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Újabb kötetekkel bővült az utóbbi években 
örvendetesen gazdagodó angol szótáraink 
irodalma a Tinta Könyvkiadónál 2007-ben 
megjelent két alapszótárral. A szótárpár szer-
kesztője, Vizi Katalin neves gyakorló nyelv-
tanár, tapasztalatait sikerrel kamatoztatta az 
alapszótár szerkesztésekor, mint például 
ugyancsak a Tinta Könyvkiadó által megje-
lentetett feladatgyűjtemény-sorozat készíté-
sekor (Lázár A. Péter – Vizi Katalin: Instant 
angol gyakorlatok, drillek I–III.).

A szótár praktikus formában, A/5-ös méret-
ben került a kereskedelembe: meglátva, ke-
zünkbe véve szótárfüzetre asszociálhatunk.  
A forma önmagában is ösztönözhet az angol 
nyelv tanulására, szókincsünk bővítésére. 
Könnyedén hordozható (az angol–magyar és a 
magyar–angol rész külön kötetbe rendezve), 
puha fedelű, a lapszéleken ábécémutató sávval 
ellátott szótár; bármikor elővehető, gyorsan és 
haszonnal forgatható akár utazás közben, isko-
lai szünetben, ebédszünetben a munkahelyen 
stb. Tulajdonképpen tanulói szótárat tarthatunk 
a kezünkben, amely sikeresen elősegítheti az 
angol szavak memorizálását. Ugyanezt segít-
heti még az egyes címszavakhoz véletlensze-
rűen rendelt, magyarázó célzatú 500 kép – bár 
az alapszótár szó gyűj temény, nem pedig képes 
szótár. A nyelvtanuló felteheti a kérdést: ha már 
található il lusztráció a szótárban, miért nincs 
illusztrálva az összes konkrét jelentésű szó? 
Milyen alapon lehet eldönteni, hogy a vonal-
zó-t képpel is kell magyarázni, vagy a hü-
velykujj-at, amelyek képe rögtön a szemünk 
előtt van, míg a lemezjátszó-é vagy a köntös-é 
már nem feltétlenül. Így ebből a szempontból 
kissé következetlennek tűnik a szótár.

Tipográfiája, rövidítéseinek és jeleinek 
rendszere nem egyszerű, de könnyen átlátha-
tó, így a fiatal kis nyelvtanulóknak és az egé-
szen idős korúaknak is előnyös.

Tartalmi szempontokból is jónak ítélem a 
szótárat (nyelvtanulói tapasztalataim alapján). 
Hitelességét a szótárral kapcsolatos informáci-
ók: a lektorok és a szerkesztő korrekt megadása 
és a kiadó szakmai hozzáértése garantálja.

Az előszó nagyszerűen eligazít a szótár 
használatában, sok példával szemléltet, egy-
értelműen megadja a rövidítések és jelek fel-
oldását. Ezenkívül a nyelvtani alapokat is is-
métli, hogy minél sikeresebb legyen a szótár 
használata, hiszen a szócikkek fő részét nem-
csak a jelentések alkotják, hanem nyelvtani 
és nyelvhasználati információik is. Az angol–
magyar részben a címszót közvetlenül a kiej-
tés követi, szögletes zárójelben. A kiejtést 
(Nádasdy Ádám jóváhagyásával) a Huron’s 
English Pronouncing Dictionary jelei segít-
ségével adta meg a szerző. Ez a rendszer a 
magyar ábécé jeleivel tünteti fel a címszavak 
kiejtését; nem adja pontos átírását egyes han-
goknak, de könnyen olvasható. A hangsúlyos 
szótagot nagybetűs szedéssel jelöli, ami szin-
tén eléggé szemléletes.

A szótár tartalmi szempontból a magyar 
angoltanítás gyakorlatára alapoz. Mivel az 
angoltanítás Magyarországon a brit változat-
ra koncentrál, a szótár anyaga is a brit alap-
szókincset dolgozza fel. A XXI. század 
nyelvtanulója azonban egyre gyakrabban ta-
lálkozhat az amerikai változattal is, ezért a 
szerző érdekesebbé tette szógyűjteményét 
azzal, hogy sok szó amerikai változatát is 
megadta.

A címszavak és a szócikkanyag lefedi a 
Magyarországon használatos kezdő és közép-
haladó nyelvkönyvek szókincsét. Számokban 
ez annyit jelent, hogy a két kötet 7.500–7.500 
alapvető címszót tartalmaz a legfontosabb 
igei kifejezésekkel és állandósult szókapcso-
latokkal. Egy zsebszótárnál (kb. 3.500–4.000 
címszó) nagyobb méretű, több nyelvtani in-
formációt tartalmaz, de egy komplexebb szer-
kesztésű szócikkeket tartalmazó kisszótárnál 
(18.000–20.000 címszó) kisebb.

Felvetődhet egy kérdés a nagyság szem-
pontjánál. Mire utal a szótár címe: alapszó-
tár? Gondolhatnánk, hogy egy alapszókin-
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cset tartalmazó szótárról van szó. De mi is az 
alapszókincs? Az alapszókincs egyik értel-
mezése: egy nyelv néhány száz leggyakoribb 
szavainak halmaza. A számítástechnika roha-
mos fejlődésének korában jól szerkesztett 
korpuszokat vizsgálhatunk, így viszonylag 
könnyedén meg tudjuk határozni, hogy egy-
egy nyelv magját körülbelül hány szó alkotja, 
és figyelni tudjuk, hogyan és milyen gyorsa-
sággal változik ez a csoport. Ha ezt a néhány 
száz szavas becslést tekintjük, akkor már 
számszerűleg sem csak alapszavakat tartal-
maz a jelen szótár. Az alapszótár kifejezés 
takarhat egy olyan szótárat, amely a modern 
mindennapokban nélkülözhetetlen szavakat 
gyűjti össze és adja közre praktikus formá-
ban. A nyelvtanulás eredményei a valós vagy 

virtuális találkozások során lezajló nyelvi in-
terakció sikerében (és az idegen nyelvű szö-
vegekből történő információszerzés sikeres-
ségében) érhetők tetten. Ehhez a sikerhez mi 
is járulhatna hozzá jobban, mint egy jól szer-
kesztett, hasznos és modern szókincset tartal-
mazó tanulói szótár?

A két megközelítés együtt adja a megol-
dást. Ennek a 7.500 szónak a birtokában igen 
nagy haszonnal kezelhetjük az angol köznapi 
szövegek nagy részét, kommunikálhatunk 
angolul beszélő embertársainkkal. Bár felső-
fokú nyelvvizsgához nem elegendő ez a szó-
anyag, jó kiindulási pont a további szókincs-
fejlesztési erőfeszítésekhez.
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