
Mi „hiba” a szótárban? 

Adalékok a kétnyelvű szótárírás 
elméletéhez és gyakorlatához







Mely formákban valósul meg a 
metalexikográfia?

• Szótári recenziók

• A szótárak előszava (ill. a koncepciót leíró, 
bemutató csatlakozó munka)

• A szótár szó szócikkei egynyelvű értelmező 
szótárakban és enciklopédiákban

• Nagyobb terjedelmű vagy önálló, 
kimondottan metalexikográfiai elméleti 
munkák (könyvfejezetek, monográfiák, nagy 
összefoglaló kötetek)





OLASZ WIKIPÉDIA DIZIONARIO CÍMSZÓ
1 Tipi
2 Dizionario e vocabolario
3 Storia dei vocabolari

3.1 Le origini
3.2 Glossari e vocabolari medievali
3.3 Gli esordi della lessicografia moderna

4 I vocabolari italiani
4.1 Dagli elenchi manoscritti ai primi vocabolari
4.2 Le prime tre edizioni del Vocabolario della Crusca
4.3 La lessicografia settecentesca
4.4 L'Ottocento: "il secolo dei vocabolari"
4.5 Dal Novecento alla lessicografia contemporanea

5 La tipologia dei dizionari
6 La struttura del dizionario

6.1 Lessemi, lemmi, sottolemmi, lemmario
6.2 Intestazione, definizione, marche d'uso
6.3 Definizioni sinonimiche, definitori, datazione
6.4 Fraseologia e citazioni letterarie
6.5 Arcaismi e voci poetiche e letterarie
6.6 Forestierismi, neologismi, regionalismi
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A szótár – többszörösen relatív műfaj

A szótárírás tárgyától (azaz magától a nyelvtől) 
függő relativitás

A szótári műfajok különbözőségéből fakadó cél 
és az ehhez való viszony

A szótár viszonya korábbi hasonlókhoz

A szótári minőség és a szerk. nyelvismerete

A szótári minőség és a lektorálás

A szótár és a szótárhasználó viszonya

A szótári minőség és a kiadótól való függés



Összefoglalás: A szótár akkor 
„rossz”, ha:

• nem valósítja meg az ún. „lexikográfiai 
sztenderd”-et (azaz az adott korra jellemző 
lexikográfiai mesterségbeli fogásokat nem 
ismeri, nem alkalmazza)

• nem valósulnak meg az adott szótáríró által 
kitűzött, az adott konkrét munkában 
megvalósítandó célok



Mire vonatkoznak a kétnyelvű szótárak 
kritikáiban ismételten visszatérő 
metalexikográfiai megjegyzések?



maga a szótár, mint vállalkozás

Carlo Tagliavini kifogásolta, hogy 
Kastner Jenőnek először nem az 
olasz–magyar, hanem a 
magyar–olasz irányt kellett volna 
1930-ban megjelentetnie
(„Corvina”, 1930: 246.)



a szótárból hiányzó lexéma 1

Carlo Tagliavini 

Kastner Jenő 1930-as szótárából hiányolja:

fabbisogno, fabbriceria ’egyházi épület 
kezelését végző szerv’, faina ’nyest’, 
ferrareccia ’vaskereskedés’, filugello
’selyemhernyó, fórcipe ’szülészeti fogó’



a szótárból hiányzó lexéma 2

ol–m/m–ol szótárból (2000) hiányoznak:

esondazione
gomma da neve -- téli gumi
bloccaruote, ganasce -- kerékbilincs
giubbotto ad alta visibilità -- láthatósági mellény
busta címszónak az a jelentése, hogy ’boltban

vásárláskor adott vagy megvehető nylonszatyor’
debito formativo ’képzési tartozás’ [PC-újolaszul]: 

pótvizsga [régebben: rimandato, bocciato]



fölöslegesen szereplő lexéma

Olasz-magyar/magyarolasz turistaszótár 
(FábiánVásárhelyi)

• könnyfakasztó bomba, kézigránát

feliratok: 

• Tejvendéglő, Frissen mázolva, A lift nem 
működik

• Csekkbefizetés, Készpénzküldemények felvétele

• Kísérő nélküli állatok



téves, ill. egyenetlen megfeleltetések 
(ekvivalenciák)

infradito pántos szandál (Herczeg–Juhász, Akadémiai Kiadó, 
2000.)

nem pontos, mert ez tkp. a ’vietnámi papucs 
[gumiból], ill. ennek bőrből készült, díszített 
változatai is’

raccolta differenziata szelektív hulladékgyűjtés  
(Herczeg–Juhász 2000) 

szelektív: ~ hulladékgyűjtés raccolta selettiva dei
rifiuti (Koltay-Kastner–Juhász 2000)



az ekvivalencia elégtelen volta (vagy 
zavarossága)

dente: ~ lattaiolo/da latte -- tejfog 
(Herczeg–Juhász 2000)

de hiányzik az a nyelvi adat, hogy a di prep.-val 
még egy kicsit gyakoribb is u.ez (Google)



a stílusminősítések hibái (az 
ekvivalenseknél is)

Danilo Gheno Herczeg--Juhász és KKJ--Juhász
(2000) kapcsán:

szajha √ durva puttana

születésnap √ vál natalizio

aerodromo √ vál repülőtér

agnolino √ vál helyes kisfiú

sziesztázik biz dormire la satolla > toszk

amore ritk fare l’amore con q > biz



„a nyomda” – vagy a nyomdász? –
„ördöge”



Konklúzió

Carla Marello:

• arányaiban olyan sok-e a tökéletlenség egy 
munkában, hogy az teljes egészében 
eldobandó-e 

• van-e az adott szótárban valami olyan egyedi 
pozitívum, ami csak ennek a munkának az 
érdeme



Szükség van a következőkre:

jó szótárak

jobb szótárhasználók 

jobb recenzensek


