kötetben két szótárt tartunk a 
kezünkben. Vékony, ugyanakkor nem átlát-
szó papírja, puha, de tartósnak ígérkező var-


