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ANYANYELVI KEZDÉSŰ SZÓTÁRAK KÉSZÍTÉSE 
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Az Akadémiai Kiadó Szótárszerkesztősége, Budapest 
Közlésre elfogadva: 1985. dec. 19. 

Nagyon kevés ember tud egyforma szinten köz-
lekedni két nyelvben. Figyelembe kell vennünk, 
hogy azon a nyelven, amelyet tanultunk, iskoláin-
kat végeztük, ismereteink sokkal pontosabbak. 
Idegen nyelvű passzív szókincsünk elég nagy le-
het, sokkal nehezebben tudjuk azonban mozgósí-
tani az ismereteket, mint anyanyelvünkön. Ha egy 
idegen nyelvi kifejezéshez kell hozzákeresni az 
anyanyelvi megfelelést, akkor gondolkodás, kér-
dezősködés útján sokkal hamarabb találjuk meg 
azokat a ritka szavakat, szókapcsolatokat, ame-
lyek a nyelvi tudatunk mélyén lapulnak, mint ha 
ezt idegen nyelven kell felszínre hozni az emlé-
kezet mélyéről. Ezért jelent különös problémát 
az anyanyelvi kezdésű szótárak szerkesztése. A 
mi tapasztalatunk is az, hogy egy magyar, illetve 
anyanyelvi kezdésű szótárhoz úgy kell hozzáfogni, 
hogy az ember az ellenkező irányú szótár kifordí-
tásához folyamodik, ahogy ezt kollégáink is tet-
ték. Ez a kifordított anyag mindenképpen bázist 
ad az eljövendő munkához. Ugyanakkor ennek a mód-
szernek számos buktatója is van. Tanulság volt 
számunkra a magyar-angol nagyszótár története, 
előbb készült el ugyanis a magyar kezdésű rész, 
amit még a háború alatt szerkesztett meg Országh 
professzor, és csak ez után, az ötvenes években 
csinálták meg az angol-magyar szótárt,majd ezt 
a szótárt kifordítva, a két magyar kezdésű anyag-
ból kezdtek el dolgozni és próbálták a kettőt 
egységes egésszé formálni. Ez rengeteg problémát 
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vetett föl, a két helyről származó adatok gyak-
ran nem egyeztek, a stílusárnyalatok elcsúsztak 
egymás között. Ezeket egy magyar anyanyelvűnek 
a helyére tenni nagyon nehéz feladat volt. Ugyan-
úgy elcsúszott szinonimák is akadtak bőven, a-
melyeket szintén szét kellett válogatni, és olyan 
helyekre szétemelni, ahová valóban valók voltak. 
Ezeknek a gyakran árnyalati eltéréseknek a pon-
tosítása nagyon alapos nyelvi ismereteket és 
rengeteg munkát igényel. 

Az a tapasztalatunk, hogy nem tanácsos egy 
szótárat csupán autómatikusan kifordítani. Már 
a kifordítást megelőzően el kell határozni, hogy 
a készülő szótár milyen koncepció szerint épül-
jön fel, hogy a szókapcsolatokat, három szóból 
álló igés szerkezeteket hogyan dolgozzuk fel, 
hova soroljuk, s ezeknek a döntéseknek alapján 
a kifordítandó szótáron előmunkálatokat kell el-
végezni. Mi ezt úgy nevezzük, hogy kijelöljük 
a kifordítást, ami arra szolgál, hogy a második 
nyelvnek, a magyar szövegnek a példaanyaga a meg-
felelő szavakhoz legyen kiemelve. 

Kijelöléskor figyelembe kell venni a nyelvek 
közötti különbségeket is, amelyek bizonyos szitu-
ációban jelentkező használati eltérésekben mutat-
koznak meg. Ha arra gondolunk, hogy magyarul mi-
lyen könnyen mondjuk valamire, hogy gyönyörű, 
csodálatos, míg idegen nyelveken, különösen a 
nyugati nyelveken nem használják ilyen érzelmileg 
telítetten a jelzőket, azt mondhatjuk, hogy a 
nyugati nyelvek lefokoznak, míg a magyar túloz. 
Ebből következik az, hogy gyakran a legártatla-
nabb melléknevek használata terén is komoly prob-
lémák adódnak. 

A kifordított szótárnak az eredeti fogyatékos-
ságai hatványozottan jelennek meg az ellenkező 
kezdésű anyagban, ugyanis minden szinonimaelcsú-
szást, esetleges továbbértelmezést mint valóságos 
ekvációt kapunk vissza. A későbbiek során ezek-
től nagyon nehéz megszabadulni; így ezeket a szer-
kesztés során kell felismerni, ami bizony csak 
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az esetek kis részében egyszerű. De ha a kijelö-
lés során már szelektáltuk az anyagot, a szótár 
egy-része nem kerül kifordításra, és ezzel az 
anyag lényegesen megbízhatóbb, viszont sokkal 
kisebb mennyiségű lesz, mint amire a készülő szó-
tárhoz szükségünk lesz. 

A kérdés most az, hogy ezt a bázisanyagot 
hogyan kell feltölteni azokkal a szavakkal és 
kifejezésekkel, amelyeket egy magyar kezdésű 
szótárnak mindenképpen tartalmaznia kell. Jelleg-
zetes csoportokra lehet osztani azokat a szavakat, 
amelyek hiányozni fognak: ilyenek például az ide-
gen eredetű régies szavak. Ezek nemigen jelen-
nek meg egy idegen kezdésű szótár magyar részében 
(pl.: patvarista), ezenkívül régi intézmények 
nevét és történelmi terminológiát sem várhatunk 
vissza a kifordított anyagból. (Például úriszék 
vagy örökváltság.) Azt esetleg visszakaphatjuk, 
hogy királyi haszonvétel, de ezt magyarul regálé-
nak is nevezik. Gondolni kell arra, hogy ezek 
a szavak belekerüljenek a magyar kezdésű anyagba. 
Ugyanúgy a táj szavaknak is van egy csoportja, 
amelynek helyet kell adni egy nagyobb méretű 
szótárban. Figyelni kell olyasmire is, hogy van-
nak olyan idegen eredetű modern szavaink, ame-
lyek helyett ma már magyar megnevezést használunk. 
Ilyen pl. a komputer, így regisztrálták a szót 
magyartal, de ma már számítógépnek hívjuk. To-
vábbá vannak emelkedett, régies, gyakran bibliai 
eredetű szavak, mint amilyen a tisztátalan, a-
melynek van konkrét, de ugyanakkor bibliai értel-
me is, vagy például itt van a porhüvely, amely 
szintén ritka szó és nem várhatjuk a kifordított 
anyagból, pedig benne kellene lennie a szótárunk-
ban. Az a kérdés, hogy ezeket honnan tudjuk 
összegyűjteni. 

Legfontosabb kézikönyvünk ehhez az értelmező 
kéziszótár, segítséget adnak még a magyar kezdésű 
nagy- és kéziszótárak. Ezekből válogathatunk, 
valamint az idegen szavak szótárából, hasznunkra 
lehet még a szinonimaszótár. Itt rá kell hagyat-
kozni a szótárszerkesztőnek műveltségére és hozzá-
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értésére, akinek azon túl, hogy mindkét nyelvet 
alaposan ismeri, megfelelő kritikai érzéke is 
kell, hogy legyen. Ezenkívül behatóan ismernie 
kell a két nép kulturáját, történelmét, hogy a 
szavakat a hozzájuk tartozó jelentésekkel ponto-
san tudja értelmezni. Nagyon fontos követelmény 
egy szerkesztővel szemben, hogy az anyagban sze-
lektálni tudjon. Meg kell tudni szabadulni olyan 
dolgoktól, amelyek nagyon jól hangzanak ugyan 
első hallásra, de rövid vizsgálódás után kiderül 
róluk, hogy mégsem használatosak ebben a formá-
ban, hanem erre egy másik kifejezés él az anya-
nyelven. Egy átdolgozás alkalmából került ki pél-
dául német-magyar kéziszótárunkból a Kinnbart 
- állszakáll, első látásra kézenfekvő szó, mert, 
ha van pofaszakáll, miért ne lenne állszakáll 
is. Jól is hangzik, csakhogy magyarul ezt a fajta 
szakállt kecskeszakáiInak hivják. Rengeteg ilyen 
tükörszó és tükörkifejezés él valóban, és ez 
sokszor megtévesztő a szerkesztő számára. Bizony 
állandó készenléti állapotot és szellemi frisses-
séget igényel a szerkesztőtől, hogy ezeket a sza-
vakat és kifejezéseket ki tudja szelektálni és 
a papírkosárba dobni. Ezért tartom célszerűnek, 
hogy mielőtt az ember egy szótárat kifordít, je-
lölje ki, hogy mi az amire valóban szükség lesz 
a magyar kezdésű kötet szerkesztésekor, mert 
minél több ilyen csapda rejtőzik egy adathalmaz-
ban, annál nehezebb tőlük megszabadulni. 

Amikor az átgondoltan kifordított anyag ren-
delkezésünkre áll, újabb ellenőrzés következik. 
Ennek során derül ki, hogy további kifejezéseket 
kell egyik elemüktől a másik elemükhöz átemelni, 
esetleg még ekkor is világossá válik, hogy az 
eredeti szótár magyar megfeleltetése pontatlan 
volt és ezért, minthogy az idegen kifejezés 
találó értékes adat, a magyarját kell megvál-
toztatni és egy másik címszóhoz kell átsorolni. 
Hasznos módszer ezeket a kifejezéseket mondatok-
ban kipróbálni mind magyarul, mind pedig az ide-
gen nyelven, ilyenkor az ember füle is nagyon 
sokat segít. 
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Ha az ember magyar kezdésű szótárat szer-
keszt, egyik legnehezebb probléma az, hogy a sok 
új szónak, amelyek a nyersanyagból hiányoztak 
és különféle forrásokból gyűltek össze, hogyan 
lehet megtalálni az idegen nyelvű megfelelőjét. 
Nincs más megoldás, mint megkeresni ezekhez a 
megfelelő forrásokat. Azért szükséges, hogy a 
szerkesztő jól ismerje azt a kultúrát, amelyben 
dolgoznia kell, mert igen sokféle szakkönyvet, 
lexikont, monográfiát, gyakran még a Bibliát is 
forgatnia kell ahhoz, hogy a megfelelő kifejezé-
seket megtalálja. 

Szeretnék szólni a lektor feladatáról is, 
akinek természetesen a második nyelvet, a célnyel-
vet kell jobban ismernie, hiszen az az anyanyelve, 
de pontosan kell értenie a magyar szavakat és 
kifejezéseket, és ismernie kell azok stílusérté-
két, hiszen csak akkor tudja ellenőrizni, hogy 
a megfelelés milyen értékű. Nem elhanyagolható, 
hogy stílus szempontjából is meg kell felelnie 
ezeknek a szópároknak, illetve kifejezéspároknak. 
Egy lektornak nagyon nagy segítséget adhat az, 
ha bármelyik nyelven egy kifejezés furcsán hangzik; 
ott általában valamilyen pontatlanság van. Furcsa 
dolgokat produkál a nyelv: egy csokor v&gy egy 
csomó petrezselymet veszünk, ugyanakkor retekből 
csak egy csomót vehetünk, holott mindegyik szó 
egy kötegnyit jelent. Ha azt találjuk valahol, 
hogy egy köteg petrezselyem vagy egy köteg retek, 
akkor az már nagyon gyanús, ott valami nincs rend-
jén. Tehát ha az ember akármelyik nyelven valami 
furcsát talál, ott érdemes utánakeresni. Az ese-
tek többségében kiderül, hogy kisebb-nagyobb 
félreértés, tartalmi elcsúszás van. 

Azt hiszem, hogy egy ember egyedül nem tud 
szótárat csinálni, de túlságosan sok ember sem 
tud együtt dolgozni. Meg kell találni azt az ide-
ális timet, amelynek tagjai tudnak együtt dolgoz-
ni, egyetértésre jutni, egyforma vagy hasonló 
módszereket alkalmazni. Fontos az is, hogy egymást 
kiegészítsék, hiszen ahányan vagyunk, annyiféle-
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képpen gondolkodunk és mindenki a maga módján 
próbálná összeállítani szótárát. Minden egysége-
sítési kísérlet ellenére a szótár szubjektív mű-
faj marad, mert kis egységeiben a készítő gondo-
latvilágát tükrözi olyannyira, hogy ha az ember 
egy idő után előveszi azt, amit korábban csinált, 
akkor egészen bizonyos, hogy másképp oldaná meg. 

Nagyon röviden megpróbáltam vázolni, hogy 
mennyi speciális probléma jelentkezik egy anya-
nyelvi kezdésű szótár szerkesztésekor. Nem keve-
sebbről van szó, mint egy idegen nyelven megta-
lálni környezetükből kiragadott nyelvi egységek 
leghelyesebb megfelelőit, abból a célból, hogy 
adott szövegkörnyezetben ismét funkcionálni tud-
janak. Ennek a feladatnak a megoldása alapos 
ismereteket, fantáziát igénylő és nagyon sokrétű 
munka, ezért olyan ritka, hogy igazán jó szótá-
rak születnek. 
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