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I. Bevezetés
 

A rendszerváltozást megelőző évek felsőoktatásában még azt tanították Magyarországon, hogy a 
világon felhalmozott információk mennyisége évente körülbelül megtízszereződik. Bár akkoriban is 
alig-alig voltak már polihisztorok, az arányok mára jelentősen megváltoztak. Az egyes ember tudása 
egyre inkább korlátozottá válik, egyre inkább szűk szakterületekre koncentrálódik, a Földön 
felhalmozott információmennyiség egyre inkább befogadhatatlan. Annak ellenére ezért, hogy 
életünk ma már gyakorlatilag elképzelhetetlen különféle technikai eszközök és az információk 
hihetetlenül gyors megtalálását és felhasználását lehetővé tevő internet nélkül – amely sokak 
véleménye szerint a nyomtatott sajtó és könyv jövőjét is veszélyezteti –, az embernek mindmáig 
szüksége van, sőt egyes területeken egyre inkább szüksége lesz a nyelv, illetve annak egy-egy 
szakterülete szókincsét összefoglaló, a szavak jelentését megadó szótárakra. 

Miként azt 2002-ben az Iskolakultúra-könyvek sorozat 14. részeként Szótár és oktatás 
címmel megjelent könyvében Fóris Ágota megfogalmazza: „napjaink tudományos-technikai 
fejlődésének rendkívüli gyorsasága, valamint a politikai-gazdasági élet átalakulása a mindennapi 
nyelv és a tudományterületek nyelvezetének változásában is megmutatkozik. A nyelvfejlődést 
tükrözi a segédanyagok, például a szótárak szaporodása. A lexikográfiában különleges lehetőséget 
jelent az informatikai alkalmazás nagyfokú elterjedése, amely teljesen új interdiszciplináris 
környezetbe helyezi mind a szótárak előállítását, mind használatukat.”

A szerző szerint modern társadalmunkban széleskörű fogyasztói réteg alakult ki, amely a 
hagyományos értelemben vett áruk és szolgáltatások mellett információt, kutatási eredményeket, 
tudást, vagyis az ezeket hordozó könyveket és informatikai programokat egyaránt nagy 
mennyiségben fogyasztja. Meg is nőtt az információhordozók jelentősége, és ezek között az egyik 
legjelentősebb a szótárak mellett az elektronikus szótárak megjelenése. Ez egyrészről teljesen új 
lehetőséget biztosít a szótárhasználatot illetően, beleértve a szavak, kifejezések gyors lekérdezési 
lehetőségét, több szótár együttes használatát, a kiejtés tökéletes bemutatását biztosító 
hangosszótárakat stb. tekintve, másrészről a szótár-összeállítás módszerét is forradalmasítja. 

Azt már jelen dolgozat szerzője teszi hozzá, hogy mindettől függetlenül, sokáig szükség lesz 
még a szótárak nyomtatott változataira, egyrészt, mert élnek közöttünk olyan generációk, amelynek 
képviselői nem tudják megtanulni a kor információtechnológiai forradalma nyújtotta lehetőségeket, 
másrészt sokan vannak, akik ragaszkodnak a tradíciókhoz. Akik meg szeretnék őrizni az utókornak 
a könyvnyomtatás múltját, hagyományos eljárásait, különös tekintettel arra, hogy a hagyományos 
eljárással egyedi készítésű, szép kivitelű könyvek készíthetők – akár kis példányszámban is. 
Ellentétben azonban az elektronikus világgal, a hagyományos könyvkiadásnak vannak írott és 
íratlan szabályai, amelyek ismerete ma sem mellőzhető. Úgy is mondhatnók: amelyeknek nem 
alkalmazása a XXI. század második évtizedében sem feltétlenül tartozik a „bocsánatos bűn” 
kategóriájába.

Jelen dolgozatomban hagyományos módon, azaz nyomtatva készült képes szótárak 
könyvészeti szempontú összehasonlítását végeztem el. A két könyv, melyet elemzésem tárgyául 
választottam, Tótfalusi István: Szokatlan szavak szótára az Anno Kiadó gondozásában, és az 
ugyancsak Tótfalusi István copyrighjaként jegyzett, a Merényi Könyvkiadó Kft. felelős kiadásában 
napvilágot látott Magyar Értelmező Kéziszótár A–Z-ig. Hogy a kiadás könyvészeti szempontból 
mennyire tekinthető felelősnek, az áttekintésből hamarosan kiderül. 

 

Bár a tartalmi részek elemzése e dolgozatnak nem tárgya, mindkét könyv megvalósítani 
látszik az önmaga elé tűzött célt. A szótárak minőségét ugyanis elsősorban az jelzi, hogy az 
információkat közlő termék megfelel-e a használó igényeinek, s erre mindkét könyv esetében 



egyértelműen igennel felelhetünk. Annak ellenére ugyanis, hogy a Tótfalusi-féle Magyar Értelmező 
Kéziszótár nem ad szómagyarázatot például magának a szótárnak a fogalmára, ennek miértjére 
rögtön az Előszóban választ kapunk. Eszerint a kiadvány a címnek megfelelően „valóban értelmező 
szótár, de a maga módján.” 

Mint Tótfalusi írja, „hiába keressük benne az élő magyar nyelv szavait, amelyeknek a 
megértése nem okoz gondot az iskolás gyereknek sem. Márpedig a megszokott értelmező szótárnak 
mindezeket tartalmaznia kell. Ennél fogva az értelmező szótár általában több vaskos kötetből áll, 
még kéziszótár formájában is másfélezer oldalt tesz ki, vagyis drága és nehézkes forgatni. A szerző 
szándéka az volt, hogy a szótár anyagát ésszerű mértékben korlátozza, és a szókincsnek arra a 
szeletére alapozza, amelyben az átlagosan művelt magyar olvasó valóban eligazításra szorul.” 

Tótfalusi szerint gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy valaki szótár után kapjon, hogy utána 
nézhessen például az alma, a sárga vagy huszonöt szavak jelentésének. Annál inkább segítségre 
szorulhat viszont, ha klasszikus olvasmányaiban olyan szavakra bukkan, mint a pincetok, a 
kapubálvány, az imette, a ciher, vagy ha idősebbektől azt hallja, hogy snájdig, slafrok, netán a napi 
sajtóban látja azt leírva, hogy eszkalál, netán kommersz. A szerző, reményei szerint a mindennapok 
igényei alapján állította össze a szótár anyagát, amely véleménye szerint ugyanakkor jelentős 
többletet nyújt azáltal, hogy az adott szó jelentéskörét, használati módját irodalmi idézetekkel, s 
általában élő nyelvi példákkal is illusztrálja. Megjelöli többnyire a szó stílusértékét is, ami nagy 
segítség lehet iskolai dolgozatok, szakdolgozatok megfogalmazásához. Mint figyelmeztet: a 
függelékben külön kis nyelvhelyességi szótár is található PELLENGÉR címen, amely a helytelenül 
képzett, ejtett vagy gyakran téves értelemben használt szavakra hívja fel a figyelmet. 

Az ugyanő nevéhez köthető Szokatlan szavak szótára szándékoltan az ifjabbakat célozza 
meg; Előszó helyett a Kedves Fiatal Olvasók! megszólítással nyitva a könyvet. Jelzi, hogy nekik 
készült ez az újszerű és szokatlan szótár, amely gyors és gyakorlati útbaigazítóként, könnyen 
kezelhető, bármikor kézbe vehető és nem túl költséges könyvként „a többi szótárat az első 
ismerkedés céljára nélkülözhetővé teszi, egyszersmind be is vezet a szótárforgatás rejtelmeibe”.

Tótfalusi e kiadvánnyal lényegében ugyancsak értelmező szótárat alkotott – olyat, amely 
nem a szókincs egészét öleli fel. Csak azokat, amelyekre a 14–18 év közöttieknek szükségük lehet. 
Az értelmezés mellett a szerző példákat is szükségesnek lát megjeleníteni, hogy szemléltesse 
alkalmazási körüket és helyes használatukat. Igyekszik minél többet idézni „szépíróinktól, rangos 
költőinktől, hisz a nyelv dolgában a magyar szó avatott művészei a legilletékesebb tanítóink”. Úgy 
véli, sokakat érdekelhet egy-egy szó eredete, más szavakkal való nyelvi és fogalmi összefüggése, 
jelentésük fejlődésének állomásai, valamint az is, hogy stílusunk mely rétegébe tartozik a szó; 
elavult-e vagy eleven, bizalmas vagy választékos szövegbe illik-e, szükségünk van-e rájuk, vagy 
inkább helyettesíthetők kifejezőbb, magyarosabb szóval. 

A szótárak jól használhatók, alaposan tájékoztatnak egy-egy szót illetően, a látszat szintjén 
azonban a szótár minőségét előre jelezheti annak kiadója, a kiadó múltja, a kiadások száma – és 
ebben hosszas keresgélést követően is csak szerény információkkal rendelkezünk. A szotar.lap.hu 
internetes oldalon a nyomtatott szótárak kiadói között például nem soroltatik fel az Anno és a 
Merényi Könyvkiadó neve sem. Mindez persze lehet a Startlapcsalád aktuális 
honlapszerkesztőjének tájékozatlansága. De nem szerepelnek e kiadók a konyvkiadas.lap.hu-n sem, 
igaz, a lapcsalád csak akkor vesz fel új adatot a gyűjtőlapra, ha a szerkesztő elfogadja a számára 
küldött ajánlást. Mindezeket alátámasztani látszik azonban, hogy a kiadással kapcsolatos tudnivalók 
között olyan hiányos információkat találunk magukban a könyvekben is, ami azt sejteti: a 
könyvészet, mint szakma szabályait nem tisztelő, vagy azokat egyáltalán nem ismerő kiadókkal van 
dolgunk.

De mindez már átvezet a két könyv könyvészeti elemzésére. 

 

 



II. A könyvek bemutatása
 

A könyvek adatai
 

Magyar Értelmező Kéziszótár A–Z-ig, szerk. TÓTFALUSI István, (hely: nincs adat), Merényi 
Könyvkiadó Kft., (év: nincs adat).

TÓTFALUSI István, Szokatlan szavak szótára, (hely: nincs adat), Anno Kiadó, (év: nincs adat).

 

Mint az a szokásos könyvleírási módból is kitűnik: rendkívül hiányosak a könyvek 
kiadásával kapcsolatos információk. Egyik kiadvány esetében sem tudhatjuk meg, mely évben és 
mely városban láttak napvilágot, ami nemcsak az olvasók, de a könyvtárosok életét is jelentősen 
megnehezítheti. 

 

A könyvek formátuma, műszaki adatai
 

                             Magyar Értelmező Kéziszótár A–Z-ig          Szokatlan szavak szótára
Formátuma:                             A/5                                                 B/5

Terjedelem:                             584 oldal                                         432 oldal

Gerincvastagság:                     40 mm                                            30 mm    

Kötés:                                      cérnafűzött                                      ragasztott  

Borító:                                     keménytáblás                                  keménytáblás

 

 

A könyvek borítói
 



Mindkét könyv keménytáblás, ám nagy terjedelme ellenére a Szokatlan szavak szótárát 
varrás helyett csupán ragasztókötéssel látták el, ami tartósabb használatot követően könnyen 
szétesővé teszi a kiadványt. Ennek a könyvnek ugyanakkor figyelemfelkeltőbb a címlapja az 
értelmező szótárénál: a szerzőt és a könyv sárga betűkkel szedett címét egy sötétebb barna 
árnyalatú, a szélektől mintegy tükörrel elválasztott részben helyezték el. Olyan a borító, mintha egy 
áttetsző műanyag lapot helyeztek volna egy fa-betűkkel teli kép közepére, így az alapkép mintegy 
keretet ad a borítónak. A hátsó borítón ugyanez a motívum ismétlődik, de ott nem találunk 
fülszöveget, magyarázatot, vonalkódot és árat sem. A Magyar Értelmező Kéziszótár A–Z-ig csupán 
a kötet címét tartalmazza a zöldes-barnás és fehér színeket felvonultató, a márvány mintázatát 
utánzó borítón. A hátsó borítón van fülszöveg, és megtudhatjuk, hogy a könyv 1980 forintba kerül, 
ám vonalkódot itt sem találunk.

Mindkét könyv gerincén abszolút helyesen, a magyar szokásoknak megfelelően alulról-
fölfelé olvashatóan helyezték el a közlendő információkat.

 

 

III. A könyvek főszövegét megelőző járulékos részek
 

A  címnegyedív gyakorlatilag egyik esetben sem követi a könyvészeti hagyományokat, amelyek 
mára ugyan jelentősen fellazultak, elvben azonban szigorú szabályoknak kellene megfelelni. 
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris Kiadó, Budapest, 2005) szerint a 
címnegyedív a járulékos részek legfontosabb, soha el nem hagyható része. A könyv első ívének 
negyedét jelző négy oldala, mely a szennycímlapból, az annak homlokoldalán lévő 
szennycímoldalból, az annak verzóján lévő sorozatcímoldalból, valamint a belső címlapból áll, 
melynek homlokoldala a belső címoldal, verzója pedig a copyrightoldal. A címnegyedet sosem 
paginázzuk, ám ezek az oldalak is beszámítanak a könyv terjedelmébe. Mint Gyurgyák megjegyzi: 
az utóbbi időben sorra jelennek meg olyan könyvek, amelyeknek hiányzik a címnegyede, vagy az 
csak kétoldalas, ám ez szerinte legfeljebb csak kereskedelmi forgalomba nem kerülő, valamint 
időszakos kiadványoknál engedhető meg.

A Magyar Értelmező 
Kéziszótár esetében a 
szabályokat felrúgva a 
szennycímoldalt a 
copyrightoldal követi, majd 
a belső címoldal, melynek 
verzója vákát. Érthetetlen 
tehát, hogy a 
copyrightoldalt miért nem 
saját, megszokott helyén 
helyezték el. A Szokatlan 
szavak szótárában a 
címnegyed oldalainak 
sorrendje ugyan megfelelő, 
ám e kiadványnál kimarad 
az előzék részének 
tekinthető, vastagabb és 
üresen álló oldal: a borítót 



követő első páratlan oldalon azonnal elkezdődik a szennycímoldal, melynek verzója, a 
sorozatcímoldal vákát; ezt követi a belső címoldal, és annak verzójaként a copyrightoldal. Egyik 
könyv esetében sem tekinthető tehát a címnegyed megfelelőnek, különösen, ha figyelembe vesszük 
azt is, milyen információk kaptak helyet az említett oldalakon.

 

A szennycímoldalon az értelmező szótár esetében a kötet címe szerepel, épp úgy, mint a borítón: 
három sorban és verzállal, azaz csupa nagybetűvel szedve, itt azonban már nem szerepel az A–Z-ig 
felirat. Mindez nem lenne baj, hiszen nem is elvárás, ha a cím nem lenne a lap felső részében 
középre zárva, így ugyanis abszolút áthágja a tipográfiában lipcsei soresési szabályként emlegetett 
gyakorlatot, amelynek értelmében nem szokás a címeket fölfelé vagy lefelé tölcsérben bővülő vagy 
szűkülő formában megjeleníteni. 

A Szokatlan szavak szótárának szennycímoldala – mint említettem már – túl korán, a könyv 
kinyitását követően azonnal megköveteli az olvasó figyelmét, bár a borító cirkalmas, különféle 
színárnyalatokat felvonultató címbetűi helyett itt egyszerű verzál, félkövér betűvel szerepel a szerző 
és a könyv címe. 

 

A sorozatcímoldal a szokatlan szavak szótárában üres, az értelmező szótárban viszont 
copyrightoldalként használják: az oldal felső harmadában, középre rendezve tüntetik fel Tótfalusi 
István copyrightját, valamint rögtön ez alá szedve megtudhatjuk, hogy a műszaki vezető: Hüse 
Anikó. Hogy ő a kiadó vagy a nyomda embere-e, az nem derül ki az információkból. Nem derül ki 
az sem, hogy a könyvben közölt illusztrációkat ki készítette – ennek az információnak (attól 
eltekintve, hogy nem jó helyen van) vagy itt, vagy a belső címoldalon kellene megjelennie, ám nem 
lelhető fel sehol.

Megtudhatjuk viszont az oldal alsó harmadából hogy „Minden jog fenntartva!”, valamint, 
hogy a könyv a nagybetűs „Kiadó hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészében nem 



másolható”. Itt olvasható az ISBN-szám, majd azon adatokat jelenítik meg, amelyeket a 
hagyományok szerint a könyv utolsó páros oldalán megjelenített kolofonban kellene feltüntetni. 
Megtudhatjuk egyébként, hogy a könyv felelős kiadója a Merényi Könyvkiadó Kft. ügyvezető 
igazgatója, ám nem tudjuk meg, ki volt a kiadóban a felelős szerkesztő. Láthatunk még egy sort 
valószínűleg a nyomdai munkálatok elvégzőiről (96-531 G and G Kft.; felelős vezető: dr. Gárván 
János ügyvezető igazgató) – laikus számára azonban nem derül ki, mivel is foglalkozik a G és G 
nevezetű cég.

 

A belső címoldalon a Szokatlan szavak szótára kirívóan nagy 
betűkkel, mondhatni hivalkodóan közli a szerző nevét és a 
könyv címét az oldal csaknem közepén, középre zárva. Alul 
megjelenik az Anno Kiadó felirat ugyancsak középre zárva, ám 
nem tüntetik fel a kiadás helyét és évét, amely – bár egyre 
többen szegik meg ezt a szabályt – elvben alapkövetelmény. 
Ugyanez az oldal az értelmező kéziszótár esetében – ugyancsak 
kirívóan nagy betűkkel, három sorba szedve, az értelmező szót 
fettelve közli a címet; szemben a szennycímoldallal itt azonban 
már megjelenik alul az A–Z-ig felirat is, de nem úgy, mintha 
alcím lenne, hanem lényegében a kiadó nevét, a kiadás évét és 
helyét helyettesítve. 

( A Wikipédia szabad enciklopédia Tótfalusi Istvánról szóló 
szócikke szerint a szerző Szokatlan szavak szótára című műve 

2000-ben jelent meg, ez azonban bizonytalan, meg nem erősített forrás.)

 

A copyrightoldalon a Magyar Értelmező Kéziszótár semmit sem közöl; az elvben ide tartozó 
információkat már közölték a sorozatcímoldal helyén. Ott sem derült ki azonban a borító 
tervezőjének neve – vagy nem szerzői joggal védett, vagy ezt is elfelejtették közölni a megfelelő 
helyen. A Szokatlan szavak szótárában a címnegyed negyedik oldalán a lap tetején a tükör széléhez 
rendezve jelenítik meg Tótfalusi István copyrightját. Teljesen feleslegesen itt is közlik a könyv 
címét verzállal szedve, fetten, kicsit lejjebb, ám még a felső harmadban közölt információkból 
azonban az is kiderül, hogy a rajzokat Szücs Édua, a borítót a Frigya Design készítette; előbbi 
copyright jogokkal is rendelkezik.

Az oldal körülbelül közepén jelenik meg az ISBN, ugyancsak a tükör széléhez igazítva, míg 
az oldal aljára kerül a kolofonban feltüntetendő információk egy része. Az utolsó páros oldal helyett 
itt közlik, hogy a felelős kiadó az Anno Bt. (nagybetűs) Vezetője, valamint hogy készült a 
Megapress 2000 Kft. nyomdájában, melynek felelős vezetője: Kerekes Ferenc. Itt sem tudjuk meg, 
ki volt a kiadó felelős szerkesztője, ha volt ilyen egyáltalán.

A könyvészet szabályai szerint a főszöveget megelőző járulékos részekben kaphat helyet a 
mottó, az ajánlás, a tartalomjegyzék – az elemzett két könyv esetében értelemszerűen nincs 
tartalomismertetés, de az említett lehetőségek közül más sem –, valamint az előszó. Mindkét könyv 
él az előszó adta lehetőségekkel; ezekről már ejtettem szót feljebb, amikor a szótár használhatósága, 
az önmaga elé tűzött cél teljesülésének lehetősége került szóba. A szokatlan szavak szótára ezt 
követően, a 7. oldalon kezdődően még praktikus tanácsokat ad fiatal olvasóinak arra, „Hogyan 
használhatjátok a szótárt?”, majd egy új belső címoldal jelzi a SZÓTÁR kezdetét. A szótár szót a 
lap felső harmadának tetején, középre zárva, verzál betűkkel, fetten szedve láthatjuk. Az értelmező 
szótárban – nyilván a takarékosság okán – nincs külön belső címoldala a szótárnak; egyszerűen csak 
megkezdődik az a 7. oldalon.



 

 

IV. A főszöveg
 

A szócikkek
 

A szótár mindkét könyv esetében szócikkekből áll, amelyek szoros betűrendben követik egymást. A 
szócikkek élén a címszó áll félkövér szedéssel. Ha egy konkrét szó jelentését keresi az olvasó, 
akkor a szokatlan szavak szótárában azt többnyire önálló szócikkben találja meg. Előfordul 
azonban, hogy a szerző a rokon eredetű és fogalmilag is összefüggő szavakat közös szócikkben 
közli, mintegy „bokrosítva”. A szócikken belül ilyenkor az egyes címszók jól kiugranak a félkövér 
szedés miatt, egymástól négyzet-jellel elválasztva.

Mindkét szótárban külön oldalra tördelve kezdődnek az ábécé különböző betűi alá tartozó 
szócikkek. Egy körben elhelyezett X jelzi, ha a szerző közli az olvasóval az adott szó stílusát, 
hangulatfestő vagy hangutánzó voltát, netán az eredetére vonatkozó utasítást is találunk.

A szócikkek címszavai mindkét könyv esetében kijjebb kezdődnek, mint a 
szómagyarázatok, amelyek egy-egy gondolatjelet követően követik a címszót.

 

Pagina, tördelés
 

Mindkét könyv főszövegét két hasábra tördelték a szövegtükrön belül. Az oldalakat mindkét 



esetben arab számokkal számozták: míg az értelmező szótárban a lap alján, páros oldalon balra, 
páratlan oldalon jobbra zárva, addig a szokatlan szavak szótárában az oldalszámozás az élőfej része. 
Ilyenkor páros oldalon a kiemelt címszó a tükör bal, az oldalszám a jobb oldalához igazodik, 
páratlan oldalon ugyanez fordított. 

Élőfejet az értelmező szótár is használ, ott azonban csak a keresést megkönnyítő két-két 
címszót helyeztek el a lénia fölött. 

 

Élőfej 
 

Az élőfej, a könyv oldalainak felső szegélyén szalagszerűen elhelyezkedő szövegsor, melyet 
mindkét szótár esetében lénia egészít ki. Jól betölti azt a szerepét, hogy segíteni óhajtja az olvasót a 
tájékozódásban, azzal, hogy közli az oldalpáron található címszavakat. Itt sem követik ugyanakkor 
a hagyományokat, hiszen azok szerint páros oldalon az első, páratlan oldalon pedig az oldalon 
található utolsó címszót kellene közölni. Ez azonban nem valósul meg következetesen egyik 
könyvben sem, sem a páros, sem a páratlan oldal esetében.

A Szokatlan szavak szótárában hol az utolsó, hol az utolsó előtti, hol a legelső vagy akár a 
harmadik szót közlik a lénia felett, a szócikkek széléhez zárva, míg az átellenes oldalon, a könyv 
kötéséhez közel az odalszámozás kapott helyet. Az értelmező szótárban ezzel szemben mind a 
páros, mind a páratlan oldalon két-két szó jelenik meg a lénia felett – ugyancsak hol betartva a 
szabályokat, hol nem figyelve azokra. Mivel a szavak kiválasztásában nemigen látszik 
következetesség, valószínűleg az történhetett, hogy a tördelést követően néhány szócikket 
betoldottak még, ám nem volt szerkesztő, korrektor vagy bárki, aki ebből a szempontból is 
ellenőrizte, újraolvasta volna az oldalakat.

Az élőfejben szereplő szócikkek betűtípusa és mérete egyezik a szövegbetű típusával, és a 
szócikkekhez hasonlóan félkövér. 



 

Kiemelések
 

Mindkét szótárban a szócikkeken belül gyakoriak a kiemelések. A szemléltetést szolgáló példákat 
dőlt betűvel szedték. Előfordul, hogy a szerző az idézett példában a szó régies írásmódját adja meg, 
a címszó azonban mindig az érvényes helyesírás szerinti alakot mutatja. Az idézetek helyét 
gyakorlati okból csak a verses példáknál közli Tótfalusi.

Sok helyütt található széles nyíl, amely jól felismerhetően az utalás, a további keresésre 
buzdítás jele.

 

Illusztrációk
 

Mindkét főszövegben vannak rajzok, ezeknek azonban jól érzékelhető módon egyik esetben sem 
szántak kiemelt szerepet. Az értelmező szótár esetén – mint korábban jeleztem – még azt sem 
tudjuk meg, egyáltalán kinek a rajzait láthatjuk. De nemcsak a szerzőről nincs információ. Nincs 
címük sem, bár kétségtelen, hogy az illusztrációk egyértelműek, azaz pontosan tudható, hogy az 
adott rajz melyik szócikkre vonatkozik, s mit is ábrázolhat. Teljesen esetleges ugyanakkor, hogy mit 
illusztrálnak és mit nem, és hogy milyen sűrűségben követik egymást a rajzok. Igaz ez mindkét 
szótárra. Előfordul, hogy több oldalon át minden oldalon vannak rajzok, míg máskor oldalakon át 
nincs egy illusztráció sem. 

Mint már jeleztem, a Szokatlan szavak szótárában látható rajzokat Szücs Édua készítette; 
ennek tényét és a szerző copyrightját közlik a copyrightoldalon, amelyet azonban nem a szokásos 
helyén helyeztek el a címnegyedben. Ebben a könyvben sincs azonban információ arról, hogy 
ezeknek az illusztrációként használt alkotásoknak mi a címük, mikor készültek. Pedig a könyv 
főszövegét követő járulékos részekben a könyvészeti hagyományok szerint lehetne olyan rész, ahol 
épp ezeket az információkat tárják az olvasó elé.

 

 

V. A főszöveget követő járulékos részek
 

A könyvészeti hagyományok szerint a főszöveget követő járulékos részekben helyezhetnek el 
utószót, függeléket (ebben lehetne például az illusztrációk jegyzéke), kerülhet oda a 
tartalomjegyzék, név- és tárgymutató, irodalomjegyzék és bibliográfia, valamint a kolofonoldal. 
Ezek közül az értelmező szótár lényegében csak a függelék lehetőségével él. 

Az 549. oldalon véget ér a szótár, amit üres oldal követ, s újabb belső címoldal nélkül, mégis 
jól jelezve, hogy új rész következik, Pellengér néven nyelvhelyességi függeléket közöl a könyv.  A 
Pellengér mintegy szótár a szótárban: „betűrendben vonultatja fel azokat a szavainkat, amelyek a 
nyelvrontás vétkében bűnösnek találtattak” – így a szerző. Tótfalusi kipellengérezi, 
szégyenoszlophoz állítja őket, hogy példájukból mindannyian tanuljunk. Itt helyezi el azokat a 
szavakat is, amelyek esetén a hangképzésben, a hangsúlyban, a beszéd dallamában követhetünk el 
hibát.



A Pellengér az alap szótárhoz képest jelentősen kisebb terjedelmű, az 551. oldaltól az 581. 
oldalig tart. Ezt követően még Kiegészítő szójegyzéket talál az olvasó, amelyben azok a szavak 
lelhetők fel, amelyek nem kaptak külön szócikket a szótárban, ám a szemléltetés, a magyarázat 
vagy a nyelvi rokonság miatt fontosnak tartja őket megemlíteni a szerző. E részben kiemelések már 
nincsenek, csupán a megszokott nyíl jelzi, mely szócikkben kell utánuk nézni a szótárban. A szótár 
lényegében e kiegészítő szójegyzékkel zárul, az előzék vastagabb lapján kívül mást már nem 
találunk az értelmező szótárban.

Lényegében ugyanezt a logikát követi a szokatlan szavak gyűjteménye is: a szótár maga a 
371. oldalon véget ér, majd vákát oldalt követően, külön belső címlap nélkül kezdődik az ugyancsak 
Pellengér elnevezésű nyelvhelyességi függelék. A Pellengért itt is Kiegészítő szójegyzék követi, 
majd teljesen gazdaságtalanul négy teljesen üres oldal zárja.

Tehettek volna kolofonoldalt vagy akár más kiadványokat népszerűsítő reklámot, ám a 
kiadók nem éltek ezzel a lehetőséggel.

 

 

VI. Összegzés
 

Az értelmező kéziszótár az egynyelvű szótárak között ma is a legfontosabb szótártípust képviseli, 
de sokaknak lehet szükségük arra is, hogy szokatlan szavakat magyarázó szógyűjteményben 
keresgéljenek. A két elemzett kiadvány jól eligazítja a hozzájuk fordulót; tartalmában megfelel a 
tőlük elvárható kívánalmaknak. Könyvészeti, ha úgy tetszik, formai szempontból azonban komoly 
hibákat ejtettek a kiadók, amely következhet pontatlanságból, figyelmetlenségből és tudatlanságból 
egyaránt. 



Nem állítom és nem is állíthatom, hogy megbocsáthatatlan bűnökről van szó, hiszen a 
könyvészetben alkalmazott szabályok közül számosra igaz: mindegy miként csinálod, csak legyen 
egységes, hatásában kellemes a végeredmény. Mint azonban arra Magay Tamás, az MTA Szótári 
Munkabizottságának elnöke Fóris Ágota Szótár és oktatás című, már említett művének Előszavában 
figyelmeztet: a lexikográfia, vagyis a szótárírás gyakorlata és elmélete ma már valóban nem csak a 
régi öregek privilégiuma, akik cédulák ezreit gyűjtő évtizedeket tudnak maguk mögött. A 
lexikográfiában is bekövetkezett a nemzedékváltás, és művelőivel együtt ez a tudományág is 
megújult, megfiatalodott, jelentős változásokon ment és megy keresztül. 

Magay szerint a tudományban és azon belül az informatikában, az információtechnológiában 
lezajlott robbanásszerű változás következtében „a számítógépes nyelvészet, a korpusznyelvészet és 
korpuszlexikográfia naprakész ábrázolása mentén új elem lép be a mindennapos gyakorlatba, a 
telematika, vagyis a telekommunikáció és az informatika egyesülése, ami immár nem a jövő zenéje, 
hanem a jövő egyik lehetséges útja: az interneten elérhető szótárak használata mobiltelefonon 
keresztül”.

Sokan vallják is, mindez hosszú távon a nyomtatott szótárak halálát jelentheti, bár Magay 
szerint „az emberi munka és ellenőrzés még sokáig nem lesz nélkülözhető”. Ő maga „az idősebb 
jogán, még a hagyományos cédulázós módszeren felnőtt nemzedék nevében” valójában úgy 
gondolja: „soha.” 

Vitatkozni lehet az akadémikussal, az azonban kétségtelen: ha egy kiadó a mai világban a 
hagyományos úton és módon elkészült könyvek „útját kívánja járni,” ha nyomtatott változatban 
készíti el a maga lexikonát, akkor meg kell(ene) felelnie a kiadvánnyal szemben támasztott 
könyvészeti követelményeknek is. 
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