
Kis magyar tájszótár 

 

Az egyforma zsebkönyv-méretű sorozat darabjai közé, a szótárak és 

szakkönyvek mellé új kötet került a polcra. A sorozat ugyan Az 

ékesszólás kiskönyvtára címet viseli, de az igazi ékesszólás, a retorika 

mellett számos más nyelvtudományi ág szakkönyvét is fölvették a 

sorozatba. Életre hívója, a Tinta kiadó (főleg a gyakorlati hasznú) 

nyelvészet legváltozatosabb résztudományaiból válogat témaköröket, 

a szerzők pedig a kettős cél jegyében egyszerre igényesek és 

közérthetőek.  

 

A kiadó fenti sorozatának egyik legutóbbi, a 31. számú darabja (Kis 

magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata. Szerk. 

Kiss Gábor, Tinta kiadó. Bp. 2014. 212 l.). A kézikönyv érdekessége, 

hogy maga a kiadó életre hívója, Kiss Gábor szerkesztette. „Ma is 

fülembe csengenek nagymamám palócosan kiejtett szavai: Gáborkám, 

húzd be a sarampót! ami nem jelentett mást, mint hogy csukjam be  a 

kis kertkaput. Cserháthalápon, a piciny nógrádi faluban...” folytatódik  

a személyes indíttatással kezdett szótár, majd a szakmai, nyelvésezti 

részletek következnek, hasonlóan eleven, áttekinthető és tömör 

formában. Mert a kiadvány valóban „tudományos igényességgel 

megszerkesztett ismeretterjesztő munka, amely a mára szinte teljesen 

letűnt paraszti világot és a visszaszorult paraszti gazdálkodást, annak 

tipikus tárgyait, tevékenységeit mutatja be” (Gedeon Márta) 

 

A játékos könnyedségű kezdőmondatokat követően nyilvánvalóvá 

válik a kötetszerkesztés tudatossága, és célirányossága. A közel 

hatezer (pontosan 5825) szó kiválasztása a legegyértelműbb jele 

annak, hogy a tudományos igény és a szótári alaposság mellett a 

kedvteremtés szándéka is munkált az összeállítóban.  

 

A tömör cím is folytonosságot, folytatni akarást jelez. A szakma két 

19. századi alapműve, a két Magyar tájszótár (az 1838-as és a 



későbbi, az 1893,1897-es Szinnyei József összeállította szótár) címét 

folytatja, megtoldva a kis jelzővel, ezáltal a jelen kiadás határait, 

fölvállalt korlátait is jelezve.  

 

Az ismeretterjesztés célja egyértelmű: iskolai, diák- és tanári 

használatra mindenki számára egyformán elérhetővé tenni régi 

szavaink legjavát, egyszerre bemutatva a különböző korábbi 

művekből, gyűjteményekből kiválogatott anyagot. Egyfajta 

szintetizáló szándék első lépésének is tekinthető a megvalósítás, 

hiszen a valódi, a jelentésbeli és az alaki tájszavak mindhárom 

csoportjának típusszavai bekerültek  a válogatásba. Igaz, hogy „A 

kijelölés vállaltan szubjektív volt” (Kiss Gábor), viszont az 

ismeretterjesztő méret és szótári alak esetében ez aligha elkerülhető. 

 

Az egységes rendszerbe szedett szócikkek olykor két alakváltozatot is 

megadnak, külön számozással jelzik a homonímákat, jelölik a 

szójiságot, és számozással a jelentésváltozatokat. 

 

Nagy érdeme a gyűjteménynek a forrásmegjelölés.  A szó-cikkek 

végén a [szögletes zárójel] megadja a korábbi gyűjteményekbe felvett 

szó összes fellelhetőségét. Akinek a továbbkereséshez kedve támad, 

pontosan tájékozódhat(ik), melyik tájszótárban kell kutatnia.  

 

A szótár egységesító szándékának bizonyítására kis  „mintavétel” 

következik, a kötet 40., 80., 120.,160. és a 200. oldalairól található 

legelső szavakból:  

 

bűt fn böjt [Szét]  

 

gyagya mn értelmetlen, ostoba, tökéletlen, ügyefogyott 

(személy) [Ész] 

 

lábal, labol ige 1. gyalog bejár valamit 2. vízen átgázol [Ész]  



 

pőtyögős mn 1. bő. lötyögős 2. fityegő, lelógó 3. olyan (ügy, 

dolog) amellyel valami nincs rendjén, különösen, amelynek, 

kétes, bizonytalan a kimenetele [Ész, Sza] 

 

üdő fn 1. idő 2. esztendő [Ész, Sza, Sze, Szét] 

 

 A Kis magyar tájszótár megjelentetése biztos jele a népnyelvi 

elemekbe vetett bizalomnak, nyelvi elszegényedésünk elleni lépésnek 

is tekinthetjük, és szándéknak: értse a számítógépes fiatalság is, és ha 

kedves tartja – egy-egy helyzetben egyik-másik  szót merje használni. 

Ilyen értelemben tájnyelvi szavaink továbbéltetésének szolgálatába 

állított kötet lett. Szakmai jellegén túl, minden bizonnyal kedves lesz 

azoknak, akik belelapoznak. Bele lehet feledkezni, enyhén táji 

jelleggel fogalmazva: „megülhet” mellette akárki. 

  

      

  Lengyel Ferenc 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Kis magyar tájszótár – tájszavak és magyarázataik a Tinta 

Kiadótól 

2014. július 13. Szemle  
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5800 népies és tájnyelvi szó magyarazáta – olvasom a Kis magyar 

tájszótár címlapján, amely idén jelent meg a Tinta Kiadó 

gondozásában. Hogy mit jelent a farkasáldomás, a csucsorka, vagy 

a parizsnya? Ebből a szótárból megtudhatjuk! 

Magyar nyelvjárások 

Ahogy más nyelvek, a magyar nyelv is területi változatokra tagolódik. 

Ezek a változatok a tájnyelvek, amelyek mind hangjaikban, mind 

szókészletükben, mind nyelvtanukban valamelyest különböznek 
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egymástól. A magyar nyelvterületet ma tíz nyelvjárási régióra 

bontjuk: 

 

A szótár anyaga 

A Tinta Kiadó is elkötelezett a nyelvjárási régiók nyelvi kincseinek 

bemutatásában, hiszen a kiadó életében ez már a második 

tájszógyűtemény. Két évvel ezelőtt adták ki a Tájszavak c. kötetet, 

amely A magyar nyelvjárások atlaszának tájnyelvi anyagát adta közre 

szállítható, forgatható formában. Ebben megmutatták, hogy egy-egy 

köznyelvi szónak milyen tájnyelvi változatai vannak, vagy voltak az 

elmúlt évszázadban. 



 

A Kis magyar tájszótár abban különbözik az előbbi anyagtól, hogy 21 

regionális táj- és 2 értelmező szótárt is alapul vettek a szóanyag 

gyűjtésekor, valamint pont fordítva, az egyes tájszavakat 

magyarázzák, értelmezik. Ez a kis könyv tulajdonképpen a tájszavak 

értelmező szótára. 



 

A tájszó fogalma – Szinnyei József már 1893-ban megfogalmazta a 

tájszó fogalmát, amely ma is érvényesnek tekinthető: 

„1. Tulajdonképpeni tájszavak, a melyek a köznyelvben teljesen 

ismeretlenek és csak a nyelvjárásokban fordulnak elő.” 

Ezeket ma valódi tájszavaknak nevezzük, pl. cáp (a kecske hímje), 

eszváta (szövőszék) 

„2. Jelentésbeli tájszavak, a melyek a köznyelvben is megvannak, de a 

nyelvjárásokban a köznyelvitől külömböző jelentésük van.” 

Pl.: betyár (nőtlen legény, cseléd), trágyáz (ételt zsíroz, fűszerez; zsírt, 

szalonnát, húst rak a főzelékre) 

„3. Alakszerinti tájszavak, vagyis a köznyelvi szavaknak olyan alaki 

változatai, a melyek az illető nyelvjárásának rendes és szabályba 

foglalható hangalaki eltérésén és sajátságaink kívül állnak.” 



Ma ezeket alaki tájszavaknak nevezzük, ilyen pl. az estve (este), vagy 

a tereny (tenyér). 

A válogatás szubjektív 

A tájszavak válogatásában fontos szempont volt, hogy többségében 

olyan szavak kerüljenek a szótárba, amelyek kapcsolódnak az 

eltűnőfélben lévő hagyományos paraszti gazdálkodáshoz, életvitelhez 

és ennek hatalmas szókincséhez. 

 

Éppen ezért is ajánljuk az egyéni szókincsünk bővítésére, nyelvi 

játékok kitalálására, de kiválóan alkalmas a nagyszülők, idősebb 

rokonoktól hallott ismeretlen szavak jelentésének felkutatására is. 

A Kis magyar tájszótár Az ékesszólások kiskönyvtára sorozat 31. 

tagjaként jelent meg. Kapható a Tinta Könyvkiadónál és a jobb 

könyvesboltokban. 

http://www.tintakiado.hu/books.php?series=9


Terjéki Tamás  
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Megjelent a kis magyar tájszótár  

 

A TINTA Könyvkiadó most jelentette meg a Kis magyar tájszótárt az 

Ékesszólás kiskönyvtára sorozatában. A kötetet az MTA 

Nyelvtudományi Intézetében mutatták be 2014. március 18-án. Az 

esemény után Kovács Anett beszélgetett Kiss Gáborral, a szótár 

szerkesztőjével. 

A szótár bemutatásakor elmondta, hogy személyes indítékai is 

voltak a szótár összeállításához. 

Igen, egy kis faluban töltöttem nagyszüleimnél Nógrád megyében, 

Cserháthalápon a nyári és a téli iskolai szüneteket az 1960-as években. 

Meghatódottan gondolok vissza nagyszüleim küzdelmes 

mindennapjaira és palócos kiejtésére. Ma is fülemben csengenek 

nagyanyámnak a sarampó, garád, bonc szavai, melyek a kerti 

kiskaput, a kerítést és a combot jelentették. Nem is tudom, az ott élő 

emberek ismerik-e még ezeket a szavakat? 

 

A rádió, a televízió hatására az elmúlt években szinte eltűnt a 

magyar tájegységek szóhasználata közötti különbség. 

Sajnos igazat kell adnom Önnek. Néhány szó azért tartja magát, 

miskolci feleségemtől tanultam a makuka és a troszka szavakat, 

amelyek a szotyolának és a vörös salaknak a megnevezései még ma is 

szülőhelyén. Kétségtelen, hogy nagy kiegyenlítődés megy végbe 
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nyelünkben mind a hangtan, mind a szókincs területén. Ez a nyelvünk 

szürkülése, szegényedése. 

 

Miért létezhettek egyáltalán tájszavak? Miért nem ugyanúgy 

hívják, nevezik meg a magyar nyelvterületen ugyanazon a 

dolgokat, cselekedeteket? 

A nyelv elsődleges feladata – divatos szóval – a kommunikáció. A 

régi világban az emberek többsége egy kis területen élte le az egész 

életét. Soha nem beszélt tán távoli emberekkel, elég volt, ha a falubeli 

vagy a szomszéd falubeliekkel megértették egymást. Bizonyos fokú 

bezártságban ezért alakulhatott ki például a gyógynövények sok-sok 

népi neve. Ezért lehet a denevérnek is számtalan megnevezése pl: 

bőregér, bőrmadár, hajlopó, szárnyasegér. Volt, aki felvetette, és ezt 

igazolta is a tudomány, hogy azoknak a dolgoknak, terményeknek, 

melyeket országos vásárra vittek, kevesebb tájnyelvi megfelelője van, 

hiszen az országos nagy vásárokon távoli vidékek lakói találkoztak, és 

ha üzletet akartak kötni, hát ugyanazokat a szavakat kellett 

használniuk. Mint tudjuk, a gyógynövényeket nem vitték nagy 

vásárokra, és nem a denevérekről folyt a beszéd a sokadalomban. 

 

A reformkor magyar nyelvújítói tán tízezer szót is alkottak. 

Kazinczyék egyik kedvelt szóalkotási módja volt, hogy a 

köznyelvbe tájszavakat emeltek be. Így váltak országosan ismertté 

a betyár, burgonya, hullám, idom, bútor szavak. Az Ön 

szótárárának célja szintén nyelvújítás? 

Csak áttételesen. Hiszen a Kis magyar tájszótár szép számmal 

tartalmazza a mára már eltűnt hagyományos paraszti gazdálkodás és 

világ tárgyainak, tevékenységeinek a nevét. Ezeken nincs mit újítani. 

Pl. abronica annak a vízhordó rúdnak a neve, amelynek két végére 

akasztják a vödröket. A mai beszélő számára pedig az ismeretlen léhel 

ige, ami a valamikori kenderfeldolgozással kapcsolatos, pontosabban 

a kender fésülését jelentette. Azonban a szótár szavainak másik része 

alkalmas szókincsbővítésre, hiszen miért ne mondhatnánk időnkét 

arra, aki a jégen csúszkál azt, hogy sinkózik. A kövér, lusta ember 



jellemzésére pedig néha a temhe szót is használhatnánk beszédünk 

színesítésére. 

 

Milyen előzményei vannak ennek a szótárnak? 

A magyar tájnyelvnek három nagy szótára jelent meg ez ideig. Egyik 

a reformkor végén, 1838-ban, majd két kötetben a 19. század végen 

egy gyűjtemény. És 1960 és 2010 között öt kötetben látott napvilágot 

az Új magyar tájszótár. Ezek mellett a 20. században közel félszáz 

kisebb regionális kötetben leltározták a helyi tájnyelv szókincsét 

szorgos gyűjtők. 

 

Azt gondolná az ember, hogy akkor már újabb 

tájszógyűjteményekre nem is volt szükség. 

Gondolhatja az ember, de rosszul gondolja. Minden szótár fontos, 

mert segítségével pontosabban megismerjük hatalmas szókincsünk 

építőkockáit, a szavakat. A Kis magyar tájszótár jellemzője, hogy 

közel két tucat korábban megjelent kis tájszótár anyaga 

összeszerkesztve, együtt található meg benne. A feldolgozott 

tájszótárakat úgy választottuk meg, hogy lefedjék a Kárpát-medencei 

magyar nyelvterület jelentős részét. Szótárunk jelzi is, hogy egy-egy 

szó honnan származik. 

 

Említsen meg néhány olyan szót, amely nagy területen volt 

elterjedve! 

Ilyen szavak pl. a firhang, gang, pemet, früstök, jussol. 

 

A gang, a früstök, a jussol szavakról sejtem, hogy mit jelentenek. 

De mi a pemet? 

A pemet a kemence tisztítására használatos seprű volt. 



 

A Kis magyar tájszótár alcíme: 5800 népies és tájnyelvi szó 

magyarázata. Mi a különbség a népies szó és a tájszó között? 

Illetve sok vagy kevés szó az 5800? 

A népies szavakat széles körben, országosan használták, míg a 

tájszavakat a magyar nyelvterületnek csak egy kisebb részén, egy-egy 

táján. A szótár 5800 szava vállaltan egy szubjektív válogatás 

eredménye. Ha figyelembe vesszük, hogy napjaink átlagos 

beszélőjének aktív szókincse csupán pár ezer, akkor jelentősnek 

mondható ez a szám. Igen örülnék, ha minél többen, akár csak néhány 

tucat új szóval gyarapítanák szókincsüket ennek az új szótárnak a 

segítségével. 

 

Kölcsey Parainesiséből rémlik egy sor számomra: ,,Teljes 

birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s 

elengedhetetlen feltétel.’’ 

Ez a mondat is jelzi, hogy a reformnemzedék tagjainak milyen 

jelentős volt a magyar nyelv ügye. A Kis magyar tájszótár 

összeállításával azt szerettem volna elérni, hogy korunk embere is 

rádöbbenjen, ma is fontos anyanyelvünk. Hiszen a magyar nyelv a 

legnagyobb hungarikum. Ez a szótár vállaltan népszerűsítő munka. 

Lapozgatásra, olvasgatásra ajánlom. 



 

Kosztolányi írja: a szótár lapozgatásánál nincs csodálatosabb 

dolog. 

Mikor szótárról beszélünk, majdnem mindig kétnyelvű szótárakra 

gondolunk. Pedig a TINTA Könyvkiadó szótárszerkesztőségében az 

elmúlt évtizedben olyan egynyelvű szótárak készültek, melyek 

lapozgatása, olvasgatása során a bennük magyarázott szavak 

segítségével a régmúlt, mára letűnt világ embereinek mindennapjaiba, 

örömeibe és bánataiba pillanthatunk be. A tájszavak a régi világot a 

történelemkönyveknél pontosabban tárják elénk. 

 

(Forrás: Tinta Kiadó) 
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