
  

A TINTA KÖNYVKIADÓ néhány szótáráról  

 

 

 

A nyugati szórványban magyart tanító tanárok nyári veszprémi 

továbbképzésére ellátogatott a TINTA  KÖNYVKIADÓ igazgatója: 

Kiss Gábor, aki élezetes, közvetlen hangú előadásával felhívta a 

figyelmünket a kiadó legfrissebb és néhány korábbi 

szótárkiadványára. Ezek közül szeretnék most egy párat röviden 

ismertetni. Tudom, hogy a fiatalokhoz közelebb állnak a számítógépen 

elérhető szótárak, én viszont még ahhoz a generációhoz tartozom, 

amelyik számára a kézbe vehető könyv jelenti az igazi élményt. A 

jelentős vásárlási kedvezmény is hozzájárult ahhoz, hogy sikerült 

hozzájutnunk több, a tanítási, fordítói munkát megkönnyítő szótárhoz. 

Mindig is örömmel forgattam a TINTA KIADÓ különböző szótárait 

megbízhatóságukért, a címszavak világos felépítéséért, az egységes 

jelrendszerükért. Most sem csalódtam.   

Elsőnek a szórványban vagy diaszpórában élő magyartanárok 

munkáját megkönnyítő ÚJ SZAVAK  II. c.,  800 új magyar szót 

tartalmazó szótárt emelném ki. Minya Károly immár másodszor gyűjti 

csokorba az  ÚJ SZAVAK I. után, a nyelv változását leginkább 

tükröző szókincsanyagot. Nekünk, külföldön élő magyaroknak, 

különösen fontos, hogy lépést tudjunk tartani a társadalmi, gazdasági 

átalakulásokat leggyorsabban követő szókincsbeli változásokkal. 

Felsorolok a szótárból néhányat az új szavak közül: 

 

kockul: Sokat ül a számítógép előtt. 

 

kátyúvonal: Olyan telefonszám, telefonvonal, amelynek segítségével 

bárki jelezheti, ha úthibát talál. 

 

mém: Az interneten hirtelen népszerűvé váló személy, jelenség vagy 

esemény, amit rövid idő alatt milliók ismernek meg, küldenek tovább 

az ismerőseiknek. 

 

banyatank: Két keréken húzható nagyobb (bevásárló)táska.  

 



szájkaratézik: Vitatkozik. 

 

rákattan: Személy iránt váratlanul erős vonzalmat kezd érezni; szokás 

vagy viselkedés rabja lesz. 

 

punnyad: Lustálkodik, fekszik, semmit sem csinál; szörnyen 

unatkozik; másnapos. 

 

posztol: Internetes felületen közzétesz valamit, például közösségi 

oldalon kiír valamit az üzenőfalára, vagy blogon új bejegyzést jelentet 

meg. 

 

  

A KIS  MAGYAR TÁJSZÓTÁR  egy 5800 népies és tájnyelvi szó 

magyarázatát tartalmazó valódi gyöngyszem a szótárak között. 

A szerkesztő: Kiss Gábor a következőket írja róla: A KIS MAGYAR 

TÁJSZÓTÁR tudományos igényességgel megszerkesztett 

ismeretterjesztő munka, amely a mára szinte teljesen letűnt paraszti 

világot és a visszaszorult paraszti gazdálkodást, annak tipikus 

tárgyait, tevékenységeit mutatja be. A szótár egyik jellemzője, hogy 

több nyelvjárási terület tájszavait egybeszerkesztve tárja elénk.  

Szókicsgazdagításra, az egyéni szókincs bővítésére haszonnal 

forgatható. Ebben a szótárban az alaki tájszavak felismerése 

viszonylag könnyen megy (hibádzik, estve), de nagyon sok a mai 

olvasó számára már ismeretlen szó. Viszont ha elkezdi böngészni az 

ember a régi magyar szavak gyűjteményét, nem tudja letenni. 

Egyelőre ennyit róla, mert az Őrszavak téli számában részletesen 

bemutatjuk majd ezt a szótárt.   

 

Molnár Csikós László: DIVATSZAVAK gyűjteményében 222 

újszerű szó és szójelentés részletes magyarázatát  találjuk. Az 

olvasmányos szócikkekben a szerző ismerteti a különböző területekről 

merített divatszavak eredetét, felépítését, jelentését, elterjedésének 

történetét. Néhány elemzett divatszó a szótárból: látványpékség, 

pókerarc, fekvőrendőr, felülír, izomagyú, katyvasz, pézsé 

(papírzsebkendő), tender, béranya, lenyúl, macerás, lúzer, megzakkan, 

okafogyott, parázik, rinyál, trendi, überel, zsebszerződés. Ezek a 

szavak lépten-nyomon előfordulnak a mai Magyarországon élők 



nyelvében, a külföldön élők azonban sokszor csak a 

szövegkörnyezetből próbálják kihámozni e divatszavak jelentését. 

Élvezetes olvasmány Molnár Csikós László könyve, amelyet minden 

külföldön élő, magyart tanító kollégámnak ajánlok.  

 

Parapatics Andrea SZLENGSZÓTÁRa a mai magyar szleng 2000 

szavát és kifejezését tartalmazza fogalomköri szinonimamutatóval. 

Mivel a szleng manapság anyanyelvünk szerves részét képezi, 

csoporttól függetlenül létezik, bárki bármikor használja az 

újságokban, TV műsorokban, munkahelyen, az iskolában, mindenütt, 

érdemes nekünk, hazánktól távol élőknek is böngészni a szlengszótárt. 

Én belőle tudtam meg, ki a tarisznyarák (bölcsészhallgató), mi a konci 

(koncert), mi történik, amikor valakinek eldurran az agya (ideges lesz 

valami miatt),  lövése sincs valamiről (fogalma sincs valamiről, nem 

tud valamit).  

 

A MAGYAR  ELLENTÉTSZÓTÁRtól rögtön tudja az ember, hogy 

mit várhat el, de az  ELSŐ MAGYAR SZNOBSZÓTÁR cím nem 

tudtam, hogy mit takar. Kiderült, hogy Cserháthalápy Halápy Gábor 

szótára nélkülözhetetlen segédkönyv mindazok számára, akik magyar 

szavaink helyett beszédjükben, írásukban idegen szókat kívánnak 

használni. Én a fogalmazás színesítésére, a szóismétlés elkerülésre 

fogom használni ezt a szótárt.  

 

 Felvértezve a TINTA KIADÓ újabb szótáraival remélem, meg 

fogom tudni válaszolni lengyel diákjaim szókincsünkre vonatkozó 

kérdéseit! 

 

 

 

         Gedeon Márta  

     


