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1. Bevezetés
Amikor valakivel sikeresen kommunikálunk, általában nem szoktunk elgondolkodni azon,
hogy ehhez milyen sok szót kell ismernünk. Ám ha nem értünk egy szót, vagy a beszélgetőpartnerünk számára ismeretlen egy általunk használt kifejezés, máris hangsúlyossá válik,
mennyire fontos pontosan tudni a szavak jelentését. Az egynyelvű szótárak között talán a legismertebb típus az értelmező szótár. A magyar nyelv szókincsét fennállásának több ezer éve
alatt sokan szótárazták. Már maga az újabb szótárak megjelenése is rámutat arra a tényre,
hogy a nyelv változik. A régi szótárakban a mai szavak egy része még nem található meg, míg
számos olyan kifejezés szerepel bennük, ami a mostani fiatalok számára már ismeretlen.
A régi szavak elavulása és az újak keletkezése teszi szükségessé, hogy időről időre megújítsuk szótárainkat. A Magyar értelmező kéziszótár esetében közel harminc év telt el az új
változat megjelenéséig. Jelen dolgozat témája a szótár 1972-es első és 2003-as második, átdolgozott kiadásának összehasonlítása elsősorban tipográfiai szempontból. Mint látni fogjuk,
nemcsak a szókincs változása hatott az új kötet megjelenésére, hanem a technika fejlődése is.
2. Tipográfiai elemzés
2.1. A könyvek adatai
ÉKsz.: Magyar értelmező kéziszótár. Szerkesztette: Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972.
ÉKsz.2: Magyar értelmező kéziszótár. Főszerkesztő: Pusztai Ferenc. Második, átdolgozott
kiadás. Budapest. Akadémiai Kiadó. 2003.
2.2. A könyvek formátuma
A megújuló szótár legszembetűnőbb változása a korábbihoz képest a formátumot érinti.
A korábbi B/5-ös, vászonkötésű kiadványt egy A/4-es méretű, fóliázott borítójú kötet váltotta
fel. Ezzel az új szótár illeszkedik a mai könyvek közé, hiszen ma már ritkán készítenek vászonkötésű kiadványokat. A papír típusa is változott: a régebbi könyv kicsivel vastagabb, mára már enyhén sárgás színezetű papírjához képest az új kötetet vékonyabb, famentes papírra
nyomták. Bizonyára nem volt véletlen a papírválasztás. Az Éksz.2 nagyobb formátumú, ám
csak harminckét oldallal rövidebb, mint a korábbi kiadás, ennek ellenére a két kötet közel
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azonos tömegű. A vékonyabb papír további előnye, hogy így ráadásul majdnem három centiméterrel keskenyebb az új szótár gerince.
Borító tekintetében is meglehetősen eltér a két kiadvány. Az ÉKsz. esetében a B1-en
semmilyen felirat nem szerepel, míg a B4-en is mindössze az ár van feltüntetve (260,– Ft).
Egyedül a gerincet nyomták meg a kék vászonon fehér betűkkel: itt szerepel a kötet címe, a
kiadó logója és neve, valamint a kiadás helye. (Az 1. képen éppen ezért nemcsak a B1, hanem
a gerinc is látható.) Az ÉKsz.2 négy színnel nyomott borítója ezzel szemben sokkal színesebb.
A B1-en legfelül feltüntették a kiadó nevét, középen a könyv címét, alul pedig a kiadó logóját
(2. kép). Az eltérő színek jól elkülönítik a három információt (a cím sötétebb zöld alapon sárga betűkkel szerepel). Az ÉKsz. talpatlan betűihez képest itt talpas betűket használtak.
A B4-en szintén szerepel a kiadó neve és logója, az új kiadásra vonatkozó legfontosabb adatok (fülszöveg helyett), valamint a vonalkód az ISBN-nel. A gerincen a korábbi kiadással
szemben nem tüntették fel a kiadás helyét – a borítón egyébként sem szükséges ezt az információt megadni. A kiadó neve a gerinc legtetején, sokkal nagyobb betűkkel szerepel: ez arra
utal, hogy szerették volna hangsúlyozni, melyik szerkesztőség kiadványáról van szó. Mivel
2003-ra már több, egynyelvű szótárkiadással (is) foglalkozó kiadó jelent meg a kereskedelemben, érthető, miért vált fontossá a kiadó kiemelése. A kötet címe ezzel szemben kisebb
betűkkel szerepel, mint a kiadó neve, illetve mint az ÉKsz. esetében. A gerinc alján a logó
látható, ami szintén kisebb, mint a korábbi kiadványon.
ÉKsz.
Formátum: B/5
Méret: 17 cm x 24,2 cm x 8,2 cm
Terjedelem: 1568 oldal
Belív: 1+1
Előzék: nincs megnyomva
Kötés: keménytáblás, cérnafűzött
Borító: vászonkötés
Tömeg: 2173 g

1. kép. Az ÉKsz. gerince és első borítója
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ÉKsz.2
Formátum: A/4
Méret: 18,3 cm x 28,4 cm x 5,5 cm
Terjedelem: 1536 oldal
Belív: 1+1
Előzék: első előzék 2+0
Kötés: keménytáblás, cérnafűzött
Borító: fóliázott, 4+0
Tömeg: 2177 g

2. kép. Az Éksz.2 első borítója

Habár nem tartozik szoros értelemben véve a kötetek formátumához az előzék kérdése, mégis
ennél a résznél térek ki rá. Ma egyre gyakoribbak az olyan kiadványok, amelyeknek az előzékét is megnyomják. Ez különösen szótárak esetében nagyon hasznos, hiszen ezen a felületen
lehetőség nyílik a szócikkek felépítésének rövid magyarázatára. Ezzel a szerkesztők megkönnyítik a szótár használatát: az olvasónak nem kell végigolvasnia az előszót ahhoz, hogy
gyorsan megtalálhassa a számára fontos információt.
(Ugyanakkor a szótárhasználat során az ismeretlen
rövidítésekért még mindig lapozgatnia kell, például
a stílusminősítések esetében.)
A vizsgált értelmező szótárak közül az újabb kiadás első előzékét nyomták meg két színnel (fekete
és zöld). A 3. képen a jobb oldali előzék látható.
A szótárból több, nem egymás után szereplő szócikket emeltek ki. A margón tüntették fel a rövid, pár
szavas magyarázatokat. Ezektől zöld nyilak vezetnek az értelmezendő részekhez, amiket szintén zöld
színnel emeltek ki.

3. kép. Az ÉKsz.2 előzékének jobb oldala
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2.3. Járulékos részek
2.3.1. Címnegyed
A szennycímoldalon mindkét szótár esetében ugyanaz az információ szerepel: a kötet címe.
A korábbi kiadványhoz képest az újabban sokkal nagyobb betűtípust használtak. A sorozatcímoldalt, minthogy nem sorozatról van szó, más adatok közlésére használták fel. Az ÉKsz.
második oldalán a szerkesztést végző intézmény neve (Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézete), a lektor neve, valamint a kiadás évére vonatkozó információ található („Megjelent a Nemzetközi könyvévben” – logóval). Az ÉKsz.2 második oldalán ezzel
szemben sokkal több adatot tüntettek fel: az MTA mellett ide kerültek a régi szótár negyedik
oldaláról a szócikkek összeállításáért felelős személyek (első kiadás), valamint az új szótár
(második kiadás) anyagát létrehozó szerkesztők. Szintén itt szerepel a lektor. Az előző kötet
lektorát azért nem tüntették fel, mert ő csak a korábbi kiadásért volt felelős, az újabbat – a régi
szóanyaggal együtt – a második kiadás lektora bírálta el. A második oldalra került ezenkívül
az adatbázis-szerkesztők neve, továbbá az Akadémia logója.
Az ÉKsz. címoldalán szerepel a kötet címe, a szerkesztők neve, a kiadó logója, alatta a
kiadó neve, a kiadás helye és éve – tehát minden szükséges információt feltüntettek. Az
ÉKsz.2 esetében ugyanakkor mindössze a címet adták meg sokkal nagyobb betűkkel, valamint
a kiadó logóját és nevét. Mivel az új szótár összeállítása egyetlen főszerkesztőhöz köthető,
indokolt lett volt az ő nevét is feltüntetni. Hiányzik továbbá a kiadás helye, éve, valamint a
kiadás száma – ami ebben az esetben elég jelentős információ.
A sorozatcímoldal és a címoldal mint oldalpár mindkét kötetnél esztétikus elrendezésű.
Azonos a betűtípus (a címnegyed betűtípusa megegyezik a főszövegével), a cím – betűméretét
tekintve – mindkét esetben eléggé figyelemfelkeltő, a szöveg a két oldalon ugyanott kezdődik,
a logókat pedig szintén egyvonalban rendezték el.
Az ÉKsz. copyrightoldalán tüntették fel a szótár szerkesztésében részt vevő munkatársakat, valamint a copyrighttulajdonos kiadót a kiadás helyével és évszámával. Szerepel továbbá
egy angol nyelvű mondat a kiadó országra vonatkozóan („Printed in Hungary”), ugyanakkor
itt semmilyen más adatot nem adtak meg a nyomásról. A nyomdai adatok – azért itt említem,
mert a másik szótár esetében ez eltérő – a kötet utolsó oldalán, a kolofonban szerepelnek. Tartalmazza a kiadásért felelő kiadót, vezetőjét, a felelős szerkesztőt, a kötet műszaki paramétereit megtervező személyeket, valamint a nyomdát és annak felelős vezetőjét. Érdekessége a
szótárnak, hogy feltüntették a kézirat nyomdába érkezésének idejét (1972. II. 1.), továbbá az
ívterjedelmet [140 (A/5) ív] is.
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Az ÉKsz.2 negyedik oldala ezzel szemben a kolofont tartalmazza, vagyis a kötet műszaki
paramétereiért felelős személyek listáját. A szótár összeállítását végző szerkesztők vélhetőleg
azért is a második oldalra kerültek, mert így egymás alatt láthatók az első és a második kiadás
munkálataiban résztvevők. A copyrightoldalon található ezenkívül az ISBN (a korábbi kiadásban nincs ISBN!), a kiadó elérhetősége, az első és a második, átdolgozott kiadás megjelenésének éve, továbbá a sokszorosításra vonatkozó jogi feltételek.
2.3.2. Előszó, tájékoztató, jelmagyarázat
Nem szépirodalmi művek esetében a címnegyedet általában a tartalom szokta követni. A tárgyalt köteteknek azonban nincs tartalomjegyzéke. Ez szótárak esetében elég gyakori, hiszen
a főszöveg ábécérendben közölt szavakból áll, így a tartalomba nem sok információ kerülne.
Abban az esetben, amikor az előszó több alfejezetre tagolódik, továbbá olyan járulékos részek
követik a főszöveget, amelyeket a kötet szerkesztői szükségesnek éreznek kiemelni, az ötödik
oldalra teszik a tartalomjegyzéket.
Mindkét értelmező szótárnál a főszöveget megelőző járulékos részeket római számokkal
számozták. Ilyenkor a szócikkek első oldala arab egyessel kezdődik. Valószínű, hogy az első
szótár szerkesztésekor az előszó később készült el, mint a főszöveg, és azt még akár később is
adhatták nyomdába. Erre nemcsak az eltérő számozásból lehet következtetni, hanem abból is,
hogy az ÉKsz. főszövege előtt egy teljes ív van (XVI oldal), ráadásul a második ív nincs ellátva ívjelzővel, míg a harmadik ív első oldalán kettes szám szerepel. A második kiadásnál
ugyanakkor a szótári rész előtt nem teljes ívnyi szöveg található, így feltehetőleg a számozásban az első kiadáshoz igazodtak.
Az ÉKsz. tartalmaz egy, a szótár szerkesztői által jegyzett előszót és egy tájékoztatót a
szótár használatáról. Az ÉKsz.2 szintén egy előszóval indul: Előszó a második, átdolgozott
kiadáshoz, majd ezt követi az első kiadás előszava. A tájékoztató az első kiadáshoz igazodva
a szótár használatát mutatja be, valamint informál az újabb kiadásba felvett tartalmak elrendezéséről. Ezt követi a Rövidítések és jelek jegyzéke, majd a teljes magyar ábécé. Utóbbi kettőt
az első kötetben a könyv végére tették. Ez több szempontból is szerencsésebb megoldás volt.
Egyrészt, mert így a szótárt nem a Zs betűs szavak zárták (vagyis a főszöveg), másrészt az
olvasó is könnyebben megtalálhatta a rövidítéseket a könyv végén, mint az előszó és a főszöveg között. E két rész ugyanakkor tartalmilag inkább a tájékoztatóhoz köthető.
Az ÉKsz. jelmagyarázata páros oldalon ér véget, így a kötet utolsó, páratlan oldala vákát
– ez nem túl esztétikus. Az utolsó oldalon pedig – mint korábban írtam – a kolofon szerepel.
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Az Éksz.2 esetében a főszöveg páratlan oldalon, a lap alján ér véget, ugyanakkor semmilyen
járulékos rész nem követi. A teljes ívig fennmaradó két lapra a kiadó saját köteteinek reklámját helyezte el (a páratlan oldalakon).
2.4. Főszöveg
A főszöveg mindkét kötet esetében két hasábra tördelt, Times New Roman betűtípusú és
10-es betűméretű. A címszavak félkövérek, a stílusminősítések pedig kurzívak. A fejlécben
középen szerepel az oldalszám, balra zártan az adott oldal első címszava, jobbra zártan az
utolsó címszava. Ezek azok az elemek, amik a két kötet szövegét tekintve azonosak. A tipográfia azonban sok szempontból eltérő.
A régi szótárban az első sor (tehát a címszó) kezdődött behúzással. Az ÉKsz.2 esetében
viszont függő behúzást alkalmaztak. Ezzel a tipográfiával jobban kiugrik a címszó, tehát az
olvasó könnyebben megtalálhatja a keresett kifejezést. A második kiadásban a címszót egy
bekarikázott szám követi: ez a gyakoriságra vonatkozó adat. Ötfokú skálán értékelték a szavakat aszerint, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtárban – az általuk alkalmazott módszerrel –
milyen gyakorisággal fordul elő az adott kifejezés. Az első kiadás szerkesztése során még
nem állt rendelkezésre egy olyan, több millió szavas, számítógépes korpusz, amely a megfelelő módon összeválogatott szövegek révén képes a magyar írott köznyelvet reprezentálni, ráadásul a technikának köszönhetően könnyedén kereshető; így nem volt lehetőség gyakorisági
adatot feltüntetni a szótárban.
A gyakoriságot követően a szócikkek felépítését tekintve a két szótár közel azonos tipográfiával rendelkezik. Egyetlen további eltérés figyelhető meg: az új kiadásban a példamondatok félkövérek és dőltek is, míg az ÉKsz. példái csak kurzívak. A félkövérítés azokban az
esetekben indokolt, amikor a szótár olyan állandósult szókapcsolatot, szólást, közmondást ad
meg, amit meg is magyaráz. Így például az április főnév szócikkében az ~ bolondja vagy az
~t járat vkivel kifejezések félkövér szedése segíti az olvasót a tájékozódásban, míg az apránként szónál az ~ fizet kiemelésére elég lett volna a kurziválás (lásd a 4. és 5. képet). A szerkesztők azt a szerkesztési elvet követték, miszerint minden példát, többszavas kifejezést
félkövéren és dőlten szedtek, azonban érdemes lett volna csak a szótár minőségével összefüggő, tehát az értelmezésre kerülő részeket ilyen módon kiemelni, a többi példát pedig csak kurziválni.
Két további különbség jellemzi a szótárakat, ha a margókat is elemezzük. Az ÉKsz.
negyvenkilencedik oldalának alján (4. kép) ívjelzés található: „3 Értelmező Kéziszótár”.
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Az ívek számozására már az előszó tárgyalásánál kitértem. A kötetnek itt nem a teljes nevét
tüntették fel, és a helyesírás sem megfelelő: egyedi címek esetében csak az első szót írjuk
nagy kezdőbetűvel. Az új szótárban már nincs ívjelzés: a mai könyvekben a nyomdatechnika
fejlődésének köszönhetően már nincs rá szükség. Van viszont a vágási oldal felé eső, kifutó
regiszter: ez az aktuális betűt mutatja, amivel az adott rész szavai kezdődnek. A megjelenített
egyetlen betű pontatlan, hiszen például az első rész regiszterében A betű szerepel, ugyanakkor
az A, Á betűs szavakat tartalmazza. A regiszter az ábécé betűinek előrehaladásával egyre
lejjebb kerül a margón, így az összecsukott könyv vágási oldalán a sok kifutó, szürke csík
esztétikus látványt nyújt. Ennél fontosabb funkciója, hogy megkönnyíti a szótárban való eligazodást: mind a könyv megfelelő helyen való kinyitásában, mind az egyes oldalakon való
tájékozódásban segít.

5. kép. Az ÉKsz.2 negyvennyolcadik oldala

4. kép. Az ÉKsz. negyvenkilencedik oldala

A két szótárban közölt szöveg mennyisége eltérő. Hiába kevesebb közel harminc oldallal a
második kiadás, a formátumából adódóan egy oldalon több sor fér el (az Éksz. egy oldalán
hatvanhárom, míg az ÉKsz.2 egy oldalán hatvanöt sor található). Ráadásul az új kötetben nincsenek képek, így sokkal több szövegnek van hely benne. A rajzok kihagyását a szerkesztők
a könyv előszavában a következővel indokolták: „Egyértelműen szövegszótár típusú lesz az
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ÉKsz.2”. Képek nélkül a szerkesztőknek (és a tördelőnek) könnyebb volt összeállítaniuk a
kötetet.
A 4. képen látható az ÉKsz. egy oldalán az aprítókés rajza: szemléletes, egyszerű vonalas
ábra, könnyen felismerhetőek rajta az értelmezett fogalmak, amit egyben a számozás és a kép
alá írt szöveg is segít. A képek elhelyezése során azonban ügyelni kellett arra, hogy ne legyen
túl sok belőlük egy oldalon, illetve az egész kötetben egyenletesen legyenek elhelyezve. Így a
negyvenkilencedik oldalon csak egy ábra szerepel, azonban indokolt lett volna inkább az apszis kifejezéshez egy szemléltető rajzot tenni, hiszen ez a fogalom valószínűleg kevésbé ismert egy átlagos szótárhasználó számára. Az aprítókés jelentését pedig az összetett szó
elemeinek értelméből is ki lehet következtetni – természetesen ha azok ismertek –, így nem
lenne feltétlenül szükséges a képi megjelenítés.
3. Tartalmi elemzés
Az értelmező szótárak elsődleges feladata a bennük foglalt szavak jelentésének megadása.
A rövid, tömör, egyértelmű magyarázatok mellett azonban a címszó szófajáról, az egyes stílusrétegekben való elsődleges használatáról szóló információk segítik a szavak értelmezését,
és a továbbiakban az egyén szókincsébe való beépülést. E szerint az elv szerint épült fel már
az ÉKsz. első kiadása is, így a második kiadás összeállítása során a szerkesztők ezen nem
módosítottak. Harminc év alatt azonban nyelvünk nagyon sokat változott: ezt kívánták az alkotók az átdolgozás során nyomon követni.
Mint az az ÉKsz.2 előszavából kiderül, a szerkesztők felvettek olyan újabb szavakat, illetve egyes címszavakhoz olyan új aljelentéseket, amelyek ma már részét képezik nyelvünknek,
ugyanakkor a korábbi kiadásban nem szerepeltek. Átírták az egyes szócikkek szövegét vagy a
példákat azokban az esetekben, ha pontatlan vagy nem odaillő volt a tartalom. Így például az
áprilisi melléknév szócikkében a Lenin ~ tézisei példát Az ~ törvények kifejezésre cserélték
(lásd 4. és 5. kép). Módosították a stílusminősítéseket is, ahol erre szükség volt, illetve felvettek újabbakat, például Inf (= informatika). Címszavakat, jelentéseket csak ritkán töröltek a
szótárból. A helyesírást a Magyar helyesírási szótárhoz igazították. Az újabb kiadást ezenkívül bővítették a már említett gyakorisági mutatóval.
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4. Összegzés
A Magyar értelmező kéziszótár az egynyelvű szótárak között a legfontosabb szótártípust képviseli. Éppen ezért szükséges volt közel harminc év után a kötetet megújítani. (Sőt talán gyakrabban is érdemes lenne újabb kiadást megjelentetni, de – haladva a korral – talán már inkább
internetes közegben.) Az ÉKsz.2 mind tartalmában, mind tipográfiájában is igazodik a mai kor
igényeihez. Az elemzés során számba vettem, mennyiben változtatták meg az új kiadást
a régihez képest. Összességében elmondható, hogy a kötet sokkal felhasználóbarátabb lett,
a tipográfia és a járulékos részek elrendezése egyaránt segítik az olvasót.
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