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Az Akadémiai nagyszótár (A magyar nyelv nagyszótára)

Összefoglaló zárójelentés

Az elmúlt négy év folyamán, az előzetes terveknek megfelelően elkészült és megjelent a
Nagyszótár első két kötete (www.nytud.hu/publ/nszt).

„Éppen 175 éve döntött a Magyar Tudós Társaság a Nagy magyar szókönyv elkészítéséről.
Több jelentős kezdeményezés után, amelyek azonban nem mutattak fel nagyszótári
méretű és mélységű eredményeket, 1985-ben új alapokon indult meg a modern nagyszótár
adatgyűjtése: elektronikusan rögzített és adatbázisként használható szövegtest, azaz
korpusz összeállítása kezdődött meg. így lehetett a hátrányból előnyt kovácsolni és
teljesen korszerű szótárt szerkeszteni, és ekképpen lett A magyar nyelv nagyszótárának
első két kötete egy majdan 18 részből álló és 110 ezer címszó részletes jellemzését
tartalmazó, a nagy európai szótársorozatok közé illő mű.

Az Akadémiának és a magyar kultúrának ezt az évszázados jelentőségű alkotását
jogászok és tanárok, újságírók és más hivatásos kommunikátorok, bölcsészek és
természettudósok, könyvtárosok és könyvolvasók mind haszonnal forgathatják.”

A publikált első kötet tartalmazza a szótár forrásanyagának teljes bibliográfiáját és az
egyéb segédleteket: az Elekfi László által készített ragozási szótár kódjainak részletes
feloldását.

A publikált köteteken túlmenően kéziratban legalább első változatban elkészültek már a B
és C betűs szócikkek is, ezek szerkesztése, javítása folyamatban van.

Az OTKA-keretből foglalkoztatott Varga Éva Katalin a szócikkíráson kívül részt vett a
forrásjegyzék tételeinek filológiai ellenőrzésében és javításában.

A szótár szaknyelvi lektorálásának lendületesen folytatódott, az A betűs kötet minden
olyan címszava, amely valamilyen szaknyelvi minősítést kapott szakmai lektorálásra
került.. Folytatódik a B és C betűs anyag szakmai ellenőrzése és javítása is. A szótári
definícióknak mintegy 20 %-a kap szaknyelvi lexikai minősítést, ezeket az értelmezéseket
kb. 40 szakterület 45-50 szakmailag elismert, többségében lexikográfiai tapasztalattal is
rendelkező tudós szakértője lektorálja.

A történeti korpusz frissítéséhez szükséges javítási és ellenőrzési munka folytatódott,
részben automatikus, részben kézi eljárásokkal. A javított korpuszt a munkacsoport tagjai
számára új lekérdező programmal hozzáférhetővé tettük. Ennek segítségével a különböző
típusú forrásokban egyidejűleg hatékonyan kereshetnek.


