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A nyomdaiparban az elmúlt
két évtizedben nem jelent
meg munkavédelmi tárgyú
kiadvány. Hiánypótló műként
kerül a nyomdai vállalkozá-
sokhoz és szakmai körökhöz
a Nyomdaipari Munkavédel-
mi Kézikönyv. A szerző Nagy
Veronika, a kiadó Persovits
József, mindketten nyomdai
szakemberek, akik a hétköz-
napok gyakorlatából jól isme-
rik a munkavédelem területét.
„Ez a kézikönyv azért szüle-
tett, hogy mindazok, akik ré-
szesei, de nem tudósai a mun-
kavédelemnek, tisztában
legyenek azzal, hogy mire és
hogyan kell figyelni” – olvas-
ható a bevezetőben. 

Kiknek szól a könyv? A belső
címoldalon eligazításként
szerepel egy mondat: Tájékoz-

tató a munkáltatók részére az
üzemi gyakorlati munkavéde-
lemről. A Nyomdaipari
Munkavédelmi Kézikönyv
remélhetőleg nagymértében
segítséget nyújt a nyomdai
vállalkozások vezetőinek és
a munkavédelemmel foglalkozó
szakembereknek, hogy lényeg-
re törően tájékozódjanak
a nyomdaiparon belüli mun-
kavédelemmel kapcsolatos
gyakorlati teendőkről, vala-
mint a vonatkozó hatályos
jogszabályokról. Ugyanakkor
– mert a pultnak két oldala
van! – a dolgozóknak is íródott,
hogy tisztában legyenek
a munkavédelemmel kapcso-
latos jogaikkal és kötelezettsé-
geikkel.

A kiadó és a szerző közös
munkával „a téma nem

könnyed voltára” való tekin-
tettel az olvashatóságra is
törekedett, ezért a kiadvány
szövege „előre megfontolt
szándékkal” nem hemzseg
a paragrafusoktól. A szerző
írói vénája, stílusa és Izsák
Jenő grafikái segítik a téma
befogadását. Kézikönyv, mely
a gyakorlati teendők mellett
iránytű is a hatályos jogsza-
bályok tengerében. 

A vonatkozó jogszabályok és
az adminisztrációt segítő jegy-
zőkönyvminták   a könyv végén
külön mellékletekbe gyűjtve
találhatóak. 
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Az Értelmező szótár+ egy -
nyelvű kéziszótár. Azonkívül,
hogy magyarázza a címszava-
kat, és használatukat példa-
mondatokkal világítja meg,
sokféle nyelvi ismeretet, szá-
mos hasznos tudnivalót is
közöl róluk. A szótár magyar
anyanyelvűek, elsősorban
fiatalok számára készült, és
alkalmas az anyanyelvokta-
tásban való felhasználásra. 

A kétkötetes kézikönyvben
a 16 065 címszóhoz hozzá-
kapcsolva 250 000 nyelvi
adat található. A klasszikus
értelmező szótári funkciók
mellett ugyanis – a magyar
szótárirodalomban először –
egyetlen szótárban számos
ismeretet tartalmaz, a szócik-
kekbe beépítve: 
w megadja a szinonimákat, 
w felsorolja az ellentéteket, 

w szókapcsolatokat, szólásokat,
közmondásokat közöl, 

w tájszavakat sorol fel. 

Ezeken a nyelvi adatokon kí-
vül az Értelmező szótár + egy
szócikken belül még további
információkat is ad: 
w jelzi a gyakoriságot, 
w közli az etimológiát, 
w nyelvhasználati tanácsokkal

szolgál, 

Értelmező szótár + (főszerkesztő: Eőry Vilma) (Tinta Kiadó)
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Az Idegenszó-tár, mint alcíme
is mutatja, azonkívül, hogy
értelmezi, magyarázza a régi
vagy új, homályos jelentésű
idegen szavakat, részletesen
megadja azok etimológiáját,
eredetét is. 

A 28 000 címszó közül jó
néhány a klasszikus műveltség
szavai közé tartozik, mások az
elmúlt másfél évtizedben
kerültek előtérbe a sajtó,
a politika, a közgazdaság, az
informatika, valamint a spor-
tok és a művészetek nyelvé-
ben. Megtaláljuk benne az
ifjúság és a divat nyelvének
friss jövevényeit is. 

Szótárunk egyedülálló új-
donsága, hogy a magyar szó-
tárirodalomban először
ismerteti részletesen a szavak
etimológiáját. A magyar
nyelv idegen szavainak eddigi
szótárai csupán röviden, jel-
zésszerűen utaltak az egyes
szavak eredetére. Az Idegen-
szó-tár páratlan módon,

hatalmas nemzetközi szakiro-
dalomra támaszkodva adja
meg minden címszó esetében
azt a fellelhető legősibb nyel-
vet, amely a szó ismert forrása.
A szerző nem elégszik meg
a forrásnyelv közlésével,
hanem aprólékos filológiai
munka eredményeképpen
lépésenként ismerteti azokat
a közvetítő és átadó nyelve-
ket, amelyeken keresztül a szó
nyelvünkbe került. Bemutatja
azt az izgalmas utat, amely
során az ősi jelentésből, az ősi
szóalakból létrejött a magyar
nyelvben ma használatos
jelentés és szóalak. 

Az Idegenszó-tár segítséget
nyújt az idegen szavak helyes-
írásában, és ahol szükséges,
feltünteti a szó helyes kiejtését
is. Függelékében közli több
mint 300 idegen rövidítés,
idegen mozaikszó feloldását
és értelmezését. 

A szerző, Tótfalusi István
sok évtizedes munkássága

alatt több mint húsz magas
színvonalú tudományos
ismeretterjesztő könyvet, szó-
tárat és lexikont állított össze.
A nagyközönség körében igen
népszerűek korábbi szótárai,
például a Nyelvi vademecum,
az Idegen szavak magyarul és
a Kis magyar nyelvklinika.  

A Tinta Könyvkiadó szótá-
raival, nyelvészeti szakköny-
veivel méltán váltott ki elis-
merést. A kiadó korábbi
szótársikerei (pl. Magyar
szókincstár) mellé az Idegen-
szó-tárt ajánljuk a szótárfor-
gatók népes táborának és
mindazoknak, akik többet
kívánnak tudni nyelvünk ed-
dig rejtett titkairól. 

A magyar nyelv kézikönyvei
sorozat tagja.
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w felsorolja utótagjuk szerint az
összetételeket, 

w illusztrációkkal szemléltet. 

A negyedmillió nyelvi adat
szemléletesen mutatja be,
hogy szavaink nem elszigetel-
ten, önmagukban állnak
nyelvünkben, hanem szino-
nimáikkal, ellentéteikkel,
szókapcsolataikkal hálót al-
kotnak. A szótár szerkesztői
először vállalkoztak arra,
hogy a szavaknak ezt a szöve-
vényes kapcsolatrendszerét
egyetlen szótárban mutassák
be. Erre utal a szótár címében
szereplő „+”. 

A szavak összetartozását
szemlélteti a kötet végén ta-
lálható fogalomköri csoporto-
sítás is, amely első ízben adja
közre fogalomkörökbe ren-
dezve a magyar szavakat. 

Az Értelmező szótár +
szerkesztői a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelvtu-
dományi Intézete nyelvmű-
velő és nyelvi tanácsadó
osztályának tudományos
kutatói, a szótár szerkesztése
során felhasználták a jelentés-
tan, a lexikológia és a lexiko-
gráfia legújabb eredményeit. 

Bízunk benne, hogy az
Értelmező szótár+ azzal, hogy

nemcsak megmagyarázza
a szavakat, hanem sokféle
ismeretet is közöl róluk, sokak
számára nyújtja a szavaink
közötti összefüggések felfede-
zésének izgalmas élményét,
és segíti anyanyelvünk szó-
kincsének, ezzel együtt kultú-
ránknak minél alaposabb
megismerését.
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