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A disszertáció fő kérdései és felépítése

Lexikológiai és lexikográfiai vizsgálódás jellegéből adódóan a disszertáció legtágabban a „Mi kerül
a szótárba” kettős kérdésével foglalkozik.

(i) Milyen entitásokról véli a nyelvészet, hogy a mentális lexikonban tárolt listémák, és mifélé-
ket listáz a lexikográfia?

(ii) A nyelvészet mely elgondolásai találnak utat a szótárakba és gyakorolnak jellemzően hatást
azokra?

A leghosszabb, 2. Fejezet ennek megfelelően a WHAT GOES INTO THE DICTIONARY címet viseli.

A nyelvészet általános eredményeinek átfogó értékeléséhez, kivált a (közvetlen vizsgálódásra
legkevésbé lehetőséget adó) mentális lexikon természetének a vázolásához a szerző rendelkezésére
állónál jóval szélesebb ismeretanyagra volna szükség. A mentális lexikon természetére és a listémák

közötti kapcsolatok jellegére vonatkozóan a szakirodalom ráadásul rendkívüli óvatosságra int. A
disszertáció hangsúlya tehát nyilván e kettősség látható oldalára – a nyelvészeti tudást megtestesítő
szótárakra helyeződik, minthogy lexikológiai és lexikográfiai eszközökkel erre nyílik lehetőség.

A dolgozat lexikológiai esettanulmányokban mutatja be, miként épül a egyik a másikra, és milyen
sikerre lehet e vállalkozásban számítani. Kiemelhető közül az 1. Fej. 1.6.1.1.1–2;   a 2. Fej. 2.4.6.2;
2.6.5.5.2, valamint a 3. Fejezet zöme, de kivált: 3.1.3;  3.1.3.1;  3.1.4.2.2–3;  3.1.5.2.2–3.

1 Angol és magyar esettanulmányokon keresztül, valamint egynyelvű és angol↔magyar szótárak
szócikkeinek vizsgálatával elemzem a nyelvtani információ lexikográfiai tálalásának konkrét
példáit. Feltételezésem szerint a releváns elméleti nyelvészeti meglátások legtöbbje, bármely
iskoláéi legyenek is, valamilyen okból alkalmatlan a lexikográfiai felhasználásra. Ez a végig
központinak tekinthető gondolat kerül fókuszba a 3.1 GRAMMAR IN THE DICTIONARY alfejezet-
ben. E vizsgálat a nyelvtan és a lexika éles, habár természetellenes kettéválasztását igényli: a
disszertációban a szerző átmenetileg felfüggeszti e két terület merev különállását illető kételyeit.

2 A nyelvészet bármely területén dichotómiákban megfogalmazott állítások sorával találkozunk.
A disszertáció választ keres annak a kérdésre, vajon a szótárkészítés gyakorlata igazolja-e eze-
ket a dualitásokat, illetve e kettősségek hasznosíthatók-e a lexikográfiában. E dichotómiák váz-
languagetos listáját adja a 2.2.

A disszertációban feltételezem, hogy lexikográfiai szemszögből a legtöbb jelenség a lexikológi-
án belül és azon kívül is jobban leírható kontinuumokkal mint diszkrét entitásokkal. Egy ilyen
jelentős dualitást – BETWEEN GRAMMAR AND LEXICON – vizsgál a 3.2 alfejezet.

3 A többszavas kifejezések (melyek nyelvészeti státuszát 2.7–2.10 vizsgálja) pregnánsan mutatják
a „fokozatosság — merev kategóriák” kettősségét. Az irodalom nem ad megfelelő támpontokat
ahhoz, hogy a szótárakban a többszavas kifejezések az egyéb szókapcsolatoktól különvá-
laszthatók legyenek, de ahhoz sem, hogy e rendkívül „életlen” kategória belső szerkezetét meg-
felelően le tudjuk írni (vö. 2.9.8).
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4 A disszertáció másik visszatérő motívuma az idiomatikusság, amelyet részletesebben a 2. Feje-
zet taglal. E jelenség külső és belső határvonalai szintén túl elmosódottak ahhoz, hogy az a
lexikográfiában  következetesen használható legyen. A disszertáció újdonsága, hogy konkrét
példákon vizsgálja ennek lexikográfiai kihatásait.

5 A dolgozat bizonyítja azt a szakirodalomban elő nem forduló, de a disszertációban kiindulás-
ként elfogadott feltételezést, miszerint az idiomatikusság amellett, hogy kategóriáján belül és
azon kívül is skaláris, a szokásosan képzeltnél nagyobb területet ölel fel.

6 A disszertáció amellett érvel, hogy a (nem-primér) összetételek többsége, a többszavas kifejezések,
valamint számos nehezebben csoportosítható lexikai elem (pl. a binomiálisok) idiomatikus azaz nem

megjósolható – ami viszont az idiomatikusság egyetlen valódi mércéje kell hogy legyen. Az össze-
tételek, az idegen összetételi előtagok, a többszavas kifejezések, és az idiomaticitás ebben az érte-
lemben konvergálnak.

7 A disszertációt átszövő másik téma a produktivitás. Az irodalomban alapvetően uralkodó nézet-
nek megfelelően a dolgozat feltételezi és igazolja, hogy az a grammatika és a lexika között alkot
ívet. A dolgozat a produktivitást az összetételek és a többszavas kifejezések területén vizsgálja,
illetve annak a különféle szótípusokhoz – független szavakhoz, függőszavakhoz, félszavakhoz
és kötött tövekhez – való viszonyát elemzi.

8 A dolgozat fontos állítása, hogy a lexikográfiának elmélet és gyakorlat között kompromisszumot

kell keresnie; ezt az esettanulmányok alá is támasztják. Jobb tehát a lexikográfiai döntéseknek a
felhasználók igényein, mint elméleti meggondolásokon alapulniuk, még ahol rendelkezésre áll
is megfelelő információ. A lexikológiai esettanulmányok és a meglévő szócikkekben megteste-
sülő lexikográfiai gyakorlat összevetése azonban azt mutatja, hogy az efféle információ legin-
kább nem áll rendelkezésre. A felhasználói oldalról felmerülő további nehézségek azután tovább
szélesítik a teória és a szótárhasználó közötti szakadékot.
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Következtetések, eredmények

Lexikológiai és metalexikográfiai ideálok és meglévő szócikkek összevetésével a lexikológia és a
lexikográfia, valamint a lexikográfia és a nyelvészeti teória kapcsolódási felületeit vizsgálom azzal
a céllal, hogy olyan aspektusok kerüljenek felszínre, amelyeknél az elvi következetességen túl a
gyakorlati alkalmazhatóság szempontjai érvényesülhetnek, sőt kell érvényesülniük.

A dolgozat eredményeként megerősítve látszik az a feltételezés, hogy a lexikográfiának kompro-

misszumra kell törekednie az elmélet és a gyakorlat között. A lexikográfiai döntéseket célszerűbb a
felhasználók szem előtt tartásával, mint rosszul vagy egyáltalán nem illeszkedő teóriákra alapozva
meghozni, még ahol léteznek is ilyenek. Ez felel meg Landau intésének1, amelynek értelmében „az
érthetőséget nem szabad a szeszélyességig puritán stílus oltárán feláldozni”.

A disszertáció ugyanakkor azt találta, hogy efféle könnyen használható meglátásokkal a nyelvészet
nem képes szolgálni. Ha viszont a legtöbb nyelvészeti elmélet relevanciája elhanyagolható a szótár-
készítés számára (e vélekedés nem közkeletű), és/vagy e teóriákat szinte lehetetlen a lexikográfiai
gyakorlatba építeni (e vélekedéssel sok elemző egyetért), és/vagy ezek a meglátások a legtöbb
felhasználóig amúgy sem jutnának el (ebben szinte teljes az egyetértés), akkor a szótárkészítő nyel-
vészeti tájékozottsága azzal a haszonnal járhat, hogy világossá teszi, melyek a kompromisszumke-
resés területei.

1.  A mentális lexikon „listái” és a szótárak listái közötti megfelelések tekintetében az
előbbiről csak erősen óvatos hipotézisek állnak rendelkezésre. E kevésre alapozva a dolgozat
bizonyítja, hogy a lexikográfia nyomtatott listái igen messze állnak a mentális lexikonéitól. A
mentális lexikonról feltételezett tudásból a lexikográfia eszközei szinte semmit nem képesek

tükrözni.

2. A dolgozat abból indul ki, hogy a mentális lexikon inkább többszavas egységek rendszere,

mint elszigetelt szavak halmaza. A szótárkészítés szerencsétlenségére azonban ezek olyan sokfélék
és nehezen megragadhatóak, aminek következtében nyelvészeti kezelésük olyan kaotikus, hogy az
kevés jót ígér a lexikográfiai művelői számára. A disszertáció számos különféle, a hagyományos
szó-szint fölötti lexikai egység lexiko-szemantikai és grammatikai elemzését végzi el és
megvizsgálja, hogyan viszonyulnak ezek létező és potenciális szócikkekhez.

3. A dolgozat az elméleti nyelvészeti eredmények közül különféle szótártípusok szócikkein
mutatja be azokat, amelyek bekerültek a (magyar↔angol ill. angol értelmező) szótárakba. A vizsgá-
latba vont szótárak közül az újabbak között vannak a következők: RHWUD 1999 (Random House

Webster’s Unabridged Dictionary);  MWUD 2000 (Merriam–Webster’s Unabridged Dictionary);

CC 2003 (Collins COBUILD on CD-ROM);   AHD 2004 (American Heritage
©
 Dictionary of the Eng-

lish Language);  LDCE 2005 (Longman Dictionary of Contemporary English);   OALD 2005
(Oxford Advanced Learner’s Dictionary);   MED 2002 & 2007 (Macmillan English Dictionary);

CALD 2003 & 2008 (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary;   CCAD 2009 (Collins COBUILD

Advanced Dictionary).

4. A disszertáció legfontosabb eredményei az alábbi – nemcsak lexikográfiai ill. lexikológiai –
paradoxonok természetének feltárásával kapcsolatosak. A dolgozat egésze azt illusztrálja, hogy a
kontinuumok, gradiensek számos jelenségre a diszkrét kategorizálásnál jobban illenek a lexikológia

                                                
1 Landau (2001).
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berkein belül, de azon kívül is. (A nyelvi jelenségek prototipikussága, „nyelvi határozatlanság”
állításával a disszertáció nem érvel a nem-nyelvi világban is fellelhető prototipikusság mellett, így
nem tételez valamiféle kognitív nyelvészeti keretet.)

4.1 A lexikográfia talán legsúlyosabb paradoxonja az, hogy a lexikon – és alighanem a nyelv
mint olyan – analóg voltából szinte semmi nem mutatható meg a szótárak fekete–fehér, szó szerint
kétdimenziós világában, amelynek ráadásul e szigorú kategorizáció mellett a felhasználó érdekében
értelemszerűen jócskán egyszerűsítenie kell. Ez viszont azzal jelent egyet, hogy noha a lexika
jelenségeiben nyilvánvalóan átüt a nyelv probabilisztikus jellege, a lexika mintázatai a statikus
szótárakban nehezen ragadhatók meg. A lehető legkisebb mértékben változó szótáraiktól a felhasz-
nálók éppenséggel  jól körülhatárolt szabályokat és kategóriákat várnak el.

4.2 Az idiomatikusság, kivált a (más szempontból is erős centrum–periféria tagozódást mutató)
többszavas kifejezéseké, maga is gradális. A dolgozat bemutatja, miként nehezíti ez tovább lexikográfiai
tálalásukat, amelynek inadekvát voltáról a legújabb egynyelvű, anyanyelvűeknek készült művekből
könnyen, de még a didaktikailag sikeres tanulói szótárak tanulmányozásával is meggyőződhetni. A
tanulói szótárak előnye az anyanyelvűeknek készültekkel szemben sajátosan az angol lexikográfia para-
doxona: a „nyelvtanítási ipar” nagyon is hétköznapi realitásokból adódó meggondolásai az elméleti
nyelvészetnél sokkal nagyobb nyomot hagytak rajta.

4.3 Az idiomaticitás, transzparencia és a kompozicionalitás fogalmát a disszertáció élesen szét-
választotta2. Az idiomatikusság legjobban a prediktabilitással ragadható meg. E keretben valamennyi
többszavas kifejezés – így az összetételek, „kombinálódó alakok”, binomiálisok, és a disszertá-
cióban „színes” idiómáknak nevezett kifejezések is – idiomatikus, minthogy bármely nyelvpárra
vonatkoztatva megjósolhatatlanok, ami az idiomatikusság egyetlen valódi mércéje lehet.

4.4 A jelenségek gradális jellege a produktivitásban – a lexikai egységeknek a gyakori/létezőtől
a ritka/létezőn és potenciálison át az agrammatikus de létezőig terjedő státuszában – is inherens. A
disszertáció (kivált a 3.2 pont) a lexikográfia egy másik paradoxonját is elemzi: azt, hogy a pro-
duktivitás nem ragadható meg a szótárak statikus világában, ahol a nyilvánvaló  korlátokból adó-
dóan „minden szó egyenlő”.

4.5 Egy másik azonosított paradoxon az, hogy nem csupán az idiomaticitás, hanem számos

(talán a legtöbb) lexikai jelenség gradális, s ez éppenséggel rosszul illeszkedik a lexikográfia céljai-
hoz. Kivált az „instrumentális” szótárak, melyektől világos tanácsokat várnak el, egyszerűen
eszközt jelentenek a laikus számára: itt csakis a fekete-fehérnek van helye. Súlyosbítják a problémát
a felhasználók vélelmezett igényei és nyelvtani tájékozottságuk miatti egyszerűsítési törekvések.

5. Példák során vezetem le, hogy a cikkcakkos utakon járó, látványosan széttagolt, a közérthe-
tőségtől egyre messzebb kerülő nyelvészeti elméletek – kivált a szűkebben értett nyelvtan területén
– egyre kevésbé alkalmasak a lexikográfiai gyakorlat adekvát eligazítására. Nyilvánvaló, hogy a
nyelvészet legtöbb eredménye a lexikográfia számára elvész. A nyelvészeti input oldala legtöbbször
összeegyeztethetetlen, állandó változásában is nehezen megragadható, soha nem lexikográfiai vég-
felhasználásra szánt ötletgyűjtemény. Az output oldal a  lehető legkevesebbet változtatni kénysze-

rülő szótárak, a nyelvészeti fejlődés alig észrevehető nyomaival – minek folytán a nyelvészet és a
szótárak közötti szakadék egyre szélesedik.

6. Ha a felhasználók szükségletei az elméleti megfontolásoknál inkább lehetnek a lexikográfiai
termékek valódi mércéi, akkor a nyelvészet mint modell, elméleti alap és megbízható inspirációs
forrás inadekvát volta kevésbé problematikus, mint gondolhatnánk. A használók igényeit azonban a
vélhetőnél sokkal nehezebb felmérni. Túl sokféle szótárforgató létezik bármely két nyelv viszonyá-
ban, akik sok különféle feladathoz használnak szótárat. Az „ismerd meg a felhasználót” szlogenjét,
                                                
2 Nunberg & al. (1994) nyomán.
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azaz a szótárhasználati kutatások szükségességét az irodalom épp eléggé hangsúlyozza, ám hogy e
tanács pontosan mit fed a gyakorlat számára – nem világos. A felhasználói igények kutatása ráadá-
sul meglehetősen csekély haszonnal kecsegtet a kis piacok, és kivált olyan nyelvpárok esetén, mint
a magyar↔angol lexikográfia, ahol a szótárak angolt használó magyaroknak készülnek, nem pedig
fordítva, s így soha nem lesznek oly sokfélék, hogy igazán jelentős szótárhasználati tanulmányokat
indokolnának. Még ha ezek az igények megismerhetők volnának is, a szótárak nehezen igazíthatók
e vizsgálatok eredményeihez.

Ez azt jelenti, hogy noha a szótárak értelemszerűen különböznek, szerkesztési elveik különbségei
között aligha lehet olyan, amely ilyen szótárhasználati ill. piackutatásra támaszkodna. A disszer-
táció arra sajnálatos következtetésre jut, hogy mivel a nyelvészet hozzájárulása elhanyagolható, a
szótárhasználati kutatások pedig gyérek, várhatóan a szótárakat elsősorban a tehetetlenségi erő viszi
tovább.
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További vizsgálati lehetőségek

A „nyelvészetről lexikográfiai megvilágításban” helyzetképet adó disszertáció számos menet köz-
ben lényegesnek bizonyuló további kérdést hozott a felszínre. Gyümölcsöző továbblépési lehető-
ségnek ígérkezik a lexikai jelenségek grádiens voltának következetes és egységes keretben3 történő
feltérképezése.

Alább a további kutatásokhoz relevánsnak tűnő források listája következik, melyek csupán
kéziratom lezárása után jelentek meg. Közülük néhány a további vizsgálódás lehetséges irányát is
kijelöli. Egy tanulmány4, mely szerint „a megszokott szófaji hivatkozási keret csupán kényelmes
címkézési rendszerré válik – főleg népszerű (pl. oktatási, szótár- és nyelvtanírási) célokra, minden
elméleti háttér nélkül”, az elméleti nyelvészet és a lexikográfia közötti még radikálisabb szakadás
pregnáns példája.

A disszertáció hivatkozik Bauer (2003)5 azon állítására, miszerint a folyamatok kevésbé (centrá-
lisan) morfológiai és inkább szintaktikai lehetnek a többieknél, azaz maguk is gradienst alkotnak: a
prefixáció hasonlóságot mutat a (neoklasszikus) összetétellel és az elvonással; a szuffixáció határos
a neoklasszikus összetétellel, a konverzióval, az elvonással; az utóbbi hasonlóságokat mutat a
konverzióval és a szólerövidítéssel; a neoklasszikus összetétel közel áll a szó-összeolvadáshoz,
amely viszont hasonló a betűszóképzéshez. A legfontosabb, hogy az összetétel határos a szinta-
xissal. A teória számára mindez azzal járhat, hogy újra kell rajzolnia a morfológia s ennek nyomán
a többi nyelvi terület határterületeit; a lexikográfia területén viszont az tűzhető ki célul, hogy
miközben minél többet hasznosít ezekből a potenciális változásokból, a szótárakban az éppen

célszerű mennyiséget jeleníti meg.

                                                
3 Aarts (2007) szellemében.
4 Kenesei (2010); saját fordításom.
5 Bauer (2003:122–125).
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A további kutatáshoz releváns frissen elérhetővé vált irodalom

Booij (2009): Geert Booij “Compound construction: schemas or analogy? A construction morphol-
ogy perspective”. To appear in: Sergio Scalise & Irene Vogel eds. Compounding. Benjamins.

Geeraerts (2010): Dirk Geeraerts Theories of lexical semantics. OUP.

Kastovsky (2009): Dieter Kastovsky “Astronaut, astrology, astrophysics: About Combining Forms,
Classical Compounds and Affixoids”. In: R. W. McConchie, A. Honkapohja & J. Tyrkkö eds.
Selected Proceedings of the 2008 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis, 1-
13. Somerville.

Kenesei (2010): “Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi?” Prezentáció, MTA Nyelvtudományi Inté-
zet, 17/06/2010. http://www.nytud.hu/kenesei/szofajokea100617.pdf, hozzáférés ideje 27/06/2010.

Lieber & Štekauer (2009): Rochelle Lieber & Pavol Štekauer The Oxford Handbook of Compound-
ing. OUP.
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A disszertáció legfőbb forrásai

Aarts (2007): Bas Aarts Syntactic Gradience. The Nature of Grammatical Indeterminacy. OUP.

Aarts & McMahon (2007): Bas Aarts & April McMahon szerk. The handbook of English linguis-
tics. Blackwell.

Ameka (2006): F. K. Ameka “Interjections”. In: Brown (2006)

Atkins & Rundell (2008): B. T. Sue Atkins & Michael Rundell The Oxford Guide to practical

lexicography. OUP.

Ayto (2006): John Ayto “Idioms”. In: Keith Brown (2006).

Bauer (2001): Laurie Bauer Morphological productivity. CUP.
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