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Előzmények, célkitűzések 

A lexikográfia, vagyis a szótárírás gyakor-
lata és elmélete a különféle nyelvészeti irány-
zatok és iskolák virágzása és elvirágzása köze-
pette tette és teszi a dolgát. A maga szerény, 
de kitartó és alapvető munkájának problemati-
káját a 60-as évek legelején, egészen pontosan 
1960-ban egy Bloomingtonban tartott lexikográ-
fiái konferencián fogalmazta meg. Azóta évenként 
legalább egy konferencia, kollokvium, szeminá-
rium stb. jelzi valahol a világon - eleinte 
Amerikában, később Európában is - ennek a magára 
találó tudományszaknak az egyre jobban felismert 
fontosságát. (1960 és 82 között 25 konferenciát 
tudnék felsorolni Bloomingtontól Macquarie-ig és 
Rabattól Koppenhágáig, de ezek közé nem számíta-
nám például az International Congress of 
Linguistics-t vagy az International Applied 
Linguistics Congress-t vagy egyéb nyelvészeti 
konferenciákat, amelyek úgyszintén foglalkoztak 
lexikográfiái kérdésekkel.) A "Lexicography in 
the Electronic Age" c. 1981-ben Luxemburgban 
tartott szimpoziononl vetődött fel annak a gondo-
lata, hogy immár elérkezettnek látszik az idő 
arra, hogy valamiféle szervezet vagy társaság 
fogja össze az európai lexikográfusok munkáját, 
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törekvéseit. Ugyanis akkor már javában működött 
az Észak-amerikai Szótártársaság (Dictionary 
Society of North America, DSNA), amelyet 1975-
ben alapítottak az indianai egyetemen. Ennek a 
gondolatnak a legaktívabb képviselője a nyelvész-
-lexikográfus Reinhard Hartmann, az exeteri egye-
tem nyelvtudományi intézetének vezetője lett, aki 
azzal, hogy 1978 és 1983 között három nemzetközi 
lexikográfiái konferenciát is rendezett, Exetert 
mintegy az európai lexikográfusok és lexikográfia 
központjává tette. A konferenciák munkája rendre 
- és általunk bizony elképzelhetetlenül rövid 
nyomdai átfutási idő alatt - megjelenik. 

Az 1983 szeptemberében rendezett exeteri kon-
ferencia záróaktusaként megalakult az Európai 
Lexikográfiái Társaság, az EURALEX (European 
Association for Lexicography), amelynek alapító 
tagjai a konferencia résztvevői voltak, mintegy 
270-en 40 országból. Demokratikus alapon megvá-
lasztották a vezetőséget, amelynek elnöke Prof. 
Gabriele Stein (Hamburg), alelnök Prof. Noel 
Osselton (Leiden), titkár Dr. Reinhard Hartmann 
(Exeter), pénztáros Prof. F.E. Knowles (Birming-
ham), további 5 vezetőségi tag: Mrs. Beryl T. 
Atkins (Collins, Glasgow), A.P. Cowie (Leeds), 
Dr. Róbert Hson (London). Prof. A. Zampolli 
(Pisa) és Dr. Magay Tamás (Akadémiai Kiadó, 
Budapest). 

A társaság célja a lexikográfiával össze-
függő mindennemű tudományos és szakmai tevékeny-
ség elősegítése, beleértve szótárszerkesztők 
képzését, nevelését és a szótárhasználók sok-
szempontú segítését. Ennek a célnak az elérése 
érdekében a Társaság ösztönzi az információcse-
rét különféle nemzetközi találkozók szervezésé-
vel, kiadványok megjelentetésével, kutatási fela-
datok kitűzésével és más rokon területeken műkö-
dő szakmai testületekkel való kapcsolatteremtés 
és -tartás révén. 

A Társaságnak születésétől fogva tagja lehet-
tem, és tanúja annak, hogy nem valami formális, 
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tanácskozgató, a hasonló társaságokat eggyel 
szaporító gittegyletről van szó. A Társaságot a 
szükség hívta életre, éspedig a (nyelv)tudomány-
nak abban az ágában (az alkalmazott nyelvtudomá-
nyon belül), amely mindig is, de napjainkban fo-
kozottan, kézzelfogható produktumokat hozott és 
hoz létre, s z ó t á r a k a t , amelyek szükséges-
ségéről és társadalmi hasznosságáról azt hiszem 
nem érdemes külön szólnom, főleg nem lexikográfu-
sok között. Olyan emberekből áll a Társaság és 
vezetősége, akik aktívan dolgozni és produkálni 
akarnak. A Társaság úgy kíván működni, hogy 
minden részt vevő országnak van, ill. lesz egy 
ún. régiónál representative-je (területi képvi-
selő) , aki összekötőként működik az illető or-
szág és az EURALEX között. Az önök képviselője 
Rudolf Filipovii zágrábi professzor, aki szintén 
részt vett Exeterben az alakuló ülésen. Remélem, 
nem követek el hatásköri túllépést, amikor őt 
megelőzve beszélek itt Újvidéken az EURALEX-ről. 
Egy biztos: én lennék a legboldogabb, ha Fili-
povii professzor úr lenne az első Magyarországon, 
aki az EURALEX-ről előadást tartana. Mondom, nem 
vagyunk formálisak, a munka az első. 

Mit tett tehát első két évében az EURALEX? 
Csak felsorolásszerűen utalok tevékenységére. 

Az alapszabályok megfogalmazása és véglegesí-
tése volt az első feladat. Ezzel párhuzamosan az 
alapító tagok státuszának rendezése, új tagok to-
borzása. Vannak rendes tagok, pártoló tagok, in-
tézményi tagok és tiszteletbeli tagok. Rengeteg 
levelezés folyt főleg az első időkben, minden-
nek az irányítását Reinhard Hartmann végezte és 
végzi jelenleg is. Egyelőre a főhadiszállás 
Exeter, bár a bizottsági ülések rendre Londonban, 
a londoni egyetem angol tanszékén vannak. 

Rokon testületekkel való kapcsolatfelvétel, 
pl. a Dictionary Society of North-America, 
amiről már tettem említést. Sponsorok felku-
tatása, pl. European Science Foundation, kiadók: 
Collins, Longman, Oxford University Press, 
Pergamon, Niemeyer stb. 
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Már 1984-ben beindult és évente kétszer jele-
nik meg az "EURALEX Bulletin". Az első szám 1984 
júniusában jelent meg. Olvashatjuk benne Országh 
László nekrológját. A nemzetközileg elismert 
lexikográfus hosszantartó betegsége miatt már 
nem tudott bekapcsolódni az EURALEX-et előkészí-
tő munkába. Néhány nappal az után halt meg, hogy 
az EURALEX vezetősége őt választotta meg első 
tiszteletbeli tagjának. -A Bulletin rövid cikkek-
ben ad számot mind arról, ami az EURALEX-szel kap 
csolatos, és ami szótárügyben történik a nagyvi-
lágban. így erről az alkalomról is küldök beszámo 
lót Róbert Ilsonnak, a Bulletin szerkesztőjének. 

Fontos szerepe volt az EURALEX-nek egy új 
folyóirat megjelenésében: Lexicographica Inter-
national Annual for Lexicography, amelyet a 
tübingeni Max Niemeyer Verlag ad ki a DSNA-val 
és az Euralex-szel közösen, s melynek szerkesz-
tői: Antonin Kucera, Alain Rey, Herbert Wiegand 
és Ladislav Zgusta. Az évkönyv mellett indult 
egy Series Maior is, amelynek első száma a 
"LEXeter '83 Proceedings"2 volt vagyis az 1983-
as exeteri konferencia anyaga. 

Hartmannék aktivitását bizonyítja az is, 
hogy 1984-ben, ugyancsak Exeterben, megalakult 
az egyetem szótári kutató központja (University 
of Exeter Dictionary Research Centre), amelynek 
célja a szisztematikus lexikográfiái kutatás foly 
tatása és továbbfejlesztése. 

Ez év áprilisában Leeds-ben volt az EURALEX 
első rendezvénye: A szótár és a nyelvtanuló c. 
szeminárium. A témák és előadások mind a szótár-
használók szempontjaival voltak kapcsolatosak. 

Az EURALEX alapszabályainak értelmében két-
évenként kell valahol nemzetközi konferenciát 
tartani, amelynek során az EURALEX közgyűlése 
is lezajlik. A zürichi egyetem vállalta az 1986-
-os konferencia megrendezését, amelynek szervezé-
se, előkészítése már javában, és egyre nagyobb 
intenzitással folyik. Az 1988-as konferenciát 
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Magyarország kívánja megrendezni. Ez jó alkalom 
lenne arra, hogy a szocialista országokból is 
kellő arányban vehessenek részt lexikográfusok, 
ami - tudvalevőleg - igen nehéz a nyugati orszá-
gokban rendezett konferenciákon, devizális okok-
nál fogva. 

Témák, távlatok 
A témakör, amint az EURALEX már ismertetett 

célkitűzéséből is kitetszik, rendkívül széles-
körű, valósággal kimeríthetetlen. A megalakulást 
megelőző és azt sürgető konferenciák témáinak 
színes sokfélesége is ezt tükrözi, összefoglalni 
és rendszerezni éppen ezért szinte lehetetlen. 
Ami azonban mindhárom konferenciát és - gon-
dolom- az 1960 óta rendezett többi lexikográfiá-
val foglalkozó találkozót is jellemezte: polari-
zálódás elmélet és gyakorlat között. Ezen a két 
póluson belül a legkülönfélébb megközelítésben 
tárgyalták az előadók a lexikográfia egyes kérdé-
seit. Nem egyszer olyan hangulat alakult ki, mint 
ha elmélet és gyakorlat, az elmélet emberei (aca-
demics, theoreticians) és a gyakorló lexikográfu-
sok (Practitioners, practising lexicographers) 
között egyre mélyülő és áthidalhatatlannak tűnő 
szakadék keletkezne. Szerencsére - s ezért jók 
a konferenciák, nemzetközi tanácskozások - az 
előadásokat követő viták, s a folyosókon, s fő-
képpen a "bar"-ban egy pohár sör mellett lezajló 
kötetlen beszélgetések, egyszóval a személyes kap 
csolatteremtés során kiderül, a feszültség abból 
származik, hgy az elmélet emberei rendszerint 
(még) nem végeztek szótárszerkesztést, a szótár-
szerkesztők viszont nemigen érnek rá elmélyülni 
elméleti kérdésekben. 

Az elmélet és a gyakorlat egymásrautaltságát 
Balázs János már 1954-ben így fogalmazta meg: 
"A szótárírói elmélet nem képzelhető el szótár-
írói gyakorlat nélkül, sem pedig a gyakorlati 
szótárírás nem művelhető megfelelő alapvetés 
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nélkül . Az exeteri és a 60-as évek elejétől 
egyre sűrűbbé váló másutt rendezett lexikográ-
fiái konferenciákon elhangzott előadások is azt 
mutatják, hogy a nyelvészek figyelme a gyakorlat 
felé, a lexikográfusok érdeklődése pedig az elmé-
let, az elvi kérdések felé fordul. A szakadék te-
hát virtuális, s az egymással ellentétes tenden-
ciák a valóságban egymás felé tartanak, s a végén 
kiegyenlítődnek. S hogy ez így van, kifejezi az 
exeteri konferenciákon kialakult azon közmegegye-
zés és közhangulat is, hogy a szótár, a szótár-
írás és minden, ami ezzel összefügg, nem öncélú 
tevékenység, hanem a szótárhasználót szolgáló tu-
datos és közös munka. Leegyszerűsítve: a cél 
mennél többféle és mennél jobb, a szótárhasználók 
számára az adatokat mennél korszerűbben és hozzá-
férhetőbben tároló és tálaló szótárak létrehozá-
sa. Ebben mindenki egyetért, ezen fáradozik, ki-ki 
felkészültsége és a rendelkezésre álló idő (és 
pénz) szerint, és ezért keresi más országok lexi-
kográfusainak a személyes kapcsolatát, barátsá-
gát. 

Mert van egy másik fontos felismerés is, az, 
hogy a lexikográfiát csakis nemzetközi, interna-
cionális és interlingvális alapon lehet és ér-
demes művelni. Most még csak sejteni lehet, hi-
szen alig néhány évre tekinthet vissza lexikog-
ráfusok nemzetközi közeledése és barátkozása -
egyenlőre még csak a témákkal és egymással való 
ismerkedésnél tartanak -, de a jövő, talán nem 
is a távoli jövő, szoros együttműködést eredmé-
nyez majd, talán egy fajta nemzetközi munka-
megosztást is. 

Egy harmadik fontos felismerés annak az igé-
nye, hogy közös nyelvet beszéljünk. Ez eddig 
könnyű volt, mert ez a közös nyelv az angol volt. 
A konferenciák egynyelvűek voltak (aminek megvolt 
az előnye), hasonlóképpen a megjelent publikációk 
is. Ez azonban változóban van, az 1986-os zürichi 
2. EURALEX konferenciának négy hivatlos nyelve 
lesz: az angol, a francia, a német és az olasz. 
Még inkább módosul ez, ha a 3. EURALEX konferencia 
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(1988-ban) Magyarországon lesz, mert, egyrészt, 
ötödiknek felzárkózik az orosz nyelv, másrészt 
a kevéssé ismert nyelvek is hallatják hangju-
kat. A lexikográfia közös nyelve most már tehát 
azt kell, hogy jelentse, hogy mindenki a saját 
anyanyelvén tisztában legyen a lexikográfia elvei-
nek és gyakorlatának valamennyi fogalmával, mert 
ez nélkülözhetetlen alapfeltétele bármilyen nem-
zetközi együttműködésnek és egyetértésnek. Termi-
nológiai kérdésekkel igen sokan és intenzíven fog-
lalkoztak a konferenciákon, de mindenekelőtt -
persze ez az igény is elhangzott - a lexikográfia 
és rokon területeinek terminológiáját kell kidol-
gozni. Erre vonatkozóan kísérletek és publikáci-
ók már születtek. 

Milyen szótárakkal foglalkoznak az előadások? 
Általános (nyelvi) szótárakkal, ezen belül egy-
nyelvű és kétnyelvű szótárakkal. Speciális, 
szaknyelvi, ill. terminológiai szótárakkal, ezen 
belül értelmező, kétnyelvű és többnyelvű szótá-
rakkal . 

Ami minden általam ismert szótártipológiában 
mint osztályozó szempont szerepel, Exeterben is 
végigvonult: az orientáció (kiknek a számára ké-
szült, milyen anyanyelvűeknek), a cél (rendel-
tetés) és a felhasználási kör (scope). Lényeges 
rendező elv az is, hogy szinkron vagy diakron szem-
léletű-e, avagy a kettő kombinációja. 

Szokás elhatárolni az enciklopédiától a szó-
tárt. Szótárnak általában az olyan kompilációt 
nevezhetjük, amely anyagát bizonyos minimálisan 
kötelező szempontok, komponensek, ill. azok kombi-
nációja alapján dolgozza fel, írja le. 

Négy ilyen összetevője van egy általános 
szótári szócikknek, ill. magának a szótárnak: 
lexikai (szókészlet), morfológiai, szintaktikai 
és szemantikai. Vannak azután további járulékos 
elemek, pl. fonológiai vagy etimológiai, az 
előbbi főleg a kétnyelvű, az utóbbi az egynyelvű 
szótárban fontos, de nem nélkülözhetetlen. A 
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frazeológiai elem viszont nélkülözhetelen eleme 
a szótárnak, de megoszlik különösen a lexikai, 
szintaktikai és a szemantikai között. Fontos 
még a stilisztikai elem, ezt meg a szemantikai 
kategória rejti magába. 

Nos, ezekkel mint részkérdésekkel vagy ezek 
összefüggéseivel, egymásrahatásával foglalkoznak 
az előadások. 

A lexikai, szókészletbeli kérdések közül kie-
melkedik például a szóanyag kiválogatásának prob-
lematikája általános kétnyelvű szótárba, a szótár 
terjedelmétől, jellegétől és tervezett használói-
tól, ill. azok anyanyelvétől függően. Különösen 
az általános (köznyelvi) és a szaknylevi szóanyag 
kellő arányának a kérdése jelenti a nehézséget. 
Hol lehet meghúzni a határt köznyelvi és szak-
nyelvi között? Hogy csak egyet említsek a számos 
szakterületből, az orvosi nyelvet, amelynek a szó 
kincsében csupán a betegségnevek száma meghalad-
ja az 50 000-et, milyen megfontolások alapján 
válasszuk ki a legfontosabb - mondjuk - 500 be-
tegség nevet? Támaszkodhatunk-e szógyakorisági 
szótárakra? Félek, nem. A legrangosabb amerikai 
szógyakorisági szótárakban (Kucera - Francis, 
Dahl)4 például appendicitis vagy nephritis nem 
található, de appendectomy, ill. nephrectomy 
igen. 

Szintaktikai szempontból nézve a kétnyelvű 
szótárírás alapvető problémája (és ellentmondása) 
hogy miközben a forrásnyelvből elszigetelt nyel-
vi egységeket (lexémákat) regisztrál, teszi ezt 
azzal a szándékkal, hogy ezek az izolált, folya-
matos szövegből kiragadott egységek a célnyelv-
ben ismét mint folyamatos szövegben funkcionáló 
egységek legyenek adottak. Vagyis oly módon kell 
a szavakat "szerelni", hogy szövegkörnyezetbe 
beépíthetők legyenek. A szótárnak tehát figyelem-
mel kell lennie a nyelvi struktúrákra és azokra 
a kapcsolóelemekre, amelyek képessé teszik a 
használót mondatok generálására (vonzatok, ragok, 
kontrasztív nyelvvizsgálat, paradigmák), főleg 
L1 - L2 viszonylatban. 
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A konferenciákon a nyelvtan és a szótár kap-
csolata nagy hangsúlyt kapott, különösen sz egy-
nyelvű szótárak, ezeken belül is az ún. pedagó-
giai, ill. "Learner's" típusú szótárak5 terén. 
A kétnyelvű szótárak idevágó igen súlyos problé-
máival jelentőségéhez mérten aránylag kevés elő-
adó foglalkzott. Most, hogy befejeztem a Magyar-
angol kéziszótár teljes átdolgozását, külön konfe-
renciát tudnék tartani az L1 - L2 szótárak gramma-
tikai vonatkozásairól magyar és angol, vagyis egy 
szintetikus és egy analitikus nyelv viszonylatá-
ban. Arra azonban jól emlékszem, hogy az 1980-as 
exeteri lexikográfiái nyári egyetemen "workshop 
meeting" keretén belül sokat foglalkoztunk külö-
nösen azzal, hogy mik a grammatikai információ 
határai kétnyelvű szótárakban, és elhelyezésük 
helye és módja (paradigmaszerűen a szócikk ele-
jén, vagy a szócikken belül esetenként, ill. min-
den esetben külön). A MAK6 szerkesztésében nagy 
problémát jelentett annak eldöntése, hogy figye-
lembe vegyük-e a nem magyar anyanyelvű használó-
kat. Ha igen, a magyar címszavak grammatikai sze-
relését meg kellett volna oldani akár paradigma-
számokkal, akár egyéb módon. Ez azonban igen 
hely- és munkaigényes feladat lett volna, le-
mondtunk róla. Azonban ez is olyan kérdés, 
amelyben igen sokat tanulhatunk egymástól, főleg 
a hozzánk hasonlóan kevéssé ismert, "kis" nyelvek 
lexikográfusaitól. 

A szótár elsőrendű feladata a jelentésközve-
títés . A szócikk felépítése, belső elrendezése 
a jelentésmegkülönböztetésen alapul. Ezért minden 
szótárírói tevékenység alfája és ómegája a 
szemantikai elemzés, a jelentésekre bontás. A 
jelentéstani kérdések át meg átszőtték a konfe-
renciák előadásait, egész munkáját. Kiemelhetném 
az egyik legkényesebb kérdést, amely mindig idő-
szerű és még mindig megoldatlan, a kultúraspeci-
fikus elemek kétnyelvű szótári kezelését (karikás 
ostor, túróscsusza, kommunista szombat, kandidá-
tus stb.); vagy a frazeológia kérdését, amely 
úgyszintén elsősorban szemantikai kérdés. Ha 

11 



562 MAGAY TAMÁS 

ugyanis a példamondatokra, nyelvi illusztrációk-
ra gondolok, akkor azért, mert ezek elsőrendű 
szerepe a címszó adott jelentésének funkcionális 
bemutatása. Ha viszont egy-egy állandósult szó-
kapcsolatra (idiómára stb.) gondolok, ott meg 
éppen nem az alkotó tagok önálló jelentései ér-
dekelnek, hanem az egységgé összeállt szavak együt-
tesének a jelentése (csütörtököt mond, elhúzza 
a csíkot, földobja a talpát, Dunába vizet hord 
stb.). 

Azzal, hogy mi az idióma, többen és igen ma-
gas színvonalon foglalkztak. A szólásoknak, idi-
ómáknak akár önálló gyűjteményekben (idiómaszó-
tár, frazeológiai szótár), akár egy-, ill. két-
nyelvű szótárban való feldolgozásával Magyaror-
szágon is egyre többen foglalkoznak. Javasolni 
tudom, hogy az elkövetkezendő EURALEX-konferenciá-
kon a kétnyelvű frazeológiai szótárakkal, ill. 
a frazeológiai egységek kétnyelvű szótárban való 
feldolgozásával, szótározásával érdemes lenne 
foglalkozni. 

Érdekes téma volt az ún. "field dictionary" 
kérdése. Olyan szótárról van szó, amelyhez az 
anyagot nem más szótárból és nem is írott anyag-
ból, hanem "terepen" végzett élőszöveg-gyűjtés-
ből nyerik, ill. az így gyűjtött korpuszból szer-
kesztik. Nem lexikográfiái fogantatású, de erre 
a célra is felhasználható a Randolph Quirktől 
elindított élőnyelvi anyaggyűjtés, a londoni egye-
tem angol tanszékén immár intézménynek számító 
hatalmas korpusz, a Survey of English Usage (SEU). 

A már említett új típusú szótárból, az ún. 
"learner's" típusú, más néven pedagógiai szótár-
ból (1. 6. jegyzet) fejlődött, illetőleg fejlődik 
tovább napjainkban a kétnyelvű "learner's" szó-
tár gondolata, amely szintén a nyelvtanulót te-
kinti elsősorban használójának és a nyelvhaszná-
lat sokoldalú bemutatását elsőrendű feladatának. 

Talán gazdasági megfontolásoknak tulajdonít-
ható, hogy általában a nem túl nagyméretű szótá-
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rak kora következett el. Mintha háttérbe szorul-
nának a fordítókat kiszolgáló kétnyelvű nagyszó-
tárak. 

Annál inkább előtérbe kerül (az exeteri kon-
ferenciákon is) a terminológia kérdésköre, bele-
értve a terminológiai egységesítést (standardiza-
tion) és terminológiai vagy szaknyelvi szótárak 
készítésének a kérdéseit. - A nagyszótárak anyagá 
nak, terjedelmének csökkenése és a terminológiai 
szótárak választékának és terjedelmének bővülése 
természetesen szorosan összefügg, és igen fon-
tos helyet kap a konferenciák programjában. 

A terminológia kérdése azután ismét szorosan 
kacsolódik a számítógéphez, a számítógépes lexi-
kográfiához. Ez utóbbi kérdéskomplexum persze nem 
csak a szaknyelv, hanem a köznyelv szótáraival 
is összefügg. De erre én itt csak utalni merek, 
sem időm, sem felkészültségem nem elegendő ahhoz, 
hogy érdemben foglalkozzam a kérdéssel. Annyit 
azért még elmondok, hogy míg az első exeteri 
konferencián (1978-ban) mindössze 3 előadás fog-
lalkozott a számítógép szerepével a lexikográ-
fiában, az 1983-as konferencia 50 egynéhány előa-
dásának csaknem egyharmada volt számítógéppel 
kapcsolatos.7 És azt is tudom, hogy az általam 
ismert legtöbb angol szótárkiadó (Chambers, 
Collins, Longman stb.) és más országbeli (pl. 
svéd, belga) kiadók már javában használják a 
számítógépet a szerkesztés legkülönfélébb stádi-
umaiban, Csak mint érdekességet említem: az ox-
fordi nagyszótárt, az OED-t, annak 12 alapköte-
tét és négy pótkötetét most viszik számítógépre. 
Azt az OED-t, amelynek anyaga egyébként kézzel 
írt cédulákon áll, s ezekről is szedték annak 
idején. 

A számítógépes lexikográfiában és minden 
egyéb lexikográfiái kérdésben nagyon sokat lehet 
és kell egymástól tanulnuk, és a nemzetközi tanác 
kozások, konferenciák - íme ez is - jó alkalomnak 
kínálkoznak arra, hogy előadások és személyes 
kapcsolatok révén (melyek fontosságát nem lehet 
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eléggé kiemelni) segítséget nyújtsunk egymásnak. 
Ez a kölcsönös segítségnyújtás számos formában 
megnyilvánulhat, ilyenek: köznyelvi vagy szak-
nyelvi adatbankok létrehozása, illetőleg a meg-
lévők szolgáltatásai (pl. szakszóanyagok kölcsön-
zése) , terminológiák közös kidolgozása, egységesí-
tése; bibliográfia-szolgálat (Hartmann már számí-
tógépre vitt egy a lexikográfia bibliográfiájának 
alapjául szolgáló hatalmas gyűjtést az EURALEX 
keretén belül). 

Összefoglalásképpen csak annyit mondhatok, 
az EURALEX még igen fiatal társaság, de már is 
kézzelfogható eredményeket tud felmutatni. Lehe-
tőségei pedig kimeríthetetlenek. Remélem, élünk 
is velük. 
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