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Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.):
Alkalmazott nyelvészeti kisszótár
(Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 2019. 204 p.)

A Ladányi Mária és Hrenek Éva által szerkesztett Alkalmazott nyelvészeti
kisszótár 2019-ben jelent meg az Eötvös Kiadónál. A szótár egyik szerkesztője,
Ladányi Mária az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékének
professor emeritája, a másik szerkesztő, Hrenek Éva az ELTE BTK
Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti Doktori Programjának
doktorandusza. Ahogy a Ladányi Mária által írt Előszóból megtudjuk, a szótár
létrejötte kilencéves folyamat volt: a szótár ötlete már 2010-ben megszületett, a
szótáríró munkaközösség tagjainak névsora pedig 2015-re vált véglegessé. A
kötet nyomtatott, kartonált, ragasztott, B5-ös méretű, terjedelme összesen 204
oldal. A továbbiakban Fóris Ágota (2018) szempontrendszerére támaszkodva
elemzem.
A szótár szerkezetét megvizsgálva láthatjuk, hogy a megastruktúra szótáron
kívüli részében a következők találhatóak meg: Előszó; A szótár jellemzői és
használata; Magyar–angol glosszárium; Felhasznált szakirodalom.
Az Előszóban Ladányi Mária bemutatja a szótár tartalmát, keletkezésének
körülményeit, a munkatársakat, illetve a szótár célját. Már az Előszó elején
olvashatjuk, hogy a szótár a teljesség igénye nélkül készült, mivel nem fogja át az
alkalmazott nyelvészet minden területét. A kötet a következő területeknek a
terminusaival foglalkozik leginkább: szociolingvisztika és alkalmazott
szociolingvisztika, interkulturális nyelvészet, illetve a tágan értelmezett
diskurzuselemzés és pragmatika (6). Így, bár Alkalmazott nyelvészeti kisszótár a
címe, inkább azokkal a kutatási területekkel foglalkozik, „amelyek a
nyelvhasználat kulturális, társadalmi, társas beágyazottságát helyezik előtérbe, és
a nyelvet a társadalmi kérdésekkel való összefüggéseiben vizsgálják” (6). A szótár
tehát az alkalmazott nyelvészet néhány területének terminusait vizsgálja, és nem
tárgyal olyan területeket, mint a pszicholingvisztika, az etnolingvisztika vagy a
lexikográfia. Véleményem szerint emiatt a szótár címe kissé félrevezető, annak
alapján jóval nagyobb terület nyelvészeti terminológiájának feldolgozását várná
az érdeklődő olvasó, ezért szerencsés lett volna legalább egy alcímmel jelezni,
mely szűkebb alkalmazott nyelvészeti szakterületek terminusait találhatjuk meg
benne. Szintén az Előszóban tér ki Ladányi Mária arra, hogy a kötetet olyan
tanítási segédanyagnak szánják, amely kiindulási pont lehet „mind az alap-, mind
a mester-, mind a doktori képzésben mindazon tanárok és diákok számára, akik a
szótárban megjelenő témákban oktatnak, kutatnak vagy tanulnak” (7).
A szótár jellemzői és használata rész több alfejezetre tagolódik, ezekre a
recenzió későbbi szakaszában fogok kitérni.
A Magyar–angol glosszárium a szótár után található betűrendes, listaszerű
felsorolás, mely a szótári címszavakat angolul is közli. Azok a címszavak,
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amelyek a szótári részben utaló szócikként szerepelnek, a glosszáriumban is utaló
szócikkek.  jellel jelölik azt a terminust, amelynek az angol megfelelője is
megtalálható a szótárban. Ez a rész nagyon hasznos, mivel megkönnyíti, hogy
angol nyelvű forrásokban is egyszerűen és hamar megtaláljuk a keresett
fogalmakat (lásd 1. ábra).
1. ábra. Magyar–angol glosszárium (172)

A Felhasznált irodalom tartalmazza azokat a hivatkozásokat, amelyek az
esetleges későbbi anyagkeresést, továbblépést is segítik. Magyar és nemzetközi
szakirodalom egyaránt szerepel a listában.
A szótári makrostruktúráról röviden annyit tudnunk megállapítani, hogy a
címszavai alfabetikus rendben, a-tól zs-ig követik egymást. Képek, ábrák,
táblázatok nem találhatóak a szótárban. A kötet elrendezése egyhasábos.
A szótári mikrostruktúra alapegysége a szócikk, mely a félkövérrel kiemelt
címszóval kezdődik (például Konstatívum). Emellett még láthatóak / jellel
jelölve a címszó esetleges alakváltozata(i), illetve ~ jellel a címszó szinonim
terminusa(i) (például Sztenderd/standard (nyelvváltozat) vagy Szaknyelv ~
technolektus). Ezek után a címszó jelentése, definíciója a címszóhoz képest egy
centiméterrel behúzva található. Ha a címszónak több jelentése is van, azt félkövér
arab számokkal jelöli a szótár. Ebben az esetben az új jelentést új sorban is kezdik.
Amikor a definíció egy másik, poliszém terminust említ, amely benne van a
szótárban, de a meghatározás csak az egyik aspektusára érvényes, akkor annak a
számát felső indexben jelölik (például diskurzus(1) a társas deixis szócikkben, 2.
ábra).
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2. ábra. A társas deixis szócikke (150)

A definíció után szürke vonallal elválasztva két információ található még. Az
egyik  jellel van bevezetve, itt a címszóhoz szorosan kapcsolódó, annak
értelmezését árnyaló terminusok szerepelnek, gyakorlatilag utalások más
szócikkekre. Ezek kiskapitális betűkkel vannak szedve, az így megadott
terminusok szerepelnek címszóként a szótárban is. A másik információ a
felhasznált szakirodalmi hivatkozásokat  jellel jelzi: ezeket a hivatkozásokat a
Felhasznált szakirodalom rész segítségével lehet feloldani. Nézzünk erre egy
példát a Szöveg ~ textus szócikkből (3. ábra).
3. ábra. Az utaló szócikkek és a felhasznált irodalom (144)

A szótár mezostruktúrájáról már részben írtam a szócikkekben található
utalások kapcsán. Ezen kívül a szótári részben élőfej található minden oldalon,
balra, illetve jobbra. Itt az adott oldalon lévő első címszót olvashatjuk, kiskapitális
betűkkel szedve. Ha egy szócikk átcsúszik egy másik oldalra, akkor az oldalon
lévő első teljes címszó szerepel az élőfejben. Az élőfejet a szótár többi részétől
egy vízszintes fekete vonal választja el.
A továbbiakban nézzük meg részletesebben a szótár tartalmát! A szótárban
összesen 266 önálló szócikk van, emellett 97 utaló szócikk található benne. Ezeket
az utaló szócikkeket akkor használják a szerzők, ha a terminusok minden
jelentésükben azonos módon értelmezhetőek (például Egyenlőtlen kétnyelvűség
 DOMINÁNS KÉTNYELVŰSÉG).
A címszók kiválasztása során három dologra figyeltek a szerkesztők: egyrészt
arra, milyen szakkifejezéseket tekinthetnek terminusnak, másrészt arra, hogy ezek
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közül mely terminusok tartoznak a szótár vizsgálódásának a tárgykörébe,
harmadrészt pedig arra, mely kifejezések tekinthetőek az adott tárgykör alapvető
fontosságú terminusainak. A különböző terminusok nincsenek példamondatba
foglalva, de értelmezésükhöz ez nem is szükséges.
A szótár a magyar alkalmazott nyelvészeti terminológiában elterjedt
jelentésekre fókuszál, ezért az angol nyelvű terminusokat csak abban az esetben
vonták a be a vizsgálódás látókörébe, ha az valamilyen módon hatással van a
magyar szakszóra. Nem volt cél, hogy egy adott terminus összes jelentését
ismertessék, csak azokat, amelyek a funkcionális szemléletű, használatközpontú
megközelítésmódhoz közel állnak. Ezek mellett rendező elvként nem használták
sem a különböző jelentések időbeli megjelenését, sem a gyakoriságukat. Ezt
látjuk a Lingua franca címszónál is. Először a terminus tágabb értelemben vett
jelentését mutatja be a szócikk (valamiféle közvetítő nyelv), azután a szűk
értelemben vett jelentését, amely a szó eredeti definíciója volt (a középkorban
kialakult kereskedelmi közvetítő nyelv). A rendező elv szubjektív, a különböző
jelentések elhatárolását a szakirodalmak alapján a szócikkírók és a szótári
munkaközösség végezte.
A szinonímia jelölésére kétféle módszert is alkalmaz a szótár. Az egyik
esetben, amikor a címszó és az utaló címszó jelentése megegyezik, a már
bemutatott jelölés () látható. Ha viszont két terminus között jóval komplexebb
a viszony, akkor mind a két szó önálló szócikkben jelenik meg, ezt a szintén már
bemutatott ~ jel jelöli (4. ábra).
4. ábra. Példa a szinonimák jelölésére (82)
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Meglátásom szerint maga a szótár rendkívül hasznos, a felsőoktatásban a
diákok és a tanárok egyaránt haszonnal forgathatják. A szótár szerkezete precíz,
pontos, átlátható, a definíciók világosak, érthetőek, az utalások és a hivatkozások
pontosak, így a további kutatást is elősegítik, mind magyar, mind pedig angol
nyelven. A szótár megbízható kiindulópont lehet az alkalmazott nyelvészet egyes
területeinek megismeréséhez, elsősorban a szociolingvisztika, az interkulturális
ismeretek, a diskurzuselemzés és a pragmatika terminusainak megértéséhez nyújt
segítséget. Mindezek mellett hasznosnak tartanám a munka folytatását és a kötet
kibővítését az alkalmazott nyelvészet többi területével és azok terminusaival.
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