
Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai 

1. Előadásom címe szemléző áttekintést, széles körű számbavételt sejtethet, 
ilyen igényű, ilyen jellegű feladatra azonban eleve nem vállalkoztam, sőt nem is 
gondoltam. Mondanivalóm korlátozásának s ezáltal személyesebb nyomatékúvá 
tételének, tehát az é r t e l m e z ő s z ó t á r a k és vonzáskörzetük középpontba 
állításának hármas oka van. 1. Az értelmező szótárak az egynyelvű leíró szótárírás-
nak közvetlenül, minden más típusú szótárnak, szótárunknak pedig közvetve 
viszonyításként, mintaként, mérceként szolgáló forrásai. Alapjai. 2. Ezt a szótártí-
pust, ezt a típuscsoportot érintik leginkább és leghamarabb a társadalomban bekö-
vetkezett változások; különösen az olyan méretűek, mint az elmúlt években, a 
rendszerváltás során Magyarországon lezajlók voltak, illetőleg lesznek. 3. Ez a 
kérdéskör már csak azért is érdeklődésem előterébe került, mert éppen az említett 
változások miatt sürgető igénnyé vált munkálatban, a Magyar Értelmező Kéziszó-
tár átdolgozásában magam is részt veszek. 

2. „Századunkban többször következett be olyan politikai változás, rendszer-
váltás, amely a szókészletben azonnal tükröződött, sőt tükröződni kívánt. Bizonyos 
szavak (jelentések és szóhangulatok) annyira jellegzetesek . . ., hogy a fordulatot 
hozó politikai változáskor az ő váltásukra, az ő leváltásukra is sor kerül — szinte 
zászlócsereként . . . Az újságok glosszái ma is gyakran pécéznek ki egyet-egyet az 
előző korszak [efféle] elhervadt vagy nevetségessé vált lenyomataiból . . . A század-
nak nincs olyan nemzedéke, mely ne élt volna át legalább egyet a rendszerváltások-
ból. Mindnyájan ismerünk ezért legalább egy réteget a politikai okokból kiszorult, 
hogy ne mondjam »kitelepített« szavakból. . . Nevezetes következménye a többszö-
rös váltásnak, hogy a szavak, kifejezések egy része, egy jellegzetes része a szó szoros 
értelmében végighullámzik a századon: lebukik, aztán újra felbukkan; mint a tőzsde, 
a polgármester, a tanácsos, a tárca nélküli miniszter vagy általános megszólító szere-
pében az uram,, az asszonyom. Gondoljuk csak végig, hányszor változott meg a 
szókészleti helyzete, presztízse, szóhangulata például az 1837-től adatolható elvtárs 
szónak a XX. században — az 1919-es, 1945-ös és 1989-es időhatárok előtt és után!" 
(PUSZTAI FERENC: E g y e t e m i F o n e t i k a i F ü z e t e k 8. sz . Bp . , 1993. 2 0 — 1 . Vö. m é g : 
FERENCZY GÉZA, A n y a n y e l v i ő r j á r a t . Bp . , 1971. 6 1 ; KÁLMÁN BÉLA: M N y T K . 200 . sz . 
7 5 — 7 ) . 

KOVALOVSZKY MIKLÓS s z ó f o r d u l a t á v a l m o n d v a , a s z a v a k n a k ez a p á l f o r d u l á s a 
(Anyanyelvi őrjárat 92) nemcsak a nyelvhasználat, a nyelvi figyelem nyilvánvaló 
jelensége, eseménye; lexikográfiái bizonyítéka, hatása is van máris. 1992 júniusá-
b a n j e l e n t m e g , ,A r e n d s z e r v á l t á s s z ó t á r a " ( í r t a FRICZ TAMÁS—KÁRSAI GÁBOR 
PAPP EMÍLIA; s z e r k e s z t e t t e VÉRTES CSABA) c í m ű k ö n y v e c s k e , a m e l y n e k e l ő s z a v á b a n 
joggal teszi a kiadó idézőjelbe többször is a szótár-1, mert mind a címszóanyagot, 
mind az értelmezések megfogalmazását tekintve ismerettár, sőt a közzétevők sze-
rint is mintegy kézikönyv tehát szótárasított kézikönyv jellegű. A kötetet 
ismertető PAPP FERENC is úgy tar t ja , hogy „Több esetben nem is annyira szótár, 
mint inkább lexikon" (Nyr. CXVIII, 106). A recenzens által is méltányolt gyors 
megjelenésével jól érzékelteti azonban a változásoknak a szóhasználatra és a szóér-
tésre gyakorolt hatását és a gyors eligazodás, a pontos értelmezés szinte türelmetlen 
társadalmi igényét. A debreceni tudományegyetem rangos nyelvtudományi kiad-
ványsorozatának 60. számaként 1991-ben jelentette meg KTS TAMÁS „A magyar 
katonai szleng szótárá"-t. Ennek a tanítanivalóan gondos, mintaszerű szótárnak a 



nyelvi anyaga az 1980 és az 1990 közti évtizedet reprezentálja. Az 1990-es határral 
csak előmunkálata maradt a tervezett, teljességre törekvő, majdani „nagy" szótár-
nak (i. m. 3). Hogy ez az előmunkálat mégis teljes érvényű lexikográfiái műnek 
tekinthető, sőt tekintendő, azt Kis TAMÁS beszédes, a rendszerváltásra utaló érvvel 
bizonyítja: „szókincsgyűjtésem a Magyar Néphadsereg megszűnésével, a Magyar 
Honvédség 1990. március 15-i megalakulásával a katonai szleng egyik lezárulóban 
levő korszakának leírásává minősült" (i. m. 4). Aligha kell — akár a szerző nevében 

bizonygatnom, hogy ez a megfogalmazás nem mechanikus, erőszakoltan egysze-
rű, merev összefüggést sugall. Nem azt kívánja kifejezni, hogy a rendszerváltáshoz 
feltétlenül és pontosan szlengváltás is kapcsolódik. Csupán azt — és ebben egyetért-
hetünk vele —, hogy ezután nemcsak várhatóan, hanem bizonnyal más, jellegzete-
sen más lesz a magyar katonai szleng is, mert más lesz az a (katonai stb.) környezet 
is, amihez képest ez a szleng elkülönül. Tegyük hozzá: még becslés szintjén sem 
megjósolható tempóban és mértékben. 

3. Leíró lexikográfiánk, közelebbről értelmező szótáraink közeljövője szem-
pontjából különösen fontos (mert friss) tanulsággal, s főként a megváltozott és 
változó helyzethez többé-kevésbé igazodó anyaggal szolgál két szótárunk: a magát 
enciklopédikus szótárnak nevező Magyar Larousse három kötete (Főszerkesztők 
BAKOS FERENC, RUZSICZKY ÉVA, SZÁVAI JÁNOS. I — I I I . P a r i s , 1979. — B p . , 1991 
1994.) és az egyköte tes K é p e s Diákszó tá r (Szerkeszte t te GRÉTSY LÁSZLÓ és KEMÉNY 
GÁBOR. Bp., 1992.). A velük kapcsolatos konkrét kérdések közül néhányról később 
még szólni fogok. Most két általánosabb észrevételt bocsátok előre. 

a) Először arra szeretnék emlékeztetni, hogy a mostani változásokat érzékel-
tető jelenbéli lexikográfiái módosulásoknak, igazításoknak van azért némi előtörté-
nete. Gondoljunk csak az Értelmező Szótár és az Értelmező Kéziszótár közötti 
érdemi különbségek némelyikére. így például arra, hogy az Értelmező Szótár 
nevezetes szoc e minősítését az 1972-es Kéziszótár már elhagyta. E minősítés neve-
zetességét egy új adalék is igazolja. Aligha lehet ugyanis véletlen, azaz az említett 
mintától független, hogy Czakó Gábor zsebkiadásként megjelentetett, zsebkönyv 
méretű „Magyar—Magyar Nagyszótár"-a (Lakitelek, 1994.) r. e. és r. u. 'rendszer-
változás előtt ' és 'rendszerváltozás után ' rövidítést is alkalmaz; s éppen ebben az 
ironikus, sőt gyakran pamflet hangvételű, szótár formájú, mai magyar kalauzban. 
Számos példát idézhetünk arra is, hogy a szemléleti vonásokat, a jelentés jegyeket 
vagy a példázott szókapcsolatokat tekintve miként mozdult el Kéziszótárunk az 
Értelmező Szótártól, s főként, valójában, az Értelmező Szótár szorongatóbb kör-
nyezetétől. A Magyar Értelmező Kéziszótárnak azóta csak változatlan lenyomatai 
jelentek meg, de az előtörténetnek azért voltak újabb állomásai. Többek között 
olyanok, mint az 1975 és 1978 között kiadott Biológiai Lexikon vagy (és még 
inkább) az 1977 és 1982 között elkészült Magyar néprajzi lexikon. Ezekről a mából 
visszapillantó elemzők határozottan leírhatták, hogy teljesen ideológiamentesek 
(GALÁNTAI ZOLTÁN—SZÉKY JÁNOS: B U K S Z 1992. tavasz 13, lábjegyzetben) . 

b) Másodjára értelmező szótáraink történetének — az előretekintés szempont-
jából is — fontos kulcsfogalmáról, a f o l y a m a t o s s á g r ó l szólok. A folyama-
tosságot a hiánya tet te kulcsszóvá. Panaszszó hétkötetes Értelmező Szótárunk 
szerzőinek megfogalmazásaiban is. KOVALOVSZKY MTKLósnál például ekként: „Saj-
nos, a CZUCZOR—FOGARASI és BALLAGI értelmező szótárának megjelenése óta eltelt 
századnyi űr t BALASSA JÓZSEF kis műve át sem tudta hidalni. Kétnyelvű szótáraink 
bősége mellett tehát az egynyelvű, magyar értelmező szótárak folyamatosságát 



nem tudtuk fenntartani" (SzótTan. 125). Hogy értelmező középszótáraink történe-
tében lesz-e ú jabb századnyi űr, az ma még nem tudható, de az bizonyos, hogy 
félszázados még derűlátó várakozásunk szerint is lesz. A folytonosságot, az űr 
áthidalását sűrűbben megújított Kéziszótár-változatoknak kell megteremteniük. 
Megfordul a sorrend, s nemcsak most, a körülmények sürgető szorításában (TOLCS-
VAI NAGY GÁBOR, Új értelmező szótár kellene: Magyar Nemzet 1992. márc. 21. 10; 
GÁLÁNTAI ZOLTÁN—SZÉKY JÁNOS: i. h . 12; WACHA IMRE: M N y . L X X X V I , 2 1 7 ) , 
hanem távlatilag is: az új Értelmező Kéziszótárak után következik, következhet 
egy-egy új Frtelmező Szótár. 

4. Helyzetképünknek, illetőleg továbbhaladásunk térképének teljességéhez 
hozzátartozik még egy fontos részlet: értelmező szótáraink történetét már nemcsak 
közép- és kéziszótárunkra tekintve ismerhetjük meg és formálhatjuk tovább. Körü-
löttük, de hozzájuk kötődve számos szótár, több szótártípus él és terjeszkedik. 
BENKŐ LÁSZLÓ más összefüggésben használt szavát kölcsönvéve, azt mondhatjuk, 
hogy az értelmező szótár szótárbokorban (BENKŐ LÁSZLÓ, AZ írói szótár. Bp., 1979. 
106) él; azaz szótárbokrot, szótárbokrokat éltet. Ez a kép nemcsak azt kívánja 
érzékeltetni, hogy szinonimaszótárunk (O. NAGY GÁBOR—RUZSICZKY ÉVA, Magyar 
Szinonimaszótár. Bp., 1978.) vagy írói szótáraink (Juhász Gyula költői nyelvének 
s z ó t á r a . S z e r k e s z t e t t e BENKŐ LÁSZLÓ. B p . , 1972 . ; P e t ő ű - s z ó t á r . GÁLDI LÁSZLÓ i r á -
n y í t á s á v a l s z e r k e s z t e t t e J . SOLTÉSZ KATALIN, SZABÓ DÉNES, WACHA IMRE. I — I V . 
Bp., 1973—1987.; PÁSZTOR EMIL: Toldi-szótár . Bp., 1986.; B á n k bán-szó tá r . Szer-
kesztette BEKE JÓZSEF. Kecskemét, 1991.) szorosan kötődnek, szinte tapadnak az 
értelmezőkhöz. Néhány szótárunk, szótártípusunk még náluk is közvetlenebbül 
benne van az értelmező szótárak bokrában. Ilyen PAPP FERENC Szóvégmutató 
szótára, amelynek régóta hiányolt újranyomását nyár eleje óta többen vehették 
kezükbe, sőt birtokukba. A Szóvégmutató az Értelmező Szótár címszavai alapján 
készült, az alapszótárnak grammatikalizáit tartalomjegyzéke — mondja a szerző (i. 
m. 8). Ami azt jelenti: szerves tartozéka, mert sajátos olvasata. Hasonló típusú lesz 
(a viszonyt tekintve) a kéziratként jó ideje elkészített Magyar ragozási szótár, 
ELEKFI LÁSZLÓ munkája, amelynek címszóanyaga jórészt azonos a Magyar Értelme-
ző Kéziszótáréval (Nyr. CXVIII, 132). A Kéziszótárnak a lexikográfiában növekvő 
szerepét jól mutat ja a Magyar Larousse és a Képes Diákszótár, amelyeknek megne-
vezetten elsősorban a Kéziszótár volt saját változatunk elkészítéséhez a mércéjük, 
a kiindulási és viszonyítási alapjuk. 

Mindebből legalább hármas következtetés adódik: 1. A magyar értelmező szótá-
rak története is szótárcsoport történetévé alakult . Erre a megváltozott s folytonosan 
változó körülményre értelmező szótári adatbázisaink, elemzéseink és közlési módja-
ink szempontjából is tekintettel kell lennünk. 2. Az értelmező szótárak (különösen a 
Kéziszótár) szükséges és várhatóan gyakoribb megújításait már csak gyakorlati 
okokból sem követhetik azonnal a velük szorosabb kapcsolatban álló szótárak; de a 
folyamatos összehangolás, sőt lépéstartás elvéről sem mondhatunk le (különösen a 
Szinonimaszótár esetében nem). 3. A Magyar Értelmező Kéziszótár gondozását, 
megújítását és kiadását folyamatos feladatnak kell tekinteni. Ennek érdekében (a 
nagyszótári munkálatokkal, feladatokkal és lehetőségekkel összehangolva) a Kéziszó-
tár állandó gondozásának feltételeit (fokozatosan) meg kell teremteni. 

5. A lexikográfia örök dilemmája a c í m s z ó a n y a g kiválasztása. Az ér-
telmező szótáraknak meg különösen nyomasztó gondja, mert a szüntelenül s a 



szókészlet egészében zajló lexikai változásokat kell akármilyen bő, de mégiscsak 
mintaanyaggal rögzíteniük, mintegy kimerevíteniük. Paradox képletességgel 

mondva, hiteles, kifejező erejű mozgó pillanatfelvételt kell készíteniük. Öleljék fel 
a szókincs törzsállományát, de az új nyelvi fejleményeket is vegyék értékelően 
számba (ErtSz. I, VII); ne terheljék hamar fölöslegessé váló holt anyaggal, kuriózu-
mokkal címszóállományunkat, de azért legyenek frissek, sőt szinte „naprakészek" 
(KOVALOVSZKY MIKLÓS: SzótTan. 126); vállalkozzanak akár arra mint például a 
Képes Diákszótár —, hogy tömören és lehetőleg szórakoztatóan ismertessék meg a 
szótár forgatóit „a magyar köznyelvi szókészletnek helyes és választékos (egyszers-
mind: mai és természetes) használatával" (i. m. 5), miközben erősen meg kell 
rostálniuk, 14 ezer címszóra korlátozva a szóanyagot (uo. 6); stb. stb. 

A címszavak ágas-bogas problémaköréből ezúttal is csak három részlet felvil-
lantására szorítkozom. 

a) Az első. Korszerű értelmező szótáraink megjelenésük óta természetesen a 
címszóválasztás és címszóváltoztatás szempontjából is támpontnak tekintendők. 
Hozzájuk (s főként, a több címszót tartalmazó Kéziszótárhoz) mérhetjük mondjuk 
a Magyar Larousse vagy a Képes Diákszótár címszavait: a hiányokat és a bővítése-
ket. A Kéziszótár átdolgozott változata azonban e tekintetben is újdonságot jelent 
lexikográfiánkban; tudniillik saját magához képest, de saját magához hűen kell 
változnia. Senkinek sem kell bizonygatni, hogy a címszóállomány változása nem 
mennyiségi kérdés csupán. Ezúttal azért hozom szóba mégis, mert kéziszótáraink 
esetében sajátos nyomatékot kap ez a közismert tétel. A bővítés is — mintegy lő 
szerzői ívvel lesz terjedelmesebb az új Kéziszótár — számos problémát vet fel, 
főként a szókincsrétegek arányának eddigi és új reprezentációjával kapcsolatban; 
de a rostálás talán még inkább. Ez a művelet ugyanis később, a — reméljük 
sorjázó kiadások sorában egyre jelentősebb lesz, az elhagyandók mennyiségét te-
kintve is. A Kéziszótár végül is nem duzzadhat folyamatosan túlzóan mondva 

egy középszótárrá válás ambíciójával. A rostálásnak nyilvánvalóan két szem-
pontja, kettős indoka lehet: egyrészt a szó a peremszókészlet szélére sodródva 
kikophat, másrészt ha (ítéletünk szerint) korábbi felvétele is indokolatlan volt. Az 
első típus a szókészleti helyzet változását fejezi ki, nyelvi tény; a második a 
lexikográfiái megítélés változását, tehát szótári korrekció. Arra kell megoldást 
keresnünk, hogy a szótári korrekció miatti rostálás ne kelthesse azt a látszatot, 
hogy szókészleti változásról, jelentős módosulásról van szó. Véleményem szerint 
például a szakmai idegen szóként szótározott nbbreviatúra kihagyható a Kéziszótár-
ból. Az a típus, amely ritkább használatú, szakmai és idegen. Nem pusztán purista 
tehát az indíték. Habár s ezt nem zárójelben, nem mellékesen jegyzem meg 

kinek nincs közülünk rostálhatnék ja nyelvhasználatunk mai elidegenedését (vö. 
KIEFER FERENC: Magyar Tudomány 1994/6: 633), sőt lihegő, a szó szoros értelmében 
vásári visszaidegenedését, visszaidegenítését (uo.) látva! SZÜTS LÁSZLÓ kezdeménye-
zését, egy ú j magyarító szótár megszerkesztését (Nyr. CXVII, 436) ebben a helyzet-
ben már csak azért is pártolom, mert a válasz, a reagálás efféle módjával, a jó 
példák-minták szüntelen gyarapításával, az erdőtűzoltás módszerével mindig is 
egyetértettem. De erről most nem szólhatok többet. 

b) A címszavak problematikájával kapcsolatos második kérdés valóban kér-
dés. így hangzik: „A szóalkotási módokból mennyit és miként lehet, illetőleg 
szükséges az értelmező szótárakban lexikográfiái eszközökkel tükröztetni?" A lehet 
széles körét megvalósult elképzelésekben, változatos módozatokban is fölbecsülhet-
jük. Értelmező Szótárunk az önálló címszóként közölt összetételekre utótagjuk 



szerint is utal; Kéziszótárunk az etimológiai rész idevágó információin kívül önálló 
szócikkekben mutat ja be a legfontosabb toldalékokat, a ragok mellett a képzőket 
is: és — ugyan gyakorlati okokból s a betűrend korlátai között, de — az ún. 
bokrosítással az azonos előtagú összetételek, illetőleg az azonos tövű származékok 
együvé tartozását is dokumentálja. A föltett kérdésnek a szükséges szava arra céloz, 
hogy érezzük-e a meglevőkön kívül egyéb, a szóalkotási módokkal összefüggő 
lexikográfiái megoldásoknak a hiányát? Fontosnak tart juk-e pótlásukat? A kérdést 
azért fogalmaztam meg, mert igen a válaszom. Most csak egy illusztrációra térek ki. 
BENKŐ LÁSZLÓ az írói szótárakról szóló, de általános lexikográfiái érdekű munkájá-
ban írja, hogy „További kiterjedésként tárgyalni lehetne például az összetett 
szavak második (harmadik stb.) elemének esetleges szótározását (legalább utaló 
címszóként)" (i. m. 139). Ennek értelmező szótárbeli hiánya, legalább részleges 
megoldása jó ideje foglalkoztat. Elképzelhetőnek tartom — természetesen nem a 
Kéziszótár mostani átdolgozását terhelve — az összetételi utótagok érdemibb 
szerepeltetését, bemutatását mindkét értelmező szótárunkban. Nem elegendő 
ugyanis az Értelmező Szótár listázó felsorolása. Egy értelmező szótár szempontjá-
ból nem az az összekötő kapocs fontos csupán, hogy utótagként is él egy-egy címszó, 
hanem az is, hogy éppen milyen jelentésben. Például a világ jelentésszerkezete, 
poliszémiája szempontjából is fontos tény, hogy a mai szinkróniában a filmvilág, 
madárvilág, pénzvilág, sportvilág stb. példatípusra jóval több adat van, mint a 
mécsvilág, holdvilág-érdi. A formai megoldásra több variáció is elképzelhető, akár a 
közép- és a kéziszótár szerint megkülönböztetve is; de ezeket most nem taglalha-
tom. 

c) A címszóválasztással kapcsolatos harmadik kérdést a magyar nyelvi norma, 
a „normák" körüli viták meg az 1992 őszén lezajlott nyelvművelő konferencia 
véleménycseréi, illetőleg -ütközései kerekítik ki: „a magyar értelmező szótárak 
valóban a magyar nyelv értelmező szótárai; nemcsak magyarországiak?" BÁRCZI 
GÉZA a „Nyelvjárás és az irodalmi stílus" című sokat idézett tanulmányában 
(Stilisztikai tanulmányok. Bp., 1961. 62—115) bő három évtizede így vázolta föl 
többek között a normatörténeti helyzetet és távlatot: „Kissé aggályosnak érzem az 
erdélyi nyelvjárási vonások halmozását erdélyi írók művében. A nyelv mai állapo-
tában ez nem jelent különösebb elválasztódást, félő azonban, hogy ha e vonások 
állandósulnak, és kialakul egy olyanféle hagyomány, hogy az erdélyi írók a minden-
kori magyar köznyelvtől kevésbé érintett erdélyi nyelvjárásokhoz igazodnak, és e 
nyelvjárások ezután bekövetkező változásait is fölveszik sajátos irodalmi nyelvük-
be, lassanként két magyar irodalmi nyelv fog kialakulni. Nem ma, nem holnap 
(legalábbis egyelőre a különbségek, bár szembeszökők, még közel sem jelentenek 
hasadást), de a nyelvi változások észrevétlenül szaporodnak, és ha nincs egységes 
norma, előbb-utóbb azon vesszük magunkat észre, hogy irodalmi nyelvünk egysége 
megszűnt. Ez pedig semmiképpen sem kívánatos" (107—8). BÁRCZI szavazata 
megáll az időben: ez a fenyegető elválasztódás, hasadás, irodalmi nyelvünk egységé-
nek a megszűnése valóban „semmiképpen sem kívánatos". S a figyelmeztetés is 
jóslat erejű volt; BÁRCZI szavait azóta többek között a szétrétegződéssel, a különfej-
lődéssel, a szétkülönülési tendenciával (vö. DEME LÁSZLÓ: Nyr. CXVII, 472) egészí-
tettük ki — és hitelesítettük. (Vö. még POMOCXÁTS BÉLA, A magyar irodalom köztár-
sasága. Magyar irodalmi régiók: Alföld 1994/5: 56—67.) A történet azonban más-
ként alakult; a veszély fő forrásának nem az bizonyult, hogy az erdélyi írók (vagy 
a szlovákiai, kárpátaljai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai magyar írók) magyar-
nyelvjárásaik változásait továbbra is felvették (vagy felvették volna) sajátos ma-



gyar irodalmi nyelvükbe, hanem az, hogy a nem magyar államnyelvek szerint 
más-más kétnyelvű anyanyelvváltozatot beszél a magyarok országhatárainkon 
kívül élő e g y h a r m a d a (vö. LANSTYÁK ISTVÁN: Nyr . C X V I I , 476). Az előbb fö l te t t 
kérdésnek a megválaszolása emiatt válik nehézzé. A kiinduló tétel — legalábbis 
számomra — csak az lehet, hogy értelmező szótárainknak is a teljes magyar nyelv-
terület léptékében kell elkészülniük. Miként ,,A magyar nyelvjárások atlaszá"-nak 
vagy az ,,Uj magyar tájszótár"-nak. De amiként az említett nyelvjárási mestermű-
vek sem szippantották magukba a nyelvjárási beszélők élő nyelvhasználatának 
kevert nyelvi elemeit, úgy kell ezeket egy magyar értelmező szótárból is kihagyni. 
Bővebben (akár minősítéssel megkülönböztetve) indokolt azonban bemutatni a 
magyar nyelvi regionalizmusokat; főként az irodalmi alkotások vagy az igényes 
publicisztika által kedvelt, terjesztett, sajátos stílusértékűvé tet t változataikat. 
BENKÖ SAMU éppen vitában mondta: ,,a regionalizmusok természetes velejárói a 
nyelvnek, és ezekben nagyon sok szépség és megőrzendő van" (Nyr. CXVII, 499). 
Természetesen nagy körültekintéssel elvégzendő s ekként megtervezendő feladatról 
van szó. Elképzelhetetlennek, vállalhatatlannak tar tom például, hogy a Kéziszótár 
most készülő fölfrissített változatába sietve, tővel-heggyel egybegereblyézett mu-
tatványadatokat sodorjunk be. Bármennyire időszerűnek tartom magam is az ilyen 
irányultságú változtatást, mégis a következő tempósabb, de célratörőbb menetren-
det, műveletsort pártolom. MURÁDIN LÁSZLÓ budapesti előadásában elhangzott 
javaslathoz igazodóan, mindenekelőtt fel kell mérni az erdélyi és a többi, hasonló 
helyzetű magyar városi köznyelvet (Nyr. CXVII, 486). A valóságos, pontosan 
föltérképezett nyelvhasználat ismeretében lehet és kell elkészíteni egyrészt a ma-
gyar nyelvű regionalizmusok tárát — amelyeknek vázlatos, még rostálatlan előké-
pét BALOGH LAJOS muta t t a be ,,A magyar nyelv Kárpáta l ján" című szójegyzékében 
(Nyr. CXVIII, 26—38); másrészt készíteni kell a kevert nyelvi elemek fölismerését, 
tudatosítását és visszaszorítását segítő szótárakat — mondjuk KEMÉNY GÁBOR 
kongresszusi előadásában bemutatot t nyelvművelő kisszótárak formájában. S csak 
ezután kerülhet sor a hiányolt regionalizmusok felvételére a magyar értelmező 
szótárba. A fölvázolt menetrendben nincs sandaság. Nem arról van szó, hogy leckét 
adunk a határon túli nyelvészeknek; még csak arról sem, hogy e l ő s z ö r rájuk 
vár elvégzendő feladat. Meggyőződésem szerint, ez csak közös teendő lehet: a 
magyar szókészlet teljességében való gondolkodást, lexikográfiái szemléletet csak a 
magyar nyelvtudomány teljessége, összmunkája fejezheti ki, s főként csak így 
válhat valóra. 

6. A szavaknak, jelentéseknek a nyelvi rétegződésben elfoglalt helyét, stílusér-
tékét megjelölő m i n ő s í t é s e k kérdésköre nem egy tekintetben párhuzamos a 
címszóválasztás problematikájával. Leginkább abban, hogy a különböző, illetőleg 
megújított szótárak egymástól vagy előzményüktől eltérő minősítései is két típusú-
ak lehetnek: vagy a szókészleti helyzet, vagy a minősítési rendszer változását 
fejezik ki. A Kéziszótár új változatának ez is megkülönböztetett jelentőségű, nagy 
horderejű dilemmája. A minősítési rendszer egészének vagy egyes elemeinek na-
gyobb méretű módosítása azt a látszatot keltheti ugyanis, hogy a szókészleti 
helyzet változott meg így és ennyire. Hogy a nagyobb mértékű változtatás esélye, 
vonzása nem látszatprobléma, azt egy mintavétel eredményével illusztrálhatom. 
Szembesítettem három szótárunknak, az Értelmező Kéziszótárnak, a Magyar Laro-
usse-nak és a Képes Diákszótárnak a d betűs címszó- és szócikkanyagát . A Kéziszó-
tárban majdnem kereken 1600 címszó tartozik ebbe a betűtartományba. A Magyar 



Larousse és a Képes Diákszótár csak a t ípusokat (!) tekintve 137 féle vál tozatban, 
viszonylatban foglal másként állást, mint az Értelmező Kéziszótár. A legnépesebb 
típus azoké a szavaké, amelyek a Kéziszótárban minősítés nélkül álltak, de a 
Magyar Larousse-ban minősítést kaptak. így ^ ( a t t a n i ) lett a döglött, .4<sv(ánytani) 
a drágakő, i^z(ikai) a délibáb, Konyha(művészeti, szakácsmesterségbeli) a disznósajt 
meg a drazsé, A7öv(énytani) a dinnye meg a dohány, Pénz(ügytani, bankszakmai) a 
dollár; s tb. stb. Ez a tömeges átcsúsztatás fogalomköri alapú. Az igaz ugyan, hogy 
az Értelmező Kéziszótár is megfogalmazott, vállalt efféle elvet, miszerint „Minősí-
téseinknek egy nagyobb csoportja úgy függ össze a stílusminősítésekkel, hogy a 
szavak használatának szakmai, f o g a l m i stb. k ö r é t [kiemelés tőlem — P. 
F.] jelöli meg" (XI). De az idézett rész folytatásából kiderül, hogy a szótár a 
tudományos, műszaki, ipari, mezőgazdasági stb. tevékenység m ű s z a v a i t te-
kinti idetartozónak (XII). Helyesebb ehhez a korlátozó értelmezéshez ta r tan i ma-
gunkat továbbra is; s nemcsak a Kéziszótárban. 

Az esetenkénti helyes döntést, a pontos elemzést és állásfoglalást nemcsak az 
nehezíti, hogy ,,a kérdés szakirodalma. . . rendkívül nagy" (GRÉTSY LÁSZLÓ: Benkő-
Eml. 223), hanem főként az, hogy ,,a témával kapcsolatos szemléleti, kategorizálási 
zűrzavar . . . óriási mértékű", sőt — GRÉTSY LÁSZLÓ nyomatékos véleménye szerint 

,,a torzítás veszélye nélkül már alig-alig használhatók a korábbi rétegződési 
sémák" (uo.). 

A nyelvrétegbeli kötöttségek (vö. KEMÉNY GÁBOR: Nyr. CXVII, 417) változá-
sa, s ennek részbeni tükröződéseként a minősítések elbizonytalanodása különösen 
nyilvánvaló a nyelvhasználat stiláris fellazulásának, a bizalmas, sőt argónyelvi 
elemeket is gyakran alkalmazó beszédmódnak a térhódításában, keményebb szó-
val, mintegy diagnózist mondva, ennek tüneteként (vö. uo.). Ezért aztán nem kis 
gondot okoz az argó, a durva, a vulg(áris), a &iz(almas) meg a pejor(atív) minősítés, 
nem is annyira határozott , mint inkább következetes elhatárolása, egymáshoz 
mérése. Gondoljunk már csak arra, hogy Kéziszótárunk rövidítésjegyzékének felol-
dása szerint az argó nemcsak az argó szavaknak, kifejezéseknek, jelentéseknek, de 
az argotikusoknak is minősítése; a vulgáris meg a legtöbb szótárforgató számára nem 
a szándékolt, 'kevésbé művelt beszédre jellemző, pongyola használat" jelentésben él 
elsősorban, hanem inkább 'alantas, közönséges', mondhatnám argotikus értelmű. 
(Zárójelben megjegyzem: minthogy a közönséges hasonló okokból nem alkalmazha-
tó árnyéktalanul, talán a pongyola minősítőszó szerencsésebb volna.) Csak futólag 
érinthetem a szleng példáját is. Szinte kerülgetjük ezt a műszót. Kéziszótárunk 
minősítésként nem használja, sőt helytelenítő csillaggal közli címszóként is. Ké-
sőbb azonban több nyelvész címben, témajelölőként is él vele (SÍPOS PÁL, Hasonló-
ságok a népnyelv és a szleng között: Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és 
jelenéről. Bp. , 1981. 229—32; Kis TAMÁS i. m.; BÓDI ZOLTÁN, A szleng a sa j tónye lv-
ben: Fábián-Emi. 58—62). A szleng műszó megelevenedésének bizonyára PÉTER 
MIHÁLY 1980-ban publikált tanulmánya, a „Szleng és költői nyelvhasználat" (Nyr. 
CIV, 273—81) volt a hazai ösztönzője. A szerző tüzetes indoklásából kiderül, hogy 
a szlenget azért választotta, sőt ajánlja, mert a vele jelölt nyelv, rétegnyelv sem a 
tolvajnyelvi argóval, sem rokonával, az 'alvilági csibésznyelv' jelentésű jassznyelv-
vel, sem a 'valamely társadalmi csoport vagy réteg nyelve' jelentésű zsargonnal 
nem azonos (273). Egyébként ugyanebben az évben, 1980-ban SZILÁGYI N. SÁNDOR 
Bukarestben megjelent Magyar nyelvtanában, hasonló szemlélettel különíti el hatá-
rozottan az argót, a zsargont meg a szlenget, és kijelenti: „A csoportjellegű szövegek 
legelterjedtebb fa j t á j a . . . ma nem a zsargon vagy az argó, hanem a szleng" (Első 



rész 44); s a diáknyelvet is mint az iskolások szlengjét tárgyalja (45). Ezt a termino-
lógiai és szemléleti vitát azért idéztem föl legalább tömörítve, mert változatlanul 
nyitott elméleti kérdésről van szó, s mert a fölsorolt csoportnyelvek elhatárolása, 
tagolása és megnevezése ma is sok bizonytalanságot mutat — az új szótári állásfog-
lalásokat nehezítve. Saját reflexeimet megfigyelve és tetten érve is állíthatom, hogy 
a szlenggel megjelölhető nyelvi tényeket hajlamosak vagyunk a 6iz(almas), ritkáb-
ban a tréf(ks) minősítés álruhájába öltöztetni; ha nem akarjuk argósítani, durvának, 
vulgárisnak vagy egyértelműen perjoratívnak minősíteni, illetőleg foglalkozást 
érzékeltető megnevezéssel jellegteleníteni őket. Azt hiszem, zavarunkban, jobb 
híján. 

A már említett nyelvhelyességi minősítésről, értelmező szótárainknak a cím-
szó vagy a jelentés sorszáma után tett csillagáról is szólnom kell, legalább röviden. 
Már csak azért is, mert vele is zavarban vagyunk nemegyszer. Ez a jelölés (nem 
akarván átvállalni egy nyelvhelyességi szótár feladatát) számos minősítés-fokoza-
tot présel egymásra. A helytelenítő, megbélyegző csillag — kényszerből — olykor 
bizony bélyegzőként működik. Ahogy KOVALOVSZKY MIKLÓS az Értelmező Szótárról 
szólva sorolta, a csillag jelentése „mindenképpen helytelen — kerülendő — felesle-
ges — megtűrhető — még használható stb." (SzótTan. 145) egyaránt, illetőleg a 
beszélő szempontjából egyszerre lehet. így aztán ugyanazt a csillagot kapja a 
gerálja magát 'hatalmát éreztetve (valahogyan) viselkedik; valaminek kiadja ma-
gát', a 'helyiség' jelentésben használt helység, a lokál, a moderál vagy a nózi (vö. 
EKsz.). Olyan minősítési kombinációk is előfordulnak, amelyek szerint egy szó, 
illetőleg jelentés megbélyegzetten csillagos is meg (gondolom, dicséretesen) válasz-
tékos is. (Például az averzió, indifferens, indolens, intakt, miliő ugyancsak az Értel-
mező Kéziszótárban.) Világosabb és hitelesebb nyelvi képet adhatnánk akkor, ha 
a helytelenítő kis csillagot a valóban helytelenített, ún. stigmatizált szavakra, 
jelentésekre illesztenénk csak. Nem javasolnám tehát régies szavaktól vagy a 
példázott „választékos helytelenségektől" való elrettentésre. Egyébként is, Kézi-
szótárunk azt írja, hogy „a gondosabb fogalmazásban vagy az igényesebb beszéd-
ben kerülendő" (X) szavakra és jelentésekre hívja fel vele a figyelmet. Tehát jórészt 
a pongyola használatú vulgárisként megjelöltekre; illetőleg az ekként is megjelölhe-
tőkre — ha tényleg ilyenek. 

7. A lexikográfia történetében is radikális fordulatot hozott a s z á m í t ó -
g é p . A nyelvészeti munkák új szemléletű gépesítésével kitágult a szótárírás ha-
tóköre, megnövekedtek lehetőségei. Szerencsére nálunk is. A hatvanas évek elejé-
nek lendületes nyitásával, a Szóvégmutató Szótár munkálataival és az ún. Debrece-
ni Tezaurusszal valóban „nemzetközi viszonylatban is úttörő jellegű munkálatok" 
(PAJZS JÚLIA, Számítógép és lexikográfia. Linguistica. Series A. Studia et dissertati-
ones 4. 1990. 10) indultak meg Magyarországon. Azóta a számítógépes lexikográfiá-
nak két központja is létrejött: az egyik a debreceni egyetemen, ahol JAKAB LÁSZLÓ 
vezetésével a „Számítógépes nyelvtörténeti ada t tá r" kötetei készülnek (JAKAB 
LÁSZLÓ, Számítógépes nyelvtörténeti kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyete-
men: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerkesz-
tette Kiss JENŐ és SZÜTS LÁSZLÓ. Bp., 1991 . 306 - 10); a másik a Nyelvtudományi 
Intézetben, ahol a Lexikográfiái Osztályon, Kiss LAJOS irányításával a Nagyszótár 
számítógépes anyaggyűjtésének és feldolgozásának munkálatai folynak — e vállal-
kozás méreteihez és nehézségi fokához illő fegyelmezett tervszerűséggel (Kiss 
LAJOS—PAJZS JÚLIA, A m a g y a r irodalmi és köznyelv nagyszó tá ra [1533—1990]: 



MNy. LXXXV, 129—36). A debreceni adattársorozat legújabb, 1993-ban megje-
lent ötödik kötete, a Csokonai-szókincstár nevezetes esemény nemcsak szótártípu-
saink. hanem lexikográfiái esélyeink, merem mondani, reményeink szempontjából. 
Mert igaz ugyan, hogy ez a szókincstár különbözik a jelentéseket is meghatározó írói 
szótáraktól, de sajátos formájával, lexikai kincstárként mégis mintául szolgálhat 
a t e r j e d e l m e s e b b írói, költői életművek írói szótári feldolgozásához. Ezeket 
ugyanis (racionális megfontolásból) célszerű előbb szókincstárként föltérképezni, s 
így megközelíthetőbbé, bejárhatóbbá tenni. A számítógépes lexikográfia tér-, sőt 
csatanyerésére jellemző, hogy BENKŐ LÁSZLÓ, említett, kézikönyv értékű és funkció-
jú monográfiájában megvallotta ugyan, hogy nem tartozik a „lexikográfiái gépesí-
tés . . . lelkes rajongói közé" (102), de később mégis egyértelműen válaszol arra a 
kérdésre, hogy „érdemes-e, célszerű-e az írói szótárak gépi feldolgozásmódjához 
folyamodni" (105), így: „A válasz csak határozott igen lehet" (uo.). Nem lehet más 
a válaszunk az értelmező szótárak esetében sem. S ha az idő (nemcsak a határidő) 
szorításában az Értelmező Kéziszótár átdolgozása még hagyományos lexikográfiái 
technikával készül is, anyagát — a Képes Diákszótárhoz hasonlóan (i. m. 6) — már 
számítógépen tároljuk, rögzítjük majd. A továbbiakban pedig — a Nagyszótárhoz 
e tekintetben is szorosan kötődve — egy megfelelő szótáríró program kialakításával 
az értelmező szótári munkálatokat is számítógépes technikával és hatékonysággal 
kell végeznünk. 

8. KIEFER FERENC a Magyar Tudományos Akadémia idei közgyűlésén a Nagy-
szótárról mint elsőrendű nemzeti ügyről szólva országos összefogást sürgetett, mert 
e „szótár viszonylag gyors elkészülése olyan anyagi ráfordítást igényelne, mely 
messze meghaladná a Nyelvtudományi Intézet és feltehetőleg az Akadémia, anyagi 
lehetőségeit" (Magyar Tudomány 1994/6: 639). Ezeket a szavakat a magyar lexi-
kográfia meglevő és sorra veendő egyéb feladataira is tekintve, nemcsak helyesel-
nünk, hanem nyomatékosítanunk kell. Tudjuk, hogy olyan helyzetben dolgozunk, 
tervezünk, amikor a pénzforrások földerítése, megnyittatása ha nem is tudományos 
teljesítmény, de — sajnos — tudománytörténeti érdem lehet. Ezért újra és újra ki 
kell mondanunk: a magyar lexikográfiának nemcsak a lépésváltáshoz, hanem a 
lépéstartáshoz is nagyobb léptékű, rendszerezett és rendszeres támogatásra van 
szüksége. Hogy hallgathatnánk erről éppen itt és most: 1994-ben, a lexikológiái-
lexikográfiái kongresszuson?! 
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