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GERSTNER KÁROLY

A Kiváló Magyar Szótár versenyrôl

a Szótári munkabizottság
Megalakulása, vezetôi
2000. február 9-én megalakult az MTA Szótári Munkabizottsága, mely a Nyelvtudományi 
Bizottság alá rendelt testületként fejti ki tevékenységét. Hasonló munkabizottsága korábban 
már kétszer is volt az MTA-nak: a második – különféle okok miatt – az 1980-as évek elején 
megszűnt.

Az immár harmadik Szótári Munkabizottság (a továbbiakban: MB) életre hívását 1999 ja-
nuárjában Magay Tamás kandidátus kezdeményezte Herman Józsefnél, a Nyelvtudományi 
Bizottság akkori elnökénél. Magay Tamás 1999-ben a Károli Gáspár Református Egyetem 
Angol Nyelvi és Irodalmi Intézetének professzora volt, aki nemcsak az angol–magyar vonat-
kozású szótárak szerkesztésével, hanem lexikográfiai jellegű tudományos munkásságával is 
nagy hírnevet vívott ki magának a magyarországi szótárírás és szótártudomány területén. 
Nemzetközi viszonylatban akkor vált ismertté, amikor 1983-ban alapító tagja lett a Reinhard 
R. K. Hartmann által kezdeményezett, az angliai Exeterben megalakult European Association 
for Lexicography-nek, az EURALEX-nek. Utóbb szerkesztő bizottsági tagja lett az 1987-ben 
indult, Oxfordban kiadott International Journal of Lexicography-nek (IJL).

A Nyelvtudományi Bizottság Kiss Lajost, az MTA levelező tagját bízta meg egy tömör 
előterjesztés készítésével, melynek alapján a bizottság 1999 őszén javasolta a Szótári Munka-
bizottság felállítását. A 2000 februárjában lezajlott alakuló ülésen Magay Tamást választották 
meg a MB elnökének, titkárának pedig Fábián Zsuzsanna kandidátust, az ELTE Olasz Tan-
székének docensét, aki a lexikográfiának mind elméleti, mind gyakorlati oldalát jól ismeri, és 
szervezőképességét is bizonyította már. Magay Tamást a munkabizottság elnökeként megvá-
lasztották a Nyelvtudományi Bizottság tagjának is (2002–2008). Az MTA bizottságaiban 2005 
végén tartott általános tisztújítás keretében – mivel az addigi elnököt és titkárt két ciklus után 
nem lehetett újraválasztani – a Szótári Munkabizottság új elnökének Prószéky Gábort, a nyelv-
tudomány doktorát, a PPKE Információs Technológiai Karának professzorát, a MorphoLogic 
Kft. ügyvezető igazgatóját választották meg. Az új titkár Gerstner Károly PhD, az MTA Nyelv-
tudományi Intézete Szótári Osztályának tudományos főmunkatársa, a PPKE Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékének címzetes egyetemi docense lett. 2008 novemberében mindketten elkezdték 
megbízatásuk második ciklusát. A MB tagjai között megtalálhatók az egynyelvű magyar lexi-
kográfia művelői, a magyar nyelv és a nagyobb európai nyelvek bevonásával készülő kétnyel-
vű szótárak szerkesztői, valamint a számítógépes szótárírás képviselői is. A bizottságnak jelen-
leg 25 tagja van.
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Céljai, tevékenysége
A Szótári Munkabizottság alapvető célja, hogy szótári ügyekben az igényesség és korszerűség 
szemléletmódját érvényesítő, elméleti irányultságú tanácsadó testületként tevékenykedjék. 
Mivel intézkedési jogköre nincs, egyetlen konkrét szótári munkálat irányítását sem vállalhatja 
magára (ami erejét is messze meghaladná), de tanácsaival, bírálataival mindegyiknek haszná-
ra, segítségére lehet. A magas szakmai minőséget szem előtt tartva törekszik a kontárság és a 
dilettantizmus kiküszöbölésére. Igyekszik elősegíteni a magyar szótárírás bekapcsolódását a 
nemzetközi lexikográfia vérkeringésébe, felkérésre szótári terveket véleményez, illetve a már 
elkészült szótárakról is bírálatot mond, amivel a hazai szótárkritikának is újabb lendületet ad-
hat. Hosszú távú tudományos tervei közé tartozik az 1966-ban megkezdett szótártani bibliog-
ráfia folytatása, a magyar szótárírás történetét átfogó módon bemutató, idegen nyelven is  
megjelenő kézikönyv megírása, valamint a magyar vonatkozású szótárak naprakész bibliográ-
fiájának elkészítése. Ez utóbbiban már jelentős eredményt is sikerült elérni. A Szótári Munka-
bizottság által alapított Lexikográfiai Füzetek 1. száma Magay Tamás szerkesztésében A ma-
gyar szótárirodalom bibliográfiája címen jelent meg 2004-ben. A további kötetekben (a 4. 
megjelenése 2009-ben várható) folyamatosan frissül a bibliográfia. (Az első három kötetről 
Kemény Gábortól jelent meg ismertetés a Magyar Nyelv 2008/4. számában, pp. 488–493.)

a Kiváló magyar Szótár verseny
Az ötlettôl a megvalósulásig
A fentiekben említett célok közül különösen kettő, tudniillik a dilettantizmus elkerülésére, 
valamint a szótárkritika fellendítésére való törekvés adta a bizottság alapító titkárának, Fábián 
Zsuzsannának 2003-ban azt az ötletet, hogy valamilyen szélesebb körben is értékelni lehessen 
a különféle szótárakat. Ugyancsak ebben az időben vetette föl Kiss Gábor bizottsági tag, a 
TINTA Könyvkiadó igazgatója, hogy a Szép Magyar Könyv versenyhez hasonlóan a szótára-
kat is meg kellene méretni. A bizottság tagjai, illetőleg az MTA akkori elnöke, Vizi E. Szilvesz-
ter támogatták az elképzeléseket, melyek a Kiváló Magyar Szótár versenyben, illetve díjban 
öltöttek testet.

A javaslatok megvalósítása 2006-ban az új elnök, Prószéky Gábor és az új titkár, Gerstner 
Károly vezette bizottság feladata lett. A tavaszi ülésen a tagok megfogalmazták a versenysza-
bályzatot, melyet az MTA Jogi és Igazgatási Főosztályának javaslatai alapján a nyári ülésen 
kiegészítettek, illetve pontosítottak. A végleges szöveg 2006 szeptemberében az Akadémiai 
Értesítőben jelent meg, ez a hivatalos közzététel volt a feltétele a verseny meghirdetésének.  
A versenyszabályzat szerint a Kiváló Magyar Szótár verseny célja, hogy a színvonalas magyar 
szótárakat elismerésben részesítse, ezzel közvetve támogassa a minőségi magyar szótárki-
adást, és segítse a vásárlókat a szakszerű szótárak kiválasztásában. A kiadók az előző naptári 
évben kiadott szótárukat nevezhetik, ám a verseny első éveiben az előző öt évben kiadott szó-
tárak is indulhatnak. A díjra bármely magyar vonatkozású szótár felterjeszthető, tehát egynyel-
vű magyar szótár, továbbá olyan két-, illetve többnyelvű szótár, melyek közül az egyik nyelv 
a magyar, vagy magyar szerzők által készített idegen nyelvű szótár, illetve magyar kiadó által 
kiadott szótár.

Az elsô megméretés
A maga nemében – tudomásom szerint – Európa-szerte eddig egyedülálló szótárverseny első 
kiírására 2007 áprilisában került sor: a felhívás több napilapban és több szakmai kiadványban, 
az MTA és az MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) honlapján jelent 
meg, de számos kiadóhoz e-mailen keresztül közvetlenül is eljutott. A 2007. május 31-ei határ-
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időig 35 pályázat (9 egynyelvű, 14 kétnyelvű és 12 szakszótár) érkezett 14 (tizenkét hazai, egy 
szlovákiai és egy brit) kiadótól: bízvást mondhatjuk, hogy nagy volt az érdeklődés.

A MB 2007-es tavaszi ülésén Fóris Ágota, illetve Magay Tamás szótárbírálati szempontjai 
alapján elkészült az az értékelőlap, amely a bírálók munkáját hivatott segíteni. A főbb értéke-
lési szempontok között szerepel a szótár általános felépítése, a szóállomány nagysága, össze-
tétele és elrendezése, az egyes szócikkek szerkezete, a nyelvtani és jelentéstani információk és 
a külső megjelenés – tipográfia, kötés – is.

A szervezőmunka egyik legnehezebb része a szótárak bírálatában számba vehető szakértők 
„földerítése” volt. A versenyszabályzat értelmében (az esetleges összeférhetetlenségek miatt) 
a Szótári Munkabizottság tagjai ki voltak zárva a bírálati folyamatból. Igyekeztünk szélesen és 
mélyen „meríteni”: a Budapest-centrikusságot félretéve az ország számos pontjáról kerestünk 
hozzáértőket Szombathelytől Győrön, Piliscsabán, Budapesten, Gödöllőn, Szegeden át Debre-
cenig, és nem ragadtunk le a szigorúan vett „szótári emberek”-nél sem. A szótárak értékelésé-
ben több tucat független szakember vett részt: nyelvtanárok, fordítók, nyelvészek, szótárírók, 
irodalmárok, valamint az egyes szakterületek avatott művelői (felsorolásukat lásd alább).  
A felkértek közül többen nem tudták vállalni a feladatot, de aki igent mondott, az az ügyhöz 
méltó lelkesedéssel és szakmai alapossággal végezte el munkáját.

Minden szótárról két írásos bírálat készült, melyhez a bírálóknak két hónap állt rendelkezé-
sükre. Az értékelés tartalmazott egy tájékoztató jellegű összesített pontszámot is, de természe-
tesen igen fontos volt az egyes szempontokra vonatkozó kifejtő értékelés. Ebben ugyan voltak 
eltérések az egyes bírálók és bírálatok között (az egylapostól a tizenegy laposig terjedően), de 
összességükben teljesen alkalmasak voltak arra, hogy 2007 szeptemberében az öt főből álló 
zsűri megalapozottan döntsön arról, mely szótárak kaphatják meg első ízben a Kiváló Magyar 
Szótár díjat. A zsűri tagjai 2007-ben: Kiefer Ferenc akadémikus (elnök), Bassola Péter profesz-
szor (elnökhelyettes; SZTE), Nádasdy Ádám egyetemi docens (ELTE), Pálfi György egyetemi 
docens (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) és Szépe György emeritus professzor (PTE).

A zsűri általános véleménye az volt, hogy a benevezett 35 szótár – egy-két, főleg koncepci-
onálisan gyengébbre sikerült mű kivételével – örvendetes módon jó, sőt több esetben kiemel-
kedően magas színvonalat képvisel. Ezek a szótárak azt is megmutatták, hogy a 2000-es évek 
elejének szótártermése igen sokrétű és sokszínű – beleértve ebbe az egyes könyvek borítóinak 
formavilágát is.

Az első Kiváló Magyar Szótár verseny díjátadására a IV. Szótárnap keretében 2007. október 
17-én került sor: tizennégy szótár kapta meg a díjat. Az elismeréseket Kiss Jenő akadémikus, 
az MTA Nyelvtudományi Bizottságának akkori elnöke és Prószéky Gábor, az MTA Szótári 
Munkabizottságának elnöke adta át. Az eseményen nagyszámú közönség vett részt, és a sajtó 
érdeklődése is viszonylag élénk volt: napilapok, hetilapok, szakfolyóiratok és különféle inter-
netes fórumok is beszámoltak az eseményről – sajnos, gyakran csak az újdonságra figyelve és 
kevéssé a tényszerű pontosságra törekedve… Lássuk, mely szótárak viselhették elsőként a 
kitüntető címet:

•	 Bárdosi Vilmos: Francia–magyar kisszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.
•	 Konrád Miklós: Magyar–francia kisszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
•	 Pusztai Ferenc (főszerk.): Magyar értelmező kéziszótár CD-vel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
•	 Varga György – Lázár A. Péter: Magyar–angol szótár. Aquila Könyvkiadó, Debrecen, 2006.
•	 Ádám Péter: Francia–magyar kulturális szótár. Corvina Kiadó, Budapest, 2005.
•	 Tulok Magda – Makkay János: Régészeti kifejezések szótára. Dictionary of Archaeological Terms. 

Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2004.
•	 Hessky Regina (szerk.): Német–magyar kéziszótár. Grimm Kiadó, Szeged, 2005.
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•	 Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin: Angol–magyar, Magyar–angol tanulószótár. Grimm 
Kiadó, Szeged, 2006.

•	 Kakuk Zsuzsa (főszerk.): Magyar–török szótár. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
•	 Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára. 1. Segédletek. 2. A–azsúroz. MTA Nyelvtudo-

mányi Intézet, Budapest, 2006.
•	 Phillips, Janet (szerk.) – Sherwood, Peter (szerkesztő lektor): Oxford angol–magyar szótár nyelvta-

nulóknak. Oxford University Press, Oxford (UK), 2002.
•	 Kis Balázs – Kis Ádám: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára (angol–magyar–francia–német). 

MorphoLogic–SZAK Kiadó, Budapest–Bicske, 2005.
•	 Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2003.
•	 T. Litovkina Anna: Magyar közmondástár. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2005.

A versenyszabályzat értelmében pénzjutalom nem jár a díjazottaknak, de oklevél tanúsítja 
egy-egy nyertes mű kiválóságát, és egy külön erre az alkalomra terveztetett logót is elhelyez-
het a szótár kiadója az adott szótáron.

A második verseny 2008-ban
Az első szótárverseny sikerére alapozva a Szótári Munkabizottság 2008-ban második alka-
lommal is meghirdette a szótárak vetélkedőjét. Várható volt azonban, hogy a kiadók részéről 
talán kisebb lesz az érdeklődés, és ez a sejtés valósággá is vált: 5 kiadó összesen 13 szótárt 
nevezett be. Ennek a – végül is sajnálatos – helyzetnek több feltételezhető oka is van. Egyrészt 
az első kiírás alkalmával a nagyobb, szótárkiadásra (is) szakosodott kiadók az elmúlt öt év 
terméséből több (3–5) szótárukat is nevezték, s az eltelt egy évben nem „termelődött” annyi új 
mű, amellyel szintén jelentősebb számban indulhattak volna a versenyen (és természetesen a 
nevezési díj is halmozódik több szótár esetén…). A kisebb vagy nem kifejezetten szótárkiadás-
ra szakosodott kiadók pedig „ellőtték a puskaporukat” a 2007-es versenyen: náluk nyilván 
több év is eltelhet, mire újra kiadnak egy díjazásra esélyes szótárt.

A verseny megszervezése és lebonyolítása az előző évihez hasonló módon történt. Új bírá-
lókat is be kellett vonni, aminek két oka volt. Egyrészt néhány korábbi szakértő ezúttal nem 
tudta vállalni a feladatot, másrészt új nyelvek jelentek meg a palettán: a holland és a spanyol. 
Ezúttal összesen 19-en vettek részt a bírálati folyamatban. A zsűri összetételében egyetlen 
változás történt: Pálfi György helyét Kiss László tipográfus, tervezőgrafikus vette át.

A második Kiváló Magyar Szótár verseny eredményhirdetésére az V. Szótárnapon, 2008. 
október 8-án került sor. A díjakat Nádasdy Ádám, a zsűri tagja és Prószéky Gábor, a Szótári 
Munkabizottság elnöke adta át. A 2008. évi díjazottak:

•	 Lázár A. Péter – Varga György: Angol–magyar szótár. Aquila Kiadó, Debrecen, 2006.
•	 Bárdosi Vilmos – Szabó Dávid: Francia–magyar szótár CD-vel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2007.
•	 Dorogman György: Spanyol–magyar kéziszótár. Grimm Kiadó, Szeged, 2007.
•	 Mollay Erzsébet: Holland–magyar kéziszótár. Grimm Kiadó, Szeged, 2003.

A magyar szótárirodalomban, művelődés- és nyelvtörténetben betöltött szerepe miatt ki-
emelt díjban részesült:

Kósa Ferenc (főszerkesztő): Erdélyi magyar szótörténeti tár (XII. kötet). Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Kolozsvár – Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
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A versenyek tapasztalatai
A két szótárverseny tapasztalatait kedvezőknek mondhatjuk. A magyar szótártermés java 
hangsúlyozottan reflektorfénybe került, és az összességükben jó szótárak közül a legjobbak 
méltán viselhetik a kitüntető címet. Ezeknek a szótáraknak a tanulmányozásával a nem pro-
fesszionális (és igényes) szótárhasználók is láthatják, melyek a jó szótár kritériumai, tehát re-
mélhető, hogy a jövőben kevésbé fognak silány, dilettáns szótárakat vásárolni. Igen fontos a 
verseny szakmai hozadéka is. A kiadók és a szótárak szerzői szakavatott véleményt kaptak 
műveikről, s egy-egy szótár újabb kiadását ennek ismeretében alakíthatják át, illetőleg új szó-
táraikat már eleve ennek alapján tervezhetik meg. A Szótári Munkabizottság egyik célja is 
teljesülhet a versennyel, nevezetesen a megalapozott szótárkritika. Ennek hasznát a szélesebb 
szakmai közönség is élvezheti, hiszen a szótárbírálatok közül több recenzió formájában is 
megjelenhet, sőt meg is jelenik különféle folyóiratokban. A Szótári Munkabizottság (és egy-
ben a szakmai közönség) feladata, hogy a szükséges mértékben finomítsa az értékelési szem-
pontokat, valamint kidolgozzon egy olyan bírálati rendszert, amely kifejezetten az elektroni-
kus szótárakra vonatkozik.

Mire számíthatunk a jövőben? A szótárversenyt elvileg minden évben meg lehet hirdetni, de 
a 2008-as kisebb érdeklődés arra figyelmeztet, hogy talán érdemes lenne szünetet tartani: egy-
két év alatt nyilván megint készülne annyi szótár, amelyek benevezésével nagyobb mezőny 
gyűlhetne össze, s így a díj (eszmei) értéke is magasabb lehet. Erről a Szótári Munkabizottság 
2009-es tavaszi ülésén fog határozni.

A közremûködôk
Végül pedig álljon itt azoknak a szakembereknek a neve, akik a szótárbírálattal szakmai és 
közérdeket szolgáltak, tudományos, oktatói, irodalmi, tolmácsolási, fordítói vagy egyéb, vala-
milyen formában szótárakhoz kapcsolódó tevékenységük révén avatott véleményt mondtak a 
két versenyben indított szótárakról:

Ablonczyné Mihályka Lívia, Adamikné Jászó Anna, Bartáné Varga Éva, Baski Imre, Bassola Péter, 
Berta Tibor, Cowderoy Natália, Dróth Júlia, Eszenyi Réka, Fodor István, Forgács Tamás, Hegedűs 
Attila, Hollósy Béla, Horváth Friderika, Horváth László, Kiss Gabriella, Kniezsa Veronika, Kovács 
Előd, Kovátsné Loch Ágnes, Kurdi Imre, Lieber Péter, Mártonfi Attila, Mihalovics Árpád, Nádasdy 
Ádám, Nagy Ágota, Náray-Szabó Márton, Pilecky Marcell, Pintér Tibor, Pusztay János, Sass Bá-
lint, Sciacovelli Antonio, Seleanu Magdolna, Szépe György, Tamm Anne, Tóth Ferenc, W. Somo-
gyi Judit, Zalán Péter, Zatykó Csilla, Zelliger Erzsébet, Zoltán András.


