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A KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS SZÓTÁRÍRÁS KÉRDÉSEIRŐL 

Szókincsvizsgálat 

1. A szótári címszóanyag-összeállítás alapproblémája kiválasztani a 
szótár méretéhez és'rendeltetéséhez képest „legfontosabb", „leggyakoribb" 
szavakat, szóösszetételeket, szószerkezeteket. (Kisszótárban 20, kéziszótárban 
30—40, nagyszótárban mintegy 100 ezer cimszó összeválogatását jelenti.) 
A szókiválasztás a vizsgált szótáraknál általában szubjektív szerkesztői elvek 
alapján történt. 

2. Minél korlátozottabb egy szótár címszóanyaga, annál több gondot 
okoz a válogatás. Következésképpen elsősorban az határozza meg a szóválo-
gatást, hogy kinek a számára készül a szótár. A kisszótár kezdő nyelvtanuló 
igényeit szolgálja, a kéziszótár már lehetővé teszi a szépirodalom és az időszaki 
sajtótermékek olvasását, könnyebb köznyelvi szövegek fordítását, a nagy-
szótár pedig a mai és régebbi irodalmi szövegek olvasásához, fordításához, 
sőt a szakfordításhoz is alkalmas segédeszköz kíván lenni. A címszóválogatást 
(ill. szelektálást) az is meghatározza, hogy a szótár használóinak anyanyelve 
a forrásnyelvvel azonos-e, vagy a célnyelvvel. 

3. A szótári szóanyag kiválogatása nem más, mint a forrásnyelv külön-
féle rétegeinek a felismerése, lehetőség szerinti elkülönítése, és belőlük a 
szótár tervezett terjedelmének és rendeltetésének megfelelő arányban a 
„fölösleges" elemek elhagyása. Ilyen „aránypárok" köznyelv és szaknyelv, 
írott és beszélt nyelv, mai élő (írott és beszélt) nyelv és archaizmusok, a 
kollokviális nyelv különböző rétegei, le egészen a vulgarizmusokig, köznyelv 
és neologizmusok, köznyelv és regionális nyelv. 

* Részletek a szerző magiszteri dolgozatából 
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4. A válogatásban továbbá elengedhetetlen a szóképzéstan szempontjának 
a figyelembevétele: milyen arányban kerüljenek fölvételre a származékok, 
összetételek, elő- és utótagos alakzatok, szószerkezetek stb. 

Szóképzéstani, szókészlettani és morfológiai meggondolások alapján 
elvszerű döntéseket igényel az is, hogy milyen mértékben és módon szótároz-
tassanak a szókészlet nem szó- értékű elemei, pl. elő- és utótagok, ragok, 
képzők, végződések, morfémák stb. 

Végül nem elhanyagolható a szókészlet járulékos, perifériális elemeinek 
elvszerű és kellő arányban történő kiválogatása. Itt főleg a tulajdonnevekről 
és rövidítésekről (mozaikszavakról) van szó. 

5. A címszavak elrendezése mögött is fontos elvi kérdés húzódik meg. 
A lexikográfusnak az etimológiai alapon való (tudományos) ún. bokrosító, 
vagy a szigorú ábécérendet követő (praktikus) elrendezés között kell döntenie. 
A nyelvi információ hozzáférhetőségének megkönnyítése (már csak a köz-
művelődés szempontjából is) feltétlenül a praktikus elrendezéstől várható, 
ugyanakkor a gazdaságosság szempontja a tudományos elrendezési elvnek 
kedvez. 

Nyelvtani tájékoztatás a szótárban 

1. A kétnyelvű szótárban közölt nyelvtani információ szükségességét 
és mértékét alapvetően az határozza meg, hogy a forrásnyelv vagy a célnyelv 
beszélőinek készül-e. Meghatározza továbbá a szótár jellege és terjedelme is. 

2. Miután a szótárnak elsőrendűen nem a nyelvleírás, hanem a jelentés-
közvetítés a feladata, kézenfekvő, hogy a grammatikai információ csak másod-
lagos és igen korlátozott mértékű lehet: 

2.1. Alaktani szempontból: a forrásnyelvi szavak helyesírása és alak-
változatai (régies és regionális változatok figyelembevétele). Szótári szem-
pontból a h o m o n í m í á k is az alaktan körébe vonhatók. Fontos továbbá a 
s z ó f a j o k megkülönböztetése és jelzése, valamint a szófaj váltás problematikája, 
az igék tárgyas és tárgyatlan jelentésének megkülönböztetése, a címszavak 
ragozott alakjainak feltüntetése (pl. a morfofonematikus változások: alma, 
almát stb). 

A szótári információ határait nehéz megvonni.- Elvben minden olyan 
1 szóalaknak benne kellene lennie a szótárban, amely eltér az egyezményes 

szótári alaktól. Tehát címszónak kellene lenniük az olyan ragos alakoknak, 
mint: lovak, almát, kezek. Ám a szótár nem veheti át a grammatika szerepét, 
éppen ezért a rendszerszerű változásokat nem regisztrálja. Közli viszont 
az igeragozásban, a főnevek többes számában, a melléknévfokozásban stb. 
előkerülő rendhagyó alakokat. 

2.2. Mondattani szempontból: a kétnyelvű szótárírás alapvető problémája 
(és elentmohdása), hogy miközben a forrásnyelvből elszigetelt nyelvi egysége-
ket (lexémákat) regisztrál, teszi ezt azzal a szándékkal, hogy ezek az izolált, fo-
lyamatos szövegből kiragadott (elvont) egységek a célnyelvben ismét mint 
folyamatos szövegben funkcionáló egységek legyenek adottak, vagyis oly 
módon szótározzuk őket, hogy szövegkörnyezetbe beépíthetők legyenek. 
Itt ismét döntően fontos, hogy milyen anyanyelvűek a szótár használói, s 

10 



A M A G Y A R - S Z E R B H O R V Á T S Z Ó T Á R A K . 103 

nem kevésbé annak az alapos ismerete sem, hogy strukturálisan miben külön-
bözik egymástól az adott két nyelv.' 

Az ekvivalens folyamatos szövegben (mondatban) való használhatóságát 
szolgálja továbbá a kollokációk, szószerkezetek és illusztratív példamondatok 
szerepeltetése, bár ez csak közvetve tárgyalható a grammatikai információ 
körén belül, inkább a frazeológia-vizsgálathoz tartozik. 

Szemantikai kérdések 

1. A jelentéstanok általában kevés figyelmet szentelnek a lexikográfiának, 
s ez utóbbi — különösen a kétnyelvű szótárírás —• irodalmában ritkán talál-
kozunk olyan tanulmányokkal, amelyek a kettő egymásra hatását és egymásra 
utaltságát rendszeresen feldolgoznák. Űgy tűnik, a két diszciplína elhalad 
egymás mellett, és nem veszi kellően figyelembe a metszéspontokat (ilyenek 
például a homonímia, a szinonímia, a poliszémia, a jelentésváltozások). A 
dolgozat e problematika vázlatos megközelítésére is kísérletet tesz. 

2. Az általános kétnyelvű szótár elsőrendű/ célja az adott két nyelv 
lexéfnái közötti ekvivalencia megteremtése. Az ekvivalens alkotás —• mint 
ahogy a kétnyelvű szótárírás általában —• nemcsak leíró jellegű tevékenység, 
nem csupán egy adott korszak adott nyelvállapotának a rögzítése, hanem 
funkcionális tevékenység is, amely eredményeit közvetlenül a társadalmi 
gyakorlatban hasznosítja. így feltétlenül vizsgálni kell a jelentésmegkülön-
böztetés és a szótári megfeleltetés konkrét és általános kérdéseit. 

A kétnyelvű szótárírás legfontosabb és legérzékenyebb mozzanata az 
ekvivalens-teremtés kérdése. Jelen dolgozatomban csak másodlagos problé-
maként kezelem az ekvivalens-differenciálás és -alkotás módját és eszközeit 
(pl. stílusminősítés, szaknyelvi besorolás, fogalomszűkítő irányítószavak vagy 
az ekvivalens használati körét kiegészítő tájékoztatás), a folyamatos szövegbe 
való beépíthetőségének, behelyettesíthetőségének lehetőségeit. 

Frazeológiavizsgálat 
4 

A frazeológiának, vagyis az alkalmi és állandósult szókapcsolatoknak 
a szótározását külöií vizsgálom. A frazeológiai egységek, szókapcsolatok tu-
dományos vizsgálata elsősorban a lexikológia feladata. A lexikográfiát az 
érdekli, hogy egy adott szótárban a szókapcsolatok mely főbb típusai szótáro-
zandók, mik a szókapcsolatok összeválogatásának, elrendezésének, csopor-
tosításának elvei, hogyan hozható létre az ekvivalencia. A lexikográfus a 
szókapcsolatok különböző fajtáival találja szembe magát, a szabad példa-
mondatoktól a legkötöttebb egységekig, pl. a közmondásokig. Ezeket nem 
izoláltan, hanem az egész szótár kontextusában szemléli, mégpedig mindig 
szójelentéshez kötötten. Vizsgálja viszont másfelől a címszónak a frazeológiailag 
kötött jelentéseit is. Az elemzés arra irányul, hogy a frazeológiai egységekben 
konkrét szövegkörnyezetbe ágyazottan hogyan nyilvánulnak meg a címszavak 
egyes jelentései, szintaktikai kapcsolódási modelljei (Magay Tamás: A két-
nyelvű szótárírás törvényszerűségei; Előszó — töredékben) 
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D O L G O Z A T O M ELVI J E L E N T Ő S É G Ű K É R D É S E I 

Szótárszerkesztők és tanulmányok sokasága mutat rá a kétnyelvű szó-
tárírás azon gyakorlati következetességere, amely a szerkesztést szigorúan 
differenciált elvek szerint határozza meg. Nevezhetnénk ezt szótározási 
vagylagosságnak is, mert a szerkesztést-a forrásnyelv és a célnyelv, az értel-
mezett és az értelmező között bontja meg. A szerkesztés kritikai vizsgálata 
is a megkülönböztetés értékrendszerével él. Attól függően, hogy melyik 
irányba terelődik a felmérés: vagy a forrásnyelv, vagy a célnyelv szótári 
információjának határait igyekszik megvonni. 

Mivel gyűjtőmunkám során és a gyűjtött anyag jellegénél fogva nem 
választhattam szét a magyar-szerbhorvát és a szerbhorvát-magyar vezérszavas 
szótárakat (megjelenésük, céljuk, hivatásuk és tartalmuk egységénél fogva), 
a szótárszerkesztési elvek vizsgálatának differenciáltságát a saját mércéim 
szerint állítottam fel. 

Anyanyelvem révén jutott előtérbe a magyar nyelv mint forrásnyelv, 
vizsgálataim központjában tehát a magyar nyelv áll. 

A címszóanyag (a szavak címszóvá tételének törvényszerűségei), a 
frazeológiai anyag, a szóhatár kérdése/megvonása, az illusztrációs korpusz 
kiválasztásának és szerepének fontossága, a magyar nyelv struktúrájának, 
normáinak figyelembevételével lesz a vizsgálat tárgyává, a magyar nyelv 
szókészlettanának, szóképzéstanának, egyetemes morfológiájának alapján. 

Mivel egyetlen olyan forrásmunkára sem bukkantam, amely témámhoz 
kötődő vezérmunka lehetett volna, csak a témával rokon tanulmányokra 
alapozhattam. Magay Tamás disszertációjának előszava és Sörös Dávid rövid 
publikációja a Hungarológiai Közlemények 13. számában a legközelebb álló 
megfogalmazása témámnak. 

A dolgozat előmunkálatai e vázlatos írásokra épülnek, de kidolgozása 
— alapmunkák és ítéletek hiányában •—• az úttörő hozzállás jegyeit viseli 
magán. 

Gyűjtőmunkám során 16 szótárat sikerült felkutatnom. A szótárokat 
sajátosságaik szerint osztályozom és vizsgálom. Ott, ahol szót szóval érte -
meznek, csak az ekvivalencia kérdése lehet érdekes, az a szótár, amely szino-
nímasorral adja a szó jelentését, már összetettebb vizsgálati anyagot előlegez, 
legösszetettebb tartalmú az a szótár, amelynek gazdag a frazeológiája, ahol 
a szóhatár és az ekvivalens kérdése bonyolultabb ítéleteket követel. Tehát 
a szótár tartalma, struktúrája dönti el, milyen lexikográfiái sajátosságokat 
érdemes kivonni és vizsgálni. 

Habár összefügően és összefüggésükben vizsgálom az adott szótárakat, 
minden szótárnál a rá legjellemzőbb jelenséget emelem ki. 

Legbővebben a most készülő Magyar-Szerbhorvát Szótár szerkesztési 
folyamatával foglalkozom. A szótár rendhagyó a magyar-szerbhorvát szótárak 
történetében. Első ízben készült el ilyen jellegű és e két nyelvet érintő munka 
számítógépes feldolgozással. A számítógépes kifordítás vázlatos ismertetését 
külön fejezetben közlöm. 
10 
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A SZERBHORVÁT-MAGYAR ÉS A MAGYAR-SZERBHORVÁT 
SZÓTÁRAK RÖVID T Ö R T É N E T E 

(a szótárak bibliográfiai adataival) 

a A legrégibb szótár, amelyben a magyar és a szerbhorvát, pontosabban 
töhorvát nyelv párhuzamosan és egyenrangúan szerepel a szótárba foglalt 
szbbi nyelv mellett 1595-ben látott napvilágot Velencében Faust Vrancic 

erkesztésében. A szótár teljes címe: Dictionarium quinque nobilissimarum 
Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae. 

Az ezt követő szótár 150 év múlva jelent meg. Susnik-Jambresic: Lexicon 
latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica. A szótárat, amelynek 
forrásnyelve a latin és ennek ekvivalenseit adja horvát, német és magyar 
nyelven, Zágrábban nyomtatták 1742-ben. 

A megjelenési időrend szerint a következő szótár Rejtényi Józsefnek, 
a zombori gimnázium tanárának munkája. Szerb—magyar—latin—német 
szótár. 1875-ben Budapesten adták ki. Ez a szótár sem kétnyelvű, de funkcióját 
tekintve mégis az. Habár felöleli a német és a latin nyelvet is, a szótár jelentős 
terjedelmű fejezetében a szerb a vezérnyelv. 

Spicer Mór magyar-horvát és horvát-magyar szótára szintén Budapesten 
jelent meg 1893-ban. A szótár igen gazdag frazeológiában: 

SPICER MÓR: MAGYAR-HORVÁT ÉS HORVÁT-MAGYAR SZÓTÁR 
közhasználatra 
Budapest, Franklin-Társulat 
Magyar írod. Intézet és Könyvnyomda, 1893. 

Újvidéken 1894-ben látott napvilágot Blagoje Brancicnak és Dorde 
Derának, az újvidéki Szerb Gimnázium tanárainak szótára. A szótár 40 000 
címszót tartalmaz és 1967-ig ez volt a legnagyobb szerbhorvát-magyar szótár. 
(Kovács Kálmán a Híd 1961 decemberi számában közzétett időrendi áttekin-
tésében nem említi a szótár első kötetét, a magyar-szerbhorvát részt, amely 
minden valószínűség szerint 1887-ben jelent meg Budapesten.): 

BLAGOJE BRANCIC és 
DORDE DERA: 

MAGYAR-SZERB SZÓTÁR 
Újvidék, 1887. v. 1889. 
SRPSKO MADARSKI RECNIIC 
Novi Sad, Srpska manastirska stamparija, 1894. 

A XIX. század végén nyomtatták ki Margalits Ede horvát magyar,, 
magyar horvát szótárát: 

MARGALITS EDE: 
HORVÁT-MAGYAR ÉS MAGYAR-HORVÁT ZSEBSZÓTÁR 
tekintettel a két nyelv szólásaira 
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Budapest, az Atheneum írod. és Nyomdai R. 
Társaság kiadása, 1898. 

A legtöbb szerbhorvát-magyar, illetve magyar-szerbhorvát szótár száza-
dunkban született. Az első ilyen jellegű mű 1901-ben jelent meg Margitay 
József szerkesztésében, Nagykanizsán. A szótár második kiadást is megért 
1904-ben. 

Margitay szótárát Jovan Grcic szótára követte 1904-ben. A munkát 
Újvidéken nyomtatták: 

GRCSITS JÁNOS: 
MAGYAR-SZERB SZÓTÁR 
iskolai és magánhasználatra 
Újvidék, Popovits M. testvérek nyomtatása és 

JOVAN GRCIC: 
RECNIK SRPSKOG I MADJARSKOG JEZIKA 
za skolsku i privatnu upotrebu 
U Novom Sadu, Stampa i izdanje Brace M. Popovic, 1904. 

Az első szótár, amelynek címében a szerbhorvát megfogalmazás szerepel 
1920-ban jelent meg Hoffmann Mátyás szerkesztésében; 

H O F F M A N N MÁTYÁS: 
SZERBHORVÁT-MAGYAR SZÓTÁR 
Szabadka, 1920. 
Víg Zsigmond Sándor kiadása 

Egy évvel később, 1921-ben került forgalomba Újvidéken Dusán Radic 
szótára: 

DUSÁN RADIC: 
SZERB-MAGYAR ZSEBSZÓTÁR 
Novi Sad, „Natosevic" tanítói r. társ. kiadása, 1921.] 

Ugyanebben az évben és ugyancsak Újvidéken jelent meg egy felépí-
tésében kivételes szótár, Veselin Disalovic szerb-magyar szótára. Ez az 
első olyan szótár, amely jelöli a hangsúlykülönbségeket, és a nyelvtani tájé-
koztatást is fontosnak tartja. A szótár bevezető részében kimerítő gram-
matikai anyagot ad. Kovács Kálmán szerint a szótár 32 000 címszót tartalmaz: 

DISALOVIC VESELIN: 
SZERB-MAGYAR SZÓTÁR 
a hangsúly és hanghosszúság megjelölésével 
Novi Sad, 1921. 
Hirschenhauser és Pilliser Könyvnyomdája és 
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DISALOVIC VESELIN: 
MAGYAR-SZERB SZÓTÁR 
a hangsúly és a hanghosszúság pontos megjelölésével 
Novi Sad, 1922. 
„Zastava" Könyvnyomda Részvénytársaság 

Szana Sándor magyar-horvátszerb és horvátszerb-magyar szótára Buda-
pesten jelent meg, és három kiadást is megért, de egyik kiadáson sem jelölik 
a megjelenés évét. Ugyancsak Kovács Kálmán véleménye szerint a mű való-
színűleg a 30-as években jelent meg: 

SZANA SÁNDOR: 
MAGYAR-HORVÁT-SZERB ÉS HORVÁT-SZERB-MAGYAR 
ZSEB SZÓTÁR 
a legfontosabb szavak összeválogatásával, különös tekintettel a minden 
napi társalgási nyelvre 
Budapest, Schenk Ferencz Könyvkereskedés Kiadása 

Polácsi János szótárának fedőlapján 1944. olvasható, a belső címlapon 
viszont 1941. A szótár szerb-magyar része 1941-ben jelent meg: 

. POLÁCSY JÁNOS: 
MAGYAR-SZERB ÉS SZERB-MAGYAR ZSEBSZÓTÁR 
Újvidék, 1944/1941. 
Keller és Kiss Kiadása 

Herceg János szerb-magyar és magyar-szerb szótára Zomborban látott 
napvilágot 1946-ban: 

HERCEG JÁNOS: 
MAGYAR-SZERB ÉS SZERB-MAGYAR SZÓTÁR 
A Vajdasági Magyar Kultúrszövetség kiadása, Sombor 
Nyomatott a Népi javak állami igazgatóságának nyomdájában, 1946. 

Horovicz Ignác 6 nyelvű szótára 1953-ban került ki a nyomdából Szabad-
kán. A münka az angol, a német, a francia, az olasz, a szerbhorvát és a magyar 
nyelv redukált szóanyagát tartalmazza 2 000 címszóban. 

Kovács Kálmán 1957-ben adta ki 21 000 címszavas szerb-magyar szótá-
rát. A szerző a magyar ekvivalenseket igen gondosan válogatta össze. Értékét 
tekintve ez a mű egyike a legmegbízhatóbb szótáraknak. Negatívuma, hogy 
sem nyelvtani tájékoztatót, sem hangsúlyjelölést nem ad: 

KOVÁCS KÁLMÁN: 
SZERB-MAGYAR SZÓTÁR 
Nov i Sad, 1957. 
Izdavacko preduzece „Bratstvo-jedinstvo" 
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Az újvidéki Matica srpska kiadásában jelent meg 1960-ban a 12 500 
címszót tartalmazó szerbhorvát-magyar szótár, Petar Aranicki szerkeszté-
sébcn * 

PETAR ARANICKI: 
MAGYAR-SZERBHORVÁT SZÓTÁR 
Novi Sad, 1960. 
Izdavacko preduzece Matice srpske 

Hadrovics László szerbhorvát-magyar szótára 1967-ben jelent meg 
Budapesten. A címszavak száma 27 000. Grammatikai anyagát tekintve a 
szótár kivételesen gazdag: 

HADROVICS LÁSZLÓ: 

SZERBHORVÁT-MAGYAR SZÓTÁR 
Terra, Budapest, 1967. 

Budapesten 1967-ben jelent meg Levasics Elemér és Surányi Magda 
szerbhorvát—magyar szótára. A mű 80 000 címszót tartalmaz, és valójában 
a Hadrovics-féle szótár bővített változata: 

LEVASICS ELEMÉR — 
SURÁNYI MAGDA: 

SZERBHORVÁT—MAGYAR KÉZISZÓTÁR 
Terra, Budapest, 1967. 

Turisták számára készített 20 000 címszavas szótárt Stojan Vujicic 
1967-ben. 

Palich Emil magyar—szerbhorvát szótárát 1968-ban nyomtatták Buda-
pesten az Akadémia Kiadó szerbhorvát szótárszerkesztősége gondozásában: 

PALICH E M I L : 
MAGYAR—SZERBHORVÁT KÉZISZÓTÁR 
Terra, Budapest, 1968. t 

A szerbhorvát—magyar szótárak történetében az eddigi legnagyobb és: 
legátfogóbb szótár első kötete 1968-ban jelent meg Újvidéken. A Szerb-
horvát—Magyar Nagyszótár I I . kötete 1971-ben, III . kötete pedig 1975-ben 
hagyta el a nyomdát. A mű második része, a magyar-szerbhorvát rész szer-
kesztése folyamatban van: 

SZERBHORVÁT—MAGYAR SZÓTÁR 
Készítette: 
a Hungarológiai Intézet Szótárszerkesztősége, Novi Sad, 

I. kötet 1968. 
II. kötet 1971. 

I I I . kötet 1975. 
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Kiadó: 
a Tartományi Tankönyvkiadó Intézet 

Az alábbiakban csupán a múlt század végén kiadott szótárakkal foglal-
kozom részletesebben, igen tanulságos elemezni és egymással összehasonlítani 
őket. Kettő közülük magyar—horvát, kettő horvát—magyar, egy-egy pedig 
magyar—szerb, illetőleg szerb—magyar. Blagoje Brancic és Dorde Dera 
szerb—magyar szótára azért is érdekes, mivel a Szerbhorvát—magyar enciklo-
pédikus szótár megjelenéséig ez volt a legterjedelmesebb a hasonló szótárak 
közül. Margalits Ede szótárainak a jelentősége többek között abban van, 
hogy a címszavakat bokrosítja, szócsaládok szerint rendezi el. Spicer Mór 
szótárai eléggé archaikusak, érdemük viszont, hogy szakterminológiát is 
tartalmaznak. 

SZÓTÁRAK 
LEXIKOGRÁFIÁI VIZSGÁLATA 

MAGYAR—HORVÁT ÉS H O R V Á T - M A G Y A R SZÓTÁR 
közhasználatra 
összeállította: SPICER MÓR 
Budapest, Franklin-Társulat 
Magyar írod. Intézet és Könyvnyomda 1893. 

ELŐSZÓ 

Egy magyar—horvát szótárnak szükségét már régen belátván, 
hozzáfogtam a munkához, hogy legalább részben a két, szomszédos 
nemzet érintkezésénél észrevehető hiányt pótoljam 

Jelen mű összeállításánál használatomra szolgáltak részint a BAL-
LAGI-, FÜREDY- és TIPRAY-féle, részint pedig a FILIPOVIÓ-
és SULEK-féle szótárak. 

Kiváló köszönettel tartozom a nagytudományú dr. ASBÓTH 
OSZKÁR úrnak, a szláv nyelvek egyetemi tanárának, aki e munka 
létre jövetelét tanáccsal és tettel támogatta. 

Törekedtem, hogy minden egyes a közéletben előforduló szót 
felvegyek, míg a ritkább, továbbá a magyar nyelvben bőségesen talál-
ható összetett szavakat kihagytam, amelyek különben csak körülírás 
mellett fordíthatók. 

Fáradságom nem volt kicsiny, de busásan meg leszek jutalmazva, 
ha művem által a közhasznot némileg elősegítem. 

Budapesten, az 1893. évi mindenszent napján. 
Sp. M. 

Spicer Mór szótára a legrégibb keltezésű _az általam felkutatott szótárak 
közül. 1893-ban jelent meg, funkciójának teljesértékű hordozójaként. 

Mint az előszóban olvasható, a szerzőt alkotó igénye nemcsak a mű 
megírására ösztönözte, hanem távolabbi, haladóbb eszme is vezérelte: „a 
két szomszédos nemzet érintkezésénél észrevehető hiány pótlása." A századvég 
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homályos és tisztázatlan nemzetiségpolitikájának fénylő pontja e szótár 
létrejötte. Haladó elképzelések, ítéletek és mindenekfelett értékes gyűjtő-
munka eredményeként született meg a mű. 

A szerző a Ballagi-, Füredi-, Tipray-, Filipovic- és Sulek féle szótárakra 
hivatkozik mint forrásmunkára. Sajnos az említett szótárakat nem volt mó-
domban felkutatni, így a filiáció kérdését, mint a vizsgálódás egyik moz-
zanatát a\jelen esetben nem érintem. 

A címszavak száma meghaladja a 30 000-t. A szerző kitétele: „Töre-
kedtem, hogy minden egyes a közéletben előforduló szót felvegyek" enyhe 
alkotói túlzást előlegez, és a köznyelv-szótározás thesaurusi koncepciójának 
túlkapásaiba bonyolódik. Egy tény,viszont bizonyos: Spicer Mór szótára 
a századvég magyar és horvát köznyelvének megbízható dokumentuma — e 
megállapításon a feldolgozott szóanyag sokszor egyenetlen, bírálható profilját 
is értve. Tézisem bizonyítéka az alábbi: 

Alkalmam lévén két múlt századi szótárat összehasonlítani, érdekes 
jelenségre lettem figyelmes. Ami a szóanyag jellegét illeti, óriási különbség 
észlelhető a Spicer- és a Margalits-féle szótár között. (Margalits Ede szótá-
ráról bővebben a későbbiekben.) 

Spicer Mór elavult, régies szavak halmazából gyűjtötte össze a szótá-
rozott anyag tekintélyes részét. Margalits a mai normatív köznyelvnek meg-
felelő korpuszt értelmez. Spicer szótára kompromisszumos: úgy normatív, 
hogy az archaizmus elemeit is elfogadja, és a szótár rendeltetésének meg-
feleően további létjogot biztosít az elavulóban levő kifejezéseknek. Mivel 
a két szótár megjelenésé között alig telt el öt év, szinte hihetetlen nyelvtörté-
neti tény elé kerülnénk, ha elfogadnánk azt a feltételezést, hogy az említett 
öt év alatt ily hatalmasat változott volna mindkét nyelv. Hipotéziseket elke-
rülve — nem a köznyelv hirtelen való természetellenes megújúlásáról van 
szó, hanem a szerkesztői elvek különbségéről. 

Okmányok és dokumentált hivatkozások hiányában csak fenntartással 
állíthatjuk: Spicer Mór minden valószínűség szerint a modoros századvégi 
irodalmi nyelv szóanyagát cédulázta ki, nem pedig az élő köznyelv valódi 
szótárát vélte mérvadónak. A szótárban ez mellett meglepően sok a tájnyelvi 
kifejezés, az elavult (de hangulati értékénél fogva valószínűleg fontosnak 
ítélt népnyelvi szó), másodlagos származékok ugyancsak szép számban akadnak. 

Töredék az archaikus szavak és kifejezések jegyzékéből: 

akadék — tegota, tegoba, zapreka 
bocs ár — procjenina 
bizonyolni — dokazivati, uvjeravati 
bűnfenyítő hatalom — kaznena vlast 
bűzeny — brom, smrdnik 
csigádad — spuzast, zavojit, na zavoje 
csuladár —: nosive prtljage 
dal-színész — operni pjevac 
eddigelé — sve do sada 
elme szülemény — dusevni proizvod 
elférjezni — udati cerku 
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enyh — blagost, nježnost, ljubkost 
esedezvény — molbenica 
forbátolni — uzvratiti 
habarcz — stonog, polić 
hab-fi — morski čovek 
hosszú tűrés — dugotrpnost, ustrpljivost 
Ígérvény — obečajka, obečajnica 
lábtyű — cipela 
patakcsa.— potočić 
téglány — pravokutnik 

Tájnyelvi/népnyelvi kifejezések: 

görzsedni •—• smežurati se 
gubbadni — naduti se 
hoporcs — kuka, grba 
hoporcsos — kukast 
pityegni — lepati 

A szótár korpuszában keverednek a jogi, matematikai, közgazdaságig 
orvosi, hivatali stb. szakkifejezések. A Spicer-féle szótár segítségével, fenntar-
tással ugyan, de csekélyebb igényű szakszövegek is lefordíthatok. 

A szótár lexikográfiái felépítése 

A latin betűs ijéző nyelvjárású szótár némi nyelvtani tájékoztatót is ad. 
A főneveknél megadja az egyes szám birtokos esetét: akovče (-eta); az igék-
nél a jelen idő alanyi ragozás egyes szám első személyét: banovati (-ujem); 
a mellékneveknél a nőnemű és a semlegesnemű alakot is: dobar, -bra, -o. 

Hangsúlyjelölést, mondattani felvilágosítást ebben a szótárban nem 
találunk, és elmaradnak a szó használati körére, stílusminősítésére vonatkozó 
adatok is. 

A redukált nyelvtani magyarázatban a szófaji jelölés mellett az alábbi 
szómeghatározó osztályozás található. (A rövidítések jegyzéke a besorolási 
módszer érdekes logikájába ad betekintést.) 

Kratice — Röviditések 

br. = brojnik (számnév) 
gl. = glagolj (ige) 
i. t. = i tako dalje (s a többi) 
n. gl. = neosobni glagolj (személytelen ige) 
n. pr. = na primer (például) 
prd. = pridavnik (melléknév) 
prl. = predlog (elöljáró) 
pri. sa sp. = predlog sa spolnikom (elöljáró névelővel) 
prs. = prislov (igehatározó) 
sm. = samostavnik (főnév) 
v. = vidi (lásd) 
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vez. = veznik (kötőszó) 
vl. = vlastito ime (tulajdonnév) 
voj. zap. = vojnicka zapojedka (katonai vezényszó) 
uzk. = uzklik (indulatszó) 
z. = zaime (névmás) 

Az igék infinitivusi alakban kerültek a szótárba, az ábécérendes besorolás 
elve alapján. Az igekötős igéknél az igekötő kötőjellel kapcsolódik az igéhez. 
A főnévi igenévi alakhoz zárójelben és ugyancsak kötőjellel kapcsolódik az 
egyelen kiegészítő grammatikai utasítás: az ige jelen idejű harmadik sze-
mélyű alakja (a magyar részben): be-verni (-ver) és az ige jelen idejű egyes 
szám első személyű alakja (a horvát részben): razkuhati (-han). 

A coniugatio rendszerének kategóriáit nem különbözteti meg, nem 
választja szét az igék tárgyas és tárgyatlan jelentését, egyetlen jelenséget 
emel ki és jelöl: a személytelen ige kategóriáját: neosobni glagolj — a szerb-, 
horvátul értelmezett részben (n. gl. rövidítéssel jelölt): besötétedik = n. 
gl. — mrak se hvata. 

A Spicer-féle szótárban nem található fogalom- és stílusminősítés, a 
Rövidítések fejezetében mégis bennfoglaltatik a vojnicka zapojedka vagy 
katonai vezényszó rövidítése. Az indulatszó és a tulajdonnév ugyancsak 
kiemelt meghatározó'jeggyel van differenciálva. 

Ennél az esetnél a szerkesztői kiemelés logikus, mert a szótár indulatszó-
és tulajdonnév-anyaga gazdag és kimerítő, mind összegyűjtött mind értelme-
zett tartalmában. 

A tulajdonnevek között szép számban található személy- és földrajzi 
név. A személyneveknél, pontosabban keresztneveknél igyekszik megkeresni 
a horvát megfelelőt: István = Stjepan, vagy a név nemzetközi változatát 
adja latinos utáncsengéssel: Bernát = Bernardo. Pl. a János keresztnév 
esetében már eltúlozza az értelmezést. Vitatható Spicer állásfoglalása a tulaj-
donnevek szótárba való felvételével kapcsolatban. Valószínűleg aszerint 
szelektált, hogy a hely- és személynevek közül azok valók szótárba, amelyek 
köznévi-vagy átvitt jelentésben is használatosak, illetőleg azok, amelyeknek 
származékai, például kicsinyítő, becéző alakjai lexikográfiailag érdekesek. 

Ezen az alapon önállő címszóként szerepelnek a János keresztnév va-
riánsai : 

Jancsi, Jancsó = Ivica, Ive 
Jani = Jovan, Ivan 
Jankó = Jovan, Ivan 
János = Ivan 

A Hüvelyk Matyit a név, az elkeresztelés átvitt értelmében, valódi tartal-
mában értelmezi: kobacalo, és nem tulajdonnévi értékét, hanem jelentését 
keresi meg az ekvivalenciával. 

. Külön címszóként szerepel a Hűbele Balázs mondatszó értékű indulatszó 
és a Hű-bele Balázsmódra képzett módhatározó is. Az indulatszónak a meg-
felelő horvát frazeológiáját adja: samo tjeraj glupane!, a határozót ugyancsak 
jelentés értékű szinonimákkal értelmezi: nepromisljeno, slijepo, nevidom. 
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A szótárban sok az orvosi, kórtani kifejezés, de ezekre a szavakra sem-
miféle közelebbi meghatározó jegyet, fogalomszűkítő rövidítést nem használ. 
A bélelváltozásokra, bélbetegségekre hét megnevezést is felsorol: bélgörcs, 
bélgyulladás, bélhányás, bélhártya, bélhártya-gyulladás, bél-húr, bélkorgás, 
béllob. 

Ugyancsak rengeteg a hivatalos, adminisztratív kifejezés. Az adó címszó 
származékait 55 különálló címszóban értelmezi, mint: adó-átírás, adó-behaj-
tás, adó-emelés, adó-hivatal, adó-illeték, adó-kimutatás, stb. Fogalomminő-
sítés itt sem található. 

Kétségtelen, hogy a csupán egy-egy szó értelmezésére szorítkozó és 
szigorúan betűrendbe szedett szócikkek némileg megnövelik a szótár terje-
delmét, s elszigetelik egymástól a szócsaládok tagjait, egyszersmind azonban 
kezelhetőbbé teszik a szótárt, és módot adnak a származékszavak alaposabb 
feldolgozására. A melléknévből képzett határozószók és az aspektuspárok 
egyes igealakjai kivételével minden szó önálló szócikket kap a szótárban. 

Nyelvtani származtató formával a nomen actionist mint származékot 
alapigéjéből eredezteti. Az igével képzett cselekvést, tevékenységet, eseményt, 
jelenséget, stb. külön címszóként tárgyalja. Az alkalmas megnevezést ezek 
közül a lehetséges változatok közül, az általánosabb körű, az osztályozandó 
dolgokhoz közvetlenül tartozó fogalmak sorából, egyszóval a genus proximus-
-nak megfelelően választja ki, és sorolja be külön címszóba. 

Sokjelentésű címszók esetében — az alapszó szófaji kategóriájától füg-
getlenül — ezt a formulát gyakran csak mint az általános jelentést meghatá-
rozó értelmezést alkamazza, majd utána felbontva, részletezve, rendszerint 
szinonímikus értelmezéssel közli az egyes jelentéseket, pl.: 

alatt-való — podanik 
alatt-való — podcinjen, podreden 

A szótár archaizmusát érintve meg kell jegyezni, hogy nemcsak a szá-
zadvégi irodalom és stílus hatott a szóanyag profiljára, hanem a szótárt mege-
lőző forrásmunkák is, amelyek a gyűjtési folyamatot számbavéve, létrejöt-
tükben valószínűleg egész a századelőig nyúlnak vissza, és a reformkor előtti 
nem normatív szóanyagot is felölelik, túlzott neologizmusával, stílusbeli 
modorosságával együtt. 

A decentralizált nyelvszemléletnek köszönhetően marad a szótárban a 
XVI. században meghonosodó és a kiegyezésig élő „eny" főnévképző és 
a vele képzett névszók: 

bűzeny — brom, smrdnik 
föveny — piesak, mulj, stb. 

A maga névmás összetételei is még a Széchényi István által alkotott 
elvooásszerű eljárást megelőző formában szerepelnek (az Ön magázó névmás 
képletével ellentétben) a szótárban: 

maga-tűrtetés — drzanje, sustezanje 
maga-tűrtető — uzprazan, suzdrziv, sustezljiv 

A két kifejezés mai megfelelője az önfegyelem, önfegyelmezés. 
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Az igemódok és az igeidők régies variánsainak alkalmazása úgyszintén 
jellegzetessége a szótárnak: 

LENNI (vagyok, vagy, van) gl. 

1. biti — azon lenni, tr iti se, nastojati (oko cega), — ha neki volnék, 
da sam na njegovom mestu!, — békével lenni, rnirovati — hova 
legyek, ili mi tévő legyek, sto da radim?, — Isten légy velem, Bog 
mi pomogao!; 2. (-nak, -nek) imati, — nekem, neked van, imati, 
imas; 3. postati — valamivé lenni, nesto postati, — semmivé lenni, 
unistiti se, — fia, leánya lett, dobila (rodila) je sina, kcer, — világra 
lenni, ugledati svetlo, — mikor lett a világra, kada se je rodio (rodila). 

A példának a frazeológia-anyaga archaikus szintaktikai felépítéshez, 
mondatszerkesztéshez igazodik. A szótár frazeológiája főként a szabad szó-
kapcsolatok és vonzatok esetében általában archaikus mondatstrukturát 
követ. Ez a szerkesztési stílus lineárisan végigkísérhető a szótárban. Pl.: 

M Ó D : . . . 

3. nincs mód benne, nije moguce; nincs módom benne, nisam u 
stanju; 4. imanje, van jó módja, imade liep imetak; 

SZOLGÁL: . . . 

2. az ablak az utcára szolgál, prozor gleda na ulicu; ezen ut a városba 
szolgál, ovaj put vodi u grad; 

Spicer ekvációi megbízhatóak (főleg a horvát ekvációkat tekintve), 
habár a forrás- és a célnyelv közötti különbség (a szótár magyar—horvát 
részében) szembetűnő. A szerkesztő az archaikus magyar címszóanyagot a 
századvégi normatív horvát nyelv szellemében értelmezi. 

HORVÁT—MAGYAR ÉS MAGYAR—HORVÁT ZSEBSZÓTÁR 
tekintettel a két nyelv szólásaira 
Szerkesztette: MARGALÍTS EDE, egyetemi tanár 
Budapest, az Atheneum írod. és Nyomdai 
R. Társulat kiadása, 1898. 

ELŐSZÓ 

Ezen művecskémet ajánlom nagyméltóságú Csáky Albin grófnak 
volt vallás és közoktatásügyi miniszternek ki még mint miniszter 1894-
-ben kijelentette a magyar országgyűlésen, hogy a budapesti egyetemen 
a horvát nyelvnek és irodalomnak tanszéket szándékozik állítani, és 
hogy szükséges volna, hogy a zágrábi egyetemen is felállítassék a magyar 
nyelv és irodalom tanszéke — mert csak kölcsönös megértés és megis-
merés útján érhető el a magyar és a horvát nemzet kölcsönös egyetér-
tése. Hogy mint a horvát nyelv tanára kötelességemnek megfeleljek, 
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közrebocsátom most ezen művecskémet is és örvendeni fogok, ha az 
bármilyen csekély mértékben is hozzá fog járulni a fent érintett haza-
fias cél megvalósításához. 

Budapest, 1898. március havában dr. Margalits Ede 

TAJÉKOZTATÓ 

Az összes délszlávoknak horvátoknak és szerbeknek egy és ugya-
nazon irodalmi nyelvök van, a különbség csak a használt betűkben 
van, mint a horvátok latin, a szerbek cyrill betűkkel írnak és némely 
tájszólási eltérésben. A keleti (szerb) szójárás pl. így szól: seno (széna), 
a nyugati (sziavon) így: sino, a déli (horvát—dalmát) így: sijeno; 
azért az e betűnek ezen eltérő ejtése szerint a délszláv nyelveket így 
is szokás felosztani: e-vel beszélők (ekavstina), i-vel beszélők (ikavstina), 
és ije-vel beszélők (jekavstina). Egyéb lényeges különbség alig van 
az irodalmi nyelvben, de a szerbek ebben is erősen ragaszkodnak az e, 
a horvátok meg az ie, ije használatához. Az ikavstinának irodalmi 
jelentősége nincs, az csak mint provincializmus él a nép ajkán. Ezek-
ből kiderül, hogy zsebszótáramat szerbek és horvátok és szerbül vagy 
horvátul tanuló magyarok egyaránt használhatják és csak a tőbeli ie, 
ije illetőleg e hangra kell tekintettel lenniök és ha horvátul írnak sijeno-1, 
ha szerbül seno-t kell írniok, az élőszóbeli beszédben pedig mindegy 
bármelyiket használják, mert ez a megértést nem akadályozza. 

A horvát írás és olvasásban csak azon egypár sajátosságot kell 
kiemelnem, mely eltérő a magyar írás-olvasástól: a = á, c • = ty, c = 
= cs, gj = gy, Íj = ly, nj = ny, s = sz, s = s, z = zs. A többi betűk 
alakja és hangértéke megegyező a magyarral. 

Horvát—magyar zsebszótáram már 1894-ben készen volt, de 
midőn kiadót kerestem, értesültem, hogy egy kétkötetes horvát—magyar 
szótár már sajtó alatt van, azért munkám kiadásától elállottam, mint-
hogy azonban meggyőződtem, hogy a munka mellett is annak drá-
gasága (5 frt) és némely fogyatkozásai miatt (így a főnevek nemét 
nem jelzi a kivételekben sem), mégis szükség van művecskémre, elha-
tároztam, hogy olcsó és kisded zsebszótáramat mégis közrebocsátom, 
és köszönetet mondok a kiadóknak, hogy erre vállalkoztak, mert az 
a magyar—horvát áldatlan viszonyokat tekintve valóságos hazafias 
tett, mivel a félreértések és félreismerések elhárítására csak egy út 
van: egymás megértése és megismerése! 

Zsebszótárnak első jelessége a rövidség, azért munkámban minden 
szükségeset felvevén, minden mellőzhetőt mellőztem. Tájékoztatásul 
a következőket jegyzem meg: 

1. A főnevek nyelvtani nemének szabályai igen általánosak, azért 
csak a kivételeknél jegyeztem meg. Hímnemű minden szó, mely férfit, 
férfi foglalkozást, hímet jelent, bármely végzetű, ezen kivül az összes 
mássalhangzóra végződő szók (kivéve az st-végződésűek nagy részét); 
nőnemű minden szó mely nőt, női foglalkozást, nőstényt jelent, bármely 
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végzetűek és az a-ra végződök, továbbá az st-re végződő elvont főnevek; 
semleges neműek az o, e-re végződök (kivéve az 1-ből lett ó-t). Ily 
egyetemes érvényű szabályok mellett, a nemet csak a kivételeknél 
jeleztem. A főnév mellett annak genitivusa áll, pl.: oblast, i = oblast, 
oblasti. 

2. A mellékneveknek a horvát-szerb nyelvben határozatlan és 
határozott alakja van, zsebszótáram a határozatlan alakot adja (pl. 
zdrav, zdrava, zdravo), melyből a határozott alak könnyű szerrel alakít-
ható (zdravi, zdrava, zdravo). 

3. A melléknévből alakul a módhatározó és pedig ilyenül a mel-
léknév semleges alakja szolgál (pl. zdravo), csak a ski, ska, sko vég-
zetűeknél a hímnemű alak (pl. madarski); minthogy a módhatározók 
a melléknevekből könnyen alakíthatók, azért ezeket rendszerint nem 
emeltem ki. 

4. Az igék jelenidejű töve az a tövűeknél (pl. cit-a-ti) rendszerint 
a-betűs (pl. cit-am, -as, -a, síb.), az i tövűeknél rendszerint i-betűs 
(rad-i-ti, rad-im, -is, -i) azért rendszerint a jelenidejű tőt nem jelzem, 
de gondosan kiemelem mindazon igéknél, ahol eltérő az alakulás (pl. 
or-a-ti, or-em, -es, -e). Az igék tiszta tőjéből (pl. cita-ti) az infinitivusi 
-ti végzetének elhagyásával -nje képzővel főnevek alakíthatók, pl. 
cita-nje, olvasás: azért nem minden igénél jelzem ezen alakokat, mert 
azok általánosak. 

5. Az egyes szóknál nem jelzem minő beszédrészek, ez egészen 
felesleges, mert a horvát ezt magából a horvát szóból, a magyar a magyar 
szóból: aki zsebszótárt használ az már saját anyanyelvéből tudja egy-egy 
szó minő beszédrész, így ennek kiemelése teljesen felesleges. 

Budapest, 1898. március hóban. M. E. 

Margalits Ede.Előszavának és Tájékoztatójának hiteles és teljes közlését 
elsőrendű feladatnak tekintem, mivel a két megnyilatkozás többsíkú infor-
mációanyagot hordoz. Nemcsak a múlt század grammatikai vizsgálatainak 
törvényszerűségeit, elveit és nézeteit dokumentálja, hanem a kor társadalmi 
szemléletét is! 

A Tájékoztató egymondatos utalása „a félreértések és félreismerések 
elhárítására csak egy út van: egymás megértése és megismerése!" — a fel-
világosult jövőbe látó nyelvész egyéniségét, a világpolgár józanságát és az 
elhivatottság következetességét ötvözi magába. Margalits szerénysége (mű-
vecském) tudatos célt fed és az Előszó zárómondatában meg is fogalmazza 
e tudatosság értékét, irányát: „bármely csekély mértékben is hozzá fog járulni 
a fent érintett hazafias cél megvalósulásához." 

A szótár magyar címében nem fordult elő a második kiadás megjelölése. 
Az Enciklopedija Jugoslavije Margalitsról írt cikkében azt olvashatjuk, 
hogy a szótár tíz kiadást ért meg. Ezt az adatot eddig egy forrásunk sem 
erősítette meg. A szerző — noha a címben csak a horvát szó szerepel — úgy 
véli, hogy szótárát egyaránt használhatják a szerbek is és a horvátok is, illetve 
a szerbül vagy horvátul tanuló magyarok, mert a szerb és a horvát nyelv 
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lényegében azonos, „a szótár forgatóinak csak a tőbeli ije, ie illetőleg e hangra 
kell tekintettel lenniök." 

Margalits tehát csak a kiejtésbeli különbségeket ismeri el és megkerülve 
a nyelvhasználati forma differenciációs területkérdését, a kifejezéskülönbsé-
gekre nem hívja fel a figyelmet. Megfeledkezik a nagyszámú horvát neolo-
gizmusról, arról a metszőpontról, ahol a horvát nyelv kifejezéstárában válik 
el jelentősen a szerb nyelvtől. Az ilyen kizárólagos fogalmazás kifogásolható 
pontja a szótárnak. 

A feldolgozott szóanyag mellett a kizárólagosság ellen tanúskodik a 
szótár utolsó fejezete, a Beszélgetések — Razgovori című kiegészítő, gyakorlati 
rész is. Ebben a fejezetben különböző élethelyzetek legjellemzőbb, legszűkebb 
fogalmainak gyűjteményét adja kérdő és felszólító mondatok formájában. 
A vasúton, a szállodában, az étteremben, Zágráb városában, a postán, a 
katonai gyakorlótéren, a színházban, stb. címet viselő alfejezetek szigorúan 
a (nyugati) horvát nyelv szóhasználatának szellemében íródtak. Következetesen 
horvát kifejezésekkel tűzdelt konverzációs alapsémát ad ellentmondásos pél-
datáraként a Tájékoztatóban leírt megállapításnak. A mondatokba ágyazott 
szókészlet tagadja a két dialektus Margalits-féle lexika azonosságát hirdető 
megfogalmazást. így a nagyon hasznos elképzelés a maga funkcionális jel-
legével fordul a szerző ellen, kihangsúlyozva a szerb és a horvát nyelv meg-
különböztetésének-kiegyenlítésének definiálásában, a nyelvhasználati formák 
téves' értelmezésében való tévedését. 

Néhány példamondat a társalgási fejezetből: U koliko sati odlazi vlak 
u Zagreb? Dozvolite gospodine da zatvorim prozor, jer je veliki propuh. 

Kocijasu, odvezite me u svratiste k „Zlatnom jagnjetu". Ako bi me 
slucajno listonosa trazio, to ga posaljite amo u sobu. Konobare, donesite 
mi juhu. Pokazat cu Vam gospodine Ilicu, Zrinjevac, muzej, sveuciliste, 
kazaliste . . . 

Vlak, propuh, svratiste, listonosa, juha, sveuciliste, kazaliste — horvát 
nyelvterületen használt, élő kifejezések. A keleti, szerb nyelvzónában érte-
lemhordozó súlyuk sincs. E gyűjtemény a dialektus-egyenlítő jelentéselmélet 
téves megfogalmazásának bizonyítéka. 

A szótárt a magyar könyvészet 1886—1900 két könyvként említi. A 
második részben is 1-től kezdődik a lapszámozás, valószínű tehát, hogy a 
szótár kapható volt egybekötve is, meg két kötetben is, és mintegy 15 000 
címszót dolgoz fel. 

A szótár lexikográfiái felépítése 

„Zsebszótárnak első jelessége a rövidség, ezért munkámban minden 
szükségeset felvevén, minden mellőzhetőt mellőztem." (M- E. Tájékoztató) 

A szótárban nem találunk említést arról milyen művek, megelőző kia-
dások szolgáltak e zsebszótár összeállításának alapjául, milyen irányelveket, 
szerkesztési módszereket követ. 

A szótár címszóanyagának javarészét a horvát és a magyar irodalmi 
és köznyelvnek azok a szavai teszik ki, amelyek a kölcsönös megértés társa-
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dalmi eszközeként ismertek. A szótárba kerülés mércéje sajátosan egyéni. 
A szaktudományok és szakmák műszavai elvétve, azaz szigorúan megrostálva 
kerültek a szótárba, ugyanúgy mint a néprajzi, lélektani, orvosi, állattani, 
növénytani, ásványtani stb. terminusok is. A régies, nyelvjárási, durva és 
argó szavak a sűrítés miatt hasonló módon kimaradtak. Ebben a szótárban 
tehát nincs képviselve a peremszókincs, a szerző szigorúan az irodalmi és 
a köznyelv szókincséből meríti a korpuszt. A frazeológiai anyag aránylag 
gazdag, hiszen Margalits a mű címében is kiemeli: „Zsebszótár tekintettel 
a két nyelv szólásaira". A frazeológiai betétek, szólások, közmondások szabad 
szókapcsolatok jelentésillusztráló példaanyagként a századvégi irodalmi nyelv 
normáinak megfelelő szóhasználatot szemléltetnek. 

A szerző mind a szócikk felépítésében, mind pedig a nyomdatehnikai 
megoldásokban a gazdaságosságot keresi. Ezért jegyzi meg a rövidítések 
és jelek magyarázatában: a tilde ( ~ ) valamely címszó belsejében a vezérszót 
vagy annak egy részét képviseli, melyet ismételni kell. A magyar igék hely-
kiemelés céljából jelenidejű, egyes számú harmadik személyű alakjukban 
közöltetnek". 

A szótár a bokrosítás elvét vallja. A hellyel való takarékoskodás érdekében 
a Zsebszótár ugyanazon szónak hangtani és képzett változatait, továbbá a 
származékszavaknak néhány, az alapszóval világos szemantikai viszonyban 
levő típusát közös szócikkben, bokrosítva mutatja be. Előtagjuk, nagyon 
ritkán utótagjuk szerint csoportosítva rendeződnek szócsaládszerű cikkekbe 
az összetételek fontosabb típusai is. 

A szócikkek felépítése: 
A szócikkfejben a címszó kiejtésére, helyesírására vonatkozó tudnivalók 

találhatók, de elmaradnak a szó etimológiájára, szófaji hovatartozására, 
használati körére, stilisztikai értékére, stílusminősítésére utaló értékelések. 
A nyelvtani útmutatás tehát a legminimálisabb: még a főnevek nyelvtani 
nemét is csak a kivételekben adja. A címszó közelebbi meghatározását szol-
gálják viszont a szinonimák, antonímák, vonzatok és a velük alkotott fraze-
ológiai kapcsolatok. 

„Az egyes szóknál nem jelzem minő beszédrészek, ez egészen felesleges, 
mert . . . aki zsebszótárt használ az már saját anyanyelvéből tudja egy-egy 
szó minő beszédrész, így ennek kiemelése teljesen felesleges." (M. E. Tájé-
koztató) 

Reprezentatív mintavétel 

Mint az ismertetés elméleti részében hangsúlyoztuk, Margalits a cím-
szavak elrendezésekor az etimológiai alapon történő (tudományos), ún. 
bokrosító elrendezést alkalmazta. Mivel a szótár a legközvetlenebb utóda a 
Spicer-féle szótárnak, párhuzamot vontam a két szótár szerkesztési modusai 
között. A besorolásban, a címszavak sorrendjének felállításában semmiféle 
filiáció nem észlelhető. Spicer a szigorú ábécérendet követő (praktikus) 
elrendezés mellett döntött. 

Spicer Mór az igéket a címszóban infinitivusi alakban tünteti fel és 
tárgyalja. Margalits az igéket alanyi ragozás egyes szám harmadik személyben 
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teszi meg címszóvá. Szerkesztői ráhatásról itt sem beszélhetünk, a mai nyelv-
tani rendszer törvényei szerint a főnévi igenevek eleve más grammatikai 
kategóriába tartoznak — a névszók kategóriájába. 

Hogy a magyar igék lexikográfiái feldolgozása, ábrázolása és tárgyalása 
a múlt században infinitivusi formában történt, azt az a tény is bizonyítja, hogy 
Margalits a Rövidítések fejezetében szabadkozóan megjegyzi: „a magyar 
igék a helykímélés céljából jelenidejű egyesszámú harmadikszemélyű alakjuk-
ban közöltetnek." E szótárírási sajátosság terén kivételt az értelmező szótárak 
képeznek. Országh László utal erre a jelenségre: „Az igéket, mint Kresznerics 
Ferencnek 1831—1832-ben megjelent Magyar Szótára óta szinte minden 
szótárunk, az ÉrtSz egyes számú harmadik személyben teszi meg címszóvá, 
s ennek megfelelően értelmezi. így az igék, mivel határozott személyre vonat-
koznak, s már eleve szintaktikai viszonyba kerülnek, szemléletesebben, 
aktualizáltabban értelmezhetők." 

Spicer betűrendes besorolása: 

AD, gl. v. adni 

Adag . . . 
Adás, sm 1. davanje, 2. prodavanje, prodaja 
Adás-vevés, sm kupnja i prodaja, trgovanje i pazar, promet 
Adás-vevési szerződés, sm. kupoprodajni ugovor . . . 
Addsza, gl. (u imperativu) daj amo! 

ADNI (ad, ás), gl. dati, davati, pruzati, darivati 
— isten adta embere sirota kukavica, 
— tudtul adni obavjestiti, — kézhez adni uruciti — számot adni 
polagati racun, — magát valamire adni dati se na sto, latiti se 
cega, — búnak adni magát jaditi se 

Margalits etimológikus szócikk-felépítése: 

AD: dati. davati, podeliti, pruzati, darovati ~ ás davanje, ~ ás-vevés 
kupnja i prodaja, promet, pazar, trgovanje, ~ ogat dodavati, 
pridati, ~ ogatás dodavanje, pridavanje 

az AD — D A T I címszó a szótár horvát vezérnyelvű részében: 
DATI , j da: ad, ~ avanje, a adás, ~a t i , j jem: ad, adogat 

Margalits a szerbhorvát vezérszónál jelzi a jelen időt, sőt megadja az 
ige jelen idő egyesszámú első személyű alakját is (ami pedig kivétel: hang-
súlyjelöléssel együtt), a magyar címszós változatban viszont semmiféle 
információval nem szolgál. A szerző a Tájékoztatóban felhívja a figyelmet 
arra, hogy az igéknél (a szótár horvát címszavas részében) a jelen idejű tőt 
nem jelzi, de gondosan kiemeli mindazon igéknél, ahol eltérő az alakulás, 
pl. orati, orem, ores, ore. A példát az oraci címszó alatt találjuk meg a követ-
kező szerkesztésben: 
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ORACI a, e szántani való, szántási, 
~ ca zemlja szántó föld, ~ c a szántó ember, nica, e szántó 

föld, ~ nje a szántás, ti, j orem szánt. 

A grammatikai szerelés tartalmazza a jelen idő jelét, azaz a szerkesztői 
rövidítés jelét és az ige fonetikailag megváltozott alakját a jelen idő egyes 
szám első személyében: orem. 

Mint a mintavétel mutatja, Spicer egy adott szócikkben a szóhoz szi-
gorúan kötődő vonzatokat (kézhez adni, tudtul adni), a frazeológiát adja, 
szófajbeli áthajlás a szócikk keretében nem létezik. 

Margalits az AD címszó alatt értelmezi az igéből képzett főnevet (adás), 
a képzett főnév összetételeit (adás-vevés), valamint az ige mozzanatos alakját 
is ebbe a szóbokorba helyezi. 

Spicernél a mozzanatos változat külön címszóként szerepel. Margalits 
a tárgyas, tárgyatlan, visszaható igekategóriákat sem jelöli. Pl.: 

prikriti betakar, eltakar, elrejt, 
~ se elrejtőzik 

Eltérést mutat a horvát vezérszavas rész, ott a visszaható alakot jelölő 
SE segédige utal a kategóriakülönbségre. 

A címszavak szócsaládok szerinti elrendezése: 

Országh László a címszavaknak szócsaládok szerint történő elrendezéséről 
elmarasztalóan szól, de mégis a legtudományosabb módszernek tekinti a 
címszavak ilyen jellegű sorrendjének felállítását. „A szócsaládok vagy szóbok-
rok szerinti elrendezés, amelyben közvetlenül az alapszó után következnek 
(értelmezésükkel együtt) a belőle képzett összes származékok és a vele alkotott 
összetett szók, kétségtelenül szemléletesen tárja fel a szókincs fogalmi és 
nyelvi összefüggéseit, a nyelv valóságos életét. Nagy hátránya azonban a 
rendszernek, hogy nem eléggé áttekinthető, az egyes szavakat nehéz meg-
találni, és ezért az ide-oda utaló jelzések ezreire, valamint külön ábécérendes 
szómutató kötetre van szükség. Noha tehát e rendszernek nagyobb a tudo-
mányos értéke, az így szerkesztett szótárak használata nagyon kényelmetlen 
és fárasztó." 

íme két olyan jellegzetes példa Margalits szótárából, ahol a címszó 
származékai, összetételei és a címszó mondatbeli helye is jelölve van: 

IDŐ: vrieme, doba 
~ előtti: preran, ~ járás: vrieme, kellemes ~ járás: pogodno 
vrieme, kellemetlen ~ járás: nepogodno vrieme; ~ köz: medu-
dobje; a k ö z b e n : medutim; ~ kint: od vremena; kadkad; ~ s : 
star, vremesan; milyen idős: koliko godina ima, kako je star: 
~ s z a k : razdobje; ~ vei: vremenom, s vremenom; ~ t tölt: 
zabavljati se; ~ töltés: zabava; ~ szaki: povremeni; az ~ eljár: 
vrieme prolazi; az ~ repül: vrieme leti; az ~ változik: vrieme se 
menj a; elévülési vrieme zastarjelosti; megmutatja az 
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vrieme će pokazati; jó szó a maga idejében: dobra rieć u svoje 
vreme; ~ z: boraviti, nalaziti se, baviti se, počašiti; ~ z (mulat): 
zabavljati se, ~ z é s : boravak, boravljenje; ~ z é s (késedelmes): 
oklievanje; alkalmatlan időben: u nevrieme. 

K E Z D : početi, započeti, začeti, načeti, nastupiti; 
~ v m i h e z : latiti se čega, primiti se čega; 
~ e m é n y : početak, počimanje, poduzeće, podhvat; ~ e m é n y e z : 
započeti, začeti; ~ és: počmanje, začetak; ~ et: početak, za-
četak; ~ e t b e n : u početak, s početka; ~ ettől fogva: od početka, 
od postanka; ~ v e : počamši; ~e t l eges : početan, prvotan; <~ő: 
početnik, začetnik; ~ ődik: početi, započeti; alulról kezdve: 
počamši odozdol; minden ~ et nehéz: svaki je početak težak; 
Ádám Éván kezdi, nagy feneket kerít: početi od Kulina bana; 
~ őleges: početnički 

Mindkét szóbokorban a címszó nyelvtanilag a csupasz szótő (alapszó). 
A szócikk struktúrája viszont már grafikailag előlegezi, hogy a cikken belül 
kell keresni a főnévi címszóból képzett határozót (időben), az igei címszóból 
képzett főnevet (kezdet) vagy határozót (kezdetben), sőt a származékok 
vonzatait is (kezdettől fogva) stb. 

Az értelmezésen észrevehető a normatív jellegű nyelvszemlélet, az a 
fajta tudományos igény, ahol a lexikográfia elsődleges indítéka: a közvetítés. 
Ellentétben a XIX. század végére jellemző deskriptív nyelvészet módszerétől 
Margalits a szóanyagra úgy koncentrál, hogy megbízható értékű ekvivalen-
sekkel értelmezi, és minden felesleges dagályoskodás nélkül az értelmezést 
a legszigorúbb kötöttségű, megbízható hitelű szöveggel illusztrálja. Margalits 
szótára a nyelvi valóságot híven tükröző adattárra támaszkodik, olyan vizs-
gálati anyagot előlegez, amely nemcsak adathalmaz, hanem zárt, illetőleg 
pontosan körülhatárolható egységet is jelent. 

Az az összeállítási technika jellemzi, amikor a fő szempont a felhasználás 
szempontja, a felhasználás szempontja pedig az adattárral szemben állított 
követelményekből következik. 

Szinonímarendszerének, szemléltető vonzatainak, szabad példáinak és 
állandósult szókapcsolatainak normatív értéke egységes. A tényanyag minő-
ségi, mennyiségi halmazát nem jellemzi a teljesség, de ez a kéziszótárnak 
nem is feladata. Habár az adatolás szubjektív szempontú (mint minden 
szótárnál), a horvát ekvivalensek szinonímarendszere objektív határokon 
belül mozog (ugyanúgy mint az értelmezett korpusz is), a szerző kerüli a 
provinciális, népi vagy pejoratív értékű jelentésváltozatokat. A normatív 
köznyelven kívül álló ekvivalensek egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán 
találhatók az értelmezés oszlopában. Margalits olyan értelmezés-analízis 
keretében szerkeszt, hogy az összefüggések a nyelvhasználat, az értekezés 
reális, a kommunikáció törvényei értelmében elégséges összetevőt demon-
strálnak. 

A Szótár címében a szerkesztő hivatkozik a két nyelv szólásaira, viszont 
az illusztrációs anyagként beszerkesztett, kimondottan az e kategóriába eső 
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(a lexikográfia szempontjából) szólásoknak és közmondásoknak minősülő 
állandósult szókapcsolatok száma elég gyér. A változatok gyűjteménye — 
úgy tűnik — a magyarázó szemlélet megnyilvánulási formája, nem pedig a 
szólások és közmondások szótári feldolgozásának indíték-anyaga, a két nép 
frazeológiájának megközelítő bemutatása. Az egységes frazeológiai anyagot 
tekintve — a zsebszótár igényeihez viszonyítva — több a várhatónál, főleg 
a vonzatok és szabad példák esetében. 

MAGYAR—SZERB SZÓTÁR 
összeállította: 
BLAGOJE BRANCIC és dr. DORDE DERA 
Újvidék, 1889? 
és 

SRPSKO—MADARSKI RECNIK 
összeállította: 
BLAGOJE BRANCIC és dr. DORDE DERA 
Novi Sad, 
Srpska manastirska stamparija, 1894 

ELŐSZÓ 

Midőn három évvel ezelőtt a magyar tud. akadémia minket felhí-
vott a magyar—szerb szótár megírására, éreztük a feladat egész súlyát. 
Egyrészt a szerb lexikographia, Karadzsics Vuknak e téren már több 
évtizeddel előbb kifejtett epochális munkássága után, a mai kor köve-
telményeihez képest, csak keveset haladt előre, másrészt pedig rendes 
iskolai foglalatosságunk kevés szabad időt engedett nekünk e munkára. 
De át lévén hatva egy ilyen szótárnak elutasíthatatlan szükségességéről, 
nem haboztunk á magyar tud. akadémiának e megtisztelő felhívását 
elfogadni és három évi szakadatlan munka után sikerült nekünk e 
kivánt szótárt szerencsésen véghez is vinni. 

Szótárunk kidolgozására Ballagi Mór ismert nagy magyar—-német 
szótára szolgált nekünk alapul akként, hogy kihagyván abból mindazt 
a mit fölöslegesnek tartottunk, névszerint a fölös számban előforduló 
összetételeket, nem különben az exact tudományok és a technológia 
szakába vágó kevésbé ismert vagy egészen ismeretlen szókat, első 
sorban a szótár gyakorlati használhatóságát tartottuk szemünk előtt. 
Másfelül meg iparkodtunk a nevezett szótárban itt-ott észlelt hiányokat 
pótolni. Kiváló tekintettel voltunk a magyar nyelv legújabb haladására, 
s e részben, egyéb segédeszközöken felül, tüzetesen használtuk a „Ma-
gyar Nyelvőr" eddig megjelent köteteit is, mely munka, bár nem 
kis'fáradsággal járt, bizonyára emelni fogja szótárunk belső értékét. 
Nagy figyelmet fordítottunk a szólásokra is, melyek a nyelv könnyebb 
elsajátítására lényegesen hozzájárulnak. 
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\ Főigyekezetünk egyáltalán oda irányult, hogy állitsunk elő oly 
szótárt, mely nemcsak az iskola szűkebbkörű szükségletének teljesen 
megfeleljen, hanem egyszersmind a gyakorlati élet nagyobb követel-
ményeit is elegendő mértékben kielégítse. Vájjon sikerült-e nekünk 
e célt elérni vagy legalább megközelíteni, azt a tárgyilagos kritika 
bölcs ítéletére bízzuk, mely, reméljük az e cél elérésére irányult fára- ^ 
dozásunkat méltányolni fogja. 

A szótár második „szerb—magyar része" melynek anyagát nagyobb-
részt már összegyűjtöttük, nem sokára szintén sajtó alá kerül. 

Újvidék, 1889. március 10-én 
A SZERZŐK 

/ 

Sörös Dávid írja a szótár szerbhorvát vezérszavas kötetéről: „A legis-
mertebb, legbővebb, legalaposabb szótárak egyike az 1894-ben megjelent 
Szerb—Magyar szótár (Srpskomadarski recnik). Szerzői Blagoje Brancic 
és Dorde Dera, az újvidéki szerb gimnázium tanárai. A szerb szöveget cirillbe-
tűvel adják, a nyelvjárások közül az ezőt használják. A címszavak száma kb. 
40 000. Ez a szótár sem közli a szerb szavak hangsúlyát, nyelvtani tájékoz-
tatást is alig ad, csak a szófaji hovatartozást jelzi, a főneveknél még a nyelvtani 
nemet is. Ez a szótár még gazdagabb frazeológiában, mint Spicer Móré. 
A szerzők tudatosan igyekeztek fölvenni az élőnyelvben szokásos fordu-
latokat." 

Vizsgálati irányelvemhez híven dolgozatomban a szótár magyar vezér-
szavas részének frazeológiáját vizsgálom, és ezen belül a szótárszerkesztés 
egyik alapvető problematikáját: a szóhatár kérdését. 

A hagyományos szómeghatározás kiemeli a szónak azt a két alapvetően 
fontos sajátosságát, hogy hangalakja (hangteste) és jelentése van. Ez a megjelö-
lés eleve előlegezi a szótáríró számára az iránymutató támpontot: a szóhatár 
megjelölését. 

A lexikográfiái gyakorlatban a szóhatár kérdése a frazeológiai (lexikai) 
egységek területén merül fel a legélesebben, a szókapcsolatoknál, pl. fülig 
úszik az adóságban, vagy nem mind arany, ami fénylik stb. 

Ha a szó lexikográfiái alapegység, akkor a szótári és elvi rendszerezés 
azt kívánja meg, hogy a címszó egy szó legyen. A szó pontos megjelölésének, 
illetőleg a szóhatár megállapításának nehézségei nyilván arra vezethetnek 
vissza, hogy a szó nem tisztán jelentéstani kategória, de nem is csupán morfo-
lógiai : sajátossága éppen abban van, hogy magában egyesít bizonyos szeman-
tikai és morfológiai elemeket illetőleg tulajdonságokat, beleértve az ún. 
stilisztikai vonatkozásokat is. Éppen ezért a szó vizsgálata, rendszerezése, 
elhatárolása csakis több szempont alapján, komplex módon történhet. A 
szavak határát abszolút értelemben tehát aligha lehet megállapítani, de az 
egy szövegen belül előforduló szavakét, vagyis egy adott szöveget szét lehet 
bontani. 

A szónak komplex funkcionális szemléletére késztet az a körülmény, 
hogy a szótárak frazeológiai anyaga a szót mozgása, működése közben, tehát 
az összefüggések és kölcsönhatások folyamatában ragadja meg. Azt kell 
vizsgálnia, hogy az egymást valamilyen módon átható, egymással az adott 
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előfordulásban egységet létrehozó hangsorok a felhasználás révén mivé 
váltak, milyen változáson mentek keresztül, milyen jelentésösszefüggésekké 
állandósultak, merevedtek, és úgy értelmezi a célnyelv szellemében. 

A szóhatár kérdését, a szó címszóvá/vezérszóvá való tételének ingadozó 
eseteit Benkő László szerint a szó három alapvető szempontú vizsgálata 
dönti eh 

A nyelvi jel, azaz a szó 
1. szemantikai (stilisztikai) vonatkozásai 
2. grammatikai (mondattani) 
3. formai (írásmód szerinti) sajátosságai 
továbbá a Benkő-féle felosztástól eltérő, azaz kiegészítő szempont, a 

szó hagyományos, pontosabban megkövült előfordulási helye, a szóval alko-
tott állandósult szókapcsolat egésze. 

Reprezentatív mintavétel 

FOGAD, A. cs. 
1. primati, primiti, méhében fogadni, zaceti; 
2. najmiti, űzeti (stan, slugu); fiává, gyermekévé v. örökbe — 
posiniti, űzeti pod svoje; 
3. á. é. szót- slusati, pokoravati se; 
4. zavetovati se, zaveravati se, zareci se; szentül -tam, zakleo 
sam se; (pb) ember-fogadást, agg eb ki megállja, ja rekoh, ja i 
odrekoh; B. k. kladiti se, opkladiti se; miben -unk? o sto da se 
kladimo ? 

SZÓ, fn 
1. glas, rec; muzsika szó, svirka; harang zvona, zvonjenje; kakas-
kukurekanje; árva -t sem tudni ne zna ni ukresati, ne zna ni belei 
elállott a szava zastala mu rec; nagy -val glasno; -val jednom reci, 
u kratko; szaván v. szavánál fogni valakit uhvatiti koga zarec; 
-t fogadni slusati, pokoravati se (km) szép — nem elég a hasnak 
lepe reci ne maste kupusa; 
2. razgovor, miről van szó? o cemu je rec?; 
3. jezik, francia — francuski jezik 

FÁJ, k. boleti; 
— neki, hogy . . . tisti ga, sto . . ., zamúka mu je; arra — a foga, 
rastu mu zazubice; kinek hol —, ott tapogatja, gde koga boli onde 
se i cese 

FOG, fn. zub; 
-a jő,'dobivá zube; -ai közül beszélni, govoriti kroz zube; (szój) 
beletört a -a, nagrabusio je; fáj a -a vmire, bljusti mu srce na . . .; 
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nem vásik benne a -a v. hiába fáj arra a -am neće ga ujesti buva; 
ott hagyta a -át, odapeo je, otegao je papke; nem fér a -ára, ne 
može da pregori; minden garast a -ához verni, čuvati bele pare 
za crne dane; fél -ára nevet, silom se smeje; nem fűlik a -a hozzá, 
nije mu pravo; -át fenni vkire, uzeti zub na koga; -át fenni vmire, 
oštriti zube na što; jó -gal rosszat harap, ima zube, ali nema šta 
u zube; 

2. zubac; 3. prečaga; 4. čavlić, čavao 

FOG, A. cs. hvatati, kečiti, loviti; 
kezénél —, uzeti za ruku; fegyvert -ni skočiti na oružje; fogd!, 
uzmi!, -játok!, držte ga!; erősen -ni, a) stisnuti, b) strogo držati; 
á. é. perbe —, tužiti; körbe —, zaokružiti; szaván —, hvatati 
za reč; vkinek pártját -ni, držati komu stranu; cselen —, uhvatiti 
u prevari; ördögöt, törököt, vargát v. csizmadiát —, nagrabusati; 
nagraisati; 
2. prežati (konje); 3. (ra, re) pritegnuti, prisiliti na . . .; munkára 
tanulásra -ni, pritegnuti na rad, na učenje . . . 

Két példa is bizonyítja, hogy a szótár szerkesztői a frazeológiai anyagnál 
a szóhatár kérdését több esetben úgy határozzák meg, hogy a rövidebb, 
a két vagy három szóból álló (esetben) állandósult szókapcsolatokat, vagy 
vonzatokat elemeikre bontva minden egyes elemnél feltüntetik. 

Az ismétlődő frazeológiai anyag mégsem tűnik eltúlzottnak, mivel a 
vezérszó kiemelésének kérdése csak a lexikográfus számára jelent szerkesztési 
nehézséget (a válogatást, szelektálást, nyomtatási gazdaságosságot tekintve), 
a szótár használóinak viszont könnyebb tájékozódást eredményez. 

A szót fogad állandósult szókapcsolat mind a SZÓ, mind pedig 
a FOGAD címszónál szerepel, ugyanazzal a szinonimákkal értelmezve. 

A fáj a foga vmire a FÁJ címszónál a rastu mu zazubice fordításban 
szerepel, a FOG vezérszó alatt a bljušti mu srce na . . . variánsban 
van értelmezve. 

A magyar nyelvben a fáj a foga vmire és az arra fáj a foga csak a hatá-
rozott és a határozatlan irányviszonyt jelzi, de stiláris különbség a szókap-
csolatokban nincs. A szerbhorvát értelmezés, a szerbhorvát ekvivalensek, 
pontosabban variánsok stiláris értékükben, hangulatukban különböznek. 

FA, fn drvo, 
élőfák, drveta, drveće; (Szój) nagy fát mozgat v. nagy fába vágta 
a fejszét, latio se velika posla; maga alatt vágja a fát, sam pod 
sobom drvo saseća; a fák miatt az erdőt nem látni, od silnih drva 
ne vidi se šuma; egy — nem erdő, jedan cvet ne čini leta; amely 
fából horog akar lenni, idején meggörbül, koje drvo hoće da bude 
krivo, za rana se savija; kemény fát kemény ékkel hasítják, kakav 
panj, takva sekira; a fát nem ejtik le egy vágásra, na jedan put 
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se hrast ne posece; minő a —, olyan a gyümölcse, kakvo drvo, 
onaki rod; rossz -t tett a tűzre, nije dobro uradio', (km) száraz 
mellett a nyers is elég, uz suvo drvo izgori i sirovo 

A rossz fát tett a tűzre szókapcsolat csak a FA címszó alatt szerepel, 
mivel ebben az átvitt értelmű kontextusban a vezérszó (fa) figuratív jelentése 
a mérvadó. A valamit nem jó/nem helyesen cselekszik választékos, áttételes 
megfogalmazása a magyar nyelvben megkövült egységként él. A kifejezés 
ugyanis (evolúcióját -tekintve) előbb állandósult szókapcsolattá vált, majd 
átvitt értelmet kapott, és végül szólás lett belőle. 

Mivel a szókapcsolatnak nincs kongruens szerbhorvát egyenértékűsége, 
a szerkesztők tartalmi explicitálással fordítottak: nije dobro uradio. 

Ugyanitt a FA címszó alatt található a nagy fát mozgat v. nagy fába 
vágta a fejszéjét szólás is. A szerb ekvivalens ugyancsak tartalmi értékű, 
és a magyar szólás szerbhorvát szemléletbeli egyenértékűségét adja: latio 
se velikog posla. 

O. Nagy Gábor a szóláson olyan sajátos stilisztikai értékű frazeológiai 
egységet ért, amelyet a szinkron nyelvvizsgálat szempontjából az jellemez, 
hogy a kifejezés átvitt értelme nem azonos az alkotó szavak külön-külön 
vett jelentésének összegével. Ennek általában az az oka, hogy a szólásszerű 
frazeológiai egységet alkotó szóelemek közül egy vagy több szó olyan jelen-
téssel fordul elő a kifejezésben, amellyel más szókapcsolatban nem' haszná-
latos, és ezért a szólást alkotó szavak egyedi jelentése egyáltalán nem tudatosul, 
vagy csak igen halványan dereng fel a beszélőben és a hallgatóban. E szavak 
egyedi és fogalommegnevező szerepe ily módon teljesen háttérbe szorul 
közös szerepük mögött, mintegy feloldódik a szólás szavával együttesen 
betöltött funkcióban, amely a kifejezés átvitt jelentését eredményezi. 

A szavak egyedi és fogalommegnevező szerepe tehát még a forrásnyelv 
beszélői számára is elhomályosult, az értelmezésben mégis meg kell talál-
ni a mondatszinten egyenértékű célnyelvi változatot. 

A fordított szöveg csak akkor egyezhet meg a lefordított alapszöveggel, 
ha ugyanazt a hírtartalmat fejezi ki, ha ugyanazt a közlési szándékot tol-
mácsolja, és lehetőleg ugyanolyan hatást vált ki a célnyelv beszélőjéből. 

Ha tehát ilyen elhomályosult kifejezések kerülnek a szótár frazeológiai 
anyagába, és adekvát egyenértékűségük a másik nyelvben nem létezik, akkor 
a konkrét jelentést kell fordításban visszaadni, amelyik az adott szöveg egé-
szébe logikai törés nélkül beilleszthető. 

A száraz fa mellett a nyers is elég — közmondás szerbhorvát megfelelője 
uz suvo drvo izgori i sirovo. A magyar minő fa, olyan a gyümölcse a kakvo 
drvo onakvi rod szerbhorvát ekvivalensben él. Ezekben az állandósult szó-
kapcsolatokban az egyenértékűség mind alaktani, mind tartalmi szempontból 
világos. Az ilyen típusú frazeológiánál a valóságháttér szigorúan megegyező, 
és a szerkesztőknek sem a szöveg lebontására, sem az átstilizálásra nem kell 
figyelniük. 

A Brancic-Dera szótár értéke a frazeológiai anyag gondos összeváloga-
tásában és pontos, megbízható megfeleltetésében van. 
10 
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A homonimákat a szótár külön címszókban dolgozza fel, a szócikken 
belül pedig a jelentésváltozatokat jelentéstördelő arab számokkal választja 
szét, pl.: 

FOG zub A . 2. zubac; 3. precaga; 4. cavlic, cavao 

A jelentéstördelő arab számok alkalmazása modern szótárszerkesztési 
szemléletre utal. 

ZÁRÓSZÓ 

Dolgozatom célja a szerbhorvát—magyar szótárak történeti és elemző 
vizsgálata, a szótárirodalom e részterületének értékelő, kritikai feldolgozása. 

Szótárvizsgálati és tárgylási módszerem szigorúan követi Magay Tamás 
A kétnyelvű szótárírás törvényszerűségei című kandidátusi értekezésének 
gyakorlatát, a téma feldolgozási módszerét, természetesen nem e módszer 
teljességigényével. 

Minden szótár külön fejezetet alkot, ezekben nagyjából azonos szem-
pontból vizsgálom a szótárakat. Ezek: 

I. TÖRTÉNETI RÉSZ: 
előzmények, a szótár keletkezésének, kiadásának körülményei 

II. LEÍRÓ ÉS ELEMZŐ (KRITIKAI) RÉSZ: 
az egyes szótárak lexikográfiái vizsgálata, azaz: a szókincs és a frazeo-

lógiai anyag összeválogatása és elrendezése, a szócikkek felépítése, a cím-
szavakról közölt nyelvtani (alaktani és mondattani), valamint fonológiai 
tájékoztatás, s végül a szemantikai vizsgálódás, ami kétnyelvű szótári viszony-
latban az ekváció, az egyenértékesek kialakításának, közlésmódjának kérdés-
körével foglalkozik. 

Általánosító, összegező megállapításaimhoz az egyes szótárak nagy-
számú kiragadott adatainak (reprezentatív mintavétel) és összefüggő részek 
vizsgálatából, elemzéséből jutok el. A szótárakat sohasem elszigetelten, ön-
magukban vizsgálom, hanem összehasonlítva elődeikkel. Ennek kapcsán 
igyekszem felderíteni forrásaikat, egymásrahatásukat, s az esetleges filiációt. 

Mivel majd mindegyik szótárnak más más a szerzője, így tudomány-
történeti szempontból sem lett volna érdektelen felkutatni ezen szerzők szó-
tárírói és egyéb tevékenységét, esetleg a kiadókkal és a szótárkiadással való 
kapcsolatukat. De adatok és dokumentumok hiányában nehezen vagy sem-
miképpen sem lehtséges felderítani a vizsgált szótárak keletkezésének körül-
ményeit, így a dolgozat inkább az elvi kérdéseket juttatja előtérbe, s ennek 
rendeli alá a szerkesztés történeti mozzanatait, körülményeit és rugóit. 

A dolgozat az általános, a köz- és irodalmi nyelvet feldolgozó szótárakról 
szól, nem foglalkozik a szaknyelviekkel. Követi a lexikográfia szemléletbeli 
fejlődését, az adott korszak lexikográfiái fejlődésmenetét, a megváltozott és 
megújult társadalmi •— gazdasági rendhez igazodó nyelv útját, a nyelv parole 
elemeinek vonulatát, kezdetét, növekedését, elterjedését vagy dekadenciáját. 

27 


