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Nagy György neve ismerős az angol-magyar 
szótárak kedvelőinek, hiszen számos szótára 
jelent meg Magyarországon: a Tinta Könyv-
kiadónál többek között az Angol elöljárós 
és határozós igék szótára (2014), az Angol 
közmondások (2013), vagy a Magyar–angol 
közmondásszótár (2017); az Angol–magyar 
idiómaszótár (2011) az Akadémiai Kiadónál 
jelent meg. 

A szerzőről részletesebb információt akkor 
találunk, ha George L. Nagy néven keressük 
az interneten. A szerző a Hudson Valley Com-
munity College (Troy, NY) tanára, és az inter-
neten is megtalálható, 2013-as interjúból meg-
tudhatjuk (Kiss, 2013), hogy Nagy György az 
Egyesült Államokban él, egyik diplomamun-
káját Molnár Ferencről írta (Nagy, 2001), és 
több szótára jelent meg az angol idiómákról. 
Nagy György azért tartja fontosnak ezt a terü-
letet, mert az idiómák – véleménye szerint – a 
nyelv legfontosabb építőelemei, és ha megis-
merjük és megfelelően használjuk őket az an-
gol nyelvben, akkor ezzel megközelíthetjük az 
anyanyelvi beszélők szintjét (Kiss, 2013). 

Nagy György legújabb munkája a Tinta 
Könyvkiadónál megjelent Angol–magyar 
nagy kollokációszótár, amely több éves mun-
ka eredménye. 

A szótár bemutatása előtt azonban érde-
mes néhány szót szólni a kollokációkról. A 
MANYE kollokációkról szóló kerekasz-
tal-beszélgetésének (2006. november 6.) 
résztvevői egyetértettek abban, hogy a kol-
lokáció nyelvészeti terminus értelmezése 
nem egységes (Doró, 2007). A jelentéstan, 
a korpusznyelvészet, frazeológia vagy az 
idegen nyelv oktatása más-más nézőpont-
ból közelíti meg a kollokációkat, így eltérő 

módon is határozzák meg azokat. Emellett 
a kollokációk rendkívül sokfélék, léteznek 
egyéni, időbeli vagy földrajzi különbségek 
is közöttük (MANYE kerekasztal a kollo-
kációkról, 2006). Abban egyetérthetünk, 
hogy a kollokációk az állandósult szókap-
csolatok egyik típusát alkotják, és legalább 
két alkotóelemből állnak, a kollokátorból és 
a bázisból. Például a megrögzött agglegény 
kollokáció esetében a kollokátor a megrög-
zött, a bázis pedig az agglegény. (MANYE 
kerekasztal a kollokációkról, 2006 [Hollós 
Zita hozzászólása]). 

A nyelvoktatásban különösen fontos sze-
repet játszanak a kollokációk. Mivel a kol-
lokátorok ekvivalenciája a célnyelvben és az 
anyanyelvben megjósolhatatlan, véletlensze-
rű, ezért a kollokációk tanítása a nyelvokta-
tában önálló kollokációs módszertant kíván 
meg. Többek között a tanulókban tudatosítani 
kell, hogy a szabad szókapcsolatok és az idió-
mák között léteznek kollokációk, amelyeket 
egységként érdemes megtanulni (MANYE 
kerekasztal a kollokációkról, 2006 [Reder 
Anna hozzászólása]). Az idegen nyelv tanu-
lásakor, elsősorban produkciós helyzetben, 
felmerül az igény egy speciális kollokációs 
szótár iránt (MANYE kerekasztal a kollo-
kációkról, 2006 [Hollós Zita hozzászólása]), 
mivel a hagyományos tanulószótárak gyak-
ran nem tartalmazzák a szükséges kolloká-
ciót, vagy annál a szónál, amelyet a nyelv-
tanuló ismer, nem találja meg a kollokációt. 
Ezekben az esetekben az egynyelvű szótár 
vagy az egynyelvű kollokációs szótár sem 
segíti a nyelvtanuló dolgát. A kollokációk 
tanításakor, illetve kollokációs szótár össze-
állításakor célszerű tehát a meglévő idegen 
nyelvi kompetenciára építve, a meglévő bá-
zis-szavak felől bővíteni a szókészletet, azaz 
a bázishoz érdemes feltüntetni a kollokátoro-
kat, annak érdekében, hogy hozzáférhetőek 
legyenek a nyelvtanulók számára a nyelvi 
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produkciónál (MANYE kerekasztal a kollo-
kációkról, 2006 [Hollós Zita hozzászólása]). 

A Nagy György által, kifejezetten nyelvta-
nulók számára összeállított kollokációs szótár 
a fentiekben vázolt hiányt tölti be. A puhafe-
deles szótár alcíme: 17750 angol szókapcsolat 
és magyar megfelelője. A hátsó borító ismerte-
tője szerint a szótár 9804 kollokációsort tartal-
maz, 1826 címszó köré csoportosítva.

Lapozzunk bele a szótárba!
A magyar és angol nyelvű Előszóban a szer-

ző hangsúlyozza, hogy angol–magyar viszony-
latban ez az első kollokációs szótár, közel egy 
évtizedes kutatómunka eredménye, melynek 
során a szerző a „legújabb angol és amerikai 
gyűjtemények” gyakorlatát vette figyelembe.

A Bevezetőben Nagy György így definiálja 
a kollokációkat a hazai szakirodalom alapján: 
„azokat a szókapcsolatokat, frazémákat jelöli, 
amelyeket minden magyar anyanyelvű megért, 
bár önmagától nem alkotja meg őket. Jelenté-
sük – a szólásoktól eltérően – rögtön világos, 
áttetsző.” (Nagy, 2020, p. 7). Ezek után elemeik 
szerint csoportosítja a kollokációkat, elkülöníti 
a főneves kollokációk, igei kollokációk, mel-
lékneves és határozós kollokációk, ikerszer-
kezetek, hasonlatok és átvitt értelmű, képletes 
beszédfordulatok csoportjait. Ez a beosztás is 
tükrözi, hogy nem könnyű a kollokációk és a 
többi állandósult szókapcsolat közötti pontos 
határok meghúzása. Majd Nagy György bemu-
tatja a kollokációk állandósultsági foka szerinti 
csoportosítást is; beszélhetünk erős, közepesen 
összeforrott, gyenge és merev kollokációkról 
(Nagy, 2020, p. 11–12). A következőkben a szer-
ző kitér a kollokációk szerepére a nyelvtanulás-
ban, és a kollokációs szótárak történetére. A Be-
vezető végén egy részletes és felhasználóbarát 
útmutatót olvashatunk a szótár használatához. 

A Bevezetőt követi az Irodalomjegyzék, a 
bennne megjelölt kollokációs szótárak nagy 
részét az 1940-es években adták ki, míg a 
kollokációs szakirodalom elemei az 1904 és 
1957 közötti időszakban kerültek kiadásra. 
Sajnos sem az Előszóban, sem a Bevezetőben 
nem részletezi a szerző a válogatás, szótár-
szerkesztés szempontjait. 

A szótár szócikkei jól felépítettek, átlátha-
tók, és jól használhatók. A szótár hiánypótló 
a hazai piacon, egyedüli előzménye Tukacs 
Tamás Túlzásba vitt szavak. A fokozó értel-
mű szókapcsolatok magyar-angol szótára 
lehet. Nagy György kollokációs szótárában 
az angol kollokációk magyar megfelelői is 
megadásra kerülnek. A szócikkek bázis és 
kollokátor szerint is adnak meg kollokáci-
ókat, például a cold spell a cold és a spell 
szócikkeknél is megtalálható, ami nagyban 
megkönnyíti a szótár használójának dolgát. 

Nézzük például a charge főnévhez tartozó 
szócikket, ahol a szerző feltünteti a főnév-
vel együtt előforduló mellékneveket (például 
service charge, vagy a kevésbé áttetsző jelen-
tésű trumped-up charge), az előforduló igé-
ket (pl. deny charges), prepozíciókat (to be in 
charge of ), és főneveket (pl. a charge card). 
Ez utóbbi példa is mutatja, hogy a szerző egy-
aránt otthonosan mozog az amerikai, brit és a 
magyar kultúrában. 

A szócikkek alapos tanulmányozása segít 
ráébreszteni a nyelvtanulókat arra is, hogy egy 
adott melléknévnek kollokációtól függően elté-
rő magyar jelentése lehet (pl. az organic mel-
léknév esetében, an organic compound: szerves 
vegyület, an organic disease: szervi baj v. meg-
betegedés, organic farming: biogazdálkodás). 

Sok esetben a szótár nem csak az idegen 
nyelvi produkcióban, hanem a szövegértésben 
és az anyanyelvi produkcióban is segíthet a 
nyelvtanulóknak a magyar nyelvben gyakran 
előforduló tükörfordítások elkerülésében, ki-
küszöbölésében. Gyakran olvashatjuk magyar 
szövegekben a konzervatív becslés tükörfordí-
tást, a kollokációs szótárból azonban kiderül, 
hogy conservative estimate: óvatos becslésről 
van szó, azaz a szótár használatával a nyelvta-
nulók magyar nyelvi készségeiket is fejlesztik. 

Az angol nyelvben a kollokációs szótár 
műfaja nagyon elterjedt, így a jelen szótár 
esetében elkerülhetetlen az összehasonlítás 
az egynyelvű angol kollokációs szótárakkal. 
Nézzünk meg például az advice szócikket! 
Az advice főnév (jelentése: tanács) mellé a 
szótárban hét melléknevet találunk:
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 financial / legal / medical advice: pénz-
ügyi / jogi / orvosi tanácsadás 

 helpful or useful/ valuable / bad advice: 
hasznos / értékes / rossz tanács 

Az Oxford Collocations Dictionary for Stu-
dents of English tanulószótár advice szócikke 
25 melléknevet ad meg, szerepel benne a Nagy 
György által is megadott finacial / legal / medi-
cal advice, továbbá a következő melléknevek: 

 constructive, excellent, good, helpful, prac-
tical, sensible, sound, useful, valuable, bad, 
wrong, clear, general, detailed, conflicting, 
confidential, impartial, independent, free, 
expert, professional, specialist. 

Felmerül a kérdés, hogy az Oxford kiadó 
kollokációs tanulószótárban az advice főnév 
mellett szereplő melléknevek közül melyek 
azok, amelyek megjósolhatók, jelentésük 
világos vagy áttetsző, mennyire könnyen ta-
lálhatók meg a kimaradó elemek kollokációs 
szótár nélkül, és mennyire van ezekre szük-
sége egy nyelvtanulónak. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy 
Nagy György 2020-as Angol–magyar nagy 
kollokációs szótára hiánypótló a hazai szó-
tárpiacon, amely segítheti a nyelvtanulókat az 
angol nyelvi produkcióban és a percepcióban 
is és teljesíti azokat az elvárásokat, amelye-
ket az alkalmazott nyelvészek egy kolloká-
ciós szótárral kapcsolatban megfogalmaztak 
(MANYE kerekasztal a kollokációkról, 2006 
[Hollós Zita hozzászólása]). Ezek után a nyelv-
tanárokra hárul a feladat, hogy tudatosítsák a 
nyelvtanulókban a kollokációk fontosságát, és 
felhívják a figyelmüket erre a szótárra. 
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