
318 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
Tolnai Vilmos, Magyarító Szótár a szükségtelen idegen szavak 

elkerülésére. Második, bővített és javított kiadás. Budapest, 1928. 
(Eggenberger.) 8-r. 839 1. 

Nyelvtudományi irodalmunk nem bővelkedik gyakorlati célú, nyel
vünk művelését közvetlenül szolgáló munkákban. A háború óta iskolai 
nyelvtanokon és a M. Tud. Akadémia helyesírási szabályzatán kívül 
jóformán csak VADNAY TiBORnak a hivatalos nyelv könnyedebbé, érthe
tőbbé tételét célzó munkája meg néhány szakszótár képviseli ezt az 
irányt. Az idegen szavakat magyarázó közkeletű szótáraknak jelentek 
ugyan meg újabb kiadásaik az utóbbi években, amelyek értelmezik az 
újabb lendülettel benyomuló idegen szavakat is, de ezeknek a célja 
csak az idegen szavak megértetése, nem pedig a magyar nyelv műve
lése. A maga értékén kívül ezek a körülmények is örvendetessé te
szik TOLNAI VILMOS Magyarító Szótárának új kiadásban való meg
jelenését. 

Az első kiadás majdnem három évtizeddel ezelőtt jelent meg, s 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának megbízásából és 
közreműködésével készült. TOLNAI VILMOS, az első kiadás szerkesztője, 
azóta hosszú évek során folyton dolgozott a szótár bővítésén és javí
tásán. A második kiadás teljesen az ő munkája, az ő érdeme. 

Ez a valóban nagyon hasznos szótár az idegen szavak áradata 
ellen szólítja fegyverbe az írót, az iskolát s a müveit közönséget. Olyan 
segédkönyv, amely megmutatja, hogy szükségtelen idegen szavak ked
véért milyen sok eredeti magyar szót, szólást engedünk kipusztulni 
nyelvünkből. A nyelvújítás óta majd kisebb, majd nagyobb hévvel vívott 
nyelvtisztító küzdelemnek jól bevált fegyvere ez a könyv. 

Szerkesztőjének elvi álláspontja azonban nem szélsőséges. Nem 
akar minden idegen szót tűzzel-vassal kiirtani, hanem különbséget tesz 
szükséges és szükségtelen idegen szavak között. Szükségeseknek, sőt 
nélkülözhetetleneknek tartja a tudomány, művészet, politika, ipar, 
kereskedelem, közlekedés stb. nemzetközi műszavait, sőt haszontalan 
és káros törekvésnek mondja az ilyeneknek saját, eredeti szavakkal 
helyettesítését. Másrészt esztétikai szempontból szükségesek az ő fel
fogása szerint azok az idegen szavak, amelyeket az író hangulatuk 
miatt vagy jellemzés kedvéé/t használ. Szükségtelenek, fölöslegesek 
pedig azok az idegen szavak, amelyeknek az előbbi szempontok nem 
adnak polgárjogot, amelyek bántó tarkasággal rontják nyelvünk szép
ségét, s amelyeknek használata sok színes, kifejező eredeti szavunk 
elavulását okozza. Ez utóbbiak ellen harcol a Magyarító Szótár. 

Az előszó nem említi, de a szótárnak minden lapja tanúskodik 
róla, hogy az előbb érintett elveken kívül még egy nagyon fontos té
nyező irányította a szerkesztést. Ez a tényező az anyagnak a szótáríró 
részéről történő egyéni értékelése. Látható ez abból is, hogy bár elv
ben nem törekszik a műszavak magyarítására, a szótárban mégis talá-
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lunk több olyan jól magyarított műszót, mely a szakirodalmon kívül 
ma még alig használatos. A szerző bizonyára azért vett föl egyes mű
szavakat szótárába, mert azt tartja róluk, hogy könnyen elterjedhetnek 
az irodalmi és a köznyelvben. Még nagyobb szükség van a szótáríró 
állásfoglalására az esztétikai szempontból szükséges vagy szükségtelen 
idegen szavak megítélésében. Igen sok esetben nem lehet megállapí
tani, hogy az idegen szót hangulata miatt használja-e az író, vagy 
pedig csak azért, mert közhasználatúnak érzi. Ugyancsak a szótárírónak 
kell eldöntenie azt is, hogy fölvegyen-e magyarító szótárába egy idegen 
szót akkor, ha egyik írónál jellemzésül találja, a másik azonban min
den esztétikai cél nélkül írja. A köznyelv idegen szavainak megítélé
sében szintén döntő súlya van a szótáríró nyelvtudatának. 

Ha tudományos céllal gyűjtjük szótárba az idegen szavakat, akkor 
természetesen minden előforduló idegen szót számba kell vennünk. 
Aki azonban magyarító szótárt ír, annak végeredményben a maga fel
fogása alapján magának kell megválogatnia, hogy mely idegen szava
kat vegyen föl szótárába. Bármily részletesen megállapított elvek csak 
általános útmutatóul szolgálnak. Ha a szótáríró nem tekinti másnak a 
nyelvet, mint kifejező eszköznek, nagyon sok idegen szót szükségesnek 
fog ítélni, ha azonban a nyelvben egyúttal a nemzeti műveltség, a 
közös gondolat- és érzelemvilág egyik jelentékeny tényezőjét látja, 
akkor szükségtelennek fog tartani minden olyan idegen szót, amely 
helyett tud eredetit. TOLNAI VILMOS szótára az utóbbi felfogás szerint 
készült. Bizonyítja ezt nemcsak a magyarított idegen szavak nagy 
száma, hanem az is, hogy meglepő gazdagsággal gyűjtötte össze azokat 
a magyar szavakat, szólásokat, amelyeket a tárgyalt idegen szavak 
helyett ajánl. 

Az első kiadás nem terjeszkedett ki az idegen szavak minden 
rétegére, hanem az általános irodalmi nyelv tisztaságát kívánta elő
mozdítani. Mellőzte a műszavakon kívül az irodalmi nyelvben nem 
járatos köznyelvi idegen szavakat is. Az új kiadás szintén elsősorban 
az irodalmi nyelvbén terjedő fölösleges idegen szavakat akarja kiszo
rítani. Mégis ebben a kiadásban jóval több olyan idegen szót találunk, 
amely az irodalmi nyelvben egyáltalán nem, vagy csak nagy ritkán, hanem 
inkább a köznyelvben járatos. Ez a gyarapodás nagyban emeli a szótár 
gyakorlati értékét. Hasznos újítása az is, hogy a cikkeken belül a jelen
téscsoportokat megszámozva különválasztotta. Ezek a jelentéscsoportok 
sem csupán egy-egy magyar szóval, hanem sokszor egész kis rokon
értelmű gyűjteménnyel bizonyítják a szótár szerkesztőjének azt a téte
lét, hogy az idegen szó eredeti szókészletünket fogyasztja számban, 
színben és árnyalatban egyaránt. Éppen a magyar nyelvi megfelelők
nek ez a rendkívüli bősége teszi ezt a szótárt nagyértékű nyelvművelő 
munkává. 

TOLNAI VILMOS egy kiváló értekezésében (Halhatatlan magyar nyelv. 
Magyar Nyelv 1924.) megállapította nyelvünk eredeti és idegen szár
mazású szavainak használati arányát. E szerint az idegen elemek ará
nya, a teljesen meghonosodott jövevényszavakat is számítva, nem 
nagyobb tizenkét százaléknál. Ez a nagy gonddal és szinte egész mű
veltségünkre kiterjedő tudással készült szótára pedig világos bizonyí
téka annak, hogy még annyi idegen eredetű szóra sincsen szüksége 
a magyar irodalmi és köznyelvnek, amennyit ma használunk. A maga 
erejéből is gazdag a magyar nyelv. 
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Végül meg kell említenünk, hogy TOLNAI VILMOS Magyarító Szó-
tára nemcsak mint nyelvművelő szótár, hanem egyúttal mint a magyar 
szókészlet értékes forrásmüve a tudományos kutatás szempontjából is 
nagy nyeresége nyelvtudományi irodalmunknak. 
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