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Közhelyszerű megállapítás, hogy a nyelvleírás két részből áll: egyrészt a grammatika meghatá-
rozásából, másrészt az elemkészlet felsorolásából. Elmondhatjuk, hogy mind az anyanyelv, mind 
az idegen nyelv tanulása ugyanazon módon történik, a grammatika és az elemkészlet egységeinek 
az elsajátításával. A grammatika megadja, hogy az elemek milyen módon kapcsolódhatnak egy-
máshoz egy-egy nyelvi egységben. A nyelv szintjeinek mindegyikén vannak a grammatika által 
leírt szabályok. A nyelvi szintek hierarchiájában többé-kevésbé középen helyezkedik el a lexikális 
szint, amelynek elemei a szavak. A szavakat hagyományosan a szótárak sorolják fel, valamint 
megadják az egyes elemek jellemzőit is. 

Az anyanyelvi szókincs fejlesztése azért különösen fontos, mert a grammatika megfelelő ele-
mek, szavak nélkül nem tud funkcionálni. A lexikális szint elemeinek, a szavaknak az összességét 
szókincsnek nevezzük. Természetszerűleg hipotetikus fogalom, mert a szókincs nem zárt halmaz, 
nyelvi szintek szerint – időben, térben és egyénenként – eltérő. Elég utalnunk a régies, illetve a 
kihalt szavakra, az egyes földrajzi területek tájszavaira vagy a fiatal és idősebb nemzedék tagjainak 
eltérő szóhasználatára. A szókincs ilyenfajta nyitottsága és ezzel együtt a beszélgetőpartnerek elté-
rő egyéni szókincse a mindennapi – nyelvileg sokszor pongyola – kommunikációban általában 
nem okoz zavart. Azért tud sikeres lenni a hétköznapi társalgás, mert legtöbbször csupán a szó-
készlet magjának, az alapszókincsnek a szavait vesszük igénybe közlésünk felépítéséhez. Találóan 
írja Bachát László: ”A legtöbb ember szókincse nagyon szegényes, s ezért beszédük, írásuk színte-
len, fakó, sematikus. Egy fogalom kifejezésére hosszú szinonimasorok állanak a beszélő rendelke-
zésére, s mégis azt választja, amelyik éppen eszébe jut, s nem sokat törődik azzal, az-e az oda illő 
kifejezés vagy sem” (Bachát 1976: 83). Bachát László írásával egy időben Paczolay Gyula még 
óhajként fogalmazta meg: „Régóta esedékes volna egy magyar szinonimaszótár kiadása. – Más 
nyelveken ez esetleg több variációban is kapható” (Paczolay 1976: 211). Tudjuk, hogy ez az óhaj 
teljes egészében teljesült, mert ma már a rokon értelmű szavak szótárából többféle is forgalomban 
van. 

Abban a pillanatban, amikor a mindennapi kommunikáció kereteit átlépjük, zavar keletkezhet 
a közlésben, illetve a közlés befogadásában. A zavar elsősorban abból adódik, hogy tévesen vagy 
egyáltalán nem ismerjük a közlésben szereplő szókészletbeli elemeket, nem pedig abból, hogy a 
használt grammatika nehézséget okoz. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a különböző nyelvi szinte-
ken használt grammatikák jóval nagyobb átfedésben vannak – majdhogynem azonosak –, míg a 
különböző nyelvi szintek szókészlete jelentősen eltérhet egymástól. 

Milyen veszélyekkel jár, ha a tanuló csupán a magyar szókincs magját ismeri, ha a szókincse 
nem megfelelően gazdag? A tanuló a mindennapi életben nyelvileg elboldogulhat, ám ha más 
nyelvi szinten készült közlést kíván értelmezni, ez lehetetlenné válhat számára. Ha igényes szó-
használattal készült irodalmi alkotást kíván befogadni – legyen az akár napjainkban írott mű –, 
rögtön megakadhat a befogadás folyamata, a szerző üzenete nem ér célba. Még nehezebben ér-



telmezhető az üzenet akkor, ha az irodalmi alkotás több száz évvel ezelőtt készült. A beszűkült 
szókincs legnagyobb veszélye tehát, hogy nemzeti kultúránk egyik legfontosabb hordozója, a ma-
gyar irodalom nagy része elérhetetlenné válik a tanuló számára. Ezért fogalmaz Bácsi János így 
Arany János Toldija tanításával kapcsolatban: ,,… az anyanyelvi nevelés kiemelt feladatának a 
szókincsgyarapítást [tartom] az általános iskolában'' (Bácsi 1996: 277). Péntek János más irányból 
– a magyar nyelv peremterületeinek nyelvhasználatát vizsgálva – rámutat a nyelvi hiány veszélyei-
re és a nyelvi ,,főváltozat’’ ismeretének szükségességére: ,,Saját nyelvjárásából kilépve a beszélő a 
főváltozatban érzékelheti a nyelvjárási fonetikai-fonológiai, morfológiai, lexikai és szemantikai 
>>negatívumokat<< és >>pozitívumokat<<, a hiányt és a többletet egyaránt’’ (Péntek 2006: 
43). Majd kifejti, hogy a nyelvi hiány, a nyelvi deficit az anyanyelv térvesztéséhez vezethet. 

Míg az irodalmi alkotások befogadását a kis passzív szókincs akadályozhatja meg, az oktatás-
nevelés során problémát okozhat a beszűkült aktív szókincs is. A hatékony oktatás – itt most 
nemcsak az anyanyelvi oktatásra kell gondolnunk, hanem bármely tantárgyéra – egyik előfeltétel a 
megfelelő anyanyelvi tudás, hiszen az ismeretek átadása-befogadása és a tanuló teljesítményének 
értékelése is – majd minden esetben – nyelvi formában történik. 

Számtalan alkalommal túl kell lépnie a tanulónak a legköznapibb kommunikáción, és igénye-
sen, választékosan kell kifejeznie magát. Elég utalnunk a ma már általánossá vált állásinterjúkra, 
ahol bizony a szakmai felkészültséget bizonyító oklevelek mellett szóbeli kommunikáció során 
kell a jelentkezőknek bizonyítaniuk rátermettségüket. Ugyanakkor napjainkban az élet számos 
területén ütköznek nézetek, vélemények, és annak az elgondolása érvényesül, aki nyelvileg igénye-
sen, hatásosan tud érvelni saját érdekei mellett. A nyelvi meggyőzés csak gazdag nyelvi eszköztár 
használatával lehetséges, szegényes szókincsű egyén eleve kudarcra van ítélve. Kommunikációja 
eredménytelen, hiszen Szende Tamás szavaival: ,,Amit a kommunikáció eredményességén érthe-
tünk, nem több, nem kevesebb, mint a beszélő saját gondolati és érzelmi folyamatait szándéka 
szerint és ezek teljes mélységében egyenértékű nyelvi kifejezésben közölni tudja” (Szende 1979: 
184). Veszélyeztetheti az eredményességet többek között a szótévesztés, a szólás- és szerkezetve-
gyítés, a képzavar és a hibás szóválasztás (vö. Éder−Grétsy 1976: 75−78). 

A TINTA Könyvkiadó egynyelvű szótárai alkalmasak az anyanyelvi szókincsbővítésre, az 
anyanyelvi kompetencia fejlesztésére, és ezáltal hozzásegítenek ahhoz, hogy a fenti kudarcok elke-
rüljék a tanulót. A szótárak használata hatékony segítséget jelent mind az aktív, mind a passzív 
szókincs bővítésében. Sugárné Kádár Júlia kisiskolások nyelvi kompetenciafejlesztéséről írt meg-
állapításai az idősebb tanulókra is érvényesek: ,,az életkorral megszerzett praxis, illetve a tudatos 
gyakorlás messzemenően befolyásolja a beszéd lexikai, szintaktikai, prozódiai elemeinek percep-
ciós lehetőségeit, pontosságát, a megfelelő alkalmazási képességet, amely nem szükségszerűen 
tudatosan, de tudatosíthatóan az egyre megfelelőbb kommunikációs magatartás, a célszerű kifeje-
zés irányába hat'' (Sugárné 1985: 196). 

A nagy szakmai hozzáértéssel készült kézikönyvek sokoldalúan leltározzak a magyar szókész-
letet. A kiadó két sorozatba szervezve adja ki szótárait: A magyar nyelv kézikönyvei nagyobb, általá-
ban 800–1000 oldalas szótárakat tartalmaz, míg Az ékesszólás kiskönyvtára formátumra kisebb, 
200–250 oldalas diákszótárakból áll. A Tinta Könyvkiadó kiadványai között egyaránt megtalálha-
tó: 

 értelmező szótár, 

 szinonimaszótár, 



 idegen szavak szótára, 

 kiejtési szótár, 

 nyelvművelő szótár, 

 szólás- és közmondásszótár, 

 etimológiai szótár, 

 régi szavak szótára, 

 keresztnevek szótára, 

 tulajdonnévi szótár. 
 

Az alábbi táblázatban összefoglalva látjuk az egynyelvű szótárakat és azokat a funkciókat, 
amelyekre felhasználhatók. 
 

 
 

1. ábra 
Anyanyelvi szókincsfejlesztés a Tinta Könyvkiadó szótáraival 

 
Megjegyezzük, hogy szorosan véve a szókincs fogalmát, nem tartoznak a szókincsbe a 

frazémák, azaz (az állandósult szókapcsolatok) a szólások, helyzetmondatok és a közmondások. 
Célszerű azonban e magasabb nyelvi szint elemeit is ide értenünk az oktatás szempontjából. 

A tanár leleményességén múlik, hogy milyen feladatokon keresztül, egyéni vagy csoportmun-
ka során bővíti tanítványai szókincsét. Az egyéni szókincs bővítésének hangsúlyozása mellett fon-
tos rámutatnunk, hogy a tanár feladata tanulót a lexikográfia alapjaira, ezen belül a szótárak helyes 



és hatékony használatára megtanítani. Erre mutat rá Fóris Ágota is: ,,Az idegennyelv-oktatásban 
és az anyanyelvi nevelésben, (de lexikonok használata során is) a szótárhasználatot készségként 
szokás kezelni – az oktatás minden szintjén: általános iskolában, a középiskolában, a főiskolákon 
és az egyetemeken is. Ezeknek a készségeknek a kialakítása az oktatás általános feladata'' (Fóris 
2002: 73). 
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