
nem csak az olasz „oro”, hanem az „occhio”, „ora” címszó alatt is érdemes keresnünk.
Mindez azért, mert a szólások, közmondások, állandósult összetételek egymásnak nem
szó szerinti megfeleltetési, a két nyelv ugyanazon fogalmak megfelelõiként más-más
frazémákat használ. Mint például a „le ore del mattino hanno l’oro in bocca” olasz frazé-
ma magyar megfelelõje a „ki korán kel, aranyat lel” közmondás, az „in bocca al lupo!”
(kb. ’a farkas szájában’) mondással jó szerencsét kívánnak, az „avere un cuore di tigre”
(kb. ’tigrisszívû’) nem bátorságra, hanem kegyetlenségre utal, az „avere un cuore di gril-
lo” (kb. ’tücsökszívû’) magyarul nyúlszívû, az „avere un cuore di Cesare” (kb. ’olyan a
szíve, mint Cézáré’) nagylelkûséget jelent. Hosszan lehetne sorolni a különbözõ példá-
kat, amelyek között az olasz nyelvet tanuló és a nyelvet aktívan használó egyaránt sok
érdekes és hasznos frazémát találhat.

A magyar megfelelõk megadása során nem volt könnyû dolga a szerzõknek, hiszen kis-
sé szubjektív szempontból lehet csak eldönteni, melyik forrásnyelvi közmondásnak melyik
a megfelelõje a célnyelven, ezen kívül igen nagy számban tartalmaz nyelvünk olyan köz-
mondásokat és szólásokat, amelyek vagy régiesek, elavultak, már nincsenek használatban,
vagy egy adott tájegységre jellemzõek. Ennek következtében a magyar nyelvû szótárhasz-
náló is találkozhat ilyen jellegû szókapcsolatokkal, mint például „nem mind lencse ami la-
pos” (non è tutto oro quello che luccica), „reggeli órának arany a szájában” (le ore del mat-
tino hanno l’oro in bocca), „hívatlan vendégnek ajtó mögött a helye” (per l’ospite non invi-
tato non ci sono sedie), „a lustaság az ördög párnája” (l’ozio è il padre dei vizi), „amilyen
az apa, olyan a fia” (tal padre tal figlio), „kinek házában lakol, annak törvényével élj”
(paese dove vai, fa’ come vedrai), „szomszéd falat jobb darab” (il pan di casa stufa), „jobb
a száraz kenyér békével, mint a hizlalt borjú pereskedéssel” (vale più un pane con amore
che un cappone con dolore), „a pápa is csak deák volt” (per far da papa bisogna saper fare
da sagrestano), „a tojás a tyúkot tanítja” (i paperi menano a bere le oche), „elõbb rágd meg,
aztán köpd ki a szót” (prima di parlare pensa). Mindezzel együtt csak dicsérni lehet, hogy
a szerzõk igyekeztek megtalálni az olasz frazémáknak megfelelõ állandósult magyar szó-
kapcsolatokat, és nem csak az elõbbiek puszta értelmezésére törekedtek.

Meggyõzõdésünk, hogy e pontos és precíz munka az elkövetkezõ évtizedekben to-
vábbra is hasznos segítõtársa lesz a Magyarországon olasz nyelvet tanulók és használók
számára, és követendõ példával szolgál a fiatal italianista és szótárkészítõ nemzedék szá-
mára.

Fábián Zsuzsanna – Danilo Gheno (2003): Sapienti sat. 
Olasz-magyar kifejezések és szólások tára. Locuzioni italiano-
ungheresi. Grimm Kiadó, Szeged. XVII + 315 (197 + 118) p. Fóris Ágota

PASSWORD – az új szótártípus

A Nemzeti Tankönyvkiadó 2003 augusztusában mutatta be új, 
hiányt pótló szótárát, a ,Password angol–magyar tanulói szótár’-t.  

Eszótár a címszavak után körülírással megadja angol nyelven az adott szó jelentését,
jelentéseit, majd egy � jel után olvasható a magyar megfelelõ, amely röviden, le-
hetõleg egy szóval megadja a pontos jelentést. (1. ábra) Ezért nevezhetjük e szótárt

„kétnyelvûsített” egynyelvû (angol–angol–magyar) szótárnak.
Ezt az új szótártípust Lionel Kernerman tel-avivi lexikográfus és könyvkiadó fejlesz-

tette ki. Rájött ugyanis arra, hogy a nyelvtanulók számára ez a gyakorlat nagyon hasznos
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lehet, hiszen az angol szövegkörnyezet arra készteti a használót, hogy keresés közben an-
golul gondolkodjék. Az egynyelvû szótárakkal ellentétben ezt a szótárt azok is biztonság-
gal forgathatják, akik még nem érték el nyelvtudásuk haladó szintjét, mert ha véletlenül
gondjuk lenne az angol definíció megértésével, akkor a magyar megfelelõ, a szócikk vé-
gén, segít az értelmezésben. 

Az egynyelvû szótárnak sok elõnye van a kétnyelvû szótárakkal szemben, többek kö-
zött azért, mert az egynyelvû, „learner’s” (tanulói) típusú szótárak mindenekelõtt a szó-
használatra helyezik a hangsúlyt, és a definíciók után megadott példamondatok kitûnõen
illusztrálják a címszavak jelentéseit és használatát. Egy kétnyelvû angol-magyar szótár-
ban sokszor „elvész” a nyelvtanuló a sok felsorolt magyar megfelelõ között, és gyakran
az is gondot okoz, hogyan illessze be az adott angol szót egy mondatba. A ,Password’
szótár ezeket a bizonytalanságokat nagyszerûen képes kiküszöbölni. A tanulók a címszó
után elolvashatják a különbözõ jelentések definícióit, értelmezéseit, majd példamonda-
tok illusztrálják a címszó használatát, és a legvégén – gondolva azokra a használókra,
akiknek például egy elvontabb angol szó értelmezésébõl nem derülne ki egyértelmûen a
pontos magyar megfelelõ – a szótár azt röviden megadja. Így tehát a ,Password’ szótár
egyesíti magában az egynyelvû és a kétnyelvû szótár minden elõnyét.

A szótár alapjául az 1985-ben megjelent ,Chambers Concise Usage Dictionary’ szol-
gált, amely hozzávetõleg 24 000 címszót tartalmaz, az 1980-as évek szóanyagából válo-
gatva. Mint tudjuk, a különbözõ tudományok rohamos fejlõdésével sok-sok új szó kelet-
kezett és épült be napjaink szókincsébe. Természetesen fontosnak tartották a szerkesztõk,
hogy ezek az új szavak is bekerüljenek ebbe a szótárba, ezért a címszóanyagot alaposan
felfrissítették. A következõkben szeretnék bemutatni néhányat az új szavak közül: bar
code, CT scanner, distance learning, DNA test, donor card, Freephone, gene therapy,
greenhouse effect, human resources, voice mail, zero option stb. Az új szavak túlnyomó
többsége szakszó vagy kifejezés, mert mint tudjuk, az utóbbi idõben rengeteg új szak-
nyelvi szó épült be mindennapi szókincsünkbe a TV, a rádió és a napilapok útján. A szó-
tárban sok fontosabb rövidítés is olvasható: ATM (bankjegykiadó automata), GMT
(greenwichi idõ), MOT (Közlekedési Minisztérium), PM (miniszterelnök), VAT (áfa).

A ,Password’ szótár címszóanyaga 28 000-re bõvült, és számos új idiomatikus kifeje-
zéssel gazdagodott. Ábécérendben adja meg a címszavakat, de ezek kapcsolatait, szárma-
zékait, összetételeit bokrosítja (tehát az egyes szócsaládokat együtt, a megfelelõ címszó
alatt közli). (1. ábra)

1. ábra

Ha egy szó kicsit messzebb található az alapszótól, akkor az utalás segít a nyelvtanu-
lónak a szó megtalálásában (2. ábra).

2. ábra
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Ennek az elrendezési módnak több elõnye van, mint hátránya. A szavakat ugyan kez-
detben kicsit lassabban fogja megtalálni egy kezdõ nyelvtanuló, de könnyen hozzászokik
ehhez az elrendezési módhoz, és hasznára fog válni, hiszen ez a gyakorlat a szavak és az
egyéb lexikai egységek összefüggéseinek mélyrehatóbb megismeréséhez vezeti a nyelv-
tanulót, tehát nyelvpedagógiai és nyelvelsajátítási szempontból ez az elrendezés elõnyös
és hasznos. A nyelvtanuló egy szó kikeresésével – akarva-akaratlanul – akár több szót is
megtanulhat egyszerre.

A szótár az elõszó után különféle illusztrációkkal és magyarázatokkal igen szemléle-
tesen és világosan mutatja be a szócikkek fõbb elemeit, szerkezetüket, majd ezt követõ-
en a kiejtési útmutató, végül a kiejtési jelek táblázata következik.

A címszavak után a szótár megadja az adott szó kiejtését, ennek jelölésében igazodik
az egy- és kétnyelvû szótárak által használt legújabb gyakorlathoz. A brit kiejtés mellett
rendszerszerûen jelöli az amerikai kiejtést is, ha azok nagymértékben különböznek egy-
mástól. (3. ábra)

3. ábra

Nem jelöli viszont a szótár az összetételek kiejtését, csak akkor, ha az összetétel alap-
szavainak kiejtése megváltozik, például a cupboard (faliszekrény) szó esetében; a szár-
mazékok pedig legtöbbször csak „részleges kiejtést” kapnak. Ez feltehetõleg elegendõ
információ ahhoz, hogy a nyelvtanuló ki tudja ejteni helyesen az adott szót. Így a szótár
sok helyet tud megtakarítani, amit egyéb fontos információk közlésére használ. (4. ábra)

4. ábra

Ahogyan az a fenti példákból is kitûnik, rendszerint csak az alapszó címszava után je-
löli a szótár a teljes kiejtést, és itt csak a fõhangsúly van feltüntetve, azonban mind a 
fõ-, mind a mellékhangsúly szerepel a vastagbetûs alcímszavakban. (4. ábra) Megkér-
dezhetjük azonban, miért nem tünteti föl a szótár a mellékhangsúlyt a kiejtési átírások-
ban is.

Morfológiai és szintaktikai információkban egyaránt gazdag a szótár. A fõnevek, az
igék és a melléknevek rendhagyó alakjai megtalálhatók a címszavak után, valamint min-
den esetben közli a szótár az amerikai írásváltozatot, ha van, sõt utaló címszóként az
amerikai írásváltozat ábécérendi helyén is (pl.: tire see tyre):
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sheep – plural sheep – noun
criterion – plural criteria – noun
child – plural children – noun
drink – past tense drank – past participle drunk – verb
good – comparative better – superlative best – adjective
centre, (American) center noun
tyre, (American) tire noun

Az elsõ fontos szintaktikai információ a szófaji hovatartozás jelölése (l. az eddigi áb-
rákat). Ezt is, miként a többi grammatikai és egyéb jelölést, így a stílusminõsítéseket is,
kiírja a szótár, nem alkalmaz rövidítéseket. Ez talán szokatlan eljárás, és kissé helypazar-
ló is, de mindenképpen felhasználóbarát. A szócikkeken belül az egyes szófajok egy ¦ jel-
lel vannak elkülönítve egymástól.

Megadja a szótár, hogy a fõnevek egyes vagy többes számúak-e. (5. ábra)

5. ábra

Ebbõl a nyelvtanulók tudni fogják, hogy például: a news (hírek) szó egyes számban ál-
ló szerkezetet kíván maga után, míg  a police (rendõrség) szó után többes számú szerke-
zetnek kell következni. Erre a nyelvtani jelenségre nemcsak a címszó után álló dõlt be-
tûs megjegyzés (noun singular, noun plural) hívja fel a tanuló figyelmét, hanem, mint azt
látjuk, ezt példamondatok is illusztrálják. (5. ábra)

Az igéknél fontos a tárgyas és tárgyatlan használat megkülönböztetése, valamint sok
esetben hasznos a vonzatok feltüntetése is, amit a ’Password’ szótár soha nem mulaszt el,
gondosan tájékoztatja róla a nyelvtanulót az egyes szócikkek vagy jelentések elején zá-
rójelben. (6. ábra).

6. ábra
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A szótár felhívja a figyelmünket a végmássalhangzó-kettõzésre is:

sit – present participle sitting past tense, past participle sat – verb
chip – past tense, past participle chipped – verb

Sok esetben az egyes szócikkek után is, a szerkesztõk igyekeznek felhívni a használó
figyelmét a gyakran elkövetett hibákra. Láttunk már erre példát a news (hírek) szócikk
végén (5. ábra), megemlítünk még néhányat:

to return (not return back) someone’s book.

Annak következtében, hogy ezek az információk ki vannak emelve a szócikkekbõl
(bekeretezéssel), a nyelvtanuló könnyebben fog késõbb is emlékezni arra, mire kell vi-
gyáznia az adott szó használata során. Találhatók ezen kívül nyelvtani információk a szó-
tár végén, a függelékben, összefoglaló nyelvtani táblázatok formájában.

Több mint 40 000 élõnyelvi, folyamatos angol szövegbõl vett gyakorlati példamondat sze-
repel a szótárban, ami azért is fontos és hasznos, mert ezek igen alkalmasak arra, hogy illuszt-
rálják az angol szavak különbözõ jelentéseit, nyelvtani funkcióit, egyszóval használatukat.

A ,Password’ szótár gazdag idiómákban, kifejezésekben és összetett igékben (phrasal
verbs). Nem maradhatnak ki más igényes szótárból sem olyan idiómák, mint pl.: to have
one’s back to the wall (szorult helyzetben van), to miss the boat (elszalasztja az alkalmat),
to let he cat out of the bag (elárulja a titkot), to have a bone to pick with (someone) (elin-
téznivalója van vkivel), to make up one’s mind (elhatározza magát) stb. Az idiómákat
azért kell szótározni, mert lefordításuk gondot okozhat a nyelvtanulóknak, hiszen azokat
nem lehet szóról szóra lefordítani, együttes jelentésük más, mint az õket alkotó szavak je-
lentéseinek „összege”. Szintén fontos feladat az összetett igék szótározása, amelyekbõl a
,Password’ szótár igyekezett minél többet bemutatni a nyelvtanulóknak. Mind az idiómák
és kifejezések, mind az összetett igék megtalálhatók a fõ címszavak alatt, színesítve ezzel
a szótár anyagát, ami a használó szempontjából nem elhanyagolható.

Annak érdekében, hogy a szótár segítse a magyarról angolra fordítást, a szótár utolsó har-
madában található egy magyar–angol mutató is. Ezt követi a már említett függelék, amely az
összefoglaló nyelvtani táblázatok után felsorolja az országneveket, nemzetiségeket, valamint
a keresztneveket kiejtésükkel együtt. Ezek mellett találhatunk még hasznos információt az
amerikai és a brit iskolarendszerrõl és a leggyakoribb mértékegységekrõl. A függelék utolsó
felében egy terjedelmes tematikus szótár olvasható. A különbözõ témakörök szerint elrende-
zett szavakat (testrészek, lakás, öltözködés, közlekedés, sport stb.) rajzok illusztrálják.

Igényes és színvonalas szótárt foghatnak kezükbe azok, akik a ,Password’ szótár mel-
lett döntenek. Garancia erre a szótár alkotó szerkesztõje, Magay Tamás. Õ szerkesztette
a ,Password’ szótár elõdjét is (,Magyar Chambers’, 1992). Az Akadémiai Kiadónál eddig
megjelent kétnyelvû angol/magyar szótárai a sikerkönyvek közé tartoznak. Elismerés il-
leti a fordítót, Mozsárné Magay Esztert, akinek az volt a – nem könnyû – feladata, hogy
az angol címszavaknak és valamennyi jelentésüknek megtalálja – lehetõleg egy szóba sû-
rítve – a magyar megfelelõjét. A nyelvtanulók minden bizonnyal hamar fel fogják fedez-
ni a ,Password’ szótárt elõnyeit, és mindennapi használata örömet jelent majd számukra.

Magay Tamás (2003): Password English–Hungarian 
Learner’s Dictionary Angol–magyar tanulói szótár.  
K Dictionaries Ltd. / Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. Márkus Katalin
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We discover something that existed but 
was not yet known: He discovered a cave.
We invent something that was not in 
existence: They invented a new machine.

prophecy is a noun: Her prophecy (not 
prophesy) came true.
prophesy is a verb: to prophesy (not 
prophecy) the future.


