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SZÓTÁRSZEMLE

Óvakodjunk az ingyenes angol–magyar  
és magyar–angol online eszközöktôl!

A Modern Nyelvoktatás megbízásából volt szerencsém – anonim – lektori véleményt írni az 
Óvakodjunk az angol–magyar és magyar–angol online szótáraktól?! című (és akkor még ál-
talam nem ismert szerzőjű) cikkről. A cikknek a címből is részben kiderülő mondanivalójával 
– miszerint a vizsgált művek több kárt okoznak, mint amennyi segítséggel szolgálnak – mesz-
szemenően egyetértettem. A lektori jelentésembe foglalt megfontolások figyelembevétele után 
hasznos írásnak véltem, vélem.

Ahhoz azonban, hogy a cikk (a továbbiakban: ÓAMOSZ) üzenete maradéktalanul eljusson 
az olvasóhoz, aki nem feltétlenül angolos, nem bizonyosan onlineszótár-használó, és bizonyo-
san nem lexikográfus, úgy véltem, hasznos lenne kétféle kiegészítés:

• Pontosítani kívántam néhány dolgot, amelyeket elnagyoltnak vagy nem eléggé határo-
zottnak tartottam; ahol valamely információt nem véltem elég nyomatékosnak, ott külön 
hangsúlyt helyeztem rá.

• Ahol érzésem szerint a cikknek jót tettek volna bizonyos információk, azok közül néhá-
nyat közre kívántam adni. Nem állíto(tta)m, hogy a szerző nem rendelkezik ezekkel – csak 
annyit tudhatok, hogy a cikkből ez nem derül ki.

A szerző joga annak eldöntése, hogy a tanácsokat mennyire veszi figyelembe. A cikk az Ol-
vasó előtt álló formájában (Modern Nyelvoktatás XIX. évfolyam, 4. szám, a továbbiakban: 
FZSM1) több tekintetben el is tért az eredetitől. Szembeötlő jele volt ennek az új cím: Az in
gyenes angol–magyar és magyar–angol online szótárakról. Az új cikk számszerűleg is több 
anyagot elemez. Amikor a lektori véleményt írtam 2013 májusában, az „angol magyar online 
szótár” begépelésére az első találatok között az Akadémiai Kiadó online szótára is előjött: 
http://www.szotar.net. Az FZSM-ben ez már szerepelt is.

A szerkesztőséget az akkori lektori vélemény (reményeim szerint emészthetővé) átdolgozott 
változatának közlésére kértem. Nem lenne értelme viszont, ha most az Olvasó egy olyan 
írásra (ÓAMOSZ) reagáló cikket olvasna, amely írást magát nem ismeri. Jelen cikkemben 
tehát a bővült, átalakult cikk (FZSM) néhány gondolatához is csatlakozom.

Az ÓAMOSZ tíz művet vizsgált, amelyeket ugyanúgy táblázatba foglalt a cikk elején, mint 
most az FZSM. Ehhez jött hozzá tizenegyediknek a Topszótár. Az FZSM ezzel szemben már 
tizennégy online művet sorolt fel a cikk eleji táblázatban; mivel ebben a Topszótár ismét nincs 
benne, az új cikk a Topszótárral együtt összesen tizenöt művet vizsgál. Ebben a tizenötben 
viszont már a http://www.szotar.net is benne van.

1 Az új cikkre a szerző, Felvégi Zsuzsanna Mária nevének rövidítésével utalok, ezzel is jelezve, hogy 
a szerző immár nem anonim.
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Általános megjegyzések: szótárak vagy sem?
Legfontosabb általános megjegyzésem az volt, hogy már a címben is határozottabbnak kelle-
ne lennie a tiltásnak: az „óvakodjunk” felkiáltójellel kellene, hogy álljon. Ez most már az 
FZSM-nél nem is szerepel. Reményeim szerint mégis hathatósan lebeszél mindenkit arról, 
hogy használja ezeket az online szótárakat. Még két változtatás mellett döntöttem: a jelen írás 
címében a „szótár” szót „online eszköz”-re cserélem, és az „ingyenes” szót is szerepeltetem.

A címbéli tiltás ugyanis csak az ingyenes (angol–magyar–angol vagy bármilyen) online szó-
tárakról szólhat, hisz csak ezeket vizsgálja. A nagy angolszász kiadók (egynyelvű) online értel-
mező szótárai például kitűnően megfelelnek az ideálnak. Szögezzük le tehát az elején a laikus 
olvasó2 kedvéért, hogy nem magával az online mivolttal van a baj.

Az ÓAMOSZ szerzője többször is visszatért rá (most pedig mintha az FZSM kimondatlan 
előfeltevése volna), hogy egy online szótárnak ingyenesnek kell lennie. Ezzel persze egyetért-
hetünk: a papírszótáraknak is, sőt minden könyvnek ingyenesnek kellene lennie (és akkor még 
el sem szabadult túlzottan a fantáziánk). Félő azonban, hogy ez nem reális: ehhez központi 
keretekből kellene a készítőket – szerkesztőket, számítógépeseket stb. stb. – fizetni. Amíg ez 
nem így van, addig – ingyen – senki nem fog vállalkozni az előállításukra. Nem világos tehát, 
hogy a szerző miért éppen az online szótárakra terjeszti ki az ingyenesség kívánalmát. Ha 
a papírszótárnál és a CD-nél (DVD-nél) ez soha nem merült fel, miért lenne az ingyenesség 
éppen itt egyenesen szükségszerű? Ha viszont a (ki tudja, mekkora reklámbevétel reményében?) 
mégis vállalkozik valaki az előállításukra, akkor lám, pontosan olyan minőségű lesz a termék, 
mint a cikkeinkben vizsgáltak. A csapnivaló végtermék pedig, ha lehetséges, még kevésbé ad 
felmentést az adatbázis illegális felhasználása alól, mint egy kitűnő szótár.

A vizsgált online eszközök célcsoportja, általános minôsége
Nem hiszem, hogy lenne a vizsgált online eszközöknek „megcélzott felhasználói csoportjuk”. 
Így azután egyik sem állítja – mert semmit nem állít a célcsoportjáról –, hogy tanulóknak 
szánnák. (Nyilvánvaló, hogy bármely (nyelvű) szótár egyfelől a tanulót, másfelől a nyelvhasz-
nálót célozza meg.) A felhasználói csoport megadására e „szótárak” felületein ugyanúgy nincs 
hely, ahogy semmiféle egyéb, rendszerint Előszóba, Útmutatóba, Használati utasításba kerü-
lő információra sincs: jellemzően minimális copyrightoldalt sem kínálnak. Tisztelet a kevés 
– legalább ebben – kivételnek!

Már az ÓAMOSZ több helyen helyesen írja is, hogy ezek nem szótárak, csupán listák. A cím 
mégis szótárakat, a cikk több helyütt szócikkeket említett, és szótárakat elemez (az ÓAMOSZ 
és az FZSM egyaránt). Címszók alá – szócikkfejbe és szócikktestbe rendezett – szócikkek 
viszont csak valódi szótárban vannak, egymás melletti párhuzamos hasábokba rendezett 
szólistákban nincsenek. A vizsgált online eszközök tehát nemcsak szigorú értelemben véve 
nem szótárak (az FZSM ezt már több helyen is aláhúzza), de a szótár legközönségesebb defi-
níciójának sem felelnek meg. Az alábbiakban az ÓAMOSZ cikkben elemzett weboldalakat 
most már online eszközöknek nevezem.

Ha a vizsgált eszközök ennyire nem felelnek meg a szótárakkal szemben támasztott köve-
telményeknek, akkor ma sem érzem jogosnak, hogy például felhasználóbarát voltuk szem-
pontjából összevessük őket. Ha egy könyvesboltban néhány percnyi vizsgálódás után hat 

2 Nyelveket beszélő, szótárakat használó szakemberként a Modern Nyelvoktatás egyetlen olvasója sem 
laikus. Az online világban általában is kevésbé járatos, nem angol szakos és (elektronikus) szótárakkal 
csupán felhasználóként kapcsolatba kerülő olvasótól az mindenesetre nem várható el, hogy az alább 
tárgyalt valamennyi részlet érdekelje.
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különböző angol papíralapú szótárról ingyenes voltukon túl az is kiderülne, hogy szerző, kiadó, 
impresszum nélküliek, de még egy e-mail cím sincs a „copyrightoldalukon” (annak ellenére, 
hogy maguk a szerzők tulajdon szellemi termékükként védik a művet); nincs előszavuk, 
használati útmutatójuk, súgójuk; enyhén szólva zavarba ejtő egyezéseket mutatnak; többsé-
gükben nem adnak kiejtést; nincs szócikkszerkezetük (mert nincsenek szócikkeik sem), stb., 
akkor lehet ugyan, hogy a vásárló ezek valamelyikét választaná, de metalexikográfiai munkát 
– értékelést – írni róluk (például felhasználóbarát voltukat szem előtt tartva) vajmi kevéssé 
volna érdemes.

Amennyiben a vizsgált eszközök ennyire rosszak, akkor úgy véltem – és az elemzett mű-
veket jobban megismerve egyre inkább úgy vélem –, egyenesen frivol dolog összehasonlítást 
végezni csupa másodlagos jellemző figyelembevételével. Ilyenek: a keresőfelületek kinézete; 
a keresési módok; az apróbb (vagy épp kevésbé apró) átírási és ejtésbeli hibák; ilyen-olyan 
technikai tökéletlenségek; az olyan szofisztikált jellemzők, mint a prediktív gépelés, az éke-
zetes vagy ékezet nélküli keresés, a közösségi szótárépítés lehetősége és módjai; a (legtöbbször 
a honlapokon tetten érhetően nem létező) frissítési gyakoriság; a fordítások pontatlanságai, 
illetve a forrásanyag (adatbázis eltulajdonítása és „feldolgozás” közben született) vállalhatat-
lan hibáinak ezrei; az amúgy is összevethetetlen szótárméretek3; az illusztrációkkal bővítés 
kívánatos volta; az átírás és/vagy a gépi (elegánsabban: text-to-speech) kiejtés elképesztő tö-
kéletlenségei; az egyes weboldalak reklámjainak még elviselhető mennyisége és elhelyezke-
dése stb. Ilyen szempontokat csakis valódi szótárak esetében szokás vizsgálni. Minthogy 
azonban az ÓAMOSZ mégis ezt tette, tartani lehetett attól, hogy ezzel óhatatlanul egy kalap 
alá véve őket legitimálja valamennyit. Ezeknek a szempontoknak a többségét a jelen cikkben 
(és a Modern Nyelvoktatás lapjain) nem lehetséges érdemben megvizsgálni. A rengeteg szem-
pontot mégiscsak behozó ÓAMOSZ cikk viszont kikényszeríti az alábbi elemzést.

Egy rejtélyes „adatbázis”: a Vonyó-lista
Az ÓAMOSZ cikk szerint a vizsgált művek közül egyedül a Webfordítás nem épül a „Vonyó 
Attila-féle adatbázisra”. Az FZSM (több más szótárral együtt) tárgyalja a szotar.net-et is, így 
most már két ilyen is van: a Webfordítás és a szotar.net. Az ÓAMOSZ maga is írja, hogy a Vonyó-
adatbázison alapuló online eszközök között „kísértetiesek az egyezések”. Ez sajnos magyarul 
annyit jelent, hogy a Webfordítás és a szotar.net az egyedüli nem „talált” adatbázisból dolgo-
zó online eszközök. A dolog pikantériája, hogy mivel a szotar.net az Akadémiai Kiadó online 
szájtja, így nem egyszerűen nem a Vonyó-lista az alapja, hanem ez az a mű, amely éppenség-
gel a Vonyó-lista – legális – forrása.

Az FZSM leszögezi: nem feladata megvizsgálni, hogy „a fent említett, illetve esetleges 
további szótárakat mennyire legálisan, használta fel Vonyó Attila”. Az itt feltett kérdést azon-
ban valakinek fel kell tennie. Az a válasz ugyanis, amelyet a szerző személyes megkeresésére 
adott Vonyó, enyhén szólva nem megnyugtató: „Felhasznált szótárakként az Országh nagy-
szótárra, az Akadémiai Kiadó műszaki szótárára […] hivatkozott”. Ha a talált egyezésekből 
következtetünk az összmennyiségre, láthatjuk, hogy az adatbázis maga nem sok munkát adott 
Vonyónak. „Felhasználni” lehetne ügyesen, a temérdek azonosság kigyomlálásával is – de ez 
hihetetlenül munkaigényes. A Vonyó-féle listát „felhasználó” többi tízegynéhány online esz-
köz sem vette erre a fáradságot.

3 A feldolgozott szóanyag mennyiségéről szólva az FZSM a „szó”, „bejegyzés”, „címszó”, illetve „jelen-
téspár” fogalmakat említi, mivel a vizsgált online művek ezekkel fejezik ki tulajdon méretüket. Csakhogy 
ezek alma–körte: (kivált definíció nélkül) összevethetetlenek.
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Az ingyenesen elérhető online eszközök nagy többségének tehát ez a bizonyos Vonyó-féle 
lista az „alapja”. Amit e sorok írója már recenzensként sem értett, és sok éve nem ért, az ez: 
hogyhogy nem kérdezte és kérdezi meg senki, hogy ugyan mitől lesz Vonyónak (vagy bárki 
másnak) egy ekkora kétnyelvű adatbázisa? Valaki ingyenessé tette tán az akkoriban egyetlen 
ilyen méretű angol–magyar–angol adatbázist, az Országh László-féle nagyszótárt (és melles-
leg az Akadémiai Kiadó Műszaki szótárát, amely már akkor annyira elavult volt, hogy a fel-
újításával sem volt érdemes a kiadónak foglalkoznia)?

Ha valamennyi vizsgált online eszköz egyazon – régi és kétes eredetű – adatbázisra épül, 
akkor nem érthető az ÓAMOSZ szerzőjének feltételezése, hogy „eleve digitális platformra 
készítették ezeket”. Nyilvánvaló, hogy semmiféle platformra nem készítették őket, hanem jó 
esetben digitális platformra dolgozták át, és minimálisan megváltoztatták/bővítették – már 
amelyiket. Persze a digitalizálást sem kell nagyon misztifikálni, mert a „Vonyó-lista”, illetve 
annak forrása eleve elektronikus fájl alakú. A vizsgált online eszközök saját hozzáadott know-
how-ja így gyakorlatilag ennyi: a keresőfelület kialakítása. Az is így érthető meg, hogy az 
ÓAMOSZ cikk – de még most az FZSM is – a legtöbb vizuális információval és érdemi ösz-
szehasonlítással a keresőfelületekről szolgál.

Nézzünk hát tanulságos példákat arra, miként bukkan fel a „Vonyó-lista” – legtöbbször 
ráadásul a rá való hivatkozás nélkül – az online eszközök többségében!

A rejtélyes „adatbázis” és széles elterjedtsége
A súlyosan megrakott asztal
A „Vonyó-listán alapuló” online eszközökben vérmérsékletünktől függően a bosszantó vagy 
szórakoztató egyezések listája végtelen: az alábbi példák tetszőlegesen sorolhatók.

Ha a magyar Google-ba („ és ” jel közé) beírjuk a következőt: a súlyosan megrakott asztal 
roppant egyet, összesen 66 találatot kapunk. Ez persze nem 66 különböző „online szótár”, 
hanem tízegynéhány online eszköz összesen 66 bejegyzése. Közöttük van a Topszótár is.

Ha a legrégebbi elérhető (legális) elektronikus szótárhoz akarunk visszamenni, ahol ugyan-
ez a súlyosan megrakott asztal roppant egyet kifejezés szerepel, a Scriptum cég által készített 
1996-os Országh László-féle „GIB” szótárhoz kell fordulnunk. Találjuk ki, vajon az Országh-
szótár melyik szócikkéből származik Vonyó kifejezése! Valószínűleg nem sikerült: az angol–
magyar rész again szócikkéből. A GIB elektronikus szótárban ez áll: the loaded table groaned 
again – a súlyosan megrakott asztal roppant egyet. Az internet valamennyi online eszköze 
ettől a ponttól kezdve egy az egyben ezt a példát hozza (mit sem törődve azzal sem, hogy az 
angol again magyarul aligha jelent egyet). Látható, ami ezekbe egyszer így bekerült, az soha 
ki nem kerül: ezt ugyan mind átvette, de egyik se korrigálta azóta sem. Egyetlen szerkesztő 
ezeken a teljes anyagokon soha nem rágta át magát. (Természetesen egyetlen ember számára 
ez lehetetlen feladat is volna.)

A Vonyó-lista a MEK-ről HTML formában és tömörített fájl formájában is letölthető: az 
ebből kibontható „program” anyaga ugyanaz.

A „Vonyó-szótár” e verziója egy kattintható angol–magyar és egy magyar–angol betűsor-
ral nyit: itt választhatjuk ki a keresett szó betűjét, majd egy listából magát a szót. A nyitóoldal 
(1998 óta változatlan) ismertető szövegét tanulságos egészében idemásolni:

Az itt található szótár a Magyar Szabad Szoftver Alapítvány archívumából (ftp://almos.vein.hu/
ssa/szotar) származik. Az eredeti szókészlet Vonyó Attila (vonyoa@almos.vein.hu) gyűjtése, 
melyet folyamatosan bővít és javít. Mivel az SSA csak némi késéssel veszi át a módosításokat, 
ezért az archívumukban található 1996. szeptemberi dátumú 0.0.2 verziót kiegészítettem az At-
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tila homepage-én (http://almos.vein.hu/~vonyoa) levő szótárban talált új szavakkal (1997. decem-
beri állapot). A MEK változat így most 185 133 tételt tartalmaz, ez kb. 67 ezer különböző angol 
szóalakot jelent. A szókészlet semmilyen szempontból nem tekinthető teljesnek, és nyelvi szem-
pontból sincs ellenőrizve. A WinWord angol és magyar helyesírás-ellenőrző programjával meg-
próbáltam a komolyabb íráshibákat kijavítani benne, és töröltem a duplikátumokat. A szótár je-
lenlegi állapotában nem tartalmaz kiejtési útmutatót, a szavak használatára utaló megjegyzéseket 
vagy részletes szómagyarázatokat.

Számos kérdés felvetődik e rövid leírást olvasva. Ezekből ötöt ideírok.

(a) Mi volt 1998-ban az a Szabad Szoftver Alapítvány (rövidítve miként SSA?), hogy annak 
archívumában százezres nagyságrendű angol–magyar–angol adatbázisok akadtak? E 
kérdésre a mai Google keresés nem sok jóval szolgál: ftp://almos.vein.hu/ssa/szotar 
címen az archívum nem él. Az almos.vein.hu ma ide visz: http://www.uni-pannon.hu/ 
– ez a Veszprémi (ma Pannon) Egyetem, ám e lap keresője „Vonyó”-ra nem ad találatot. 
Vonyó pedig még néhány hónapja is itt volt elérhető, itt viccelődött, innen küldött 
„szótárához”; ez most is elérhető: http://almos.vein.hu/~vonyoa/SZOTAR.HTM (leg-
utóbbi frissítés: 1999. 10. 09.). Itt Vonyó tovább viccelődik4.

(b) Ami a mennyiséget illeti: a MEK azt tudatja velünk, hogy ez a 185 133 tétel voltaképp 
67 ezer „különböző angol szóalak”. Nem tudni, mit jelent itt a „tétel”; nem tudni, mi 
a „szóalak”; nem tudni, miért csak az angol szavakról van szó. Ez a méretadat teljes-
séggel használhatatlan.

(c) Azt, hogy valamely szótár szókészlete „nem tekinthető teljesnek”, szótárakhoz kicsit 
is értő ember nem írja le, mert minden (igazi) szótárra evidens.

(d) Mitől vannak/voltak vajon Vonyó Attila „gyűjtésében” íráshibák és duplikátumok?
(e) Miért kell a MEK-nek egy ilyen „gyűjteményt” befogadnia? Miért nem kell valódiságát, 

minőségét, friss voltát ellenőriznie? És utólag foltozgatnia?

A szofisztikáltabb keresési lehetőségeket nyújtó és komolyabb Topszótár adatbázisáról elég 
megjegyezni, hogy az asztalra keresve itt is előkerül a következő pár: a súlyosan megrakott 
asztal roppant egyet – the loaded table groaned again. Viszont dicséretes módon legalább van 
impresszuma, ahol – kevésbé dicséretes módon – többek között ez szerepel: „A topszotar.hu 
webszájton található tartalom Deák Imre (kiadó) szellemi tulajdona.” Szerepel itt néhány 
(szoftveres?) „fejlesztéshez felhasznált forrás”, köztük a Vonyó-lista is.

Balaton-tó, az egészség helyreállítója
Ha a MEK fent említett állományában a magyar–angol A–Á betűt kinyitjuk, egy 9138 sorból 
álló óriásdokumentumot kapunk. Ha ebből valaki arra gondolna, hogy ez 9138 szó (és ebből 
ráadásul a szótár méretére próbálna következtetni5), ki kell ábrándítanunk: e mennyiség első 

4 Az olvasó többet érdemelne, de Vonyó egy vicces „gondolatát” azért idézem innen: „Bár rendszeresen 
töltögetem és javítgatom a hibáit, sajnos soha nem lesz teljes, és soha nem lesz hibátlan, és soha nem 
lesz kész. De ahogy Jonny Rotten vágta a nagyközönség arcába: »A legtöbben jobban csinálnátok, mint 
mi, csak kurva lusták vagytok!«” (Letöltve: 2013. 08. 28.)
5 Egy magyar–angol szótár összmérete kb. 20-szorosa az A–Á betűnek. Vigyázat: a fenti 9000 nem szó, 
adat, bejegyzés (rekord), (lexikai) elem, hanem sor, tehát még ha a fent jelzett probléma nem létezne, 
akkor is – ismét – almát sikerülne körtével összevetnünk csupán.
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531 sora például nem A-betűs szó vagy kifejezés, hanem az a névelővel kezdődő mondat vagy 
egyéb példa:

– kezdve innét: a baj megtörtént → the fat is on6 the fire
– ezen át: a súlyosan megrakott asztal roppant egyet → the loaded table groaned again
– egészen eddig: a Balaton majd helyrehozza egészségét.

Ezek egy része az őket alkotó egyéb szavaknál aztán éppenséggel nem szerepel: a baj meg
történt nem jön elő sem a baj, sem a megtörténik beírására; a the fat is on the fire nem szerepel 
sem a fat, sem a fire elemeknél. Ha tehát valaki a baj vagy a megtörtént szóra, a fat vagy a fire 
szavakra keres, soha nem jut el ezekhez a kifejezésekhez.

Arra a betűsorra, hogy Balaton will set her up, a Google 51 találatot ad, a Balaton majd 
helyrehozza egészségét példára 64 találatot. Ezek ismét nem mások, mint az ÓAMOSZ cikk-
ben, majd az FZSM által vizsgált online eszközök. Ne tekintsünk el attól sem, hogy a Balaton 
angolul nem simán Balaton, hanem Lake Balaton. A Google, amely a hibás alakra tehát 51 
találatot hoz, a helyes „Lake Balaton will set her up” keresésre7 nulla találattal szolgál. Szépen 
megmutatkozik, hogy ezt a hibát egyetlen szerkesztő sem korrigálta – mondanánk, ha naivan 
azt gondolnánk, hogy volt szerkesztőjük.

A Balaton will set her up → a Balaton majd helyrehozza egészségét páros egy EU-dict nevű 
online termékben is szerepel (© 2013 EUdict.com by Tomislav Kuzmic). Vonyó „adatbázisa”, 
lám, ilyen messze is eljutott.

A honlapból, amely a Vonyó-féle „szótárat” köznapi, műszaki és szlengszótárnak hirdeti 
(http://almos.vein.hu/~vonyoa/SZOTAR.HTM), fogalmat alkothatunk arról, mennyire vehető 
komolyan ez a munka. Persze ugyanez a jókedv a SZTAKI honlapján (http://szotar.sztaki.hu/
engineroom) is dübörög:

SZTAKI Szótár titkok a Kutatók Éjszakáján
2012. szeptember 28-án, pénteken az MTA SZTAKI is különböző programokkal várja a Kutatók 
Éjszakájában bolyongókat. […] Az igazán szerencsések meg is érinthetik a Szótár készítőit. Addig 
is, amíg regisztrálnak, zakatoljon az Önök fülében is a Mizu Kutatók Éjszakájás átirata.

SZTAKI Szótár sok pont null – The közösségi szótárazás strikes back
Kedves Szótárazó pajtások!
Kicsit Jedi, mi? Lézerkardozás, birodalmi csillagrombolózás, aztán meg az új SZTAKI Szótár? 
Ki van ez találva…

Újszótár is coming 
Üdv, helló, jónapot, csácsumi, kezitcsókolom!
Amint a kedves szótarazó pajtások már értesülhettek róla, készül a SZTAKI Szótár új verziója. 
Konkrétan [sic!] ez az, illetve ez lesz az. Jelenleg a szolgáltatás funkcióinak és hatékonyságának 
tesztelése zajlik. A […] hatékonyságot pedig mi nézegetjük, hogy vajon a szervereink ventilláto-
rai [sic!] a sok bökdöséstől elkezdenek-e pörögni, mint a hátára ejtett teknősbéka az üvegezős 
játékban.

6 Helyesen: in the fire. A vizsgált online eszközök egy része viszont a nem létező on the fire alakot is 
hozza.
7 Itt a beírásnál természetesen a kisbetűs írásmód is megfelelne.
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Ép tesztben ép lélek
Kedves szótárazó pajtások!
Itt van hát a második béta. Akár gammának is nevezhetnénk, de az talán túlságosan nagyzoló 
lenne. Különben is, az állandó bétaság másoknak is bejött már.

SZTAKISzótár/m
Kedves szótárazó pajtások!
Adott a következő feladat: van egy SZTAKI Szótárod (szotar.sztaki.hu), amit ha elosztasz „m”-
mel, akkor az nem kevesebb lesz, hanem több. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy ez egy nagyon hülye 
feladvány, amit csak azért erőszakoltunk ide, hogy elmondhassuk, Tominak és az iPhone-os 
szótárának új kihívója akadt: Peti és a mindenes mobilszótár. És bár ez úgy hangzik, mint „Jamie 
és a csodalámpa”, ennek mégis van értelme, el is mondjuk miért.

Ha az Olvasó most erős zavarban van – én is.

The közösségi szótárazás
Véleményem szerint a fenti The közösségi szótárazás strikes back cím nem annyira vicces, 
viszont értelme sincs. Miért vág vissza? És micsoda az a közösségi szótárazás? És hogy van 
ez angolul8? És miért nem angolul áll az angol mondatban?

Az ÓAMOSZ foglalkozik a vizsgált online eszközök közösségi jellegével, és helyesen arra 
is felhívja a figyelmet, hogy e téren sem minden fenékig tejfel. Itt is határozottabban meg 
kellene írni: ha nem tudni, mekkora hányad a felhasználóktól kapott (és persze ellenőrizetlen) 
szókészlet – nem tudni; ha nem tudni, mely szavak kerültek be így – nem tudni; ha nincs egy 
hivatásos szerkesztői „zsilip”, amely garantálná a színvonalat – rendszerint nincs, de olyan 
műveknél nem is lehet, amelyek oldalát utoljára 1997-ben érintették; akkor az interaktivitás 
csak tovább ront az amúgy is tragikus helyzeten.

Nem vállal felelôsséget
Az ÓAMOSZ cikk szerint az OnlineSzótár az egyetlen, melynek magánember a létrehozója 
(nem világos, hogy Vonyót miért nem ide kell számítanunk). Egy bizonyos B. Boldizsárról 
van szó, aki mellesleg nem magyarországi, hanem topolyai: az oldal ide utal: Narodna biblioteka 
Bačka Topola. „Rólunk” oldalán ezt a különös kijelentést olvashatjuk: „Az adatok pontossá-
gáért nem vállalok felelősséget”. Vajon ki vállal, ha nem a „szerző”, illetve – a valamennyi 
esetben megfelelőbbnek tűnő terminussal – „közzétevő”? A súlyosan megrakott asztal roppant 
egyet → the loaded table groaned again mondatok mindenesetre ennek a bizonyos B. úrnak 
is ugyanebben a formában, ezzel a fordítással jutottak eszébe. Ugyanitt szó szerint szerepelnek 
a jól ismert következők is: a baj megtörtént → the fat is on [sic!] the fire; a balaton [sic!] majd 
helyrehozza egészségét → balaton [sic!] will set her up. (A már ismert hibákon kívül a Balaton 
itt kis b-vel szerepel.)

A legnépszerûbb online eszköz: a SZTAKI
A többi közül valóban kiemelkedő SZTAKI-féle szótárról érdemes lenne hosszan írni – erre 
itt nincs lehetőségem. Ehelyett a SZTAKI (valamint több más angol–magyar–angol és angol 
egynyelvű munka) iránt érdeklődőknek a következő cikkek olvasását javasoljuk (valamennyi-
nek a szerzője Wenszky Nóra):

8 Collaborative lexicography, avagy (end) user-driven lexicography, avagy crowdsourcing – a szótár-
csinálás (mellesleg sokat vitatott) „wikifizálása”.
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– A SZTAKI új ruhája: http://www.nyest.hu/hirek/a-sztaki-uj-ruhaja
– Egérrel az angolszótárakban [egynyelvű angolszótárakról, illetve lexikonról]:  

http://www.nyest.hu/hirek/egerrel-az-angolszotarakban
– Ingyenes angolszótárak a neten [egynyelvű angolszótárakról]:  

http://www.nyest.hu/hirek/ingyenes-angolszotarak-a-neten
– Szótár a topon [a Topszótárról]: http://www.nyest.hu/hirek/szotar-a-topon
– Blabla – Bab.la: http://www.nyest.hu/hirek/blabla-bab-la

Szintén idevágó írásokat találunk az alábbi két helyen:
– Kétnyelvű online szótárakról: http://lingwing.blog.hu/2010/03/02/a_ketnyelvu 

_online_szotarak_labirintusaban
– Magyar–angol online szótárakról: http://lingwing.blog.hu/2010/05/11/magyar 

_angol_online_szotarak
Végül pedig álljon itt az „Ingyenes és jól működik: a négy legjobb online szótár” című írás 

webcíme: http://eduline.hu/nyelvtanulas/2013/6/19/ingyenes_online_szotarak_OMMH2F.
Vigyázat! Ezt csak az FZSM és a jelen cikk olvasása után ajánlatos elolvasni!
A SZTAKI új weboldalának angol lapján (http://szotar.sztaki.hu/en) a három szövegből 

kettő súlyos hibákat tartalmaz. Az egyik így hangzik: Do you want to contribute evolving 
a dictionary […]? (kb. Hozzá akar járulni szótár fejlődtetésére…). A másik: We are working 
on to be funny […] (kb. azon dolgozunk viccesnek lenni…). Ilyen mondatokat nemhogy szótár-
író, de angolul valamelyest tudó ember sem ír le.

Egy még Vonyónál is régebbi anyag…
2013. május 10-én az első találatok között az „angol magyar online szótár” begépelésére nekem 
az alábbi is előjött – ez nem más, mint az Akadémiai Kiadó online szótára. Az FZSM-ben 
már szerepel is: http://www.szotar.net/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm 
_campaign=szotarnetgooglecpc.

Méltatlan is volna, ha nem szerepelne, hisz ez az egyik eszköz, amellyel kapcsolatban 
igazán nem merülhet fel plágium. Remélem, nem ünneprontás viszont, ha az FZSM után 
annyit én is jelzek, hogy e komoly kiadó által kínált felületen csak a szótári alapfunkciók in-
gyenesek, az „extra tartalomért és funkciókért” elő kell fizetni. Ha most idemásoljuk, amivel 
a szotar.net a pofa magyar szó beírására ingyenesen szolgál, akkor meg is tudhatjuk, mik ezek 
az alapfunkciók. Ezt kapjuk:

pofa fn cheek jowl chops chap chop muzzle

Próbáljuk akkor most lefordítani az alábbi mondatokat:

(i) Ehhez már pofa kell!    (ii) Micsoda félelmetes pofa!     iii) Nem bírom a pofáját.

Ha tehát ingyen meg akarjuk tudni, hogy a pofa melyik jelentéséhez való angol megfelelő kell 
(’pasas’ vagy ’ábrázat’ vagy ’mersz’ vagy ’szemtelenség’ vagy ’satu része’), magyarán: ha 
valóban szükségünk van egy ekvivalensre egy adott szövegben, azt már az extra tartalmak 
között kell keresnünk. Használható szótárhoz ingyen itt sem jutunk – de legalább pénzért igen.

Vegyes vizsgálati szempontok
Morfológiai elemzés
Azzal, hogy a vizsgált online eszközök a vegyél, vidd stb. alak beírására a veszhez, a lovat, 
tavak beírására a lóhoz, illetve tóhoz; a went begépelésére a gohoz, a most begépelésére a manyhez 
visznek-e – azaz alkalmaznak-e a vizsgált eszközök morfológiai elemzőt –, sem az ÓAMOSZ, 
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sem az FZSM nem foglalkozik. Ezt itt mi sem tudjuk pótolni. Csak arra mutatok rá, hogy 
angolul ugyan minimálisan igen, magyarul a legtöbbjük nem képes elemzésre.

A közösségi szótárépítés lehetőségei és kínált megoldásai mellett a morfológiai elemzés 
a másik fontos szempont, amely szerint online angolszótárak vizsgálatát érdemes volna el-
végezni.

Az adatbázisok, illetve a program frissítése
Kevés online eszköz említi, mikor frissült utoljára. Az Irinyi Kabinethez legutóbb 2000-ben 
nyúltak; azt a weboldalt, „ahol a Vonyó Attila-féle adatbázist elérhetjük, utoljára 1999 októ-
berében frissítették”. Noha a frissítési adat néhány más weboldalról is kinyerhető, a helyzet 
ott sem sokkal rózsásabb. Ismét képzeljük el: könyvesboltban állunk, a polcon álló csinos, 
újnak tetsző szótárakba belenézve kiderül, hogy anyaguk 1999-ből, illetve 2000-ből szárma-
zik. Veszünk? (Ingyen persze: lehet.) Ne feledjük azt sem, hogy valamely szótár-site utolsó 
frissítése nem biztos, hogy a szóanyag (akár minimális) frissítését jelenti; lehet, hogy csak 
a program/szoftver/kereső javult.

Ejtés
Az ejtés ezekben az online eszközökben mostohagyereknek számít. Igazságtalanság volna 
nem megjegyezni, hogy vannak köztük olyanok, amelyek a kiejtést átírási jelekkel és hangos 
ejtéssel is segítik, azaz – ha az adatbázis szempontjából nem is – feldolgozás tekintetében 
meghaladják a Vonyó-listát. Amelyek nem törődnek az ejtéssel sem, azoknál a saját know-how 
aránya a nullához közelít.

Érdekesség, hogy a DictZone nem csupán szavakat, de egész mondatokat kiejt (ha géphan-
gon is). Többek közt ebből adódik persze, hogy rengeteg a hibája. Sok a tévedés hangban és 
a szimbólumokban egyaránt; sok helyütt egyáltalán nincs ejtés; sokszor rossz a brit és az 
amerikai eltérés jelölése stb. Szögezzük persze le: ennyi munkával ennyit lehet elérni, nem 
többet. A hibák kijavítása még így, géphanggal is gigászi munka lenne.

Elírás, helyesírási hibák, ékezetek
Sem az ÓAMOSZ cikk, sem az FZSM nem választotta szét világosan a véletlen elírást és a he-
lyesírási hibát; az sem világos, hogy a tévesztést megengedő keresést angolban vagy magyar-
ban tartja-e lényegesebbnek. Itt csak érzékeltetni tudjuk a problémát. Ha hülye helyett azt írom, 
hüje, az helyesírási hiba. Ha ugyane szó helyett azt gépelem be: hülíe, az elgépelés. Ugyanez 
az angolban: a believe helyett írt beleive (tipikus, angol anyanyelvűek által is elkövetetett) 
helyesírási hiba. A helyette begépelt beliece: elgépelés.

Az, hogy az online szótár nem segít az elírt keresésnél, azt jelenti, hogy ha például a ked
vesre akarunk rákeresni, de véletlenül kevesnek írjuk, akkor sose találjuk meg a kedves 
megfelelőjét, hiszen a szótár másfelé visz el. Igazán nem tisztem a vizsgált művek bárme-
lyikét a szerzővel szemben megvédeni, de honnan kellene tudnia egy ilyen (ingyenes) kere-
sőnek, hogy a keves szót az alábbiak közül melyik helyett írtuk véletlenül: leves, keres, 
kedves, neves, kevés, kever, kehes? A kérdés nem az, hogy a kedves helyett lehetséges-e, hogy 
valaki kevest ír (bizony lehetséges), hanem hogy mi minden egyéb helyett lehet kevest írni 
(sok-sok más helyett). És ugyanígy: honnan tudná a szoftver, hány betűt tévesztettünk el? 
Csak egyet szabad talán? Nem lehetséges-e, hogy a keves szót a lever helyett írták? És: ha 
nem rontottunk betűt, avagy nem kevesebbet írtunk egy betűvel, hanem felesleges betű(ke)t 
írtunk? És: egyszerre talán csak egy ilyen elütésfajta lehetséges? Mi van, ha valaki egy betűt 
ront, egyet meg kihagy?
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A fenti kérdéseket a keresőfelületek igényes összevetésénél valóban érdemes megvizsgálni, 
azonban ezt a vizsgálatot is csak minőségi online szótárak esetében érdemes elvégezni. Ezek 
egyébként CD-s szótárak kapcsán is felmerülnek, nem specifikusan online problémák.

Több elektronikus szótár (és webes kereső) képes arra, hogy „kijavítsa” a beírt szót, ha nem 
találja, és alternatívákat ajánljon fel, valahogy így: nem arra gondolt inkább, hogy…? Ha az 
ÓAMOSZ vizsgálta online eszközök javítására egyszeriben nagyobb összeg állna is rendel-
kezésre, nem hiszem, hogy éppen a hibás beírással kapcsolatban kellene fejleszteniük.

Ékezetek nélkül
Megvallom, nem értettem, miért foglalkozik a szerző az ékezetek nélküli beírás lehetőségével: 
miért akarná valaki ékezetek nélkül beírni a keresett szót? Kiderült (ha nem is az FZSM-ből), 
hogy a probléma nagyon is valós: sok olyan kézi eszköz létezik, amellyel nem lehet vagy ne-
hézkes megfelelő magyar ékezetet produkálni. Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy az 
ékezetnélküliséget egy keresőprogram elírásnak kell, hogy tekintse, ami viszont megsokszo-
rozza a lehetséges elírások számát. Ez esetben azonban a nem arra gondolt inkább, hogy…? 
kérdés alatt – a három pont helyén – még hosszabb listát kellene felkínálnia, mint az ékezeteket 
jól kezelő világban, hisz nem tudhatja, melyikre gondoltunk. (Képzeljük el, hogy elírt szavun-
kat kicsi telefonképernyőnkön egy ekkora listában kell megtalálnunk!) Most ha a véres szóra 
akarunk rákeresni, egyszerűen soha nem írhatjuk helyesen. Ha helyesen írjuk be, a szoftvernek 
már az ékezetnélküliség miatt három lehetőséget kell felkínálnia: veres, verés, véres. Ugye nem 
gondolja senki sem, hogy az efféle problémákat pont ezek a termékek oldják meg?

Listázandó találatok száma
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy online eszköz miért ad beállítási lehetőséget arra, hány 
találatot listázzon. Hogy mondjuk az Irinyi Kabinetnél ez a konkrét érték 200 ezer (!) is lehet, 
azt még kevésbé. Az FZSM már csak azért sem látja értelmét a 200 ezer találat megjeleníté-
sének, mert ez a „szótár” eleve 200 ezernél csak valamivel több bejegyzést tartalmaz. Ez így 
valóban szórakoztató. Az olvasót viszont kérem, azon is gondolkodjon el, vajon melyik irány-
ban és miféle keresésnél van egyáltalán értelme a találatszám korlátozásának. Ezzel párhuza-
mosan azon is töprengjen, hány találat valószínű egy átlagos keresésnél. A válasz azért lehe-
tetlen, mert, ugye, most jöttünk rá, hogy körülbelül sem tudjuk, miféle találatok lesznek ezek! 
Megfelelők (ekvivalensek) talán? Melyik (magyar vagy angol) szó az, amelyre reális 20 talá-
latot (mondjuk szinonim megfelelőt?) várunk? Nincs ilyen – de hát éppen ez az: nem szinoni-
ma lesz ennyi, hanem valami egyéb.

De micsoda? Ha az FZSM cikkben az Angol–Magyar Szótár illusztrációját szemügyre 
vesszük, látni fogjuk például az asztal szó beírására kapott 13 találatot. Akarhatja valaki 
ezeket (asztaltól asztalin át asztalosig) mind megkapni az asztal beírására? Nem. De a program 
nyilván elébe szór minden olyan „bejegyzést”, amelyben az a, s, z, t, a, l betűsor szerepel. 
Ilyenből aztán persze lehet, hogy több száz is akad – de ezeket ugye senki nem akarhatja vé-
gigböngészni?

Nem lenne helyes, ha nem vizsgálnánk meg a táblázat közepe felé az asztalt elemet: erről 
megtudjuk, hogy ige, és angol megfelelője: relay. Az olvasóra bízzuk: ha egy asztal bonyo-
lultságú szóra ilyet kapunk, mi lehet akkor az olyan magyar szavakkal, mint az ember? (Lásd 
például a jött egy ember; az ember nem tudhatja; két ember van a teremben kifejezéseket). 
A MEK-en tárolt Vonyó-lista például az ember mellett a következőket hozza: bleeder, body, 
man/men, mortal, one, people, person, soul, walla, wallah, az emberek mellett pedig ez áll: all 
flesh, folk, menfolk, people. Próbáljuk meg ezekkel a fenti három magyar mondatot lefordítani!
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Csak egyetérteni tudok az FZSM-cikk szerzőjével, amikor úgy fogalmaz, az Irinyi Kabinet 
is azok között az eszközök között van, amelyeket remélhetőleg minden felhasználó „nagy 
ívben elkerül. Ezen rendszerek egy szimpla szólistánál, mely rengeteg hibát tartalmaz, nem 
jelentenek többet”.

Jelen írásommal végső fokon Felvégi Zsuzsanna Mária cikkének kívántam nyomatékot adni, 
és további példákkal szolgálni. Megismétlem: ha a vizsgált eszközök ennyire gyengék, akkor 
egyenesen bűn olyan másodlagos fontosságú dolgok tekintetében összehasonlítani őket, mint 
a keresőfelület és a keresési módok, az átírás/ejtés, a prediktív gépelés, az ékezetes/anélküli 
keresés, a közösségi szótárépítés, a frissítési gyakoriság, az ekvivalensek pontatlanságai, az 
illusztrációkkal bővítés, a gépi kiejtés tökéletlenségei, a reklámok mennyisége/elhelyezkedé-
se stb. Félő, hogy egy ilyen összevetés puszta létezése akaratunkon kívül is legitimálhatja őket.

Lázár A. Péter

TinTa KönyvKiadó

MaticsáK sándor – tóth aniKó niKolEtt – PEttEri laihonEn

rokon nyElVEink szótárai
Fejezetek a finnugor lexikográfia történetébôl

308 oldal, 2990 Ft

Ezt a könyvet nemcsak a finnugrisztikában jártas olvasóknak ajánljuk, hanem 
mindazoknak, akik érdeklôdnek nyelvrokonaink szótárkiadása iránt. az átte-
kintésben több mint 350 mû szerepel. a kötet elsô fejezete a hôskor elsô lépéseit, 
a 17–18. századi oroszországi expedíciók szójegyzékeit mutatja be a holland Witsen 
1692-es holland–mordvin szólistájától kezdve strahlenberg, Pallas és a többi utazó 
munkáiig. a második rész a szótárirodalomnak a nyelvészek számára talán legfon-
tosabb mûfajával, az etimológiai szótárakkal foglalkozik. a harmadik fejezet az 
oroszországi finnugor nyelvek – vogul, osztják, zürjén, votják és cseremisz – két-
nyelvû szótárairól szól. a negyedik egységben a szerzôk bemutatják a rendelkezé-
sükre álló teljes mordvin lexikográfiát, a több mint 100 szótár elemzésével egyfajta 
keresztmetszetet adva egy kisebb finnugor nyelv elmúlt három évszázada lexiko-
gráfiájának fejlôdésérôl. az ötödik részben közel 50 lapp szótár elemzését olvas-
hatjuk. a hatodik egység a kisebb balti finn nyelvek (karjalai, izsór, vepsze, vót és 
lív) kétnyelvû szótáraival foglalkozik. a hetedik fejezet az észt–magyar szótár-
irodalmat mutatja be. s végül a magyar–finn lexikográfia legfôbb mûvei kerülnek 
sorra, az 1884-es elsô szótártól a 2013-ban megjelent magyar–finn szótárig.
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