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A magyar-szerbhorvát szótár készítésébe 
1981-ben kapcsolódtam be. A Hungarológiai Inté-
zet munkatársai felajánlották az együttműködést 
és én külmunkatársként örömmel vállaltam a rám-
háruló munkát. így kerültem az előszerkesztők 
névsorába. 

A lexikográfiái utasításokat már az első 
megbeszélésen írásban megkaptam, hiszen a készü-
lő szótár egységes kidolgozása enélkül lehetet-
len volna. A munka során felmerült kérdéseket 
a projektumvezetövel beszéltem meg. 

Az utóbbi időben a szótáron dolgozó munka-
társakkal is összeültünk és megvitattuk a munka 
folyamán felmerülő nehézségeket. Szükségesnek 
találom azonban, a Hungarológiai Intézet keretén 
belüli szorosabb együttműködés kialakítását, 
arai azt jelenti, hogy havonta legalább egyszer 
össze kellene jönni és a munka menetéről, a lénye-
ges problémákról véleményt cserélni. 

Most azokról a munkafeladatokról szeretnék 
szólni, amelyeket ebben az időben kaptam. 

Amikor a szótárkészítésbe bekapcsolódtam, 
az előszerkesztést is és az értelmezést is el 
kellett végezni. Körültekintően, szükség esetén 
szakemberekkel konzultálva készítettem az értel-
mezést, mégis állandó kételyeim voltak: jól csi-
nálom-e? Voltak olyan szavak, amelyeket megkér-
dőjeleztem, hogy a lektor felfigyeljen rájuk, 
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vagy pedig kihagytam az értelmezést, mert nem 
mertem vállalni érte a felelősséget. Hiszem, 
hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ilyen, 
vagy hasonló problémái akadtak. 

Az effajta munka nagy időveszteséggel jár. 
Ilyen módszerrel dolgozva nagy mennyiségű szó-
készlet vár lektorálásra. Hiszem, hogy a projek-
tumvezetők nagy figyelmet szentelnek majd az elő-
szerkeszt.ést és értelmezést egyidőben végzett 
szótári munka ellenőrzésére. A magyarul jól 
tudó szerbhorvát ajkú lektoroknak gondos, alapos 
munkára kell felkészülniük. Komoly feladat ez, 
de szükség van rá a minőségi munka érdekében. Ki 
szeretném hangsúlyozni, hogy a szótári anyag ér-
telmezésében jelentkező esetleges fogyatékosságo-
kat az értelmezést és előszerkesztést egyidőben 
végzett munkamódszer eredményezte. Véleményem sze-
rint, a szlavisztikai feladatokat csupán a szla-
visták végezhetik el tökéletesen. Tudtommal az 
Intézetnek nincs elegendő ilyen profilú munkatár-
sa. Amennyiben arra nincs lehetőség, hogy magya-
rul jól tudószlavistákat alkalmazzon, feltétle- ' 
nül szerbhorvát ajkú szakembereket kell felkér-
nie erre a munkára. Ez azonban költségesebb és 
időbeni eltolódást is von maga után, de a szó-
tárkészítést lehetetlen enélkül megoldani. A 
szerbhorvát ajkú szakemberek kezébe az értelme-
zett anyag kerülne, azt kellene felülvizsgálniuk 
és elvégezni a szükséges javításokat. 

Mindenképpen támogatom azt a módszert, 
amely szerint az előszerkesztést az értelmezés 
követné. A munkabeosztásnál, jó volna, ha az ér-
telmező mindig ugyanazon szerkesztő által elő-
készített anyagot kapná. Felétlenül szükségesnek 
tartom az előszerkesztők és az értelmezők mielőb-
bi összehívását, hogy konkrétan megbeszéljék az 
előszerkesztés technikai kivitelezését is. Lehet, 
hogy ez csekélységnek tűnik, de mindannyiunk mun-
káját megkönnyítené. Csak egy példát említsek: a 
kihagyott helyszűke miatt, az értelmező úgy talál-
ja fel magát, ahogyan tudja. Először is, a papír-
ral nem kellene szűkösen bánni, másodszor, be-
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szeljük meg, hogyan cselekedjünk olyankor, ami-
kor az értelmezésre kihagyott hely nem elegendő. 
Másik példa: az előszerkesztő mennyire mélyedjen 
bele a számítógépes anyag példatárába? Itt arra 
gondolok, hogy a Magyar Értelmező Kéziszótárból 
vegye-e a példamondatokat, avagy a számítógépes 
anyagból? Álláspontom az,hogy ha a komputeres 
cédulán van megfelelő példamondata vagy közmon-
dása, akkor azt vegye be a feldolgozásnál. Az 
egységes szempontokat tehát nem árt többször 
is kihangsúlyozni, hiszen közülünk sokan nem 
csak a szótár készítésével foglalkozunk. Önszor-
galomból, szívvel-lélekkel veszünk részt ebben 
a munkában, minden szabad időnket, éjszakáink 
egy részét erre szenteljük, ezért a kisebb-na-
gyobb hibák könyebben felszínre kerülnek. 

Mindabból amit eddig elmondtam, arra a 
következtetésre jutottam, hogy az, milyen szó-
tár kerül ki a kezünk alól, sokban függ a lekto-
roktól. Véleményem szerint két-három lektornál 
többet nem kellene alkalmazni, de azok azután 
még lélegzetvételükben is egységesek legyenek. 
A legideálisabb az lenne, ha csak a szótár lek-
torálásán dolgozhatnának, mert csak így tudnának 
igazán minőségi munkát nyújtani. A munka folya-
mán felszínre került hiányosságok az Utasítás-
vázlat kiegészítő részben, az 1. számú Függelék-
ben jelentek meg, s mivel a lektorálás tudtommal 
csak mostanában kezdődött meg, így a Függelékben 
egységesített követelményeknek eleget lehet ten-
ni. Azért gondolom, hogy két-három lektorra kel-
lene támaszkodni, mert sok szempontot kell össze-
hangolniuk. Többek között be kell iktatniuk a 
Függelékben feltüntetett követelményeket, szem 
előtt kell tartaniuk a szókészletet. Amikor 1981-
-ben bekapcsolódtam a munkába, a Magyar Értelme-
ző Kéziszótár, Palich Magyar-szerbhorvát szótára, 
a magyar-angol, az angol-magyar, az angol-szerb-
horvát szótár, az Idegen szavak szótára volt 
fő segédeszközünk. Azóta bővült, konkretizáló-
dott az újabb címszavak beiktatásának módszere. 
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Mindezek egybehangolása, egységesítése kemény 
munkát, sok türelmet és időt követel. 

Hiszem hogy jó szerkesztéssel, szorosabb 
együttműködéssel, megértéssel minden felmerülő 
probléma megoldható, hiszen kiváló szakemberek 
vezetésével készül a szótár. 
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