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Karinthy Frigyes írja valahol, hogy: "Mint sziklában a szobor, a szótárban 
is rejtve van a végső igazság... csak meg kell keresni." A szótárírónak, a 
-szerkesztőnek a feladata, hogy a "végső igazság" felfedését a szótárírás 
korszerű módszereinek alkalmazásával elősegítse. Ezt a feladatot tűzte maga 
elé a munka tervezésekor a Magyar-Szerbhorvát Nagyszótár szerkesztő-
csoportja. 

A csoport 1976-ban kezdte meg a munkát, miután 1975 tavaszán meg-
jelent a Szerbhorvát-Magyar Nagyszótár III. kötete. Az újabb szótár elké-
szítéséhez/megalkotásához új munkacsoport alakult, szóbeli tapasztalatát-
vitel alig volt - azonban létezett egy háromkötetes nagyszótár. 

Célszerűnek mutatkozott a szótárban felhalmozott értékek kiaknázása, 
ezért olyan eljárás, módszer után kutattunk, amely ennek a feladatnak 
leginkább megfelelt. így jutottunk el a Szerbhorvát-Magyar Nagyszótár 
kifordításának a gondolatához: a részlegessel szemben a teljes, a kézi 
kifordítás ellenében pedig a gépi kifordítást választottuk. Elkészült tehát egy 
nyersszótár, adattár, amelyben minden jelentéspár, minden feltételezett cím-
szó minden előfordulása jelen van. A nyersszótár erényeit és fogyatékos-
ságait egyaránt és egyértelműen determinálja az alapmű, a Szerbhorvát-
Magyar Nagyszótár. Munkánk, azaz a kifordítással elkészült nyersszótár 
felhasználása során az erények biztosították az előnyöket, míg a fogya-
tékosságok fokozott figyelemre késztettek/intettek. A kifordítás tervezése és 
előkészítése idején is tisztában voltunk azzal, hogy csak szelektáltan hasz-
nosíthatjuk majd a nyersszótár adatait. Az előzetes felmérések alapján 
nagyjából 65%-nyi hasznos adatot reméltünk a kifordítástól - ez nagyjából 
így is alakult. 
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A kifordított anyag használójának tudnia kell azt, hogy a Szerbhorvát-
Magyar Nagyszótár szerkesztői a címszókat egyrészt a rendelkezésre álló 5 
legjelentősebb szótárból merítették: Ristié-Kangrga szerbhorvát-német, Be-
neáié horvát-lengyel, Drvodelié horvátszerb-angol, valamint Vuk Karad2ié 
és Drvodelié szótárából, másrészt viszont - érezve, hogy a felsorolt források 
egymagukban nem nyújthatnak korszerű korpuszt, újabb anyagot is gyűj-
töttek újságokból, folyóiratokból, könyvekből, meg az élőbeszédből is. 

A szerkesztők igen tág keretbe illeszkedhettek be, Kovács Kálmán sze-
rint: "A legfontosabb volt, hogy ne vegyünk fel Vuk előtti szavakat és 
jelentéseket, olyanokat, amelyeket azóta nem használnak." Ez a tág keret 
könnyen eredményezhette volna akár azt is, hogy a korpuszt elözönlik az 
elavult és tájszavak. Azonban ennek elkerülése céljából a szerkesztőség 
"minden további vita nélkül" megállapodott abban, hogy valóban törekedni 
kell az elavult és a tájszavak csökkentésére. 

A szavak felvételével vagy kihagyásával függött össze az a nehézség is, 
hogy a szerhorvát nyelvben egy-egy növénynek vagy állatnak nem ritkán 
20-30, vagy még ennél is több neve van. Ezt a szokatlan bőséget Kovács 
Kálmán a szerbhorvát nyelvterület földrajzi tagoltságával és történelmi 
felosztottságával magyarázza. A kérdést illusztrálva elmondja, hogy a csapó-
sügérnek (Perca flaviatilis) 85, a búbos bankának (Lepupa epops) még 109 
nevét gyűjtötték össze. Természetesen tagadja, hogy mind a 85 vagy 109 
nevet fel kellene venni a szótárba, ugyanakkor azonban azt is hangsúlyozza, 
hogy "nem kis körültekintést kíván a leggyakrabban használt 8-10 név 
kiválasztása sem". A homoki vipera (Vipera ammodites) M. Hirtz gyűj-
tésében 208 szakmai és népi névvel szerepel. A szótár első kötetébe (A-M) 
tartozó 103 nevéből a szerkesztők csak ötöt dolgoztak föl. 

Azt hiszem, tanulságos lesz Kovács Kálmán még egy reagálását ide 
iktatni, amelyben a már megjelent I. kötetre érkezett véleményekre válaszol: 
"Most az a kifogás merült fel, hogy aránytalanul bő a botanikai és he-
lyenként a zoológiai kifejezések értelmezése... Ha külön kiszednénk akár-
melyik szakma akármelyik nagyobb szótárban feldolgozott anyagát, biztosan 
kikerülne belőle egy valamirevaló szakszótár, nem csak a botanikai és 
zoológiai részre... De ha szótárunk a feldolgozott botanikai vagy más 
anyagnál többet vett volna is, akkor is távol esne egy-egy derekas szótártól. 
Ugyanis, ha tudjuk, hogy mintegy ezerötszáz almafajta létezik, akkor a 
szótárunkba fölvett és fölveendő - mondjuk - százötven almafajta messze 
van a sokhoz. Inkább a kevéshez áll közel." 

A Szerbhorvát-Magyar Nagyszótár szerkesztőinek pozitív gyakorlata 
volt, hogy a jelentéstördelő arab számok után csúcsos zárójelben a címsza-
vakat, illetve azok esedékes jelentését szinonimával (v. szinonimákkal) 
magyarázták. Erre a gyakorlatra más szerbhorvát vezérnyelvű nagyszótá-
raknál is találunk példát, ezek szolgáltak példaképül az említett gyakorlat 
alkalmazására. Ezenkívül Kovács Kálmán hivatkozik is Svetozar Markovié 
belgrádi nyelvészre, aki azt tanácsolta a szótár szerkesztőinek, hogy a 
szerbhorvát szavak egyes jelentéseit lássák el "szerbhorvát szinonimákkal 
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vagy rövid magyarázatokkal, hogy a diferenciált jelentéseket mindjárt könz-
nyebben azonosíthassák..." 

Azért jelentős ez az eljárás a kifordítás, illetve a nyersszótár felhasz-
nálása szempontjából, mert a szinonimák az arabszámmal jelölt jelentés 
esetében igen gyakran a magyar címszók ekvivalensei. 

Ezt bizonyítja a reő szócikk jelentéspárjainak a megfordításából készült 
szószedet. 

reő/.../ 1. /jeziőka jedinica/szó 
2. /izraz, izreka/ szó, kifejezés, szókapcsolat, szóhasználat 
3. /odrednica/ címszó, szó 
4. /govor, govorenje/ szó, beszéd, beszélés 
5. /razgovor, raspravljanje/ szó, beszéd, beszélgetés, társalgás, 

tárgyalás, vita 
6. /beszeda/ beszéd, mondás, mondat, szó 
7. /reő u diskusiji/ szó, felszólalás, hozzászólás, szólás 
8. /obeéanje/ígéret 
9. /pravo odluőivanja/ beleszóás, szó 

10. (fig) /krik/ szó /megnyilvánulás/ 
11. /jezik/nyelv, szó 
12. /tekst/szöveg 
13. (eccl) igem szó 
14. krilata reő szárnyasszó, szállóige 

beleszólás 
beszéd 

beszélés 
beszélgetés 
címszó 
felszólalás 
hozzászólás 
ige 
ígéret 
kifejezés 
mondás 
mondat 
nyelv 
szállóige 
szárnyasszó (corr!) 
szó 

9. reő < pravo odluőivanja> 
4. reő <govor, govorenje> 
5. reő crazgovor, raspravljanje> 
6. reő <beseda> 
4. reő <govor, govorenje> 
5. reő < razgovor, raspravljanje > 
3. reő < odrednica > 
7. reő < reő u diskusiji > 
7. reő < reő u diskusiji > 

13. reő (eccl) 
8. reő < obeéanje > 
2. reő < izraz, izreka > 
6. reő <beseda> 
6. reő <beseda> 

11. reő < jezik > 
14. reő, krilata reő 
14. reő, krilata reő 

1. reő cjeziőka jedinica> 
2. reő < izraz, izreka > 
3. reő < odrednica > 
4. reő < govor, govorenje > 
5. reő crazgovor, raspravljanje> 
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szóhasználat 
szókapcsolat 
szólás 
szöveg 
tárgyalás 
társalgás 
vita 

/megnyilatkozás/ 

6. reč < beseda > 
7. reč < reč u diskusiji > 
9. reč < pravo odlučivanja > 

10. reč <krik> fig 
11. reč <jezik> 
13. reč (eccl) 
2. reč < izraz, izreka > 
2. reč < izraz, izreka > 
7. reč <reč u diskusiji> 

12. reč < tekst > 
5. reč < razgovor, raspravljanje > 
5. reč < razgovor, raspravljanje > 
5. reč < razgovor, raspravljanje > 

Persze, a megfordítás nem azonosítható a kifordítással, 
glavit 1. /glavan/ fő, fontos, tekintélyes 

2. /lep/ szép, szemrevaló 
3. (obs) /glavat/ fejes 

A jelentéspárok elemeinek a mechanikus megfordítása után a fő ek-
vivalense lenne a glavit, ugynígy a szép-nek, a szemrevaló-nak és a szócikkben 
előforduló magyar szónak is, ami természetesen távol áll a valóságtól. 

A szócikkek jelentésanyagának a mechanikus megfordítására semmiféle 
komoly szótári munkát sem lehet alapozni. - De nem úgy a kifordításra, 
amely összehasonlíthatatlanul gazdagabb anyagot biztosít az induló mun-
kátalokhoz-

Ezt szemlélteti a szép címszóhoz kifordítás útján összegyűjtött anyag. 
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<z 2 4 U sztp 

OOo szápen hangzó blagoglasan (a) 

OOO nagyon szépen fogad vkit primiti koji bogi:.a Jako 

003 Váp rá u t o i a n * čaroban <dtvan> 

000 káprázatosan * čarovlfc 

O?t «. dall <l#jú, leány> dllber <m) 

040 «, sz4ps«ges, dali dilber (a lndcl) 

040 a * !1áró dilber-Kara 

000 szápan vagyunk! (ir> divota jedna! 

500 Irtó • , pokollan/eIbüvolSen • davolsV* lepa 

sz 2411 »záp f 01. folytatás) 

000 • , gyönyörű íuzel (a indcl prov) <l*k. kras£ii> 

000 esztétikus, », müvászi. iilfitt e i t í t U a n (*> 

001 esztátikus, lilttii, », művátzi eatítjki (a) 

02r> ». cilnoti helyes far (a indcl) <fan> "I 

007 < ki« tártaság <ir> fino dryítvo 

001 X kivül *> balül rút Spolja gladac • Iznutra jadac 

003 dall, • glavan (a) <obs) <stasit> 

OOV », u m r t v i l i glavit (a) <lsp> 

005 dali, » glavni <a) <obs> <stasit> 

íz 2411 szép < 02. Folytatás) 

005 szebb mlndan lángnál glavnijl od j.jlí levojke 

0?^ • , a, keze imavatl (vi prov) na lap; ruka 

02í> »• keze, van imavatl (vi, prov) ma lsps ruka 

1 Otí nam • tálad to nisi lapo izveo 

079 X kívül máz i. bellii frászi kívül ». bel'Jt rút spoljé 
kalaj, a iznutra belaj 

097 X kb. • a rizsa, de szúró* a tüskéje l~p*. j«- kalin» 
gledati, al le gr,ka zobati 

00t * ücsém kićeni bratac 

002 tetszetSs,; l i l t m , tarka, • koketan (a) <o »tvarima 
ukusan, lep>' 
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u 2413 

OOS 

003 

00? 
0Ó3 
101 

001 

opi 
0Ö1 

SZ 2'! 1 1 
000, 

ooo 

003 

oot 

00? 

000 
. 003 

00? 

it 2411 

003 

000 
HO 

10' 

ooo 

100 

«zip < 09. folyU-tis) 

y. * sit a vaikaput i« kinyitja < M g > »I«**« vei gvotdena 
vrata otvara 

• . helyes spretan (a) <íep, skladan;' 

szemrevaló, » strojan 

csinos svican (a) <Zlap> 

« a bor folyása vino ;Je lepo na to*u 

* ores hasnak nam elég a • si« j U l n c m trbuhu ne vred« 
lepe raci« nago komade 

kies, kedve s» •» ubav (a) 

* mezfi ubavo polje 

s iép (. 10. i"ol y tatás ) 

csinost bájos, * ubavan <a> 

szépség, *, bájos <nü> Obavica (f> 

teszi a szépet <fig> udvaracki i 
szebbé tevés uíepianje (n) 

gyönyörű *i olyan hogy festeni sem l jhí t sztbbet lep 
kao upisan 

nagyon * velelepan (a) <prekrasan, vei*í*nstven> 

». derűs, darolt veseo <a> <lep. v n t r > 

derék emberi » szál ember zametica (f prov> CVríns 
osoba> 

szép .__„ 

jóképű, csinos, « zgodan;<a> <lep> 

jóképű, • zgoduian (a) <isodar<> 

*, gyönyörű zor <a indclj <lep> 

». gyönyörű zoran <a>' <1ep} 

a, gyönyörű lórit <a prov) <lep> 

•< gyönyörű zorli (a indcl) <lep> 

'. S1. f o ly t? tás ) 
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»t 2411 

ooo 
ooo, 
ooo 

io:> 

tos 
000 
00 t 

19V 

«I 2411 

000 
CO i 
00? 
003 

000 
001 
04?' 

003 

00?. 

II 2'! 11 i 
000 
003 

003 

001 
003 

007 

00? 

OV?, 
000 

SZép '. 06. fol/tattl) 
• <nS> szépség lepotic« f t ) 

• <n8> szépség lapot inj« (f) <lepotics> 

agylk szebb. mint a másik/ egyre si«! jt- Í-. siebbeV SZ« 
lapli i lepli 

tetszetBs, *. szemravalár. elSSislo lli»n 1.11 (obs> <lep> 

t f t m U i . szemrevalit előkelő llini u ) (obs) <l*p> 
i taszi a szépet ljubovati (vi lntr jro^ ob«-) CudvaratO 

nagyon «j gysnysrü . lepa koo lutka 
i 

X * szóval az srdogst is meggyőzik <ti4«!hi t<«tt gvozdena 
vrata otvaraju 

szép i 07. ro I y tatás ) 
X «1st» legszebb íveiben u najbilj'n godinama iivota 

nam • nalap (a) 

• nS (fig) nimfa <lepotiea> 

no. szépen vagyunk! (lr) lepa parad: 

rózsás (arcú) »> szépséges pembe (a i,viel» 

• táj pitomina 

• lett az ldS podesilo se lepo vreva 

túl • prelep (a) 

túl * 8 tehozzád ona je prelepa za tebe 

szép i 03 folytatás) 

» n8 pralasnlca <lepot'<-»> 

kellemes« vonzót • prijatan (a) 

* táj prijatan predao 

csinost tetszetőst formáét * prikladan <ai <igodan> 

kallamast vonzót * priman (a) 

átkozottuli « pusti (a) apa jet pusta! 

» szál férfi sevlija (flg f/m> 

• szál n8 'savi1 ja (f) (fig f/m) 

a ház * helyen fekszik kuća ja lepc situirana 
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• z 2411 szép C 03. TOli/t^til) 

001 a * niím krasan <s ) poí 

101 ». b4jos, gytinytirD <n8> krasnica <f> <l»potica> 

001 dall4s. termetes, * < f í r n > f ér f 1s zép ;. dalia krasnlk fm 
voc) <Iepotan> 

004 • krfan (a) (obi) <lep> 

000 törékeny« szikiét, «, jé, hatérozett. trht. n«héz. r o m 
krini (a) 

004 • krini (a) (ob«) <l«p> 

?01 * lap (•) 

?01 a * nem lepi pol 

sí 2411 i z ép < 04. folytatás) 

201 • hang lep glas 

?01 »> mint ai eleven kép lap kao «lili. 'no upisan 

rot agg • napon jadnog lapog dana 

P01 * i d e lapo vreme 

201 * dolgokat hallottan rélad (ir> l<p< ü r »tvari fuo iá. 
tebe! 

201 * kor lapa «tarost 

r>01 * ember lap iovek 

201 a • aregség lapa starost 

20? ez mind • él jé, íe... «v» je to lepo i -rs^uo ali... 

«J 241) szép 05. falytcttst 

100 <a> • lapo <n> 

1 f»0 a szépről o lapom 

100 a • mindenkinek tetszik lepo je s.tkem« milo 

100 mindent szeretek, ami • ja volim zve l*po 

201 • tBle lepo je od njega 

201 ai aztin • dolog lepo bogami 

000 <a> • leányé lepojíin <lepotiii^> 

000 • leénij llepojka 

001 • <férf1> lapotan <m t.il <lep iovtV> 
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A készülő szótárunkba a szép szócikk megközelítően a mellékelt vázlat 
szerint kerül be. A vázlatba iktattuk mindazt az anyagot, amit a kifordításból 
hasznosíthatónak véltünk. 

szép I. szebb, legszebb a 
Í. a) ctetszést keltő> lep, krasan; <helyes> skladan, spretan; <eszté-

tikus> estetiéan; nagyon ~ vrlo lep, prekrasan, velelepan, veli-
Canstven, lepa kao lutka; őlbűvölően ~ Caroban, Carovit; davolski lep 
fig; túl - prelep; nem szép - nelep; <jóképű, csinos > lep; zgodan, 
zgoduSan; ~ férfi lep Cövek; lepotan; < szemrevaló > glavit; - szál 
ember sel krána osoba a - nem sel lepi/krasan (s)pol; ~ lett az idő 
podesilo se lepő vreme; egyik szebb mint a másik - sve lepái i lepSi 
b) < szellemi élvezetet nyújtó> ~ hang lep glas 
c) < (csupán) tetszetős > lep; liéan o'os üres hasnak nem elég a - szó 

gladnom trbuhu ne vrede lepe reéi 
2. a) < kellemes, kedvező > ~ táj prijatan predeo; pitomina mindent 

szeretek, ami - ja volim sve lepő 
b) cörömmel teli> - tőle lepő je od njega nem ~ tőled to nisi lepő 

izveo 
c) < derült, tiszta > 
d) obs sel < szeretett, kedves > 

3. a) sel < erkölcsileg kiváló > 
b) <elismerésre méltó> - kor lepa starost ez mind - és jó, de... 

sve je to lepő i krasno ali 
c) <barátságos (megnyilatkozás) prijatan, prikladan, zgodan 

4. <a maga nemében jő (állapoban levő)> 
5. ir < hitvány > ez aztán - dolog lepő bogami - dolgokat hallottam 

rolád lepe sam stvari Cuo za tebe - kis társaság fino druStvo 
6. cnagy, tetemes > 
7. < időpont megnevezésének nyomosítása> egy ~ napon jednog lepog 

dana elete legszebb eveiben u najboljim godinama áivota 
8. fam 
n . adv < szépen > 
III. e, -et sb 1. a) phil is <szépség> (a) - lepő a -ről o lepom a -

mindenkinek tetszik lepő je svakome milo 
b) < ilyen tárgy, dolog > 

2. <fiatal nő> lepotica, lepotinja, krasnica; <leány> lepojka a - leányé 
lepojőin 

3. < kedvező, tetszetős dolog > 
4. vminek a -e (-je) <(leg) szebb v. legértékesebb része > 

teszi a -et (vkinek) <a) udvarok> udvarati <b) hízeleg > 
- szóval az ördögöt is meggyőzik medena usta gvozdena vrata 
otvaraju 

A modern kétnyelvű szótárak bár felhasználnak régies és tájnyelvi eleme-
ket is - ezt bizonyos mértéktartással teszik, ugyanakkor jelölik is az említett 

3 



456 PATÓ IMRE 

rétegbe való tartozást. A mértéktartás elve számunkra is követendő példa, 
meg az is, hogy a kivételes, ritka esetben értelmezésül fölhasznált hasonló 
elemeket ugyanúgy következetesen jelöljük, hiszen nem egy egetben előfor-
dul, hogy egy-egy köznyelvi szóvak az ekvivalensei (szinonimái) különféle 
stílusrétegekből kerülnek elő. 

Egyetértünk Magay Tamással, amikor megállapítja, hogy a stiláris minő-
sítés, illetve a megfelelő stílusértékű ekvivalensek megválasztása a kétnyelvű 
lexikográfus legnehezebb feladata. Ebből a szempontból a lehetetlenre 
vállakozik minden szótáríró, akinek nem anyanyelve a célnyelv. 

Kár volna a készülő szótárra nézve a kifordított anyagból a lehetőség 
határain is túl "hasznosítani" olyan anyagot, amely már a Szerbhorvát-
Magyar Szótárban is tehernek számított. Ilyenek például a kifordítás ered-
ményeként lehetséges címszóként felkínált hibás kifejezések ("szárnyasszó"), 
vagy állandósult szókapcsolatoknak vélt magyarázó értelmezések, szószerinti 
fordítások, magyarázó körülírások ("szép a rózsa, de szúrós a tüskéje", 
"kívül szép, belül rút" /= spolja gladac, iznutra jadac/; netán a hús címszó 
alá "kolbászka alakú, vagdalt hús" /= éevapőiéi/stb. 

Néhány gondolatot vetettem fel csupán, korántsem merítve ki a téma 
egészét. Hiszem azonban, hogy az érdeklődők továbbgondolják az elmondot-
takat és alkalomadtán hasznos észrevételekkel egészítik ki. 
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