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Mint a leg több nyelv, az an gol ese té ben is a la tin kéz irat ok sza vai

fö lé írt an gol sza vak te kint he tõk a szó tá ri szópárok õse i nek. Akik a

szö veg bõl ki sza kít va egy más mel lé má sol ták a la tin és an gol sza -

va kat, meg al kot ták az el sõ latin–angol glos  szá ri u mo kat. Az el sõ

nyom ta tott latin–angol szó tár Gu ten berg ta lál má nyá nak meg je le né -

sét kö ve tõ en 140 év vel ké sõbb, 1587-ben je lent meg. A ma ga

36.000 cím sza va egy mai kö zép szó tár nak is dí szé re vál na. Még a

16. szá zad ban meg je len tek az el sõ spa nyol–an gol és olasz–an gol

két nyel vû szó tá rak. Csak zá ró jel ben: ide ha za a ma gyar nyelv ilyen

két nyel vû szó tá ra i nak a meg je le né sé re még 300 évet kel lett vár ni.

Már az 1500-as évek ben fel me rült az igény az an gol egy nyel -

vû, ma gya rá zó szó tá rak iránt. Egy sza bó kat kép zõ ipa ri is ko la

igaz ga tó ja így ír: ,,Nagyon di csé re tes és hasz nos len ne, ha egy ta -

nult és szor gal mas em ber ös  sze gyûj te né az ös  szes szót min den

szak má ból, ame lyet nyel vünk ben hasz ná lunk’’.

Vé gül 1604-ben je lent meg az el sõ an gol egy nyel vû ma gya rá -

zó szó tár. A hos  szú cí me rá mu tat, hogy bi zony a szó tár írás is so kat

kö szön het a ke vés bé is ko lá zott ko ra be li höl gyek nek: ,,A gya ko ri

ne héz an gol sza vak al fa be ti kus sor rend be gyûjt ve nõk nek, úr höl -

gyek nek és min den kép zet len sze mély se gít sé gé re.’’ A szó tár ra

azért volt igény, mert eb ben az idõ ben az Ang li á ban mû kö dõ

nagy szá mú kö zép is ko lák ba csak fi úk jár hat tak. En nek a szó tár nak

a meg je le né sét szin te év ti ze den ként kö vet ték újabb és újabb an -

gol szó tá rak, me lyek az tán szó kincs ük ben fo ko za to san bõ vül tek,

elõ ször a jo gi ter mi nu sok, majd pe dig a zsar gon sza vak ke rül tek be

a szó tá rak ba. Ké sõb bi szer zõk pe dig az an gol nyelv já rás ok ból is

me rí tet tek szó tá ruk ré szé re sza va kat.

Az an gol szó tár ki adás ban mér föld kõ nek szá mít Samuel

Johnson 1755-ben meg je lent A Dictionary of the Eng lish Language

nagy mé re tû szó tá ra, amely kö zel öt ven ezer szót ma gya rá zott és

Szó tá rak ex port ra

AAzz  aann  ggooll  nnyyeellvv  mmiinntt  kkii  vvii  ttee  llii  tteerr  mméékk

Öt ven éve még szá mos nyelv ver seny zett a
,,vezetõ vi lág nyelv’’ cí mért. Az an gol nyelv
azon ban má ra már si ke re sen le mos ta fran cia,
né met, spa nyol ver seny tár sa it, és egy ér tel mû -
vé vált, hogy glo ba li zá ló dott vi lá gunk el sõ szá -
mú kom mu ni ká ci ós esz kö ze az an gol. Ter mé -
sze te sen e mö gött a gyõ ze lem mö gött az USA-
nak a II. vi lág há bo rú után be töl tött gaz da sá gi
és po li ti kai sú lya is ott van, de nem tör tén he tett
vol na meg, ha az an gol szó tár írók és szó tár ki -
adók nem lel tá roz ták vol na fo lya ma to san ma -
gas szín vo na lon az an gol szó kész le tet az el -
múlt négy száz év ben.
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szem lél te tett Mil ton-, Shakes peare- és egyéb iro dal mi idé ze tek kel.

Johnson ma is kor sze rû né ze te ket val lott, az elõ szó ban le ír ja, hogy

a szó kincs foly ton-foly vást vál to zik, le he tet len a szó tár ban ,,fixálni’’

min den szót. A zsar gon ról azon ban ma már a szó tár írók mást val la -

nak, mint õ, aki ki hagy ta szó tá rá ból az ilyen tí pu sú sza va kat: „A rö -

vid éle tû zsar gon sza vak, ame lyek ál lan dó an szü let nek és meg hal -

nak, nem ré szei a nyelv tar tós anya gá nak, így nem is kell õket a

szó tár ban ’fixálni’, az az be ven ni”. 

Az an gol egy nyel vû szó tá rak meg je le né sé nek so ra üte me sen

foly ta tó dott, hogy az tán el ér kez zen a vi lág ta lán leg na gyobb szó tá -

ra, az Ox ford Eng lish Dictionary ki adá sá ig. Egy nagy sze rû fi lo ló -

gus sal, James Murray-val kö tött szer zõ dés nyo mán a ma is jól

csen gõ ne vû Ox ford University Pressnél 1884-ben je lent meg a

négy kö tet re ter ve zett szó tár el sõ kö te te. A ter ve zett ter je del met

mes  sze túl szár nya ló szó tár utol só, 10. kö te te vé gül 1928-ban hagy -

ta el a nyom dát. Murray az utol só kö te tet már nem ér het te meg,

1915-ben meg halt. A 400.000 szó ma gya rá za tát és tör té ne tét tar tal -

ma zó szó tárt 1933-ban 12 kö tet ben új ra nyom ták: ek kor nyer te el

ma is hasz ná la tos ne vét. 2000-tõl online mó don is el ér he tõ ez a be -

cses szó tár.

Köz ben a vi lág ke re ke na gyot for dult, az an gol szó tá rak ké szí tõi

be von ták a szá mí tó gé pet a szó tár szer kesz tés be. Az ada tok ha gyo -

má nyos mó don cé du lák ra tör té nõ rög zí té sét fel vál tot ta a nagy elekt -

ro ni kus szö veg ál lo má nyok ban va ló ke re sés. Ez ál tal a szó tá rak ban

kö zölt je len tés, meg ha tá ro zá sok és pél da mon da tok sok kal job ban

kö ze lí te nek a nyelv va lós hasz ná la tá hoz. Ily mó don, az an gol nyel -

vet ta nu lók igen hi te les szó tá ra kat hasz nál hat nak.

Az an gol szó tár ki adás ra a gép meg je le né se mel lett a 20. szá -

zad ban megtermékenyítõleg ha tott a tõ le füg get len utat já ró USA-

be li gaz dag és prak ti kus szem lé le tû szó tár ki adás. A ten ge rentú li

ha tás hoz hoz zá adó dott a szá mí tó gé pes szö veg ban kok, más né ven

an gol szö veg kor pu szok be vo ná sa a szó tár szer kesz tés fo lya ma tá -

ba. A szá mí tó gép se gít sé gé vel szer kesz tett új szem lé le tû an gol

szó tá rak so rát a Pat rick Hanks ál tal a Collins-Cobuild Ki adó szá má -

ra ös  sze ál lí tott és elõ ször 1979-ben meg je lent egy kö te tes ta nu ló -

szó tár nyi tot ta. Ma már a vi lág sok százmil lió an gol nyelv ta nu ló já -

nak a ke gye i ért (és pén zé ért) leg alább fél tu cat (Camb rid ge,

Chambers, Cobuild-Collins, Longman, Macmillen, Marrian-Webster,

Ox ford) pro fi szó tár ki adó ver se nyez, hogy ez zel Ang li át és az USA-t

igen ko moly ex port be vé tel hez jut tas sa.
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