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Ez a kiadvány — amely az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizott-
ságának megbízásából Papp Ferenc és Lengyel Zsolt szerkesztésében jelent 
meg — azzal a szándékkal készült, hogy Nemes Zoltán 1941-ben megjelent 
(egyetlen) gyakorisági szótárának nyomdokaiba lépjen; legfontosabb célja 
bevallottan gyakorlati (oktatási) jellegű: a nyelvvel kapcsolatos tevékeny-
ségekhez szeretne segítséget nyújtani, ilyenek pl. idegennyelv-tanulás, for-
dítás, anyanyelvi tankönyvírás, gyors- és gépírás, egy- és kétnyelvű szótár-
szerkesztés, de megkönnyítheti a magyar mint idegen nyelv tanulását is. 

A szegedi filológus-matematikus szerzőpár ezt a gyakorisági szótárt 
M08X típusú személyi számítógépen a mai magyar sajtónyelv alapján készí-
tette el: 14 olyan magyarországi sajtótermék egy-egy számát dolgozták fel 
az első szótól az utolsóig, amelyek legalább 200 000 példányban jelennek 
meg. Ezek között megtalálhatók a napi- és hetilapok (Népszabadság, Nép-
sport, Magyarország), a szórakoztató képes magazinok (Családi Lap, Nők 
Lapja, Ludas Magazin, Füles) és az ifjúsági kiadványok (Kisdobos, Pajtás, 
Dörmögő Dömötör stb.). Ez utóbbiak feldolgozását nem csupán a magas 
példányszám tette indokolttá, hanem az is, hogy a szerzők az anyanyelvi 
oktatás ügyét mindennél fontosabbnak tartják. Mint a bevezetőben írják: 
,Anyanyelvi nevelésünk legfontosabb célja, hogy tanulóink nyelvileg is 
nagykorúvá válva képesek legyenek a társadalmi kommunikációra. Ennek a 
kommunikációs képességnek — sok más mellett — feltétlenül ki kell terjed-
nie a tömegkommunkációs eszközök üzeneteinek a vételére is" (VI. old.). 

A kötet magyar, orosz és angol nyelvű bevezetőiben a szerzők átte-
kintik az eddig megjelent fontosabb hazai és külföldi gyakorisági szótára-
kat, valamint ezek funkcióit , majd beszámolnak munkájuk forrásairól és 
részletesen leírják a feldolgozás módját, menetét. A bevezető részt 4 táblá-
zat követi. Az elsőben a szerzők különböző nyelvek (magyar, f inn, orosz, 
német, angol, francia, spanyol, arab) gyakorisági szótárainak forrásanya-
gát, valamint a feldolgozott adatmennyiséget tüntetik fel, és összehason-
lítják az első szó gyakoriságát az első 100 szó gyakoriságával (XLI. old.). 
A második táblázat a különböző gyakorisági intervallumok összehasonlí-
tását mutatja be számszerűen és százalékosan (XLI I . old.). A harmadik 
táblázat a szavak gyakoriságának eloszlását adja meg; a szerzők által fel-
dolgozott szóanyag 25 852 szóból áll, amelyek — különböző alakokban — 
összesen 201 286-szor fordulnak elő. Ez a táblázat a szavak abszolút és hal-
mozott gyakoriságát is feltünteti (XLI I I—XLVI. old.). A negyedik táblázat 
a feldolgozott 25 852 szó szófaji megoszlását tartalmazza: bemutatja a sza-
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vak és az előfordulások számát, számszerűen és százalékosan is (XLVI I — 
X L I X . old.). A táblázatokat egy 31 tételből álló betűrendes bibliográfia 
követi. 

Maga a szótári rész két nagy részből tevődik össze. Az első rész (1—232. 
old.) a feldolgozott szóanyag ábécé szerint rendezett listáját tartalmazza: 
a címszavak mögött a szerzők mindenütt feltüntetik a szófajt és a szó elő-
fordulásának számát. A második részben (233—399. old.) a feldolgozott 
25 852 szót gyakoriságuk sorrendjében találjuk meg. Az újságokban sze-
replő 10 leggyakoribb szó között 3 névelőt (a, az, egy), 3 kötőszót (és, 
hogy, is}, továbbá két mutatónévmást (ez, az), egy módosítószót (a nem 
tagadószót) és egy igét (a van létigét) találunk. 

Az új gyakorisági szótár — apróbb pontatlanságai, esetenként vitatható 
szófaji besorolásai ellenére is — értékes, hiánypótló munka. Nagy haszonnal 
forgathatják a szótárszerkesztők, tankönyvírók, nyelvészek, statisztikusok, 
de fontos segédanyag ez a szótár a gyors- és gépírás, a programozás, a gépi 
adatfeldolgozás, a mesterséges intelligenciakutatás, valamint az anyanyelvi 
és idegennyelvi nevelés szakemberei, s nem utolsó sorban a gyakorló peda-
gógusok számára is. 

Albert Sándor 
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