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Bevezetés 

A magyar nyelv nagyszótára1 (a továbbiakban Nszt.) a magyar lexikográfi-

ában új szótártípust vezet be: a korpuszalapú nagyszótárt. A dolgozat els# nagy 

fejezete azt vizsgálja, hogy az Nszt. – mint szóállományának jelentésstruktúrá-

ját, a jelentések grammatikai és lexikai meghatározottságát legrészletez#bben 

feltáró és történeti dimenziót is érvényesít# szótár – milyen helyet foglal el a 

magyar szótári irodalomban, különösképpen az értelmez# szótárak körében. A 

fejezet elhelyezi a szótárt más nyelvek nagyszótárainak sorában is, számba 

véve azokat a lexikográfiai sajátosságait, amelyek a történeti megközelítés kor-

látozottsága és az etimológiai elemzés hiánya ellenére is különlegessé teszik. 

A disszertáció f# fejezete A magyar nyelv nagyszótárának szerkesztési elve-

it és azok szótári megvalósulását tárgyalja. E szótári koncepciónak két megha-

tározó fontosságú sajátossága a rendszerszemlélet és a szemantikai megközelí-

tés. A teljes szótár és ezen belül az egyes szócikkek felépítését, illetve a szótári 

leírás eszközeinek alkalmazását is meghatározza ez a két szempont: egy értel-

mez# szótárnak olyan rendszerként kell m,ködnie, amely valamiképpen meg-

feleltethet# a nyelvi rendszernek – hiszen a szótár a nyelvleírás sajátos eszkö-

ze2 –, és a szókincs bizonyos szempontok alapján meghatározott részét úgy írja 

le, hogy feltárja a kiválasztott elemek lexikális jelentéseit, ezzel összefüggésben 

grammatikai viselkedésüket, és bemutatja a jelentések viszonyrendszerét. A 

fejezet felépítése a szótárban alkalmazott lexikográfiai leíráshoz igazodik, és 

szócikkegységek szerint vizsgálja a szótári elemzésben használt eszközöket. 

A fejezetben hangsúlyosan kerül el# a szótári címszó kérdése, valamint a 

lexéma fogalma és a lexéma érték, szókapcsolatok címszavasításának lehet#-

                                                 
1 A dolgozatban az annak tárgyát képez$ szótárt A magyar nyelv nagyszótára címen emlí-
tem, jóllehet a munkálatok során többféle címmel is jelölték (A magyar irodalmi és köznyelv 
nagyszótára, Akadémiai nagyszótár). A mai címváltozat csak a szótári sorozat I. Segédletek 
és II. A–azsúroz kötetének 2006-os megjelenésekor vált véglegessé. A szótárra vonatkozó 
mennyiségi adatokat is a ma érvényes koncepció alapján adom meg. 
2 Vö. ehhez: „Mivel a nyelv, a szókincs a valóság megismerésének egyik legfontosabb forrá-
sa, a szótár pedig a nyelv megismerésének egyik alapvet$ eszköze, nyilvánvaló, hogy szótá-
rak szerkesztésének nemcsak az elméleti, hanem a mesterségbeli és technikai kérdései is 
alapvet$en elvi jelent$ség:ek” (Országh 1954: 117) 
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sége, illetve ezek szócikken belüli kezelése. A lexikalizálódás problematikája 

végighúzódik a teljes dolgozaton, mintegy tükrözve, hogy a lexikográfiai elem-

zésben is zsinórmértékül szolgál. A lexikalizálódás kritériumának érvényesíté-

se, illetve a szemantikai megközelítés els#dlegessége a teljes szótári textusban 

valójában meghatározza azt is, hogy a jelentésstruktúra kialakítása és a szótári 

értelmezés mellett melyek azok a grammatikai és lexikai – tehát a szó morfo-

lógiai és szintaktikai viselkedését, illetve használati körét és stílusértékét kife-

jez# – jellemz#k, amelyeket a jelentések feltárása érdekében a szótári elemzés 

során vizsgálni, illetve a szótárban tükrözni kell. A szerkesztési koncepció ki-

alakításakor fontos volt tehát, hogy a nyelvtani és a lexikai információkat a 

szótárban szabályozottan, következetesen és a szemantikai megközelítésnek 

alárendelten lehessen alkalmazni. 

A grammatikai jellemz#k közül kiemelkedik a szófaji min#sítés. Mivel az 

Nszt. a magyar lexikográfiában eddig még nem használt új szófaji kategóriákat 

vezet be min#sítési rendszerébe, és minden címszaváról a korpusz adatai alap-

ján új szófaji elemzést készít, a nyelvtani vonatkozású lexikográfiai problémák 

közül a szerkesztési szabályzat és a disszertáció is a szófaji leírás kérdéseit tár-

gyalja a leghangsúlyosabban. 

A dolgozat a nagyszótári koncepció – és ennek megfelel#en a szótári struk-

túra – négy olyan elemével foglalkozik még részletesen, amelyek a magyar ér-

telmez# szótári irodalomban egyedülállóak, s módszertanilag is megújítják a 

szótári leírást: a korpuszalapúsággal, a részben új szócikktípusokkal, a frazeo-

lógia kérdésével és a szótár utalózási rendszerével. 

A dolgozat külön fejezetet szentel néhány olyan szócikk részletes elemzé-

sének, amelyek példaérték,en mutatják a szótárban megvalósuló grammati-

kai-szófaji leírás módszertani újdonságait. E m,helytanulmányok egyrészt ké-

pet adnak nagy mennyiség, adat szemantikai-szófaji elemzésér#l, másrészt – 

és ez általános lexikográfiai tanulságokkal is szolgál – bemutatják a nyelvtani 

kategóriák, els#sorban a szófaji min#sítés jelentéshez kötött alkalmazásának 

módszereit. 

 

*** 
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Disszertációm a szótár lexikográfiai koncepcióját kibontó szerkesztési sza-

bályzat, valamint a szócikkek elemz# bemutatásával eddigi nagyszótári mun-

kám legjelent#sebb eredményeit foglalja össze. E több mint tízéves munka a 

próbaszócikkek írásától a szerkesztési szabályzat kidolgozásán át a 

szócikkíróként, szerkeszt#ként, majd f#szerkeszt#ként végzett tényleges szó-

tárírói tevékenységig terjedt. Köszönettel tartozom azoknak, akik az elmúlt 

években újra és újra biztattak–ösztökéltek e dolgozat megírására, köztük Ke-

nesei Istvánnak, aki vállalta azt is, hogy témavezet#m lesz. És köszönettel tar-

tozom munkatársaimnak – szerkeszt#knek és szócikkíróknak, lektoroknak és 

a szótár kiegészít# munkálataiban résztvev#knek –, hogy kérdéseikkel számos 

probléma átgondolására késztettek, s#t együtt is gondolkodtak velem, és taná-

csaikkal, észrevételeikkel, tapasztaltukkal támogattak. 
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1. A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRÁNAK HELYE 

A MAGYAR LEXIKOGRÁFIÁBAN, VALAMINT 

A NEMZETKÖZI NAGYSZÓTÁRI IRODALOMBAN 
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1.1. A nagyszótár mint értelmez� szótári m�faj 

„A szótár azért neveztetik értelmez�nek, mert nemcsak lefordít egy szót 

egy másikra, hanem értelmezi, megvilágítja az ahhoz rendelt szavak és fogal-

mak jelentésének részleteit.” Vlagyimir Ivanovics Dal Az él� nagyorosz nyelv 

értelmez� szótára cím, m,vének3 címlapjára mottóként került e definíció. Czu-

czor Gergely és Fogarasi János – bár nem használják az értelmezés szót – ha-

sonlóan fogalmaznak az alig egy évvel korábban megjelent A magyar nyelv szó-

tárában: „Szükséges tehát, hogy a magyar szók értelme magából a nyelvb#l 

fejtessék ki, annak elemeib#l állítassék el#, és pedig vagy szoros definitio által, 

a hol az lehetséges, vagy körülírások, magyarázatok, a szavak tulajdonainak 

kijelentései által; az efféle puszta magyarázatok gyakran a szó teljes értelmét 

kifejezik.” (CzF. 1862: 6) 

Az értelmez# szótár m,fajának e 19. század közepi megfogalmazásai jól 

mutatják, hogy a 16–17. században kialakult egynyelv, szótárak történetében 

is új korszakot jelentett, amikor nem csupán szómegfeleltetést, kvázi 

szinonimikus értelmezést rendeltek a listába szedett szavakhoz, hanem körül-

író, kifejt#, a jelentéselemeket számba vev# magyarázatot, ami nélkül nincs 

értelmez# szótár. E szótártípus alapfeladata a szavak jelentéstartalmának ki-

bontása, a jelentések bels# viszonyrendszerének ábrázolása. Az értelmez# szó-

tárak a jelentések magyarázó jelleg, kifejtése mellett vagy annak részeként 

egyszersmind „min�ségileg értékelik e szavakat és bemutatják azok 

használati és mozgási lehet�ségeit a nyelvben” (Országh 1954: 119). 

Az értelmez# szótári m,faj többféle tipológiája ismert az irodalomban. 

Országh László normatív és tájékoztató jelleg, szótárakat különböztet meg. A 

normatív hagyományba a francia és az orosz lexikográfia akadémiai m,veit 

sorolja: „A normatív szótár a kívánatos és helyes nyelvhasználat törvény-

könyvét alkotja meg.”4 A sokféle változatban él# ún. tájékoztató szótárak kö-

                                                 
3 Az 1863 és 1866 között megjelent, mintegy 200 ezer címszót tartalmazó négykötetes szó-
tár az orosz népnyelv máig legjelent$sebb gy:jteménye. 
4 Meg kell azonban jegyezni, hogy a normativitás, amelyhez a modern kori francia és orosz 
szótárak is vállaltan igazodnak, els$sorban a címszavak kiválasztásában nyilvánul meg. 
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zött els# helyen az angolszász szótárakat említi. E történeti jelleg, és tudomá-

nyos célú m,vek „f# célja a viszonylagos teljesség s ezen belül a nyelv egyes, 

kevésbé ismert vagy nem teljesen érthet# lexikai elemeinek magyarázata.” 

(Országh 1954: 119) 

Paul Imbs nyelvi, enciklopédikus és ún. fogalmi szótárt különböztet meg. 

Az els# típus az értelmezésben rövid információt ad, amely segít kódolni és 

dekódolni az üzeneteket. Az enciklopédikus szótár nem csupán a megértést és 

kifejezést szolgálja, hanem a fogalmaknak, s#t maguknak a dolgoknak a meg-

ismerését, ezért szükségszer,en a nem nyelvi valóság irányába mozdul el. A 

nyelvi szótár szemantikai néz#pontú: a szótól a jelentésig, a jelöl#t#l a jelöltig 

halad; a fogalmi szótár fordítva: a jelentést#l, az értelemt#l a jelöl#ig, a jelentés 

anyagi hordozójáig (vö. Imbs 1971: XI–XII). 

És természetesen létezik a felosztás: kéziszótár, középszótár, nagyszótár.5 

E látszólag tejedelmi szempont szerinti megkülönböztetés azonban tartalmi 

eltéréseket takar: általános szótárakról lévén szó, a feldolgozható címszavak 

mennyiségét#l nem függetleníthet# a címszavak jellege, min#sége, szókészleti 

és történeti hovatartozása, vagyis a merítés mélysége. A címszavak száma te-

hát meghatározza, de legalábbis meghatározhatja azt is, hogy a szótár lesz,-

kíthet#-e egyrészt a szinkróniára, másrészt a köznyelvi szókincsre, vagy túl-

nyúlik azon. E hármas felosztásban a nagyszótárak a legteljesebb típust képvi-

selik, terjedelmükben is a legjelent#sebb szótárak, s#t egyes nyelvek 

nagyszótárai az adott nyelv teljes írásbeliségnek szókincsét leírják. A 

„nagyszótáriság” feltétele azonban nem egyszer,en a feldolgozott címszavak 

száma, illetve szókészleti rétegz#dés szerinti gazdagsága, hanem a lexikográfiai 

leírás jellege és mélysége. A nagyszótárak az adott szóállomány minél részlete-

z#bb és tudományos szótári feltárását t,zik ki célul, els#sorban a jelentés-

struktúra, de a frazeológia és – a m,faj szabta keretek között – a grammatikai 

viselkedés vonatkozásában is. A nagyszótárak igen gyakran szótörténeti és 

                                                 
5 1954-es írásában – a magyar szótártudomány feladatait számba véve – Ország László is 
említ egyfajta hármas felosztást: nagyszótár, kéziszótár, kisszótár. A szótárhármas két 
kisebb tagja, ha a terjedelmében nem is pontosan az általa vázolt módon, de jellegét tekint-
ve megvalósult az ÉrtSz. és az ÉKsz. köteteiben (vö. Országh 1954: 124–125). 
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etimológiai, illetve a szó használatára (kiejtésére, helyesírására stb.) vonatkozó 

információkat is adnak.  

Az Nszt. nagyszótári jelleg,6, értelmez# és történeti típusú szótár. Nem-

csak címszavai számában (a 20 kötetesre tervezett sorozat mintegy 110 ezer 

kidolgozott címszót tartalmaz majd) haladja meg el#deit, hanem tagoltabban és 

teljesebben adja vissza a szavak jelentésszerkezetét is. Az Nszt. nem csupán a 

mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi, hanem történeti dimenziót is 

érvényesít, amikor az elmúlt 230 esztend# szókincséb#l merít. Ez az id#beli 

távolság már elegend#nek látszik ahhoz, hogy a mai nyelvállapot kialakulásá-

ban meghatározó jelent#ség, újmagyar és újabb magyar nyelvtörténeti korszak 

szókészleti és jelentéstörténeti változásait nyomon lehessen követni. A korai 

forrásokban fellelhet# még a nyelvújítás el#tti id#szak szóhasználatát tükröz# 

számos fogalmi, jelentésbeli vagy formai archaizmus, elavult szó, a nyelvújítás 

korának szövegei b#séges példaanyaggal illusztrálják a magyar nyelv, termino-

lógia kialakulását, s a források gazdag m,faji és szövegtípusbeli választéka 

lehet#séget ad stílustörténeti kutatásokra vagy a nyelvhasználat történeti 

vizsgálatára is. 

                                                 
6 Mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy id$ben visszafelé nem nyúlik túl az újmagyar kor 
határán, valamint hogy korlátozta magát a frazeológia feldolgozásában (ennek részleteit l. 
kés$bb), és teljes egészében lemondott az etimológiáról, hiszen az ahhoz szükséges kutatá-
sokat nem tudta vállalni. 
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1.2. Értelmez� szótári el�zmények a magyar lexikográfiában 

A magyar értelmez# szótári el#zmények sorában mindössze négy jelent#-

sebb szótárt lehet említeni, két közép- és két kéziszótár jelleg, munkát: Czu-

czor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótára (CzF.), illetve Ballagi 

Mór A magyar nyelv teljes szótára (Ball.) cím, m,vét – a szigorúan vett értel-

mez# szótárak els# példáiként egy közép- és egy kéziszótárt a 19. század köze-

pér#l –, majd jó száz évvel kés#bbr#l az Országh László és Bárczi Géza szer-

kesztette A magyar nyelv értelmez� szótárát (ÉrtSz.), illetve a Magyar értelme-

z� kéziszótárt (ÉKsz.). A két csomópont között jelent#s szótárak is születtek, de 

értelmez# szótárként csak Balassa József A magyar nyelv szótára (Balassa) 

cím, könyve, amely sem terjedelmében, sem min#ségében nem közelíti meg a 

korábbi értelmez# szótárakat, f# érdeme az a törekvés, hogy pótolja a m,faji 

hiányt. 

Az Nszt. magyar szótári el#zményeit vizsgálva kett#t érdemes kiemelni e 

szótárak közül, nemcsak azért, mert a kéziszótári feldolgozásokat sem 

tejedelmükben, sem jellegükben nem célszer, a nagyszótári m,fajhoz mérni, 

hanem mert a CzF. és az ÉrtSz. egyfajta történeti kapcsolatban is van az Nszt.-

vel, s valamilyen módon mindkett# a nagyszótári elképzelésekhez mérte ma-

gát. Ez a két szótár a maga korában és különösképpen a maga „el#zmény nél-

küli voltával” igen jelent#s teljesítménye volt a magyar lexikográfiának. 

1.2.1. A magyar nyelv szótára (CzF.) 

Annak a szótárnak, amelyet a Magyar Tudós Társaság Nagy magyar szó-

könyvként az 1830-as évek elején mint „lehet#ségig teljes szótár”-t eltervezett, 

magába kellett volna s,rítenie az értelmez#, a történeti, a táj- és szaknyelvi, 

valamint az etimológiai szótár jellemz#it. Az a munka, amelyet az 1844-es aka-

démiai döntés7 nyomán Czuczor Gergely és Fogarasi János – el#tanulmányok 

                                                 
7 Err$l b$vebben l. a szótár El beszédét (CzF. 1862: 1). 
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és lexikográfiai gyakorlat nélkül – elkezdett, nagyszótárnak nevezte magát, és 

nagyszótári ambíciókkal indult8. 

A szótár recepcióját egyfajta kett#sség jellemzi, amely mögött természete-

sen az elkészült szótári anyag, az értelmez#-szemléltet# és az etimológiai rész 

különböz#sége húzódik meg. „A szószármaztatás könnyen tévedésre s képte-

lenségekre visz, sz. Ágoston szerint: a szók eredetét kiki, mint az álmokat, jó 

szánta szerint magyarázván. A kimondás által a bet,k gyakran elcseréltetvén, 

csaknem lehetetlen a szók való eredetéig feljutni, er#tetéssel pedig csaknem 

minden szót ki lehet a legidegenebb nyelvb#l is magyarázni. Etymologiát 

mindazáltal szótárírónak elhagyni nem szabad; az által világosodik fel nyel-

vünk története, szavaink értelme, s új szók alkotására csak a szószármaztatás 

törvényeib#l lehet szabályokat venni. Azonban a szók eredetének kinyomozá-

sában a könnyenhív#ség és túlságos kétkedés közt közép utat kell tartani, s 

inkább tudatlanságunkat megvallanunk, mint hibát tanítani.” (CzF. 1862: 6) – 

mintha a szótár szerz#i nem tudtak volna igazodni a maguk szabta korlátok-

hoz. A CzF. etimológiai része – a magyar nyelv indoeurópai rokonságának bi-

zonyítására tett abszurd kísérlet – meghatározta ezt a recepciót, s akár elutasí-

tást, akár lelkesedést váltott ki, szinte lehetetlenné tette, hogy a szótár értel-

mez# részét a maga helyén értékeljék. Pedig az El�beszédben a szótári ábrázo-

lás bels# elrendezését tükröz# fejezetcímek (CzF. 1862: 2–7) átgondolt, a ma-

guk korában korszer, szerkesztési koncepciót mutatnak: A szótár képzete. A 

szótárba tartozó egyes szókról. A szók grammaticai természetének kifejtése. A 

szók értelmének meghatározása. A szószármaztatásról. A szótári rövidségr#l. 

Ha a szótár nem tudta is betölteni a nagyszótári várakozásokat, e koncepció és 

a megvalósított szemantikai elemzés – az etimológiák és a szórokonítási kísér-

letek gyengeségei, megalapozatlan volta ellenére is – a magyar 

értelmez#szótár-írás úttör# jelent#ség, munkájává teszik a CzF.-t, amely rep-

rezentatív képet ad a 19. század közepének irodalmi és köznyelvér#l. 

                                                 
8 A szótár el$szavában a szerkesztési elveket bemutató fejezet címe: I. A nagy magyar szó-
tár bels$ elrendelésér$l (CzF. 1862: 2). 
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1.2.2. A magyar nyelv értelmez� szótára (ÉrtSz.) 

A 19. század második felének jelent#s lexikográfiai teljesítménye után – 

amelyet három m,fajteremt# m,, a CzF. mellett Szarvas Gábor és Simonyi 

Zsigmond Magyar nyelvtörténeti szótára, valamint Szinnyei József Magyar táj-

szótára fémjelez – a magyar szótárírás történetében az 1950-es években kezd#-

dött az újabb nagy korszak, s ebben kétségkívül szerepe volt a szovjet lexikog-

ráfiának is, amely m,faji tekintetben mintát adott a megindított értelmez# 

szótári munkálatokhoz (vö. Országh 1954: 124). A magyar lexikográfia felada-

tait számbavev#, A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései cím, 

írásában Országh László a Nagyszótárt els#sorban mint tudományos igények 

kielégítésére hivatott szótárt tartja számon, amely „[t]örténeti fejl#désében 

szándékozik ábrázolni, gazdag dokumentációval, részletes elemzéssel a tág 

értelemben vett magyar, irodalmi nyelv szókincsét körülbelül a XVIII. század 

végét#l, egészen századunk hatvanas éveiig, amikor a Nagyszótár els# kötetei 

el#reláthatólag meg fognak jelenni. A közeljöv#ben megjelenésre kerül# Kézi-

szótár (melyet szakmai köreink Értelmez# Szótár néven ismernek) a történeti-

regisztráló Nagyszótárral szemben hangsúlyozza a mai nyelvállapot, szókészlet 

normatív célú feldolgozásának szükségességét s e min#ségében egyszerre kí-

vánja szolgálni a nyelvtudományt és a laikus közönséget. Szóanyaga a mintegy 

háromszázezres címszavúra tervezett Nagyszótárhoz képest lényegesen kisebb, 

annak egyötöde. Nyelvünk stilisztikai sokrét,ségének jelzését, a szójelentések 

mai nyelvi életének irodalmi dokumentációs anyaggal való ábrázolását fontos 

feladatának tartja.” (Országh 1954: 124–125) Annak a szótárnak az els# köte-

te, amelyr#l 1954-ben Országh László mint Kéziszótárról beszélt, öt év múlva 

jelent meg. A teljes sorozat nem három, hanem hét kötetben, de a tervezett 

Nagyszótárhoz képest valóban ötödannyi – mintegy hatvanezer – címszóval, 

alig négy év leforgása alatt (1959–1962), nagyjából akkor, amikor Országh re-

ményei szerint a Nagyszótárnak kellett volna. 

Az a lexikográfiai koncepció valósult meg az ÉrtSz.-ben, amelyet Országh, 

a szótár egyik vezet# szerkeszt#je a fenti gondolatmenetben a Kéziszótárhoz 

kötött, egy szótár nélküli korban – ahogy fogalmaz (Országh 1954: 121) – tisz-
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teletreméltó átgondoltsággal és fegyelemmel, a nagyszótári archivális cédula-

anyagból vett irodalmi idézetekkel. 

Az utolsó kötet megjelenése után a szótári munkaközösség Országh László 

szerkesztésében A szótárírás elmélete és gyakorlata A magyar nyelv értelmez� 

szótárában címmel külön kiadványban tette közzé a szótár eredeti, teljes terje-

delm, el#szavát, kiegészítve az elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal, vala-

mint a szótár szerkesztésének történetével (Országh szerk. 1962: 3).9 A tanul-

mányokból kirajzolódó, a címszóválasztástól az utalásokig végiggondolt lexi-

kográfiai koncepció alapvet#en értelmez# szótári szempontból közelítette meg 

a feldogozott szókészleti elemeket, az ÉrtSz. történeti szótári feladatokat nem 

vállalt10. A jelentésstruktúra kialakításában és értelmezési megoldásaiban kö-

vetett gyakorlata, a szócikkek többségében megjelen# gazdag jelentésszerkezet 

és a magyarázó értelmezések dominanciája azonban nem ritkán a nagyszó-

tárakéhoz mérhet#, különösen a formaszók és nagy jelentésszámú igék eseté-

ben. Nem véletlen, hogy ezekben a szócikkekben a jelentések hagyományos 

kétszint, tagolását a szótár kiegészíti egy harmadik szinttel, s a f#jelentéseket 

és árnyalatokat római számmal elkülönített jelentéscsoportokba rendezi, rend-

szerint összefoglaló értelmezéssel (vö. ÉrtSz. 1959: XV). 

Ugyanakkor felt,n# aránytalanságokat is mutat az ÉrtSz.: egyáltalán nem 

dolgozza ki például az igeköt#i jelentéseket, hanem a nagy számú igeköt#s igei 

szócikkhez utalja a szótár használóját, ezzel épp a transzparens igeköt#i jelen-

tések bemutatását nehezítve. Pl.  be II. ik A. 〈Az ige jelentését módosító sze-

repére nézve ld. a be- igeköt#s címszavakat, f#leg igéket.〉 B. 〈Önállósítva, be- 

                                                 
9 Szintén az ÉrtSz. munkálataiból n$tt ki az ugyancsak Országh szerkesztette Szótártani 
tanulmányok cím: kötet, amelynek írásai a lexikográfiai munka során kikristályosodó el-
méleti és gyakorlati kérdéseken túlmutatva „olyan, a magyar szókészletre vonatkozó jelen-
téstani, etimológiai, stilisztikai, hangtani és általános nyelvészeti kérdéseket vizsgálnak, 
amelyekkel szótári szempontból még nem vagy csak nagyon keveset foglalkoztak, amelyek-
nek megvitatása azonban a jelenleg el$készületben vagy tervben lév$ szótárak szerkesztése 
szempontjából jelent$s és a nyelvtudománynak számos más területét is érinti” (Országh 
szerk. 1964: 6). 
10 Az ÉrtSz. köznyelvi és korpuszból származó írói-költ$i példákkal is illusztrál, de er$sen 
válogatva használja az NSz.-t. Nem adatol minden jelentést, s az adatoltakban sem használ 
néhány példánál többet, ezeket a keletkezési év feltüntetése nélkül közli (vö Országh szerk. 
1962: 94–95). 
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igeköt#s igét tartalmazó eldöntend# kérdésre adott igenl# feleletként, a szóban 

forgó igével egyérték,.〉 [Bejössz?] – ~ [= Igen, bemegyek.]. 

A szótári értelmezés elveit Kelemen József dolgozta ki (Kelemen 1951–

1952) részletez# alapossággal. Kéziratban fennmaradt alapvet# munkájában 

Kelemen József szófajonként, azon belül a fogalmi tartalom, illetve a használa-

ti kör eltérései szerint veszi számba a „jelentésváltozatok” típusait (Kelemen 

1951–1952: 1), vizsgálja a homonimák kérdését, a különböz# értelmezési for-

mákat, s megvizsgálja néhány szó jelentését idegen nyelv, szótárakban. 

Ez az ötvenéves szótár tanúja, s#t eredménye annak a kivételes szituáció-

nak, hogy egy olyan id#szakban, amely szellemiek tekintetében sok szempont-

ból er#sen visszametszett volt, megteremt#dött a szellemi t#kének az a kon-

centrációja, amely lehet#vé tette, hogy meghökkent#en rövid id# alatt elkészül-

jön egy ilyen, a maga nemében nagyszabású m,.  Az ÉrtSz. – mai szemmel már 

látott kisebb-nagyobb tévedései vagy lexikográfiai sutaságai ellenére is – alap-

munkája a magyar értelmez# szótári irodalomnak és fontos segédanyaga az 

Nszt.-nek, olyan m,, amelynek a hozzá kapcsolódó elméleti tanulmányokkal 

együtt úttör# szerepe volt a magyar nyelv, szótártan megteremtésében is. 
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1.3. Néhány idegen nyelv� nagyszótárról 

Az alábbi idegen nyelv, nagyszótárak11 két korszakot és két típust képvi-

selnek. Az els# csoportba a korai reprezentatív, sok vonatkozásban máig min-

taadó két szótár, a Deutsches Wörterbuch (GDW) és az Oxford English 

Dictionary (OED) tartozik. Ezek a szótárak teremtették meg a m,fajt, a vi-

szonylagos teljességre törekv#, a szókészlet minél szélesebb sávját átfogó, tör-

téneti távlatú, az etimológiát is feltáró, adatokra épül# nagyszótár m,faját. 

Mindkét szótári sorozat – a tágabb id#t átfogó, mégis fegyelmezettebb szer-

kesztés,, egységesebb OED és a sz,kebb irodalmi anyagot feldolgozó, de mére-

tét és a megjelenési id#t tekintve nagyon széthúzódó GDW12 – mögött egyaránt 

felfedezhet# motivációként az 18–19. század forduláján az ún. akadémiai szó-

tárak iránti igény feltámadása, a 19. század közepének filológiai érzékenysége 

és a pozitivizmus adatközpontúsága. Mindkét szótár az Országh László által 

tájékoztatónak nevezett szótártípusba (l. feljebb) tartozik. 

A 20. század második fele a nagyszótárírás újabb hullámát indította el. Az 

itt számba vett szótárak még mind megjelentek nyomtatásban, bár a korszak 

második felében elkezd#dik az elektronikus szótárak id#szaka, sokak számára 

azzal az illúzióval, hogy ez feltétlenül és mindenben megkönnyíti majd a szó-

tárírást. E szótárak keletkezéstörténete azonban jól példázza, hogy a technikai 

változások sem tudják lényegesen meggyorsítani a nagyszótári jelleg, lexiko-

                                                 
11 E fejezetben öt nyelv egy-egy nagyszótárával foglalkozom részletesebben. Természetesen 
számos más szótárt is lehetett volna választani, akár a GDW-hez hasonlóan 100 évnyi id$ 
alatt készült holland vagy horvát nagyszótárt, akár a 20. század végi német lexikográfia 
nagy vállalkozását, a 18–20. századi idézetekkel illusztrált Duden Das große Wörterbuch 
der deutschen Spraché-t, amely a Grimm utáni korszakot fémjelzi, és az OED-hez hasonló-
an különböz$ szempontok szerint összeállított kisebb szótárak „alap szótára”. 
E szótárakról szóló ismertetéshez forrásul a szótárak bevezet$ összefoglalásait és néhány 
szócikkét használtam (köszönettel tartozom kollégáimnak, akik a francia, az olasz és az 
orosz szótárak esetében fordításukkal segítettek), valamint Országh László írását a Szótár-
tani tanulmányok cím: kötetb$l az angol szótári irodalomról (Országh 1966: 342–347), a 
Wörterbücher. Dictionries. Dictionnaires cím: lexikográfiai összefoglaló m: tanulmányait a 
GDW-r$l és az OED-r$l (Kühn–Püschel 1989: 2079–2083, Simpson 1989: 1960–1965), illet-
ve a The Oxford History of English Lexikographie kötet írását az OED-r$l (Mugglestone 
2009: 230–259). 
12 Vö. Országh László az OED-t bemutató írásában néhány mondatben a Grimm-szótárra is 
utal (1966: 344). 
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gráfiai leírás munkáját. Nem véletlen, hogy e három szótár már célként sem 

fogalmazza meg a lehetséges teljesség igényét, vagy a szerz#i kört válogatják 

meg egyfajta tekintélyelv alapján, legalábbis a szépirodalom vonatkozásában 

(mint az olasz és az orosz), vagy a feldolgozott id#szakot sz,kítik (mint a fran-

cia és az orosz), vagy csak bizonyos nyelvhasználat szókincsét akarják rögzíteni 

(szintén mint az orosz).  

E szótárak többé vagy kevésbé mindnyájan az Országh által említett má-

sik szótártípus, az ún. normatív szótárak közé tartoznak, az orosz és a francia 

pedig az akadémiai hagyomány képvisel#jének tekinti magát.  

1.3.1. Grimm Deutsches Wörterbuch (GDW) 

A Jacob és Wilhelm Grimm által 1838-ban elkezdett, tudományos igény, 

szótár 1. füzete 1852-ben jelent meg, az utolsó pedig 1954-ben13. Az eredetileg 

6–7 kötetesre tervezett, 10 év alatt elkészíthet#nek gondolt szótár összesen 32, 

eltér# számú füzet anyagát egybefogó kötetb#l áll. A Grimm fivérek csak az 

els# négy kötet írásában tudtak részt venni, #ket meglehet#s s,r,séggel váltot-

ták a szerkeszt#k, aztán a 20. század elején a Porosz Tudományos Akadémia 

vette át a munkálat irányítását. Göttingenben gy,jt#helyet hoztak létre az 

adatok kicédulázására – hiszen ebben a szótári koncepcióban a szövegcédulák 

központi szerepet játszottak a szavak jelentésének és használatának illusztrá-

lásában –, de csak 1930-ban létesült álláshely (Berlinben) és ezzel együtt szer-

keszt#ség, amely infrastrukturális biztonságot jelenthetett a munkálatok szá-

mára. 

A szótár nem dolgozza fel a teljes írásbeliség anyagát, hanem csak az új-

felnémet korszakét, a 15. század közepét#l a szótári jelenig, els#sorban irodal-

mi forrásokra támaszkodva, de találhatók benne nyelvjárási és köznyelvi ada-

tok is, különösen a korai id#szakból. Alfabetikus rendben sorolja fel a címsza-

                                                 
13 Az ötvenes évek végén elhatározták a szótári anyag újrafeldolgozását a két Németország 
együttm:ködésével, a munkának azonban csak töredéke készült el, s döntés született arról 
is, hogy 2012-ben teljesen leállítják. L. http://hu.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Wörterbuch. 
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vakat, a teljes szótári textus csaknem 68 ezer hasábot tesz ki. Az, hogy ennek a 

hatalmas anyagnak a kezelésében a kezdetekt#l hiányzott a szócikkek kidolgo-

zásának egységes irányelve, és az egyes munkatársak valódi ellen#rzés nélkül 

dolgoztak, ugyanúgy rányomta bélyegét az elkészült szótári anyagra, mint a 

hosszú ideig tartó infrastruktúrahiány. Számos jogos kritika érte emiatt a szó-

tárt már a kortársak részér#l is, akik a címszóválasztást, a szócikkek felépíté-

sét, a rendszerhiányt, de mindenekel#tt az értelmezéseket kifogásolták. 

Ugyanakkor ez az általános egynyelv, szótár, amely számos egyéb (szófaji, 

alaktani, mondattani, etimológiai) információt is közöl címszavairól, alapvet#-

en deskriptív jelleg, m,, akkor is, ha Jacob Grimm – aki nem takarékoskodott 

a normatív megjegyzésekkel sem – ennek segítségével akarta a maga helyesírá-

si elveit érvényesíteni. Nem kétséges, hogy a GDW hibái ellenére is a német 

szótárírás kimagasló m,ve. 

 1.3.2. The Oxford English Dictionary (OED) 

„Az angol nyelvnek megvan a maga jól meghatározott középpontja, de 

nincs felismerhet# kerülete” – James Murray-nak, a szótár els# 

f#szerkesz#jének mondata14 sokat elárul az OED felfogásáról és céljáról: feltár-

ni e megfoghatatlan kerület, szókészletet egész mélységében és szélességében. 

Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a szótár szándéka a teljes angol írásbeliség 

feldolgozása a kezdetekt#l egészen a szótár megjelenésének id#szakáig, bele-

értve a kéziratos anyagot is. Ennek érdekében a 19. század közepén intenzív 

cédulázás folyt F. J. Furnivall irányításával, majd intézményes formában foly-

tatódott az anyaggy,jtés, amelynek nyomán nagy mennyiség,, kritikai appará-

tussal ellátott korai szöveg gy,lt össze. Az OED különösen az utolsó hét évszá-

zad vonatkozásában törekedett a teljességre, ami azt is jelenti, hogy nemcsak 

id#ben, hanem a szókészleti rétegz#dés tekintetében is széles merítéssel dolgo-

zott: az irodalmi és társalgási nyelv mellett a szaknyelvi, a tájnyelvi szókincs, a 

                                                 
14 Idézi Simon Winchester 2003: The Meaning of Everithing. Oxford University Press, Ox-
ford, 250. 
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szleng és az idegen eredet, szókészleti elemek jó részét is címszavává tette 

(bár pl. nem vette fel a trágár kifejezéseket), s jelent#s számban közöl önálló 

címszóként származékokat és összetételeket is. 

 A szótár els# füzete 1884-ben jelent meg, az utolsó 1928-ban, 1933-ban 

pedig pótkötet zárta a sorozatot, amelyhez aztán többször kiegészítések ké-

szültek.15 A szótár az óriási szöveganyagot meglep#en egységesen, szemléletbeli 

és módszertani következetességgel kezeli, jóllehet az id#ben elnyúló munkála-

tok során több f#szerkeszt# irányította egy-egy kötet vagy egy-egy bet, szócik-

keinek elkészítését. Ennek az egységességnek a kialakításában meghatározó 

szerepe volt a szótár els# f#szekeszt#jének, James Murray-nak, aki kidolgozta a 

szótár lexikográfiai koncepcióját és arculatát. 

 Az OED önálló címszóba rendeli ugyanannak a szónak a szófajváltással 

létrejött új szófajait, így az alapszótárban az önálló „entry”-k, önálló szótári 

egységek száma közel 415 000, amelyet több mint 1 800 000, szerz#vel és 

helymegjelöléssel ellátott idézet mutat be. A címszavak szigorú bet,rendben 

követik egymást, kizárólag többszörös származékok szerepelnek nem címszói 

státuszban, hanem az alapszó vagy az els#dleges származék szócikkében. Az 

értelmezések alapvet#en nyelvi megközelítés,ek, kerülik az enciklopédikus 

jelleget, s amennyire lehet, érvényesítik a behelyettesíthet#séget. Ritkán 

(származékok vagy összetételek esetében) el#fordul, hogy a szótár nem ad de-

finíciót, csak példamondatokkal illusztrál. A gazdag árnyalású 

szócikkstruktúrában kirajzolódik az adott szó jelentéstörténete is, mivel a je-

lentések és árnyalatok a példamondatokkal igazolt történeti rendben követik 

egymást. A történetiség érvényesítése nyilvánvalóan nem illúzió egy olyan szó-

tár esetében, amely ténylegesen a teljes írásbeliség alapján elemzi a feldolgo-

zott lexémákat. A szócikkek a szemantikai elemzés mellett számos kiegészít# 

információt adnak: feltüntetnek írásváltozatokat, kiejtést, a szókészleten belüli 

elhelyezkedésre utaló lexikai min#sítést, valamint megadják a szó etimológiá-

jának összefoglalását. 

                                                 
15 1993 óta az OED Revision Programme keretében számítógépes formában folyik a szótár 
felfrissítése. 
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 Az OED-ben nemcsak a tájékoztató jelleg, nagyszótárak ptorotípusa jött 

létre, hanem az angol lexikográfiának az az alapszótára, amely más típusú szó-

tárak kiindulásául szolgálhat, és önmagában hordozza folyamatos megújulásá-

nak, aktualizálásának a lehet#ségét. 

1.3.3. 3456789 :568;<;==5>5 8?::@5>5 4AB;87B?8=5>5 CDE@7 

A V. I. Csernyisev által jegyzett, még a háború el#tt elkezdett szótár 1950 

és 1965 között jelent meg 17 kötetben16. Arra vállalkozik, hogy az orosz iro-

dalmi (csiszolt, m,velt) nyelvet Puskintól napjainkig bemutassa, els#sorban az 

írott (szépirodalmi, politikai és tudományos jelleg,) nyelvhasználat szókészleti 

elemeit, de az ún. m,velt beszélt nyelv szókincsét is. 

Az alapvet#en történeti-értelemz# szótár nem enciklopédikus, hanem 

nyelvi-filológiai értelmezéseket ad, és feldolgozza az állandósult szókapcsolato-

kat, beszédfordulatokat is. A szavak jelentéseit, azok árnyalatait és használa-

tuk jellegzetességeit pontos bibliográfiai adatokkal közölt idézetekkel illuszt-

rálja, – nyilvánvalóan politikai motiváció okán – az újaktól a múltbeliek felé 

haladva. Nyelvtani szempontból is jellemzi a szavakat, rámutat azok kiejtési és 

helyesírási sajátosságaira. A frazémákat a megfelel# jelentés példamondatai 

után sorolja használati gyakoriságuk sorrendjében, ami meglehet#sen nehézzé 

teszi megtalálásukat. 

A szótár alapvet#en normatív volta a teljes szótári ábrázolást meghatároz-

za: a címszóválasztást (a szótárba provinciálisnak mondott kifejezések nem, 

csak ún. „össznemzeti” szavak kerültek be, a nyelvjárások szókincséb#l a szé-
                                                 
16 2004 óta folynak a húszkötetesre tervezett Az orosz nyelv nagy akadémiai szótárának 
munkálatai (4567859 :;:<=>?@=A;?9 A65B:C7 CDAA;5E5 FGH;:. QRS TUS. V. W. 
XRTYZ[U\][Z 1–8 ^^. _`SZ^Uabc^\R dZefa, gocf\Z– Wahf^-Qe^epYypi, 2004–). A szótár az 
akadémiai hagyomány folytatójának és új szótárnak mondja magát, de inkább átdolgozás-
nak tekinthet$, újdonsága jellemz$en formai és mennyiségi, nem pedig tartalmi vonatko-
zásban érzékelhet$: a források száma 150-ról 3500-ra n$tt, a példamondatok sorrendje 
megfordult, de sem a szótár normativitása (a nyelvi normát a m:velt köznyelvvel azonosít-
va), sem szócikkeinek lényegi tartalma nem változott. Az egyik legfontosabb változás, hogy 
– egy-két kivételt$l eltekintve – megsz:ntették az ún. fészkesítést (l. a következ$ oldalon), 
és a címszavak szigorú bet:rendben követik egymást. 
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les körben elterjedtek, a szaknyelvb#l els#sorban az ismeretterjeszt# munkák-

ban használatosak, de nem szótárazzák az ún. „csúnya” szavakat és a viszony-

lag sz,k körben használt szakszavakat) és a szótári leírást egyaránt. A norma-

tivitást tükrözi az is, hogy a szótár forrásanyagába a 19–20. század tekinté-

lyesnek tartott m,vészi, tudományos és társadalmi politikai irodalmából vett 

m,vek kerültek be, a szerz#k száma mindössze 150, köztük természetesen a 

marxista klasszikusokkal. A szótár feltünteti a címszavak használati korláto-

zottságát is (szakszó, nyelvjárási, elavult stb.), és a kiejtés jelölésében is az ál-

talánosan elfogadotthoz tartja magát. 

A szavak sorrendje alfabetikus, sajátos szócikktípusként azonban alkal-

mazza a szótár az ún. fészkesítést az azonos t#b#l képzett és jelentéseikben 

összefügg# szavak feldolgozására, és ebben a formában dolgozza ki az igeköt#-

ket is. E fészkesítés alapja nem egyszer,en az etimológiai egybeesés és a közös 

t#, hanem a szavak közötti ma is eleven, világos és szoros összefüggés. 

A szócikk végén a tájékoztató részben orosz lexikográfiai munkákra tá-

maszkodva számos információ található még a címszóról: a származékairól, a 

helyesírásáról, hangsúlyozásáról, etimológiájáról, más nyelvb#l való átvételér#l 

stb. 

1.3.4. Grande dizionario della lingua italiana (GDLI) 

A szótár 1961 és 2002 között jelent meg 21 kötetben, amelyhez két pótkö-

tet készült. 2004-ben a szerz#i névlistát és a forrásjegyzéket, 2009-ben pedig a 

javításokat és pótlásokat jelentették meg. Szerkesztési koncepcióját Salvatore 

Battaglia (1904–1974) dolgozta ki, a teljes szótári sorozatot az # nevével jegy-

zik. A GDLI büszkén hirdeti, hogy minden tekintetben több, mint az OED: 

közel 23 000 háromhasábos oldalon alfabetikus rendben mintegy 184 000 cím-

szót közöl. A szótár ugyan átfogja az olasz írásbeliség egészét, de a munkálatok 

kezdetekor tudatosan törekedett arra, hogy nagy szerz#k nagy m,veit dolgozza 

fel a szépirodalom területér#l, ennyiben a normatív szótárak közé sorolható. 
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Battaglia halála után egyfajta nyitás volt érzékelhet# ezen a területen, így ma 

forrásai között b#ven találhatók kéziratok, periodikák és hivatalos iratok is. 

A tipográfiailag és szerkezetileg is kevéssé tagolt szócikkek magyarázó és 

szinonimikus értelmezéseket egyaránt használnak, de nem ritka a lexikonsze-

r, meghatározás sem. A definíciókat min#sítésekkel, nyelvtani információkkal 

(a szófajjal, f#neveknél még a nyelvtani nemmel), valamint igen jelent#s számú 

és vegyes hosszúságú példamondattal egészítik ki. E példamondatok id#rend-

ben követik egymást, forrásuk a szerz#i név mellett szerepl# kódszám alapján 

azonosítható. A lexikográfiai leírásban bizonyos esetekben példaszer,en más 

szótárak információit, szókapcsolati címszavait is felhasználják. A szócikkek 

feltüntetik a származékokat, feldolgozzák a frazeológiát, és megadják a szó 

etimológiáját is. 

1.3.5. Trésor de la langue française 1789–1960 (TLF) 

A TLF az 1960-as évek közepén mint az intézményes akadémiai szótárírás 

letéteményese kezdte meg munkáját a „nyelvészeti szolgálat” jegyében.17 A 

hetvenes évek közepét#l aztán – a lexikográfia történetében meglehet#sen szo-

                                                 
17 A TLF is az ún. normatív szótárak közé tartozik (l. feljebb), Országh Lászó e típus els$ 
klasszikus példájaként a Francia Akadémia szótárát (Le Dictionnaire de l’Académie 
françoise 1–2., 1694) tartja számon (vö. Országh 1954: 119), amelynek els$ kiadása 1694-
ben jelent meg. A 19. században a francia lexikográfia újabb szótárakkal is gazdagodott. 
Littré szótára mellett Larousse-ét kell említeni, amely azonban nem a nyelvi, hanem az 
enciklopédikus szótárak egyik alapm:vének tekinthet$ (vö. Országh uo.), és számos átdol-
gozást ért meg. Émile Littré (Dictionnaire de la langue française, 1863–1873) a 19. század 
elejéig dolgozta fel a francia szókészletet, m:ve egy századon keresztül felj$dött újabb ki-
adásaiban. Paul Robert szótára a 20. század közepén (Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française 1–7., 1953–1964) abból a megfontolásból született, hogy 
szükség van a Littré óta eltelt korszak szókészleti változásait tükröz$, a francia irodalom 
kortárs m:veire támaszkodó új szótárra. A Robert több mint 50 000 címszavával máig szá-
mos új kiadás és más típusú szótár alapszótára. Az ún. analogikus szótárak közé sorolja 
magát: átlátható szerkezete, világos értelmezései, információgazdagsága (etimológiai, 
nyelvtani információk, stilisztikai-szóhasználati min$sítések, példamondatok) mellett kü-
lönböz$ megoldásokkal a szavak közti logikai összefüggéseket, fogalmi assszociációkat hívja 
el$, ami lehet$vé teszi, hogy a használója ne csak az ismert, gondolataiban felmerül$ szót 
találja meg. 
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katlan módon – önálló intézményben szerkesztették, ahol külön szótári mun-

kacsoport foglalkozott a szinkrón, illetve a diakrón leírás kérdéseivel, s munká-

jukat számos informatikus, bibliográfus és szakért# segítette. 

A lexikográfiai munka alapját a TLF esetében egy kb. hatmillió adatból ál-

ló, a szerz#k és az összegy,jtött szövegek szerint osztályozott cédulagy,jte-

mény jelentette. E munkafolyamatban jelent#s változást hozott a szótár számí-

tógépesítése, ami nem csupán technikai-formai értelemben jelentett frissülést, 

de a filológiai és szerkesztési megoldások tekintetében is fegyelmezettebb, át-

gondoltabb és szabályozottabb megoldásokat igényelt. 

A teljes szótári sorozat 16 kötetben jelent meg, az els# nyolc kötetig mind-

egyik Paul Imbsnek, a szótár els# f#szerkeszt#jének és meghatározó alakjának 

el#szavával, amelyben a legfontosabb elvi és módszerbeli kérdéseket ismertet-

te. A szótár az 1789 utáni id#szak szókészletét dolgozza fel, amelynek forrásául 

a szépirodalom mellett gazdag és változatos szöveganyag szolgál a tudományos-

technikai szaknyelvb#l, a sajtónyelvb#l, a politika és a kultúra területér#l. 

A TLF anyaga a lexikográfiai feldolgozás tekintetében nem teljesen homo-

gén, ami megnyilvánul a szócikkek felépítésében is: különösen a nagyobb szó-

cikkek szerkezete nem igazán transzparens, s ez nem teszi könny,vé a szótári 

anyagban való eligazodást, valamint a gazdag lexikai és szemantikai informá-

ció áttekintését. A szótár az értelmezések mellett b#séges és változatos példa-

anyagot ad: hosszabb irodalmi idézeteket, rövidebb mondatokat és szókapcso-

lati példákat, szótárakból vagy szakkönyvekb#l vett definíciókat egyaránt 

használ az adatolásra, ezeket mindig a forrás megjelölésével közli. A szófaji 

tagolásban bemutatott jelentések után gyakran ugyancsak adatolt származé-

kokat is feltüntetnek. A szócikkek záróblokkjában a kiegészít# kiejtési és he-

lyesírási, etimológiai és történeti információk, a korpuszbeli gyakoriság muta-

tója és az adott szóra vonatkozó esetleges irodalom bibliográfiai hivatkozása 

található. 

A teljes szótári címszószám több mint százezer – ez mintegy húsz száza-

lékkal meghaladja a tervezettet –, a nem címszóként, hanem származékként, 

szókapcsolatként, alakváltozatként stb. szócikkeken belül el#forduló adatokkal 

együtt több mint száztízezer. E nem címszóként feldolgozott szavak megtalálá-
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sát mutatók segítik, az els# a 4. kötet végén jelent meg, attól kezdve minden 

kötet külön indexet közölt. A sorozat utolsó kötetében található a teljes szótári 

anyag mutatója, a rövidítésjegyzék, a szótári munkálatokban közrem,köd#k 

névsora, valamint a szótár legfontosabb szerkesztési elveit összefoglaló utószó. 

1.3.6. Nagyszótár-e A magyar nyelv nagyszótára? 

E sok tekintetben eltér# szótárak alapján mégis kirajzolódhat egyfajta egy-

séges kép a nagyszótári m,faj legfontosabb sajátosságairól. A nagyszótár ennek 

alapján: 

• általános értelmez# szótár, amely nem sz,kíti vizsgálódását a szókész-

let valamely meghatározott rétegére; 

• a maga választotta korszakban vagy szempontok szerint – ami termé-

szetesen nagyon eltér# lehet az egyes szótárak esetében – szándéka 

egyfajta teljesség megvalósítása; 

• sz,kebb-tágabb történeti távlata van; 

• mint történeti jelleg, szótár szükségszer,en és mindig korpusz alapján 

dolgozik és adatol (vállalva ennek súlyos filológiai következményeit 

is); 

• a szemantikai elemzést a szóra vonatkozó több-kevesebb egyéb infor-

mációval (a helyesírástól a grammatikán keresztül az etimológiáig) 

egészíti ki. 

Meggy#z#désem szerint az Nszt. nem vall szégyent az összehasonlításban, 

jóllehet e nagyszótári feladatok némelyikét csak korlátozottan tudja ellátni: a 

feldolgozott korszak id#határait és címszavai számát tekintve a kisebb meríté-

s, csoportba tartozik; nem a normativitás alapján, de gyakorlati megfontolás-

ból sz,kíti a feldolgozott lexémák körét; a magyar helyesírási gyakorlat dönt#-

en fonologikus jellege miatt nem ad kiejtési információkat; sz,kíti a feldolgo-

zott frazémák körét, és nem közli a szó etimológiáját (ugyanakkor, amennyire 

lehet, tisztázza a címszóválasztással, az alakváltozatok kezelésével kapcsolat-

ban felmerül# etimológiai problémákat). A feldolgozott korszak és a frazeológia 
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sz,kítése mellett az etimológia hiánya váltja ki a legtöbb kritikát, az etimoló-

giai kutatások – jobbára szétszórtan fellelhet# és a címszavaknak csupán ki-

sebb hányadát lefed# – friss eredményeinek feltárása azonban meghaladta vol-

na a munkaközösség erejét, ezért err#l le kellett mondanunk. 

Más tekintetben viszont – úgy gondolom – az Nszt. ebben a nemzetközi 

mez#nyben is példaérték,nek mondható. A rendszerszemlélet, a szerkesztési 

koncepció átgondoltsága, a világos szócikkstruktúra, az azonos típusú informá-

ciók egységes kezelése, az utalózási rendszer árnyaltsága mellett a szótár 

grammatikai szemlélete, illetve a grammatikai elemzés bátorsága (a szófaji 

elemzés megújítása) jelenti az Nszt. f# erényét. 

A szótári feldolgozás szabályozottsága, illetve az adatbázis forma a kés#b-

biekben megengedi akár a korszakhatárok tágítását, akár többletinformációk 

beépítését a szócikkekbe. Nemcsak a címszavak, a jelentések és a példamonda-

tok b#vítését-kiegészítését vagy a hiányzó etimológiai, szótörténeti és frazeoló-

giai információk szótárba emelését teszi lehet#vé, hanem azt is, hogy az Nszt. 

különböz# típusú és m,fajú szótárak (pl. történeti, kézi- vagy szinonimaszótár) 

alapszótárává váljék. 
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1.4. A magyar nyelv nagyszótára szerkesztési szabályzatának 

keletkezéstörténetér�l 

 

Az elektronikus korpusz építésével az 1984-es akadémiai döntés nyomán 

újrainduló nagyszótári munkálatok18 a kilencvenes évek végére jutottak abba a 

stádiumba, hogy megkezd#dhetett a tényleges lexikográfiai tevékenység. 1998-

ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Glatz Ferenc hat fiatal kutatói 

álláshelyet létesített a Nagyszótárnál, ezekre a helyekre magyar szakon frissen 

végzett szakemberek kerültek, akiknek azonban nem volt – egyetemi szak 

vagy szakirány híján nem is lehetett – lexikográfusi képzettsége. Az Új magyar 

tájszótár egykori munkatársaként tízéves szünet után én is annak az eszten-

d#nek az elején jöttem vissza a Nyelvtudományi Intézetbe a fellendül# nagy-

szótári munkálatokhoz. A korábban próbaszócikkírást végz# Villó Ildikó, aki 

valamikor szintén a Tájszótárnál dolgozott, akkor már halálos beteg volt, szó-

táríró tapasztalattal tehát egyedül rendelkeztem azok közül, akik a 

szócikkírásban részt vettek. 

Ebben az id#ben még mindig próbaszócikkírás folyt: nem ábécérendben 

haladva dolgoztuk ki a szócikkeket, hanem különböz# lexikográfiai kérdéseket 

felszínre hozó, a feldolgozandó adatok és jelentések számát, a szófaji megosz-

lást és a frazeológia kezelését illet#en nagy változatosságot mutató, szórványo-

san kiválasztott címszavak szócikkeit készítettük el, hogy a tapasztalatok alap-

ján kialakulhasson a szótár végleges lexikográfiai koncepciója. 

A lexikográfiai munkálatoknak ez a szakasza tehát par exellence a dilem-

máknak és a döntéseknek az id#szaka volt. Igaz ez még akkor is, ha a szótár 

bizonyos paramétereit már a nyolcvanas, illetve a kilencvenes évek közepén 

meghatározták. (1984-ben számítógépes adatbázisként készül# korpuszalapú 

és adatoló szótárról döntöttek, els#sorban az irodalmi és a köznyelv szókincsé-

nek feldolgozására, amelynek korpusza a teljes nyomtatott korszakot átölelte 

                                                 
18 A szótár számítógépes megvalósítási tervének kidolgozása és irányítása Pajzs Júlia nevé-
hez f:z$dik. Az adatrögzítési munkák 1986 tavaszán indultak meg (vö. Kiss–Pajzs 1989: 
134). 
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volna. Az id#határokat a kilencvenes évek közepén módosították a ma érvényes 

korhatárra.) A döntések nehézsége nemcsak abból adódott, hogy ilyen típusú 

szótárhoz nem volt minta a magyar szótári irodalomban, hanem a forrásanyag 

természetéb#l és az adatkezelés ezzel összefügg# sajátosságaiból is. Volt ugyan-

is egy bels# ellentmondása a nagyszótári munkának: már korábban – épp Villó 

Ildikó tapasztalatai alapján19 – kiderült, hogy a célzott gy,jtés eredményeként 

létrejött archivális cédulaanyag felhasználása nélkül, pusztán az akkor 23 mil-

liónyi szövegszót tartalmazó Magyar történeti szövegtár alapján lehetetlen 

nagyszótár készítése (számos korábban már szótárazott jelentésnek egyetlen 

el#fordulása sincs a korpuszban), ugyanakkor a szócikkírás nehézségeinek 

egyik f# oka épp a többféle szempontrendszer alapján, eléggé soha át nem gon-

doltan gy,jtött, s#t – legalábbis részben – esetlegesen összeálló, megjelenési 

formájában is kett#s forrásanyag volt. Gerstner Károly osztályvezet# megbízá-

sából ezért a szócikkírás mellett foglalkozni kezdtem a példamondatok bibliog-

ráfiai hivatkozásának kérdéseivel is. Ez a munka számos filológiai vonatkozású 

problémát is felszínre hozott, s egyértelm,vé tette egyrészt azt, hogy nem lehet 

elkerülni a szótár teljes forrásjegyzékének – több mint 30 000 tétel adatainak – 

ellen#rzését, másrészt pedig azt, hogy egységesíteni kell a különböz# típusú 

szöveggy,jteményekb#l származó példamondatok forrásjelölését. 

Hamarosan világossá vált számomra az is, hogy minél el#bb meg kell írni a 

teljes szótári struktúrára kiterjed# részletes szerkesztési szabályzatot, mert 

anélkül e nagyszabású, akkor még 200-250 000 címszóval tervezett, sok embert 

foglalkoztató szótár nem készíthet# el egységes formában.20 1998 #szén a bib-

                                                 
19 1994 áprilisában Kiefer Ferenc igazgató és jeles lexikográfusok meghívásával megbeszé-
lést tartottak a nagyszótári próbaszócikkekr$l és tipográfiai mintákról, jóllehet korábban 
még sem a címszószám, sem a szerkesztés alapvet$ elvei, sem a feldolgozott korszak id$ha-
tárai nem váltak még véglegessé. Ezen az ülésen ismertette Villó Ildikó azokat a tapasztala-
tait, amelyeket a próbaszócikkek írásakor a cédulagy:jtemény és az elektronikus korpusz 
használhatóságával kapcsolatban szerzett, és ekkor vet$dött föl el$ször az 1772-es kezd$ 
korszakhatár. 
20 1997 júniusában – már a szótárt támogató Glatz Ferenc akadémiai elnöksége és Gerstner 
Károly osztályvezet$sége idején – újabb szakmai tanácskozásra került sor, amely egyrészt 
meghozta a végs$ döntést: 1772 és 2000 közötti idézetekkel dolgozik a szótár, másrészt 
néhány lexikográfiai kérdést tárgyalt meg, leghangsúlyosabban az igenevek feldolgozásá-
nak lehetséges módozatait vette számba. E megbeszélés után, Elekfi László szövege és az 
elhangzottak alapján állította össze Gerstner Károly A Nagyszótár vázlatos szerkesztési 
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liográfiai kérdésekkel foglalkozó fejezettel kezdtem el a részletes szabályzat 

írását, ilyen jelleg, munkálatban szokatlan módon egyedül, hiszen rajtam kí-

vül akkor nem vett részt a tényleges szótárírói munkában értelmez# jelleg, 

szótáron iskolázott lexikográfus. A szabályzatnak ez az els# változata a szótári 

leírás minden mozzanatát kidolgozta a címszóvá válás elvi alapvetését#l az 

utalózási rendszerig. Ebben a koncepcióban az értelmezett szókapcsolatoktól a 

szójárásokon, szóláshasonlatokon, szólásokon át a közmondásokig, szitkozódá-

sokig terjed# teljes frazeológia szótári kezelésének elvi és gyakorlati alapvetése 

is szerepelt. (A mondat érték, állandósult szókapcsolatok értelmez# szótári 

feldolgozása összhangban állt a magyar lexikográfia hagyományaival, s a nagy-

szótári korpusz gazdag forrásanyagul is szolgált ehhez, hiszen a cédulaanyag 

gy,jtésekor különösen is figyeltek a frazémákra, nem véletlenül jelenthette O. 

Nagy Gábor munkásságának egyik legfontosabb bázisát a nagyszótári cédula-

anyag.) A szerkesztési szabályzatnak ebbe a változatába bekerült a melléknévi 

igenevek alcímszóvá válásának még a kilencvenes évek közepén született el-

képzelése is. 

Olyan szabályzat összeállítása állt a szándékomban, amely rendszernek, 

struktúrának tekinti a szótárt, s ennek a rendszernek minden elemét el#re 

átgondoltan, következetesen, az ad hoc megoldásokat kizárva kezeli. Az elké-

szült szabályzat mögött az a szemlélet húzódik meg, hogy a szótár valamilyen 

módon tükrözi azt a rendszert, amelyet nyelvnek nevezünk, hogy maga a szó-

tári struktúra, illetve az egyes szócikkek bels# rendje az eszköze a szemantikai-

grammatikai tartalom visszaadásának. 

Az általam kialakított koncepció egy lényegi kérdésben alapvet#en eltért a 

korábbi elképzelésekt#l. A próbaszócikkírás során kiderült számomra, hogy a 

szótár szempontjából meghatározó kérdés, hogy mi szabja meg a szótári jelen-

tések sorrendjét: a jelentések els# példáinak id#rendje vagy az ún. jelentésszer-

kezet. E különbségben két, egymástól lényegesen eltér# szemlélet jelenik meg, 

s a választás a két megoldás között természetesen azt is befolyásolja, hogy a 

                                                                                                                                      
szabályzatát mintegy hat és fél oldalon. Kiegészítésként szintén sz:k hét oldalon Az igene-
vek elhelyezése a szócikkben cím: írás az igenevek kezelésének három variációját vette 
számba. Mindkét írás kéziratban férhet$ hozzá. 
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történeti vagy az értelmez# szótári jelleg válik-e meghatározóvá a Nszt.-ban. 

Az id#rendi felépítés a történeti, a másik változat az értelmez# szótárak irá-

nyába mozdítja el a szótárt. A már említett rövid szerkesztési utasításban ha-

tározott alapelvként fogalmazódott meg az id#rendi elrendezés, nem véletlenül 

nevezték akkortájt következetesen történeti szótárnak az Nszt-t21. Számomra 

azonban elvi és gyakorlati megfontolások alapján is aggályosnak t,nt ez meg-

oldás, magam ezért a próbaszócikkeket két változatban készítettem el: a jelen-

téseket reprezentáló els# példák keletkezési évének id#rendje szerint – vagyis a 

történeti szótárakra jellemz# módon –, illetve az értelmez# szótári gyakorlat-

nak megfelel#en, az úgynevezett jelentésszerkezet szerint. A nagyszótár mint 

m,faj els#sorban az értelmez# szótárak típusába tartozik, s a szócikkek számát 

és a feldolgozás mélységét tekintve hármas tagolású nagyszótár–középszótár–

kéziszótár sorba illeszkedik, els#rend, feladata tehát az, hogy a szókincs meg-

határozott szavainak jelentéseit kifejtse, magyarázza, a jelentések viszony-

rendszerét ábrázolja, nem pedig az, hogy a nyelv szókészletének múltját fejl#-

désében bemutassa. Ezt az sem befolyásolja lényegileg, hogy a nagyszótár – 

mint olyan – feldolgozott szókincsét tekintve a lehetséges teljességet célozza, s 

ennek alapján a történetiség szempontjai, elvárásai is megfogalmazódnak vele 

kapcsolatban. Amikor azonban az Nszt. vonatkozásában beszélünk történeti 

anyagról, világosan kell látnunk, hogy korpusza ugyan jelent#sen túlnyúlik a 

szinkrón állapoton, id#határai vonatkozásában igencsak messze van a lehetsé-

ges teljességt#l. Anyagát mondhatjuk történetinek, a nyelvtörténeti fejl#désnek 

azonban csak egy metszetét vizsgálja: irodalmi hagyomány alapján, de mégis-

csak önkényesen és bevallottan szükségmegoldásként korlátozza a gy,jtés id#-

határait. Ráadásul ez a korpusz még a maga szabta id#határok között sem 

gy,jti össze a teljes írásos vagy legalább a nyomtatott anyagot, hanem kés#bbi 

                                                 
21 E koncepció szerint a szótár történeti jellege nem csupán a szócikkek felépítését, hanem a 
az értelmezéseket is alapvet$en a történetiség szempontjának rendelte volna alá: „A nagy-
szótár szócikkeinek szerkezetét az határozza meg, hogy történeti jelleg: szótári m:vel lesz 
dolgunk, amelyben a jelentések tagolását és csoportosítását gondosan össze kell hangolni az 
egyes szavak életére vonatkozó történeti adatok bemutatásával. Mértéktartóan kell eljárni 
az egyes jelentések, jelentésárnyalatok megfogalmazásában, azaz az értelmezésben. Részle-
tes kifejtés helyett az egyes jelentéseket inkább csak jelezni kell. A hangsúlynak az okkal-
móddal összeválogatott, nem terjeng$s idézetekre kell esnie.” (Kiss–Pajzs 1989: 135) 
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kiegészítéseivel együtt is jelent#s hiányokat és esetlegességeket mutat, hiszen 

nem a történetiség volt az anyaggy,jtés f# szempontja az elektronikus korpusz 

válogatásakor, és nem a nyelvtörténeti megközelítés jellemezte a gyakran ép-

pen az „érdekes”, ritkább szavakra, jelentésekre figyel# cédulázást sem. Az 

elkészült szócikkváltozatok egyértelm,n megmutatták, hogy az id#rend merev 

érvényesítése igen gyakran áttekinthetetlenné teszi a szócikkeket, egymással 

összefügg# jelentések dobódtak szét a szócikk különböz# részeibe, vagy éppen 

fölborult a lexikográfiai gyakorlatban elfogadott – a tágabb id#határokat átíve-

l# történeti-etimológiai szótárak által is mutatott –, többnyire a jelentésfejl#-

dést tükröz# szófaji rend, és történetileg egyértelm,en kés#bbi, esetleg alig 

adatolt szófajok ugrottak el#re. E megfontolások alapján végül sikerült elfo-

gadtatnom azt a ma is érvényes, a szócikkek struktúrája és bels# kohéziója 

szempontjából dönt# fontosságú elvet, hogy a jelentések sorrendjét alapvet#en 

tartalmi – szemantikai-logikai – mozzanatok határozzák meg, ne pedig a for-

rásanyag természetéb#l következ#en esetleges id#rend. 

A munkálat nehézségei némileg azonban elbizonytalanították az Akadé-

mia vezet#it: 2000-ben Glatz Ferenc bizottságot hívott össze annak eldöntésé-

re, hogy folytatódjanak-e az Nszt. munkálatai. A bizottság ugyan nem a szótári 

munka felfüggesztésér#l vagy lezárásáról döntött, de egy lényegesen sz,kebb 

terjedelm, és gyorsabban elkészíthet# szótár gondolatát fogadta el. A mai 

szerkesztési szabályzat, amelynek lexikográfiai koncepciója a disszertáció f# 

témája, e döntés nyomán született meg, ugyanakkor a nagyszótár m,fajának 

sajátosságait és az addigi tapasztalatokat is figyelembe véve. E tapasztalatokat 

jelent#sen gazdagította, hogy kidolgoztam az els# teljes szócsaládot (az adó1 és 

adó2 szavak szócsaládját), illetve összeállítottam a szótár a–á bet,s címszólis-

táját. Ez utóbbinak jelent#s szerepe volt azoknak a szempontoknak a kialakítá-

sában, amelyek megszabják a címszavasítást, illetve bizonyos etimológiai kér-

dések kezelését. 
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2. A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRÁNAK 

LEXIKOGRÁFIAI KONCEPCIÓJA ÉS 

SZERKESZTÉSI ELVEI A SZÓTÁR SZERKESZTÉSI 

SZABÁLYZATÁNAK ALAPJÁN 
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2.1. A szótárról 

Az Nszt. korpuszalapú, nagyszótári jelleg,, tehát értelmez# és történeti tí-

pusú szótár, amely mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel százezer szócikkben, 

minden egyes értelmezett egységét példamondatokkal illusztrálva. Önálló és 

bokorcímszavait a szótár egységes alfabetikus rendben sorolja fe, a bokrosított 

szócikken belüli alcímszavak sorrendjét azonban a bokrosításra vonatkozó sza-

bályok szabják meg. 

Az Nszt. nem a mentális szótár vagy a magyar szótárirodalom korábbi al-

kotásai alapján dolgozik, szócikkeit a korpusz szövegeinek mint kontextusnak 

az elemzésével hozza létre. Három különböz# formátumú szöveggy,jteményb#l 

álló korpusza 1772 és 2000 között keletkezett szépirodalmi, tudományos, tu-

dományos ismeretterjeszt# és publicisztikai m,vekb#l, m,részletekb#l áll. Ma-

gában foglalja azt az 5-6 milliós archivális cédulaanyagot, amelyet a 19. század 

végét#l az 1960-as évek elejéig, kezdetben spontán módon, kés#bb a Szótári 

Bizottság, majd a Nyelvtudományi Intézet által irányítottan gy,jtöttek össze, 

valamint a kifejezetten a nagyszótári munkálatok számára irodalomtörténész 

és nyelvész szakemberek által tervszer,en összeállított m,listák alapján 1985 

és 2005 között számítógépen rögzített, mintegy 27 és fél millió szövegszavas 

adatbázist, a Magyar történeti szövegtárat (MTSz.). Ez a két gy,jtemény kiegé-

szül egy többszáz millió szót tartalmazó kiegészít# szöveggy,jteménnyel, amely 

kereskedelmi forgalomba került, nem a szótári munka céljára készült elektro-

nikus adathordozók szövegeit tartalmazza. E gy,jtemény adatait a másik két 

forrásanyag idézeteihez hasonlóan kezeljük. Korpuszon a továbbiakban tehát e 

három önálló, más-más formátumú és szerkezet, szöveggy,jteményt értjük, 

amelynek adatai publikált – nyomtatott formában vagy elektronikus adathor-

dozón közzétett – forrásokból, az MTSz. esetében lehet#leg az adott m, els# 

vagy a szerz# életében megjelent kiadásából származnak. A szótár kéziratokat 

és kizárólag a világhálón elérhet# forrásokat nem dolgoz fel. 

A szótár készít#i a lehet#ségekhez képest maximális filológiai pontosságra 

törekednek, ugyanakkor nem vállalhatják, hogy a korpuszépítés évtizedei alatt 

többször módosuló koncepcióval, eltér# szemlélet és filológiai háttér alapján 
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létrehozott részekb#l álló szöveggy,jtemény egyenetlenségeit teljes mértékben 

kiigazítják. Meggy#z#désük azonban, hogy a korpusz így is átfogó képet ad az a 

18. század végi nyelvújítástól napjainkig terjed# korszak irodalmi, köznyelvi és 

tudományos nyelvhasználatáról. Leggazdagabban a szépirodalom szókincsét 

reprezentálja, de a réteg- és csoportnyelvek, a nyelvjárások, a szleng sajátos 

szókincsét, a tudományos és publicisztikai szóhasználatot is tükrözi. Az Nszt. 

azzal, hogy nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét elemzi, hanem az el-

múlt 230 esztend# szókincséb#l merít, történeti dimenziót is érvényesít. Ez az 

id#beli távolság már elegend#nek látszik ahhoz, hogy az új- és legújabb, a mai 

nyelvállapot kialakulásában meghatározó jelent#ség, nyelvtörténeti korszak 

szókészleti és jelentéstörténeti változásait nyomon lehessen követni. A korai 

forrásokban fellelhet# még a nyelvújítás el#tti korszak szóhasználatát tükröz# 

számos fogalmi, jelentésbeli vagy formai archaizmus, elavult szó, a nyelvújítás 

korának szövegei b#séges példaanyaggal illusztrálják a magyar nyelv, termino-

lógia kialakulását, a források gazdag m,faji és szövegtípusbeli választéka lehe-

t#séget ad stílustörténeti kutatásokra vagy a nyelvhasználat történeti vizsgála-

tára is. 

A korpusz forrásainak bibliográfiai adatait külön adatbázis tartalmazza. A 

forrás- és névjegyzékek mintegy 30 000 tételének egységesítése és jelent#s 

részben filológiai ellen#rzése az elmúlt években megtörtént. A szövegtárak és e 

jegyzékek jellemz#it az Nszt. I. Segédletek kötetében Szabó Tamás Péter is-

merteti (Szabó 2006: 53–64). 

Nemcsak a szótár szövegtárai, forrásjegyzékei, különböz# segédletei táro-

lódnak számítógépen, hanem maga a szótári szöveg is adatbázisként, XML (= 

eXtended Markup Language) formátumban, a szövegek tartalmi-logikai egysé-

geinek azonosítására szolgáló nemzetközi szabvány szerint készül, így folya-

matosan b#víteni, frissíteni lehet, és akár elektronikus adathordozón, akár 

nyomtatott formában meg lehet jelentetni. A szótári struktúra egységeit jelöl#-

elemek, ún. tagek (angol tag, ’címke’) azonosítják. Ezekhez a logikai címkék-

hez rendel#dnek hozzá a szócikk fizikai megjelenésének paraméterei, akár 

elektronikus, akár hagyományos nyomtatott formában. E formátumban a szó-

cikkek típusa, a szerkezeti elemek sorrendje és hierarchiája el#re meghatároz-
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ható, illetve szükség esetén módosítható, b#víthet#. A dokumentumtípusok 

definiálása és a hozzájuk tartozó séma használata biztosítja, hogy a szócikkek 

formai tekintetben szigorúan egységes módon készülhessenek. Ez a formátum 

lehet#séget ad a szótár mennyiségi mutatóinak nyilvántartására, illetve a már 

kész szócikkek folyamatos karbantartására. 
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2.2. A szócikktípusok 

A szótár funkciójában, szerkezetében, illetve a lexikográfiai elemzés mód-

ját és mélységét tekintve többféle szócikket tartalmaz: önálló, bokrosított és 

különböz# típusú utaló szócikkeket. 

Az ö n á l l ó  s z ó c i k k e k  értelmezett jelentés(ek)re tagolódnak, és ezeket 

a jelentéseket adatolják. Szükség esetén lexikai min#sítést, grammatikai kiegé-

szítést adnak, földolgozzák az értelmezett szókapcsolatokat. Ezeknek a szócik-

keknek a végén gyakran utalóblokk található. 

Az ún. b o k r o s í t o t t  s z ó c i k k e k b e n  összetett szavak el#- vagy utó-

tagja köt#jeles formában (pl. acél-, illetve -forrás) válik f# címszóvá. Az el#-, 

illetve az utótag értelmezése (több jelentés esetén értelmezései) után alcímszós 

formában következnek azok a szóösszetételek, amelyekben az el#-, illetve az 

utótag megadott jelentése érvényesül. Maguk az alcímszavak nem kapnak 

önálló jelentésszerkezetet. A bokrosítás altípusát képviseli a képz#- vagy rag-

szer, utótaggal ellátott szavak, illetve az igeköt#s igék feldolgozása. Ezek a 

szócikkek formailag ugyan eltérnek a valódi szócikkbokortól, de abban meg-

egyeznek vele, hogy több képz#s- vagy ragszer, utótaggal ellátott szót, illetve 

több igeköt#s igét is összevonnak egyetlen címszó alatt. Az Nszt.-ben alkalma-

zott bokrosítás a szótár lexikográfiai újításai közé tartozik, amely a szerkeszté-

si szabályzat 2000-ben elkezdett átdolgozásakor alakult ki, els#sorban adat-

mentési céllal, akárcsak a szócikk végi utalások bizonyos fajtái. E szócikktípus 

azonban nem csupán azért fontos, mert a szócikkszám viszonylagos sz,kössége 

ellenére jelent#s számú címszót legalább részlegesen be tud mutatni a szótár 

használóinak, hanem mert az el#-, illetve az utótag értelmezésével az alcím-

szavak sajátos jelentésbeli összefüggéseit világítja meg. 

Az u t a l ó  s z ó c i k k e k  nem tartalmaznak kidolgozott jelentéseket és 

példamondatokat, csak utalnak más (cím)szavakra. Az utaló szócikkeknek két 

f# típusa van. 1. Az a l a k i  u t a l ó  hangalakváltozattól, ritkábban írás- vagy 

grammatikai változattól utal az alakváltozatot tartalmazó önálló szócikk cím-

szavára. Az alaki utalóhoz nem tartozik külön szócikkfej. 2. A s z ó c i k k f e j e s  
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u t a l ó  rendelkezik a címszót és a szófaji min#sítést feltüntet# szócikkfejjel. 

Ebbe a típusba összetételi és frazeológiai utalások tartoznak. 

Utalások az önálló szócikkek végén külön szócikkegységben is szerepel-

hetnek. Itt a szótárban összetett, illetve igeköt#s címszóként kidolgozott sza-

vakra, valamint frazémák vezérszavára utalunk, de a korpusz egyéb, a szótár 

által fel nem dolgozott szavai is feltüntethet#k. (Ennek részleteit l. az Utalá-

sok, utaló szócikkek cím, részben.) A szótár természetesen a bokrosított és az 

utalásokban szerepl# címszavakkal együtt sem öleli fel a korpusz teljes szó-

készletét. A szavakat el#fordulási számuk, más szótárakban való reprezentált-

ságuk vagy éppen történeti súlyuk „érdemesíti” arra, hogy valamilyen módon 

dokumentáljuk korpuszbeli el#fordulásukat. A bokrosítás, illetve az utalásnak 

ez a típusa lehet#séget ad arra, hogy az Nszt. – amely minden eddigi értelmez# 

szótárnál b#vebb címszókészlettel és gazdagabb jelentésszerkezettel készül, s a 

magyar értelmez# szótárak között egyetlenként a lexémák történeti fejl#dését 

is érzékelteti – a nyilvánvalóvá vált terjedelmi és id#beli korlátok mellett is 

hiteles képet nyújtson a korpusz állapotáról. A következ#kben els#sorban az 

önálló szócikkek szerkesztésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalom, de foglal-

kozom a három szócikktípus közös kérdéseivel, valamint a bokrosított és utaló 

szócikkek sajátos problémáival is. 
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2.3. A szócikkfej 

A szócikk els# nagy egysége a szócikkfej, amely a címszót, a t e l j e s  szó-

cikkre vonatkozó grammatikai információkat és lexikai (stílus- és használati 

körre vonatkozó) min#sítés(eke)t, valamint az alakváltozato(ka)t tartalmazza. 

Azok az információk, amelyek nem az egész szócikkre, csak annak kisebb egy-

ségére – szófaji blokkra, jelentésre, értelmezett szókapcsolatra – vonatkoznak, 

a megfelel# szerkezeti egység elején találhatók. 

Ebben a szócikkegységben tünteti fel a szótár a címszó paradigmájára uta-

ló kódot. E kód alapján megkereshet#, hogy a szótári sorozat I. Segédletek kö-

tetében táblázatos formában, mintaszavak segítségével bemutatott ragozási 

sorok közül melyik feleltethet# meg az adott szó nyelvtani alakjainak. Az Nszt. 

els# szótári kötetének tapasztalatai alapján a második kötett#l kezdve a Ma-

gyar ragozási szótárban megtalálható, így korábban morfológiai kódot kapott 

címszavak esetében sem gépi kódolást alkalmazunk, hanem a lektorálás után 

külön munkaszakaszban, a szinkrónián túlnyúló adatok tényleges morfológiai 

viselkedésének vizsgálatával történik meg a címszavak, illetve szófajok kódolá-

sa. E kötett#l kezdve az el#tagi és utótagi bokrok alcímszavai, valamint az 

alakváltozatok is morfológiai kódot kapnak.22 

A szócikkfejben található a gyakoriságra utaló piktogram is, egy hat cikkre 

bontható kör, amelynek kitöltöttsége a Magyar történeti szövegtár-beli el#for-

dulások számát helyérték szerinti fokozatokban mutatja (üres kör: 0 el#fordu-

lás – teli kör: 100 000 feletti adatszám). A gyakorisági mutató a szócikk végén 

feltüntetett elektronikus korpuszbeli adatszám alapján szintén utólag, gépi 

úton kerül a szócikkbe. 

                                                 
22 A kódolást Laczkó Krisztina végzi, szükség esetén konzultálva a ragozási táblázatokat 
összeállító Elekfi Lászlóval. 
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2.3.1. A címszó 

Általában minden szótár esetében az els# feladat a címszóvá válás elvi 

(szemantikai-grammatikai) kritériumainak meghatározása. Csak ezen elvek 

által megszabott keretben szabad és lehet kidolgozni pontosan – összefüggés-

ben az adott szótár típusával, m,faji besorolásával –, hogy milyen jelentéskör-

be tartozó, milyen eredet,, mely szóalkotási módokkal létrehozott, mely cso-

port- vagy rétegnyelvhez tartozó stb. szavak mikor és milyen formában válhat-

nak címszavává a szótárnak, illetve melyek azok az egyéb nyelvi egységek, je-

lek (szintagmák, toldalékok stb.), amelyek valamilyen lexikográfiai szempont 

alapján címszói státuszba kerülhetnek. A konkrét mérlegelés, vagyis hogy a 

lehetséges címszavak közül melyek legyenek tényleges címszavai a szótárnak – 

els#sorban gyakorlati megfontolások alapján, a használói kör és a terjedelem 

által megszabott keretek között –, csak a harmadik lépés. 

A szótár szerkezeti alapegysége a szócikk, amelynek meghatározó eleme és 

reprezentánsa is a címszó. Mivel azonban a szótár lexémáknak és azok lexiká-

lis jelentéseinek meghatározott struktúrájú rendszere, a szócikk nem általában 

a szó (beleértve ebbe az összefoglaló értelm, fogalomba a szóalakot mint vala-

mely paradigmasor tagját, illetve a szóel�fordulást mint a beszéd, a parole egy-

ségét is), hanem az ún. szótári szó, a lexéma (mint elvont nyelvi elem) által 

meghatározott egysége a szótárnak. Egy szó címszói státusza tehát a szótár 

használója számára sugallja annak (önálló) lexéma voltát, illetve -értékét. Nem 

lehet egységes koncepciójú szótárt írni akkor, ha a lexikográfiai munka során, s 

különösképpen is a címszavak meghatározásakor nem tartjuk magunkat szigo-

rúan a lexikalitás kritériumához. 

Az Nszt. a magyar szótári hagyományban a legkövetkezetesebben ragasz-

kodik ahhoz, hogy címszóvá lexéma érték, szót (vagyis nem szóalakot vagy szó-

el#fordulást, s nem több szóból álló lexémát) emeljen. Ugyanakkor e szótár 

esetében sajátos paradoxon hordozója, hogy a lexéma, ez „a közös alaki, szer-

kezet- és jelentéstani tulajdonságokkal rendelkez# szóel#fordulásokból elvont 

nyelvi egység” (Lengyel 2000: 27) közvetlenül nem jelenik meg abban a „alap-

anyagban”, amely a lexikográfiai leírásnak és a címszólista összeállításának is 
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els#dleges forrását, bázisát jelenti: magában a korpuszban, hiszen ott a szótár-

író mindig meghatározott nyelvtani alakban megjelen# szóel#fordulással talál-

kozik. S#t ez a korpusz – még ha csak 230 esztend#t fog is át – túlnyúlik a 

szinkrónia határain, így különösen is nehézzé válik annak érvényesítése, ami 

pedig egy korpuszalapú szótárban alapfeltétele a hiteles lexikográfiai leírásnak: 

hogy tudniillik egyértelm,en különbséget kell tenni szótári szó és hapax, lexi-

kális szófaj és aktuális szófaj, lexikális jelentés és aktuális jelentés között. 

Az Nszt. vonatkozásában a címszókérdéssel összefüggésben meg kell emlí-

teni egy súlyos gyakorlati nehézséget is: a szótár a tényleges lexikográfiai 

munkálatok megkezdése el#tt nem rendelkezett címszólistával. Egyrészt hi-

ányzott ennek kidolgozott szempontrendszere, másrészt nem volt végleges 

döntés a szótár címszószámáról. S#t a korpusz szóállományáról sem volt vilá-

gos képe a szótár készít#inek, hiszen a morfológiai elemzést követ#en akkor 

folyt a Magyar történeti szövegtár géppel összeállított címszólistájának ellen#r-

zése, s még az archivális cédulaállomány bet,rendbe rendezése sem fejez#dött 

be egészen.23 Az Nszt. címszólistájának összeállítása – hiszen ez a lista termé-

szetesen nem öleli föl a korpusz teljes szókészletét – és a szócikkeik típusának 

meghatározása gyakorlatilag még ma is párhuzamosan folyik a szócikkírással, 

most már a szerkesztési szabályzatban kidolgozott elvek és kritériumok alap-

ján, pontosan megszabott keretek között, els#sorban a Magyar történeti szöveg-

tár és az archivális cédulagy,jtemény, valamint egynyelv, szótárak alapján. A 

szavak használati gyakoriságuk és fontosságuk, más szótárakban való repre-

zentáltságuk vagy éppen történeti súlyuk alapján válnak (al)címszavává a szó-

tárnak, els#sorban az irodalmi és köznyelv szókészleti elemei, amelyek kiegé-

szülnek egyéb nyelvi rétegekb#l (szaknyelvb#l, tájnyelvb#l, szlengb#l stb.) 

származó szavakkal. A nagyszótári anyagban – nem pusztán statisztikai tör-

vényszer,ségek miatt, hanem a szépirodalmi szövegek dominanciájából követ-

kez#en is – nem elhanyagolható az egyszer el#forduló szavak száma. Az ún. 

h a p a x  l e g o m e n o n o k a t  n e m  s z ó t á r o z z a  (ezek legföljebb egy költ#i 

                                                 
23 A cédulagy:jtemény rendezése hosszabb szünet után 1979-ben indult újra, majd 1995-
ben ismét évekre leállt – vö. Hexendorf 1997: 499–500. A teljes anyag rendezése 2005-ben 
fejez$dött be. 
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életm, szókincsét földolgozó szótár címszójegyzékébe valók), s általában a bi-

zonytalan, adatokkal meggy#z#en alá nem támasztható neologizmusok felvé-

telét sem er#lteti az Nszt.24 A szótári kötetek címszóállománya csak a 

szócikkírás során véglegesedik, hiszen a címszavak meghatározása nem egy-

szer,en válogatást jelent, hanem gyakran etimológiai, fonetikai, grammatikai 

és szemantikai szempontok együttes mérlegelésével történ# döntést arról, hogy 

bizonyos hangalaki, nyelvtani vagy jelentésbeli különbségeket mutató szöveg-

szavak egy vagy külön címszóhoz sorolódjanak-e, milyen legyen e címszavak 

hangalakja, s rendszerint a szócikkírás és -szerkesztés során d#l el az is, hogy a 

szó lexikográfiai leírását önálló vagy bokrosított szócikkben adja-e meg a szó-

tár. 

A címszavakról szólva az Nszt. szerkesztési szabályzata világosan és egy-

értelm,en kimondja, melyek azok a jelentésbeli, morfológiai, illetve fonetikai 

változások, eltérések, amelyeket lexémateremt# érték,eknek tekint. El#re 

meghatározza, hogy az eredetüket tekintve egymással kapcsolatban lév# azo-

nos alakokat mely kritériumok fennállása esetén tekinti ún. álhomonimáknak, 

vagyis hogy az etimológiai kapcsolat meddig s mikor elegend# ahhoz, hogy a 

mai nyelvhasználó számára teljesen függetlennek t,n# jelentéseket egy szó-

cikkben tartson. Meghatározza, hogy bizonyos toldalékokat képz#nek vagy 

paradigmatikus alakot létrehozó ragnak, jelnek tekint-e, kimondja, hogy ragos 

vagy jellel ellátott alakok csak önálló lexémává válva (jelentésváltozással) le-

hetnek címszavai a szótárnak. Bevezeti a toldalékos alakokból elvont címszó 

fogalmát, egyes számban veszi föl azokat a sok szótárban vagy lexikonban töb-

bes számban címszavasult szavakat, amelyeknek kizárólag vagy rendszerint 

többes számú használata van (alkálifém, alkália stb.), és nem teszi címszóvá a 

toldalékmorfémákat. Eltekintve az idegen szavak egy viszonylag sz,k, ponto-

san meghatározott csoportjától, csak olyan alakulatok válhatnak az Nszt. önál-

ló vagy bokrosított szócikkeinek címszavává, amelyeket a Strukturális magyar 

nyelvtan szóként definiál, tehát az általa független szónak, félszónak és függ#-

szónak nevezett típusok, a félszók közé számítva azokat a töveket, amelyek 

                                                 
24 Kiss Gábor és Pusztai Ferenc Új szavak, új jelentések 1997-b l cím: könyve (Tinta 
Könyvkiadó, Budapest, 1999) gazdag anyagot kínál ebb$l a szókészleti rétegb$l. 
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ennek alcsoportját alkotják (pl. a gyógy- vagy az idegen agro-, foto- stb. el#ta-

gok), vö. Kenesei 2000: 79–93.25 

Az elvi megfontolások mellett azonban a címszavak vonatkozásában sem 

hanyagolhatók el a gyakorlat és a használhatóság, illetve a lexikográfiai ha-

gyomány szempontjai, hiszen a szótári hagyomány#rzés az esetleges újítások 

mellett is folytonosságot teremt. Ezért kikristályosodott szemantikai és gram-

matikai szemlélet mellett is gyakran dönt úgy a lexikográfus, hogy egyetlen 

szótári címszóban dolgoz fel külön lexémákat. A szokásosan nem szótárazott 

szófajok, lexémák, nyelvi elemek (pl. igenevek, bizonyos képzett szavak) szó-

tárba mentését, illetve a bemutatott szóállomány gazdagítását szolgálhatja, ha 

megengedjük beemelésüket más lexémák szócikkébe. Ezzel a megoldással – 

természetesen pontosan meghatározott esetekben és módon – az Nszt. is él. 

 

                                                 
25 Nem dolgozza fel a szótár önálló szócikkben a fels$fok leg-, illetve legesleg- prefixumát. 
Ezek félszói státusa felmerül ugyan a Strukturális magyar nyelvtanban, de az összetétel-
próba alapján Kenesei István elveti, hogy félszó vagy függ$szó lenne (Kenesei 2000: 89). 
Szótári szempontból azoknak a szavaknak a feldolgozása érdekes, amelyekben a leg- nem 
melléknévhez, hanem egy szófajú f$névhez vagy melléknévi és f$névi szófajt is mutató szó 
f$névi el$fordulásához -bb nélkül kapcsolódik. (Azért szükséges ezt kiemelni, mert egyéb-
ként a fels$fokú melléknevek birtokos személyjeles formájukban alkalmi szófajváltással 
könnyen f$nevesülnek, pl. legszebbje). E szavak -leg prefixumos formájukban mindig sze-
mélyjelesek (legcsúcsa, egteteje), bizonyos esetekben már az alapalakú f$név eleve személy-
jeles formában lexikalizálódott (alja, java, hátulja). 
A legalja típust az ÉrtSz. és az ÉKsz. két kiadása is címszóvá teszi. Az Nszt. eltér a korábbi 
szótári gyakorlattól, nem önálló címszóban dolgozza ki, hanem az alapszóban adatolásra 
használja $ket, mivel a leg- prefixumot ebben a használatában sem tekinti szó jelleg: mor-
fémának. A korábbi nyelvtanok, a Magyar grammatika és a Strukturális magyar nyelvtan 
sem veti fel a fokozást a f$nevekkel kapcsolatban, e jelenség azonban elég markáns ahhoz, 
hogy érdemes legyen átgondolni, vajon a fokozhatóságot nem kell-e – természetesen meg-
szorításokkal – kiterjeszteni a f$névi szófajra. A leg- és a birtokos személyjel együttes hasz-
nálata ugyanis bizonyos jelentés: f$nevek esetén szabályalkalamazásos, általános 
toldalékoslási lehet$ségként jelenik meg. Hasonlóan a legalsó, legbels  melléknevekhez, 
amelyek valamely tulajdonság széls$ értékét emelik ki, tipikusan olyan, gyakran kett$s 
szófajú f$nevekhez járul együttesen a két elem, amelyek valamit mint (valamely sorban) 
széls$, végs$ értéket, helyzetet, helyet, illetve valaminek ilyen helyzet: részét, pontját ne-
vezik meg (legalja, legfeneke, leghegye, legkezdete, legmélye, legszéle, legvége stb.). Többnyi-
re tehát hely-, ritkábban id$fogalmat kifejez$ szóban vagy ezek átvitt jelentésében, illetve 
melléknévként relatív tulajdonságot kifejez$ kett$s szófajú szavakban jelenik meg ez a 
használat. Az Nszt. korpuszában, különösen az elvontabb jelentés:ek között jelent$s 
szában találunk a lexikalizálódás határán mozgó szavakat is: leglényege, legveleje, legvéne. 
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Mely szavak és milyen formában lehetnek címszavai az Nszt.-nek? 

Az Nszt. a címszavak meghatározásánál és min#sítésénél a mai nyelválla-

potból indul ki. Címszóként rendszerint önálló, alapalakban álló egyszer, vagy 

összetett szavak szerepelnek. A szótár néhány esetben szögletes zárójeles for-

mában veszi föl a címszót, ezekr#l a szabályzat megfelel# helye rendelkezik. 

A s z ó c i k k  é l é n  á l l ó ,  k ö v é r  b e t , v e l  s z e d e t t  c í m s z ó  mindig 

a mai helyesírásnak megfelel# formában, tehát akkor is a mai bet,jelöléssel 

szerepel, ha a korpuszban csak régies írásmódú (cz-val, ph-val írt stb.) adatok 

fordulnak el#. Abban a vonatkozásban is a mai helyesírási szabályok a megha-

tározóak, hogy összetétel lesz-e valami, vagy sem, vagyis az összetett szóval 

azonos jelentés,, korábban éppen a helyesírási szabályok által befolyásoltan 

különírt szószerkezetek is összetett címszóval szerepelnek, ha a mai szabályok 

azt diktálják. A címszó egybe- vagy különírása nem befolyásolja az adatok pél-

damondatokon belüli helyesírását, így összetett címszó példamondatában kü-

lönírt adat is állhat. Olykor el#fordul, hogy régebbi adatok esetében a mai he-

lyesírási szabályok és szótárak nem igazítanak el az egybe- vagy különírás kér-

désében. Ilyenkor összetett címszó helyett rendszerint szókapcsolatként veszi 

föl a szótár az adatot, mivel anakronizmus a mai nyelvállapotot rávetíteni a 

18–19. századi anyagra. Annál is inkább indokoltnak látszik ez a megoldás, 

mert sok határozós és jelz#s szerkezet írásmódja ma sem egységes: pl. cserben-

hagy, de éhen hal, vájt fül,). A helyesírási szabályokkal összhangban a helyes-

írási kézikönyvek szólistáiban szerepl# írásformától kivételesen eltérhet a 

nagyszótári címszó formája (pl. sajtóhiba esetén vagy akkor, ha téves szeman-

tikai elemzés alapján döntöttek a helyesírási szótárak az összetételi vagy szó-

kapcsolati megoldás mellett). 

 Címszavak lesznek: 

• a magyar ábécé m a g á n -  é s  m á s s a l h a n g z ó i n a k  n e v e i ; 

• k ö z n é v i  b e t , s z ó k  közül azok, amelyeknél kiírjuk a bet, nevét 

(tébécé, téesz), illetve a  k ö z s z ó i  é s  k ö z n e v e s ü l t  s z ó ö s s z e -

v o n á s o k  (radar, közért). A mozaikszók eredeti, tehát a név kezd#be-

t,ib#l alakult formája (tv, ABC), a rövidítések (cm, kWh) csupán alaki 

utaló címszavaként kerülnek a szótárba; 
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• a n é p n y e l v i ,  t á j n y e l v i  szavak válogatással: a korábbi értelmez# 

szótárak által népiesnek min#sített szavak és a regionális köznyelv 

szavai bekerülnek a szótárba, a tájnyelviek azonban er#sen megros-

tálva; 

• a s z a k s z a v a k ,  t u d o m á n y o s  e l n e v e z é s e k  szigorú szelektá-

lással, ugyanakkor aránylag jelent#s számban bekerülnek a szakkife-

jezések (terminus technicusok) történeti változásait tükröz# szavak, 

szókapcsolatok (pl. a csonka gúla mellett a vele azonos jelentés, cson-

ka piramis, csonka cövek; vagy a ’részes eset’ jelentés, adóeset sza-

vak); 

• i d e g e n  s z a v a k  er#s válogatással. Prepozíciók abban az esetben 

válhatnak önálló címszóvá, ha szabad szókapcsolatokban vagy több ér-

telmezett szókapcsolatban is el#fordulnak (pl. ad2); 

• a k é p z # -  é s  r a g s z e r ,  u t ó t a g o k  köt#jeles címszóként szere-

pelnek (a köt#jel a címszó el#tt áll), szócikkstruktúrájuk az önálló szó-

cikkekéhez, adatolásuk viszont bokrosított szócikkekéhez hasonló 

formában történik; 

• ö s s z e t é t e l i  e l # -  é s  u t ó t a g o k  (a címszó után, illetve el#tt köt#-

jellel) bokrosított szócikk címszavává válhatnak. 

Nem lesznek címszavak: 

• a t u l a j d o n n e v e k , ugyanakkor bizonyos közszavak gyakori tulaj-

donnévi használatuk ellenére is címszóvá válnak; pl. égitestek neve 

(pl. föld, hold, nap), bizonyos intézmények neve (pl. alkotmánybíró-

ság, parlament), vallási kifejezések (biblia), földrajzi köznevek stb. 

Ezek adatolását a szótár – bizonyos megkötésekkel – esetleges tulaj-

donnévi használatukkal is megengedi. Címszóvá válhatnak azok a 

t u l a j d o n n é v i  e l # t a g ú , köt#jeles ö s s z e t e t t  s z a v a k  is, ame-

lyeket valóban k ö z s z ó i  értékben használunk (Bocskai-kabát, Kos-

suth-szakáll stb.). Szögletes zárójeles címszóvá válhatnak azok a tu-

lajdonnevek, amelyek értelmezett szókapcsolat vezérszavaként állnak, 

ha a szókapcsolat köznévi értékben használatos (pl. [Boldogasz-
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szony] a növénynévi jelentés, Boldogasszony papucsa vagy az id#-

szakaszt jelent# Boldogasszony hava miatt); 

• a t ö b b e l e m ,  i d e g e n  s z a v a k  elterjedtségük, jelentésük (pl. 

azok, amelyeket nem szószerkezetként, hanem már szó értékben 

használunk: alma mater) és formai kritériumok (pl. els# elemük pre-

pozíció: ab ovo, a capella) alapján kivételesen mégis címszóvá válhat-

nak; 

• a m o z a i k s z a v a k  eredeti, tehát a név kezd#bet,ib#l alakult formá-

ja; 

• az ö s s z e t é t e l i  e l # t a g o k  vagy e l # t a g s z e r ,  a l a k o k : önálló 

címszóként egyáltalán nem lesz olyan köt#jeles címszó az Nszt.-ben, 

amelyben a köt#jel a címszó után áll. Az idegen és idegen eredet, ösz-

szetételi el#tagok (agro-, mikro- stb.) vagy az utótaggal együtt válnak 

önálló címszóvá (agrokémia, mikrobiológia stb.), vagy bokrosított 

szócikk élére kerülnek. A nyomatékosító szerep, személyes névmások 

(én-, te- stb.) sem címszavai a szótárnak, az énvelem, tet�led típusú 

szavakat az ÉKsz.-t#l eltér#en a vele, t�le stb. címszavak szócik-

kében veszi fel az Nszt. Önálló címszavak lesznek viszont az ennen, 

önnön stb. szavak, s önálló szócikket kapnak összetételeik is; 

• a t o l d a l é k o k , címszóként kerülnek viszont a szótárba a képz#- és 

ragszer, utótagok (pl. -beli, -fajta, -felé stb.); 

• az -ú / - , ,  - j ú / - j ,  k é p z # s  m e l l é k n e v e k , címszóvá válhatnak 

azonban azok az összetett szavak (melléknévként és f#nevesülve is), 

amelyeknek utótagjaként szerepelnek (pl. félkarú, orrszarvú, sz,k-

markú stb.). Ilyenkor az utótagról összetételi utalást készítünk, az 

utaló szócikk címszava természetesen nem köt#jeles (fej�, karú, lá-

bú stb.); 

• a  f # n é v i  m u t a t ó  n é v m á s  r a g o z o t t  a l a k j a i , eltér#en az 

ÉKsz.-t#l (határozószóvá válva természetesen önálló címszavak lesz-

nek); 

• a m e l l é k n é v  - a n / - e n ,  - l a g / - l e g ,  - s z o r / - s z e r / - s z ö r ,  

- u l / - ü l  r a g o s  a l a k j a . Mivel ezeket a toldalékokat nem képz#nek 
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(vö. Kiefer 1998: 247–248, Rebrus 2000: 783–784), hanem ragnak (vö. 

Balogh 2000: 201–202) tekinti a szótár, ezek mint paradigmatikus 

alakok a melléknév adataként kerülnek a szótárba, amennyiben pedig 

határozószóvá válnak, önálló címszót alkotnak. 

2.3.1.1. Homonim, illetve etimológiailag összetartozó címszavak 

kezelése 

Az azonos alakú (homonim) szavakat külön szócikkben dolgozza ki a szó-

tár, a címszó jobb fels# sarkához tett indexszámmal megkülönböztetve #ket 

egymástól: vár1 ige és vár2 fn; szín1 fn , szín2 fn és szín3 fn. 

Az Nszt. a poliszémia és homonímia kérdésében nem fogadja el az Antal 

László-féle meglehet#sen széls#séges gondolatmenetet (Antal 1978: 104). Antal 

véleménye szerint „a jelet az teszi jellé, hogy van egy rajta kívül álló, bel#le le 

nem vezethet# szabálya, azaz jelentése, aminek alapján használjuk. Ebb#l vi-

szont elkerülhetetlenül következik, hogy ha egy látszólag azonos (ti. azonos 

alakú) jelet több szabály szerint használunk, akkor valójában teljesen különbö-

z# jelekkel állunk szemben. Ez azt jelenti, hogy – mivel a jelet a jelentése teszi 

jellé – poliszémia, azaz több jelentés, jel nincsen, nem lehet. Csak egyalakúság, 

azaz homonímia van” (Antal 1978: 105). A szerkesztési szabályzat álláspontja 

– elvi és gyakorlati okok miatt is – közelebb áll a komoly lexikográfiai tapasz-

talatokkal is rendelkez#, a történeti szempontú meghatározást egyetlen szilárd 

alapnak tekint# (vö. Bárczi 1958: 52) nyelvtörténész Bárczi Gézáéhoz: „fontos 

azonban, hogy egy szóban a nyelvtörténet során végbement jelentéstagozódás 

nem lehet alapja homonímia föltevésének, azaz ha egy szónak több, esetleg 

igen eltér# jelentései a szó eredeti alapjelentésének megváltozása útján jöttek 

létre, nem beszélhetünk homonímiáról” (Bárczi 1958: 50). Bárczi a maga szigo-

rúságában is megengedi, hogy a szótár bizonyos eseteket az etimológiai össze-

függés ellenére is homonímiaként kezeljen: jövevényszavaknál az egymástól 

független átvételeket, a közös t#b#l ugyanazzal a képz#vel egymástól függetle-

nül létrehozott vagy az alapszó más jelentéséb#l származtatható alakulásokat, 

illetve a szó különböz# összetételeire visszavezethet# szóelvonásokat (vö. Bár-
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czi 1958: 48–49). Ezeket az ÉrtSz. álhomonimáknak nevezi, indexszámukat 

kerek zárójelben tünteti fel, megkülönböztetve #ket a valódi homonimáktól. 

A homonímia kérdésében, valamint az etimológiailag összetartozó, de je-

lentésfejl#désükben széttartó vagy alaki változatosságot mutató címszavak 

vonatkozásában az Nszt. – különös tekintettel a történeti szótári szempon-

tokra – er#teljesen érvényesíti az etimológiai, illetve szótörténeti megfontolá-

sokat, s egyben igazodik az értelmez# szótárak és a történeti kutatások gyakor-

latához is: jövevényszavak esetében a közvetlen átadó nyelvb#l származtatja az 

átvett szót, az önálló szóalkotási módokkal létrehozott alakulatokat önálló 

lexémának tekinti, a szófajváltást viszont a poliszémia körébe sorolja (ezért 

azokban az esetekben, ahol az ÉrtSz. a szófaji különbségek alapján határoz 

meg álhomonimákat, az Nszt. rendszerint kevésbé tagol, pl. az a–az, egy(1)–

egy(2) címszavakat az ÉrtSz. két szócikkben, míg az Nszt. egyben tárgyalja). 

Az Nszt. nem különbözteti meg a valódi, illetve a poliszémia és a homoní-

mia határmezsgyéjén mozgó álhomonimákat, mindegyik típust puszta index-

számmal jelöli. A szótárban tehát homonimaként kezeljük nemcsak a hangala-

kilag megegyez# és az etimológiai kutatások eredményei alapján eltér# erede-

t,nek tartott szavakat, hanem az azonos eredet,, de nyelvünkbe egymástól 

függetlenül, illetve más-más közvetítéssel került jövevényszavakat is, bizonyos 

szótípusokat pedig a lexikográfiai hagyomány alapján indexelünk. Az Nszt. a 

homonim címszavak létrehozásakor nem tekint el a szavak toldalékos alakjai-

nak eltér# jelentésekhez kapcsolódó különbségeit#l sem (vö. Elekfi 1998: 305–

317 és Elekfi 2000: 146–163). Itt érdemes kiemelni – bár ekkor a teljes alaki 

egybeesés híján nem beszélünk homonímiáról –, hogy azonos jelentések esetén 

sem a t# hangalakváltozatai, sem a zérómorféma/rag változatot mutató iktelen-

ikes szópárok nem hoznak létre két címszót. Ha azonban végbemegy a szóha-

sadás, az egybees# paradigmatikus alakok kezelése különös figyelmet igényel 

az adatolásnál.  

Az álhomonímiát létrehozó jelenségek egyértelm,en meghatározhatók, 

formalizálhatók. Az azonos eredet, szavak közül honominaként vagy hangala-

kilag nem teljesen megegyez# címszóként az Nszt.-ben az alábbi típusok kerül-

nek önálló szócikkbe: 
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• az ún. igenévszók (les1 ige – les2 fn, nyom1 ige – nyom2 fn); 

• a nyíltabb e és zártabb ë fonémát megkülönböztet# nyelvterületeken 

bizonyos jelentésükben eltér# ejtés, szavakat (hegyes1 [ë-e] mn ’he-

gyekkel borított’ – hegyes2 [ë-ë] mn ’hegyben, csúcsban végz#d#’);  

• azok a szavak, amelyeknél bizonyos grammatikai alakokban már bekö-

vetkezett a szóhasadás, tehát a jelentésbeli szétválás alaki elkülönü-

léssel jár együtt (daru1 fn – daru2 fn darvak, illetve daruk többes 

számú alakkal); 

• azok a szavak, amelyeknek fejl#dése szétágazik, szócsaládja er#teljesen 

elkülönül egymástól (biztos1 mn – biztos2 fn, költ1 ige – költ2 ige – 

költ3 ige). A nagyszótári korpusz alapján olyan szavak is homonimává 

válhatnak, amelyeket a korábbi szótári gyakorlat egy szócikkben tár-

gyalt, más esetekben viszont egy szócikkben tárgyalhat a szótár a 

szinkrón szótárakban korábban homonimaként kezelt szavakat. An-

nak eldöntése, hogy a széttartó jelentésfejl#dés adott fázisában indo-

kolt-e két etimológiailag összetartozó, s#t egymásból levezethet# jelen-

tés,, azonos alakú és azonos alaktani viselkedés, szó önálló címszóvá 

emelése, vagyis önálló lexémaként való elismerése, minden esetben 

külön mérlegelést kíván; 

• az azonos töv,, de más úton-módon, esetleg homonim képz#kkel kiala-

kuló, csak végeredményüket tekintve azonos alakú szavak (csökkent1 

ige – csökkent2 mn, tudat1 ige – tudat2 fn, kelt1 ige – kelt2 mn); 

• homonimát hozhat létre az alaki utaló, hiszen a szócikkfejbe kiemelt 

alak-, ritkábban írásváltozat egybeeshet valamely önálló címszóval. 

Ilyenkor az önálló címszó és az alaki utaló címszava indexes lesz (pl. 

a1 fn – a2 fn – a3 partikula és msz – a4 l. az – a5 l. á2). Ha az alakvál-

tozat kizárólag kötött t#változatként fordul el#, s ezért szögletes záró-

jelben áll, nem kap indexszámot, hanem a zárójel különbözteti meg az 

önálló címszótól (pl. a könny szócikkfejbe emelt könyv alakváltozata 

címszóként [könyv-] lesz); 

• külön szócikkbe kerülnek azok az azonos alakú vagy hangalakjukban 

nagyon közeli, etimológiailag is összetartozó jövevény- és idegen sza-
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vak, amelyek közvetlen el#zményként más átadó nyelvre vezethet#k 

vissza (pl.  a butik1 fn – butik2 fn, annale fn – annales fn, bojár fn 

és mn – bojér fn és mn, bács fn – bacsa fn), ugyanakkor egy címszó 

alatt maradnak azok a jelentések, amelyek ugyan külön átvétellel 

(más id#ben, más szaknyelv közvetítésével stb.) kerültek a nyelvbe, de 

ugyanannak a nyelvnek ugyanarra a szavára vezethet#k vissza (pl. a 

break mint zenei, mint tánc- és mint sportszakszó), illetve amelyek-

nek újabb jelentése tükörjelentésként alakult ki (nem kerül külön szó-

cikkbe pl. az egér mint ’számítógépes eszköz’ vagy az alsó mint ’kár-

tyafigura’). Egy szócikkben maradnak azok az alakváltozatok is, ame-

lyek bels# nyelvi fejl#déssel jöttek létre, illetve a többszörös átvételre 

utaló sokféle és bizonytalan eredet, hangalaki változatot mutató 

nemzetközi szavak (pl. a különféle eredet, alakok keveredésével ki-

alakult, halabárd, halapárda stb. alakban is el#forduló alabárd vagy 

a banána, bananász, banáne stb. alakváltozatot is mutató banán); 

• külön szócikkbe kerülnek a nem összetételre, illetve összetételre visz-

szavezethet# vagy a különböz# összetételekre visszavezethet# azonos 

alakú szavak (pl. blatt1 fn ’kártyalap’ és a cifferblattból elvont blatt2 

fn ’arc, pofa’); 

• a f#névi mutató névmás ragozott alakjait az eddigi szótári gyakorlattól 

eltér#en nem vonjuk össze egy szócikkbe a bel#lük származó határo-

zószókkal. Az az, ez névmás ragozott alakjait alaki utalók címszava-

ként, a velük azonos alakú határozószókat pedig önálló címszóként 

vesszük fel (annál1 mut hsz – annál2 l. az) 

• külön szócikket alkotnak a szóelvonás mint önálló szóalkotási mód 

eredményeként létrejött alakváltozatok akkor is, ha egyébként jelen-

tésstruktúrájuk nem vált el egymástól (arc fn – orca fn, bék fn – 

béke fn). Ezt indokolttá teszi az is, hogy ezek az alakváltozatok gyak-

ran köznyelvi származékok alapszavává válhattak. Pl. a ’békéltet’ je-

lentés, békít els# adatát a TESz. 1808-ra teszi, a békél szóval jelent#s 

szemantikai átfedést mutató békül els# adata a NyÚSz. szerint 1808-

as, a TESz. szerint 1806-os. A szóhasadást mutató arctalan – arcátlan 
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(ennek alakváltozata az orcátlan) szópár a mai köznyelvben is #rzi az 

orca–arca–arc szófejl#dési sort. 

A homonimák közül a szótári hagyománynak megfelel#en az igei szófajú 

megel#zi a névszót, a magyar szó az idegen eredet,t, a fogalomszó a formaszót, 

az önálló címszó az alaki utaló címszavát. Annak eldöntésében, hogy 

poliszémiáról vagy homonímiáról van-e szó, fontos szerepet játszanak az etimo-

lógiai és a jelentésfejl#dési szempontok, illetve a homonim címszavak sorrend-

jének meghatározásában a szó gyakorisága is. Az Nszt. figyelembe veszi a kor-

pusz adatait és a lexikográfiai hagyományt is, bár nem mindig egységes a kü-

lönböz# szótárak, pl. az ÉKsz. és az ÉrtSz. megoldása (l. költ1 a ÉKsz.-ban és 

költ1 + költ
2

 az ÉrtSz.-ban), a TESz. pedig természetesen egy szócikkben tár-

gyalja az etimológiailag összetartozó, de a leíró lexikográfiai gyakorlatban ho-

monimaként kezelt szavakat (l. egy, les). Az Nszt. az ÚMTsz. megoldásait is 

mérlegeli a címszavak meghatározásánál, mivel a tájszóanyag hangalakválto-

zatok tekintetében különösen is gazdag. A nagyszótári anyag lényegesen b#-

vebb, mint az értelmez# szótáraké, gyakran korábban nem szótárazott jelenté-

seket mutat, így olyan homonimák jelenhetnek meg a címszólistában, amelyek 

korábbi értelmez# szótárakból hiányoznak, máskor pedig a feldolgozott forrás-

anyag történeti jellege vagy az adatok gy#zik meg a lexikográfust arról, hogy a 

korábban homonimaként kezelt szófajok vagy jelentések az Nszt.-ben egy szó-

cikkbe kerüljenek. Az alábbiakban néhány példa a k o r á b b i  é r t e l m e z #  

s z ó t á r i  g y a k o r l a t t ó l  való eltérésre:  

• valamely címszó megsz,nése vagy alakjának megváltozása tesz inde-

xessé címszavakat, illetve szüntet meg indexelést (pl. adat1 ige és 

adat2  fn → Nszt. adat fn); 

• a köznyelvben szóhasadás révén szétvált címszavak hangalaki alakvál-

tozatai a történeti anyagban még mindkét jelentést mutatják, így a 

szócikkfejben feltüntetett alakváltozatok miatt készül# utaló szócik-

kek indexelést tesznek szükségessé (lesz arány1 fn és arány2 l. 

irány1, illetve irány1 fn és irány2 l. arány2); 
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• olyan újabb jelentést szótároz az Nszt., amely csak alakilag esik egybe 

a korábban szótárazott lexémával, (az Nszt.-ben apacs1 és apacs2 

címszó található a ’halászháló része’ jelentés, szó miatt); 

• a nagyszótári adatok azt bizonyítják, hogy nincs etimológia összetarto-

zás két azonos szóalakhoz kapcsolódó jelentés között, ezért a koráb-

ban egy szócikkben tárgyalt jelentések homonim címszavakká válnak 

szét a szótárban26; 

• korábban már álhomoimáknak tekintett szó adatai, jelentésszerkezete 

alapján nem indokolt a szétválasztás. Az ÉrtSz. még két szócikkben (a 

és az címszóval) vette fel a határozott nével#t, illetve a f#névi mutató 

névmás veláris változatát, az ÉKsz. mindkét kiadásában az az cím-

szóban, dolgozza ki a nével#i és a névmási szófajt is, így teszi ezt a 

Nszt. is. Nem szüntette meg azonban a homonimásítást az ÉKsz. a 

határozatlan névmási és számnévi szófajú egy esetében, az Nszt. itt 

sem fog indexelni. A Nszt. csökkentette a két szótárban az 

onomatopoetikus szavakra oly jellemz# szétforgácsolódást is (ÉKsz. a3 

isz és a4 isz → Nszt. a3 partikula és msz; ÉKsz. aha1 isz és aha2  msz 

→Nszt. aha msz). 

2.3.1.2. Képzett szavak címszóvá válása 

A lexikográfiai gyakorlat hagyományosan nem szótároz egyes gyakori, 

produktív képz#kkel létrehozott, els#sorban deverbális szófajokat. Ilyenek pl. a 

f#névi és a határozói igenév, a ható ige; korlátozottan szótározza a m,veltet# 

és a szenved# igét, az -ás/-és képz#s, elvont cselekvést kifejez# f#neveket, bizo-

nyos szótárak a melléknévi igenevet. Hasonló módon jár el az Nszt. is. 

• Az i g e n e v e k  csak ritkán, meghatározott esetekben válnak címszó-

vá, az önálló címszóvá nem váló igenevek adatolásra használhatók az 

                                                 
26 Erre a viszonylag ritka jelenségre példa az Nszt. ’puskaagy’ jelentés: agy2 szócikke, 
amely az adatok tanúsága szerint a ’fekv$hely’ jelentés: ágyból fejl$dött ki, alakilag kés$bb 
hasonította magához az agy szó, az Nszt. történeti anyagában azonban a korai adatok jel-
lemz$en á-s változatúak. A címszó indexelését az indokolta, hogy a szinkróniában 
egyértelm:en az agy alak él, a szerkesztési szabályzat elvei szerint a címszavak 
meghatározásánál a mai nyelvállapot jelenti a kiindulást. 
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alapige szócikkében. Ha egy igenév szófajváltása miatt címszóként be-

kerül a szótárba, különösen fontos az adott igenév példájával is il-

lusztrálni az alapigét. 

• Soha nem lesz önálló címszó a f # n é v i  i g e n é v ,  a  többi igenévi tí-

pus azonban, a szófajváltásra hajlamos m e l l é k n é v i  i g e n e v e k  

(amelyeket korábban külön alcímszóként kívánt feltüntetni a szótár), 

valamint a  h a t á r o z ó i  é s  a z  i g e i  i g e n é v  több szófajú cím-

szóként bekerülhetnek a szótárba, pl. adta igei ign, mn és msz, (fel-

dolgozásukról a következ# rész rendelkezik); ajánlva hat-i ign és hsz, 

b�vített mn-i ign és mn. 

• Azokban a több szófajú szócikkekben, amelyek igenevek szófajváltásá-

val jönnek létre, els# szófajként feltüntetjük az igenevet, amely azon-

ban nem kidolgozott része a szócikknek, csak utalás az igére (l. az uta-

lásokról szóló részben). Pl. áldotta igei ign, fn és msz I. igei ign ^ ld, 

bántó mn-i ign és mn I. mn-i ign ^ bánt; betéve hat-i ign és hsz I. 

hat-i ign ^ betesz. 

• A folyamatos melléknévi igenevek esetén nem ezt a megoldást követjük 

akkor, ha a korpuszban az igenévi szófaj mellett csupán f#névi szófaja 

van az -ó/-� képz#s címszónak, mivel ezek a szavak vagy két lépésen 

keresztül váltak f#névvé (igenév → melléknév → f#név), vagy f#név-

képz#vel jöttek létre.  

• A p a s s z í v ,  a  f a k t i t í v ,  a  k a u z a t í v  é s  a  h a t ó  i g e  csak ab-

ban az esetben lesz címszó, ha az alapigét#l markánsan eltér#, nem 

transzparens lexikalizálódott jelentéssel bír, s nem pusztán a képz# je-

lentéstöbblete érvényesül benne. (Címszó lesz pl. a hívat, nyugtat, szü-

letik, lehet; de nem címszó: meséltet, megíratik, tanulhat.) Mivel ezek a 

szabályalkalmazással létrehozott igék, amennyiben nem válnak önálló 

címszóvá, – hasonlóan az igenevekhez – az alapige szócikkébe kerül-

nek adatként, a szócikk végi utalások származéki rovatában nem tün-

tetjük fel #ket. 

• A v i s s z a h a t ó  é s  g y a k o r í t ó  k é p z # s  i g é k  önálló címszót al-

kotnak. Ez nem jelenti, hogy minden szótári címszóvá váló ige vissza-
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ható és gyakorító képz#s származéka maga is önálló címszó lesz, a 

visszaható és gyakorító igék szintén csak jelentésbeli, gyakorisági stb. 

fontosságuk miatt kapnak címszói rangot. Semmiképpen nem hasz-

nálhatók azonban – eltér#en a m,veltet#, a szenved# és a ható igét#l – 

az alapige szócikkében annak adatolására. 

• Az -á s / - é s  k é p z # s  f # n e v e k  csak akkor kapnak önálló szócikket, 

ha az igei eredet, nomen actionis jelentést#l eltér# jelentést vagy je-

lentésárnyalatot hordoznak. Ebben az esetben az ÉrtSz. és az ÉKsz. 

megoldásához hasonlóan az 1. jelentésben a nomen actionis jelentése-

ket foglaljuk össze (pl. adás fn 1. ’az ad igével kifejezett cselekvés’  2. 

’m,sorközvetítés’). Az összevont jelentés adatolásával a példákkal fog-

lalkozó fejezet foglalkozik. 

• A h a t ó  i g é k b # l  - á s / - é s  k é p z # v e l  l é t r e h o z o t t  

l e x i k a l i z á k l ó d o t t  f # n e v e k  általában önálló címszavak lesz-

nek, mivel ezek ritkák, és többnyire valamilyen sajátos jelentéssel bír-

nak (pl. láthatás, megélhetés). 

• A t u l a j d o n n e v e k b # l  - i  k é p z # v e l  a l k o t o t t  s z a v a k  csak 

ritkán válnak címszóvá, olyankor, ha – melléknévként vagy szófajvál-

tás után f#névként – az alapszó és a képz# jelentéséb#l nem vagy nem 

közvetlenül levezethet# jelentést hordoznak, illetve ha értelmezett 

szókapcsolat vezérszavaként szerepelnek. Címszó lesz pl. a kolozsvá-

ri a ~ szalonna szókapcsolat, a gyulai a ’kolbász’ jelentés, a brüssze-

li a ∼ csipke, a párizsi az ’egy fajta felvágott’ jelentés miatt. Ha a tu-

lajdonnévi származék címszóvá válik, a szótár nemcsak a szó címsza-

vasítását el#idéz# jelentést vagy értelmezett szókapcsolatot, hanem 

teljes jelentésstruktúráját kidolgozza. 

• A k ö z s z a v a k  - i  és - s  k é p z # s  m e l l é k n é v i  s z á r m a z é k a i  

is az adatok jelentése, gyakori, jellemz# volta stb. alapján kerülnek be 

a szótárba, a f#nevesült -i és -s képz#s származékok azonban rendsze-

rint címszóvá válnak. Az -s képz#s alakok a képz# gazdag poliszémiája 

miatt különösen gondos mérlegelést igényelnek. 
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2.3.1.3. Ragos és jelezett alakok címszóvá válása 

Bizonyos esetekben a szótár eltér attól az alapelvt#l, hogy címszavává 

alapalakban álló egyszer, vagy összetett szavak válhatnak. Ha egy szó kizáró-

lag r a g o s  vagy j e l l e l  e l l á t o t t  a l a k b a n  él a nyelvben, ebben az alakjá-

ban címszavasul. Ebbe a kategóriába többnyire birtokos személyjeles alakok 

(iafia, kelte stb.) tartoznak, alakjukra a szócikkfej grammatikai megjegyzése 

is utal, ennek formáját l. külön. 

Ha egy szó toldalékos alakja olyan szótári jelentést hordoz, amely eltér az 

alapalak jelentéseit#l, többnyire a ragtalan címszótól elkülönülve önálló címszó 

lesz, szófajváltását az önálló szófaji meghatározás is jelöli, pl. el�bb hsz (min#-

sítésében az ÉKsz.-t#l eltér#en nem kf-ú hsz szerepel), aránylagosan hsz. Ha 

nem indokolt önálló címszóvá tenni egy szó sajátos jelentést hordozó ragozott 

alakját – általában akkor, ha még viszonylag transzparens benne az elemek 

jelentése –, az eredeti címszó alatt önálló jelentésben vagy jelentésárnyalatban 

szerepelhet. Ilyenkor a jelentésszám után grammatikai megjegyzés utal jelen-

téshez kötött alakjára, illetve a megkezd#dött szófajváltásra: alapjárat fn 2b. 

(-on raggal, hsz-szer,en) ’visszafogottan, mérsékelten, minimális er#vel’; ár1 

fn 1a. (birtokszóként -n raggal, hsz-szer,en) (rég) ’értékének megfelel# össze-

gért’; becsszó fn 1a. (-ra raggal hsz-szer,en ’〈állítás igaz voltának v. ígéret 

kötelez# érvényének meger#sítésére, nyomatékosítására〉’. 

Az Nszt. a morfematikus különbségek miatt önálló címszóvá teszi a tolda-

lékelemmel, illetve anélkül a z o n o s  l e x i k a l i z á l ó d o t t  j e l e n t é s t  hor-

dozó szavakat is, pl. akármily ~ akármilyen, bármely ~ bármelyik, vala-

hogy ~ valahogyan. (A korábbi értelmez# szótárak e határozószókat egy szó-

cikkben dolgozták fel, címszóvá a toldalékos változatot emelve, s alakváltozat-

ként kezelték a ragtalan formát.) A latinos -us végz#dés megléte vagy hiánya is 

indokolja az eltér# alakok külön szócikkbe kerülését, az ÉKsz. megoldásához 

hasonlóan jelentéskülönbség és önálló származékok nélkül is külön szócikkbe 

kerülnek a latinos, illetve a rövid formák. Önálló címszó lesz tehát a dialóg és 

a dialógus, a holland és a régies hollandus, a konfúz és a konfúzus is, és 

természetesen külön szócikkeket alkot a humán – humánus, komplex – 

komplexus (– komplexum), amelyekben a jelentések elválnak. 
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Ehhez hasonlóan ragos alakjukban lesznek címszavak azok a mondatszó-

vá, indulatszóvá vált, többségükben f#névi eredet,, gyakran eufemizmussal 

motivált szavak, amelyek általában enyhébb káromkodásként, szitkozódásként 

használatosak, pl. ántiját, árgyélusát. Ha a szó f#névi, melléknévi szófajjal 

alapalakban, ragtalanul is használatos, akkor így is címszóvá válik, de önálló 

címszóvá tesszük birtokos személyjeles és tárgyragos alakját is mondatszóként. 

Lesz tehát, áldó és áldóját, isten és istenét, teremtette és teremtettét. Az 

esetleges 2. személy, alakokat is a 3. személy, címszónál vesszük fel (tehát a 

kutyafádat a kutyafáját címszóhoz kerül). Ezekben az esetekben a ragozható-

ságot kerek zárójeles grammatikai sajátosságként tünteti fel a szócikk, hason-

lóan ahhoz, ha nével#vel is használatos a szó, pl. áldóját msz (hat ne-vel, 

egysz 2. és 3. sz-, birt szjellel); kutyafáját msz (hat ne-vel, 2. sz-, birt szjellel, 

tbsz-ban is). 

Ragos vagy jellel ellátott alakot tehát kizárólag abban az esetben emelhe-

tünk címszóvá, ha ebben a toldalékos formában szófajváltáson ment keresztül, 

önálló szóvá vált, s már nem tekinthet# az alapszó paradigmatikus változatá-

nak. Ezért nem lesznek címszavak – eltér#en az ÉKsz. megoldásától – a f#névi 

mutató névmás ragozott alakjai (pl. abban, ett�l), csak abban az esetben, ha 

szófajváltáson mentek keresztül, és határozószóvá váltak. 

A szófajon kívül a többi grammatikai sajátosság – így a címszó nyelvtani 

formájára utaló megjegyzés is – mindig kerek zárójelben, a szófajtól elkülönöl# 

önálló szócikkegységben szerepelnek. Ugyanígy kerül be a szócikkbe a címszó 

személyjelezhet#ségére utaló grammatikai megjegyzés a szótári címszóvá váló 

hozzá, utána típusú névmások szócikkeibe. A példamondatokban különböz# 

személy, alakok állhatnak, akárcsak azoknak a címszavaknak a szócikkeiben, 

amelyeknél a szó belsejében mutatható ki a birtokos személyjel, s amelyeknél 

ugyancsak mind a hat személyjeles alak létezik: létére (létemre, létedre stb.), 

magafajta, magakorú stb. A személyes névmás személyjeles formában címszó-

vá váló rendhagyó határozói eseteinek, illetve a személyjeles határozószóknak 

azok az alakjai, amelyekben a személyes névmás mint nyomatékosító elem 

megjelenik (pl. énhozzám, illetve �utána), nem kerülnek el#tagjuk szerinti bok-

rosított szócikkbe, vagyis nem kapnak köt#jeles én-, te- stb. címszót. A hozzá, 
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utána stb. példamondatai között azonban fölveend# olyan idézet is, amelyben 

ilyen alakok szerepelnek (tehát a hozzá címszóban szerepelhet az énhozzám 

is). 

2.3.1.4. Szókapcsolatokból elvont címszavak 

Ha egy szó kizárólag r a g o s  f o r m á b a n  é r t e l m e z e t t  s z ó k a p c s o -

l a t  e l e m e k é n t  fordul el#, s vezérszava lenne a szókapcsolatnak, a toldalé-

kos alakból e l v o n t  n o m i n a t i v u s a  lesz címszó.27 Az ilyen címszavak szög-

letes zárójelben állnak, szókapcsolatuk kidolgozása pedig az értelmezett szó-

kapcsolatok egységében történik (ennek szabályaival külön fejezet foglalkozik), 

pl. [vérszem], [foghegy], [közkéz]. (Természetesen e konkrét szavak cím-

szóként csak akkor kerülnek szögletes zárójelbe, ha nincs szóadatuk, illetve 

szabad szókapcsolati el#fordulásuk.) 

Az ilyen típusú szavakat, amelyek a szinkrón nyelvállapotban csak értel-

mezett szókapcsolat elemeként élnek, a köznyelvi értelmez# szótárak teljes 

szókapcsolatként címszavasítják, pl. a vérszem szó a vérszemet kap kifejezés-

ben vált címszóvá az ÉrtSz.-ben és az ÉKsz. mindkét kiadásában. A nagyszótá-

ri korpusz történeti vonatkozásai miatt ebb#l a szempontból különösen is gon-

dos átvizsgálást igényel, gazdagabb lehet ugyanis olyan lexémákban, amelyek a 

mai nyelvérzék szerint kizárólag értelmezett szókapcsolat elemeként fordulnak 

el#, de még 1772 után is éltek szabad szókapcsolatokban. B#ven találhatók 

szóadatok a nagyszótári korpuszban például a vérszemre a 19. századból: vér-

szemre kap (b#ven adatolható az 1800-es évekb#l, utolsó adata 1936-ból Szabó 

Dezs#t#l), vérszemet nyér (1805–1809 Horvát István), sólyomi vérszemmel 

(1834 Czuczor Gergely), vérszemekkel agyarkodik (1850 k. Szemere Miklós), vet 

vérszemeket (1858 Czuczor Gergely), s#t szótári címszó Baróti Szabó Dávid 

Kisded szótárának 1784-es kiadásában. A dugába d�l szókapcsolat (így teszi 

címszóvá az ÉKsz. és az ÉKsz.2) duga szava ugyancsak felbukkan a korpusz-

ban önállóan, valamint a dugafa összetételben is. A duga szót az ÚMTsz. a 

                                                 
27 Ezt a típust mint frazeológiai egységek unikális komponenseit vizsgálja Forgács Tamás a 
SzólKm. anyaga és saját szinkrón korpusza alapján (vö. Forgács 2003a: 421–427, 2007: 
217–227). 
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donga1 alakváltozataként dolgozza fel, és szócikkében felveszi a melléknévi 

érték, dongába d�t értelmezett szókapcsolatot is, mivel annak jelentése még 

konkrét: ’rossz, összed#lt 〈hordó〉’. Hasonló a hadilábon áll szókapcsolat hadi-

láb szava, amelynek viszonylag sok el#fordulása található még 1772 utánról is 

a korpuszban, akárcsak a békeláb szónak: hadi lábra vannak rendeltetve 

(1790), hadilábra tétetnek (1813) stb., de még 1884-b#l Pulszky Ferenct#l is 

(törvények, hadiláb és foglalatosság nélkül). Hogy e típusnak mennyire bizony-

talan volt korábbi szótári kezelése, arról jól tanúskodik, hogy a hadilábon áll 

az ÉKsz.-ben egyrészt megtalálható példaként az áll1 ’vmely viszonyban van 

vkivel, vmivel’ jelentésében, másrészt – átvitt jelentésében – értelmezett szó-

kapcsolatként is szerepel a hadiláb címszóban. Szintén különböz# igékkel 

kapcsolódik össze a jellemz#en -en ragos használatú bagóhit szó, s#t nominati-

vusban is el#fordul a korpuszban: bagóhit fn (rendsz. -en raggal, hsz-szer,en) 

(nyj) bagolyhit ’ törvényes házasságkötés nélküli élettársi kapcsolat; vadhá-

zasság’: Meg kell esküdnünk, különben bagolyhiten kell élnünk | [az esztergo-

mi parasztság] a legcifrábban káromkodik … s a bagóhit  is meggyökerezett 

benne | Összütt vagyunk, bagóhiten. De most, zalavári búcsura megesküdök 

vele. A három gyerek mián. 

Ezek a szavak tehát, ha szóadatokkal is rendelkeznek, nem szögletes záró-

jelben – tehát mintegy jelezve, hogy elvont alakokról van szó – kerülnek a szó-

tárba, hanem tényleges címszóvá válnak, és értelmezéssel, valamint szabad 

szókapcsolati példákkal kidolgozott jelentést is kapnak. Mindazonáltal nem 

lehet kizárni, hogy az Nszt. szöveggy,jteményében található olyan adat, amely 

szögletes zárójeles címszót igényel. Természetesen e szavak értelmezett szó-

kapcsolati el#fordulását a szóadatoktól elkülönítve, önálló szócikkegységben 

dolgozza ki a szótár. 

Ha egy közszó önálló adatként nem, csak értelmezett szókapcsolat vezér-

szavaként, de alapalakban fordul el#, akkor természetesen önálló címszóvá 

válik. (L. még a frazeológiáról szóló részt.) 
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2.3.1.5. Tulajdonnévi címszavak 

A szókapcsolatból elvont címszavakhoz hasonlóan szögletes zárójeles cím-

szóvá válhatnak azok a tu la jdonnevek, amelyek vezérszói szerepet töltenek 

be köznyelvi jelntés, értelmezett szókapcsolatokban. Szófaji min#sítésük után 

kerek zárójeles grammatikai megjegyzés utal tulajdonnévi voltukra, illetve 

frazeológiai szerepükre. Ha viszonylag sok, különböz# jelentésbe sorolható 

szókapcsolat tartozik a tulajdonnévi címszóhoz, ezeket jelentésekbe sorolhat-

juk akkor is, ha a tulajdonnévi címszó maga csupán egyetlen jelentéssel bír. Pl. 

a [Boldogasszony] fn (tulajdonnév, értelmezett szókapcsolatok elemeként) 

szócikkben a Boldogasszony csipkéje, Boldogasszony haja, Boldogasszony pa-

pucsa stb. értelmezett szókapcsolatok az 1. ’〈Jellemz#en vmely különleges illa-

tú, ill. gyógyászati célokra hasznosított növény elnevezésének részeként.〉’ je-

lentésbe sorolódnak a 2. ’〈Naptári id#egység nevének részeként.〉’ jelentésbe a 

Boldogasszony hava és a Boldogasszony napja frazémák kerülnek, s önálló je-

lentést alkot a Boldogasszony ágya ’〈az anya szülés közbeni és utáni állapotá-

nak jelképeként is:〉 a szülésre készül#d# asszony számára vetett ágy, amelyben 

gyermekágyasként is fekszik’ értelmezéssel.  

2.3.1.6. Több szóból álló címszavak 

Bizonyos esetekben címszóvá válhat az i g é b # l  és a m a g á t  v i s s z a -

h a t ó  n é v m á s i  t á r g y b ó l  álló szerkezet. Ha az ige mellett a magát visz-

szaható névmási tárgy áll, a következ# eljárást követjük:  

1. Ha az ige tárgyas, s mellette a magát-on kívül más tárgy is található, 

akkor a címszóban a névmás nem szerepel, legföljebb a jelentésekben válik szét 

a visszaható alak a más tárggyal el#forduló jelentést#l, ha ez indokolt. Pl. a 

kicsinosít ts ige esetében nincs szükség a magát, illetve egyéb tárgyak szerinti 

szétválasztásra, mert az ige jelentése azonos a kicsinosítja magát vagy a kicsi-

nosítja a lányát szabad szókapcsolatban. Az ÉrtSz. azonban az elszán ts igé-

ben szétválasztja a jelentéseket, hiszen az elszánja magát szókapcsolat definí-

ciója ’vmilyen elhatározásra jut’, a szótár azonban (rég, költ) min#sítéssel az 

elszán ige más jelentését is felveszi: ’elhatározásával vkinek szán, rendel, jut-
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tatni kíván vkit’. Ugyanakkor az ÉKsz.-ben, ahol ez utóbbi jelentést nem dol-

gozzák ki, elszánja magát a címszó. 

2. Ha egyébként tárgyatlan ige tranzitív formában kizárólag a magát tárgy 

mellett fordul el#, illetve ha az ige mellett nem képzelhet# el más tárgy, az igét 

és a visszaható névmást vesszük fel címszóként, pl. megmakacsolja magát. 

Természetesen ha homonim igék közül az egyik csak a magát tárggyal együtt 

fordul el#, akkor annak címszava magátos lesz, a másik pedig nem kap index-

számot. (Így kellene címszavasítania az árt1 és árt2 címszavakat az ÉKsz.-nek, 

mivel az árt2 kizárólag a magátos formát ismeri: vmibe ártja magát. Az Nszt. 

adatai között az árt2 más jelentésére is található adat, ezért az nem a magát 

tárggyal együtt lesz címszó, hanem indexszámot kap, viszont igeköt#s változa-

ta a visszaható névmással együtt válik címszóvá: beleártja magát.) Az önálló 

jelentésbe kerül# i g é b # l  +  m a g á t  t á r g y b ó l  álló szerkezet felvételére 

vonatkozó utasításokat l. kés#bb. 

Jóllehet az ÉKsz. és az ÉrtSz. némelyik kett#s határozót több szóból álló 

címszóvá emeli (pl. tövir�l hegyire, szegr�l végre), ezek az egyetlen mondatrészi 

funkciót betölt# szerkezetek soha nem lesznek címszóvá az Nszt.-nem, hanem 

– ha jelentésük állandósult, és frazémaként viselkednek – értelmezett szókap-

csolatként dolgozzuk fel #ket (részletesen l. ott). 

Több elem, címszóként kivételesen szó értékben használt idegen eredet, 

szókapcsolatokat, illetve prepozícióval együtt használt idegen szavakat is felve-

szünk (pl. alma mater, a capella stb.), ha más szókészleti elemekkel nem kap-

csolódnak, illetve egységes alakulatként lexikalizálódtak. 

2.3.1.7. Igeköt�k és igeköt�s igék 

Annak ellenére, hogy példamondatokban feltehet#leg igen korlátozott 

számban fordulnak el# önálló (ige nélkül álló) igeköt#k, természetesen az ige-

köt#k egy vagy – gyakrabban – több szófajú önálló címszavai lesznek a szótár-

nak. Az igeköt# jelentéseit rendszerint igeköt#s igei példák illusztrálják, adato-

lásuk a bokrosított szócikkekéhez hasonló. Ennek részleteivel a bokrosításról 

és a példamondatokról szóló fejezet foglalkozik. 
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2.3.1.8. A címszó, valamint a hangalaki és grammatikai változatok 

viszonya 

Az alakváltozatok egy részénél nem könny, eldönteni, hogy melyik legyen 

címszava a szótárnak, illetve hogy egy szócikkbe kerüljenek-e az adott változa-

tok, vagy külön címszóvá váljanak. A döntésben segíthetnek a köznyelvi szótá-

rak, többnyire hozzájuk igazodik az Nszt. is, az alakpárok közül a köznyelvben 

uralkodó formát teszi címszóvá (pl. a keresztény ~ keresztyén szópár keresz-

tény, az advent ~ ádvent advent, a fel ~ föl fel, a lábas ~ lábos lábas címszót 

kap). 

Nem kapnak külön címszót azok a szavak, amelyeknek különböz# t#válto-

zatai is el#fordulhatnak szótári, vagyis alanyi ragozás, egyes szám 3. személy, 

alakként, hacsak nem társul jelentéskülönbség a különböz# alakokhoz. Ez a 

jelenség leginkább az sz-es, d-s és v-s változatot (alkuszik ~ alkudik, növekedik 

~ növekszik, törekedik ~ törekszik), az sz-es és d-s változatot (furakodik ~ fu-

rakszik, verekedik ~ verekszik), illetve sz-es és z-s változatot (igyekszik ~ igye-

kezik, szándékszik ~ szándékozik) mutató igék esetében fordul el#. Annál is 

indokoltabb ezeknek a szavaknak az egy szócikkben tartása, mert toldalékjaik 

különböz# t#változatokhoz kapcsolódnak, de egy paradigmatikus alak rendsze-

rint csak egy t#vel fordul el#. (De lehet pl. feküdve és fekve, aludhat és alhat, 

áramolnak és áramlanak is.) Nemcsak a tövek, hanem a képz#k hangalakvál-

tozatai szerinti alakok (pl. -z/-dz) esetében is hasonlóan döntünk. Természete-

sen az ugyanabból a t#b#l hasonló funkciójú, de különböz# képz#kkel létreho-

zott szavak mindig külön szócikkbe kerülnek, pl. a síel és sízik, gondolkodik és 

gondolkozik szópárok mindkét tagja címszó lesz. Külön szócikkbe kerülnek pl. 

az -ódik, -�dik, illetve -ózik, -�zik képz#s szavak és ezek rövid o-s változata (te-

hát az aggodik és az aggódik két szócikk lesz), valamint a produktív -int, illet-

ve a gyakorlatilag improduktív -ant/-ent képz#vel (vö. Ruzsiczky 1961: 352–

353) alkotott szavak (pl. koppant és koppint; kattant és kattint, bár ez utóbbit 

az ÉKsz. összevonja) stb. 

Ha az alakváltozatokhoz egyértelm,en jelentéskülönbség társul (szóhasa-

dás esetén), mindkét alakot fölvesszük címszóként, s#t az is el#fordulhat, hogy 

az egyik alak indexessé válik, ha valamelyik hangváltozat mindkét jelentésben 
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szerepel (pl. a fogózik ’fogócskát játszik’ jelentését az önálló fogózik1 szócikk-

be kell fölvenni, mivel a fogódzik ’kapaszkodik, fogódzkodik’ címszó fogózik 

alakváltozata miatt lesz fogózik2 utaló szócikk is). 

Önálló címszóvá válnak az alakváltozatok akkor is, ha az eltér# változatok 

mindegyike származékok alapszavává vált. Pl. külön szócikk lesz az angol – az 

angolkór, angolos stb. alapszava – és a más t#változatú ánglius (az anglius 

ennek alakváltozata), amelynek az anglicizmus, anglikán stb. a származé-

kai. 

Létezhet ugyanannak az igének ikes és iktelen változata is (pl. ször-

föz/szörfözik), amelyek közül a gyakoribb, köznyelvibb forma válik címszóvá, és 

a források szerint a köznyelvi alaktól eltér#en, szórványosan, esetleg valami-

lyen megszorítással (pl. lexikai min#sítéssel) használt grammatikai változatot 

pedig a hangalakváltozatokhoz hasonlóan kezeljük (l. külön pontban). Ezt a 

megoldást akkor is, ha az ikes és iktelen alak eltér# t#változattal jelenik meg, 

vagyis az -ik rag a hangzóhiányos t#höz kapcsolódik (áramol ~ áramlik, fuldo-

kol ~ fuldoklik). Ha az ikes, illetve iktelen alakhoz jelentéskülönbség társul, 

hasonlóan más alakváltozatokhoz, ikes és iktelen címszót is fölveszünk (lesz pl. 

ágaz ’gallyaz, ágaitól megfoszt’ és ágazik ’ágakat hajt’, ’ágakra szakad’ , ha-

jol ’görbült testtartást vesz fel’ és hajlik ’ívelt alakúvá görbül’, szagol ’szagot 

érzékel’ és szaglik ’szagot áraszt’ címszó is). Az igeköt#s változatok ikességét 

természetesen nem az alapige, hanem az igeköt#s változatok alapján határoz-

zuk meg. 

Az önálló címszóvá nem váló hangalak- vagy grammatikai változatokat ki 

lehet emelni a szócikkfejben, ezt l. alább az alakváltozatokról rendelkez# külön 

részben. 

Az értelmezésekben a köznyelvi (címszóvá lett) változatot használjuk, ki-

véve az e-s/ö-s pároknál, amelyeknek használatát els#sorban a jóhangzás szabja 

meg. 
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2.3.2. A szófaji min�sítés 

Az Nszt. grammatikai vonatkozású szerkesztési elveinek kialakításakor 

arra az alapkérdésre kell legel#ször is válaszolni: egyáltalán részét képezze-e a 

szótári leírásnak a címszavak szófaji min#sítése. Amennyiben pedig e kérdésre 

igenl# válasz születik: 

• milyen legyen a címszó és a szófaji min#sítés viszonya; 

• mit tekintsen a szótár egy, illetve több szófajú szónak, hogyan kezelje e 

típusokat; 

• milyen szófaji rendszer bázisán álljon a lexikográfiai elemzés, hogyan 

viszonyuljon egymáshoz a szótári hagyomány és az újítás; 

• milyen szófaji min#sítéseket használjon a szótár; 

• hogyan érvényesíthet#k a szótár történeti jellegéb#l adódó szempontok 

a szófaji min#sítés esetében; 

• milyen módon kezelje a szótár az alkalmi jelleg, szófaji módosulásokat; 

• milyen módon tükrözze a szótári értelmezés a szófaji meghatározottsá-

got. 

A szófaj feltüntetése a lexikográfia történetében, illetve a különböz# szótá-

ri m,fajok tekintetében nem szükségszer,en jellemz# még egynyelv, szótárak 

esetében sem (nem ad szófaji min#sítést például a SzófSzt., a TESz., az MTsz., 

részlegesen, csak bizonyos szófajok esetében ad a SzinSz.), a magyar értelmez#, 

illetve értelmez# jelleg, szótárak dönt# többségében azonban hagyományosan 

megjelen# elem a szófaji min#sítés: „Egyes szóknál, milyen közönséges gram-

matikai szabályok s mint adassanak el#: a szótár dolgozását eszközl# társaság-

nak elveit#l függ, s azt, minthogy nagy grammatikánk még nincs, itt el#re 

meghatározni nem lehet. […] A szók különösebb grammatikai tulajdonainak 

meghatározása már szorosabban kivántatik. Meg kell tudniillik határozni, me-

lyik szó miféle beszédrész, név-e, ige-e? s továbbá f#- vagy mellék-név-e? cse-

lekv# vagy szenved# ige-e stb. Mert ett#l függ mind a nevek, mind az igék ra-

gozása.” (CzF. 1862: 4). S valóban: az értelmez# szótárban, különösképpen egy 

nagyszótárban a szófaj feltüntetése mint a szó grammatikai jelentésének legál-

talánosabb megjelölése elengedhetetlennek t,nik, hiszen e min#sítés az adott 
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lexéma morfológiai és szintaktikai viselkedésére, más kategóriákkal való 

együttállásának lehet#ségére vonatkozóan ad olyan információt, amely a szó 

funkciójának, jelentésének egyértelm,vé tételéhez szükséges. Egyben a szófaji 

min#sítés behatárolja azoknak a morfológiai és szintaktikai jelenségeknek a 

körét, amelyeket szemantikai vonatkozásuk miatt valamely címszóhoz, szófaj-

hoz vagy jelentéshez kötötten külön megjegyzésben fel kell tüntetni: ebbe a 

körbe ugyanis nem tartoznak bele azok a jelenségek, amelyek az adott szó szó-

faji meghatározottságából, szóosztályi besorolásából rendszerszer,en követ-

keznek Az Nszt. szerkesztési szabályzatának kialakításakor az tehát egyértel-

m, volt, hogy a minél teljesebb lexikográfiai leírás érdekében szófaji min#sí-

tésnek szerepelnie kell szócikkekben, legalábbis a címszóvá váló szavak eseté-

ben. 

Az Nszt.-nek a címszavak összefüggésében megfogalmazott álláspontjának 

kialakításakor – ti. hogy megengedi-e a poliszémiát, vagy jelentésváltozás ese-

tén csak a homonimiát fogadja el – a szótár szófaji rendszerének vonatkozásá-

ban azt jelentette, hogy világosan állást kellett foglalni a tekintetben is, hogy új 

lexémát hoz-e létre egy szó lexikalizálódott szófajváltása, több lexikai szófaja 

(vagyis: a többszófajúságot a poliszémia vagy a homonímia körébe tartozónak, 

vagy a kett# határán mozgó jelenségnek tartja-e, vö. Pusztai 1999: 199). Az, 

hogy a szótár egy vagy több szócikkben dolgozza-e fel a széttartó jelentésfejl#-

déssel létrejött több szófajú szavakat, látszólag csak formai, de tartalmi szem-

pontból is jelérték, és a szótárhasználat gyakorlati szempontjából sem elha-

nyagolható kérdés. A különböz# szófajok egy szócikkben tartása meggy#z#dé-

sünk szerint árnyalja a szótári ábrázolás lehet#ségeit. A szófajok és jelentések 

sorrendje és hierarchikus viszonyrendszere tükrözi a köztük lev# szorosabb-

lazább szemantikai kapcsolatot, illetve – különösképpen egy történeti jelleg, 

szótár esetében – a jelentésfejl#dést. 

Az Nszt. adatoló jellege szintén amellett szólt érvként, hogy a külön szó-

fajok ne kerüljenek önálló szócikkbe. A szótár, amely szükségszer,en rögzít és 

állandósít, kategóriákba sorol gyakran még átmeneti stádiumban lév#, illetve 

egyértelm,en el nem dönthet#, be nem sorolható jelenségeket, egy szócikken 

belül e paradox jelenségeket is jobban tudja kezelni. A szótári feldolgozás nem 
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is alkalmas arra, és nem is várható el t#le, hogy a maga árnyaltságában és ta-

goltságában tükrözze a nyelvtanok szófaji rendszerét, arra még kevésbé, hogy 

szófajelméleti kérdésekben kifejt# módon állást foglaljon. Nem a szótár felada-

ta eldöntetni például, hogy a mondatszó vagy a névmás szófajnak tekinthet#-e, 

esetleg valamilyen egyéb – szemantikai vagy funkcionális – kategóriát jelöl-e 

(vö. Kenesei 2000: 94, 111), ugyanakkor az ilyen min#sítés elengedhetetlen a 

szó lexikográfiai jellemzéséhez, szemantikai és grammatikai viselkedésének 

egyértelm,sítéséhez. A szótár m,fajából adódóan szükségszer,en egyszer,sít, 

illetve a vitatott kérdésekben valamilyen módon állást foglal: egyrészt pusztán 

azzal, hogy egyszerre csak egy min#sítést kaphat egy szó, másrészt a korpusz-

alapú szótár az adatok módszeres, elemz# feltárásával. 

E nehézséget jól mutatják a melléknévi és f#névi kett#s szófajú szavak 

névszói állítmányú szerep, els# el#fordulásának esetei. Mivel a szótár minden 

jelentésében kötelez#en megadja az 1772 utáni els# példamondatot, a szótár-

írónak abban az esetben is szófajba kell sorolnia az els# el#fordulást, amikor 

annak szófaji hovatartozása gyakorlatilag eldönthetetlen. Ezekben az esetek-

ben a lexikográfus a gyakoriság, a jellemz# használat, az egyértelm,en beso-

rolható adatok id#beli megoszlása stb. alapján csak valószín,síteni tudja a szó-

fajt. 

Magának a szófaji rendszernek a kialakításakor két, egymással tulajdon-

képpen ellentétes szempontot kellett szem el#tt tartani. Egyrészt világos volt, 

hogy minden nehézség ellenére hozzá kell nyúlni az ÉrtSz. és az ÉKsz. – még 

az ÉKsz.2-ben is változatlanul hagyott – szófaji rendszeréhez: újra kell gondol-

ni az alkalmazott szófaji kategóriák, szófaji altípusok listáját, illetve a konkrét 

lexikográfiai elemzésben az adatok alapján, gyakran éppen a feldolgozott kor-

szak szinkrónián túlnyúló volta miatt módosítani kell jó néhány címszó és je-

lentés szófaji besorolását. Másrészt egyértelm,nek t,nt az is, hogy csak olyan 

rendszert szabad alkalmazni, amely újításai ellenére sem szakít teljesen a szó-

tári hagyománnyal, és az újításokkal, módosításokkal nem veszélyezteti a szó-

tár használhatóságát. A rendszer kialakításakor az sem volt elhanyagolható 

szempont, hogy a szótár történeti jellege miatt bizonyos szófaji kategóriáknak 

a diakrón szemlélethez kell igazodniuk, és egyes szóosztályok besorolásakor 
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történeti nyelvtani megfontolásokat is érvényesíteni kell, illetve ki kell alakí-

tani azokat a megoldásokat, amelyek lehet#vé teszik az átmenti jelenségek, a 

szófajváltás, a grammatikalizációi még le nem záródott folyamatainak szótári 

kezelését. 

Az Nszt. grammatikai leírásának alapját a fenti szempontok nyomán – hi-

szen célszer,nek látszik, hogy a lexikográfus többé-kevésbé egy rendszer mel-

lett kötelezze el magát – a 2000-ben, tehát a szótári korpusz lezárásának évé-

ben megjelent Magyar grammatika adja. A szófaji min#sítések, alaktani kate-

góriák dönt#en ehhez igazodnak, e nyelvtan megoldásaitól azonban pontosan 

meghatározott és indokolt esetekben eltér az Nszt. 

2.3.2.1. A szófaji min�sítés formája 

A szócikkfejben a szófaji min#sítés a címszó után áll, a szótári gyakorlat 

szerinti rövidített formában adjuk meg normál álló bet,vel. Ezen a helyen áll-

hat csupán egyetlen szófaj (az egy szófajú szavak esetében, pl. akció fn), illetve 

több szófaji min#sítés (a több szófajú szavaknál). Ezeket az álló bet,kkel sze-

dett és köt#szóval kapcsoljuk össze akkor, ha két szófajú a címszó (pl. acél fn 

és mn, csonka mn és fn ), illetve v e s s z # v e l  +  az é s  köt#szóval, ha kett#-

nél több szófajú (pl. áruló mn-i ign, mn és fn). 

Az igék ts, illetve tn min#sítése önálló szócikkegységbe kerül, normál álló 

bet,kkel. Ha tárgyas és tárgyatlan jelentések is találhatók a szócikkben (ezek 

szétválasztását l. a jelentésr#l szóló részben), a címszót követ#en szófaji min#-

sítésként csak i g e  szerepel, a t s , illetve t n  alkategória megjelölése csak a 

jelentésszám után következik (pl. adózik ige 1. tn (átv is) ’adót fizet’; 1a. ts 

’〈vmilyen összeget〉 adóként fizet’). Ha azonban minden jelentésre érvényes a 

tárgyas vagy a tárgyatlan min#sítés, akkor ennek min#sítése közvetlenül a 

címszó után, a grammatikai blokkon belül, a szófaji min#sítés el#tt következik 

(pl. árad tn ige). Ha egy igének van ugyan tárgyas és tárgyatlan jelentése is, de 

egy jelentésen belül a f#jelentés és minden jelentésárnyalata azonosan viselke-

dik tranzitivitás szempontjából, csak a f#jelentés élén kell megadni a ts, illetve 

tn min#sítést. Tárgyas igealak tárgy nélküli használata esetén a tranzitivitást 

nem jelöli a szócikk, hanem a használatra utaló grammatikai megjegyzést tün-
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tet fel (az ennek módjára, illetve az egyéb nyelvtani megjegyzésekre vonatkozó 

utasításokat l. külön). 

2.3.2.2. Több szófajú szavak kezelése 

A több szófajú címszó adatait szófajok szerint szét kell válogatni, s külön 

blokkokba kell rendezni. A szófaji blokk új bekezdést nyit a szócikkben, ennek 

élén a szófaji fej áll, majd ezt követik a jelentések, jelentésárnyalatok ugyan-

olyan struktúrában, mint az egy szófajú szavak esetében. A szófaji fejben a 

szófaji egységet jelöl# félkövér római szám után normál álló bet,vel áll a szófaji 

min#sítés, amelyet a szófajra vonatkozó grammatikai megjegyzések és lexikai 

min#sítések követhetnek, ugyanabban a sorrendben, mint a szócikkfejben. 

Bizonyos szavakat a grammatikák és a szótárak is hagyományosan több 

szófajúnak min#sítenek. Ilyenek a népnevek, a színnevek, számnevek, a nap-

szakokat megnevez# szavak stb., a köznyelvi értelmez# szótárak azonban az 

anyagnevek esetében jelz#i használatot különböztetnek meg, s a népnevek ese-

tében sem következetesek. Az Nszt.-ben ezeknek a szavaknak mindkét szófaját 

ki kell dolgozni, adatolni kell, akkor is, ha az ÉKsz. vagy az ÉrtSz. nem tünteti 

fel a két szófajt. Két szófajú lesz tehát az apacs ’indián’ (apacs1 címszóval), 

amely a korábbi szótárakban csak f#névi min#sítést kapott, s a Magyar gram-

matikához hasonlóan az Nszt. is több szófajúként dolgozza fel az anyagneveket 

(fa, b�r, ezüst stb.). 

Nem tekinti viszont kett#s szófajúnak a szótár a mértékjelöl# szavakat és 

a mennyiségneveket (liter, zsák, darab stb.), amelyeket pedig a Magyar gram-

matika (2000: 140) többes szófajúnak tart. Ezekre a szavakra önmagukban 

sem a milyen, sem a mennyi szóval nem kérdezhetünk, valójában számnévi 

jelz#jükkel együtt jelentenek mennyiséget. A Magyar grammatika szerint a 

mértékjelöl# szerkezetekben a mennyiségjelz# kötelez# vonzat, tehát „ha ezek 

a f#nevek jelz# nélkül állnak, akkor az elliptikus szerkezetek ’egy’-et jelente-

nek” (2000: 138). Ezeknek a szavaknak a kett#s szófajúságát az is bizonyta-

lanná teszi, hogy tovább lehet képezni #ket a -nyi melléknévi mértékképz#vel: 

liternyi, maroknyi stb. Az Nszt. tehát f#névi szófajukon belül különbözteti meg 

jelz#i használatukat (ezt l. kés#bb a grammatikai megjegyzésekr#l, illetve a 
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jelentések elhatárolásáról szóló fejezetben), hasonlóan sok más f#névhez, 

amelynek jelz#i használata gyakori (foglalkozásnevek, nemet kifejez# szavak 

stb.). 

Az Nszt. a szófaji egységek sorrendjét hasonló szempontok szerint állapítja 

meg, mint a jelentésekét, tehát nem ragaszkodik az id#rendhez, bizonyos ese-

tekben azonban figyelembe veszi a jelentésfejl#dés kronológiáját. A mellék-

nevesült vagy határozószóvá vált igenevek esetében például a szócikk belseji 

utalásként megjelen# igenévi szófaj mindig megel#zi a melléknévi vagy határo-

zószói szófajt, még ha az elterjedtség, gyakoriság stb. alapján ez indokolatlan-

nak látszik is. (L. még a címszavakról szóló rész melléknévi igeneveket tárgya-

ló szakaszát, illetve az utalózásról szóló részt). 

2.3.2.3. Szófaji kategóriák 

A feltüntetett szófajok listájának megállapításánál az Nszt. figyelembe 

vette a szófaji kutatások eredményeit, de tekintettel volt a lexikográfiai ha-

gyományra is, akárcsak e min#sítések rövidítésében. A szótár bizonyos esetek-

ben szófaji min#sítésként (vagyis adatbázisában e szövegegység azonosítására 

szolgáló címkével megjelölve) vesz fel olyan kategóriákat is, amelyek nem te-

kinthet#k a szó klasszikus értelmében szófajnak. 

A Magyar grammatika megoldásához igazodva s z e m é l y e s  n é v m á s -

n a k  min#sítjük a hozzá, vele, utána típust. A 3. személyben kétféle – személy-

jeles és személyjel nélküli – alakot mutató lativusi jelentés, névmásokat, pl. 

alá – alája, bele – beléje, fölé – föléje, a korábbi szótári gyakorlattól eltér#en 

következetesen egy szócikkben tartja az Nszt., már csak a többi paradigmati-

kus alak egybeesése miatt is. A személyjel nélküli, gyakran több szófajú címszó 

személyes névmási szófaji fejében a szófaji min#sítés után kerek zárójeles 

grammatikai megjegyzésként kell utalni az egyes szám 3. személy személyjeles 

alakjára: pl. bele szem nm és ik I. szem nm (egysz 3. sz-ben beléje alakban is). 

Összefoglalóan s e g é d s z ó  min#sítést kapnak a mondatrészteremt# és a 

szóalakteremt# segédigék és egyéb igei származékok (lehet, volta, fog, volna 

stb.), amelyek természetesen többes szófajúak is lehetnek. 
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Új szófajként bekerült az Nszt-be a viszonyszók közé tartozó p a r t i k u l a , 

s nem sorolódik be a mondatszók közé – jóllehet annak altípusa –, hanem önál-

ló szófaji kategóriaként jelenik meg a m ó d o s í t ó s z ó  is. Ennek oka egyrészt 

az, hogy a módosítószók többsége határozószóra vagy ragos névszóra vezethet# 

vissza, másrészt, hogy a szófaj közelebbi rokonságot mutat a partikulával, il-

letve gyakrabban fordul el# szerkesztett mondat szervetlen elemeként, mint az 

interakciós mondatszók, a hangutánzó mondatszók és az indulatszók. A parti-

kulák és a módosítószók esetében fokozottan érvényesíti a szótár, hogy csak 

olyan el#fordulásukat veszi fel példamondaként, amelyben szófaji besorolásuk 

egyértelm,en megállapítható. 

Szócikkfejben, illetve szófaji blokk élén nem használatos az indulatszó ka-

tegória sem, ezek a szavak mondatszói min#sítést kapnak, hiszen – hasonlóan 

a mondatszók többi típusához – többnyire csúcsos zárójeles magyarázó értel-

mezésük funkciójukat írja le. M o n d a t s z ó k  lesznek az ántiját, istenét tí-

pusú címszavak is a második személy, alak vagy a jelz#i b#vítmény esetleges 

el#fordulása ellenére. K ö t # s z ó i  szófaji min#sítést a puszta viszonyjelölésre 

való ún. tulajdonképpeni köt#szavak kapnak, az összetett mondat tagmondatai 

között kapcsolóelemként megjelen# egyéb szavak, pl. a vonatkozó, illetve a 

megenged# jelentéstartalmú névmások, névmási határozószók esetében ezt 

nem szófaji jellemz#nek tartja a szótár, hanem olyan funkcionális sajátosság-

nak, amelyre kerek zárójeles grammatikai megjegyzés hívja fel a figyelmet: 

(ksz-ként). 

A lexikográfiai hagyomány alapján megmaradtak viszont a s z á m n é v  és 

a n é v m á s i  határozószó kategóriái (a személyes névmás kivételével a többi 

névmás határozószóként önálló címszóvá vált ragozott formájánál), s változat-

lanul b i r t o k o s  n é v m á s i  min#sítést kap az enyém, tied stb. címszó.  

A szótárnak csak a lexikalizált szófajok visszaadása a feladata, nem kell 

felvenni az alkalmi, ún. grammatikai szófajváltással létrejött szófajokat. S#t 

megengedhet#, hogy – ha szükség van rá, mert mással nem helyettesíthet# – 

az alapszófaj valamelyik jelentésében olyan példamondatot használjunk fel, 

amelyben alkalmi (grammatikai) szófajváltás ment végbe, ez leggyakrabban a 

mellékneveknél fordulhat el#. Az ÉrtSz. szócikkéb#l példa: fehér I. mn 2. ||d. 
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A kocsmáros . . . eléje tette az asztalra a bort s a szódásüvegeket, egy zöldet és 

egy fehéret; vagy hasonlóan a nagyszótári avas szócikk ’el#z# (évb#l való), ko-

rábbi, korábbról származó’ mn-i jelentésében: bort abból az avasból! 

Az Nszt. szócikkfejében és a szófaji blokk szófaji min#sítés mez#jében 

használható, illetve szófaji és kiegészít# kategóriák és rövidítésük: 

általános névmás      ált nm 

általános névmási határozószó   ált hsz 

birtokos névmás      birt névm 

f#név         fn 

határozatlan nével#     htl ne 

határozatlan névmás     htl nm 

határozatlan névmási határozószó  htl hsz 

határozatlan számnév     htl szn 

határozói igenév      hat-i ign 

határozószó       hsz 

határozott nével#      hat ne 

határozatlan nével#     htl ne 

ige          ige 

igei igenév        igei ign 

igeköt#         ik 

kérd# névmás       kérd# nm 

kérd# névmási határozószó    kérd# hsz 

kölcsönös névmás       kölcs nm 

köt#szó        ksz 

melléknév        mn 

melléknévi igenév      mn-i ign 

módosítószó       módsz 

mondatszó        msz 

mutató névmás      mut nm 

mutató névmási határozószó   mut hsz 

névutó         nu 

névutómelléknév      nu-mn 
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partikula        partikula 

prepozíció        prep 

segédszó        segédszó (segédige, -igenév stb.) 

sorszn         sorszámnév 

személyes névmás      szem nm 

törtszámnév       törtszn 

t#számnév        t#szn 

visszaható névmás      vissz nm 

vonatkozó névmás      von nm 

vonatkozó névmási határozószó  von hsz 

A szócikkfej egyéb információi között, szófaji kiegészítésként, illetve a 

grammatikai megjegyzések mez#ben használatos további rövidítések: 

tárgyas      ts 

tárgyatlan     tn 

számnév     szn 

névmás     nm 

igenév      ign 

f#névi igenév    fn-i ign 

indulatszó     isz 

S z ó f a j i  m i n # s í t é s  n é l k ü l i  c í m s z a v a k :  a több szóból álló cím-

szavak (igéb#l + magát tárgyból álló szerkezetek címszóként; a többelem, ide-

gen szavak címszóként, pl. ab ovo, alma mater; esetleges értelmezett szó-

kapcsolati címszavak), a szócikkbokrok és a képz#-, illetve ragszer, utótagok 

köt#jeles címszava, valamint az alaki utalások címszava. 

2.3.3. Egyéb grammatikai megjegyzések a szócikkfejben 

A szócikkfej grammatikai megjegyzései kerek zárójelben követik a szófaji 

min#sítést, illetve a morfológiai kódot, és megel#zik a lexikai min#sítést. A 

nyelvtani megjegyzések – a kurziválással is megjelölt nyelvi elemek kivételével 

– normál álló bet,vel jelennek meg. A nyelvtani megjegyzéseket a rövidítés-
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jegyzék szerint használjuk. (Mivel azok az alaktani vagy szintaktikai sajátossá-

gok, amelyek valamely szó lexikográfiai leírása szempontjából relevánsak, az 

esetek dönt# többségében valamelyik jelentéshez, ritkábban szófajhoz köthe-

t#k, és sokkal ritkábban érvényesek a jelentésstruktúra egészére, mint a lexi-

kai min#sítések, a zárójeles grammatikai megjegyzéseket részletesen A jelentés 

blokkjának felépítése cím, fejezet tárgyalja.) 

2.3.4. A lexikai min�sítés 

2.3.4.1. A lexikai min�sítés fogalma és típusai 

Lexikai min#sítésnek a szótárazott lexémák (szavak és frazémák) funkció-

jának pontos leírásához szükséges, a szótári értelmezésb#l önálló szövegegy-

séggé kiemelt (tehát a szócikkstruktúra elkülönül# részévé váló), a lexikális 

elemek szókészleti helyzetére, valamint használatának lexikalizálódott sajátos-

ságaira vonatkozó min#sít#-besoroló jelleg, kifejezéseket, utalásokat tekinti az 

Nszt. A szókészleti helyzet és a használat sajátosságai a következ# mozzana-

tokban ragadhatók meg, vagyis ezek a sajátosságok határozzák meg a lexikai 

min#sítések funkcionális típusait: 

• a lexéma id#beli mozgása, 

• gyakorisága, 

• területi elterjedtsége, 

• réteg- és csoportnyelvi hovatartozása, 

• él#nyelvi felhasználása, 

• jellemz# szövegtípushoz, illetve stílusréteghez kötöttsége, 

• szemantikai, morfológiai, fonetikai stb. sajátosságaival összefügg# – az 

irodalomban stílusárnyalatnak is nevezett – stílusértéke és hangulati 

tartalma. 

A szó stilisztikai funkciójának és szókészleti mozgásának összefüggése el-

lenére is érdemes világosan megkülönböztetni egymástól egy lexéma stílusér-

tékére, hangulatára, stílusrétegi hovatartozására, illetve id#beli vagy területi 

elterjedtségére, réteg- vagy csoportnyelvi használatára utaló min#sítéseket. Az 
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eddigi értelmez# szótárak, bár másfajta min#ségeket is jelölnek, és a szótár 

lexikográfiai elveit és gyakorlati megoldásait összefoglaló bevezetésükben bi-

zonyos distinkcióval kezelik e min#ségeket, gyakorta nevesítik stílusmin�sítés-

ként a szócikknek ezt az egységét, és stílusmin#sítés címen, a stílusérték jelö-

lésével összemosva említik a lexéma egyéb szókészleti meghatározottságait is. 

Az ÉrtSz. Tájékoztatójában a megfelel# rész alcíme: „A stílusmin#sítés és a 

nyelvhelyesség szempontjai” (ÉrtSz. 1959: XXIV). Az ÉKsz. El#szava pedig a 

következ#képpen fogalmaz: „Szótárunk stílusmin�sítései a címszavak és a szó-

kapcsolatok stílusértékét jelzik. […] A választékos, az irodalmi, a bizalmas stb. 

egyértelm,en stílusmin#sít# jelzés, a népnyelvi, a tájnyelvi, a vulgáris nyel-

vünknek azokra a területi változataira és rétegeire utal, amelyekben az így 

min#sített szavak otthonosak. De közvetve ezek is stílusmin#sítések.” (ÉKsz. 

1972: XI) Az új kiadás árnyaltabban kezeli a kérdést, az El#szóban a módosítá-

sok elveir#l szólva világosan megkülönbözteti a rétegnyelvi, szóhangulati és 

stílusmin#sítést (vö. ÉKsz.2 2003: VI), ugyanakkor az els# kiadás szövegét is 

felhasználó Tájékoztatóban fel-felbukkannak ahhoz hasonló megfogalmazások: 

„Alakjukkal sem soroltuk a területi változatokhoz (táj, nép) a szomszédos or-

szágokban él# magyarság nyelvhasználatának szótárazott elemeit, ezek tehát 

nem kurzív szedés, min#sítések. Formuláik azonban […] a stílusmin#sítések-

hez hasonlón utalhatnak egész szócikkre, címszói alakváltozatra, jelentésre, 

s#t stílusmin#sítésre is. […] A jelentésárnyalatok el#tt álló stílusmin#sítés csak 

az adott értelmezésre vonatkozik.” (ÉKsz.2 2003: XVI) A példaként felhasznált 

szócikkrészletekben is a legkülönfélébb min#sítések szerepelnek. Az ÉrtSz. 

gyakorlati megoldásával teljes összhangban van Kovalovszky Miklósnak az 

Országh László szerkesztette Szótártani tanulmányokban megjelent, a min#sí-

tések kérdésében alapvet# írása: Nyelvi elemek stiláris értéke a szótárakban 

(Kovalovszky 1966: 123–147), hiszen – s talán nem paradoxon, ha azt mondom 

– Kovalovszky tanulmánya, hasonlóan a kötet második fejezetének (Szókincs-

tan és jelentéstan) valamennyi tanulmányához, tekinthet# egyrészt az ÉrtSz. 

elvi alapvetésének, másrészt a szótárkészítés m,helymunkái tapasztalataként 

lesz,r#d# összefoglalásnak. Kovalovszky Miklós A stílusmin�sítés kérdései cím 

alatt a következ#képpen kategorizál: a megnyilatkozás módja; földrajzi, terüle-
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ti megoszlás; id#beli, történelmi rétegek; társadalmi helyzet szerinti rétegz#dés 

(csoportnyelvek, rétegnyelvek) stb. (Kovalovszky 1966: 132–144). 

Az Nszt. a fogalmi egyértelm,ség és a terminológiai pontosság érdekében 

a korábbi szótárak többségének gyakorlatától eltér#en tudatosan használja a 

lexikai min�sítés kifejezést. 

2.3.4.2. Történeti szótári ellenérvek 

Az Nszt.-nek a lexikai min#sítésekre vonatkozó álláspontja több alkalom-

mal is jelent#sen módosult, különösen az els# részletes szerkesztési szabályzat 

átdolgozásakor. Els#sorban a szótár történeti jellege volt az oka annak, hogy a 

próbaszócikkek írásakor még azt az álláspontot fogadta el a szótári munkakö-

zösség, hogy a régi, régies min#sítés az idézet keletkezési évének közlése miatt 

teljesen fölösleges, s minimalizálni kell az egyéb lexikai min#sítéseket is, els#-

sorban a stílusértékre, szóhangulatra vonatkozókat, ezért a lehetséges min#sí-

tések listájának és használatának sz,kítése, korlátozása volt a cél. Ennek ket-

t#s – elvi és gyakorlati – oka volt. 

Egyrészt a lexikai min#sítések érvényessége valójában a mindenkori 

szinkróniában egyértelm,, egy szótár a min#sítések meghatározásakor csak a 

szinkrón nyelvállapotból tud kiindulni, a történeti jelleg, szótár még a jelen-

tésárnyalatok egymásba játszásánál is nehezebben tudja érzékelni és ábrázolni 

egy-egy jelentésen belül a stílusérték, a használat stb. lehetséges id#beli módo-

sulásait. 

Másrészt az Nszt. koncepciójában a kezdet kezdetét#l adatoló szótár sze-

repelt, és a gazdag példaanyag kiváltani, illetve minimalizálhatóvá tenni lát-

szott a lexikai min#sítéseket. Hiába volt azonban a rögzített szabály és a mö-

götte meghúzódó, ki is fejtett elvi megfontolás, a próbaszócikkek alapján a szó-

tárral kapcsolatban rendszeresen hiányként fogalmazódott meg a min#sítések 

mell#zése. 



 73 

2.3.4.3. Értelmez� szótári szempontok: a lexikai min�sítés funkci-

ója 

Hogy a történeti szótári sajátosságokból ered# elvi kifogások és gyakorlati 

nehézségek ellenére a szótári koncepció végs# változata mégis viszonylag b#sé-

ges min#sítési lista, valamint a lexikai min#sítések gyakori alkalmazása mel-

lett döntött, annak súlyos, szintén elvi okai is voltak. Az értelmez# szótár mint 

egy-egy szó jelentésstruktúrájának tükrözésére hivatott szótár két vonatkozás-

ban is megkerülhetetlenül találkozik a szó használati körére, illetve stílusérté-

kére vonatkozó lexikai min#sítések kérdésével. 

Az els# mozzanat különösen is érdekes olyan történeti jelleg, értelmez# 

szótár számára, mint amilyen az Nszt. A jelentéstágulás és -sz,külés, illetve a 

használati-szociális kör b#vülésének, sz,külésének összefüggéseit Gombocz 

Zoltán világította meg jelentéstanában (Gombocz 1997 [1926]: 163), így a szó-

tárban a szó id#beli vagy területi elterjedtségére, gyakoriságára, réteg- vagy 

csoportnyelvi használatára utaló megjegyzések a jelentésváltozások tükrözésé-

nek is sajátos eszközei, s rávilágítanak bizonyos jelentésárnyalatbeli különbsé-

gekre. Hasonlóan fontosak a stílusértéket, a szóhangulatot kifejez# min#síté-

sek (pejor, tréf, durva stb.), amelyek ténylegesen a szó jelentésének egy-egy 

mozzanatát ragadják meg, mintegy kiemelik magából az értelmezésb#l. Lexi-

kográfiai szempontból – különösképpen is az értelmez# szótárak esetében – a 

lexikai min#sítésnek els#dlegesen a szó jelentésének ábrázolásában, árnyalásá-

ban van feladata. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szótárnak világosan 

meg kell különböztetnie a szó – lexikográfiailag min#sítésekkel tükrözött – 

stílusértékét, illetve használati jellemz#it a fogalmi jelentést#l. Leggyakrabban 

a pejoratív használat és a negatív fogalmi tartalom keveredése észlelhet# ko-

rábbi szótárakban, pl. az akármilyen címszó jelentésárnyalata az ÉKsz.-ben, 

amelynek nem korpuszból származó példamondata is félrevezet#: | kissé pejor 

Nem a legjobb. Nem ~ ember az!. Az Nszt. megoldása: 1b. (tagadó szerkezet-

ben) ’átlagos, középszer,, nem a legjobb, nem a legnagyobb’: akármilyen em-

berre ilyesmit nem bízhatunk (1881 Mikszáth Kálmán CD04). 

A lexikai min#sítések másik funkciója, hogy a kommunikációs folyamat 

résztvev#i számára világos és egyértelm, legyen egy adott szóel#fordulás sti-
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lisztikai szerepe, stiléma volta. Hiszen stilisztikai funkcióval bír minden olyan 

eleme a beszédnek, minden olyan szóel#fordulás, amelynek stílusértéke eltér a 

szótári szó lexikalizálódott stílusértékét#l, hangulatától, ahogy az alkalmi je-

lentéselmozdulások is hasonló hatásúak. Ugyanakkor nehezebb egyértelm,en 

elkülöníteni egymástól az alkalminak mondható, az aktuális használatból ere-

d# és a szövegösszefüggést#l, beszédhelyzett#l független, mintegy 

lexikalizálódott, gyakran a szójelentéssel összefügg# stílus- és hangulati érté-

ket, mint ugyanezt a megkülönböztetést megtenni a szójelentések vonatkozá-

sában.  

A lexikai min#sítésekkel kapcsolatban éri leggyakrabban vád a köznyelvi 

szótárakat az ún. nyelvhelyességi szempontok er#ltetett alkalmazására: „Föl-

merülhet még megoldásként a » n o r m a t i v i t á s «  vagy pontosabban az 

» e g y n o r m á j ú s á g «  kifejezés. Valóban a »nyelvhelyesség« szinte elválaszt-

hatatlanul kapcsolódik ahhoz a nyílt vagy rejtett felfogáshoz, amely – ha egyál-

talán elismeri, hogy például a nemstandard nyelvváltozatokat is lehet »szabá-

lyosan« beszélni – a standard dialektus normáját a többi nyelvváltozat normája 

fölé helyezi, s azt kéri számon a beszél#kön olyan beszédhelyzetekben is, ami-

kor a standard nyelvváltozat használata nem szükséges vagy nem is célszer,. A 

szótárakban ez a szemlélet úgy nyilvánul meg, hogy a szavak stílusmin#sítése a 

standardra jellemz# stílusértéküket tükrözi, még akkor is, ha nem a standard 

nyelv szótáráról van szó.” (Lanstyák 2003: 371) Néhány nem köznyelvi szótár 

(tájszótárak, argó- és szlengszótárak, szólás- és közmondásszótárak) min#síté-

seinek vizsgálata nem támasztotta alá Lanstyák István ítéletét28, a standard-

                                                 
28 Az alábbi szótárakat vizsgáltam: MTsz., ÚMTsz., FTsz., SzamSz., SzlavSz., Kiss Jen$: 
Mihályi tájszótár; Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár, Fazakas István (összeáll.): Jasz-
szok, zsarók, cafkavágók; SzólKm., Bárdosi Vilmos (f$szerk.): Magyar szólástár, Forgács 
Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára. E szótárak többségében igencsak korlá-
tozott számban fordulnak el$ min$sítések, korántsem teljességre törekv$ az alkalmazott 
min$sítések köre (inkább a használati körre utalnak, a stílusértéket kifejez$ min$sítések 
száma szótáranként nem haladja meg a kett$t-hármat), s takarékosan is élnek a min$sítés 
lehet$ségével. Ez még olyan szótárak esetében is igaz, amelyeknél pedig feltételezhetnénk, 
hogy a lexikográfusnak megvolt a nyelvi kompetenciája a min$sítés feladatának elvégzésé-
hez, tehát pl. a anyanyelvjárását a FTsz.-ban feldolgozó Imre Samunak vagy Kiss Jen$nek a 
Mihályi tájszótárban. E körb$l egyedül a Magyar szólástár jelent kivételt a maga kategóriá-
ival, amelyek az id$beliség, a regionalitás, a csoportnyelvi hovatartozás és a stiláris jelleg 
alapján min$sítik a feldolgozott frazémáknak mintegy 60 százalékát. 
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nak a többi norma fölé vagy inkább elé helyezése a lexikográfiában jellemz#en 

és els#dlegesen nem az általa említett, hanem egy sokkal alapvet#bb tényben 

nyilvánul meg: a címszavak kiválasztásában. 

A lexikai min#sítések funkciójáról szólva érdemes kiemelni, hogy a szótár 

– különösképpen a korpuszalapú, vagyis valamely konkrét szövegegyüttes 

elemzésére épül# szótár – a maga sajátos lexikográfiai eszközeivel tükrözi a 

nyelvhasználatot, s támpontot adhat ahhoz – s#t egy értelmez# szótárnak fel-

adata is ez –, hogy valamely szöveg létrehozója vagy befogadója egy adott kon-

textusban el#forduló lexémát el tudjon helyezni a szókészletben, és tisztában 

legyen annak stilisztikai funkciójával, de nem feladata nyelvm,vel# megjegyzé-

sekkel befolyásolni a nyelvhasználót. Meggy#z#désünk, hogy az ilyen szótár 

nem lehet preskriptív, normativitása nem el#író jellegében rejlik, vagyis a szó-

tár nem nyelvhasználót vagy nyelvhasználatot, hanem csakis a lexikális ele-

meket és e lexémákhoz tartozóan a lexikalizálódott szófajokat, lexikalizálódott 

jelentéseket vagy lexikalizálódott stílusértéket min#sítheti. 

2.3.4.4. A lexikai min�sítés formai kérdései 

Természetesen egy szótár formai megoldásai a lexikai min#sítések által 

tükrözend# sokszín,séget leegyszer,sítve, sematikusan képesek csak ábrázol-

ni, a lexikai min#sítések tartalmi gazdagságához nem tudnak alkalmazkodni. 

Abban az esetben viszont, ha megengedi több (eltér# típusba tartozó) lexikai 

min#sítés együttes használatát, a rendszerszer,ség érdekében meg kell hatá-

roznia a különböz# típusú min#sítések viszonyát, hierarchiáját és sorrendisé-

gét, az egyes min#sítések alkalmazási területét, a történeti anyaggal dolgozó 

szótárnak pedig ki kell alakítania azokat a formai megoldásokat is, amelyekkel 

tükrözni lehet a korpusz által reprezentált, több szinkróniából diakróniává 

épül# korszaknak a mozgásait. A korábbi szótárak el#szava viszonylag sz,k-

szavúan kezeli a lexikai min#sítések kérdését, és sem az ÉrtSz., sem az ÉKsz. 

két kiadása nem teszi egyértelm,vé a szótár használója számára, hogy mi szab-

ja meg a több és különböz# típusokba tartozó lexikai min#sítések sorrendjét, 

viszonyát. Az Nszt. formalizálja a min#sítések használatát, és kidolgozza az 

id#beli mozgások ábrázolásának módját is. 
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A magyar értelmez# szótári hagyomány (ÉrtSz., ÉKsz., ÉKsz.2) tipográfiai-

lag nem különbözteti meg egymástól a csoport- vagy rétegnyelvi besorolásra, 

használati körre, stílusértékre stb. utaló min#sítéseket. Különbség köztük csu-

pán abban van, hogy a szaknyelvi min#sítéseket a lexikai min#sítések többi 

típusától megkülönböztetve rendszerint nagy kezd#bet,vel jelzik a szótárak. E 

tekintetben az Nszt. sem tér el a korábbi szótáraktól: a stiláris értéket jelöl# 

rövidítést és a használati körre vonatkozó megjegyzést k e r e k  z á r ó j e l b e n , 

a zárójellel együtt kurziválva veszi fel. 

A m i n # s í t é s  s z ó c i k k e n  b e l ü l i  h e l y e  nem a min#sítés tartalma, 

hanem érvényességi köre alapján változik, ti. hogy a lexéma egészére vagy csak 

bizonyos jelentéseire, teljes frazémára vagy annak csak valamelyik 

aljelentésére érvényes-e az adott min#sítés. A lexikai min#sítések abban a hie-

rarchikus egységben állnak, amelyre vonatkoznak: a teljes szóra vonatkozó 

min#sítések a szócikkfejben, a szófajra vonatkozóak szófaji fejben, a jelentésre 

vonatkozóak a jelentésszám után, a frazémákra vonatkozóak pedig vagy a 

frazéma, vagy aljelentésének definíciója el#tt. Amennyiben ugyanahhoz a 

szócikkegységhez szófaji min#sítés vagy kerek zárójeles nyelvtani megjegyzé-

sek is tartoznak, követik ez utóbbit. 

A feldolgozott korszakon belül érzékelhet# változások, eltérések, valamint 

az id#beliség ábrázolására több lehet#ség is van az Nszt.-ben. Az egyik megol-

dási ötletet még Pusztai Ferenc, a szótár egyik lektora és tanácsadója vetette 

föl: perjellel két korszakra osztani a példamondatok által felölelt id#t, s az 

adott lexikai min#sítésnek a perjel el#tti, illetve utáni feltüntetésével jelölni 

annak id#beli érvényességét. Mivel e megoldás a gyakorlatban meglehet#sen 

korlátozottan alkalmazható (gyakran nem kett#, hanem több szinkrónia épül 

egymásra, vagy e korszakokon belül is többféle min#sítés érvényes), a szótár a 

min#sítések között használt köt#szóval, vessz#vel, a hozzájuk kapcsolható is 

(ritkábban egyéb kiterjesztést vagy megszorítást jelent#) szócskával, valamint 

sorrendjük szabályozásával tükrözi, hogy az adatok mely körére igaz, valamint 

hogy tartalmilag milyen típusú az adott jelentésben szerepl# min#sítés. 
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2.3.4.5. Min�sítési megoldások az Nszt.-ben: 

• a szó köznyelvi voltát nem jelöli a szótár, de ha a fogalmi jelentés jelle-

ge miatt ezt a köznyelvi jelentést, illetve a szó id#ben elkülönül# köz-

nyelvi használatát határozottan el akarja különíteni a szaknyelvi 

használattól, a köznyelviség kiemelésére, illetve a szaknyelvi és köz-

nyelvi használat egyértelm, megkülönböztetésre feltüntethet (nem 

szakny) min#sítést. Pl. adószám 1. (hiv) az adóhivatal által a gazda-

sági egységek, ill. vállalkozók azonosítására meghatározott, számje-

gyekb#l és köt#jelekb#l álló jelzet’: cégalapításkor el#ször az adószá-

mot kell beszerezni 2. (nem szakny) ’adóazonosító jel’: Az 1996-os adó-

évben még a régi személyi szám azonosítja a polgárokat, így az err#l a 

jöv# év elején beadandó bevallásokban sem kell az új adószámot szere-

peltetni; 

• a (rég) min#sítés a szótár történeti jellege miatt különös fontossággal 

bír. Ezt a min#sítést használja a szótár a korszak folyamán elavult 

vagy kiveszett szavakra, jelentésekre (tehát amelyeknek használata 

egyáltalán nem mutatható ki a korszak második felében), valamint a 

régies, archaizáló formákra. A (rég) min#sítés sorrendileg minden más 

min#sítést megel#z; 

• több lexikai min#sítés közös zárójelbe kerül, a korszakolást jelöl# perjel 

(…/…) a zárójelen belül, szóköz nélkül jelenik meg; 

• ha a perjellel elválasztott két korszak valamelyikében köznyelvi az 

adott szó vagy jelentés, akkor perjel el#tt, illetve után nem áll min#sí-

tés. Az ablakfiók (/ritk) min#sítése azt fejezi ki, hogy csak ma ritka, 

korábban köznyelvi volt, illetve a bet� 1b. ’írásjegy’ jelentésének 

(Nyelvt/) min#sítése, hogy régen szaknyelvi volt, ma pedig köznyelvi; 

• ha egy min#sítés a teljes korszakra vonatkozik, a perjel elmarad, pl. 

abbiz (nyj), ablakszem (ritk); 

• ha több min#sítés vonatkozik az adatok összességére, egymástól vesz-

sz#vel elválasztva kerülnek a zárójelbe, pl. (nyj, durva). Vessz# vá-

lasztja el egymástól a (rég) és a többi lexikai min#sítést is, ha minden 

rendelkezésre álló adat régi, és mindegyikre érvényes a stílus-, illetve 
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a réteg- vagy csoportnyelvi min#sítés, pl. alappont fn 2a.: (rég, Jog) 

’a vád v. bizonyítás legfontosabb tétele’; 

• ha az egy jelentéshez tartozó adatoknak egy korhoz nem köthet# részé-

re az egyik min#sítés, a többire pedig a másik érvényes, akkor v. (= 

vagy) rövidítéssel kapcsoljuk össze #ket, pl. (rég v. nyj); 

• a vessz#vel elválasztott, illetve a v. rövidítéssel összekapcsolt min#síté-

sek melletti is szócska a második/utolsó min#sítés után áll: 1. (pejor, 

tréf is) = minden adat pejoratív, egy részük tréfás is; 2. (pejor v. tréf 

is) = az adatok egy része min#sítés nélküli, másik része pejoratív, a 

harmadik pedig tréfás; 3. (pejor és tréf is) = az adatok egy része min#-

sítés nélküli, másik része pedig egyszerre pejoratív és tréfás; 

• perjel nélküli több lexikai min#sítés a következ# sorrendben kerül a 

közös zárójelbe: 1. helyen a szó id#beli elterjedtségére, illetve gyakori-

ságára utaló (rég) és (ritk) min#sítés áll; a 2. helyre a területi, illetve 

csoport- vagy rétegnyelvi min#sítések kerülnek, ezen belül 2/1. a terü-

leti használatra utaló (nyj), 2/2. a szaknyelvi min#sítés, pl. (Áll), 

(M,v), 2/3. a rétegnyelvi, pl. (irod), (biz), (hiv); a 3. helyen a stílusér-

téket jelöl# rövidítések állnak, pl. (tréf), (pejor); 

• több s z a k n y e l v i  min#sítés csak v. rövidítéssel kapcsolódhat egy-

máshoz; 

• több lexikai min#sítés feltüntetésekor az (átv is) min#sítés mindig az 

utolsó helyen áll;  

• ha azonos típusú min#sítések közül több áll egymás mellett, a jellem-

z#bb, fontosabb kerül az els# helyre. 

 

A z  a l k a l m a z o t t  l e x i k a i  m i n # s í t é s e k  l i s t á j a  – szemben a 

grammatikai min#sítések listájával – elvileg tetsz#leges, egy szótárnak mégis 

célszer, zárt listát összeállítania, és ugyanazt a kategóriarendszert rávetítenie 

a teljes szótári szövegre annak érdekében, hogy a szótár teljes címszóállomá-

nyát ugyanolyan mélységben, ugyanolyan szempontok alapján lehessen min#-

síteni, s ne alakuljanak ki aránytalanságok vagy következetlenségek a szótáron 

belül. Az Nszt.-ben lexikai min#sítésként tehát csak azok a rövidítések és ab-
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ban a formában használhatók, amelyek a rövidítésjegyzékben29 szerepelnek. 

Mivel egy viszonylag b#séges lista sem képes lefedni a szükséges min#sítések 

teljes körét, lehet#ség van arra is, hogy egy szó bizonyos lexikai meghatáro-

zottságát ne kiemelt min#sítésként, hanem az értelmezés részeként tüntesse 

fel a szótár. Ez a megoldás gyakori ritka mesterségek jelölésére az állandósult 

formában rövidített szaknyelvi min#sítés helyett is, pl. árvahús 2. (ritk) ’〈b#r-

iparban, sz,csmesterségben:〉 a lenyúzott állati b#rön maradt hús, amelyet 

feldolgozás el#tt el kell távolítani’.  

Figyelnie kell a szócikkírónak arra is, hogy világosan megkülönböztesse 

egymástól a szaknyelvi és rétegnyelvi min#sítéseket, pl. (Média) és (sajtó), 

(Irodt) és (irod), a (Népr) és (nyj) kategóriákat. 

Az Nszt. min#sítéseinek listája néhány helyen eltér a korábbi értelmez# 

szótárakban használt min#sítésekt#l: 

• az (elav), (kiv), (rég) min#sítésekb#l csak a (rég) marad meg; 

• a (nép) és (táj) elhatárolásának nehézségei miatt egységesen (nyj) rövi-

dítés kerül a szótárba (vö. Pusztai 2010: 41 is); 

• mell#zzük a (vulg) min#sítést, de megmarad az (argó), (durva), (gúny), 

(pejor) és a (biz) min#sítés, illetve új min#sítésként bekerül a szótárba 

a (szleng). A szótár világosan megkülönbözteti az (argó) és a (szleng), 

valamint a (biz) kategóriákat: az (argó)  min#sítést a tolvajnyelvre, kü-

lönösen a városi alvilág nyelvére, a (szleng) min#sítést a mai nagyvá-

rosi(as) oldottabb nyelvhasználat megjelölésére használja, a (biz) ka-

tegória pedig a bizalmas, közvetlen, gyakran családias szóhasználatot 

jelöli; 

• nem használja szótár az (átv) min#sítést, a szó lexikalizálódott átvitt je-

lentését önálló jelentésben tünteti föl, átvittségét az értelmezéssel 

tükrözi. Megmarad viszont az (átv is) a konkrét(abb) és az átvitt jelen-

tés vagy jelentésárnyalat összevonására. 

Jóllehet az NSz.-ben mint értelmez# szótárban lexikográfiailag megszilár-

dult státusza van a lexikai min#sítéseknek, a szótárnak két alapsajátossága 

                                                 
29 A lexikai min$sítések mintegy 90 kategóriája az Nszt. I. Segédletek kötetében található 
Rövidítések, lexikai min sítések, szaknyelvi jelölések cím: lista részét képezi. 
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(történeti jellege és korpuszalapú volta) különösen is nehézzé teszi a min#síté-

sek egyértelm, és következetes alkalmazását. A korpusz nem pusztán azt a 

megkötöttséget jelenti ugyanis, hogy a szavak jelentésszerkezetét vagy gram-

matikai sajátosságait egy szöveggy,jtemény példamondatai alapján kell feltér-

képezni, hanem azt is, hogy minden jelenséget, tehát az alkalmazott lexikai 

min#sítéseket is adatolni kell a szótárban. Az adatolási kényszer azoknak a 

szavaknak, jelentéseknek az esetében jár a legnagyobb gonddal, amelyek nem 

az írásbeliség, hanem az él#beszéd szókicsének részét képezik. Egyrészt olyan 

rétegnyelvek tartoznak ide, amelyeknek szókincse legföljebb beszivárog az iro-

dalmi nyelvbe, amelyeknek nincs vagy csak másodlagos írásbelisége van 

(szleng, argó, nyelvjárások), másrészt olyan szavak, amelyek jelentésük, funk-

ciójuk, használati kötöttségük miatt nem jellemz#ek az írásos m,fajokban 

(trágár szavak, káromkodások, indulatszavak, köszönések stb.). Nem meglep#, 

hogy az ilyen típusú szavakat, jelentéseket nem ritkán kizárólag szótári hivat-

kozással vagy szépirodalmi példákkal tudja adatolni a szótár, miközben a jelen-

tés élén nem áll ott az irod (= a szépirodalomban használt) min#sítés. 

Az eddigi tapasztalatok alapján meggy#z#désünk, hogy bizonyos esetekben 

korrektebb lexikográfusi magatartás és világosabb állásfoglalás lemondani a 

lehetséges lexikai min#sítésr#l, mint er#ltetni olyan esetekben, amikor a szink-

rón értelmez# szótárak min#sítenek valamely szót vagy jelentést. 
 
Példák a lexikai és grammatikai min�sítések változataira: 

• áthallatszik tn ige (rendsz. 3. sz-ben) 

• andante hsz, mn és fn (Zene) 

• áthallik tn ige (irod) 

• bankár fn (kissé rég, Ját) 

• ángyi fn (nyj, kedvesk) 

• ándung fn (rendsz. birtokszóként) (rég v. nyj) 

• ad1 ige ád (kijelent# mód jelen id# egysz 3. sz-ben: rég v. nyj) 

• barlang fn (Orvos/irod) 

• bagolyborsó fn (nyj/Növ) 

• búskomorság fn (Orvos is/nem szakny) 
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• ablakfiók fn (/ritk) 

• bárdol ts ige (/Népr) 

• srác fn (argó/) 

• barátkaposzáta fn (Áll/) 

• bíróválasztás fn (Jog is/Tört v. Népr) 

• balansz fn (ritk, Tud is) 

• apokaliptika fn (Vall v. Irodt) 

• bankjegy fn (Pénz v. hiv is) 

• birtokbavétel fn (Jog és hiv is) 

• balettpatkány fn (Szính, tréf v. gúny) 

• serít ige (nyj) sirít  

• abroncsos mn abrincsos (nyj) 

(A részben fiktív példák a szócikkfejben mutatják a lehetséges változatokat, de 

ugyanilyen variációk a szófaji fejben és a jelentésen belül is megjelenhetnek.) 

2.3.5. Alak- és írásváltozatok kiemelése 

A szócikkfejben megjelenhet hangalakváltozat és grammatikai változat. 

Mivel nem feltétlenül kerül a szócikkfejbe minden olyan alakváltozat, amely 

példamondatokban el#fordul, minden esetben egyedileg kell dönteni az alak-

változatok kiemelésér#l. Mindenképpen feltünteti a szócikkfej a köznyelvben 

egyenrangú, a beszél#k nagy csoportja által használt (felekezeti, területi meg-

oszlást mutató stb.) közkelet, hangalakváltozatokat (pl. keresztény/keresztyén, 

csepp/csöpp, lyuk/luk/lik), illetve a szóhasadás alapjául szolgáló alakváltozato-

kat. A szócikkfejbe kerülhetnek népnyelvi és tájnyelvi változatok, de még a 

kifejezetten nyelvjárási hangtani jelenségeket sem lehet mindig azonos módon 

kezelni. Szócikkfejbe többnyire a nem rendszerszer,en, hanem kevés morfé-

mában, kisebb területen elterjedt hangtani jelenséget mutató alakváltozatok 

kerülnek, de nem lehet kizárni a kiemelend# alakváltozatok köréb#l azokat, 

amelyekben valamely nyelvjárásban rendszerszer,en megjelen# hangváltozás 

következik be. Ilyenkor is egyedi elbírálásra van szükség. Fel kell tüntetni az 
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ad címszó ád, az akác ákác, a be bé, a kel kél, a ’pusztul, romlik, elt,nik’ je-

lentés, vész vesz és veszik változatát, de a cément és a t,kör már nem kerül a 

szócikkfejbe. Kiemelésre méltó a jány változat, de nincs szükség a salátá-ban a 

sajáta variánsra, mint ahogy nem kerül a szócikkfejbe az árnyék szócikkében 

az árnyok, amely a nyelvjárásokban közönséges, rendszerszer,en megjelen# á 

utáni o-zást példázza, vagy a föld pótlónyúlásos f�d alakváltozata. 

Alakváltozatként nem kerülnek a szócikkfejbe azok az összetett szavak, il-

letve igeköt#s igék, amelyeknek utótagja olyan változatban jelenik meg, mint 

amilyen hangalakot önálló címszóként is feltüntet variánsként (pl. az 

alábbhágy alakot nem kell kiemelni az alábbhagy szócikkében, ha a hagyban 

szócikkfejbe kerül a hágy alak). Ha azonban az összetett szó, illetve az igeköt#s 

ige alakváltozata valamely jelentése miatt önálló címszóvá válik, azt szóhasa-

dásnak tekinti a szótár, s az eredeti címszóban is szócikkfejbe emeli az alakvál-

tozatot. Önálló szócikk és alaki utaló is készül tehát, címszavuk indexes lesz. 

Pl. a leszögez a ’határozottan kijelent’ jelentés miatt önálló címszóvá válik (le-

szögez1), s mint alakváltozat bekerül a leszegez szócikkfejébe is, amelyre kü-

lön alaki utaló mutat (leszögez2  l. leszegez).  

Grammatikai változatként a szócikkfejbe lehet emelni a címszótól eltér# 

alakot az iktelen és ikes változatot is mutató igéknél: gyón ~ gyónik stb. Ha 

valamely többalakú szót#nek olyan t#változata jelenik meg önálló szóalakként 

a korpuszban, amely a köznyelvben csak kötött t#változatként él, szintén ki-

emeljük a szócikkfejbe, pl. a köznyelvben egyes szám 3. személyben hangzóhi-

ányos ikes t#alakot mutató áramlik szó áramol változatát. Az ilyen típusú, 

rendszerint nem köznyelvi t#változatokat többnyire a szócikkfejbe emeljük, 

ugyanakkor a morfológiai kóddal jelzett ragozási sorukat nem módosítjuk, ha-

nem kerek zárójeles megjegyzésben tüntetjük föl lexikai és paradigmatikus 

kötöttségüket A nagyszótári anyagban grammatikai változatként megjelenhet-

nek olyan kötött, tehát csak paradigmatikus alakokban él# t#változatok is, 

amelyek történeti súlyuk, gyakoriságuk stb. miatt kiemelend#k a szócikkfejbe. 

Ezek a szókapcsolatokból elvont címszavakhoz hasonlóan szögletes zárójelben 

kerülnek be a szócikkbe, s annak jelölésére, hogy kötött t#változatok, kisköt#-

jel kapcsolódik hozzájuk (tehát pl. ha a könny címszó könyv t#változata nomi-
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nativusként nem jelenne meg, csak paradigmatikus alakokban, akkor [könyv-

] formában kerülne a szócikkfejbe). 

Abban az esetben, ha valamely alakváltozat kizárólag egyetlen jelentéshez 

vagy szófajhoz köthet#, ugyanakkor abban a jelentésben vagy szófajban más 

alakváltozat is el#fordul – tehát nem ment végbe a szóhasadás, ezért a két 

alakváltozat nem válhat önálló címszóvá – alakváltozatot jelentésen belül vagy 

a szófaji fejben is feltüntethet a szótár. 

Az alakváltozat nem feltétlenül csak az alapszónál, hanem származékainál 

is a szócikkfejbe kerülhet, hiszen lehetnek olyan hangalaki változatok, amelyek 

nem jelennek meg a szócsalád minden tagjánál, illetve amelyek szóhasadás 

alapjává válhatnak. Az igeköt#k hangalaki változatait azonban nem kell min-

den igeköt#s ige szócikkfejében kiemelni. 

Az alakváltozatok kezelése éppen az anyag történeti vonatkozásai miatt 

különös körültekintést igényel. A szócikkfejbe csak olyan adat kerülhet alak-

változatként, amelyet a példamondatok reprezentálnak! Ha tehát kiemelend#-

nek tartott alakváltozattal találkozik a szótáríró, azt legalább egy szókapcsolati 

példával adatolni kell. 

Az alakváltozat a címszónál kisebb félkövér bet,kkel áll, s követi a szófaji 

min#sítést vagy az esetleges grammatikai megjegyzést. Az alakváltozatot kö-

vetheti a csupán rá vonatkozó grammatikai megjegyzés, illetve stilisztikai vagy 

a használati körre utaló min#sítés: ad1 ige ád (kijelent# mód jelen id# egysz 3. 

sz-ben: rég v. nyj), bet� fn böt� (nyj), csepp fn csöpp. 

A szócikkfejben feltüntetett alakváltozatok minden esetben utaló szócik-

ket kapnak. (Az alaki utalókkal kapcsolatos részletesebb tudnivalókat l. kés#bb 

az utalókról szóló fejezetben.) 

A példamondatokban el#forduló írásváltozatokat a hangalakváltozatoktól 

eltér#en csak kivételesen emeli a szócikkfejbe a szótár, ilyenkor ezek is utalót 

kapnak. Szócikkfejben mutatja a szócikk az egyedi változatokat, pl. joker l. 

dzsóker, jam l. dzsem), de nem kerülnek a szócikkfejbe a bizonyos hangokat 

a maitól eltér#en, de szabályszer,en azonos módon jelöl# változatok, régebbi 

bet,jelölés szerinti írásmódú alakok (pl. abstrakt, activ, ethika, kaczat, 

petsenye, philosophia stb.). Írásváltozatként a szócikkfejbe kerülhetnek a rövi-
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dítések is (pl. a hagyományos km, kWo és az SI-mértékrendszer által használt 

kWh rövidítés), valamint a bet,szók, ha címszóvá a bet,ejtéses alakjuk vált (pl. 

ABC, tv), ezekr#l szintén utalás készül. A szócikkfejbe kiemelt írásváltozatokat 

is mindig adatolja a szócikk. 
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2.4. A jelentés 

A szócikk második nagy szerkezeti egysége a jel és jelölt közti viszonyt, a 

nyelvi jel funkcióját értelmez#, szemléltet# rész. Mivel a szókincs tekintélyes 

hányadát többjelentés, szavak alkotják, ez az értelmez#-szemléltet# rész ki-

sebb részekre tagolódik: az adatok egy-egy szófajon belül jelentésekbe rendezve 

jelennek meg. Ehhez a munkafázishoz két mozzanat tartozik: egyrészt a jelen-

tések elkülönítése, másrészt alá-fölé rendeltségük és sorrendjük megállapítása. 

Az Nszt. a szófaji csoportokon belül kétszint,, f#jelentésekre és jelentésárnya-

latokra tagolódó hierarchiát alkalmaz (az  adatbázis XML formátumú jelentés-

struktúrájában az értelmezést, példamondatokat és kiegészít# információkat 

tartalmazó f#jelentést és jelentésárnyalatot a j e l e n t é s  egysége fogja egybe). 

A szócikkírás legszubjektívebb, a szócikkíró nyelvi kompetenciájának leg-

inkább kiszolgáltatott része a többjelentés, szavak jelentéseinek elhatárolása 

és jelentésstruktúrájuk kialakítása, amelyben a szócikkíró igen gyakran kizáró-

lag a szövegkörnyezetre támaszkodhat. A várható jelentésstruktúra kialakítá-

sában az els#dleges forrást a korpusz jelenti, de a korábban már szótárazott 

lexémák esetében a lexikográfiai hagyomány is támpontot jelenthet: az értel-

mez# szótárak – a CzF., az ÉrtSz. és az ÉKsz. – mellett a korpusz jellegéb#l 

adódóan els#sorban a történeti szótárakra, az NySz.-re és a TESz.-re támasz-

kodhat a szótáríró. A szótár törekszik arra, hogy a korpusz alapján kirajzolódó 

gazdag, árnyalt jelentésszerkezetet minél teljesebben visszaadja, és a korábbi 

szótárakban fel nem lelhet#, de a korpusz alapján markánsan kirajzolódó jelen-

tések bekerüljenek az Nszt.-be., ugyanakkor – ahogy a címszavasítás esetében 

sem – nem er#lteti az adatokkal kell#en alá nem támasztható vagy bizonyos 

id#szakaszban ugyan jól adatolható, de kérészélt,nek bizonyuló új jelentések 

felvételét.  
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2.4.1. Szempontok a jelentések, jelentésárnyalatok 

elkülönítéséhez 

2.4.1.1. Fogalmi-logikai különbségek 

Rendszerint meg kell különböztetni a konkrét és az átvitt jelentést, a sem-

leges stílushatású és valamely stílusréteg hatását tükröz# jelentést, a szélesebb 

társadalmi elterjedtség,t a sajátos rétegnyelvi jelentést#l. Az átvitt jelentést 

természetesen nem jelöli külön lexikai min#sítés. A szótár bizonyos esetekben 

a min#sítést az is szócskával kiegészítve összevon több jelentést, pl. (átv is), 

(tréf is). 

Meg kell különböztetni az egészt és részét jelent# adatokat, a közösséget 

vagy a közösség tagját, a fajta szerinti csoportokat, az anyagot, növényt, állatot 

és a bel#le készült tárgyat, dolgot, a növény termését és a bel#le készült ételt 

stb. Pl. bagolyborsó fn 1. (nyj/Növ) ’páratlanul szárnyasan összetett level,, 

fehér v. ibolyakék virágú egyéves növény, amelynek magját étkezésre, takar-

mányozásra v. kávé pótlására használják, ill. e növények faja (Cicer arietinum); 

csicseriborsó 1b. (kissé rég) ’〈vmely étel, élvezeti cikk v. gyógyhatású készít-

mény alapanyagaként is:〉 e növény hüvelyes termése, ill. a benne lev# mag 1c. 

(rég, ritk) ’e növény magjából készült étel’; akác fn 1. (Növ) ’páratlanul szár-

nyalt level,, tövises ágú, fürtös, illatos virágú fák v. cserjék nemzetsége 

(Robinia)’ 1a. ’ebbe a nemzetségébe tartozó fa; akácfa’ 1b. ’ennek sárgászöld 

faanyaga’. 

Meg kell különböztetni a cselekvés nevét és a cselekvés tárgyát vagy ered-

ményét (nomen actionis – nomen acti), a cselekvést megvalósító és a cselekvés-

sel létrehozott m,vet, pl. apológia fn 2. (pejor v. tréf is) ’vminek v. vkinek 

(szenvedélyes, elfogult) védelmezése, (elvtelen, kritikátlan) magasztalása, ill. 

ilyen céllal készült (írás)m,’; bélyegzés fn 1. ’a bélyegez igével kifejezett cse-

lekvés’ 2. (Posta is) ’iratok, borítékok stb. (le)pecsételésére haszn. (pos-

ta)bélyegz# lenyomata’. Abban az esetben, ha egy -ás/-és képz#s f#név a nomen 

actionis jelentés(ek)t#l eltér# jelentéssel is rendelkezik, s címszava lesz a szó-

tárnak, akkor az 1. jelentésben az ige különböz# jelentéseib#l kialakult, magát 
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a cselekvést jelent# adatok jelennek meg az igei alapszóra visszautaló értelme-

zéssel, pl. adás fn 1. ’az ad igével kifejezett cselekvés’ 2. ’m,sorközvetítés’. 

Többnyire külön jelentésbe kell rendezni a mellékneveket aszerint, hogy 

mi a jelzett szavuk, tehát nem lehet összevonni az ember és egyéb él#lények, az 

él#lények és az élettelen dolgok hasonló vagy azonos tulajdonságait jelent# 

szavakat, az egész tulajdonságát a rész tulajdonságával. Pl. beszédes mn 1. 

’olyan 〈személy〉, aki (sokat) szokott v. szeret beszélni 3. (rég, irod) ’ hangját 

hallató, hangoskodó, lármás 〈kül. madár〉’; agresszív I. mn 1. ’er#szakos, kö-

teked#, támadóan indulatos támadó, hódító 〈ember, es. állat〉’ 2. ’támadó, hódí-

tó, terjeszked# 〈állam, politikai csoportosulás〉’. 

Gyakran el kell különíteni az igék jelentéseit alanyuk, tárgyuk vagy egyéb 

b#vítményeik fogalmi különbségei szerint. Pl. beszél ige 3. tn (tárgyragos ha-

tározóval is) ’〈szöveg, írás(m,) szerz#je m,vében, m,ve által〉 gondolatot, köz-

lend#t (vhogyan) kifejez, témát kifejt’ 3b. tn (tárgyragos határozóval is) ’ 〈szö-

veg, írás(m,)〉 (vmilyen meghatározott formában) szól, mesél vmir#l, vmely 

témát tárgyal’, árad tn ige 2. ’〈folyadék〉 b#ven folyik, ömlik’ 3. (átv is) 〈lég-

nem, anyag, fény, hang stb.〉 nagy er#vel terjed, áramlik’, ad1 ige 1a. ts ’em-

bernek, állatnak 〈ételt, italt stb.〉 odatesz, ill. fogyasztásra juttat’ 1c. ts ’〈nö-

vénynek (talajba) tápanyagot〉 juttat’. 

Külön jelentésárnyalatba kerül egy-egy szó köszönés, illetve szitkozódás-

beli használata. Pl. barát1 fn 1. ’〈két v. több ember, kül. férfi nem szerelmi v. 

rokoni viszonyában:〉 az a személy, akit kölcsönös vonzalom, bizalom, szeretet 

és ragaszkodás köt össze a másikkal v. a többivel’ 1a. (1. sz-,, ill. egysz 2.  v. 3. 

sz-, birt szjellel) ’〈megszólításként, ill. levélbeli elköszönésben, búcsúzásban, 

gyakr. udvariassági formulaként〉’, áld ts ige 2. (tárgy n. is) ’〈Isten, sors stb.〉 

kegyelemben, testi-lelki javakban részesít, megsegít vkit, vmit’ 2c. ’〈búcsúzó 

köszönésben〉’: Isten veled! Élj boldogúl! Áldja Isten éltedet! (1807 Kisfaludy 

Sándor CD01) | Azt se mondja: Isten áldjon (1856 Arany János C0647, 63) 2e. 

(tárgy n.) (rég, nyj) ’〈szitkozódásban〉’: Huh még azt is a ki áldja, teremti! De 

már abból csakugyan nem lesz semmi (1848 Pet#fi Sándor C3502, 387) | Hüh! 

A ki áldotta! káromkodék (1870 Jókai Mór C2281, 430). 
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Általában: ha egy szó különböz# el#fordulásaiban különböz# szinonimáival 

helyettesíthet#, akkor ezek külön jelentést alkotnak.  Pl. ám II. ksz 1. (meg-

szorító ellentétes viszonyban) ’de2, csakhogy, mégis’ 2. (szembeállító ellentétes 

viszonyban) ’viszont, meg1’, bolt1 fn 1. ’oszlopokkal, pillérekkel v. fallal kerí-

tett térség, helyiség fölé rendsz. k#b#l v. téglából szerkesztett íves kiképzés, 

fedél, mennyezet; bolthajtás’ 1a. ’ falnyílást áthidaló v. oszlopokat, pilléreket 

összeköt# ív alakú építmény; boltív’. 

Az ilyen típusú jelentéskülönbségek tényleges összevonása, illetve megkü-

lönböztetése, önálló jelentésbe vagy csupán árnyalatba rendezése függ a szó-

cikk egészét#l, a jelentések tagoltságától, s minden szónál külön elbírálálást 

igényel. 

2.4.1.2. Grammatikai sajátosságok 

A jelentések szétválása tükrözhet bizonyos g r a m m a t i k a i  k ü l ö n b -

s é g e k e t  is. 

Nem lehet összevonni egy szó vonzattal vagy vonzat nélkül megjelen# je-

lentését, illetve a különböz# vonzatokkal szerepl# el#fordulásokat. Az Nszt. 

v o n z a t k é n t  a  k ö t e l e z #  k ö t ö t t  b # v í t m é n y t  kezeli, a szabad, illetve 

nem kötelez# b#vítményeket – amelyek egyébként szintén bírhatnak jelentés-

elhatároló szereppel – nem emeli ki, illetve nem különíti el, hanem többnyire 

az értelmezésben utal rájuk határozatlan névmási formában.30 A különböz# 

b#vítmény, szerep, vonzatok szótári ábrázolása eltér egymástól. 

Az a l a n y  m i n t  k ö t e l e z #  b # v í t m é n y  gyakorlatilag sosincs külön 

grammatikai formaként megjelölve a szótárakban, az alanyra vonatkozóan 

csupán a fogalmi különbségeket adják meg a szótárak (az értelmezés része-

ként), ezt a gyakorlatot követi az Nszt. is. Feltünteti viszont az alany alkalmi, 

jellemz# hiányát vagy kötelez# elhagyását, amely jellemz#en a lappangó-

tapadásos alanyú mondatokban (vö. Kugler 2000b: 412), illetve az ún. alanyta-

                                                 
30 A vonzatok kérdéséhez vö. még Elekfi László Az igék szótári ábrázolásáról cím: írásából 
Az ige mint szintama-tag cím: részt (Elekfi 1966: 194–214), H. Molnár Ilona Az igei cso-
port, külön tekintettel a vonzatokra cím: tanulmányát (H. Molnár 1969: 229–269), Komlósy 
András Strukturális magyar nyelvtan-beli Régensek és vonzatok fejezetének (Komlósy 1992) 
különösen 1–4. és 6. pontjaiból: 307–375, 419–441.   
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lan mondatokban fordul el#. Pl.  alkonyodik tn ige (csak 3. sz-ben) 1. (rendsz. 

alany n.) ’fokozatosan leszáll az esti szürkület; sötétedik, esteledik’; áll1 ige 15. 

tn (alany n. is) vmire áll vmi ’vminek az el#jelét, várható voltát mutatja vmi, 

ill. mutatkozik vkinek a kedve vmihez’: [a lóherét] estve kell el vetni, mikor az 

id essre áll | Hideg éjszaka volt, es#re állt, és ismeretlen vadon volt körülöt-

tem az erd#; beesteledik tn ige 1. (rendsz. alany n.) ’beáll az esti sötétség; 

besötétedik’: bé-estveledik, és az éjtzaka bé-következik | beesteledvén az id#, az 

aggodalom és szorongattatás senkit sem hagyott aludni 3. (alany n.) beesteledik 

vkinek ’jólétének v. hatalmának vége szakad’: A Tücsökök csillaga lejárt! A 

Tücsököknek beesteledett! | Ott siratják a mult isteneket, Itt nekik már rég be-

esteledett | A ragyogó érc-leviathan: a katonaság. Ha ez a nagy vasnégyszög 

egyszer széthasad: akkor a fenntrónoló hadúrnak beesteledik. 

 A t á r g y i  v o n z a t o t  tranzitivitás feltüntetésével jelöli a szótár. A t á r -

g y a s s á g b a n  e l t é r #  a d a t o k a t  mindig szét kell választani, nem vonha-

tók úgy össze, ahogy ezt az ÚMTsz., valamint az ÉKsz. – pl. ijeszt ts (és tn) 

ige –, már csak az adatolási kényszer miatt sem. A tárgyas és a tárgyatlan 

használat rendszerint vagy külön jelentést, vagy külön árnyalatot eredményez. 

A tranzitív, illetve intranzitív jelentések megkülönböztetésében a következ#-

képpen jár el az Nszt. 

• Ha egy ige mellett jellemz#en tárgyas jelentésében egyértelm,en kon-

textuális okok miatt nem áll tárgy, s fel sem merülhet, hogy tárgyat-

lan jelentése volna a szónak, a példamondat minden további nélkül a 

tárgyas jelentésbe kerül, legyen az ige tárgyas/határozott vagy ala-

nyi/általános ragozású. 

• Némely igéket intranzitív jelentésük ellenére ugyan tárgy nélkül, de ki-

zárólag tárgyas/határozott ragozásban használunk. Pl. a megjár ige 

’pórul jár’ jelentése csak megjárja alakban31 használatos, az ÚMTsz. 

mártogat szócikkének 2. jelentése ’lassan öregesen táncol’ mártogat-

ja alakban, az Nszt. bevégez ige 3a. ’〈ember, ill. állat〉 meghal, ill. el-

                                                 
31

 A példák egyes szám 3. személyben állnak, de természetesen ez nem jelenti, hogy kizáró-
lag ebben a paradigmatikus alakban használhatnánk a határozott ragozású tárgy nélküli 
igelakokat. 
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pusztul’ jelentése bevégzi alakban. Ilyenkor a szócikkfejbe csak a szó-

faji min#sítés (ige) kerül, a tárgyasságra vonatkozó ts/tn megjelölés 

elmarad. Helyette a jelentésszám után (egyjelentés, szavak esetében a 

szócikkfejben) kerek zárójeles grammatikai megjegyzésként áll: ( h a t  

r a g o z á s ú  i g e a l a k  t á r g y  n .  [= nélkül]). 

• A jellemz#en tárgyas igék többségének esetében sem zárható ki, hogy 

tárgyatlan használata legyen: jellemz#en tranzitív igék igeneve 

(amelynél az igei sajátosságok természetesen elhalványulnak) gyakran 

el#fordul tárgyatlan használatban; sok igének (szánt, arat, aláír, fel-

szolgál stb.) munkafolyamat végzésének jelölésére megjelenhet int-

ranzitív használata; tárgyatlanná válhat bizonyos igék (lát, hall stb.) 

ún. egzisztenciális jelentése; stb. Ha ilyen esetekben az intranzitivi-

tást olyan jelentésjegynek érezzük, amely nem teszi szükségessé a 

tárgyas és a tárgyatlan használat szótári elkülönítését (ezt a jelentést 

legtöbbször ’ua.’ értelmezéssel lehet megadni), nem szükséges az in-

tranzitív adatokat árnyalatba vennünk, elegend# a jelentésszám után 

grammatikai megjegyzésként megadni: ( t á r g y  n .  i s ). (Természe-

tesen a lát, hall stb. igék ’rendelkezik vminek a képességével’ egzisz-

tenciális jelentése külön árnyalatba kerül, de nem a tárgyatlanság mi-

att!) Pl.: ígér ts ige 1. (tárgy n. is) ’kinyilvánítja, hogy vmit bizonyo-

san ad, tesz, végrehajt, kilátásba helyez vmit’: Örök hazát mindig 

ígérvén népének | Igérni tudok és megfogadni, De beváltani? 1a. ígéri 

magát vmire ’kötelezi magát vmire, elígérkezik vmire’. 

• Ha azonban az intranzitivitás lexikográfiai rögzítést igényel, tehát ha a 

lexikográfus megítélése szerint – az egyéb jelentésjegyek azonossága 

mellett – tranzitív–intranzitív struktúramegoszlás következett be az 

ige b#vítménykörében (vö. H. Molnár Ilona 1969: 239), akkor külön 

árnyalatot, ritkábban külön jelentést alkotnak a tárgyas, illetve tár-

gyatlan alakok. Ilyenkor a jelentés élén a tárgyasságra vonatkozó 

megjelölés (tn, illetve ts) áll, és az értelmezés is tükrözi a tranzitivi-

tásbeli különbséget. 
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• Gyakori a tárgyasságbeli eltérés akkor, ha egy szónak szaknyelvi jelen-

tése alakul ki, s általában szükséges ez a megkülönböztetés, ha az ige 

alapvet#en tárgyatlan, s a tárgyas el#fordulás a ritkább. Természete-

sen külön árnyalatot hoz létre, ha a tárgyi vonzat határozói vonzattal 

váltakozik. Az alapjelentésükben tárgyatlan igék mellett megjelen# 

határozói érték, tárgy esetében kétféle megoldás lehetséges. a) Ha a 

határozói érték, tárgy csak határozatlan nével#vel vagy nével# nélkül 

jelenik meg (egy hatalmasat ásít, nagyot alszik stb.), akkor az adatok a 

tn f#jelentésben maradnak, és a jelentésszám után kerek zárójeles 

grammatikai megjegyzésként áll: (tárgyragos határozóval is). b) Ha a 

tárgy határozott nével#vel fordul el# (pl. járja a várost), akkor ezeket 

az adatokat ts min#sítéssel külön jelentésárnyalatba kerülnek. Ha in-

dokoltnak látszik, kerek zárójeles grammatikai megjegyzésként fel le-

het venni: (határozói érték, tárggyal). 

A h a t á r o z ó i  v o n z a t o t ,  vagyis a kötelez# kötött b#vítményként 

megjelen# határozót a jelentés élén önálló szócikkegységben kurziválva veszi 

fel a szótár, pl. beszél ige 1g. ts vmire beszél ’rábeszél, szavaival rávesz vmire 

vkit’ 1h. ts vkire beszél ’〈vmely dolgot v. cselekvést, magatartást〉 sok beszéddel 

ráer#ltet vkire, azt elfogadtatja vkivel’; bír ige 5. ts (/nyj) ’〈vki (vmely) 

test(rész)ét〉 képes megfelel#en használni, irányítani’ 5a. tn bír vmivel (rég) 

’ua.’.  

A történeti anyagban természetesen nem mindig könny, eldönteni, hogy a 

vonzatstruktúra változott-e az id#ben, vagy pedig szabad b#vítményr#l van 

szó. Az Nszt. abban az esetben, ha b#vítmény nélküli forma is el#fordul, rend-

szerint úgy dönt, hogy nem vonzatként kezeli az adott b#vítményt. A képet 

még árnyalja, hogy – hasonlóan ahhoz, ahogy tranzitív jelentésben el#fordul-

hat a tárgy hiánya – a határozói vonzat hiánya is megjelenthet a vonzatos 

igéknél32, pl. betud ts ige 2b.  betud vkinek (vonzat n. is) ’〈m,vet, cselekedetet〉 

vkinek érdeméül tart nyilván, ill. 〈vétket, rossz következményt〉 vkinek a rová-

sára ír, vkinek a hibájául könyvel el’: megmondom az igazat, ha nem is fogad-

                                                 
32 Németh T. Enik$ implicit vonzatnak mondja ezt a típust, vö.  Németh T. 197. 
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ják meg. Isten betudja; beszól  ige 3. tn beszól vkinek (vonzat n. is) ’bántó, es. 

kihívó megjegyzést tesz vkire’: Az ausztrálok jól érzik magukat [a tenisztor-

nán], lengetnek, énekelnek, beszólnak, felnevetnek, úgy viselkednek, ahogy 

kell, fesztelenek. 

A j e l z # i  v o n z a t o t  pedig kerek zárójeles grammatikai megjegyzésként 

adja meg ( m i n # s é g j e l z # v e l ) ,  ( m e n n y i s é g j e l z # v e l )  formában, il-

letve a birtokos jelz#i vonzattal rendelkez# szó ( b i r t o k s z ó k é n t )  min#síté-

sével. Pl. bél fn 1. (birtokszóként, egysz-ban) (rég) ’vminek a bels# tere, belse-

je, mélye’: több esztendkig a’ Bakonynak bélében lakván | leért a föld belébe 

innét a férfi; beteg II. fn 2. (birtokszóként) ’vmivel kórosan függ# viszonyban, 

ill. vmit#l kórosan befolyásolt, meghatározott állapotban lev# személy’: Szere-

lem Betegének tsúfolnak! | egészen betege lett a gondolatnak; bíróság fn 2c. 

(min#ségjelz#vel) (Jog is) ’bizonyos típusú ügyekben egy adott eset elbírálásá-

ra, megítélésére (laikusokból) alkalmilag alakult testület, ill. a jogszolgáltatás-

nak ilyen testületek által gyakorolt formája’: A becsületszéki bíróság nem tart-

ja fel a fegyelmet |  ma egy társadalmi bíróság nyilvánosan „újratárgyalja” a 

Ceauşescu házaspár perét; ágas I. mn 1b. (mennyiségjelz#vel) (Vad) ’olyan 

〈szarvas, #z〉, amelynek az agancsán vmilyen számú ág van’: [a szarvas] mind 

16 ágas | Az enyém tizenkét ágas [ti. a szarvasbika]! 

Rendszerint külön árnyalatba kerül a f#nevek jelz#i használata (hogy ket-

t#s szófajúságról vagy a f#név jelz#i használatáról van-e szó, az adott szónál 

kell eldöntenünk). Pl. banda fn 2b. (kissé rég) ’el#adóm,vészekb#l álló (ván-

dor)társulat’ 2c. (jelz#ként) (rég) ’vhány ilyen társulatnyi 〈színész〉’; bála fn 

’〈mértékegységként is:〉 vmely (áruként) szállítandó anyagból (göngyöléssel) 

készített(, meghatározott, árufajtánként, országonként változó mennyiséget 

tartalmazó) nagyobb köteg, csomag; bál2’ 2a. (jelz#ként) ’vmib#l ilyen egység-

nyi mennyiség,’. 

2.4.1.3. Az összefoglaló jelentés 

Az adatok jelentésekbe sorolásánál id#nként célszer,nek látszik adatok 

nélküli ún. ö s s z e f o g l a l ó  j e l e n t é s  megfogalmazása, amelyen belül az 

adatok jelentésárnyalatokba rendezve jelennek meg. Ezeknek a jelentésárnya-
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latoknak az összetartozása, illetve együttes elkülönülése más jelentésekt#l vi-

lágosan kirajzolódik, ugyanakkor nincs a fölérendelt összefoglaló jelentésnek 

önálló adata. Ilyen pl. az abroncs fn 6. ’Kör alakú, gy,r,szer, v. ívesen hajlí-

tott használati tárgy, eszköz.’ 6a. ’vmely tárgy alsó része, alapja’ 6b. (Ját v. 

Sp) ’karika alakú játék- v. tornaszer’, beszéd fn 3. ’Más él#lény, es. élettelen 

dolog hangja, hangadása.’ 3a. ’ egy fajhoz v. sz,kebb csoporthoz tartozó álla-

toknak a fajra jellemz# hanggal való kommunikációja, ill. ennek rendszere’ 3b. 

’madárnak az ember beszélését utánzó rikácsolása v. csicsergése’ 3d. (rendsz. 

birtokszóként) (irod) ’élettelen dolog, természeti jelenség stb.  által mozgással 

keltett, az emberi beszélésre emlékeztet#, tartós, monoton hang’. 

Ezzel a megoldással gyakran él az ÚMTsz. is, és hasonlóan jár el az ÉrtSz., 

amikor sokjelentés, igéknél, viszonyszóknál római számos vagy – ha a szó több 

szófajú – nagybet,vel jelzett jelentéscsoportokat különít el (pl. beszél, is, jár 

stb.). Az Nszt. is megengedi az árnyalatok fölött álló összefoglaló jelentést, de 

nem az ÉrtSz. jelentéscsoportok szerinti tagolását követi, nem módosítja a szó-

cikkek alapvet#en kétszint, hierarchikus tagoltságát. Összefoglaló jelentés 

megadása akkor is lehetséges, ha egy jelentésben csupán értelmezett szókap-

csolatok vannak, s vezérszavuk jelentése jól megragadható. Ebben az esetben 

az összefoglaló és nem adatolt értelmezés után szerepelnek az értelmezett szó-

kapcsolatok (l. pl. a tulajdonnévi [Boldogasszony] szócikk szerkezetét), ame-

lyeket önálló értelmezéssel és adatolással dolgoz ki a szótár. Hasonló az ÉKsz., 

amikor csúcsos zárójelben az értelmezés el#tt a 〈Kifejezésekben:〉 megjegyzés 

szerepel, amelyet puszta példaként vagy esetleg önálló értelmezéssel követnek 

a szókapcsolatok. Pl. kéz fn 3. 〈Kif-ekben: a munka v. a cselekvés, a tett jelké-

peként.〉 Meglátszik rajta vkinek a keze nyoma: felismerhet# rajta vkinek a 

munkája, hatása, befolyása; szabad kezet kap vmiben: megengedik neki, hogy 

belátása szerint cselekedjen. (Az összefoglaló jelentés formáját l. az értelmezés-

r#l szóló részben.) 
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2.4.2. A jelentések sorrendje 

A nagyszótári jelentések sorrendjének kialakításában els#sorban a j e l e n -

t é s s t r u k t ú r a  a meghatározó, a feldolgozott anyag történeti jellege azonban 

el#idézheti, hogy a jelentések els# adatuk i d # r e n d j e  s z e r i n t  kerüljenek a 

szócikkbe, s el#fordulhat olyan eset is, hogy ez a kétféle szempont keveredik, 

illetve azonos sorrendet eredményez. 

Azzal, hogy az Nszt. megengedi a szócikkek jelentésstruktúra szerinti fel-

építését, el lehet kerülni, hogy a források kiválasztásának esetlegességei, az 

anyaggy,jtés id#határainak sz,kítése és formálisan kijelölt, meglehet#sen ké-

s#i kezd# id#pontja indokolatlanul rátelepedjék a szócikkekre. Az id#rendi elv-

nek a korábbi elképzelések szerinti érvényesülését egyébként sem lehetne ma-

radéktalanul megvalósítani: nem az id#rend szabja meg a jelentések és jelen-

tésárnyalatok tagolását – az id#beliséghez igazodó sorrendet csak a f#jelenté-

sek alapján lehetne megállapítani –, s a frazémák feldolgozása sem történhet 

id#rendi szempontok szerint. A szócikkek felépítésében a jelentésszerkezetet 

követve elkerülhet#, hogy egymással összefügg#, egymásból kialakult jelenté-

sek szétdobódjanak a szócikk különböz# részeibe, és t#lük távoli jelentések 

ékel#djenek közéjük, így valójában ez a rend alkalmasabb bizonyos jelentésfej-

l#dési tendenciák ábrázolására, mint az els# el#fordulások esetlegességeit tük-

röz# id#rendiség. Mindenképpen a jelentésszerkezet szerinti elrendezés domi-

nanciáját indokolja a szótár új koncepciójának megfelel# „értelmez# szótári 

jelleg”, csak másodlagos szempontként, illetve a címszólista összeállításában, 

az egyes jelentések fölvételének eldöntésében és a példamondatok kiválogatá-

sában lehetünk tekintettel a szótár történeti vonatkozásaira. Ugyanakkor egy 

id#ben tágabb, történetinek mondható anyagot feldolgozó szótár esetében a 

szinkrón állapot adta jelentésszerkezet abszolutizálása sem engedhet# meg: 

ott, ahol megsz,nik a lexikográfus nyelvi kompetenciája, ma már nem hasz-

nált, elavult vagy kiveszett szavak, jelentések sorrendjében meghatározó sze-

repe lehet az id#rendnek. 

A jelentésszerkezet szerinti elrendezésben a jelentések logikai-fogalmi 

rendben követik egymást: a jelentés-, illetve jelentésárnyalat-struktúra tükrözi 
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a jelentések alá-fölé rendeltségi viszonyait, a jellemz#, gyakori jelentés rend-

szerint megel#zi a kevésbé jellemz#, kevésbé gyakori jelentést, általában a 

konkréttól haladunk az elvont felé, az általánosan elterjedtt#l a rétegnyelvi 

felé, a semlegest#l a stiláris min#sítésre szoruló felé. Bizonyos esetekben a je-

lentések sorrendje természetesen eltérhet a tipikustól: pl. a rosszaság elvont 

fogalomként – ’vminek a rossz volta’ – megel#zi a konkrét ’csintalan gyermek’ 

jelentést.  

2.4.3. A jelentés blokkjának felépítése 

A jelentések külön bekezdésben, behúzással kezd#dnek. A jelentést félkö-

vér arab sorszám, a j e l e n t é s s z á m  vezeti be, és pont zárja le. A jelentés-

szám után adatolt f#jelentést vagy adatok nélküli összefoglaló jelentés követ-

kezik. Ha a szónak vagy szófajnak csak egyetlen jelentése van, az nem kap 

számot. 

A j e l e n t é s á r n y a l a t o k a t  is külön bekezdésben, a f#jelentés blokkja 

vagy összefoglaló jelentés értelmezése után nyitjuk meg. A jelentésárnyalatot a 

f#jelentés sorszámára utaló számból, valamint bet,b#l álló félkövér jelentés-

szám vezeti be. Az egyjelentés, szavak, illetve szófajok esetén az árnyalat 

puszta bet,jelet kap. A jelentésárnyalat bet,jele nem keverend# össze a 

frazémák értelmezésében használatos, az aljelentésre utaló bet,jelzettel: a), 

b). 

A szócikk következ# egységeit nem az ún. j e l e n t é s  szócikkegységen, 

hanem a f#jelentésen, illetve a jelentésárnyalaton, ritkábban az összefoglaló 

jelentésen belül következnek. A jelentésszám után állhat g r a m m a t i k a i  

k i e g é s z í t é s  és/vagy l e x i k a i  m i n # s í t é s , valamint közvetlenül a jelen-

tésszámot vagy a grammatikai kiegészítést követheti 

• v o n z a t  (pl. aggódik vmin, árad vmivé, ilyenkor az ige nem helyette-

síthet# tildével); 

• i g é b # l  é s  m a g á t  t á r g y b ó l  álló szerkezet (pl. beleártja magát); 
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• egy vagy több é r t e l m e z e t t  s z ó k a p c s o l a t i  egység (pl. árkon-

bokron át, árkon-bokron keresztül). 

Mindhárom szócikkegység után következhet újabb (rá vonatkozó) gram-

matikai megjegyzés, illetve lexikai min#sítés. Az értelmezett szókapcsolatok – 

mivel vezérszavuk szerint besorolódnak valamely szóadat jelentésegységébe, 

rendszerint nem közvetlenül a jelentésszám, hanem a példamondatok után 

következnek. (A frazeológiát l. külön fejezetben.) 

A jelentésszámot (illetve az azt követ# grammatikai megjegyzést, lexikai 

min#sítést, vonzatot, magátos szerkezetet vagy értelmezett szókapcsolatot az 

é r t e l m e z é s  követi, amelyet p é l d a m o n d a t o k  illusztrálnak. 

A jelentésen belüli grammatikai kiegészítések többfélék lehetnek. Egy ré-

szük a szócikk- vagy a szófaji fejben is megjelenhet, mások pedig csak a jelen-

tésblokkon belül fordulhatnak el#. 

1. Nem a szócikkfejben, hanem a jelentésszám után, álló bet,vel vesszük 

fel a t s , illetve t n  megjelölést, ha egy igének tranzitív és intranzitív jelentései, 

jelentésárnyalatai különülnek el. Mivel  egy f#jelentés és árnyalatai tranzitivi-

tás tekintetében megegyeznek, elegend# a f#jelentésben jelölni a tárgyasságot, 

illetve tárgyatlanságot. A tranzitív-intranzitív jelentésmegoszlást mutató ige 

ts/tn min#sítését minden jelentésben és árnyalatban külön ki kell írni, kivéve, 

ha valamelyik f#jelentésre és annak egyéb jelentésjegyek alapján szétválasztott 

árnyalataira vagy az összefoglaló jelentés valamennyi árnyalatára ugyanaz 

érvényes. Ilyenkor a ts, illetve a tn min#sítést elegend# a f#- vagy az összefogla-

ló jelentés száma után megadni. Pl.: adózik ige 1. tn (átv is) ’(vmilyen birtok, 

jövedelem alapján) adót fizet’: A’ szibériai népek fekete rókab#rrel is adóznak 

az országlószéknek | [a halálnak] adóznak a jók és a rosszak i 1a. ts ’〈vmilyen 

összeget〉 adóként fizet’: utat nem épitünk, nem javitunk, garast nem adózunk, 

mig abból a pusztából földet nem kapunk. […] 4. tn adózik vmivel ’vmely sza-

vával, cselekedetével, vmilyen magatartással kinyilvánítja véleményét, megadja 

vkinek, vminek azt, ami megilleti, amire méltó’: adózzunk némi ámulattal a 

szép magyar kifejezésnek: észrevesszük. i 4a. ’hódol vkinek, elismerését fejezi 

ki vki iránt’: Mindig tisztellek én, s mindég adózom is tenéked. 



 97 

2. Követhetik a jelentésszámot kerek zárójeles grammatikai megjegyzések 

is, amelyeknek kurzivált részét önálló címke jelöli. A grammatikai megjegyzé-

sek többnyire morfológiai vagy szintaktikai vonatkozásúak, de el#fordulhatnak 

a szófajmegjelölést helyettesít# kiegészítések. A szótár igyekszik elkerülni, 

hogy szemantikai jelleg, vagy a szóhasználatra stb. utaló megjegyzés kerüljön 

e szócikkegységbe, bizonyos esetekben azonban elkerülhetetlen, hogy ilyen 

típusú kiegészítések is ebbe a szócikkegységbe kerüljenek. Az alábbi felsorolás 

nem teljes, csak a fontosabb típusokat mutatja, a kiemelt paradigmatikus alak 

esetleges (rendszerint a 3. személy,), a megadott példák természetesen eltér-

hetnek ett#l. 

• ( t u l a j d o n n é v k é n t ) ,  ( t u l a j d o n n é v  r é s z e k é n t ) ,  ( t u l a j -

d o n n é v s z e r , e n )  megjegyzés jelöli a közszavak jellemz# tulajdon-

névi használatát; pl. becsületkódex fn (tulajdonnévszer,en is) 

’vmely közösség (tagjainak) viselkedését irányító alapvet# magatartási 

szabályok, irányelvek rendszere, ill. e szabályok gy,jteménye’: becsü-

let-kódex els# paragrafusa úgy szól | tiszti becsületkódex | [az] elbeszé-

lésfolyamba ékeli a szerz# az idézeteket pl. a Becsületkódex szövegét); 

• a ( f n - i  é r t é k b e n ) ,  ( m n - i  é r t é k b e n )  a névmások jelentés-

száma után a helyettesített szófajra utaló megjegyzés. Nem kell min-

den névmás esetében feltétlenül jeleznünk a helyettesített szófajt, er-

re rendszerint csak az ún. többirányulású névmások esetében van 

szükség. Mivel a névmás különböz# szófaji érték, jelentésárnyalatai 

nem kerülhetnek egy jelentésbe, elegend# a f#jelentésben feltüntetni 

ezt a min#sítést, az árnyalatokban nem kell megismételni. Hasonló 

grammatikai megjegyzést kaphatnak a több elem, idegen címszavak 

is, ha valóban szó értékben használjuk #ket; pl. alma mater (fn-i ér-

tékben), a capella (mn-i és hsz-i értékben), illetve értelmezett szó-

kapcsolatok bet,jellel jelölt aljelentései, pl. • akármi névvel neve-

zend� (mn-i értékben). 

• a ( - r a  r a g o s  a l a k b a n  h s z - s z e r , e n ) , illetve ( a l a t t  n é v -

u t ó v a l  h s z - s z e r , e n )  kifejezés kerül a szócikkbe, ha egy szó va-

lamelyik jelentésében csak a feltüntetett toldalékkal vagy névutóval 
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használatos, de a szófajváltás még nem ment végbe, tehát pl. egy mel-

léknévb#l még nem lett határozószó, illetve a névutós szerkezet nem 

vált összetétellé. Pl. ajándék fn 1a. (-ba raggal, hsz-szer,en) ’aján-

dékként, ajándékozási céllal’; albán mn 2a. (-ul raggal, hsz-szer,en) 

’ezen a nyelven’; belátás fn 3a. (birtokszóként, szerint nu-val hsz-

szer,en) ’vkinek a megítélése szerint, ahogy vki jónak, helyesnek lát-

ja’. 

A szófajváltás átmenetiségét tükröz# szavak esetében a szófaji megje-

löléshez a -szer,en utótagot kapcsoljuk ( p a r t i k u l a s z e r , e n ,  

h s z - s z e r , e n ) , a köt#szói funkciót betölt# névmásoknak vagy 

egyéb szófajú szavaknak a grammatikai megjegyzése pedig: ( k s z -

k é n t ) .  Pl. antul mut hsz 2. (partikulaszer,en) ’〈Az utalószói szerep 

elhomályosulásával, fokozásként.〉’; ahogy von hsz (ksz-ként); akár-

hova ált hsz 1. (ksz-ként is megenged# mellékmondatban, gyakr. az is 

ksz-val) (átv is) ’bármely helyre, bárhova’ 1a. ’〈kérdésre adott kitér# 

feleletként〉’ 1b. ’bármely más helyre’; a ( v i s z o n y r a g g a l  i s )  

grammatikai kiegészítés szócikkfejben vagy szófaji fejben a határozó-

szók esetleges viszonyragozására utal, pl. alul hsz (viszonyraggal is); 

bármikor ált hsz (viszonyraggal is). Azoknak a hely- vagy id#viszonyt 

kifejez# határozóragoknak a használatára utalunk ilyen módon, ame-

lyek a szót#höz kapcsolódva ténylegesen megváltoztatják a határozói 

viszonyt (-ról/-r�l, -ra/-re, -tól/-t�l, -ig). Azok a határozószók, amelyek 

szótári alakként ragtalan és -n, -an/-en ragos formát is mutatnak 

(hogy ~ hogyan, amiképp ~ amiképpen, mily ~ milyen), külön címsza-

vak lesznek, mivel ez esetekben a rag csupán meger#síti, felfrissíti a 

határozói viszonyt, tehát a ragos és a ragtalan szó jelentése ugyanaz; 

• ( r e n d s z .  e g y s z  1 .  s z - ,  b i r t  s z j e l l e l )  gyakori megszólításra 

is használt f#nevek értelmezésében, de egyéb paradigmatikus kötött-

ség esetén is megjelenhet, pl. barátocska fn 2. (gyakr. 1. sz-, birt 

szjellel) ’〈rendsz. (fiatalabb) férfi, gyerek v. n# bizalmaskodó, lekezel#, 

ill. tréfás megszólításaként, ritk. megnevezéseként〉’; bármelyik ált 
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nm 2b. (csak tbsz-ú birt szjellel) ’a szóban forgó személyek közül tet-

sz#legesen vmelyik’; 

• ( k i j e l e n t #  m ó d  j e l e n  i d #  e g y s z  3 .  s z - b e n )  megjegyzés 

jelzi, hogy egy alakváltozat kizárólag az adott paradigmatikus alakban 

fordul el#. Ez a megjegyzés áll a címszótól ikességben eltér# alakválto-

zat mellett is. Ha kizárólag az alakváltozat igényel lexikai min#sítést, 

azt kett#sponttal elválasztva a grammatikai megjegyzésen belül tün-

teti fel a szótár: ( k i j e l e n t #  m ó d  j e l e n  i d #  e g y s z  3 .  s z -

b e n :  r é g  v .  n y j ) .  Pl. balanszíroz tn ige 2. balanszírozik (kije-

lent# mód jelen id# egysz 3. sz-ben) ’〈olyan helyen v. helyzetben, ahol 

v. amelyben vminek, vkinek nehéz egyensúlyban maradnia〉 egyensú-

lyi helyzetben van v. tartja magát(, és így halad)’; bomlik tn ige bo-

mol (kijelent# mód jelen id# egysz 3. sz-ben: vál); ad1 ige ád (kijelent# 

mód jelen id# egysz 3. sz-ben: rég v. nyj). 

• ( m i n d e n  s z - b e n ) jelöli az egyes szám 3. személy, birtokos sze-

mélyjeles formában címszóvá váló f#nevek és névmások szócikkében, 

ha valamelyik jelentés adatai mind a hat paradigmatikus alakban el#-

fordulhatnak, pl. atyjafia fn (el#tagja minden sz-ben); benne szem 

nm 2b. (minden sz-ben) a szóban forgó személy, állat testében v. 

vmely testrészében 

• ( e l # t a g k é n t ) , illetve ( u t ó t a g k é n t )  grammatikai megjegyzés áll 

a bokrosított szócikkek címszava mellett, pl. alkony- (el#tagként); 

-barát (utótagként); 

• a ( j e l z # k é n t ) ,  ( j e l z # k é n t  i s )  kiegészítés utal a f#nevek meny-

nyiség-, ritkábban min#ségjelz#i használatára (a melléknévi-f#névi 

szófaji megoszlást nem mutató, pl. a mértékjelöl# szavaknál), illetve 

ilyen megjegyzés utal arra, ha egy melléknév kizárólag jelz#i mondat-

részi szerepben fordulhat el# (tehát nem állhat állítmányi vagy hatá-

rozói szerepben). Pl. bödön fn 2a. (jelz#ként) ’annyi 〈élelmiszer〉, am-

ennyi egy ilyen edénybe belefér’; belletrista I. fn (jelz#ként is) (kissé 

rég) 1. ’ olyan író, aki m,vészi igény, prózát ír, szépíró’ II. mn (jelz#-
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ként) (/Irodt) ’szépírói eszközöket (mesterkélten) használó, irodalmi 

igény, v. irodalmiaskodó 〈írás(jegy), stílus〉’. 

• ( b i r t o k s z ó k é n t )  utal arra, hogy az adott jelentésben a szó csak 

birtokos szerkezet alaptagjaként fordul el#, pl. beteg fn 2. (birtokszó-

ként) ’vmivel kórosan függ# viszonyban, ill. vmit#l kórosan befolyá-

solt, meghatározott állapotban lev# 〈személy〉’; bél fn 2. (birtokszó-

ként, egysz-ban) (rég) ’vminek a bels# része, a belsejében található 

tartalom’; 

• a ( h a t  n e - v e l ,  t b s z - b a n )  megjegyzés különbözteti a népnevek, 

felekezetek stb. szócikkében a ’közösség’ jelentést ’a közösséghez tar-

tozó személy, a közösség tagja’ jelentést#l, amelyet a f#névi szófajban 

mindig f#jelentés–árnyalat hierarchiába, ritkábban két jelentésbe 

rendez a szótár, pl. avar2 I. fn 1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az 5–8. szá-

zadban hazánk területén élt, közép-ázsiai eredet,, kihalt lovas-nomád 

nép (egy csoportja)’ 2. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’; benedik-

tinus II. 1. fn (hat ne-vel, tbsz-ban) (Vall) ’(a) bencés szerzetesrend 

(vmely közössége)’ 1a. (Vall) ’e rend tagja’; 

• ( h a t  r a g o z á s ú  i g e a l a k  t á r g y  n . )  jelöli, ha egy tárgyas rago-

zású igealak mellett nem is lehet tárgyat használni, pl. bír ige 2d. 

(hat ragozású igealak tárgy n.) ’〈használati tárgy (anyaga v. alkatré-

sze)〉 ép, használható állapotban marad, nem megy tönkre’: bírja még 

ez a kalap | Bírják  ezek a gépek, uram, masszív darabok; 

• ( t á r g y  n .  i s ) , illetve ( v o n z a t  n .  i s )  tranzitív, illetve intranzi-

tív határozói vonzatos jelentésben annak jelölésére, hogy olyan adat is 

el#fordul, amelyb#l alkalmilag hiányzik a tárgy, illetve a vonzat. Pl. 

ajánlgat ts ige (tárgy n. is) ’többször, ismételten, es. válogatás nélkül 

kínál vmit, ajánl vkit’; alagcsövez ts ige (tárgy n. is) (M,sz v. Mez�g) 

’〈vmely helyet〉 alagcs#rendszerrel behálóz, ott alagcs#rendszert épít 

ki’; azonosul tn ige 2. azonosul vkivel v. vmivel (vonzat n. is) ’tudato-

san vkinek a helyzetébe képzelve magát mélyen átéli azt’: a színészn# 

éli az alak életét, nem illusztrál, hanem azonosul; 
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• ( f n - i  i g n - i  v o n z a t t a l ) : nem határozóragos vonzat jelölésére, pl. 

baszik ige (durva) 4. tn (fn-i ign-i vonzattal) ’〈nyomatékos tagadás, 

ill. elutasítás kif-ére〉: Majd baszok én nekik vasat gy,jteni menni | 

Meg a tizenkét hamis útlevelem, amit basztam leadni, amikor úgy-

mond bejöttem a hidegr#l; 

• ( t a g a d ó  s z e r k e z e t b e n ) : az Nszt. a tagadószóval álló szerkezetet 

nem tekinti értelmezett szókapcsolatnak, hanem kerek zárójeles 

grammatikai megjegyzésként tünteti fel, ha egy szó valamelyik jelen-

tésében tagadószóval alkot szerkezetet, illetve azt is, ha kizárólag ta-

gadó mondatban fordul el#, pl. akárhova ált hsz 1c. (tagadó szerke-

zetben) ’bármely alkalmatlan, kedvez#tlen, rossz helyre’: [az atom-

bomba] elkészült, s azt le is dobták. Nem is akárhova; bán1 ts ige 2b. 

(tagadó szerkezetben) ’〈megenged# jelleggel annak kif-ére, hogy nincs 

kifogása vmi ellen, beleegyezik vmibe〉’: Kordont csinálunk, jó uram, 

ha nem bánja | Nem bánom, Barna, de akkor valami tisztességes kere-

set után kell nézned; 

• ( m e g e n g e d #  m e l l é k m o n d a t b a n ) : köt#szók vagy köt#szói sze-

rep, egyéb szófajú szavak szócikkében a tagmondat jelentéstartalmá-

nak jelölésére, pl. ámbátor ksz (megenged# mellékmondatban) (kissé 

rég) ’bár2, ámbár’; aholott von hsz (ksz-ként) (rég) 2. (értelmez#i 

mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an) ’amely he-

lyen’; 

• a (k e t t # z é s s e l  i s  a  c s e l e k v é s  v .  t ö r t é n é s  i s m é t l # d é -

s é n e k  k i f - é r e )  grammatikai kiegészítés igeköt# szócikkében for-

dul el#, ha valamelyik igeköt#i jelentéshez tartozó igei adatok jellem-

z#en el#fordulnak kett#zött igeköt#vel, pl. betekint ige 3. tn (kett#-

zéssel is a cselekvés v. történés ismétl#désének kif-ére) (kissé rég) (rö-

videbb id#re) betér, bemegy, belátogat vhova, vkihez’: k a’ többinél 

városibb Is43tenek, Leg-alább vájárra bé-bé tekintenek | Mi volna, ha 

az ember egy kicsit betekintene a lányokhoz?; berándul tn ige 1. 

(kett#zéssel is a cselekvés v. történés ismétl#désének kif-ére) ’(ottho-

nából) vmely ügy elintézése, látogatás, kikapcsolódás stb. céljából rö-
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videbb id#re vmely nagyobb, központi településre utazik’: a’ mezöröl 

a’ Városba bé-rándul | [Bartal Antal] haraszti nyugalmát élvezte és 

csak be-berándult Pestre, hogy cenzori tisztének eleget tegyen; 

• az ( e g y s z  3 .  s z - b e n ,  f e n e ,  ö r d ö g  s t b .  a l a n n y a l )  meg-

jegyzés a paradigmatikus kötöttség mellett kontextuális kötöttséget is 

feltüntet.  Rendszerint a taxatív felsorolás is fogalomköri vagy sze-

mantikai kötöttségre utal. Pl. átálmodik ts ige 3a. (a halál mint ’ál-

lapot’ és más hasonló jelentés, szavakkal) átálmodja magát vmibe 

(szépít#) ’alvás közben v. öntudatlan állapotban hal meg’, billent ige 

3. ts (rendsz. ’fenék’ jelentés, határozóval) ’〈embert, es. állatot〉 vmely 

testtájon enyhén megrúg’; 

• ( k ö t ö t t  s z ó k a p c s o l a t  r é s z e k é n t  f a j n é v b e n  i s )  faji jelz#s 

fajnévi szókapcsolatok elemeként el#forduló állat- és növénynevekben 

(példákat l. a növény- és állatnevek foldolgozását tárgyaló részben); 

• ( k ü l .  s z e m  n é v m - i  v o n z a t  e s e t é n )  kiegészítést kapnak azok 

a vonzatos igék, amelyek egyes szám 3. személyben – rendszerint ige-

köt#s változatban – f#névi vonzattal állnak (ráalkonyul vkire, rábizo-

nyosodik vkire, belebeszél vkibe), nem 3. személy, el#fordulásukban 

pedig igeköt# nélküliek, és a személyes névmás megfelel# paradigma-

tikus alakja a vonzat (rám alkonyul, rájuk alkonyul stb.). Pl. bizo-

nyul tn ige 2a. vkire bizonyul vmi (kül. szem nm-i vonzat esetén) ’ki-

derül vkir#l, hogy # a vétkes, hibás vmiben, # az elkövet#je vminek’: A 

madame engedte magára bizonyulni azt, hogy Corbián közös gazdasá-

got vitt egy évig, s még jó hírneve védelmezésére sem adta el# házas-

sági bizonyítványát | Isten ítél#széke el#tt ránk bizonyul istentelensé-

günk; beszél ige 1i. ts (tárgy n. is, kül. szem nm-i vonzat esetén) 

vkibe, ritk. vmibe beszél ’(hosszas rábeszéléssel) elhitet, elfogadtat 

vkivel vmit, belebeszél vkibe vmit’: nehezen lehetne fejökbe beszélni, 

hogy az elleneikre lelkismeretesen [!] hozott itélet igazságtalan | a ha-

talom sosem akarja, hogy az emberek gondolkozzanak. Hiszen akkor 

nem tudna velük játszani, nem tudná beléjük beszélni, hogy azt higy-

gyék el, amit # mond. 
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2.4.4. Az értelmezés 

Az értelmezést mindig a jelentés megfelel# egységén belül adjuk meg. A 

szóadatnak, az árnyalatok összefoglaló jelentésének és az aljelentéseknek az 

értelmezése közvetlenül a jelentésszám vagy a bet,jel, esetlegesen az azt köve-

t# grammatikai vagy lexikai min#sítés után áll. A szintagmatikusan meghatá-

rozott lexémák (vonzatos alak, az igéb#l és magát tárgyból álló szerkezet és az 

értelmezett szókapcsolat) értelmezése a kurzív bet,kkel önálló tegben kiemelt 

szókapcsolatot vagy annak min#sítését követi. Az értelmezés ún. jelentésjelek 

(= félidéz#jelek) közé kerül. Az értelmezés kisbet,vel kezd#dik, és kett#spont-

tal záródik, kivéve az összefoglaló jelentés értelmezését, amelyet nagybet, 

kezd, és pont zár. Az összefoglaló jelentés definícióját is jelentésjelek fogják 

közre. 

Az értelmezés lehet b#vebb, magyarázó jelleg, meghatározás, vagy történ-

het rokonértelm, szavakkal, illetve alkalmazhat a szótár körülíró-helyettesít# 

értelmezést. A szótári értelmezés nem állhat több önálló mondatból, hanem 

szómegfeleltetést, több szóból álló szókapcsolatot, illetve egyetlen összetett 

mondatot használhat. Az Nszt. kerüli a körülményes, túlburjánzó megfogal-

mazásokat, célja az átlátható, világos mondatszerkezet, értelmezés., ezért a 

bonyolultabb, lexikális  információkat hordozó vagy több jelentésárnyalatot 

s,rít# jelentések definícióiban különféle lexikográfiai eszközökkel segíti ezt 

(részletesen l. alább). Nem célszer, túl sok szinonima használata sem, és mel-

l#zni kell olyan min#sítéseket, megszorításokat, amelyek sz,kítenék az adott 

szó fogalomkörét. Ugyanakkor – mivel a szótári leírás egyik legfontosabb célja, 

hogy a jelentések, illetve árnyalatok jól elhatárolhatók legyenek egymástól – az 

értelmezésnek karakteressé kell tennie azokat a szempontokat, amelyeket a 

lexikográfus érvényesített a jelentések szétválasztásában. Általános elvként 

ezért megfogalmazható, hogy a puszta szinonimikus értelmezés kevésbé vagy 

ritkábban elegend#, mint a magyarázó értelmezés, és csak meghatározott ese-

tekben használható. Az Nszt. tudatosan figyel arra, hogy elkerülje a szótári 

körbeértelmezéseket. A motivált szavak esetében az értelmezés, ha lehetséges, 

feltárja az elnevezés motivációját. 
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2.4.4.1. A szinonimikus értelmezés 

A magyarázó értelmezések túlsúlya ellenére bizonyos esetekben megen-

gedhet#, hogy a szótár néhány a z o n o s  jelentés, mellérendelt szóval értel-

mezzen. Az Nszt. szigorúan szabályozott módon kezeli a szinonimákat. Hasz-

nálhat tágabb értelemben vett ún. rokonértelm, szavakat is, de mez#jelekkel 

megjelölt szinonimikus kapcsolatot csak a denotátum azonossága esetén tüntet 

fel. Szinonimikus kapcsolat – eltér#en a SzinSz.-t#l – kizárólag önálló címsza-

vak, illetve önálló egységként kezelt értelmezett szókapcsolatok között jelölhe-

t# (címszói, illetve kiemelt frazémai formában, homonimikus címszó esetén 

homonimaszámmal). Az Nszt.-ben nem címszavasított szavak, valamint bokro-

sított szócikkek alcímszavai nem használhatók szinonimikus értelmezésként.33 

A szinonimák összekapcsolására két eltér# típusú megoldással él az Nszt. 

1. Jelentéseket feleltet meg egymásnak, ez esetben az értelmezésben a szino-

nimának tekintett szó áll, önálló mez#jellel jelölve szinonima voltát. Ez a meg-

oldás általában az egyértelm,en megragadható jelentés,, rendszerint lexikális 

ismeretet hordozó szavak értelmezésekor választható, ha az értelmezésben 

fölhasznált szó önálló, lehet#leg egyjelentés, címszava, illetve kidolgozott ér-

telmezett szókapcsolata a szótárnak. Pl. az angolbetegség és az angolnya-

valya címszavak értelmezésében elegend#: ’angolkór’. Az angolkór címszónál 

természetesen pontos értelmezés található a latin orvosi névvel együtt. Ha egy 

szónak nincs ugyan egyjelentés, k ö z n y e l v i  szóval megadható értelmezése, 

de e g y j e l e n t é s ,  s z i n o n i m á j a  található a szótárban, az is megadható 

egyszavas értelmezésként. Ha csúcsos zárójeles kiegészítéssel behatárolható, 

hogy valamely többjelentés, szót melyik jelentésében használja a szótár, akkor 

szintén megadható értelmezésként: pl. ’〈testrészként:〉 mandula’. 2. Ha nem 

elegend# az egyszavas szinonimikus értelmezés (pl. mert a szinonima nem 

köznyelvi szó, vagy mert bet,rendileg messze található az értelmezett címszó-

tól), akkor magyarázó értelmezést követ#en pontosvessz#vel elválasztott kiegé-

szítésként – szintén mez#jellel jelölve – megadhat a szótár szinonimát. Pl. al-

kohol fn 1. ’szeszes erjedéssel keletkez#, éget# íz, folyadék, a szeszes italok 

                                                 
33 A szinonimák szótári kezeklésének kérdéséhez vö. O. Nagy 1966: 99–121, Ruzsiczky 
1998: 118–121. 
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hatóanyaga; etil-alkohol’. A szinonimikus értelmezés, illetve az értelmezés 

szinonimikus része az értelmezés egységén belül önálló szócikkegységbe (mez#-

jelek közé) kerül. Szinonimikus értelmezés(rész)ként kizárólag a z o n o s  j e -

l e n t é s ,  szavak vagy értelmezett szókapcsolatok, valódi szinonimák használ-

hatók, az Nszt. tartózkodik a rokonértelm, vagy azonos fogalomkörbe tartozó 

szavak szinonimává min#sítését#l. Mivel a jelentésbe a szó használati és stilisz-

tikai meghatározottságai is belejátszanak, illetve a szinonimikus kapcsolatok 

valójában csak a szinkróniában értelmezhet#k egyértelm,en, a történeti 

anyagban csak igen óvatosan jelölhet#k szinonimikus kapcsolatok – gyakorlati-

lag csak a lexikális ismeretet hordozó, fogalmilag egyértelm,en megragadható 

szavak esetében. 

2.4.4.2. Körülírás, helyettesítés, kiegészítés az értelmezésben 

Körülíró, helyettesít# értelmezést használ a szótár abban az esetben, ha 

nem lehetséges fogalmi megfeleltetés az értelmezett szó és az értelmezés kö-

zött, vagyis nem hordoz fogalmi jelentést az értelmezett szó. Ezt az értelmezési 

formát tipikusan viszonyjelöl# szavak, a kommunikációs-pragmatikai jelentés, 

mondatszavak (vagy valamelyik jelentésükben ilyen funkcióban használt sza-

vak), illetve a fogalmi jelentés, szavak helyettesítésére használt lexémák 

(névmások) funkciójának – mint jelentésnek – gyakran pragmatikai megköze-

lítés, leírására használja a szótár34. Fogalmi jelentés, szó esetében is élhetünk 

körülíró-helyettesít# értelmezéssel, ha valamilyen lexikográfiai szempont miatt 

egybe akarunk fogni valamelyik jelentésjegyükben eltér# jelentéseket, illetve 

az adatok bizonytalansága nem teszi lehet#vé az egyértelm, fogalmi megfelel-

tetést. Ezt az értelmezést csúcsos zárójelben adjuk meg. Pl. az hat ne II. 1. 

’〈Vmilyen el#zetes tudás alapján ismert, meghatározott dolog köznévi megne-

vezése el#tt.〉’ 1a. ’〈közismert dolgot jelöl# fn el#tt〉’ ám I. partikula 1. ’〈meg-

er#sítés, nyomatékosítás kif-ére〉’, boszorkányf� fn ’〈rendsz. varázserej,nek 

                                                 
34 Kenesei István: Funkcionális kategóriák cím: tanulmányában (Kenesei 2008: 608–614) 
lexikális és funkcionális kategóriákat különböztet meg. Helyettesít$ értelmezést leggyak-
rabban az általa szószint: funkcionális kategóriáknak nevezett típusokba tartozó elemek 
lexikográfiai leírásában alkalmaz a szótár. 
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tartott, babonás eljárásban v. népi gyógyászatban haszn. növények megnevezé-

seként〉’. 

Ugyancsak csúcsos zárójelben (de önálló címkével megkülönböztetve a he-

lyettesít# értelmezést#l) jelennek meg az értelmezés kiegészít# elemei. Ezek a 

kiegészítések nem csupán a szó fogalmi jelentésének egyértelm,sítéséhez 

szükségesek (abban az esetben például, ha az értelmezésben is többjelentés, 

szó áll), hanem tükrözik, hogy az értelmezett szó az adott jelentésben milyen 

szintagmaalkotási képességgel rendelkezik. Ez egyrészt a szófaji jelleg tükrözé-

séhez szükséges, másrészt a jelentések elkülönítésének is eszköze, mivel egy 

szó különböz# jelentéseiben másfajta szintaktikai kapcsolhatósággal 

rendekezik.35 Ez a típusú kiegészítés mondatszerkezetileg rendszerint beleil-

leszkedik az értelmezés egészébe, ezért – a csúcsos zárójelt#l eltekintve – köz-

vetlenül kapcsolódik az értelmezéshez, mintegy szintagmát vagy mondatot 

alkot vele. Pl. kutya fn 7. ’veszedelmes, kiszámíthatatlan 〈tárgy, dolog〉’, 

ágaskodik tn ige 1. ’〈ember〉 lábujjhegyre állva felfelé nyújtózik’, 2. ’ 〈négylá-

bú állat, kül. ló〉 két hátsó lábára állva felemelkedik’, aszal ts ige 1a. ’〈gyümöl-

csöt, zöldséget, ritk. húst〉 szárítással tartósít’, avas I. mn 1b. ’megecetesedett, 

megpimpósodott 〈bor〉’.  

Csúcsos zárójelbe kerülnek az értelmezésben bizonyos megszorító, az 

adott szó fogalomköri vagy logikai kötöttségeire stb. utaló, az adott jelentést 

egy másik szóval szembeállító vagy összekapcsoló megjegyzések is. Ebben az 

esetben a zárójeles és a zárójelen kívüli rész között többnyire nincs 

szintagmatikus kapcsolat, mintegy önálló közlésegységnek tekinthet#k, ezért a 

zárójelben álló szövegrész kett#sponttal záródik. Pl. akció fn 1c. ’〈sportban:〉 

támadás, el#retörés’ csonka I. mn 5. ’〈a csúcsossal, hegyessel szembeállítva:〉 

lapos, tompa’, amoda hsz 2. '〈az ide hsz-val együtt:〉 a szóban forgó dolog elle-

nére, ill. azt figyelmen kívül hagyva’. 

                                                 
35 A kérdéshez vö. Balázs János 1964: 83–91. 
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2.4.4.3. Enciklopédikus-lexikális elemek az értelmezésben 

A szótár nem lexikon, nem feladata adatszer,, lexikális ismereteket adni, 

bizonyos – leggyakrabban f#névi szófajú – szavak, szótípusok pontos, világos 

értelmezése azonban igényli a lexikonszer, magyarázatot. Lexikális informáci-

ókat kívánhatnak az anyagnevek, az ipari termékek neve, a népnevek, bizo-

nyos m,veletek értelmezése, az intézménynév elemeként gyakran el#forduló 

közszavak, a növény- és állatnevek, a betegségek neve stb., általában a termi-

nológia szókincsének jelent#s része.36 Ezekben a szócikkekben a magyarázó 

értelmezés mellett gyakran kerek zárójelben (külön címkékkel jelölve) a tudo-

mányos latin nevet is megadja a szótár, ha egyértelm,en azonosítható vele az 

adat jelentése. Az értelmezésen belüli kerek zárójelben feltüntethet# még az 

elemek vegyjele és a vegyületek képlete, valamint rövidítésszer,en használt 

írás- vagy egyéb jel (százalékjel, aposztróf, zenei kulcs stb.) is. Pl. bárányfelh� 

fn (Met is) ’magas légrétegben kialakuló, fehér szín,, önárnyék nélküli, fodor-

szer, gomolyokból álló (szabályos elrendez#dés,) felh# (cirrocumulus); bárány-

felleg; basszuskulcs I. fn (Zene) 1. a vonalrendszer élén álló, a hangjegyek 

magassági értékét a kis f-nek a 4. vonalon való elhelyezésével meghatározó, 

rendsz. a basszus szólam lejegyzésére haszn. jel (). 

A lexikális-enciklopédikus információt, amennyire lehet, ki kell emelni az 

értelmezés magyarázó részéb#l, s ezt a kiegészít# információt csúcsos zárójel-

ben kell megadni. Pl. borbély fn 1. ’férfiak borotválását, hajának, arcsz#rze-

tének nyírását, ill. 〈a sebészeti oktatás elterjedése és az orvosi hivatáskör kitel-

jesedése el#tt, kül. falvakban, kisvárosokban v. a katonaságnál:〉 kisebb sebé-

szeti v. gyógyászati beavatkozást is foglalkozásszer,en végz# személy’. 

A kifejezetten enciklopédikus-lexikális jelentés,, gyakran a terminológiá-

ban használatos de nem szótári címszóként vagy értelmezett szókapcsolatként 

ki nem dolgozott elemek felhasználását az értelmezésekben mérsékelni kell, 

kizárólag akkor használhatók, ha az egyértlem,ség és a pontos megértés végett 

                                                 
36 Az Nszt.-ben a terminus technikusok jelentésének meghatározása is szigorúan a korpusz 
alapján történik. A szaknyelvi szavak értelmezése ebben az összefüggésben sajátos feladat 
el$ állítja a lexikográfust: össze kell egyeztetnie a szakmaiság-tudományosság történetileg 
változó szempontjait az adatokban megragadható, ezekhez a szakmai-tudományos szem-
pontokhoz nem igazodó, id$ben ugyancsak változó tényleges köznyelvi használattal. 
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szükség van rájuk. Ilyen lexémákat az értelmezésben az ú n .  rövidítéssel (= 

úgynevezett) vezetjük be, elkülönítve #ket az értelmezésben felhasznált szótári 

címszavaktól. Pl. bagoly2 fn ’szürkés v. barnás színárnyalatú, elüls# szárnyain 

világos folttal, ún. bagolyrajzolattal rendelkez#, (nagy, bolyhos torú,) éjszakai 

életmódot folytató lepke’. 

2.4.4.4. A növény- és állatnevek kezelése 

A növény- és állatnevek szótári leírása sajátos feladatot jelent. E szócso-

port magas aránya37 és a korábbi szótári gyakorlat elégtelensége38 szükségessé 

tette, hogy az Nszt. megpróbáljon új formákat kialakítani a nómenklatúra ré-

szét (is) képez# szavak szótári feldolgozására és értelmezésére. A kérdést még 

nehezebbé teszi egyrészt az, hogy a tényleges nyelvhasználat többnyire a konk-

rét („tipikus”) növényt vagy állatot nevezi meg, a rendszertanok viszont mes-

terségesen létrehozott kategóriákat, másrészt hogy ez a rendszertani leírás és 

benne a nevezéktani kategóriák folyamatosan változtak a korpusz által lefedett 

korszakban, tehát ugyanazon valóságelem megnevezése, besorolása állandó 

mozgásban volt. 

Az állat- és növénynevek vonatkozásában is igaz a terminológiának az az 

általános jellemz#je, hogy a szaktudományos kategorizálás és a tényleges nyel-

                                                 
37 Az Nszt. I. A–azsúroz kötetében ~3,5 százalék volt, a II. B–byte kötetben közelíti a 7 
százalékot a legalább egy jelentésében növény- vagy állattani min$sítés: szavak száma. 
38 E gyakorlat a konkrét növény vagy állat megnevezését, illetve taxonként való használa-
tát, valamint a rendszertan különböz$ szintjein álló taxonokat igen gyakran váltófogalom-
ként kezelte.  
Az ÉKsz. két kiadása is jelent$sen eltér egymástól e típus kezelésében, példaként álljon itt a 
gólya szócikk els$ jelentése. ÉKsz.: gólya fn 1. Fehér és fekete tollazatú, hosszú cs$r: és 
lábú vonuló gázlómadár (Ciconia ciconia). Fekete ~: kisebb, nagyrészt f. tollú ilyen madár 
(Ciconia nigra). ÉKsz.2: gólya fn 1. Áll | ~félék: a gólyaalakúak rendjébe tartozó hosszú 
cs$r: és lábú vonuló gázlómadarak családja (Ciconiidae). | Fehér ~ (Ciconia ciconia); feke-

te ~: (Ciconia nigra). Az ÉKsz. a konkrét állat jelentést elvont rendszertani kategórianév-
vel (a fehér gólya fajnév latin megfelel$jével) azonosítja, és ugyanabban a jelentésben értel-
mezett szókapcsolatként veszi föl a fekete gólya kifejezést, amelyben azonban a gólya jelen-
tése nyilvánvalóan nem lehet ugyanaz (hiszen a nemet mint rendszertani kategóriát jelöli), 
mint a f$jelentésben. Az ÉKsz.2 érezte ezt az ellentmondást, s általában is igyekezett er$tel-
jesebben érvényesíteni a rendszertan szaktudományos szempontjait, ennek azonban id$n-
ként meghökkent$ eredménye lett: az ÉKsz.2-b$l hiányzik a konkrét állat jelentés, hiszen a 
fehér gólya és a fekete gólya csak taxonként jelenik meg a szócikkben, s mint ilyen, sem fél 
lábra nem tud állni, sem békát nem tud fogni, és sem árválkodni, sem raboskodni nem tud. 
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vi használat nem fedi vagy nem teljesen fedi egymást. A szótár feladata nem a 

rendszertanok leképezése, hanem a korpuszban megjelen# használat leírása. 

Az Nszt. egyértelm,en megkülönbözteti a növény vagy állat megnevezését a 

nevezéktani használattól. A növény- és állatnevek szócikkeinek három, struk-

túrájában és értelmezési formáiban eltér# alaptípusát alakította ki, s negye-

dikként egy vegyes formát olyan növény- és állatnevek leírására, amelyek az 

el#z# három elemeit használják. A szócikkek értelmezése ebben a 

szócikktípusban a legformalizáltabb. 39 

 
A növény- és állatnevek jelentésszerkezeti és értelmezési típusai 

Azokat a szavakat, amelyekben hangsúlyos a ’vmilyen konkrét nö-

vény/állat, ill. ez mint faj’ jelentés, az a típusba soroljuk. Mivel a növénynevek-

re ez a jelentés igen jellemz#, azoknál ez a leggyakrabban alkalmazott struktú-

ra. Ez a jelentés f#jelentésbe kerül, amelynek legtöbbször van 1a. árnyalata: 

’〈az e fajt is magában foglaló nemzetség elnevezéseként〉’ vagy állatneveknél: 

’〈az e fajt is magában foglaló nem elnevezéseként〉’. Az értelmezést többnyire 

az a grammatikai megjegyzés el#zi meg, hogy (egysz-ban, kötött szókapcsolat 

részeként fajnévben is) vagy (egysz-ban, rendsz. kötött szókapcsolat részeként 

fajnévben), illetve ha nincs kötött szókapcsolati fajnévi el#fordulás, akkor a 

grammatikai megjegyzés csupán ennyi: (egysz-ban). Pl. bagolyborsó fn 

(nyj/Növ) ’páratlanul szárnyasan összetett level,, fehér v. ibolyakék virágú 

egyéves növény, amelynek magját étkezésre, takarmányozásra v. kávé pótlásá-

ra használják, ill. e növények faja (Cicer arietinum); csicseriborsó’ 1a. (egysz-

ban) ’〈az e fajt is magában foglaló nemzetség elnevezéseként〉. Ezekben a szó-

cikkekben az 1b., 1c. stb., már nem rendszertani vonatkozású jelentésárnyalat 

az adatok függvényében esetleges, pl. ’ilyen növényeknek egy területre vetett 

összessége’, ’e növény levele mint f,szer’, ’ilyen növény faanyaga’ stb. 

                                                 
39 E négy típus kialakítása csak az els$ kötet tapasztalatain okulva, a második szótári kötet 
f$szerkesztésekor történt meg, amikor Simon László, a Szótári Osztály munkatársa minden 
növény- vagy állatrendszertani szempontból érintett szócikket vagy jelentést ellen$rzött, 
példamondataikat összevetette a korpusszal és értékelte, és a szócikkeket átdolgozta. Az új 
szócikkek szerkesztésekor az $ elemzései és szakmai javaslatai alapján, a rendszertani és a 
lexikográfiai szempontok összeegyeztetésére törekedve közösen véglegesítettük e négy 
szócikktípust. 
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A b típusú struktúra esetében a lemma f#jelentése: ’〈fogalomként:〉 az 

adott él#lények összessége, ill. 〈konkrétumként:〉 e csoport egyedeinek bárme-

lyike’. Az 1a. árnyalat értelmezése formalizált: ’〈az ezen él#lények fajai alkotta 

nem/nemzetség elnevezéseként〉’. A helyettesít# értelmezés melletti grammati-

kai megjegyzések a következ#k lehetnek: (egysz-ban), (egysz-ban, kötött szó-

kapcsolat részeként fajnévben is), (egysz-ban, rendsz. kötött szókapcsolat ré-

szeként fajnévben). Legalább egy példamondattal mindig mutatni kell, hogy a 

szó nevezéktani elnevezésként önállóan is létezik, nem csak fajnévi szókapcso-

latban. Az esetlegesen megjelen# 1b. árnyalatnak két alapesete lehetséges: 1.) 

létezik az ’egy, es. két konkrét faj elnevezéseként, fajneveként’ jelentés, de az 

’ebbe a fajba tartozó konkrét él#lény’ jelentés nincs meg, vagy legalábbis meg-

gy#z#en, egyértelm,en nem adatolható, pl. büdöske I. fn 1. (Növ is) ’Amerika 

szubtrópusi tájairól származó, sötétzöld level,, jellegzetes illatú sárga, na-

rancssárga v. vörösesbarna virágot hozó dísznövény; bársonyvirág’ 1a. (egysz-

ban, kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Növ) ’〈az e növények fajai 

alkotta nemzetség elnevezéseként〉’ 1b. (egysz-ban) (Növ/) ’〈e nemzetség fajai 

közül az ún. nagy büdöske (Tagetes erecta), ill. az ún. alacsony büdöske 

(Tagetes patula) elnevezéseként〉’; 2.) a fajnévi adatok mellett ’a fajba tartozó 

konkrét él#lény’ jelentés is adatolható, ugyanakkor a ’konkrét él#lény’ jelenté-

s, adatok egy másik része a f#jelentést rajzolja ki. Pl. b�zbogár fn (Áll) ’b,z-

mirigyében termel#d# váladékával kellemetlen szagot árasztó, fekete szín,, a 

sötét, nyirkos helyeket kedvel# szárnyatlan gyászbogár’ a. (egysz-ban, rendsz. 

kötött szókapcsolat részeként fajnévben) ’〈e bogarak fajai alkotta nem elneve-

zéseként〉’ b. (rég) ’e nem egyik faja, az ún. halottb,z, bogár (Blaps 

mortisaga), ill. az e fajba tartozó, mintegy három centiméter nagyságú, pincék-

ben, kamrákban gyakori, éjszaka aktív bogár’. További – esetlegesen el#fordu-

ló, nem szaknyelvi – árnyalatok lehetnek: ’e/ilyen növény leveles ága’, ’e/ilyen 

növény termése’, ’e/ilyen növény fája’, ’e/ilyen növények tömegesen, s,r,n n#-

ve’ (az értelmezésben a f#névi, illetve melléknévi mutató névmás használata az 

adatok jellegét#l függ). 

A c típusú struktúra alapvet#en valamilyen állatot jelent# szóra jellemz#. 

A f#jelentés a b típusnál ismertetett módon alakul, az 1a. árnyalat itt azonban 
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’〈… fajainak elnevezésében nemi névi elemként〉’. A grammatikai megjegyzés 

itt is formalizáltan: (egysz-ban, kötött szókapcsolat részeként), esetleg kiegé-

szítéssel: (egysz-ban, kötött szókapcsolat részeként, birtokszóként: rég). Ebben 

az esetben a címszóra nem áll, hogy egy konkrét állatnem vagy növénynemzet-

ség elnevezéseként is létezne. Az 1b. árnyalat – ’magasabb szint, taxon (csa-

lád, rend stb.) elnevezéseként’ – esetleges (növények esetében soha nincs). A 

formalizált helyettesít# értelmezés: ’〈… fajait magában foglaló … nevezéktani 

elnevezéseként〉’, az árnyalat mellett mindig megjelenik a (tbsz-ban) gramma-

tikai megjegyzés. Pl. a bodobács 2. (Áll) ’rendsz. fekete és barna színezet,, 

apró, lapos test,, aránylag nagy szem,, növényi nedvekkel táplálkozó poloska-

féle rovar, amelynek csápjai négy-, lábfejei háromíz,ek’ 2a. (egysz-ban, kötött 

szókapcsolat részeként) (Áll) ’〈e rovarok fajainak elnevezésében nemi névi 

elemként〉’ 2b. (tbsz-ban) (Áll) ’〈az e rovarok fajait magában foglaló család ne-

vezéktani elnevezéseként〉’.  

A vegyes típusba azok a szócikkek tartoznak, amelyekben fellelhet#ek az 

a, b és c típus megoldásai (pl. „az e legyek fajait magában foglaló család neve-

zéktani elnevezéseként”, „rendsz. kiszáradt szikes tófenéken megjelen#, a föl-

dön szétterül#, ágas szárú egyéves növény, amelynek virága alatt a két vízszin-

tes burkolólemez hegyes bajuszra emlékeztet#en helyezkedik el, ill. e növények 

faja”, „ormányosbogárfajok elnevezésében nemi névi elemként”), ugyanakkor 

igen jellemz#ek rájuk az efféle értelmezések: ’az ún. tövisszúró gébics fajba 

(Lanius collurio) v. a két hazai #rgébicsfaj (Lanius excubitor, ill. Lanius minor) 

vmelyikébe tartozó, a szarka csettegésére emlékeztet# hangú madár megneve-

zéseként’, ’vmely illatos olajat tartalmazó gyantás nedvet, balzsamot adó tró-

pusi fa megnevezéseként’, ’a barkócaberkenye fajba (Sorbus torminalis), ill. az 

ún. házi berkenye fajba (Sorbus domestica) tartozó növény’. Ilyen típusú ér-

telmezések nem fordulhatnak el# az a, b és c típusba tartozó szócikkek forma-

lizált struktúrájában. 

 
A növény- és állatnevek írásmódjáról 

A növény- és állatnévi szótípusba egyrészt taxonok sorolódnak, másrészt a 

köznyelvi és nyelvjárási megnevezések, amelyek nem feltétlenül feleltethet#k 
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meg a szaknyelvi megnevezéseknek. A magyar helyesírási gyakorlatban a 

rendszertani besorolás képezi az alapját a terminológia helyesírásának, ennek 

megfelel#en a növény- és állatnevek egybe- és különírásának külön szaknyelvi 

szabályozása van40, amelyhez azonban igazodik az általános helyesírási gyakor-

lat is. Az egyik oldalon a rendszertani besorolások folyamatos változása, vala-

mint a szaknyelvi és köznyelvi megnevezések meg nem felelései, a másik olda-

lon az elvileg a rendszertanhoz igazodó helyesírás e szótípus szótári feldolgozá-

sát a címszómeghatározás, az egybe- és különírás vonatkozásában sem könnyí-

ti meg. 

Az Nszt. ez esetben is érvényesíti azt az alapelvét, hogy írásmód tekinteté-

ben a helyesírási szabályozáshoz igazodik – tehát a rendszertani besorolást 

tekinti meghatározónak –, ez azonban azt is eredményezheti, hogy a nagyszó-

tári címszó alakja eltér a helyesírási szótárak szólistájában vagy a korábbi köz-

nyelvi szótárakban feltüntetett alaktól. Taxonok értelmezésében a magyar és a 

latin rendszertani faj, nemzetség/nem, család stb. nevének meg kell felelnie 

egymásnak. A latin nemzetségnév nagy kezd#bet,vel írandó. A rendszertani 

besorolás tekintetében Priszter Szaniszló Növényneveink cím, m,ve, valamint 

Gozmány László hétnyelv, névszótára az irányadó.41 

Mivel a népi növény- és állatnevek vonatkozásában a rendszertani meg-

fontolásoknak nincs relevanciája, ezek szócikkeiben az Nszt. megengedi, hogy 

az úzus alapján vagy egyéb megfontolásból a címszó egybe- vagy különírása 

eltérjen a korábbi szótári gyakorlattól. 

2.4.4.5. Az értelmezés grammatikai formája 

A pontos szótári értelmezés beleilleszkedik a szövegbe, helyettesíteni tudja 

az értelmezett szót (természetesen a magyarázó értelmezés esetében ennek 

vannak korlátai). Az értelmezett szó és az értelmezés grammatikai – szófaji, 
                                                 
40 Gozmány László (1994): A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Rovartani Közlemé-
nyek LV: 429–445. Jávorka Levente–Fábián Pál–H$nyi Ede (2000): Az állatfajtanevek he-
lyesírása. Acta Agraria Kaposváriensis 4/1: 81–91. 
41 Priszter Szaniszló (1998): Növényneveink. A magyar és a tudományos növénynevek szótá-
ra. Mez$gazda Kiadó, Budapest. Gozmány László (1979): Vocabularium nominum 
animalium Europae septem linguis redactum – Európa állatvilága. Hétnyelv_ névszótár I–
II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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illetve b#vítményszerkezetbeli – megfeleltetése határozott törekvése az Nszt.-

nek, tehát az ige értelmezése igével (tárgyatlané tárgyatlannal, tárgyasé tár-

gyassal), f#névé f#névvel stb., illetve igei, f#névi stb. alaptagú szerkezettel tör-

ténik. Ha ez a fajta grammatikai megfeleltetés nem lehetséges, a fogalomsza-

vak szócikkeiben is lehet#ség van a viszonyszók, mondatszók esetében szoká-

sos helyettesít# értelmezésre. Tipikusan ezt a megoldást alkalmazza a szótár a 

fogalomszavak köszönés- és szitkozódásbeli használatának önálló jelentésár-

nyalatba sorolásakor. Pl. áld ts ige 2. (tárgy n. is) ’〈Isten, sors stb.〉 kegyelem-

ben, testi-lelki javakban részesít, megsegít vkit’ 2c. ’〈búcsúzó kifejezésben〉’: 

Isten áldjon! 2d. 〈kérés v. dicséret nyomatékosításában〉’: Csókolj meg már, ha 

lehet, Áldom az istenedet! 2e. (tárgy n. is) (rég, nyj) ’〈szitkozódásban〉’: Hüh! A 

ki áldotta! | Hejnye, erre-arra, a ki veri áldja! 

2.4.4.6. Az értelmezés mint szöveg 

Az értelmezés szövege els#sorban köznyelvi szavakat, kifejezéseket, köz-

nyelvi alakváltozatokat használ, bár bizonyos szócikkekben, jelentésekben nem 

kerülhet# el más nyelvi réteghez tartozó, pl. szaknyelvi szavak használata. Az 

ismertebb, közkelet,bb kifejezést nem értelmezzük kevésbé ismerttel. 

Az értelmezésben – akárcsak a grammatikai megjegyzések 

szócikkegységben – a nyelvi adatként önálló címkével megjelölt szó kurzív, pl. 

az abcúgol definíciójában: ’abcúg kiáltással lehurrog, ócsárol vkit’. 

Kifejtett értelmezés helyett bizonyos esetekben a szótár az ’ua.’ rövidítést 

használja. Ez egyrészt valamilyen grammatikai sajátossága miatt két jelentés-

be vagy árnyalatba szétdobódó, de egyéb jelentésjegyeiben megegyez# szavak 

esetében szokásos megoldás (pl. vonzatos, vonzat nélküli vagy különböz# von-

zatokkal el#forduló változatok). Másrészt az egymás után következ# és jelenté-

sükben azonos frazémák közül a sorrendileg kés#bbit lehet ilyen módon értel-

mezni.  

Részben egy-egy szócikk jelentésszerkezeti sajátosságaiból következ#en, 

részben a példamondatok jelentésbeli bizonytalanságai miatt gyakori az Nszt.-

ben az a lexikográfiai megoldás, hogy jelentéskülönbségeket nem a jelentés-

struktúra, hanem az értelmezés formája mutat meg. Vagylagos jelentésjegyet 
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tükrözhet a kerek zárójel használata: pl. az akrobata 1. jelentése ’a közönsé-

get er#- és tornamutatványokkal szórakoztató (cirkuszi) artista’; adatszer� 

mn ’vmivel kapcs. (számszer,) adatokat (is) tartalmazó, ill. adatként megjele-

n# v. így rögzített 〈tény, megállapítás, bizonyíték, jellemzés stb.〉’. A szótárban 

az értelmezésben alkalmazott kerek zárójel mindig jelentéskülönbségek tükrö-

zésére szolgál, magyarázó kiegészítés, példa stb. nem tehet# kerek zárójelbe. 

Az értelmezés szövegében felhasználhatók megszorítást, illetve kiterjesztést 

jelent# szavak is, ezeket gyakori használatuk miatt rövidíti a szótár (es. = eset-

leg, v. = vagy, kül. = különösen, illetve = illetve stb.), pl. alapk� fn 1. ’vmely 

építmény alapja, ill, az ehhez haszn. k#’, akció fn 3. ’irodalmi, kül. színpadi 

m, cselekménye, eseménysora’. A jelentéskülönbségnek kerek zárójeles, illetve 

ez a fajta szöveges jelölése egyidej,leg nem használandó. 
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2.5. A példamondat 

2.5.1. A példamondat feladata és az adatolás szempontjai 

Az Nszt.-be csak akkor kerülhet be szójelentés vagy frazéma, ha adatolni 

tudjuk. A példamondatok az értelmezést lezáró kett#spont után állnak, egy-

mástól normál álló virgulával elválasztva. A szóadatokat és a frazémákat be-

mutató példamondatok is a keletkezési év szerinti szigorú id#rendben követik 

egymást. 

Ha a szótáríró szükségesnek ítéli egy korábban már szótárazott, de a kor-

puszban nem dokumentált jelentés felvételét, a példamondat helyett hivatkoz-

ni lehet egy hét szótárból álló zárt listának (CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.1; SzT.; 

ÚMTsz.; IdSzKsz.1) arra a szótárára, amelyikben legkorábbi adatként megta-

lálható az adott jelentés. A szótárakat els# kiadásuk els# kötetének évszáma 

alapján meghatározott sorrendben vesszük figyelembe, ezt nem befolyásolja, 

hogy többkötetes m,veknél a kés#bbi kötetek sorrendje esetleg nem egyezik az 

els# kötetek szerint kialakított renddel42. Ilyen hivatkozás esetén sem kell fel-

tétlenül átvenni az adott szótár értelmezését, elavult, pontatlannak vagy ne-

hézkesnek ítélt, nyelvtanilag rossz stb. definíció helyett új értelmezést kell ad-

ni nem idézhet#, de megbízhatónak ítélt források alapján. Ezek a szótári hi-

vatkozások példamondat nélkül, a szokásos címrövidítéssel kerülnek a szó-

cikkbe. Meghatározott esetekben a címszót is fel kell tüntetni (részletesen l. a 

szócikk végi utalásokról szóló részben). 

Ha egy szótározandónak ítélt jelentésben teljes adathiány mutatkozik, le-

het#ség van pótcédulázásra, ennek módjáról, filológiai kérdéseir#l külön utasí-

tás rendelkezik.  

                                                 
42 Ezek a szótárak a szócikk végi utalások szótári hivatkozásai között is szerepelnek az O. 
Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások cím: m:vével, az IdSzKsz.2 2002-es, vala-
mint az ÉKsz.2 2003-as kiadásával együtt. Ezek a szócikk belsejében példamondat helyette-
sítésére nem használhatók, részben jellegük, részben korhatáron kívüli voltuk miatt. E 
szótárakról részletesen l. a szótári hivatkozásokkal foglalkozó fejezetet. 
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A példamondatok feladata kett#s. Egyrészt bemutatják a szó vagy a 

frazéma jelentését, használatát, a keletkezési év feltüntetésével pedig valame-

lyest képet adnak a szó- és jelentéstörténeti változásokról. Történeti szem-

pontból a kötelez#en megmutatott els# el#fordulás évszáma – különösen a kor-

szak második felében megjelent szavak, neologizmusok vonatkozásában – és a 

korszakhatáron belül elavulttá vált és kihalt szavak utolsó el#fordulásának 

évszáma lehet mérvadó. Ezt a képet a (rég) és a p e r j e l e s  lexikai min#sítések 

is árnyalhatják. 

A jelentés bemutatása mellett a példamondatoknak a szó feltüntetett 

grammatikai és hangtani jellemz#it is tükrözniük kell. Ezért a szócikkfejben, 

illetve a szófaji blokk vagy a jelentés(árnyalat) élén kiemelt hangalak- vagy 

írásváltozatot, grammatikai sajátosságot mindig adatolja a szótár. Pl. ha egy 

tárgyas igei jelentés (tárgy n. is) kiegészítést kap, a példamondatok között sze-

repelnie kell tárggyal és tárgy nélkül el#forduló változatnak, az ikes igék szó-

cikkeiben lehet#leg az ikességet igazoló grammatikai alaknak stb. 

A példamondatok legf#bb szerepe ugyan a jelentés illusztrálása, de nem 

helyettesítheti a pontos, szabatos értelmezést. Bemutathatja a szó használati 

körét, stiláris kötöttségeit, megvilágíthatja a szükség esetén elnagyolt, bizo-

nyos jelentéskülönbségeket elmosó értelmezést, pl. a konkrét–elvont különbsé-

get az (átv is) min#sítés, jelentéseknél. 

Egy jelentésben, illetve egy frazémához kapcsolódóan rendszerint néhány 

példamondatot ad a szótár, ett#l csakis lexikográfiai okokkal alátámasztható 

esetben – bizonyos jelentésbeli finomságok, szóhasználati, rétegnyelvi vagy 

stilisztikai kötöttségek, jellegzetes b#vítmények, a szó használatának id#beli 

korlátai, illetve kiterjedtsége bemutatása érdekében – tér el. A ma is használa-

tos szavakra, jelentésekre 20. századi példamondat is szerepel a szócikkben 

annak jelzésére, hogy az adott szó vagy jelentés érvényes a korszak végén is. 

Minden jelentéshez, jelentésárnyalathoz, aljelentéshez, frazémához, illetve 

a bokrosított címszavak alcímszavához tartozó példák idézi a szótár az id#ha-

tárai közötti legkorábbit. Abban az esetben, ha a teljes szócikk a b s z o l ú t  

e l s #  adata nem csupán egyetlen, hanem több jelentésbe vagy szófajba is beso-



 117 

rolható, kérd#jellel megjelölve kerül a leginkább valószín,síthet#, illetve leg-

közkelet,bb jelentésbe vagy szófajba. 

Els# adatnak mindig az els# s z ö v e g k ö r n y e z e t e s  példát tekintjük (a 

cédulák között viszonylag sok a címszón kívül pusztán az évszámot és a forrás-

rövidítést feltüntet#), szövegkörnyezeten értve egy szókapcsolatot vagy egy 

kétnyelv, szótár idegen nyelv, értelmezését is. Egyetlen szó nem vehet# fel 

adatként, kivéve az egyetlen szóból álló képaláírásokat, illetve címeket, ha az 

adat jelentése a kép vagy a cikk stb. szövege alapján egyértelm,en azonosítha-

tó. Ilyen adatokat csak egyéb adatok hiánya, illetve a következ# példánál sok-

kal korábbi el#fordulás esetén veszünk föl. Szögletes zárójelben feltüntetjük, 

hogy képaláírásról vagy címbeli használatról van szó. Ilyen módon csak az ada-

tolt lexémával (szóval vagy frazémával) azonos aláírás vagy cím válhat példa-

mondattá, a többszavas képaláírások vagy címek szövegkörnyezetes adatnak 

számítanak. 

Mivel a korpusz adatainak feldolgozására fordítandó id#t ésszer, korlátok 

között kell tartani, el#fordulhat, hogy nagy adatszámú szavak minden jelenté-

sében nem lehet teljes bizonyossággal megtalálni az els# adatot. Ezekben a 

szócikkekben is szerepelnie kell azonban a szó abszolút els# el#fordulásának, 

és minél korábbi példamondatot kell fölvenni minden jelentésben vagy árnya-

latban. Ezt a korai példát a teljes biztonsággal els#nek mondható adathoz ha-

sonlóan kezeljük. Mivel a TESz. is forrásának tekintette az archivális cédula-

gy,jteményt, nemcsak a f# jelentések megragadásában, hanem az els# adatok 

megtalálásában is segítségére lehet a szócikkírónak. Ha a TESz. els# adatának 

forrásaként az NSz.-re (archivális cédulagy,jteményre) hivatkozik, els# el#for-

dulásként ennél kés#bbi évszámot nem adhat meg a szótár, hacsak nem filoló-

giai okokból kihagyandó forrásról vagy módosítandó évszámról, illetve tévesen 

értelmezett adatról van szó. 

A példamondat kiválasztásában a f# szempont az, hogy minél jobban meg-

világítsa az adott jelentést, ugyanakkor a különböz# jelentések példamondatai-

nak célszer, a földolgozott korszak egészét átfogniuk. Hosszabb-rövidebb pél-

damondatok felvétele mellett az Nszt. megengedi s z ó k a p c s o l a t i  p é l d á -

v a l  való adatolást is: ilyenkor b#vebb szövegkörnyezet nélkül, csak 
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szintagmatikus viszonyban idézi az adatot. Kizárólag szabad, alkalmi szószer-

kezeteket lehet feltüntetni szóadat példájaként, értelmezett szókapcsolatokat 

nem. A szókapcsolati példák alkalmasak f#jelentésbe s,rített jelentésárnyalat 

illusztrálására, a címszó b#vítményszerkezetének vagy jellemz#, gyakori 

kontextuális kapcsolatainak bemutatására. A szókapcsolati példák idézésének 

módja megegyezik a teljes(ebb) példamondatokéval. 

A példamondatok válogatásánál els#sorban a tartalmi, másodsorban a filo-

lógiai szempontokat kell érvényesíteni. Az, hogy a példa az elektronikus kor-

puszból, a cédulaanyagból vagy a cédés szöveggy,jteményb#l származik-e, csak 

e szempontok mérlegelése után jöhet számításba. Azonos min#ség, adatok 

esetén azonban a szótári korpusz törzsanyagát képez# MTSz.-t, illetve 

archiváluis cédulaanyagot részesíti el#nyben a szótár. 

2.5.2. Az adatközlés módja 

2.5.2.1. Az idézetek 

A példamondatok egysége két részb#l áll: idézetb#l és annak forrására uta-

ló bibliográfiai hivatkozásból. Az idézet maga bet,híven (tehát a régies írás-

módú bet,ket, a cz-t, a ts-et stb. is megtartva), álló bet,vel szerepel a szócikk-

ben, a lemmát kurziválás emeli ki. A kurzív adat állhat több szóból is: különírt 

összetett szavak, elváló igeköt#s igék, frazémák, bizonyos igealakok tartoznak 

ebbe a csoportba. Igéknél az adat részének tekintjük a szóalakteremt# segéd-

szavakat (fog, volna stb.), de nem része a mondatrészteremt# kopula (pl. az 

összetett állítmány igei része) és a névutó. Szintén az adat részének tekinti a 

szótár a cselekvés ismétl#désének kifejezésére szolgáló igeköt#kett#zést (pl. be-

bekukkant, át- meg átsuhan). Értelmezett szókapcsolatok és a magát tárggyal 

együtt kezelt igék esetében a teljes szerkezet adatnak tekintend#, de nem része 

az adatnak a vonzatosként feltüntett ige, melléknév stb. vonzata. Nem kurzi-

váljuk az összetett szavak, igealakok, az értelmezett szókapcsolatok stb. elemei 

között álló egyéb szavakat, illetve az adatot követ# központozási jelet. A pél-

damondatban a címszót (lemmát) sosem helyettesíti tilde.  
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A szerkesztési szabályzat az egységesség érdekében részletes utasítást ad a 

példamondatok írásképére, írásjelhasználatára vonatkozólag, rendelkezik a 

filológiai ellen#rzésr#l, valamint a sajtóhibák kezelésér#l. 

Az idézetek kezd#dhetnek nagy- (a mondategész elejét#l közölve) vagy kis-

bet,vel (ha a mondat kimetszett része szerepel a szócikkben), mondat végi 

írásjelként kérd#jelen és felkiáltójelen kívül egyéb írásjelet nem tüntet fel a 

szótár, az idéz#jeleket egységesíti. 

Mivel többnyire nincs szükség hosszú példamondatokra, máskor pedig 

kontextuális vagy egyéb okokból kiegészítésekre van szükség, ezek jelölését, 

illetve az utóbbiak írásmódját szintén szabályozza a szótár. A kihagyott része-

ket szögletes zárójelbe tett három pont (= […]) jelzi, a kihagyás nem változ-

tathatja meg az eredeti szöveg szerkezetét, mondattagolását. Kiegészítésre az 

értelemzavaró hiányok elkerülésére, illetve magyarázó, értelmez# jelleg, szö-

vegek betoldására lehet szükség. Ezek többnyire szómagyarázatok, ha a pél-

damondatban idegen vagy nem köznyelvi szó, régies vagy nyelvjárási hangalak-

, illetve grammatikai változat van. A kiegészítések szintén szögletes zárójelben 

kerülnek a szócikkbe, a mondat elején kis- vagy nagybet,s írásmódjuk jelzi, 

hogy mondategész elejéhez illeszkednek-e vagy sem. A kiegészítések egy része 

belesimul a mondat szerkezetébe, az azonosító-egyértelm,sít# (egyenl#ségjellel 

bevezetett), illetve a helyesbít# céllal használt (ti. rövidítéssel bevezetett) ki-

egészítések azonban nem illeszkednek ahhoz. Pl. �t�béli [= ölt�beli, vagyis 

nemzedékbeli], honorjához [= hivatalához], itt [ti. Szabolcsban], bácsiék [ti. 

Jókaiék]. Az ilyen típusú kiegészítések, helyesbítések mindig a magyarázott 

adattal azonos paradigmatikus alakban állnak. 

A szótár a példamondatok összes rövidítését feloldja, nem válogat azok vélt 

ismertsége szerint. A rövidítéseket, feloldásukat és idegen nyelv, rövidítések 

esetén magyar fordításukat külön címkével jelölve kezeli. A szótár nyomtatott 

változatában minden kötet végén szerepel a példamondatokban szerepl# rövi-

dítések és feloldásuk jegyzéke43. 

                                                 
43 A szerkesztési szabályzat részletesen el$írja a különböz$ típusú rövidítések (személynévi 
rövidítések, taxonómiákban szerepl$ auktornév-rövidítések, a mai helyeírási formától eltér$ 
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2.5.2.2. A bibliográfiai adatok felvétele44 

Az Nszt. visszakereshet#, ellen#rizhet# példamondatokat közöl, ezért az 

idézetet kiegészíti a bibliográfiai adatok egysége, amely feltünteti az idézett m, 

k e l e t k e z é s é n e k  é v é t  és s z e r z # j é t  vagy meghatározott esetekben an-

nak a kiadványnak a c í m é t , amelyben a m, megjelent. A fordításokat a 

f o r d .  rövidítéssel jelzi, és többnyire feltünteti az e r e d e t i  s z e r z # t  is. A 

kiadási adatokat a szócikkben k ó d s z á m  helyettesíti, amelyek tételesen visz-

szakereshet#k az Nszt. I. Segédletek kötetében megjelent forrásjegyzékben. A 

kódszám jellege, felépítése utal arra, hogy az adott forrás a korpusz háromféle 

szöveggy,jteményéb#l melyikben található. Ezek az adatok kiegészülhetnek – 

a cédulás és az MTSz.-b#l származóknál mindig ki is egészülnek – a l a p -

s z á m m a l , így az idézetek visszakereshet#vé válnak. 

                                                                                                                                      
alakulatok, toldalékos rövidítések, mozaikszavak stb.), illetve a helyesbít$ és azonosító 
kiegészítések kezelését. 
44 Ahogy arról a bevezet$ben szóltam, a szerkesztési szabályzatban els$ként a bibliográfiai 
adatokkal foglalkozó fejezet készült el. Ez a fejezet alapvet$ újításokat hozott a korábbi 
gyakorlathoz képest. A korábbi címrövidítés helyett kódszámokat vezetett be. Kidolgozta a 
szerz$i nevek felvételének módját, megfogalmazta az egységes szerz$i névforma fontosságát 
(szemben a korábbi gyakorlattal, amely a korpuszrögzítésnél és így a szócikkben is szigorú-
an ragaszkodott a forráson föltüntetett névformához pl. névváltozatok esetén is), s kidol-
gozta ennek filológiai alapvetését. Meghatározta, hogy a források mely köre, típusa idézen-
d$ szerz$i név helyett címmel, és a visszakereshet$ség édekében részletesen szabályozta az 
oldalszám megadásának módját is. A három szöveggy:jtemény forrásjegyzékeit, a bibliográ-
fiai egység adatközlési elveit, annak helyesírási vonatkozásait az Nszt. I. Segédletek köteté-
ben Szabó Tamás Péter, a forrásjegyzék mostani gondozója behatóan ismertette, ezért en-
nek részletes kifejtésével nem foglalkozom.  
Az elmúlt tíz évben két hullámban megtörtént a forrásjegyzék filológiai ellen$rzése, egysé-
gesítése. Ennek igen hangsúlyos részét képezte az archivális cédulagy:jtemény – ha nem is 
teljes, de igen nagy százalékban elvégzett – könyvtári ellen$rzése. Ennek során gyakorlati-
lag az összes antológia könyvtári visszakeresése, és tartalomjegyzékének rögzítése megtör-
tént. Jelent$sen egységesedett az MTSz. forrásjegyzéke is, s nem elhanyagolható a korszak 
elejér$l származó m:vek keletkezési éve ellen$rzésének az irodalomtörténeti hozadéka 
sem. (Pl. az 1772-es évszámmal számon tartott m:vek jelent$s részér$l kiderült, hogy ko-
rábban keletkezett, ezért törölni kellett $ket a korpuszból.) Néhány évvel ezel$tt sor került 
a forrásjegyzék teljes XML-formátumú átalakítására is. 
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2.5.3. A szokásostól eltér� adatolási eljárások 

Az -á s / - é s  v é g ,  e l v o n t  f # n e v e k  összefoglaló jelleg, e jelentésében 

néhány példamondat többnyire nem elegend# annak illusztrálására, hogy mely 

igei jelentésekb#l fejl#dött f#név, még akkor sem, ha a teljes igei jelentésstruk-

túra általában nem jelenik meg a f#névi származéknál. Ezért e f#nevek nomen 

actionis jelentésében a szótár általános adatolási megfontolásaitól eltér#en 

csupán az abszolút els# adat szerepel a szócikkben, pl. ápolás fn 1. ’az ápol 

igével kifejezett cselekvés’: A’ piros hajnal’ derül# sugára, A’ barátságnak ke-

gyes ápolási, A’ legesdekl#bb szerelem’ siralmi Fel nem idéznek! (1804 Berzse-

nyi Dániel 8054056, 67); díjazás fn ’a díjaz igével kifejezett cselekvés’: segéd-

szolgálatok dijazására (1841 Pesti Hírlap febr. 20 CD61). Ha olyan m,veltet# 

vagy szenved# igéb#l képzett -ás/-és képz#s f#névnek van nomen actionis jelen-

tése, amelynek alapigéje nem címszavunk, akkor a nomen actionis jelentés ér-

telmezésében a kiinduló igére utalunk vissza (pl. a bebocsáttatás f#név eset-

leges nomen actionis jelentésének értelmezése – mivel a bebocsáttatik nem 

címszavunk – ’a bebocsát ige szenved# származékával kifejezett cselekvés’ len-

ne). A ható igékb#l képzett -ás/-és vég, f#nevek jelentésstruktúrájában nincs 

nomen actionis jelentés. Az összevont adatolás kizárólag az -ás/-és képz#s f#ne-

vek esetében lehetséges, az -at/-et, -tal/-tel képz#s f#nevek szócikkeiben a no-

men actionis jelentések külön maradnak és adatolódnak, pl. átmenet I. fn 1. 

(rég) ’vhol v. vmin keresztül történ# áthaladás’: [az alacsony hidak] semmi 

átmenetet nem engedvén | A terem ajtaja már oly alacsony, hogy meg kell gör-

nyedni az átmenetkor 2. ’áttérés vmir#l vmire, átalakulás (vmib#l vmibe)’: A 

caracasiak panaszkodnak, hogy némelykor egyazon nap a h#fok tetemesen vál-

tozik, s hogy ezen átmenetek hirtelenek | A tét: a békés átmenet, a tudatos és 

intézményesített rendszerváltás; bírálat fn 1. ’az a cselekvés, tény, hogy vmit 

v. vkit értékelnek, megítélnek’: a’ józan birálat legf#bb elve | Csak hódolat illet 

meg, nem birálat | Egy pályázatra beérkezett eposzkísérlet bírálata közben. 

Az i g e k ö t # k e t  önmagukban a legritkább esetben lehet adatolni (kivé-

telt az eldöntend# kérdésre válaszoló, a szómondatként álló igeköt#ket), ezért 

ezek illusztrálása igeköt#s igék példamondataival történik. Igeköt#i jelentés 
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adatolásához önálló vagy alcímszóvá vált, illetve önálló szócikkben ki nem dol-

gozott igék és bizonyos esetekben igei származékok is felhasználhatók. (Az 

igeköt#k adatolását részletesen l. a bokrosított szócikkekr#l szóló fejezetben.) 

Azok a melléknevek és közszavak, amelyek rendszerint t u l a j d o n n e -

v e k  e l e m e k é n t  fordulnak el#, olyan példamondattal is illusztrálhatók, 

amelyekben tulajdonnév részeként állnak. Ilyenkor természetesen csak a köz-

névi elem kurzív, a tulajdonnévi használatra a grammatikai megjegyzés kell 

utal. Pl. akadémia fn 1. (tulajdonnévként és tulajdonnév részeként is) ’ki-

emelked# tudósokból álló országos testület, ill. a tudományos kutatás irányítá-

sát végz# legtekintélyesebb országos intézmény’: a’ Párisi királlyi Academia | a 

pénzszükségen kivül legtöbbet az Akadémiát szidtam | az akadémiák által 

szentesített tudományoknak; al II. mn 2. (földrajzi nevek el#tagjaként) ’ala-

csonyabban, ill. délebben fekv#’: nagyhalmágyi, pleskuczai és alcsucsai udva-

rokat elprédálván, mindeneket összerontják | A tulajdonképi Csíkot elnevezési-

leg s kormányzatilag is két részre, Fel- és Al-Csíkra osztották, és ezen felosz-

tást természeti határvonalak jelölték 2a. (földrajzi nevek el#tagjaként) ’a for-

rástól távolabbi 〈folyószakasz〉’: A Kárpátoktul le az Al-Dunáig | az Al-Tisza 

vidékén és a Bánságban; antialkoholista I. mn 1a. (tulajdonnév részeként is) 

’az alkoholizmussal szemben fellép#, ellene küzd# 〈közösség, szervezet, mozga-

lom〉’: tagja volt az Ujpesti Munkásotthonnak és az antialkoholista páholynak | 

feloszlatottak sorsára jutottak olyan, politikától látszólag távol álló szervek is, 

mint pl. az Antialkoholista Liga |  magyar antialkoholista mozgalom sikerte-

lensége. 

Ha egy szó vagy értelmezett szókapcsolat a korpuszban k i z á r ó l a g  kép-

z#- vagy ragszer, utótaggal fordul el#, kivételesen ezzel is adatolható, az adat-

nak azonban csak a címszóval vagy a kiemelt értelmezett szókapcsolattal meg-

egyez# része kurzív, pl. ájtatos mn 1c.  (rég) • ájtatos iskola ’piarista szer-

zetesrend; kegyesrend’ • ájtatos szerzet ’ua.’: ájtatos szerzetbeli barátok. 

A címszavakról szóló fejezetben tárgyalt, önálló címszóvá nem váló igei 

származékok (m,veltet#, szenved# és ható ige, valamint az igenevek) adatként 

kerülnek az alapige megfelel# jelentésébe, hasonlóan a paradigmatikus alakok-

hoz. Különösen a melléknévi, illetve határozószói szófajuk miatt címszóvá váló 
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igenevek esetében szükséges ilyen adatok megmutatása az igei szócikkben. Pl. 

ad1 ige 1. ts ’vki másnak (a kezébe) odanyújt, vkinek a közelébe, ill. vhova he-

lyez, tesz, juttat vmit’: A’ Levelet a’ ’Sidó’ kezében adám  | Mind-egygyik szol-

gának hátán elegend# terh vagyon; most reájok nagyobb terhet nem adhatunk | 

a bokrétát, mellyet kötnek, Valakinek adni kell | Nem adnád errébb azt a ke-

fét?; áttekint ige 3b. ts ’f# vonásaiban bemutat, ismertet vmit’: nem leend tán 

érdektelen a’ dramának korszakait … röviden áttekintenünk  |  Az egész tudo-

mányterületet áttekint� munkák. 
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2.6. A frazeológia 

Állandósult szókapcsolatoknak45 (frazémáknak) a több szóból álló, szó-

használatukban és grammatikai megszerkesztettségükben viszonylag szilárd 

formát mutató46, lexémaszer,en összeforrt, lexémaszer,en viselked# – tehát 

többé-kevésbé koherens jelentéssel rendelkez#, idiomatikus, ezért külön értel-

mezésre szoruló – nyelvi elemeket tekintjük. Nem tartja frazémának a szótár 

sem az állandósult szókapcsolatokra visszavezethet#, de már összetétellé vált 

szavakat (vö. O. Nagy 1982 [1966]: 8), sem azokat a szókapcsolatokat, amelye-

ket ugyan egyfajta összeforrottság, gyakori együttállás jellemez (gyakori 

kollokációk, funkcióigés szerkezetek, közhelyek stb.), de nem mutatnak jelen-

tésintegrációt. A szerkesztési szabályzat készítésekor két kérdést kellett át-

gondolni: 1. mely szókapcsolatokat kell feldolgoznia a szótárnak, 2. ezek hol és 

milyen formában kerüljenek be a szócikkbe? 

                                                 
45 A szerkesztési szabályzat összeállításakor a frazémák fogalmának meghatározásában, 
illetve kezelésük koncepciójának kialakításában az ÉrtSz., O. Nagy Gábor: Szólások és 
közmondások, Mi fán terem? cím: m:veinek elméleti bevezet$i, Hadrovics László: Magyar 
frazeológiája, valamint az ÚMTsz. szerkesztési szabályzata és lexikográfiai gyakorlata nyúj-
tott támpontot. Az azóta eltelt id$ben megjelent frazeológiai irodalom – beleértve a szótá-
rakat –, többek között Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába, illetve Magyar szólások és 
közmondások szótára cím: m:ve, a Bárdosi Vilmos f$szerkesztette Magyar szólástár és 
Szemerkényi Ágnes Magyar szólások és közmondások cím: munkája természetesen nem 
befolyásolhatta a koncepciót. Ugyanakkor a tényleges lexikográfiai munka során e m:veket 
is figyelembe veszi az Nszt. 
46 A viszonylagos szilárdság a grammatikai formára és a szóhasználatra vonatkozik, amely 
azonban a különböz$ típusú állandósult szókapcsolatoknál eltér$ mértékben érvényesül. 
Nem mindig könny: eldönteni, hogy egy frazéma alakváltozataival vagy szinonimikus je-
lentés: különböz$ frazémákkal van-e dolgunk. Az Nszt. felfogása szerint a mondat érté-
k:/jelleg: frazémák lazábbak, alakváltozataik lexémakülönbséget is mutathatnak, az ér-
telmezett szókapcsolatok lexémái kötöttek. E típusban tehát akár a nyelvtani szerkezet, 
akár a szóhasználat különbsége új frazémát hoz létre azonos jelentés esetén is, ezeket tehát 
a szótár külön értelmezi és adatolja. 
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2.6.1. A frazémák típusai 

A szótár lexikográfiai koncepciójának új változata radikálisan sz,kíti az 

önálló egységként feldolgozandó állandósult szókapcsolatok körét47. A szókap-

                                                 
47 A fájdalmas, de mai meggy$z$désem szerint is helyes döntést kényszerhelyzetben kellett 
meghozni. A szerkesztési szabályzat els$, az Nszt. b$vebb koncepciójához igazodó, 1998–
1999-ben készült változata – els$sorban az árnyék próbaszócikk tapasztalatai alapján – 
ugyan a teljes frazémakörre kidolgozta a szabályozást (ezzel párhuzamosan megtörtént az 
akkor használt szócikkíró programnak az a módosítása, fejlesztése is, amely alkalmassá 
tette a különböz$ típusú frazeológiai egységek kezelésére), 2000-ben azonban az Akadémai 
elnöke bizottságot hívott össze, hogy döntsön az Nszt. jöv$jér$l, valójában arról, hogy leál-
lítsák-e a szótár munkálatait. E bizottság akkor egy nyolckötetes, ~ 80 000 címszót feldol-
gozó szótár mellett tette le voksát, gyakorlatilag egy-két példamondatos szócikkekkel. Eb-
ben a helyzetben kellett árdolgozni a lexikográfiai koncepciót, s olyan komprosmisszumos 
megoldást találni, amely nem tolja beláthatatlan messzeségbe a szótár elkészítését, de még-
is meg$rzi a szótár nagyszótári jellegét. Ennek az átdolgozásnak az egyik legszembet:n$bb 
és legfájdalmasabb, a szakért$kb$l is nagy ellenállást kiváltó mozzanata az Nszt.-ben fel-
dolgozott állandósult szókapcsolatoknak gyakorlatilag egyetlen típusra sz:kítése volt. (Jól-
lehet nem ez volt az els$ komoly sz:kítés, hanem az 1533-as korszakhatár felemelése 1772-
re, amely ugyancsak többen bírálták, és sokan az etimológia hiányát is szemünkre vetik, 
bár a szótár „újkori” történetében komolyan ez sosem került szóba.) 
A döntés mögött épp a próbaszócikkírás során a frazeológia változékonyságáról szerzett 
tapasztalataim húzódtak meg. Ez a változékonyság nem csupán a frazeológia folyamatos és 
szeszélyes alakulását jelenti (vö. Hadrovics 1995: 25), hanem azt is, hogy a frazémák bizo-
nyos típusai – els$sorban a szólások – a szövegbe ágyazottság miatt tényleges megformált-
ságukban er$teljes variabilitást mutatnak. Ezek feldolgozása, mivel nem csupán a cédula-
anyagra, hanem az elektronikus korpuszra kellene épülnie, id$ben felmérhetetlenül lelassí-
totta volna a munkát. A válogató jelleg: „cédulázás”-sal ugyanis (és ez esetben ez nem a 
számítógép kizárását, hanem egyfajta szövegformátumban való tárolást jelent) a frazeológia 
szótári kezelésére sokkal alkalmasabb alapanyagot lehet létrehozni, mint amilyen a folya-
matos szövegek elektronikus rögzítésével összeálló korpusz. Hogy az ilyen szöveggy:jte-
mény alkalmassá váljék valamely frazéma szétszórt alak- és írásváltozatainak, illetve a 
szinonimikus frazémáknak a megtalálására, csak a teljes korpusz el$zetes kézi 
egyértelm:sítésével lenne megteremthet$. Erre az Nszt.-nek semmi esélye nem volt, pedig 
akkor még a sok hiányosságot mutató, de morfológiailag elemzett korpusszal dolgoztunk. 
El$szerkesztetlen anyagban, ráadásul szövegkorpuszban szórendi vagy alakváltozatokat 
mutató mondat hosszúságú szövegegységeket keresni, nagyságrendekkel hosszabb id$t 
igényel, mint szóadatokat. Ráadásul az Nszt.-ben a frazeológiára ugyanazok az adatolási 
elvek érvényesek, amelyek a szóadatokra, vagyis meg kell adni az id$határok közti legko-
rábbi el$fordulást. 
Ekkor – mintegy kármentésként – került a szócikk végi utalások közé a szótári hivatkozás 
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások cím: munkájára, a frazeológia addigi 
legteljesebb gy:jteményére, amely a két köznyelvi értelmez$ szótárnál – s a Nszt. lehet$sé-
geihez képest is – lényegesen b$vebben dolgozza fel a mondatjelleg: frazémákat. E m: 
jórészt a nagyszótári gy:jtés alapján készült, felhasználva az eredetileg nagyszótári célokra 
kicédulázott, majd az ÚMTsz. forrásai közé került nyelvjárási anyagot is. Az NSz. a frazeo-
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csolatok elkülönítését és külön szócikkegységben tört#n# feldolgozását a kö-

vetkez# szempontok szabják meg. 

• Önálló frazémaként a szótár nem emeli ki a fentebb említett gyakori 

kollokációkat, funkcióigés szerkezeteket48, az Elekfi László által é r -

t e l m e z é s t  n e m  k í v á n ó  s z ó k a p c s o l a t n a k  nevezett kifeje-

zéseket. Ezek legföljebb hosszabb példamondat részeként vagy szó-

kapcsolati példaként szerepelhetnek bármelyik elemüknél, példamon-

datukban csak a címszóval megegyez# elemet kurzíválva. 

• A szótárba ö n á l l ó  e g y s é g k é n t  k e r ü l n e k  b e  az ún. é r t e l -

m e z e t t  s z ó k a p c s o l a t o k ,  tehát az értelmezésre szoruló szó-

szerkezetek49 (l. kés#bb részletesen). 

• Sem önálló egységként, sem példamondatként n e m  k e r ü l n e k  b e  a 

szótárba a m o n d a t j e l l e g ,  vagy ilyen formát is mutató á l l a n -

d ó s u l t  s z ó k a p c s o l a t o k  közül a szójárások, a szóláshasonlatok, 

a szólások, a közmondások.  

• N e m  f r a z é m a k é n t ,  h a n e m  s z ó a d a t s z e r , e n  dolgozza fel a 

szótár a köszön#-elköszön# formákat és a szitkozódásokat: adjon is-

ten, jó napot; szedtevette teremtette stb. Ezek ugyan gyakran nem pusz-

ta szóadatok, hanem szókapcsolati vagy mondatformát mutatnak, de 

mind az interakciós kifejezéseknek, mind a szitkozódásoknak igen 

nagy a variabilitása, s az alkalmi jelleg,, csak egyéni szóhasználatban 

                                                                                                                                      
lógia vonatkozásában igen gazdag, mivel a cédulázók külön figyeltek a szólások és közmon-
dások gy:jtésére, s igen gyakran szóadatok kontextusaként is frazeologizálódott egységeket 
adnak meg. Nem változott viszont a lexikográfiai koncepció a tekintetben, hogy az ún. ér-
telmezett szókapcsolatokat (amelyek szóhasználatukban és alakilag is kötöttebbek, ezért 
könnyebben megtalálhatók) a korpusz alapján minél teljesebben, a korábbi értelmez$ szó-
táraknál lényegesen átgondoltabban és módszeresebben földolgozza az Nszt. 
 
48 Meggy$z$désem szerint e típusba tartozó kifejezéseknek frazémaként való kezelése mö-
gött a szótári gyakorlatban gyakran szóadatként való értelmezésük nehézségei húzódnak 
meg. Pl. ad1 ige 7h. ts (deverbális nomenképz$vel ellátott tárggyal együtt) ’〈annak kif-ére, 
hogy a tárggyal megnevezett cselekvést végzi〉; a példamondatokban a figyelmezést, feleletet, 
ígéretet, kegyelmet, kifejezést, engedélyt, beleegyezést ad stb. szerkezetekkel. 
49 Az Nszt.-ben értelmezett szókapcsolatként feldolgozott frazématípust bizonyos frazeoló-
giai munkák a szólások altípusaként tartják számon. E munkákban – ahogy Forgács Tamás 
megállapítja – szerkezeti, szemantikai, funkcionális és egyéb szempontok keverednek és 
képezik a frazémák osztályozásának alapját (vö. Forgács 2007: 50–73). 
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el#forduló kifejezések igen nehezen különíthet#k el a társadalmi érvé-

ny,, kötött formáktól. Ezek önálló nyelvi egységként való kezelése el-

len szól az is, hogy az egyszavas vagy a szószerkezeti formát mutató 

köszönések és szitkozódások is mondatérték,ek, önálló frazémaként 

való felvételük idegen lenne az Nszt. koncepciójától is (ti. hogy szava-

kat vagy szó érték, lexémákat szótároz). Pl. pl. ad1 ige 7f. ts (felsz 

módban) ’〈köszönésben〉’: Szerentsés jó estvét, jó egésséget adjon Isten 

nagy jó Uramnak | adj’ Isten Petrovics! – Fogadj’ Isten, uram! – felelte 

Petrovics; áldás fn 2a. 〈kül. reformátusok által haszn. kö-

szön(t)ésben〉 ’: Halltára ’s nem titkolva mondom: a’ Magyar király-

nak áldás, békeség  | Néha bizony sokan jönnek hozzánk. Ilyenkor így 

köszön az # széles mosolyával: – Áldás, békesség!;  agyoncsap ts ige 

3a. (biz) ’〈szitkozódásban〉’: Hogy a’ menykö csapjon-agyon beneteket, 

goromba kutyák! | Hogy a kódorgó menyk# csapná agyon, a mennyi 

kaluger [= kalugyer, ortodox szerzetes] van a világon!; áldóját msz 

(hat ne-vel, egysz 2. és 3. sz-, birt szjellel)’ 〈enyhe szitkozódásként:〉 a 

teremtésit!, a mindenit!’: Te czigány, azt az áldódat, Ne czinczogtasd 

a bángódat | Huj, az áldóját, Kláriról majd elfelejtkeztem ám. 

2.6.2. A frazémák felismerésének és a frazématípusok 

elkülönítésének nehézségei 

A Nszt. korpuszában fellelhet# frazémák többsége semmilyen módon nincs 

megkülönböztetve a szóadat puszta kontextusától. (Kivételt az archivális cédu-

lagy,jtemény adatainak egy része képez. Ezek vagy frazémagy,jtésekb#l 

származnak, vagy a cédulázó tüntetett föl frazémamin#sítést az adat mellett. A 

frazémák fogalmi meghatározásának bizonytalanságai és történeti változásai 

miatt sem a m, szerz#jét#l, sem a cédulázótól származó min#sítés nem tekint-

het# perdönt#nek.) A frazémák bizonyos típusai formai vagy jelentésbeli okok 

(pl. a szóláshasonlatok a hasonlító mellékmondatos forma, a közmondások a 

szentenciaszer, jelentés) miatt viszonylag könnyen azonosíthatók, a szóadatok 
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és az értelmezett szókapcsolatok, illetve az értelmezett szókapcsolatok és a 

szólások elhatárolása azonban az eddig nem szótárazott elemek esetében nem 

kis nehézséget jelent. A frazeológiai irodalom nem csupán a frazémák fogalmi 

meghatározásának és osztályozásának szempontrendszerében, hanem ugyan-

azon frazéma szótári besorolásában és feldolgozásában is színes képet mutat. 

O. Nagy Gábor például gyakran szólásként vesz fel a köznyelvi szótárakban 

értelmezett szókapcsolatnak tekintett, szerkezeti szempontból vagy az 

idiomatikusság vonatkozásában eltér# frazémákat. Egyaránt szólásnak tekinti 

pl. az anyámasszony katonája (az ÉKsz.-ben szólás), a pünkösdi királyság 

(ÉKsz.: értelmezett szókapcsolat), a ráncba szed vkit (ÉKsz.: szólás), a föld alól 

is (ÉKsz.: értelmezett szókapcsolat), a tövir�l hegyire (az ÉKsz.-ben és az 

ÉrtSz.-ben szókapcsolati címszó) kifejezéseket. Az ÉKsz., úgy t,nik, követke-

zetesebb annyiban, hogy egyértelm,bben a jelentés elvontságához köti az adott 

frazéma min#sítését. Azokat tehát, amelyekben az elemek önálló jelentése er#-

teljesebben meg#rz#dött, s összeforrottságuk inkább szintaktikai-morfológiai 

természet,, értelmezett szókapcsolatnak tekinti, azokat pedig, amelyekben az 

elemek eredeti jelentése teljesen elhomályosult, s csupán a nyelvi alakulat egy-

séges jelentése ragadható meg, szólásnak tekinti. Hadrovics László a Magyar 

frazeológiában pl. szólásnak tekinti az ÉKsz. által értelmezett szókapcsolatnak 

min#sített szót fogad, számba vesz kifejezéseket, s#t nem zárja ki a vizsgálandó 

kérdések közül az általa magányos vagy magukra maradt igéknek nevezett 

típust – pl. felsült, levitézlett, kimúlt – sem (Hadrovics 1995: 28). 

A konkrét jelentést#l való eltávolodásnak, az új jelentés megjelenésének 

megítélése, az állásfoglalás abban, hogy mennyire elvont vagy konkrét az adott 

frazéma jelentése, nem könny, feladat. O. Nagy Gábor a „formájuk, nyelvi 

alkatuk és beszédben betöltött szerepüket tekintve” igencsak sokféle szóláso-

kat típusokba sorolja, megkülönbözteti egymástól a szókapcsolat-jelleg,eket és 

a mondatjelleg, szólásokat, az el#bbi csoportot tovább osztja egyszer, és össze-

tett szólásokra (szóláshasonlatok, illetve párhuzamos szerkezet, szólások), ez 

utóbbit pedig tartalmi szempontok alapján tipizálja (O. Nagy 1982 [1966]: 12–

19). Az egyszer, szólások „között legtöbb az igét is tartalmazó és egészében is 

igei jelentéstartalmú, azaz cselekvést, történést vagy állapotot jelent# szólás 
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(bakot l�; adja a bankot …), kevesebb a f#névi érték, (telhetetlen papzsák; 

anyámasszony katonája …), a melléknévként használatos (minden hájjal meg-

kent …) és a határozószói érték, (egy füst alatt; h,belebalázs módjára …).” Ez 

az a típus, amely legközelebb áll az Nszt. által értelmezett szókapcsolatnak 

nevezett frazémához, és amelynek esetében a legnehezebb eldönteni, hogy szó-

lással vagy önálló szócikkegységben kidolgozandó szókapcsolattal van-e dol-

gunk: a frazéma min#sítését, típusba sorolását – ami feltétel annak eldöntésé-

ben, hogy szótári egység lesz-e bel#le – el#szerkesztés híján a szócikkírónak 

kell elvégeznie korpusz alapján, figyelembe véve a korábbi szótári gyakorlatot 

is. 

Hasonló feladat a frazémák szóadatoktól való elkülönítése is. Az Nszt. fel-

fogása szerint nem tekinthet# értelmezett szókapcsolatnak egy szintagma csu-

pán azért, mert elemei sokszor fordulnak el# egymás mellett (pl. aggasztó tü-

net, akasztófára kerül). 

2.6.3. Az értelmezett szókapcsolat fogalma 

Az Nszt. szerkezeti és szemantikai szempontokat egyaránt érvényesít az 

értelmezett szókapcsolat fogalmának behatárolásakor. Azokat a lexémaszer,en 

összeforrt szintagmákat tekinti értelmezett szókapcsolatnak, amelynek elemei 

– de legalábbis egyik elemük – még #rzik eredeti konkrét jelentésüket. Az ele-

mek szigorú egymásmellettisége, szintaktikai és lexikális kötöttség és részben 

idiomatikus jelleg jellemzi e frazémákat, amelyek vagy b#vítmények, vagy b#-

víthet# szintagmák (Forgács Tamásnál avalens – vagyis valenciával nem ren-

delkez# – b#vítményérték,ek, illetve régensérték,ek, vö. Forgács 2007: 63–

64). Az Nszt. e típust megkülönbözteti mind a teljes mondat érték,, mind a 

b#vítmény- vagy régensérték,, de teljesen idiomatikus frazémáktól. A 

frazémák ez utóbbi két fajtáját szólásnak tekinti, ezért nem dolgozza fel. 

Az értelmezett szókapcsolatoknak három alaptípusát különböztetjük meg: 

1. a jelz#s szintagmákat,pl. babilóniai f,z, birtoktöbbesít� jel, bordói keverék, 

bölcsek köve, 2. a két határozószó vagy két névszó határozós/határozói szerep, 



 130 

szerkezeteit (fok- v. mértékhatározós szerkezet, kett#s határozók stb.), pl. bal-

ra át, a-tól z-ig ~ ától cettig), illetve 3. az igéb#l és névszóból, rtikábban hatá-

rozószóból álló szerkezeteket, pl. bolonddá tart vkit, van benne vmi, elébe áll 

(vkinek vmivel). Jóllehet nem szintagmák, értelmezett szókapcsolatként kerül-

nek a szócikkbe 4. névszók önálló jelentéssel bíró állandósult névutós szerkeze-

tei, pl. a föld alól is, baj(u)sza alatt, és az értelmezett szókapcsolatok egységé-

ben (és nem több szóból álló címszóként) dolgozza fel a szótár 5. azokat a több 

szóból álló idegen kifejezéseket is, amelyeknek els# eleme olyan prepozíció, 

amely vagy több frazémában, vagy frazémában és szabad szószerkezet(ek)ben 

is használunk (pl. az ad2 prep szócikkében az ad absurdum, ad acta kifejezé-

sek). Kett#nél több szóból álló szintagmát csak kivételesen tekinthetünk szó-

kapcsolatnak, ezek valójában szintén kéttagú szerkezetre bonthatók, szótári 

besorolásuknál is ezt a kéttagú szerkezetet vesszük figyelembe. 

 

Szempontok annak eldöntéséhez, hogy értelmezett szókapcsolat-

nak tekintend�-e valamely nyelvi alakulat: 

• elemei nem cserélhet#k másra; 

• jelentése lexémaszer,; 

• annak az elemének, amelynek szófaja meghatározza a frazéma szófaji 

értékét, önmagában (vagyis azonos szerkezet, szabad szókapcsolatok 

létrehozására alkalmasan) nincs meg az a jelentése, amelyet a teljes 

szókapcsolat hordoz; 

• a köztük lév# szintaktikai viszony nem alakítható át (pl. jelz#s szerke-

zetb#l nem lehet már predikatív szerkezetet csinálni, legalábbis a je-

lentés meg#rzésével: beszélhetünk csonka családról, és mondhatjuk, 

hogy sok család csonka, de a csonka gúla nem cserélhet# fel a gúla 

csonka állítással); 

• vezérszava (l. kés#bb) nem, illetve csak korlátozottan toldalékolható. 

Pl. a melléknév nem fokozható (tehát nincs csonkább gúla). 
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2.6.4. Az értelmezett szókapcsolatok feldolgozásának helye és 

módja 

A köznyelvi értelmez# szótári gyakorlat szemantikai szempontot vesz fi-

gyelembe a frazémák szócikkbe sorolásánál. Az ÉrtSz. több szócikkében is fel-

veszi az állandósult szókapcsolatokat, de csak egy helyen értelmezi #ket. Az 

értelmezett szókapcsolatokat például annak a szónak a szócikkében, „amely az 

új, sajátos jelentést hordozza” (ÉrtSz. 1959: XXVIII). Az ÉKsz.-ben a nem 

pusztán szemléltetésre használt, hanem önálló jelentésegységként kezelt ál-

landósult szókapcsolatok csak egy helyen találhatók meg a szótárban, „mégpe-

dig a szókapcsolat legfontosabb szavának (vezérszavának) szócikkében” (ÉKsz. 

1972: XIII)50. 

Ez a roppant képlékeny elv túlságosan tág teret nyit a szubjektív megíté-

lésnek, az egységesség ellen hat, nehezen megtalálhatóvá teszi a szókapcsola-

tokat. A Nszt. formalizálja a v e z é r s z ó  megválasztását51: 1. a jelz#s szerkezet 

a j e l z # ,  2. a két névszóból álló határozós szerkezetek, illetve a kett#s határo-

zók e l s ő  n é v s z ó i  e l e m ü k  szócikkébe kerülnek, 3. az igéb#l és névszóból 

álló szerkezetek vezérszava pedig rendszerint a n é v s z ó i  e l e m  lesz. Ett#l a 

megoldástól csak akkor tér el a szótár, ha a névszói elem névmás. 4. A név-

más(i határozószó)ból és igéb#l álló szókapcsolatoknak egységesen igei vezér-

szava lesz. Pl. az abban maradnak ’úgy egyeznek meg’ vagy a kitesz magáért 

’derekasan helytáll’ szókapcsolatok az ige szócikkébe kerülnek, de természete-

sen az igenévi eredet, való melléknév magának való értelmezett szókapcsolata 

a névmási címszó alá kerül, akárcsak azok a szókapcsolatok, amelyekben jelz#i 

                                                 
50 A szótár második kiadása ugyanígy dolgozza fel a frazémákat, vö. ÉKsz.2 2003: XVII. 
51 Az elv kialakításánál az ÚMTsz. munkatársaként szerzett tapasztalataimnak jelent$s 
szerepe volt. Az ÚMTsz. az értelmezett szókapcsolatoktól a közmondásokig a legkülönfé-
lébb nyelvjárásinak min$sített frazémákat szótárazza, ezek helyét, szócikkbeli sorrendjét, 
felvételük módját egyaránt kiszámíthatóvá teszi, s$t a nagy változatosságot mutató tájnyel-
vi anyagban az alakváltozatok kezelését is el$írja (Az ÚMTsz. szerkesztési szabályzata 
1972: 57–64 és kiegészítések). A Magyar szólások és közmondásakban O. Nagy Gábor sem 
szemantikai megfontolások alapján dönt, hanem a vezérszó megválasztását és a sorrendet 
is szabályozza: az els$ f$névi szófajú szót tekinti vezérszónak – ett$l csak kivételesen tér el, 
szintén formalizáltan –, az azonos vezérszavú frazémák sorrendjét annak paradigmatikus 
alakja szabja meg (O. Nagy 1982 [1966]: 22). 
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szerepe van a névmásnak (pl. akármi néven nevezend�). A névmási, illetve 

névmási határozószói elemhez kerülnek azok az értelmezett szókapcsolatok is, 

amelyekben igei elemként a létige szerepel (pl. • akármi legyek ’〈fogadkozás-

ként, állítás bizonygatásaként〉’). Ha ugyanazzal a vezérszóval különböz# típu-

sú szókapcsolatok is el#fordulnak ugyanazon a jelentésen belül, a fönti sorrend 

szerint kerülnek be a szócikkbe (1. jelz#s szerkezetek – amelyek ebben az eset-

ben jellemz#en birtokos jelz#k f#névi min#ségjelz#k lehetnek –, 2. két névszó, 

3. névszó + ige, 4. névmás + ige). 

Azokat a szavakat, amelyek eredetileg melléknévi igenevek voltak, s min#-

ségjelz#ként értelmezett szókapcsolat vezérszavává váltak, már melléknévnek 

tekintjük, tehát az ilyen szókapcsolatokat önálló címszóban és nem az ige szó-

cikkében dolgozzuk ki. Önálló címszó lesz pl. az alapító szó: I. mn-i ign ^ 

alapít, II. mn 1. • alapító atya • alapító tag 2. •••• alapító okirat • alapító 

oklevél. 

Az értelmezett szókapcsolatokat az Nszt. a vezérszó jelentése alapján be-

sorolja a címszó valamelyik jelentésébe vagy jelentésárnyalatába. Ezen belül 

állhat p é l d a m o n d a t ( o k )  u t á n  (ha a vezérszóval azonos szóadatok is 

el#fordulnak az adott jelentésben, s a jelentésszám után álló definíciót példa-

mondatok követik), illetve k ö z v e t l e n ü l  a  j e l e n t é s s z á m  u t á n , ha az 

adott jelentésben csak értelmezett szókapcsolat szerepel. Ilyen esetekben az 

ÉKsz. id#nként a következ# megoldást alkalmazza: a jelentésszám után a 〈Ki-

fejezésekben:〉 megjegyzést követ#en gyakorlatilag szóadatként értelmezi a ve-

zérszót, az értelmezett szókapcsolat(ok) pedig példaként állnak. Az értelmezett 

szókapcsolatot az Nszt-ben csak frazémaként lehet fölvenni és értelmezni, szó-

jelentés adatolására nem használhatók. 

Az értelmezett szókapcsolatok blokkját nem tapadó fekete tele kör (•) ve-

zeti be, amelyet a szókapcsolati egység követ. A szókapcsolatnak a f#változaton 

kívüli vagylagos részei (pl. a nével#t vagy birtokos szerkezet esetén a -nak/-nek 

ragot) kerek zárójelben állnak. Ha az értelmezett szókapcsolatnak vonzata 

van, illetve szerepel benne magát tárggyal b#vített ige, a szókapcsolatot ezek 

szócikkegységén belül kell fölvenni. A szókapcsolatot követheti a frazémára 

vonatkozó nyelvtani kiegészítés vagy lexikai min#sítés. A frazémaként kezelt 
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prepozíciós idegen szavak szófaji értékét meg kell adni a szócikkben: • (hsz-i 

értékben) ad absurdum. A kiemelt frazémát, illetve grammatikai vagy lexikai 

min#sítését értelmezés és a példamondatok követik. Az adatolás elvei meg-

egyeznek a szóadatokéval. Ha ugyanannak a értelmezett szókapcsolatnak több 

jelentése is van, aljelentéseket különböztet meg a szótár, ezeket a), b) stb. be-

t,jel vezeti be. Az aljelentésre vonatkozó grammatikai megjegyzés, illetve lexi-

kai min#sítés a bet,jel után következik. Az aljelentések külön értelmezést és 

példamondatokat kapnak. Ha egy értelmezett szókapcsolatnak melléknévi, 

f#névi stb. jelentése is van, az eltér# szófaji érték, értelmezéseket aljelentésbe 

vesszük fel (pl. • alább írt (rég) a) (mn-i értékben) ’olyan 〈személy〉, akinek a 

neve az irat alá van írva b) (fn-i értékben) ’ilyen személy’ c) (mn-i értékben) ’a 

szöveg további részében következ# v. ott említett; alábbi’). 

Egy jelentésen belül minden értelmezett szókapcsolatot külön szókapcso-

lati szócikkegységben veszünk fel. Ezeket ugyanolyan fekete tele kör választja 

el egymástól, mint amilyen az els#t bevezeti. A szókapcsolatok sorrendje a kö-

vetkez#: 

• a jelz#s szerkezetek a j e l z e t t  s z ó  b e t , r e n d j é b e n  követik egy-

mást (pl. a csonka gúla el#bb áll, mint a csonka kúp); 

• a két névszóból és a névszóból és igéb#l álló szókapcsolatok sorrendjét 

a v e z é r s z ó  p a r a d i g m a t i k u s  a l a k j a i  szabják meg: 1. a no-

minativusi alakok után 2. a tárgyragos alak következik, utána pedig 3. 

a határozóragosak állnak a ragok bet,rendjében (az esetleges hasonu-

lás nélküli forma szerint). A nominativusi alakok sorrendje a követke-

z#: legel#ször az egyes számú, aztán az általános többes vezérszót tar-

talmazó adatok jönnek, ezeket követik az egy, majd a több birtokra 

utaló birtokos személyjeles formák (E/1. → T/3.), s végül a birtokjeles 

(elöl az egy birtokra, aztán a több birtokra utaló) alakok. A 

paradigmatikus alakok által kialakított renden belül a másik névszói, 

illetve az igei elem bet,rendje határozza meg a sorrendet (pl. agy1 fn 

2. ’az agy munkája, agym,ködés, pl. tudat, ész, gondolkodás, emléke-

zet’ • jár az agya • töri az agyát • az agyába fészkel�dik vmi • 

az agyába lobban vmi stb.); 
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• a birtokos személyjeles vezérszó különböz# személy, alakjai (jár az 

agyam, jár az agyad stb.) egy szókapcsolathoz tartoznak, de esetra-

gozni nem lehet a nominativusi vezérszót (a jár az agya és a jár az 

agyában két különböz# frazéma). A birtokos személyjel megléte vagy 

hiánya is külön frazémává tehet szókapcsolatokat. Két szókapcsolat-

nak tekinti pl. a Nszt. a ’vminek az élvezetét, örömét, szépségét meg-

rontja’ jelentés, árnyékot vet vmire szókapcsolatot és a ’kedvez#tlen 

színben tüntet fel vmit’ jelentés, árnyékát veti vmire frazémát. Vala-

mely értelmezett szókapcsolat két jelentését csak akkor dolgozza fel 

az Nszt. ugyanazon frazéma a) és b) aljelentéseként, ha a vezérszó-

nak ugyanabba a jelentésébe sorolhatók, s azonos szintaktikai formát 

mutatnak. 

Az értelmezett szókapcsolatok nem vonhatók össze akkor sem, ha azonos 

jelentés, frazémák állnak közvetlenül egymás után, hiszen elemeik szemanti-

kai-szintaktikai összetartozása, összeforrottsága sokszor közel áll az összetett 

szavakéhoz. Nem lehet tehát • csonka cövek, csúcs, gúla, piramis össze-

vont formában fölvenni a négy azonos jelentés, szókapcsolatot, már csak azért 

sem, mert mindegyiket külön kell adatolni. Összevonhatók viszont ugyannak a 

szókapcsolatnak nével#s és nével# nélküli változatai, a nével# vagylagosságát 

kerek zárójel jelzi. 

Fölvehet#k viszont az alapformájában cselekv# igéb#l és névszóból álló 

szókapcsolatok példamondatai közé azok az adatok, amelyekben az igének 

olyan származékai fordulnak el#, mint amilyenek az igei szócikkek példamon-

datai között a paradigmatikus alakokkal együtt szerepelhetnek (vagyis a szen-

ved#, m,veltet#, ható képz#s, illetve igenévi származékok (pl. az • adó alá vet 

szókapcsolat példái között az adó alá vettetik). Ez a megoldás természetesen 

csak akkor lehetséges, ha valóban ugyanannak a szókapcsolatnak aktív-

passzív, m,veltet# stb. jelentésér#l van szó. Ha egy szókapcsolatnak kizárólag 

passzív, m,veltet# stb. változata van, akkor az önálló szókapcsolattá válik. A 

szenved#, illetve a m,veltet# alakot tartalmazó változat természetesen akkor 

is önálló értelmezett szókapcsolatként szerepel, ha a cselekv# és a szenved#, 
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illetve m,veltet# igés szókapcsolatok jelentése nem csupán a képz# jelentésé-

ben tér el egymástól. 

A szókapcsolat igei elemét#l utalni kell a vezérszóra: 1. a frazeológiai uta-

lás mindenképpen az a l a p i g e  szócikkébe kerül, ha annak szenved#, m,vel-

tet# stb. származéka nem önálló címszó. 2. Az utalás a s z á r m a z é k i g é hez 

kerül akkor, ha az önálló címszóvá vált, és a származékige szókapcsolata önál-

lóan kezelend#, s nem tekinthet# egyszer,en a cselekv# igés szókapcsolat vál-

tozatának. 

A közvetlenül egymás után álló, azonos jelentés, szókapcsolatok definíció-

ját nem teljes formájában adja meg a szótár, hanem a másodiknál az u a. rövi-

dítést alkalmazza (önálló címkével jelölt egységben). Ha az azonos jelentés, 

értelmezett szókapcsolatok eltávolodnak egymástól, akkor a kés#bbinél 

szinonimikus értelmezésként maga az els# szókapcsolat áll. Ha több szókapcso-

lat közül az egyik köznyelvi, a többi pedig nem, akkor a köznyelvi kap magya-

rázó értelmezést akkor is, ha sorrendileg nem az els# helyen áll. Ebben az 

esetben az els# helyen álló szókapcsolat definíciójaként a köznyelvi szókapcso-

lat szerepel mint szinonima. Ha nincs köznyelvi változat, akkor mindig az els# 

helyen álló, magyarázó értelmezéssel definiált szókapcsolat szerepel 

szinonimikus értelmezésként. Pl. • csonka cövek: ’csonka gúla’ • csonka 

csúcs: ’ua.’ • csonka gúla: ’sokszög, alappal […] határolt mértani test’ • 

csonka kúp: ’egy nagyobb és egy kisebb […] határolt mértani test’ • csonka 

piramis: ’csonka gúla’. 
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2.7. Bokrosított szócikkek 

Annak érdekében, hogy a Nagyszótár a terjedelmi korlátok ellenére az 

archivális cédulaanyagnak és az elektronikus korpusznak minél nagyobb szele-

tét mutathassa be, ún. b o k r o s í t o t t  s z ó c i k k e k b e  s,rítve vesz fel bizo-

nyos címszavakat. Olyan transzparens, a korpuszban többnyire magas szám-

ban reprezentált összetételek kerülhetnek bokrosított szócikkekbe, amelyek-

ben a f# címszóvá tett el#-, illetve utótag jelentése sztereotip módon ismétl#dik, 

és ez az el#-, illetve utótag az alapszókészlethez tartozó köznyelvi szó, így maga 

az összetett szó sem kíván feltétlenül értelmezést. 

A bokrosításban feldolgozott összetett szavaknak el#- és utótagja is önálló 

szócikke lesz a szótárnak, azok a szavak, amelyeknek nem szerepel mindkét 

tagja önálló szócikkben, nem kerülhetnek szócikkbokorba alcímszóként. Kivé-

telt az el#tagi bokrosításnak az a típusa képvisel, amelyeknek el#tagja önállóan 

ugyan nem használatos, de az összetételek átláthatóságuk, gyakoriságuk miatt 

nem igényelnek feltétlenül önálló szócikket.  

E csoportba idegen el#tagú szavak (agro-, foto- stb.) és többnyire szóelvo-

nással létrehozott magyar el#tagú (pl. gyógy-) szavak tartozhatnak (vö. a cím-

szavakkal foglalkozó fejezetnek a címszóvá válás feltételeit tárgyaló részét). 

Ilyen típusú bokrosított szócikkbe csak olyan összetételek kerülhetnek, ame-

lyeknek utótagja is közkelet,, ismert jelentés, szó, s az összetétel nem igényel 

feltétlenül önálló értelmezést. Utótag bokorcímszóként valóban csak akkor 

állhat, ha önállóan is címszó. Az igeköt#s igék egy részét, illetve a képz#- vagy 

ragszer, utótagú szavakat is hasonlóan dolgozzuk föl, ennek alapján a bokrosí-

tott szócikkeknek több típusát különböztetjük meg. 

Egy szót csak egy típusú szócikkben dolgoz fel a szótár, vagyis ugyanaz a 

szó nem válhat önálló címszóvá és bokrosított szócikk alcímszavává, egy össze-

tett szó azonban két helyen, el#- és utótagja szerint is bokrosított szócikk al-

címszava lehet, pl. az adópolitika szó az adó-2, illetve a -politika címszó bok-

rába egyaránt bekerülhet. Az összetett szavak bokrosított szócikkébe többnyire 

egyjelentés, szavak kerülnek, de melléknévi és f#névi kett#s szófajú szavak és 

igeköt#s igék kivételt képezhetnek. 
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2.7.1. Összetett szavak el�- és utótagi bokrosítása 

Bokrosított szócikk akkor hozható létre, ha legalább három alcímszava 

van, illetve ha egy jelentésébe legalább két alcímszó tartozik. A bokrosított 

szócikkek címszava a bokorban feldolgozott összetett szavak el#-, illetve utó-

tagjának köt#jeles formája lesz: pl. acél-, adó-1, bér-, illetve -állomás, 

-forrás, -törvény. A bokorcímszó nem kap sem szófaji min#sítést, sem morfo-

lógiai kódot, szócikkfeje a címszón kívül rendszerint csupán a szófaj helyett 

álló kerek zárójeles grammatikai megjegyzést tartalmazza: (el#tagként), illetve 

(utótagként). Kivételesen olyan grammatikai megjegyzés vagy lexikai min#sí-

tés kerülhet még a szócikkfejbe, amely a szócikk összes alcímszavára érvényes.  

A szócikkfejet a szokásos módon jelentés(ek), jelentésárnyalat(ok) köve-

ti(k), s az el#- vagy az utótag alapján ezekbe a jelentésekbe sorolva veszi fel a 

szótár az összetett alcímszavakat. A köt#jeles címszó jelentésszerkezete és je-

lentései nem feltétlenül, s#t legtöbbször nem azonos(ak) a megfelel# önálló 

címszó jelentésszerkezetével, illetve jelentéseivel. A szótár a jelentéseken belül 

– az önálló szócikkekhez hasonló módon – értelmezést ad, amely szigorúan 

mindig a puszta el#-, illetve utótag értelmezése. 

Az a tény, hogy ennek az értelmezésnek mindig igazodnia kell az el#- vagy 

utótagnak az adott jelentéshez tartozó összetételekben betöltött szófaji értéké-

hez, meghatározza a bokrosított szócikkek szófaji vonatkozásait is. 

• Sem az el#tagi, sem az utótagi bokorcímszó jelentéseinek szófaji értéke 

nem feltétlenül azonos az önálló címszó szófaji értékével. Pl. az adó-2 

szócikknek csupán az 1. jelentése feleltethet# meg a f#névi adó2 egyik 

jelentésének – ’az államnak v. vmely intézményének a m,ködéséhez 

kötelez#en fizetett (pénzbeli) hozzájárulás’ –, a többinek melléknévi 

szófaji értéke van: 1a. ’adóként fizetett, adózásból származó’; 2. ’adó-

zási, adózással kapcs., adózásra vonatk.’; 3. ’adózással foglalkozó, 

adóügyeket intéz#’. A utótagi bokorcímszóvá váló barát önálló cím-

szóként f#névi jelentés,, utótagi bokrának jelentéseiben melléknévi 

szófaji értékkel jelenik meg: 1. ’vminek v. vkinek az igényeihez, érde-

keihez, elvárásaihoz igazodó, alkalmazkodó’, 2. ’vminek az adottsága-
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ihoz alkalmazkodó, azt kevésbé veszélyeztet#, károsító 〈eljárás, ter-

mék stb.〉’. 

• El#tagi bokorcímszóvá válhatnak az önálló címszóként több szófajú 

szavak is, és – ett#l függetlenül – az el#tagi bokorcímszó különböz# je-

lentéseiben eltér# szófaji értéket is felvehet. A jelentések nem a szófaji 

értékéhez igazodó szófaji blokkokban, hanem egységes 

szócikkstruktúrában jelennek meg. Az alcímszavak közé fölvehet a 

szótár olyan melléknévi és f#névi szófajjal is rendelkez# szavakat, 

amelynek jelentése csak abban tér el, hogy a f#névi jelentésbe beletar-

tozik az adott melléknév jelzett szavának jelentése is, pl. ablak- (el#-

tagként) || ablakmosó mn és fn || ablakpucoló mn és fn || ablaktisz-

tító fn és mn. 

• Utótagi bokrosított szócikk címszava csak egy szófajú szóból lehet, hi-

szen az utótag értelmezése nem hordozhat egyszerre több szófaji érté-

ket (tehát lehet -betegség, de nem lehet -beteg). Mivel egy összetett 

szó szófaji értékét utótagjának szófaja szabja meg, a bokorcímszó je-

lentéseinek szófaja mindig megegyezik az adott jelentésbe sorolt ösz-

szetételek szófajával, és ezek az alcímszavak mindig egy szófajúak. 

Az bokrosított szócikkek jelentéseiben az értelmezés után kett#s virgulá-

val (||) bevezetve nyílik meg az alcímszó egysége, s az egyes alcímszavakat 

ugyanilyen kett#s virgula választja el egymástól. A kett#s virgulát az önálló 

címszavaknál kisebb bet,méret, félkövér alcímszó követi. Az alcímszó után 

annak szófaji min#sítése áll, több szófajú szavak min#sítéseinek sorrendjét az 

alcímszó abszolút els# példamondatának szófaja szabja meg. A szófaji min#sí-

tés után az alcímszó morfológiai kódja áll, amelyet egyéb grammatikai meg-

jegyzés vagy lexikai min#sítés követhet. Az alcímszó nem kap külön értelme-

zést, szócikkfejét néhány példamondat követi. Az adott összetett szó korpusz-

beli els# el#fordulására ugyanúgy hivatkozni kell, ahogy az önálló szócikkek 

esetében. 

Az el#-, illetve utótag jelentésein belül az alcímszavak bet,rendben, az al-

címszavak példamondatai pedig id#rendben követik egymást. El#- és utótagi 
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szócikkbokor végén nincs utalóblokk, s a szócikkfejben nem szerepel a gyakori-

ságot mutató ikon. 

 
Minta el�- és utótagi bokrosított szócikkekre52: 

busz- (el#tagként) (kissé biz) 

1. ’autóbuszjáraton dolgozó’: || buszkalauz fn || buszsof�r fn || busz-

vezet� fn 

2. ’autóbuszjáratok számára kialakított, ill. kijelölt’: buszmegálló fn 

|| buszpályaudvar fn || buszsáv fn […] 

5. ’az autóbuszos (tömeg)közlekedésben részt vev#, autóbuszjáratokat 

üzemeltet#’: || busztársaság fn || buszvállalat fn 

 

-bérlet (utótagként) 

1. ’vmilyen járm, v. járat rendszeres használatára való jog, ill. e jog 

megszerzését tanúsító bérletjegy’: || autóbuszbérlet fn || buszbérlet fn 

(biz) || villamosbérlet fn || vonatbérlet fn. 

2. ’vmilyen el#adások látogatására való jog, ill. az a bérletjegy, amely-

nek megvásárlásával e jog megszerezhet#’: || hangversenybérlet fn || 

mozibérlet fn || színházbérlet fn. 

3. ’vmely létesítmény többszöri v. rendszeres igénybevételére való jog, 

ill. e jog megszerzését tanúsító jegy’: || autópálya-bérlet fn || uszodabér-

let fn. 

4. ’vkik számára való jog vminek az igénybevételére, látogatására, ill. 

e jog megszerzését tanúsító(, kedvezményes árú) bérletjegy’: || diákbérlet 

fn (biz) || nyugdíjasbérlet fn || tanulóbérlet fn. 

5. ’vmennyi ideig való jog vminek az igénybevételére, látogatására, ill. 

az a bérletjegy, amelynek megvásárlásával e jog megszerezhet#’: || havi-

bérlet fn || hetibérlet fn || szezonbérlet fn 

                                                 
52 A a különböz$ típusú bokrosított szócikkek mintái a jellemz$ szócikkstruktúra bemutatá-
sát szolgálják, és nem tüntetik fel a szócikkben ténylegesen szerepl$ összes alcímszót, va-
lamint nem adják meg az adatokat. 
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2.7.2. Igeköt�s igék bokrosítása 

Bokrosítva fel lehet dolgozni igeköt#s igéket is, de ezek bokrosítása formai-

lag eltér az összetett szavakétól. 

A bokrosított igeköt#s igéket az igeköt# önálló szócikkében vagy – lévén az 

igeköt#k gyakorta több szófajú szavak – egy szó igeköt#i szófaji blokkjának 

megfelel# jelentéseiben dolgozzuk föl. A jelentésbe sorolásnál természetesen 

mindig az igeköt#t, és soha nem a teljes igét vesszük figyelembe. Az igeköt#k 

ilyen feldolgozása azért célszer,, mert az igeköt#k adatolása gyakorlatilag csak 

igeköt#s igével lehetséges, hiszen az igét#l kontextuális okok miatt elváló ige-

köt#ket is az igeköt#s ige példájaként lehet feldolgozni, s önmagukban, ige nél-

kül korlátozottan, önálló szómondatként, eldöntend# kérdésre adott igenlést 

kifejez# egyszavas válaszban fordulnak el# (vö. Balogh 2000: 264). Az igekö-

t#knek ezt a viselkedését mint tipikus szófaji sajátosságot az Nszt. nem jelzi, 

szemben az ÉrtSz. megoldásával (pl. el II. ik B. 〈Önállósítva, el- igeköt#s igét 

tartalmazó eldöntend# kérdésre adott igenl# feleletként v. megel#z# közlés 

nyomósítására, a szóban forgó igével egyérték,.〉 [Elolvastad a könyvet?] – El 

[= igen], mégpedig igen figyelmesen. Elvertem alaposan, el én.) Ilyen példa 

önálló vagy alcímszóként álló igeköt#s igék szócikkében nem használható, az 

igeköt#i jelentésekben azonban – megfelel# szövegkrönyezet esetén – fel lehet 

venni ilyen példát.  

Az igeköt#i jelentések felépítése – az alcíszavaktól eltekeintve – teljesen 

megegyezik az önálló szócikkek jelentéseivel. A jelentésszámot grammatikai és 

lexikai min#sítés, értelmezés, majd néhány példamondat követi. Ezeket a pél-

damondatokat követheti az alcímszavak egysége (nem kötelez# tehát alcímsza-

vak megjelenése egy-egy igeköt#i jelentésben). Az igeköt# adatolására felhasz-

nálható a szótárba önálló címszóként, alcímszóként vagy a szócikk végi utalá-

sok ÖE-blokkjába felvett, illetve címszóvá semmilyen formában nem váló kor-

puszbeli ige. Az igeköt# e l s #  el#fordulásaként olyan más szófajú igeköt#s szó, 

különösen -ás/-és vég, f#név is megjelenhet, amelyben elevenen él az igeköt#i 

funkció, kés#bbi adatként azonban csak igék kerülhetnek be a szócikkbe. Al-
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címszóként is megjelen# szót az igeköt# adatolására csak akkor veszünk fel, az 

adott jelentés korpuszbeli els# el#fordulása. 

Az igeköt#i jelentés példamondataiban csak az igeköt# kurzív. Mivel a cé-

dulaanyagban az igeköt#k az igeköt#s igei címszavakban találhatók, az igeköt# 

els# el#fordulását alapvet#en az elektronikus korpuszból, illetve azoknak a 

szavaknak a cédulaanyagából lehet adatolni, amelyeket önálló vagy alcímszó-

ként is feldolgoz a szótár. Ugyanazt a példamondatot csak akkor veszi föl a 

szótár az igeköt#i jelentés és az önálló vagy alcímszóvá váló igeköt#s ige il-

lusztrálására is, ha mindkett#ben abszolút els# adat. Abban az esetben, ha egy 

igeköt#i jelentést csupán egyetlen – ezért mindenképpen önálló címszóvá váló 

– igeköt#s igével lehet bemutatni, akkor az igeköt#i jelentés adatolására csak 

az els# példamondatot adja meg a szótár. 

Az igeköt# példamondatait bet,rendben követhetik az alcímszóvá tett ige-

köt#s igék, illetve ritkábban, hasonló megfontolásokkal, mint az els# igeköt#i 

adat esetében, egyéb szófajú szavak. Az egy jelentésben kidolgozható alcímsza-

vak száma tetsz#leges. 

Többnyire egyjelentés, igeköt#s szavak válnak alcímszóvá, de ha nem igé-

nyel önálló szócikket, kétjelentés, szó is bekerülhet az igeköt#i bokorba, ket-

t#nél több jelentés, azonban csak kivételesen válik alcímszóvá. Ezeknél a cím-

szólista összeállítójának és a szócikkírónak, szerkeszt#nek közösen kell mérle-

gelnie, hogy milyen típusú címszóként vegyék fel. 

Az igeköt#s igét vagy egyéb szófajú szót akkor is csak egy igeköt#i jelen-

tésbe vesszük fel alcímszóként, ha többjelentés,. A több jelentés, igeköt#s igét 

mindig a legjellemz#bb igeköt#i jelentés szerint soroljuk be. Ha az igeköt#s ige 

jelentésváltozása az alapige jelentésváltozásán alapul, akkor igeköt#i szem-

pontból egyjelentés,nek tekintjük, s az adott igeköt#i jelentésben mindkét je-

lentésre mutatunk példát. Ezek sorrendjét – az el#- és utótagi bokrosítás két 

szófajú alcímszavaihoz hasonlóan – az id#rend szabja meg, tehát mindig az 

abszolút els# el#fordulás jelentése kerül el#re. Ha az ige poliszémiája az igeköt# 

jelentésváltozásán alapul, akkor az alcímszó vagy az esetleges lexikai min#sítés 

után szögletes zárójelben utal arra a szótár, hogy az igeköt# mely jelentéseivel 

él még a szó: [2., 3a. is].  
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Az egyes igeköt#i alcímszavak egysége hasonló felépítés, az el#- és utótagi 

bokrosított szócikkek felépítéséhez, az alcímszót azonban nem a szófaj megjelö-

lése, hanem tn, illetve ts min#sítés követi. Ha egy igeköt#i jelentésben az ige-

köt#s ige két jelentése is megjelenik, s ezek tranzitivitás szempontjából eltér-

nek egymástól, mindkét min#sítés és adata bekerül a szótárba. A sorrendet itt 

is az els# el#fordulás adata szabja meg. Az igei szófaj jelölése és az értelmezés 

elmarad. A tranzitivitás jelölését lexikai min#sítés, valamint az ún. jelentéshi-

vatkozás követi, vagyis azoknak az igeköt#i jelentéseknek a száma, amelyek 

megjelennek az alcímszóvá vált igeköt#s ige teljes jelentésszerkezetében. Ezt a 

szócikkegységet példamondatok követik. Az igeköt# és az igeköt#i alcímszó 

adatolására használhatók az igeköt#s igének azok a származékai is, amelyek az 

önálló címszóvá váló igék adatolására (igenevek, ható, szenved# és m,veltet# 

igei származékok). 

Az önálló, illetve alcímszóként megjelen# igeköt#s igékre utalni kell az 

alapige szócikkében. Utalásként mindig a f# címszó szerepel, az önálló címszó-

vá váló szó esetében tehát az igeköt#s ige (tildével helyettesítve az alapigét), 

alcímszóvá váló szó esetében az igeköt#. 

 
Az igeköt�i bokor váza (az alcímszói adatok jelzése nélkül):  

agyon ik 

1. ’oly módon, hogy ezzel megfosztja életét#l, halálra’: verjék agyon | 

agyonszurkálták || agyonhajszol ts [2. is] || agyonharap ts (kissé rég) [2. 

is] ||  agyonkövez ts ||  agyonlapít ts (átv is) [2. is]. 

2. (biz) ’túlságosan, rendkívüli, es. károsító mértékben’: agyonéljenez-

te | agyoncsókolja ||  agyonázik tn || agyonkoptatott mn || agyonzaklat 

ts (kissé rég).  

2a. (tn v. tárgy n. is haszn. igékhez kapcsolódva, magát tárggyal) (biz) 

’nagyon nagy, es. kimerít# mértékben’: agyon csudálkozom magamat | 

agyonette magát || agyonissza magát ts [1., 2. is] || agyonzabálja magát 

ts. 

ÖE: ~bombáz, ~vitat. 

Vö.: CzF.; ÉKsz. 
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2.7.3. Képz�- és ragszer� utótagok bokrosítása 

A bokrosított szócikkekhez hasonlóan dolgozzuk fel a névszókhoz kapcsol-

ható, melléknévi, illetve határozószói szófajú szavakat létrehozó ún. képz#sze-

r, és ragszer, utótagokat (pl. -féle, -fajta, -mód) is. A köznyelvi értelmez# szó-

tárakban ez a címszótípus vagy képz#ként szerepel, pl. -féle mn-képz# (ez azo-

nos a -beli-típussal), vagy határozóragként, illetve határozórag-szer, haszná-

latban (pl. -mód hat-rag). 

Ezeknek a morfémáknak az átmeneti jellegét az is mutatja, hogy egy ré-

szük önálló szóként nem, csak utótagként használatos (-szer,, -beli stb.). 

Ugyanakkor már a korábbi szótárak is szükségesnek érezték, hogy az önálló 

szóként és képz#- vagy ragszer, utótagként is megjelen# szavak esetében ezt a 

kétféle használatot két címszóval különböztessék meg: pl. mód és -mód. Az 

Nszt.-ben is lesznek olyan szavak, amelyek szófaji min#sítéssel önálló szócikk-

be kerülnek, ugyanakkor lesz címszóként köt#jeles változatuk is, pl. fajta fn és 

-fajta (mn-ek képz#szer, utótagjaként), pl. olyanfajta, sokfajta, felé nu és 

-felé (hsz-k ragszer, utótagjaként), pl. kifelé, visszafelé. 

Ezt a morfématípust néhány tankönyv ugyan a képz#k között tárgyalja, 

címszóvá emelésüket azonban a szótári hagyományon túl az is indokolja, hogy 

az ezekkel létrehozott szavakat (sokféle, szakmabeli, gombamód) a nyelvtanok 

egy része az összetett szavak közé sorolja53. E típusban a tagok összekapcsoló-

dása az esetek többségében szokványos, a velük létrehozott alakulat transzpa-

rens, és jellemz# produktivitásuk miatt számos alkalmi alakulatot hoznak lét-

re, amelyeket nem lenne célszer, az önálló címszók rangjára emelni. Az Nszt. 

nem csak az alkalmi, hanem a korábbi szótárakban címszóként szerepl#, 

lexikálódott képz#- vagy ragszer, utótagos szavak között is válogat: a transz-

parens alakulatokat nem feltétlenül teszi önálló címszóvá, ugyanakkor az 

ÉKsz.-ben önálló szócikkben kidolgozottakat – amennyiben nem címszavasítja 

– az utótag szócikkében mindig adatolja. 

                                                 
53 E típussal részletesebben a -beli szócikk tapasztalatait tárgyaló m:helytanulmány foglal-
kozik. 
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Ezeknek szócikkeknek a címszava is köt#jeles, mutatva az utótagi szere-

pet, kisköt#jel a szó el#tt áll: -beli. Az Nszt. – hasonlóan az el#- és utótagi bok-

rosításhoz – nem szófaji meghatározás formájában min#síti az ilyen címszót, 

hanem a funkciótól függ#en kerek zárójeles grammatikai megjelölést ad: (mn-

ek képz#szer, utótagjaként), pl. -beli, -szer,, illetve (hsz-k ragszer, utótagja-

ként), pl. -szám, -mód. Az ilyen címszavak sem kapnak morfológiai kódot. Ha 

az adott utótaggal létrehozható szavak nem egyetlen szófajhoz tartoznak, ak-

kor sem alakít ki a szótár szófaji blokkokat (szemben az ÉrtSz. gyakorlatával), 

legföljebb a jelentésen belül, szintén kerek zárójeles megjegyzésben utal az 

összetételek szófaji min#ségére, ha szükséges. 

Az ilyen típusú címszavak adatolása mindig összetételeikkel történik. (Ez 

indokolja, hogy a bokrosított szócikkek között tárgyaljuk #ket.) A példák között 

csak olyan szavak kerülhetnek a szócikkbe, amelyek nem lesznek önálló cím-

szavai a szótárnak. Ha egy jelentésre kizárólag olyan adata van a korpusznak, 

amely önálló címszóvá válik, akkor a jelentésszám után utalás áll a megfelel# 

egy vagy több címszóra. (Részletesen l. az Utalás a szócikk belsejében cím, 

részben.) Abban az esetben, ha egy ilyen utótag minden összetétele önálló cím-

szóvá válik, a köt#jeles forma szócikkfejes utaló címszava lesz. 

E típus esetében is célunk az abszolút els# példamondat szócikkbe emelé-

se, ez a szándék teljes bizonyossággal azonban csak az elektronikus korpusz 

vonatkozásában érvényesülhet, hiszen az archivális cédulaanyagban a képz#- 

vagy ragszer, utótagok nem önálló címszóként, hanem az el#tagokkal együtt, 

azok bet,rendjében kereshet#k. A példamondatban csak a példaként kiválasz-

tott összetett szó utótagja, vagyis a címszóval megegyez# rész kurzív. 

Ezeknek a szócikkeknek a végén – eltér#en a valódi bokrosított szócikkek-

t#l – utalóblokk áll, amelyben Ö: rövidítéssel bevezetett szócikk végi utalásban 

szerepelnek azok a képz#- vagy ragszer, utótagú összetételek, amelyek önálló 

címszavakká válnak. A szócikk végi utalások közé azok a címszavak is beke-

rülnek, amelyekre a szócikk belsejében is hivatkozunk, mert csupán önálló 

szócikkben kidolgozandó összetett szóban él az utótag valamelyik jelentése. 

Azoknál a szavaknál, amelyek önálló és köt#jeles címszóként is bekerülnek a 
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szótárba (pl. fajta és -fajta), az összetételi utalások mindig a köt#jeles címszavú 

szócikk végén találhatók. 

 

A képz�- és ragszer� utótagok szócikkének felépítése az adatok 

jelzésével: 

-beli (képz#szer, utótagként, szjeles, ill. tbsz-ú el#taggal is) -béli 

(/vál) 

1. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindu-

lásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett (földrajzi) helyen v. 

vminek a belsejében lev#, elhelyezked#, ahhoz tartozó’: az # Hazájabéliek | 

végbeli kapitányok | falunkbeli kavicsos országutat | ládabéli portékát. 

1a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett (föld-

rajzi) helyen v. vminek a belsejében megjelen#, lefolyó’: hasbéli fájdalmai-

kat | A mellhártya és tüd#beli tüneményeket | a Graffiti mozibeli sajtótájé-

koztató. 

1b. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett m,-

ben, (irodalmi) szövegben, ill. gondolat(sor)ban lev#, itt megjelen#’: Szent 

Irásbéli helyet | a Hamlet-beli színészjelenet | szövegbeli tematikus kapcso-

latok. 

2. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindu-

lásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett csoporthoz, intéz-

ményhez, szervezethez tartozó’: a nemes második székely regimentbéliek | 

a generációjabeli új magyar irodalom munkásai 

2a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett cso-

portban, intézményben, szervezetben folyó, megjelen#’: a Kolozsvári 

Universitásbéli füvéjz Profesjorjágra való hívatalra | Szolgálati és társa-

ságbeli elfoglaltságán kívül […]. 

Ö: abbeli, vér~. 

Vö.: ÉrtSz.; ÉKsz. 
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2.8. Utalások, utaló szócikkek 

Az Nszt. gazdag és szigorúan szabályozott utalási rendszert használ, 

amely egyrészt eszköze, meghatározó eleme a szótári rendszer kialakításának, 

másrészt tükröz#je a rendszerszer,ségnek. Meggy#z#désünk szerint egy szótár 

utalózási rendszerét nem helyettesíti a szótári struktúra szabályozott, a forma-

lizált megoldásokat el#nyben részesít# volta. 

Az utalózással hármas gyakorlati célt kíván szolgálni az Nszt.: 1. a szótári 

struktúra mélyreható ismerete nélkül is megtalálhatóvá tenni minden olyan 

lexémát, amelyet önálló vagy bokrosított szócikkben leírt a szótár; 2. a szótári 

címszavak körénél teljesebb képet adni a nyelvújítással kezd#d# és napjainkig 

tartó nyelvtörténeti korszak szókészletér#l, s megmutatni a Magyar történeti 

szövegtárnak, illetve az archivális cédulagy,jteménynek olyan szavait is, ame-

lyeket lexikográfiai módszerekkel ugyan nem dolgozott fel a szótár, de amelyek 

etimológiai, történeti, morfológiai stb. érdekességgel vagy fontossággal bírnak, 

különös tekintettel a szócsaládokra; 3. megmutatni és megtalálhatóvá tenni a 

korszak különböz# m,fajú fontos szótáraiban a feldolgozott lexémákat. 

Az Nszt. a következ# utalási formákat alkalmazza: 

• szócikk végi utalásokat, 

• utaló szócikkeket, 

• utalást a szócikk belsejében.  

2.8.1. Szócikk végi utalások 

Az önálló szócikkek végén (az adatolási szempontból a bokrosított szócik-

kekre hasonlító, de igeköt#i, illetve képz#- és ragszer, utótagi címszavak szer-

kezetileg önálló szócikkeinek végén is) utalóblokk állhat, amely az értelmez#-

szemléltet# részt követi. Hét egységben utalhatunk ténylegesen kidolgozott 

szócikkek adatolt címszavaira, illetve szócikkben ki nem dolgozott, de a kor-

puszban megtalálható szavakra. A nyolcadik blokkban szótári hivatkozások 

szerepelnek. Az utalási típusok a szócikkben kötött sorrendben (alábbi felsoro-
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lásuk sorrendjében) következnek. Minden utalási egység elején bet,jel utal 

annak típusára: J:, Ö:, UB:, Fr:, ÖU:, ÖE:, Sz:, Vö. 

A (cím)szavakra utaló egységekben a feltüntetett szavak szigorú bet,-

rendben követik egymást. A bet,rendbe sorolás mindig a teljes szóalak, tehát a 

meghatározott esetekben tildével helyettesített összetételi tag figyelembevéte-

lével történik. 

2.8.1.1. Utalás tényleges címszavakra 

 A szócikk végi utalások e típusában nem adatokat, hanem a szótár címsza-

vait tüntetjük fel. Ezeknek az utalásoknak az a célja, hogy elvezessék a haszná-

lót más szavakhoz, amelyek valamilyen módon kapcsolatban vannak a tárgy-

címszóval (a tárgycímszó összetételi tagként vagy értelmezett szókapcsolat 

elemeként megtalálható benne). 

J: rövidítéssel két szócikk er#teljes szemantikai kapcsolatára utalunk., az 

utalás nem feltétlenül kölc sönös, pl. atyaúristen fn J: atyaisten; bíborpiros 

mn és fn J: bíborvörös – bíborvörös mn és fn J: bíborpiros; arab mn és fn J: 

arábiai, arabs, arabus. Ezt az utalási típust akkor használja a szótár, ha két 

szó jelentésstruktúrája közel azonos, ha viszonylag sok jelentésében átfedés 

van az értelmezések között, tehát több jelentésben is ugyanaz a szó állna pon-

tosvessz#vel bevezetett szinonimikus értelmezésrészként. Egyjelentés, sza-

vakban mindig a szinonimikus értelmezési formát használjuk, ott ez az utalási 

típus nem jelenik meg. 

Ö: rövidítéssel bevezetve a szótár olyan önálló vagy bokrosított címszavak-

ra utal, amelyekben az adott szó utótagként szerepel, árul ige Ö: be~, el~, 

ki~; átkel�hely fn Ö: gyalog~, gyalogos-~, határ~. Igei címszavak esetében 

ez az utalás sorolja fel a címszóként kidolgozott igeköt#s igéket is. 

Ebben a szócikkegységben nemcsak önálló, hanem el#- illetve utótagi bok-

rosított szócikkek alcímszavára is utal a szótár. 1. Ha az utalásban szerepl# 

összetett szó el#tagi bokorba került, az önálló címszavakra történ# utalások 

között bet,rendbe sorolva a bokorcímszó áll. (Pl. az antenna, a berendezés, a 

készülék szavak szócikkeinek végén az utalások között az adó-1 címszó, és nem 

az adóantenna stb. áll, a csörtet összetételei között a be1, és nem a becsör-
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tet). 2. Az önálló címszó összetételi utalásai között feltünteti a szótár azokat 

az összetételeket is, amelyek ugyanannak a szónak az utótagi bokrába kerültek 

alcímszóként. Ezek az önálló, illetve el#tagi bokorban szerepl# összetételek 

után, külön bet,rendben következnek a kiemelt bokorcímszó után. (Pl. az ál-

lomás szócikkben Ö: adó~, átjátszó~, ,r~, vég~; az -állomás címszó alatt: 

autóbusz-~, detoxikáló~, vasút~.) 

Mivel a szótárban az önálló szócikkek címszavát bet,rendileg követik 

származékai, illetve azok a szintén önálló szócikként kidolgozott összetételei, 

amelyekben el#tagi helyzetben áll, ezekre szócikk végi összetételi utalás nem 

készül. Önálló vagy alcímszóvá váló összetételekre azonban akkor is utal a szó-

tár, ha az utótag önmagában nem szótári címszó, ebben az esetben 

s z ó c i k k f e j e s  u t a l ó  címszavává válik. 

Vitathatósága ellenére54 utótagjuk Ö: rovatában, és nem az alapigénél uta-

lunk az igeköt#s igei származékokra, illetve igeköt#s igenevek melléknevesült, 

f#nevesült változataira. Pl. egységesen a fogadó szócikk végi összetételi utalá-

sai között szerepel a befogad melléknévi igenevének szófajváltásával létrejött 

befogadó (a befogad címszóban szerepelnek majd az eredeti szófaji értéküket 

meg#rz#, igenévi befogadó adatok), illetve a szószerkezetre, nem pedig igei ösz-

szetételre visszavezethet# szófogadó, vendégfogadó stb. Nem pusztán az teszi 

indokolttá az egységes formális megoldást, hogy a szótár ún. köznyelvi haszná-

lója rendszerint szóelemzési szempontok mell#zésével, pusztán a szóalak alap-

ján keres a szótárban, hanem az egységes megoldások preferálása is. Az ugyan-

azzal a képz#vel létrehozott igeköt#s igei származékokban ugyanis (els#sorban 

a nomen actionis jelentéssel is bíró -ás/-és képz#s címszavak szócikkeiben) az 

egyes jelentések között is különbség lehet a tekintetben, hogy az alapige to-

vábbképzésével jöttek-e létre, vagy a származékszó alkotott összetételt az ige-

köt#vel. 

Többszörös összetételek esetén a következ# módon utal a szótár: mivel 

ezek is két részre bonthatók, mindig az egyszer, vagy összetett utótag szó-

cikkében szerepel az utalás a végs# címszóra. 1. Ha az utótag egyszer, szó, 

                                                 
54 Elekfi Lászó kifogásolta ezt a megoldást az Nszt.-r$l a Magyar Nyelvben megjelent recen-
ziójában, és új utalási forma bevezetését látná szükségesnek (MNy. 104: 17–18.). 
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akkor külön a középs# összetételi tagra nincs utalás, csak a többszörös összeté-

telre (pl. a vezet� összetételi utalásai között a kocsivezet� nem szerepel, csak a 

gépkocsivezet�). 2. Ha az utótag összetett szó, akkor a végs# utótagtól erre az 

összetett utótagra mint címszóra történik utalás, s ennek szócikkében találha-

tó az utalás a többszörös összetételre (pl. az �r szócikk végén utalás lesz a 

rend�r-re, a jár�r-re, de rend�rjár�r utalás csak a jár�r végén szerepel). Abban 

az esetben is ezt az eljárást követi a szótár, ha az összetett utótag nem önálló 

szócikk címszava, hanem szócikkfejes utalóé. 

Az összetett szónak a nagyszótári címszóval megegyez# részét tilde (~) he-

lyettesíti (pl. a húz ige végén Ö: alá~, fel~, a fejedelemasszony végén a kö-

t#jelesség jelölésével Ö: apáca-~). Tilde csak akkor állhat a szócikkben, ha a 

tárgycímszó és az összetétel tildével helyettesített része teljesen megegyezik. 

Kiírja a szótár az összetett címszót: 

• ha az utótag nem, de az összetétel birtokos személyjellel vagy valami-

lyen raggal vált címszóvá (pl. az úr szócikkben Ö: apjaura, a világ szó 

végén Ö: égvilágon); 

• ha a két címszó ikességben eltér egymástól (pl. a könnyezik végén Ö: 

megkönnyez, a pályázik szócikkben Ö: megpályáz); 

• ha magát tárggyal együtt címszóvá váló igeköt#s igére utalunk (pl. a 

makacsol szócikkfejes utaló Ö: rovatában megmakacsolja magát). 

• ha az összetétel indexes, mivel az indexszámot fel kell tüntetni akkor 

is, ha a tárgycímszóé és az összetételé megegyezik. 

UB: rövidítés vezeti be az utótagi bokrosított szócikkbe kerül# összetéte-

lek utalásait az el#tag szócikkében. Utalásként a köt#jeles bokorcímszavak 

állnak bet,rendbe sorolva, pl. autóbusz fn UB: -állomás, -bérlet, -jegy; búza 

fn UB: -föld, -liszt, -szem. Az utótagi bokorba kerül# alcímszavakra tehát 

mindkét tagjuknál utal a szótár: utótagjuknál az Ö:-s utalások között külön 

bet,rendben (l. feljebb), el#tagjuknál pedig az UB: blokkjában. 

Fr: rövidítés vezeti be a frazeológiai utalások egységét. Ebbe azok a szavak 

kerülnek, amelyeknek szócikkében a tárgycímszó valemely értelmezett szókap-

csolat nem vezérszói, de tartalmas elemeként szerepel, pl. az adó2 fn Fr: álta-

lános, direkt, egyenes, személyi). 
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A szótár nem utal automatikusan a frazéma minden elemét#l a vezérszóra. 

Általában nincs utalás a viszonyszavaktól (nével#kt#l, köt#szavaktól stb.), a 

névszóból és névutóból álló értelmezett szókapcsolatok névutójától viszont fra-

zeológiai utalás mutat a névszói vezérszóra. Utal a szótár a vezérszóra a van 

szócikkében, ha n e m  s e g é d i g e k é n t  használt paradigmatikus alakja sze-

repel a szókapcsolatban. Ha a maga visszaható névmás az igéb#l a magát 

tárgyból álló szerkezet részeként eleme az értelmezett szókapcsolatnak, szó-

cikkében nincs utalás, de ha igéb#l és névszóból álló szókapcsolat névszói tag-

jaként lényeges eleme a szókapcsolatnak (ez a típus kivételes a szókapcsolatok 

sorában, mert az ige a vezérszó), akkor utalás található a szócikk végén. (Pl. a 

maga szócikk végén nem kell utalni az adósságra az adósságba ejti magát 

szókapcsolat miatt, de utalni kell a kiteszre a kitesz magáért miatt.) 

2.8.1.2. Utalás az Nszt.-ben címszóvá nem váló szavakra 

A szócikk végi utalások között olyan egységek is szerepelnek az Nszt.-ben, 

amelyekben nem szótári címszavak, hanem a korpusz bizonyos szavai kapnak 

utalást. Ezekbe az utalóblokkokba els#sorban lexikográfiai és szótörténeti 

szempontok alapján válogatva kerülnek összetett és származékszavak. Általá-

ban kevéssé szerepelnek ezek között nem transzparens összetételek vagy a 

származékok közül azok a típusok, amelyek önálló címszóvá is csak er#s válo-

gatással vagy egyáltalán nem válhatnak, pl. a sztereotíp képzésmódú szavak 

(-i, -ás/-és, -ú/-,, -jú/-j, stb. képz#s származékok) vagy azok az igei származé-

kok, amelyek az alapige szócikkében adatolásra használhatók. Rendszerint 

nem utal a szótár ezekben a blokkokban tájszavak és ún. idegen szavakra sem. 

ÖU: rövidítéssel olyan összetett szavakra utal a szótár, amelyekben a 

tárgycímszó u t ó t a g k é n t  szerepel ugyan, de amelyek sem önálló, sem bokro-

sított szócikk alcímszavaként nem szerepelnek az Nszt.-ben. pl. áldozat fn 

ÖU: állat~, ég�~, étel~, ital~, t,z~, hús~, mise~, szent~, termény~; amolyan 

mut nm és partikula ÖU: imilyen-;  

Az ÖE: egységében felsorolt szavak sem címszavai a szótárnak, ezekben a 

tárgycímszó e l # t a g i  helyzetben van. pl. admirális fn ÖE: ~hajó; biceg; bi-

ceg tn ige ÖE: át~, el~; ki~; le~, oda~;  
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Sz: rövidítés után szócikkben ki nem dolgozott származékok állhatnak, pl. 

alámerít ts ige Sz: alámerítés, alámerítget; bet� fn Sz: bet,cske, bet,i. A 

származékok esetében akkor sem helyettesíti tilde a tárgycímszóval azonos 

szótövet, ha hangalakja teljesen megegyezeik azzal.  

2.8.1.3. Szótári hivatkozások 

Vö. bevezetéssel a szócikk végi szótári utalások blokkjában az Nszt. min-

den szócikk végén utal egy zárt listának szótárai közül azokra, amelyekben a 

tárgycímszó megtalálható. A listában csak korszakhatáron belüli szótárak sze-

repelnek, korszakhatáron kívüliként csak új kiadások, hiszen ezek folytatásai a 

korábban elkészült m,veknek. Ezek a szótárak a feldolgozott korszak repre-

zentatív szótárai, amelyek lexikográfiai megfontolások alapján kerültek a lis-

tába: az értelmez# szótárak mellett etimológiai és frazémaszótár a Nszt.-b#l 

kimaradó etimológiák és frazématípusok „pótlására”, illetve két jellegzetes 

szókészleti réteg – a nyelvjárási szókincs és az ún. idegen szavak csoportjának 

– meghatározó szótárai. A hivatkozott m,vek rövidítése és sorrendje – els# 

kötetük megjelenésének id#rendje szerint – kötött: CzF., ÉrtSz.; SzólKm.; 

TESz.; ÉKsz.1; SzT.; ÚMTsz.; IdSzKsz.1; IdSzKsz.2; ÉKsz.2.55 Pl. adat fn Vö. 

CzF.; ÉrtSz.; TESz. ad; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; azsúr2 hsz és fn Vö. ÉrtSz. 

azsúr2; TESz. azsúr2; ÉKsz. azsúr2; IdSz. à jour. 

Ha a hivatkozott szótárban olyan jelentés bukkan fel, amely az Nszt. szó-

cikkében nem található, akkor az dönt a hivatkozásról, hogy a tárgyszócikkbe 

kerülne-e az adott jelentés, vagy sem. (Pl. a mn-i és fn-i szófaji min#sítés, agg1 

végén utalni kell az ÚMTsz. agg1 szócikkére, amelynek ’els# kaszálású széna’ 

jelentése a ’régi, öreg, régebbr#l származó stb.’ jelentésekkel függ össze, de 

                                                 
55 A hivatkozott szótárak közé tartoznak a szócikk belsejében adathiány pótlására felhasz-
nálható szótárak, ez a kör kiegészül O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások cím: 
m:vével (amelynek szokásos rövidítése: O. Nagy: SzólKm., de az egységesség érdekében ezt 
is a név jelölése nélkül rövidíti az Nszt.). A hivatkozott szótárak, valamint a lista két szótá-
rának új és átdolgozott kiadásával, az IdSzKsz.2-vel és az ÉKsz.2-vel: CzF. 1862, ÉrtSz. 
1959, TESz. 1967, ÉKsz. 1972, SzT. 1975, ÚMTsz. 1979, IdSzKsz. 1994, IdSzKsz.2 2002, 
ÉKsz.2 2003.  
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nem kell hivatkozni az adós végén az ÚMTsz. ’b#kez,, adakozó’ adós1 szócik-

kére, amely az Nszt. kritériumai szerint is homonimának számítana. 

 Nem hivatkozik az Nszt.: 

• utaló szócikkek címszavaira, az ÚMTsz. esetében sem az alaki utalók-

ra, sem a csupán regionális szótári, illetve összetételi és/vagy frazeoló-

giai utalást tartalmazó címszavakra. A CzF. kivétel azokban az ese-

tekben, amikor a formailag utalásként megjelen# címszó az értelme-

zést helyettesíti; 

• az ÉrtSz.-ban a szócikk végén felsorolt, de önálló szócikkben ki nem 

dolgozott összetételekre, származékokra; 

• az ÉrtSz.-nak a szócikkfejbe kiemelt alakváltozattal azonos bet,méret-

tel szedett, látszólag önálló, valójában azonban utaló szerep, szócik-

keire, amelyekben a címszó után szófaji min#sítés, ragozási példa és a 

ténylegesen kidolgozott címszóval azonos egyszavas értelmezés talál-

ható (pl. agarász1, agát, csönd, kalán). Ezek az alakváltozatok 

mindig megtalálhatók a ténylegesen kidolgozott szócikk fejében alak-

változatként is; 

• ha a nagyszótári tárgycímszó valamely szótárban egy másik szócikk ér-

telmezésében fordul el# pontosvessz#s szinonimikus értelmezésként. 

Hivatkozik az Nszt. 

• a TESz.-re akkor is, ha a tárgycímszó alcímszóként (kett#s virgula 

után álló címszóként, illetve a Sz: rövidítéssel bevezetett, egymástól 

virgulával elválasztott, tildés címszóként) szerepel benne; 

• a SzólKm.-re akkor, ha a nagyszótári tárgycímszó a SzólKM.-ben va-

lamilyen frazéma vezérszavaként címszóvá vált. 

A szótári listában két kiadással is szerepl# ÉKsz.-re és IdSzKsz.-re a kö-

vetkez#képpen hivatkozik az Nszt.: 1. Ha mindkét kiadásban ugyanazzal a 

címszóval megtalálható az adott szó, akkor a hivatkozás ÉKsz., illetve IdSzKsz. 

az els# kiadás id#rendje alapján besorolva. 2. Ha csak az els# kiadásban, akkor 

ÉKsz., IdSzKsz. a kiadás éve szerinti helyen, de a szótár feltünteti, hogy a cím-

szó a második kiadásból hiányzik. 3. Ha csak a másodikban, akkor a hivatko-

zás ÉKsz.2, IdSzKsz.2, mindegyik a saját id#rendje szerint besorolva. 4. Ha 
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esetleg ugyanaz az adat eltér# címszóval szerepel a két szótárban, akkor mind-

két kiadás rövidítése megjelenik a saját helyén a címszavával együtt. 

Ha a hivatkozott szótár címszava eltér a nagyszótári címszótól, az Nszt. 

többnyire bet,híven feltünteti a hivatkozott szótári címszót is, különösen ak-

kor, ha az eltérés a megtalálhatóságot veszélyezteti. 

Feltünteti az Nszt. a hivatkozott szótár címszavát: 

• ha indexes, még akkor is, ha az indexszám megegyezik a nagyszótári 

címszóéval. Az indexszám jelölésénél az Nszt. nem ragaszkodik a ti-

pográfiai h,séghez, hanem mindig ugyanabban a formában jelöli az 

indexszámot. Ha a CzF.-ben két azonos (vagyis indexszámmal meg 

nem különböztetett) címszó áll, az egyértelm, megkülönböztetés ér-

dekében az Nszt. szögletes zárójelbe tett indexszámmal veszi föl a hi-

vatkozott címszót (pl. az alszél1 szócikk végén CzF. alszél[1], az al-

szél2 végén CzF. alszél[2]; 

• ha helyesírása más, mint a nagyszótári címszóé. Nem írja ki azonban a 

címszót, ha csak grafémahasználata régies, pl. c helyett cz-t használ, 

ha az egybe-, külön- vagy köt#jeles írásmódja tér el, illetve ha a ma-

gánhangzó rövidségében-hosszúságában különbözik a Nszt. tárgycím-

szavától. A CzF. a zárt ë-t jelöl# G-s címszavát csak akkor írja ki az 

Nszt., ha a bet,t homonimák megkülönböztetésére használja a szótár 

(pl. nem, illetve nfm). Az Nszt. az a-á, e-é különbséget nem tekinti 

pusztán hosszúságbeli eltérésnek, tehát ilyenkor kiírja a címszót; 

• ha a tárgycímszó adatként, alakváltozatként egy másik szó szócik-

kében található: pl. az apácafing ’egy fajta sütemény’ adat a CzF.-ban 

az apácafánk szócikkben fordul el#; 

• a TESz. f# címszavát, ha annak szócikkében alcímszóként, származék-

ként, illetve alakváltozatként fordul el# a tárgycímszó; 

• ha a hivatkozott szótár címszava szókapcsolat vagy olyan összetett szó, 

amelyet az Nszt. szókapcsolatnak tekint (pl. az adózó szócikk végén 

az SzT. adózó-rend címszavát); 

• az igéknek azokat az igei származékait, illetve t#- vagy alakváltozatait, 

amelyek adatként a tárgycímszó szócikkébe kerülnének (pl. az alku-



 154 

szik végén az ÚMTsz. alkudhatik és alkudik címszavát). Ha az igei 

származék (pl. egy m,veltet# ige) önálló címszóvá válik, akkor nem az 

alapigénél hivatkozunk rá. 

Ha a hivatkozott szótárnak több olyan címszava van, amelyre utalnunk 

kell, ezek bet,rendben, egymástól vessz#vel elválasztva kerülnek a szócikkbe, 

a tárgycímszóval megegyez# bet,rendi helyén tildével helyettesítve. Nem 

használ viszont tildét az Nszt. a hivatkozott szótárak összetett vagy szókapcso-

lati címszavában, illetve kett#s címszavában (pl. CzF. álcza, álczás; IdSzKsz. 

aritmiás, aritmikus). A kett#s címszavakat a nagyszótári utalásban nem vesz-

sz#, hanem ún. középs# pont választja el. 

A szótári utalások a származéki utalások után a szócikk legvégére kerül-

nek, az esetleg kiírandó címszó kurzív. 

2.8.2. Utaló szócikkek 

2.8.2.1. Alaki utalók 

Az Nszt. a szócikkfejbe kiemelt minden hangalakváltozattól, írásváltozat-

tól és grammatikai változattól mint utaló szócikkek címszavától utal annak az 

önálló szócikknek a címszavára, amelynek szócikkfejében található az alakvál-

tozat. Nem készül utaló a szócikkben el#forduló, de a szócikkfejbe ki nem 

emelt alakváltozatokról. 

Az alaki utalóknak önálló szócikkstruktúrája van. Az utaló szócikk az 

önálló szócikkeknél kisebb bet,méret,, félkövér alakváltozati címszót, a l. (= 

lásd) rövidítést és az ugyancsak félkövér önálló címszót tartalmazza: keresz-

tyén l. keresztény. Ha a szócikkben alakváltozatként szögletes zárójelben 

köt#jellel fölveend# kötött t� szerepel, alaki utaló címszavaként is ebben a 

formában szerepel. A címszó után nem áll szófaji min#sítés. 

2.8.2.2. Szócikkfejes utalók 

Utaló szócikk készül – mintegy „önállósodik” a szócikk végi utalás, ha va-

lamely szó – szóadat hiján – nem válik önálló címszavává a szótárnak, de más 
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címszó összetételi utótagjaként vagy más címszónál földolgozandó frazéma 

elemeként bekerül az Nszt.-be. A címszó után szófaji min#sítés áll, majd az l. 

rövidítés és az utalás típusának bet,jele után bevezetve egy vagy több utalás 

következik. Ezek a szócikkek önálló szócikkek címszavára utalnak, kizárólag 

Ö: és a Fr: utalási egység szerepel bennük. (Bokrosított szócikkek alcímszava 

azért nem fordul el# bennük, mert a bokrosítás feltétele, hogy az összetétel el#- 

és utótagja is szerepeljen a szótárban önálló szócikként.) Az összetételi utalá-

sokban – a szócikk végi utalások megfelel# rovatához hasonlóan – tilde helyet-

tesíti a tárgycímszót. Az igei címszavas szócikkfejes utalójának szófaji min#sí-

tése mellett nem jelenik meg a ts, illetve tn megjelölés, pl. kebelez ige l. Ö: 

be~. 

A szócikkfejes utaló típusa többnyire olyan címszavaknál jelenik meg, 

amelyek valamilyen gyakori, produktív, tipikus jelentésváltozást eredményez# 

képz#vel jönnek létre. Pl. ha korú melléknév csupán a kiskorú, a nagykorú 

stb. címszavak utótagjaként szerepel a szótárban, akkor korú mn l. Ö: kis~, 

nagy~ szócikkfejes utaló szócikk készül. 

2.8.3. Utalás a szócikk belsejében 

Utalás a szócikk belsejében csak önálló címszavakban fordulhat el#. Ezt 

a megoldást az ismétl#dések, a többszöri adatolás elkerülésére alkalmazza a 

szótár. A tárgycímszó olyan szófajától vagy jelentését#l utal az Nszt. más önál-

ló címszóra, amelyet annak a másik önálló címszónak a szócikkében dolgoz fel, 

illetve használ adatolásra. Ebben a típusban nem a l. (= lásd) rövidítés, hanem 

jobbra mutató nyíl vezet az adatolt címszóhoz, a tárgycímszót soha nem helyet-

tesíti tilde. 
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Szócikk belsejében két esetben alkalmaz utalást az Nszt.: 

• Szófajváltás miatt önálló címszóvá váló igenevek szócikkében, ame-

lyeknek els# szófaja mindig utalás az igenevekkel is adatolt alapigére. 

Formája a következ#: áradó mn ign és mn I. mn ign → árad. II. mn 

1. ’szenvedélyes, sodró erej,, heves 〈érzelem, kedv〉’: áradó mély fájda-

lomnak |  áradó kedély és hideg értelem | áradó gyöngédséggel til-

takozott […] 3. ’nagy er#vel megnyilvánuló, kitör#’: áradóbb beszél# 

kedve | áradó jókedvével; befejezett mn-i ign és mn I. mn ign → befe-

jez. II. mn 1. ’megvalósult, megtörtént 〈dolog〉’: az illy községek álta-

lános megmagyarosodásának, mint már teljesen befejezett dolognak | 

befejezett tényként közölte […] 3a. (Nyelvt is) ’vmely esemény cselek-

vés, történés lezártságát, véglegességét, ill. másik eseményhez viszo-

nyított el#idej,ségét kifejez# 〈igeid#, aspektus v. melléknévi igenév〉. 

• A képz#-, illetve ragszer, utótagok bokrosított szócikkén belül is el#-

fordulhat utalás. Ha az utótag valamelyik jelentésére csak önálló cím-

szóként felveend# példa található a korpuszban, hasonló módon uta-

lunk. 
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3. NÉVMÁSOK – VISZONYSZÓK – MONDATSZÓK 

M#HELYTANULMÁNYOK RÉGI ÉS ÚJ SZÓFAJOK 

SZÓTÁRI FELDOLGOZÁSÁRÓL 
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A disszertáció befejez# fejezete néhány nagyszótári szócikkben és a hozzá-

juk kapcsolódó szócikkelemzésekben mutatja be bizonyos grammatikai jelensé-

gek, els#sorban a szófajiság és grammatikalizáció szótári-lexikográfiai feldolgo-

zásának problematikáját. Meggy#z#désem szerint e szócikkek (alig, az, -beli, 

bizony, valamint az alig és a bizony szócsaládjába tartozó néhány szó) a lexi-

kográfiai módszer és a grammatika tekintetében is számos újdonsággal szol-

gálnak. A szócikkelemzések egyrészt felhívják a figyelmet ezekre az újdonsá-

gokra, másrészt képet adnak azokról a megfontolásokról, amelyek a szócikk 

kialakításában szerepet játszottak. 

Az itt leírt tapasztalatok egyik forrása az Nszt. adatoló jellege és korpusza 

volt: e történeti jelleg, szöveggy,jtemény gazdagsága és a m,faj szabta szigor, 

amellyel a szótár döntésekre kényszeríti a lexikográfust, minden bizonnyal 

hozzájárult az eredményekhez. 

E fejezet arról ad számot, hogy a szerkesztési-lexikográfiai elvek milyen 

módon ültethet#k át a gyakorlatba, ezért óhatatlanul el#fordulhat, hogy ismét-

l#dnek benne olyan gondolatok, amelyek a dolgozat korábbi fejezeteiben már 

el#kerültek. 
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3. 1. Az alig és szervetlen öszetételei 

Az alig szó családja számos adalékkal szolgál annak a folyamatnak a ter-

mészetrajzához, amelynek során szófajváltással, illetve szóösszetétellel új szó-

fajok keletkeznek. Az alábbiakban az alig és alighogy, valamint az aligha és 

alighanem szópárok lexikográfiai elemzésének néhány izgalmas eredményét 

mutatom be. 

3.1.1. Alig – alighogy 

Az alig szó az ÉrtSz.-ben és az ÉKsz. mindkét kiadásában egy szófajú ha-

tározószóként szerepel. Az Nszt. megtartotta eredeti határozószói min#sítését, 

második szófajként azonban két partikulai jelentését és egy jelentésárnyalatát 

szótárazta56: partikula 1. ’〈annak kif-ére, hogy vmi a jelölt csekélynek tartott 

mennyiséget, mértéket éppenhogy csak eléri, hogy nagyjából annyi〉’: a’ más 

idegen nyelven nem értö4 AJzJzonyságok, alig egy két Jzép könyvet tanálhatnak 

magyar nyelven (1774 Báróczi Sándor 7031007, [XI])57; 1a. (kül. kf-ú mn-ek és 

szn-ek, ill. ezek fokhatározói vonzata mellett) ’〈a különbség, eltérés, változás 

csekély voltának jelölésére〉’: Ez az uj er� [ti. a g�z] szelet és vitorlát kipótol a’ 

tengeren és folyokon, alig kevesebb nyereséggel, mint régenten az emberi er� 

pótoltatott volt ki az állat’ erejével (1834 Fillértár 8623003, 230)  az ember a 

földi dolgok fejl�désében legfölebb mint legf�bb fokon álló érzéki lény tekintetik, 

melynek élete a növény és állat életénél alig valamivel magasztosabb (Németh 

1876: 34); valamint 2. (egysz 1. sz-,, felt módú igével) ’〈tagadás udvarias kif-

                                                 
56 Az Nszt.-b$l idézett szócikkrészletekben megtartottam a szótárban használt nyelvtani és 
közhasznú rövidítéseket. 
57 A példamondatokat az Nszt. archivális cédulagy:jteménye, CD-gy:jteménye, ill. az 
MTSz. alapján idézem. A példamondatok bibliográfiai adatait az Nszt.-ben szokásos módon  
adom meg: zárójelben feltüntetem az idézett szöveg keletkezési évét, az idézet szerz$jét 
vagy a kiadvány címét, a forrásul szolgáló kiadvány azonosítására szolgáló kódszámot, va-
lamint az idézett kiadás oldalszámát. 
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ére〉’: Volt-e benne köszönet? Alig merném hinni (1870 Rónay Jácint 8396010, 

329). 

Az adatok tanúsága szerint már azokban a jelentésekben is elindult a szó-

fajváltás, amelyeket még a határozószói szófajba sorol az Nszt. – erre a nagy-

szótári gyakorlat kerek zárójeles grammatikai megjegyzésben utal. Az ÉKsz.-

ben szerepl# jelentések többsége (’nagyon kis mértékben’, ’nagyon nehezen’ 

stb.) az Nszt.-ben a (partikulaszer,en) min#sítés, ’〈Vmely tulajdonságnak, 

vmely cselekvés, történés mértékének stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉’ 

összefoglaló jelentés árnyalataként szerepel, de megjelenik a köt#szószer, 

(’alighogy, mihelyt’) és a módosítószószer, (’aligha, nemigen’) használat is. A 

szófajváltás megindulása különösen azokban a jelentésekben er#teljes, amelyek 

ma is elevenek, gyakoriak. 

Az Nszt. az alig szónak mindössze két – viszonylag jelent#s számú adattal 

reprezentált – jelentését tartja tisztán határozószói, a szófajváltás felé el nem 

mozdult jelentésnek. Ezekben a korábban még nem szótárazott jelentésekben 

valamelyest #rz#dik az al- f#név ’alsó rész, legalsó fok’ és az -ig határozórag 

jelentése (TESz): 1. (tagadó alanyi mellékmondat f#mondatában) (rég) ’〈annak 

kif-ére, hogy vmi éppen hogy csak nem következik be〉’: Alig volt, a’ titok hogy 

ki-nem fakada (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 188) Urunk 

1755-dikben alig hogy el nem veJzett Góa (1804 Molnár János 7445034, 52). A 

határozószói szófaj másik nem szófajváltó jelentése a 3. ’〈vmely id#-, kül. nap-

szak, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szakaszának jelölésére〉’: Edgy 

gyenge virág el-enyészik, Mikoron alig érte nyitását! (1781 F#ldi János 

7112002, 127) még tán korán is lenne [ebédelni], alig lehet fele dél (1840 

Emlény C0111, 27). Ez utóbbi jelentés világosan elhatárolható az alighogy kö-

t#szói jelentésével szinonim 3a. (ksz-szer,en) ’mihelyt, amint’ jelentést#l, hi-

szen nem el#idej,séget és két tagmondat közti id#beli érintkezést fejez ki, ha-

nem az egyik tagmondat bels# id#folyamatában helyezi el a cselekvést. Ez a 

jelentés régies min#sítéssel az alighogy szócikkben is felbukkan. Az egyetlen 

adat ellenére épp a szócsaládon belüli párhuzamok miatt nem min#sült hapax-

nak.  
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Az alighogy összetétel kialakulásának történetében különösen izgalmasak 

az alig els# jelentésének adatai. Ezekben – már csak a f#mondati szerep miatt 

is – egyértelm, a határozószói jelentés, ugyanakkor éppen ez a f#mondati sze-

rep jelzi, hogy a szó rákerült a grammatikalizációs ösvényre (Ladányi 1999: 

125). Ez a jelentés a nagyszótári korpuszban kizárólag tagadó mellékmondatok 

rendszerint hiányos f#mondataként álló alig esetében mutatható ki, az alig szó 

mellett néhányszor a csak partikula fordul el#, három esetben a van igei állít-

mány, és találkozunk mondatátszöv#déses alakulatokkal is. Az alig szónak ez a 

jelentése nem jelenik meg az egybeírt alighogy adatokban, ugyanakkor a kü-

lönírt alig(,) hogy el#fordulások között szép számmal található olyan, amely az 

összetétel köznyelvi ’mihelyt, amint’ köt#szói jelentését mutatja. A határozó-

szó els# jelentésébe sorolható 15 kopuszadat igen sz,k id#sávot fog át, az els# 

1780-b#l, az utolsó 1804-b#l való, de a CD-gy,jteményben és az archivális cédu-

laanyagban szórványosan még a 19. század második felében is találunk rá pél-

dát: Engem a szivárvány minden szinére vertek, s alighogy be nem csiptek a 

brentfordi boszorkány gyanánt (1867 Rákosi Jen# ford.–Shakespeare CD11)  

Életemben egyszer nyulok ahhoz, a mi nem az enyém s most alig, hogy rajta 

nem kaptak (1884 Jakab Ödön C2198, 67). Ezekben a korai mondatokban a 

tagadószó szórendi helyzete, az igeköt#s igék két elemének elválása, valamint a 

mellékmondat hogy köt#szavának inverziója a példák igen nagy százalékában 

mutatja egyértelm,en, hogy az alig és a hogy szavak még nem váltak összeté-

tellé. Joggal feltételezhetjük tehát a tagmondathatárt és így a két szó önállósá-

gát azokban a hasonló jelentés,, tagadó mellékmondatos példákban is, ame-

lyekben a szórend ugyan megengedi, de nem igazolja egyértelm,en az alig és a 

hogy szavak önálló voltát. 

Az alig-hogy címszót az NySz. négy mondattal adatolja, de ezekben a 

mondatokban sem a ma jellemz# funkciója – ti. az el#idej,ség és az id#beli 

érintkezés kifejezése – jelenik meg, jóllehet ennek korszakhatár el#tti összeté-

tellé válását a köt#szói ’mihelyt, amint’ jelentés els# példamondatának korai – 

1776-os – évszáma is mutatja. A Margit-legendából (1510) származó legkorábbi 

adat kivételével e példamondatokban hogy köt#szós tagadó mellékmondatok 

hiányos f#mondataként áll az alig. Az er#sen latinos Aleege hog soha zent 
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Damankos agyban alwt (1517) példamondatban tagadó általános névmási id#-

határozó-szó áll, a másik két példában – Gyorson kardot rántnak, alig egymás 

között hogy sebbel nem ártnak (1664); Kornis uram alig hogy meg nem tért 

onnét (évszám nélkül) – az állítmányhoz kapcsolódik a tagadószó. Felépítésé-

ben a Margit-legendából származó mondat is hasonló, hogy-gyal bevezetett 

mellékmondata azonban állító mondat (Chak alek hog vala míkoron az ev 

ruhayat el valtoztatta). Az 1664-es adat esetében szórendi okok miatt nyilván-

valóan fel sem merülhet, hogy az alighogy adata volna, és a másik két mondat 

is hasonló típusba sorolható, mint az Nszt. els# jelentésének példái, nem zár-

ható ki, s#t valószín,síthet# tehát, hogy az alig és a hogy szó még az NySz. 

által közölt mondatokban sem vált összetétellé. az alighogy más jelentésében 

már a nagyszótári korszakhatár el#tt összetétellé vált, jól mutatja ezt köt#szói 

jelentésének korai (1776-os) els# pédamondata. 

3.1.2. Aligha – alighanem 

Az aligha és az alighanem szavak nagyszótári jelentésstruktúrája nem tér 

el a korábbi értelmez# szótárakétól, csupán szófaji min#sítésük változott: 

mindkett# módosítószóként, az alighanem ’valószín,leg, szinte bizonyosan’ 

jelentésben, az aligha pedig két jelentésben szerepel az Nszt.-ben. Ez utóbbi 

szónak az ÉrtSz. szintén két önálló jelentését különíti el, az ÉKsz. két kiadása 

pedig f#jelentésre és jelentésárnyalatra tagolja. A ’valószín,leg nem’ jelentés 

mellett mindkét korábbi szótár nép (= népi, népnyelvi, népies) lexikai min#sí-

téssel frazémaszer,en veszi fel az aligha tagadó szerkezetes el#fordulását ’va-

lószín,leg, majdnem, bizonyosan’, ill. szinonimikus ’alighanem’ értelmezéssel. 

A nép min#sítés nem t,nik indokoltnak sem az ÉrtSz. forrásául is szolgáló 

archivális nagyszótári cédulák, sem pedig az ’alighanem, valószín,leg’ jelentést 

egyetlen állító szerkezetes adattal reprezentáló ÚMTsz. alapján. Jogos lehet 

viszont az Nszt. (rég) lexikai min#sítése, hiszen a nagyszótári korpusz utolsó 

adata Mikszáth Kálmán A fekete város cím, regényéb#l származik: a legszebb 

georgiai [’grúz’] leány köhécsel karácsony óta és aligha el nem megy a sárguló 
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�szi levelekkel (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 80). Az adatok között vi-

szonylag jelent#s számban szerepelnek szépirodalmi példák, de levelekben, 

hivatalos szövegekben is el#fordulnak ilyen alakok, s nem elhanyagolhatók a 

sajtónyelvi adatok sem. 

A tagadó szerkezetben megjelen# aligha szó aligha nem szórend, változa-

tából szervetlen összetételként kialakult alighanem el#fordulásainak elkülöní-

tésében természetesen az Nszt. adatainak esetében sem lehet az egybe- és kü-

lönírásra hagyatkozni, így ebben – hasonlóan az alighogy adatok értelmezésé-

hez – kulcsszerepe van a szórendnek. E két forma az archivális cédulaanyag-

ban a következ# megoszlást mutatja: 26 példamondatban a szórend utal a 

szerkezetes megoldásra. A mondatok többségében a tagadószó eltávolodik az 

aligha szótól, s a mondat állítmányaként álló igeköt#s ige elemei közé ékel#dik, 

más esetekben f#hangsúlyos helyzetben közvetlenül az igei állítmány el#tt áll: 

Felh�s az ég hazámon, Aligha nem lesz vész (1844 Pet#fi Sándor CD01), 3 

példamondatban pedig a nincs tagadó ige követi az aligha szót. Kugler Nóra 

megjegyzése tehát – „Tagadószó sem el#tte, sem utána nem állhat” (Kugler 

2003: 73) – minden bizonnyal csak a mai szinkróniára érvényes. A jelentése 

szerint bizonytalan tagadást kifejez# aligha és a tényleges tagadószó els#sor-

ban stilisztikai szerep, összekapcsolása bizonytalan állítást hordoz, a valószí-

n,ség feltételezésére utal, akárcsak az összetétellé vált alighanem. Az Nszt. 

archivális cédulagy,jteményének közel harminc példamondata közül 12 szár-

mazik a 19. század közepe utáni id#kb#l, s mindössze egyetlen olyan adat akad 

korábbról, amely mindkét értelmezést megengedi: Ma 8 órakor már helyben 

leszünk; úgy gondoltuk eddig, hogy a’ Franciskánusoknál, de az � 

klastromjokban lev� alkalmatosság alig ha nem sz,k, és így meglehet, másutt 

(1794 Kazinczy Ferenc C2555, 391). 

Az elektronikus korpusz kiegyenlítettebb képet mutat: a 19. század végéig 

az aligha (…) nem 64 el#fordulásának harmada egyértelm,en tagadó szerkeze-

tes forma, 5-6 adat biztosan vagy valószín,síthet#en az alighanem összetétel-

hez tartozik, a többi pedig, dönt# többségükben a század második feléb#l szár-

mazó adatok, mindkét értelmezést megengedik. E kétféleképpen is értelmezhe-

t#, tehát szórendi vagy egyéb megfontolások alapján egyértelm,en el nem 
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dönthet# adatok közül a legkorábbi 1782-ben jelent meg: Mert nem igen nagy 

Jzámmal vagynak mérges kígyók a világonn. És így, alíg ha nem mind méreg 

nélk4l való kígyók azok, a mellyeket az emlétett orvosJággal élk Jzéltibe fog-

dosnak (1782 Magyar Hírmondó 7444030, 511). 

Az alighanem összetétel legkorábbi biztosnak mondható el#fordulásai az 

Nszt. korpuszában a 19. század közepér#l, az archivális cédulagy,jteményb#l 

valók: én – én – nem tudom, hogy hol hagytam a fejemet […] Nem ez az? – 

kiálta fel furfangos együgy,séggel Jancsi egy lopótököt mutatva fel. – De bi-

zony, alighanem, nem ismerem ugyan, de minthogy megtaláltad, hát mégis 

annak kell lenni” (1846 Jókai Mór C2246, 257); Mi lesz szegény hazánkból – az 

ég tudja! A móri csatavesztés alighanem eldönt�leg fog reá hatni (1848 Per-

czel Mór C2749, 940). A szókapcsolati és az összetételi forma nem csupán Jó-

kai-szövegekben vagy éppen a Perczel-levél címzettjénél, Kossuthnál jelentke-

zik párhuzamosan, hanem a 19. század második fele még egyértelm,en e két 

forma egymás mellett élését mutatja. Csak fokozatosan szorul vissza a tagadó 

szerkezetes ’alighanem, valószín,leg’ jelentés, aligha, és még a század utolsó 

évtizedeiben is – ugyan szinte kizárólag az irodalmi nyelvben – jó néhány ada-

ta felbukkan az Nszt. korpuszának mindhárom típusában. 

Az NySz. az alig-ha alcímszó alatt szerepelteti az irodalomban az aligha-

nem els# el#fordulásaként nyilvántartott (D. Mátai 2000: 101) 1695-ös adatot: 

„Alig ha nem attul indíttatott a disciplinat nem javallásának irojais”, s Mátaira 

hivatkozva Kugler Nóra is középmagyar kori szervetlen összetételként említi a 

szót (Kugler 2003: 76). A NySz. által idézett mondat azonban nem egyértelm,, 

azokhoz a nagyszótári adatokhoz hasonló, amelyeknek szórendje mindkét tago-

lást és értelmezést, tehát az aligha nem tagadószerkezetes, ill. az alighanem 

összetételi formát is megengedi. Hogy az adattal kapcsolatban némi bizonyta-

lanság e két szerz#ben is felvet#dött, jelzi, hogy Kugler nem utal az NySz. pél-

damondatára, hanem az els# adat évszáma helyett kérd#jelet közöl, a Magyar 

nyelvtörténetben pedig, jóllehet a középmagyar kor szófajtörténeti fejezetében 

veszi fel a szervetlen összetételként kialakult alighanem módosítószót, már D. 

Mátai sem közli az adatot és az évszámot (D. Mátai [2004] 2003: 658). 
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A nagyszótári példamondatok fényében – ha elfogadnánk a NySz. adatér-

telmezéseit –, azt kellene feltételeznünk, hogy az összetétel kialakulása után 

még közel kétszáz évig együtt élt a két nyelvtani forma, s#t intenzívebben élt 

az eredeti változat, ez a jelenség pedig nincs összhangban a nyelvi változások 

természetével. Különösen problematikusnak t,nik ez a hipotézis az alighanem 

vonatkozásában, mivel ebben az esetben a párhuzamos alakulatok jelentése 

teljesen azonos, s igen jelent#s számban fordul el# az archaikusabb tagadó 

szerkezet még a 19. század második felében is, hogy aztán a 20. század elején 

viszonylag gyorsan elt,njön. Magam valószín,bbnek tartom, hogy az NySz. 

mindkét szócikkben még az összetétellé válás el#tti nyelvállapotot tükröz# pél-

damondatokkal illusztrálja az összetett szavak els# el#fordulásait. Az aligha-

nem összetétel kialakulását és megszilárdulását azonban nagy valószín,séggel 

csak a 19. század els# felére, az újmagyar korra datálhatjuk, nem pedig 1695-

re, ahogy az NySz. adatolja a szót. 
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3.2. Forma és jelentés 

A két szófajú az funkcionális lexikográfiai leírásáról 

Több millió adat csak az MTSz. korpuszában, több mint 80 értelmezett je-

lentésegység a szócikkben, a hangalakváltozatokkal (a ~ az) és az egyes számú 

ragozott névmási alakokkal együtt húsz különböz# alak, a teljes paradigmát 

tekintve (a többes számú és az -é birtokjeles nominativusokhoz illeszthet# ra-

gokkal együtt) még sokkal több. A két szófajú az számokban. 

Az adatszám önmagában világossá tette, hogy a f#névi mutató névmás58 

veláris változatát és a bel#le szófajváltással létrejött határozott nével#t feldol-

gozó szócikk megírása nem történhet az Nszt.-ben már megszokott módon, 

vagyis a tényleges el#fordulások átnézésével feltérképezni az adott lexéma je-

lentéseit, illetve grammatikai arculatát. Meg kellett fordítani a sorrendet: a 

szócikkstruktúra nyers vázát nem a korpusz, hanem korábbi szótárak és egyéb 

források, segédanyagok alapján kellett kialakítani. A szótári el#zmények vizs-

gálata során egyértelm,vé vált, hogy az Nszt. sem az ÉKsz. elnagyolt, sem az 

ÉrtSz. túlburjánzó jelentésszerkezetét nem tekintheti mintának, és nem veheti 

át ez utóbbi szótárból azokat a megoldásokat sem, amelyekkel az egyedi jelen-

ségeket vagy a kontextusból beszivárgó mozzanatokat is önálló jelentésben 

rögzít59. Pl. a nével#i a szócikkben nem szóadati jelentésként, hanem kvázi 

szókapcsolatként dolgozták fel A leginkább ’leginkább’ kifejezést, pedig a név-

el#nek ez a konvencionális használata más fels#fokú határozóragos mellékne-

vek és határozószók mellett is él: a legjobban, a legtöbbször, a legkevésbé stb., 

                                                 
58 Kenesei István formális jegyeik alapján nem tekinti önálló szóosztálynak a névmásokat, 
hanem a helyettesített szóosztályba sorolja $ket (vö. Kenesei 2000: 111–112), Laczkó Krisz-
tina viszont az alapszófajok között kezeli önálló szófaji csoportként (vö. Kugler–Laczkó: 
2000: 152, Laczkó 2006: 47). Egyik nézet sem kérd$jelezi meg azonban, hogy a névmásokat 
a szótár önálló kategóriaként kezelje. A vitába egy szótár explicit módon nem tud beleszól-
ni, ugyanakkor meggy$z$désem, hogy az Nszt. adatgazdagsága és funkcionalista megközelí-
tése számtalan adattal szolgál majd a kérdés újragondolásához. 
59 E jelenség a szótárírás egyik rákfenéje: a kell$ számú analógia hiánya, bizonyos szeman-
tikai jelenségek kontextustól független definiálásának nehézségei, a frazeologizmusok, il-
letve a fogalmilag vagy grammatikailag kötött formák egymásba csúszása, valamint a 
lexikalizálódott és alkalmi formák elkülönítésének nehézségei visszatér$ motívumai e jelen-
ségnek. 



 167 

vagy pl. a névmási az szócikk 1. jelentése úgy különít el egy árnyalatot, mint 

fogalmilag azonost, csak stílusértékben eltér#t: 〈Gyak. a lenézés, lebecsülés v. 

ellenszenv árnyalatával〉 rámutatással megjelölt távoli személy. Az verte meg 

az öcsédet. Nézd azt, ott a sarokban, hogy ásítozik. A nem korpuszból szárma-

zó, hanem mesterséges példamondat mutatja, hogy nem a névmás 

lexikalizálódott stílusértékér#l – pejorációról –, hanem a kontextus által te-

remtett stilisztikumról van szó, ugyanakkor nem regisztrálja, hogy itt valójá-

ban az � személyes névmás helyett áll mutató névmás60. 

Az a ~ az szó jelentéseinek minél teljesebb leírását adó, ugyanakkor átte-

kinthet# szerkezet, szócikk megírásához mindkét szófaj esetében a funkcioná-

lis keret és a pragmatikai megközelítés látszott a legalkalmasabbnak, amely az 

Nszt.-ben a névmások, valamint a viszony- és mondatszók szócikkeiben a jelen-

tésstruktúra kialakításában és az egyes jelentések bels# megformálásában is a 

legjellemz#bb megoldás. A szócikk kialakítása szempontjából meghatározóvá 

így a grammatikák váltak, e szó nyelvtani formához kötött szövegbeli funkcióit 

ezek alapján kellett számba venni, és szócikké formálni nem csupán a viszony-

szói nével#, hanem a sajátos szövegbeli funkciókkal rendelkez#, csak közvetett 

denotatív jelentéssel bíró, helyettesít# névmás esetében is. 

3.2.1. A mutató névmási a ~ az 

A f#névi mutató névmás jelentéseit többféle szempont alapján is el lehet 

különíteni. Egyrészt aszerint, hogy mi a névmás – pontosabban a különböz# 

kontextusokban használt névmási el#fordulások – által helyettesített szavak 

denotátumainak meghatározó közös jelentéseleme. Vagyis el kellett különíteni 

a jelentéseket aszerint, hogy a helyettesített denotátum konkrét személy, dolog 

vagy elvont cselekvés, történés, körülmény; hogy a helyettesítés a megjelölt 

dologra, személyre, körülményre vagy csak min#ségében olyan, ahhoz hasonló, 

illetve közismertsége, köztudottsága miatt vagy a szituációból azonosítható 

                                                 
60 Az Nszt. a mutató névmásnak ezt a használatát csak olyan példával tudta adatolni – a 
megfelel$ jelntésben –, amelyik koreferenciális szövegbeli utalást fejez ki. 
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személyre, dologra, körülményre vonatkozik-e. Mindezeket a szempontokat 

árnyalhatták a mutató névmás utalószói szerepét#l független kontextuális 

mozzanatok vagy lexikális elemek, illetve a beszédhelyzet (pl. dicsér# stílusár-

nyalat, nyomatékosítás, matematikai szaknyelvi használat). 

Az a ~ az mutató névmás jelentése szempontjából fel kellett térképezni az 

alábbi grammatikai (morfológiai és szintaktikai) sajátosságokat is, amelyeket 

szintén mint a névmási jelentés (funkció) lényegi elemeit kellett visszaadni: 

• mi a helyettesített szófaj (itt jellemz#en a f#név, de a régiségben mel-

léknévi érték, el#fordulása is volt); 

• mi határozza meg a referenciáját: a szituáció ( az az kifejezhet közvet-

len deixist, bár sajátos feladat szöveggel adatolni a rámutatás aktusát) 

vagy a kontextus (szövegbeli koreferenciát is kifejezhet, s#t ez sokkal 

jellemz#bb); 

• mi az utalás jellemz# iránya (itt anaforikus és kataforikus egyaránt le-

het); 

• betölti vagy mely jelentésekben tölti be sajátos utalószói szerepét az 

alárendel# összetett mondatok f#mondatában; 

• kijelöl# jelz#ként egyeztetve van-e f#névi alaptagjával, vagy pedig jelö-

letlen; az el#bbi nével#s, az utóbbi nével# nélküli f#névvel fordul el#. 

Mivel ezeknek az eltér# vagy éppen oppozícióban lev# sajátosságoknak a 

többsége az indirekt denotátumok alapján meghatározott jelentéseken belül 

érvényesül, és a funkció és forma tekintetében markánsan elkülönül# csopor-

tokat hoz létre, célszer,nek látszott ezek köré szervezni a f# jelentéseket. E 

megfontolások alapján a mutató névmási szófajnak öt f#jelentése alakult ki, 

amelyek többségében számos – az indirekt denotátumok által meghatározott – 

árnyalat jelent meg, s külön árnyalatba került a névmások frazeologizálódott, 

értelmezett szókapcsolati használata. A f#jelentések meghatározó mozzanatai 

a következ#k: 1. a térben távolabb lev#re utalás (a rámutatás aktusával együtt 

is), 2. szövegbeli koreferenciális utalás, 3. a térben távolabb lev#re utalás (a 

rámutatás aktusával együtt is) kijelöl# jelz#i szerepben, 4. szövegbeli 

koreferenciális utalás kijelöl# jelz#i szerepben, valamint 5. a melléknévi állít-

mány ismétlésének kiváltása névmásítással (tulajdonképpen az olyan helyett). 
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A távolra mutató névmás sajátos utalószói szerepét a szövegbeli 

koreferenciális utalás mozzanatát megvalósító jelentésekben tudja betölteni, 

többségében olyan mondatokban, amelyekben kijelöl# jelz#. Nem kijelöl# jelz#-

ként jellemz#en az alanyra vagy tárgyra utaló névmások állnak, a határozói 

mondatrészeket f#mondati utalószóként az Nszt. szófaji rendszerében névmási 

határozószóknak nevezett, önálló címszóként feldolgozott szavak helyettesítik. 

A f#névi mutató névmás esetében foglalkozni kellett a f#névi paradigmá-

hoz képest hangalakilag rendhagyó határozóragos alakokkal. Ezeket az ÉrtSz. 

és az ÉKsz. az Nszt. számára elfogadhatatlan módon kezeli: e szótárak a cím-

szóvá vált alakokat többes szófajúként dolgozzák fel oly módon, hogy els# szó-

fajuk maga a ragozott mutató névmás, második szófajuk pedig a határozószó. E 

szótárak egyrészt tehát címszói rangra emeltek szóalakot, paradigmatikus ala-

kot, másrészt e paradigmatikus alakokat „áttolták” egy másik lexéma szócik-

kébe. Az Nszt. a következ# megoldást alkalmazza, hogy a maga címszavasítási 

elveivel ne kerüljön ellentmondásba: nem elégszik meg azzal, hogy a morfoló-

giai kóddal megadja a ragozási sort, hanem – a maga szótári gyakorlatától elté-

r#en – a szócikkfejbe is kiírja a paradigmatikus alakokat, és kivételesen utal 

rájuk. Ez a megoldás ugyan lazít az utalási szabályokon, de kezeli azt a nehéz-

séget, hogy a szótár használója számára világossá kell tenni a grammatikai 

hononímiát, vagyis hogy az ugyanabból a névmási t#b#l és ragból álló alakulat 

egyrészt az az mutató névmás paradigmatikus alakja, másrészt lexikalizálódott 

és szótári címszóként szerepl# névmási határozószó (ritkábban más szófajú 

szó) is lehet. Azokban az esetekben tehát, amikor a ragos alak címszóvá válik 

(pl. annál, akkor határozószó, abba igeköt#), az önálló szócikk címszava és a 

vele azonos hangalakú paradigmatikus alak – mint utaló szócikk címszava – 

indexszámot kap. 
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3.2.2. A határozott nével� 

A határozott nével# lexikográfiai elemzéséhez ugyancsak a nyelvtanok je-

lentették a kiindulási alapot61. E nével# használata kett#sséget mutat: egyrészt 

szemantikai tényez#k motiválják, s ebben a vonatkozásban megfelel a gram-

matikák által jegyzett alapfunkciónak, ami a f#név logikai határozottságának 

jelölése. A határozottság mellett kifejezhet generikus vagy kategorikus haszná-

latot, általánosítást vagy egyedítést, valamint ismertséget. E típusok már átve-

zetnek a nével# egy másik – nem szemantikai-logikai jelleg,, pontosabban 

szemantikai-logikai szempontból redundáns, ún. konvencionális – használatá-

hoz, amelyet a korpuszbeli el#fordulások jelent#s számban reprezentálnak. Ez 

a használat nem tartozik közvetlenül a grammatika tárgykörébe, de szótári 

leírása elengedhetetlen. Hagyományos használatban a határozott nével# meg-

jelenthet más determinánssal határozottá tett f#nevek vagy f#névi érték, sza-

vak el#tt, illetve tulajdonnevek el#tt, esetleg involválhatja a f#név szintaktikai 

helyzete vagy idomatikus kötöttsége, a beszédszituáció stb. A konvencionális 

használat körébe tartoznak azok az esetek is, amelyikor a nével# nem (szerke-

zetes) f#nevek vagy f#névi érték, szavak el#tt használatos, hanem más szófaj-

okba sorolható szavakhoz kapcsolódnak, illetve amikor más szófajú szavak al-

kalmi f#nevesülését jelzik. 

E szempontok alapján hat f#jelentése alakult ki a határozott nével#nek. 

Ezek értelmezése többségében bizonyos szemantikai-logikai közös jegyek meg-

fogalmazásával, kisebb részben a kontextuális helyzet megjelölésével azt írja le, 

hogy milyen szó el#tt áll a nével#: 1. el#zetes tudás alapján ismert, meghatáro-

zott, 2. a szituációból ismert, egyedített, 3. a kontextusból ismert, egyedített, 4. 

más determinánssal határozottá tett, illetve 5. tulajdonnévi szó el#tti, a 6–7. 

jelentésbe pedig a szintaktikailag, szófajilag vagy idiomatikusan kötött haszná-

lat sorolódik. A jelentésárnyalatok kialakításában a szemantikai pontosítás-

                                                 
61 A Magyar grammatika mellett A mai magyar nyelv rendszere cím: akadémiai nyelvtan, 
amely viszonylag részletez$ módon veszi számba a nével$ használatának eseteit. Vö. Kugler 
2000a: 283–283, Imre 1961: 269–269. 
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egyedítés, illetve szófaji, morfológiai, szintaktikai szempontok egyaránt szere-

pet játszottak. 

Annak tárgyalása, hogy mikor nincs nével#használat, a grammatikák 

tárgykörébe tartozik, hiszen a hiányt a szótár a maga eszközeivel nem tudja 

leírni, azt azonban jelöli a szócikk, ha valamelyik jelentésben a nével#s, illetve 

a nével# nélküli forma használata ingadozik. 

3.2.3. Az adatolás 

E szócikk esetében különleges feladatot jelentett az adatolás. A nagy vona-

lakban kialakított jelentéseket egyrészt fel kellett tölteni példamondatokkal, 

másrészt a tényleges névmási, illetve nével#i el#fordulások alapján – a kirajzo-

ló szemantikai és grammatikai különbségek szerint – kellett tagolni és tovább 

árnyalni mindkét szófaj els#dleges jelentéseit. Mindemellett az Nszt. adatolásai 

elveinek megfelel#en lehet#leg minden értelmezett egységben fel kellett tün-

tetni az abszolút els# el#fordulást. Az alakváltozatok egybeesése a két szófaj, 

s#t a különböz# címszavak között, még nehezítette az adatolást, különösen a 

névmás esetében, hiszen a ragozatlan mutató névmási el#fordulásokat formai-

lag semmilyen módon nem lehet elkülöníteni a nével#t#l, és hasonló nehézsé-

get okozott az is, hogy a névmás paradigmatikus alakjai egybeesnek azokkal a 

névmási határozószókkal, amelyek bel#lük elemszilárdulással lexikalizálódtak. 

A teljes korpuszban a két hangalakváltozat és a ragozott névmási formák 

együttes száma sok millió, amelyeknek jó részét morfológiai okok miatt külön-

külön kell keresni. Azt, hogy az Nszt. egyébként egységesen kezelt korpuszá-

ban a három szöveggy,jtemény „materiális”-strukturális különbségei nem 

egyszer,en formai, hanem – bizonyos esetekben legalábbis – lényegi eltérést 

jelentenek, e szócikk adatolása jól példázta. A három teljes doboznyi archivális 

cédulaanyag gyakorlatilag használhatatlan volt, az a ~ az cédulái ugyanis – a 

korábbi tapasztalatok alapján szokatlannak mondható módon – viszonylag 

kevés szerz#t#l származnak: a célzott gy,jtés során néhány klasszikus költ#i 

életm,vet céduláztak ki teljes egészében (ezért lehetett az NSz. a Pet#fi-szótár 



 172 

forrása is). A cédés adatbázis, amelyben forrásonként kell keresni az adatokat, 

legföljebb célzott kiegészít# keresésre volt alkalmas. Alapvet#en tehát az 

MTSz. teljes korszakot átfogó elektronikus korpuszát kellett használni a 

szócikkíráskor, de több millió adatot természetesen nem lehet átvizsgálni. Els# 

lépésben bizonyos id#közönként mélyfúrásszer,en kellett át nézni az el#fordu-

lásokat. Így például az összes 1772-es és 1773-as adatot is az els# el#fordulások 

megtalálása érdekében, ami azzal az eredménnyel járt, hogy számos jelentés-

ben sikerült egészen korai adatot találni. Ez a fajta adatkeresés fontos bázisa 

volt a jelentésstruktúra árnyalásának is, hiszen olyan ismétl#d# jelenségek 

mutatkoztak meg így, amelyeknek sem a grammatikákban, sem korábbi szótá-

ri feldolgozásokban nem volt nyoma. Az adatolás második körét a teljes adathi-

ány pótlására, valamint reprezentatív, az adott jelentés id#beliségét is jól mu-

tató példák megtalálására a célzott keresés jelentette: jellemz# szókapcsolati 

el#fordulások és kontextuális együttállások, bizonyos fogalomkörbe tartozó 

szavak, a grammatikai példákban szerepl# vagy azokkal szinonim formák ke-

resése különböz# nével#i vagy névmási alakokkal együtt, írói szótárak átnézé-

se. (A kész szócikkben egyetlen jelentésárnyalatban áll szótári hivatkozás.) 

Az az címszó lexikográfiai elemzése és adatolása nem csupán módszertani 

tanulságokkal szolgált. Az ennek eredményeként létrejött szócikk azt is jól 

mutatja, hogy a névmások, viszony- és mondatszók szótári feldolgozása még 

er#teljesebben kontextusfügg#, mint a tartalmas alapszófajoké. A példamonda-

tok e névmási vagy nével#i jelentések leírásában nem illusztrációs anyagként 

szolgálnak, még csak nem is egyszer,en forrásai, hanem közvetlen eszközei a 

szemantikai elemzésnek. A nem tartalmas alapszófajok, illetve a grammatikai 

szófajok mutatják meg a legkarakteresebben, hogy az értelmezések és a példák 

egymás kiegészít#i, együtt teremtenek strukturális egyensúlyt. E felfogás sze-

rint az értelmezés egyfajta norma, de tipizált szituációkhoz kötött norma. Az 

értelmezés a lehetséges, megvalósulásra kész formák állapota, amelyeknek 

minimális tartalma van, a példák ezzel szemben telített és megvalósult formák, 

amelyek arra is lehet#séget adnak, hogy a szótárhasználó – szembesítve #ket 

az értelmezéssel – elvégezze azt az absztrakciós m,veletet, amelyet a lexiko-

gráfus végzett (vö. Imbs 1971: XXXIX).  
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3.3. A képz�- és ragszer� utótagokról 

Azok közül a kötött morfémák közül, amelyek szuffixumként járulnak a 

t#höz, az Nszt. kizárólag a maga grammatikai rendszerében képz#- és ragszer, 

utótagnak min#sített elemeket szótárazza. Ezek egy része ugyanilyen hanga-

lakban még önálló szóként is él. 

A szinkrón értelmez# szótárak közül hasonló módon jár el az ÉrtSz., az 

ÉKsz. azonban tágabb ölelés,: a címszóállomány mindkét kiadásban magában 

foglalja „a magyar toldalékokat (képz#ket, ragokat) is (-ból, -b#l; -kodik, -kedik, 

-ködik stb.)” (ÉKsz. 1972: IX). E szótárak ezeket a címszavakat – a szófaji mi-

n#sítés helyén és azzal azonos formában – jelentésük, funkciójuk szerint mel-

léknévképz#nek, illetve határozóragnak min#sítik (az utóbbi kategóriában az 

ÉKsz.2 az árnyaltabb hat-ragszer,en megjelölést alkalmazza), függetlenül at-

tól, hogy a szinkróniában még önálló szóként is, vagy már csak kötött morfé-

maként élnek. Jóllehet e szótárak min#sítésükkel egyértelm,en a toldalékok 

közé sorolják a -beli, -szer,, illetve a -mód, -szám típust62, nem tartották szük-

ségesnek, hogy el#szavukban – a címszavakról szólva – kiemeljék ezt a kategó-

riát. Hogy az ÉrtSz. valamiképpen mégis érzékeli e morfémáknak a többi tol-

daléktól eltér# jellegét, az jelzi, hogy a képz#k és ragok közül csupán ezt a tí-

pust emelte címszavai közé. 

A grammatikák rendre kiemelik e típusba tartozó szóelemek többségének 

átmeneti, nem egyértelm, voltát. A mai magyar nyelv rendszere I. kötetében 

Ruzsiczky Éva a denominális névszóképz#k között elemzi a -beli, a -féle, a -rét, 

a -rét,63, a -szer, és a -fajta morfémát. A -beli kivételével mindegyiket újabb 

                                                 
62 A két szótár mindössze két, illetve egy címszót jelöl utótagnak: az ÉrtSz.-ben a -felé és a 
-szerte, az ÉKsz.-ben csak a -felé kap hsz-k utótagja min$sítést. Mindkét címszó él önálló 
szóként is, fölmerülhet tehát, hogy ezekben nem tekintik kötött morfémának e címszava-
kat, összetételeiket pedig két szabad morfémából létrejött szóként kezelik. Ez esetben csak 
lexikográfiai módszer, az összevonás eszköze lenne a köt$jeles címszó, nem pedig a gram-
matikai elemzés eszköze. 
63 Ruzsiczky együtt tárgyalja a -rét és a -rét_ képz$t, semmi distinkciót nem tesz közöttük, 
tipográfiailag ugyan nem alakváltozatként tünteti fel $ket, de egy képz$ként nevezi meg – 
„Újabban vált összetételi utótagból képz$vé” (1961: 419) –, pedig morfológiai felépítésük és 
funkciójuk egyaránt eltér: a -rét utótagnak képz$- és ragszer: funkciója is van, az el$bbi pl. 
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kelet, vagy újabban gyakoribb képz#nek tartja, amely #rzi még utótagi jellegét 

(Ruzsiczky 1961: 414–416, 419). A mai magyar nyelv egyetemi tankönyv tisz-

tán képz#ként a -beli morfémát nevezi meg, s utótag jelleg, képz#ként hármat 

sorol fel (-féle, -szer, és -fajta), gyakorinak és termékenynek mondva #ket 

(1976: 145–147). A Magyar grammatika több szerz#je is foglalkozik ezekkel az 

elemekkel. Laczkó Krisztina az önálló t#b#l keletkez# affixumoknak a szinkró-

nia bizonyos metszeteiben átmenti voltát illusztrálja az általa – egyfajta dis-

tinkciót tükröz# szóhasználattal – „képz#szer,” és „ragszer,en viselked#” 

utótagoknak nevezett morfématípussal (2000: 40). Lengyel Klára a melléknévi 

fejezetben – elismerve e szóelemek átmeneti voltát – az összetett szavak közé 

sorolja a sokféle, jófajta, újszer, stb. szavakat (2000: 317), Keszler Borbála A 

szóképzés cím, fejezetnek a melléknévképzésr#l szóló részében emeli ki, hogy 

„összetételek halmozása esetén önállóan, fogalomjelentés, el#tag nélkül is 

képviselhetik az összetett szó egészét” (2000: 317). 

A Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia kötetében Kenesei István 

ugyanezt állapítja meg az összetett szavak kötött formáit vizsgálva az ún. mel-

lérendelési próba alkalmazásával. „Összetett szavak mellérendelése esetén, ha 

azonos el#-, illetve utótagjuk van, akkor csak egyetlen el#- vagy utótagot köte-

lez# megtartani, a többi elhagyható”, és vizsgálatuk alapján megállapítja, hogy 

a „-beli, -féle, -né64, -szer, stb. kötött morfémák valójában összetételi tagok” 

(Kenesei 2000: 84–85). E típust Kenesei félszónak nevezi (Kenesei 2000: 86)65, 

és A szótár szerkezete kötetben a szószint, funkcionális kategóriák között tár-

gyalja (Kenesei 2000: 605–606). Ugyanakkor a -beli morfémát Kiefer Ferenc és 

Ladányi Mária ugyancsak e kötetben a melléknévképzésben tárgyalja, jóllehet 

#k is megjegyzik, hogy a -beli állhat inflexiós toldalék után, ami nem tipikus 

képz#i sajátosság, és hogy utótagnak is felfogható (Kiefer–Ladányi 2000: 180). 

                                                                                                                                      
a negyedrét, nyolcadrét, utóbbi az átvitt jelentés: kétrét, hétrét szavakban, a -rét_ csak kép-
z$szer: utótagként m:ködik. 
64 Az Nszt. a -né morfémát a képz$k közé sorolja (ezért a szócikk végi utalások között nem 
az ÖE-blokkban, hanem a származékok között utal rá), mivel „vele kapcsolatban egyrészt a 
mellérendelésteszt nem meggy$z$ (*trafikos- vagy boltosné), másrészt kimondottan tolda-
lékra jellemz$ tulajdonsága, hogy t$ végi id$tartam-váltakozást okoz (vicéné, Kovács Bélá-
né)” (Mártonfi 2006: 69). 
65 Vö. még Laczkó 2006: 15.  



 175 

Hasonló az Új magyar nyelvtan megközelítése is, ahol Kiefer megállapítja, 

hogy a „-né, -beli, -féle, -szer,, -fajta elemek minden szempontból az összetételi 

utótagokkal azonos módon viselkednek” (Kiefer 1998: 228). 

E szavak szótári leírása alapján úgy t,nik, hogy a ragszer, utótagok cso-

portja problematikusabb, mint a képz#szer,eké. Jól tükrözi ezt az ÉKsz. fen-

tebb már kiemelt min#sítési bizonytalansága. Nem csupán a két kiadás mutat 

egyfajta, még ha csekély különbséget is, hanem a köteteken belül sem teljesen 

azonos e csoport elemeinek kezelése.66 

Az ÉKsz. a következ# címszavai mellett használja a „hat-rag”, illetve „hat-

ragszer,en” min#sítést: -mód, -rét, -szám, -számba, -számra, -szerte. Ugyancsak 

határozószót hoz létre a felé névutó párjaként megjelen#, az ÉKsz.-ben is utó-

tagnak min#sített -felé, s érdemes még megemlíteni a módra szót, amely az 

ÉKsz. szerint a mód f#név névutószer,en használt ragos alakja, az OH. 

(Laczkó–Mártonfi 2004: 1073) azonban már egyértelm,en névutónak min#síti, 

amely a mai helyesírási gyakorlat szerint soha nem válik összetétellé, tehát 

nem is jelenik meg köt#jeles címszóként. 

E ragszer,en viselked#, ragszer,nek min#sített utótagok morfológiai 

szerkezetüket tekintve két jól elkülönül# csoportba sorolódnak: az önálló szó-

ként ma is él# f#névi tövükkel azonos alakot mutató -mód, -rét, -szám alkotja 

az egyiket, a másikba a f#névi t#b#l és határozóragból felépül#, többé-kevésbé 

transzparens ragos alakulatok tartoznak, amelyeknek önálló szóként névutói 

                                                 
66 Ennek az a legnagyobb hátránya, hogy nem rajzolódik ki világosan a szótár használója 
számára, hogy az ezekkel utótagokkal létrehozott alakulatokat paradigmatikus alaknak 
vagy lexikalizálódott elemnek tartja-e a szótár (függetlenül attól, hogy egyébként ténylege-
sen címszavává teszi-e az adott szót). Mindenesetre az, hogy az ÉKsz.2 a korábbi kiadás 
határozórag min$sítése helyett a határozórag-szer:en kifejezést használja, azt sugallja, 
hogy nem szóalaknak, hanem lexikalizálódott elemnek tekinti az ilyen utótagú szavakat. 
Ebben az esetben a „ragszer:” kifejezés inkább arra utal, hogy ezek a morfémák a ragok-
hoz hasonló jelentésváltozást hoznak létre, amely alkalmassá teszi az adott lexémát arra, 
hogy határozói mondatrészi szerepet töltsön be a mondatban. Vagyis az ilyen utótagú sza-
vak határozószók. Ha elfogadjuk a gombamód, kétrét, kosárszám, emberszámba és társaik 
határozószói szófaját, akkor vagy azt mondjuk, hogy minden egyes ilyen ragszer: morfémá-
val ellátott szón külön-külön ment végbe a ragszilárdulás, vagy azt, hogy ez a bizonyos 
utótag vált szószint: képz$dménnyé, és mint ilyen kapcsolódhat produktív módon különbö-
z$ lexémákhoz, s hozhat létre velük összetételszer: új lexémát. (Hiszen a rag szófajtartó 
toldalék, s a ragszilárdulás inkább csak eredményét tekintve rokonítható a produktív szó-
képzéssel, vö. D. Mátai 2007: 119.) 
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vagy névutószer, használatuk van. Ezeknek a ragszilárdulással létrejött név-

utóknak a grammatikalizációja nem egészen azonos fokon áll. A szerte szóból 

(amely önálló lexémaként határozószó, névutói funkciójának nyomait csak utó-

tagi pozíciójában #rzi) a köznapi nyelvérzék már nemigen tudja kielemezni a 

szer f#nevet és a hozzá kapcsolódó -t locativus és -é lativusragot (vö. TESz.), 

vagy a felé/-felé névutóból/utótagból sem a lativusragot. A -számba, -számra, 

illetve a módra esetében azonban világosan leválasztható a határozói viszony-

rag, ez utóbbiban az ÉKsz. még nem is tartja lezárultnak a szófajváltást. 

Az, hogy ezeket a névszói t#höz utótagszer,en kapcsolódó kötött morfé-

mákat a szótári gyakorlat és a nyelvtanok ragnak vagy ragszer,nek mondják, 

jelzi hogy megindult e névutók raggá válásának grammatikalizációs folyamata 

is, bár a helyesírásukban megmutatkozó ingadozás67 minden bizonnyal össze-

függésben van azzal is, hogy a grammatikalizálódás más-más stádiumában 

vannak az egyes elemek. 

Ugyan még nem tekinthetjük #ket toldaléknak, de legel#rehaladottabb-

nak a -mód, -rét, -szám esetében t,nik a raggá válás, amit jelez, hogy ezek egy 

szótagúak és névszójukkal egy szóba írandók. (A kérdéshez vö. D. Mátai 2007: 

100–102.) Ezeknek az #si ragelemet nem tartalmazó morfémáknak a határozói 

jelentése és szófajváltó (határozói viszony kifejezésére alkalmassá tev#) képes-

sége névutói szerep, vagy névutószer, ragos alakjukból ered.68 

                                                 
67 L. feln tt ember számba, de emberszámba, száz liter számra, de literszámra.  
68 A szinkrónia nem ragszer: utótagnak, hanem a ’réteg’, ’red$’, ’összehajtogatott anyag 
lapja’ jelentés: rét2 határozóragos alakjának tekinti a rétbe alakot, amely ebben a konkrét 
jelentésében is adatolható az Nszt. korpuszából a 20. század elejéig: a fátyol négy rétbe vala 
hajtva (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 40), [a levél] egy ívre terjed  lehetett, negyedrétbe 
varrva (1858 Vasárnapi Újság CD56), felakasztják azt a pár szárny ajtót, a cs_rre nagyot, 
kétrétbe hajlót (1909 Malonyai Dezs$ 8292015, 114), sok rétbe csavart aranylánc (1917 
Lengyel Menyhért CD10). A 20. század elejéig ragos formákat is ki lehet mutatni azokban a 
jelentésekben is, amelyek ma csak a -ba rag nélküli -rét utótagos hétrét, kétrét határozó-
szókban élnek: az aranyér kétrétbe görnyeszté (1856 Jókai Mór CD18), kétrétbe hajolva a 
kaczagástól (1905 Petelei István 8361002, 37), vasúti sínek hétrétbe görnyedtek el ttem 
(1916 Lengyel Menyhért CD10). 
A -számba és a -számra jelentése világosan elkülönül. Az el$bbi jelentése ’az el$tagban kife-
jezett személyként vagy dologként, olyan min$ség:ként’, az utóbbié (amely számnevekhez, 
mennyiséget, mértéket, id$egységet jelent$ f$nevekhez járulhat): ’az el$tagban kifejezett 
szám többszörösének megfelel$ számban’, ’az el$tagban megjelölt mennyiségenként, 
(id$)egységenként’, illetve ’olyan nagy mennyiségben, olyan sokáig stb., hogy az alaptagban 
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A fentiek alapján nem t,nik hát véletlennek, hogy a mellérendelés-próba 

alkalmazásakor a grammatikák jellemz#en a képz#szer, utótagokkal operál-

nak. A strukturális nyelvtanok a kérdéskörrel összefüggésben eleve a képz#-

szer, utótagokkal foglalkoznak (l. feljebb Kiefer, Kenesei), de a ragszer, utó-

tagok kategóriáját nevesít# nyelvtanokban sincs adata a mellérendelés-

próbának a ragszer, utótagokra vonatkozóan. Ezeknek az utótagi címszavak-

nak a szótári leírása lehet#séget fog teremteni annak vizsgálatára, hogy a 

lativusrag nélküli -mód, -rét, -szám formák azonos módon viselkednek-e külön-

böz# szófajú szavakhoz járulva, illetve hogy a grammatikai formától függ#en 

észlelhet#-e különbség azoknak az elemeknek a viselkedésében, amelyek utó-

tagként ragos és a ragtalan formát egyaránt mutatnak. E vizsgálat eredmé-

nyeként talán világosabb képet kapunk majd arról, hogy e morfémák kivétel 

nélkül félszóknak/utótagoknak tekinthet#k-e, vagy némelyikükben már lezaj-

lott a grammatikalizáció, s a toldalékok közé sorolandók. 

Ez az egyes elemekre vonatkozó vizsgálat természetesen nem befolyásolja 

magának e típusnak a szótári feldolgozását, hiszen sem a szótári hagyomány – 

még ha a min#sítésben eltér is az Nszt. gyakorlatától –, sem a grammatikai 

megközelítés nem kérd#jelezi meg, hogy a szótár címszavai sorába emelje a 

szószint, elemeket, miközben a toldalékokat határozottan kizárja e körb#l. 

Ezeknek a félszavaknak – ha a „szóiság” kritériumaihoz viszonyítva nevezzük 

meg #ket –, illetve utótagoknak – ha azt akarjuk kiemelni, hogy a korpuszban 

csak bizonyos szószerkezeti formához kötötten, bizonyos morfológiai pozíció-

ban jelennek meg – bet,rendileg els# példája az Nszt. címszavai között a -beli 

volt, amely így prototípusa a képz#- és ragszer, utótagoknak, s mintát jelent 

azok feldolgozásához69. 
                                                                                                                                      
megnevezett egység többszörösét tenné ki’. A -szám a -számra utótaggal azonos módon 
viselkedik, ugyanolyan fogalmi jelentés: el$tagokon, ugyanolyan jelentésben jelenik meg: 
tódul a néz  ezerszám (1906 Kosztolányi Dezs$ 9359495, 146); megalkudott egy fél goré 
máléjára, vékaszám, szemesen (1924 Tersánszky Józsi Jen$ CD10), Mindegy milyen fajtát, 
Tervet, Kossuthot, Symphoniát, a fontos csak az, hogy darabszám vegyem (1980 Csurka 
István 9096009, 187); ládaszám szállította bizományba a könyveket (1962 Gellért Oszkár 
9180002, 337), hónapszám nem látott embert (1941 Tersánszky J.ózsi Jen$ 9706012, 23), 
hordják, viszik szanaszét, kilószám, mázsaszám (1907 Bródy Sándor 2206028, 69). 
69 Mivel a szócikktípusban azokkal a összetételekkel nem adatolunk, amelyek önálló cím-
szavai lesznek az Nszt.-nek, el$fordulhat, hogy olyan jelentésben is csak viszonylag régi, 
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A szócikk szerkesztésekor – részben függetlenül az egyes jelentések tény-

leges meghatározásától – át kellett gondolni e szócikktípusnak, vagyis a köt#je-

les utótagok bokrosításának néhány általános, illetve sajátosan a -belire vonat-

kozó grammatikai kérdését (zárójelben a szócikkben alkalmazott megoldások 

állnak): 

• hogyan lehet jelölni a szócikkekben egyrészt a -beli által reprezentált 

morfémák funkcióját, másrészt azt, hogy jellemz#en szófajváltók, és 

kell-e jelölni az általuk létrehozott új szófajt (az Nszt. ezt a 

szócikkfejben grammatikai megjegyzésben jelzi: m n - e k  k é p z # -

s z e r ,  u t ó t a g j a k é n t ); 

• hogyan lehet jelölni, hogy az összetétel – ez esetben – melléknévi alap-

szófaja bizonyos jelentésekben jellemz#en vagy igen gyakran szófajvál-

táson megy át, s f#névi értéket is fölvehet, de ezt a f#névi értéket nem 

az utótag hozza létre, hanem a teljes alakulat f#nevesül, valamint 

hogy a f#nevesült szavak – és csak ezek – többes számúak is lehetnek 

(a szócikk abban a jelentésben jelzi, ahol végbemegy a f#nevesülés: az 

ö s s z e t é t e l  f n - i  é r t é k b e n  i s ,  i l y e n k o r  r e n d s z .  t b s z -

b a n ); 

• önálló szófaji blokkban kell-e elkülöníteni ezeket a f#névi érték, 

lexémákat (a szócikk nem különíti el, hiszen nem az utótag szófajáról 

van szó); 

• jelölni kell-e, és mikor kell jelölni annak a szónak a szófaját, amelyhez 

a címszó utótagként járul (ezt ott adja meg a szócikk, ahol eltérés van 

a jellemz# f#névi szófajtól: n e m  f n - i  e l # t a g g a l ); 

• hogyan tükrözze a szócikk a -belinek azt a jellegzetességét, hogy nem-

csak valamely lexéma szótári alakjához, hanem bizonyos inflexiós tol-

                                                                                                                                      
illetve nyelvjárási adatok fordulnak el$, amelyek sem (rég) = régies, sem (nyj) = nyelvjárási 
min$sítést nem kaptak, mint például a a szócikk 3b. jelentése – ’vmilyen, rendsz. vkivel v. 
vmivel azonos (élet)korban lev$’. E jelentésben nincs adat mai leggyakoribb el$fordulására, 
a korabelire, mivel az önálló címszó lesz, e jelentéshez pl.: öt hat esztend s korában sok ko-

rabeliekkel ide ’s tova szalangált ’s mulatott (1845 Kis János1 8240001, 13), a korombeli 
kis csókahölgyek ugyancsak kitüntettek figyelmükkel (1937 Tersánszky Józsi Jen$ 9706009, 
28). 
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dalékhoz (-k többesjelhez, birtokos személyjelhez) is járulhat (a 

szócikkfejben grammatikai megjegyzésként áll: s z j e l e s ,  i l l .  

t b s z - ú  e l & t a g g a l  i s ). 

 

Ha összehasonlítjuk, milyen módon írta le a -beli morfémát a Strukturális 

magyar nyelvtan (Kiefer 1998: 240, Kiefer–Ladányi 2000: 179–182), illetve 

milyen kép rajzolódik ki a -beli szócikk alapján, markánsan megmutatkozik a 

grammatikák és a lexikográfiai ábrázolás közti különbség. Az el#bbi elemzés a 

használat szabályait írja le (a kiinduló szó szófaját indirekt módon, tulajdon-

képpen a fogalomkör megjelölésével adja meg, s meghatározza, hogy mely fo-

galmi jelentés, szavaknál milyen feltételek teljesülése esetén produktív a mor-

féma). A feltételek taxatív felsorolása meglehet#sen sz,kös listát állít fel, a 

bemutatott példaanyag valamelyest tágítja ugyan a kört, de a szemantikai 

szempont közvetlenül csak az -i és a -beli viszonya vonatkozásában jelenik 

meg: „a -beli sohasem jelölhet csak általános viszonyjelentést, hanem mindig 

meghatározott (hely-, id#- vagy egyéb) tartalmazási viszony jelöl#je” (2000: 

181). Ruzsiczky ezt úgy fogalmazza: „A származékok a -ban ~ -ben ; -ba ~ -be ; 

-ból ~ -b�l ragos határozó és a való igenév alkotta szerkezettel egyenérték,ek” 

(1961: 414). Az # megközelítése közelebb áll szótári szemlélethez: a kiinduló 

f#névi jelentéseket számba véve vizsgálja, hogy az alapszón milyen jelentésvál-

tozást idéz el# a -beli.  

A szótári elemzés szükségszer,en a szemantikai leírást, a jelentések szét-

választását és az értelmezések megadását tekinti els#rend, feladatának. Ezek-

nek az értelmezéseknek tükrözniük kell az értelmezett lexikális elem sajátos 

(félszói) jellegét: azt, hogy kötött morféma, hogy egyfajta grammatikai szerepe 

van, hiszen jelentésének legfontosabb eleme valamely f#névi fogalmi tartalom 

„melléknevesítése”. Ezért az értelmezésnek alapvet#en melléknévi jelleg,nek 

kell lennie, és egyben a kiinduló f#névi fogalmi tartalommal való viszonyként 

kell megjelennie. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a melléknévi jelentést 
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nem csupán a kiinduló (szerkezetes) f#név70 jelentése befolyásolja, hanem azé a 

szintén f#névi elemé, amellyel a -beli utótagú alakzat jelz#ként szintagmatikus 

viszonyba kerül. Ez egyébként legalább olyan meghatározó a jelentések elhatá-

rolása, illetve a szótári definíció szempontjából, mint a kiinduló lexéma. A fenti 

grammatikákhoz képest nemcsak azért gazdagabb az Nszt. jelentésstruktúrája, 

mert a történeti anyag szükségszer,en több jelentést kínál, mint a szinkrón 

állapot, vagy mert – ugyancsak a korpusz alapján – a lehetséges el#tagoknak a 

szinkrón metszetben is nagyobb köre rajzolódik ki, hanem mert az a bizonyos 

„tartalmazási viszony” nem mindig statikus, hanem folyamatszer,, id#i jelle-

g,, állapot jelleg, vagy még elvontabb viszony is lehet, amelyet vagy a kiinduló 

lexéma, vagy a -beli utótagos melléknévvel szintagmatikus (jelz#i) kapcsolat-

ban lev# f#névi elem befolyásol. Tehát minél kevésbé konkrét vagy a kiinduló 

f#név, vagy a jelz#i szerkezet alaptagja (nem szükséges mind a kett#nek el-

vontnak lennie), annál elvontabb az a viszony, amelyet a -beli utótag értelme-

zésének tükröznie kell. Ez a különbség már a jól megragadható az 1. jelentés és 

1a. árnyalata összefüggésében is: esemény, fájdalom, szokás stb. nyilvánvalóan 

nem „van” valahol, bármennyire azonos típusú is a kiinduló elem a két jelen-

tésben. 

A -beli gazdag jelentésstruktúrájában természetesen olyan elemek is 

felbukkanak, amelyek a régiséghez vagy a nyelvjárásokhoz köthet#k – els#sor-

ban bizonyos jelentések f#névi használata –, de produktív a szinkróniában 

számos olyan jelentése e morfémának, amely eddig még sem szótári leírások-

ban, sem grammatikai elemzésekben nem jelent meg. A szótári leírásokban 

el#ször megjelen# jelentések közül egyet érdemes külön kiemelni, amely való-

ban csak a történeti anyagból volt kibontható. A 7a. jelentés (’a kiindulásul 

szolgáló szóval megnevezett min#ségben, formában stb. létez#, jelentkez#’) 

mutatja, hogy míg a szinkróniában mind az -i képz#, mind a -beli utótag jel-

lemz#en f#névi alapszóhoz/el#taghoz kapcsolódik (az -i névutómelléknevet is 

képezhet), és csak f#névhez kapcsolódva produktív, a régiségben határozószói 

                                                 
70 A kiinduló lexéma (vagyis amihez a -beli utótagot kapcsolni lehet) bizonyos esetekben szó 
és szintagma egyaránt lehet, más esetekben pedig csak szó, és ez befolyásolja a szócikk 
struktúráját is. 
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és melléknévi szóhoz is járulhatott, pl. gyakortabéli vadászatodban, csekélybéli 

ajándéknak, küls�beli tisztaságot. (A küls� melléknévi szófaját az valószín,síti, 

hogy ez esetben is ugyanolyan szemantikai jelentésváltozást hoz létre a kiindu-

lásul szólgáló szón, mint a többi nem f#névi el#tagú esetében. Pontosabban 

nem „létrehoz”-za, hanem nyomatékosítja: a küls� és a küls�beli jelentése egy-

aránt ’kívül megjelen#, kívül érzékelhet#’.) Ez a jelentés nemcsak a régiségben, 

hanem az ÚMTsz. nyelvjárási anyagában is megjelenik melléknévi és határozó-

szói el#tagokkal, az ÚMTsz. azonban – lévén a címszava összetétel – természe-

tesen nem pusztán a -beli elem jelentését emeli ki, mint az Nszt., hanem a tel-

jes alakulat kap értelmezést: aljasbeli ’alsórend,, alantas’, gyagyabeli ’gyagya’. 
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3.4. A bízik ige néhány származékáról 

Az iktelen-tárgyas, illetve ikes-tárgyatlan szóhasadást mutató bíz–bízik 

igepár ikes változata egy sokfelé ágazó szócsaládhálózat végs# alaptagja, 

amelynek származékai71 maguk is burjánzó szócsaládokat hoztak létre, ame-

lyek morfológiai, szófaji és jelentésbeli gazdagságukkal kiváló illusztrációs 

anyagát adják annak a jelenségnek, amelyet D. Mátai Mária a nyelvi elemek 

nagy körforgásának nevez, „ami a grammatikalizáció er#s, sodró folyamatának 

egyik f# jellemz#je” (D. Mátai 2007: 100).72 

E szócsaládok között természetszer,leg igen er#teljesek a szemantikai 

párhuzamok, a fogalomszók, valamint a jelent#s számban el#forduló gramma-

tikai és mondatszók között is gyakori a szinonimikus kapcsolat, amelyet a szó-

cikkek struktúrája és az értelmezések összehangoltsága is tükröz. A 

grammatikalizációs folyamat különböz# stádiumait id#nként egy lexémán belül 

a különböz# szófajokban, máskor egy-egy ragos alak és a vele azonos morfoló-

giai felépítés,, de lexikalizálódott grammatikai vagy mondatszó párhuzamában 

lehet érzékelni. 

3.4.1. Bizony 

A bíz(ik) ige -n ~ -ny névszóképz#s származékaként (TESz.) létrejött bi-

zony szó egyrészt kiválóan alkalmas a több szófajú szavak lexikográfiai kezelé-

sének bemutatására, másrészt ragszilárdulással lexikalizálódott származékok 

alaptagjaként érdekes. Ez a nagy hangalaki változatosságot mutató szó (a 

szócikkfejbe a TESz. és az ÚMTsz. szócikkeiben még nagyobb számban bemu-

tatott alakváltozatok közül a bezony, bion, bizom, bizon került) az Nszt. eddig 

elkészült szócikkei közül a leggazdagabb szófaji struktúrával rendelkezik: az 

Nszt. korpuszából öt szófaja adatolható – nem történeti, hanem a szócikken 

                                                 
71 L. bizalom, bizomány, bizony (ebb$l elágazva a bizonyít és a bizonyos), bizottság, biz-
ton(ság), biztos. 
72 D. Mátai Sebestyán Árpádot idézi e jelenség jellemzésére, vö. Sebestyén 1967: 195. 
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belüli sorrendben felsorolva –: partikula, mondatszó, melléknév, f#név és hatá-

rozószó. 

Szemben az alig szóval (amelynek adatai többségükben nem az egyértel-

m,en partikulának tartható jelentésekbe sorolódnak, hanem a partikulává 

válás átmenetiségét mutatják, l. az alig szócikk összefoglaló 2. jelentését, 

amelynek grammatikai megjegyzése minden árnyalatára érvényes: 2. (partiku-

laszer,en) ’〈Vmely tulajdonságnak, vmely cselekvés, történés mértékének stb. 

fokozati skálán való elhelyezésére〉’), a szócikk szerkezetének kialakításakor itt 

célszer,nek látszott eltérni a történeti fejl#dés adta rendt#l. A szónak a mai 

használatban leggyakoribb partikulai szófaja olyan sok el#fordulással és ár-

nyalt jelentésekben adatolható, amely mindenképpen indokolttá tette, hogy ne 

az eredeti fogalomszói jelentések álljanak elöl. A bizonyban a szócikk tanúsága 

szerint a modális-pragmatikai partikulák több jelentése is fölbukkan: a nyoma-

tékosító jelleg, árnyaló jelentések mellett attit,djelöl# szerepe is van. E jelen-

tések elkülönítése els#sorban pragmatikai szempontok alapján történt (l. bi-

zony I. partikula szófajában szintén összefoglaló jelentésekbe sorolódnak an 

jelentésárnyalatok: 1. ’〈Kijelentés meger#sítésére, nyomatékosítására〉’, 2. ’〈A 

beszél#i attit,d kif-ére〉’). 

A szó eredeti jelentése melléknévi lehetett (vö. TESz.), e szófaj (rég)= régi-

es min#sítéssel a 19. század második feléig több jelentésben is jól adatolható 

(kés#bbr#l csak metanyelvi adattal). E jelentések között els# helyen a TESz.-

ben eredetiként feltüntetett jelentés – ’igaz(i), valódi’ – áll: egy bizony örök 

Isten’, engemet úgy segéllyen az én igaz hitemben (1787 Kármán József¹ C2493, 

56) |  szívemet a’ jónak bizony ösvénnyére vezérlik (1821 Verseghy Ferenc 

C4441, 288) |  teljes szentháromság egy bizony öreg Isten (1878 Balogh Imre 

C0754, 12). 

Az Nszt. korpuszában, akárcsak az alig esetében, nyoma van még annak a 

mondatszerkezeti formának is, amely a kés#bbi szófajváltás alapjául szolgált73: 

2a. (alanyi mellékmondat f#mondataként, gyakr. kérdésre adott válaszban) 

’〈annak kif-ére, hogy vmi a beszél# meggy#z#dése szerint biztosan úgy van〉’. 

                                                 
73 A f$mondati szerep és a grammatikalizáció összefüggésér$l l. az alig szó megfelel$ 
jeelntésének elemzését. 
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Oh! bizony hogy Sina [= Kína] olly mint egy vetett kert (1785 Göböl Gáspár 

7121008, 51) | A’ bizony, hogy hallani s43em akartatok eddig felö4le, mig ma 

nem hallottátok, hogy meg gazdagodott! (1793 Hatvani István² ford.–Holberg 

7136005, 60) | Apjok! úgy-e bizony, hogy már ide s tova Eladó leány lesz ez a kis 

Ibolya? (1847 Arany János 8014002, 7). Ez a f#mondati szerep a partikulai je-

lentések alapjául szolgált, de módosítószó-szer, használat is megjelenik a mel-

léknévi szófajban: 2b. (-ra raggal, módsz-szer,en) ’〈annak kif-ére, hogy a be-

szél# vmit meggy#z#dése szerint biztosnak tart〉’: benne vagynak gyönge csírá-

jában a’ bizonyra kifejlend� hatalmas tölgy’ minden ágai levelei (1831 Wesse-

lényi Miklós C4549, 120) | Mit kérhet � Istent�l, nem tudom; De hosszu életet 

bizonyra nem (1844 Vörösmarty Mihály C4537, 63). 

A lexikalizálódott módosítószók azonban a bizony állandósult ragos alakú 

f#névi jelentéseire vezethet#k vissza. E f#névi jelentések két alapjelentés köré 

szervez#dnek, amelyek más-más funkciójú, jelleg, módosítószók kiindulásául 

szolgáltak. Az 1. ’〈rendsz. esküszer, fogadkozás részeként, gyakr. elhomályo-

sult jelentéstartalommal módsz-szer,en:〉 tanú(skodó személy)’ jelentés adata-

inak jellemz# el#fordulására az értelmezés csúcsos zárójeles része utal, amely 

jelzi azt is, hogy a szó elindult a grammatikalizáció és egyben a lexikálódás 

útján: módosítószó-szer,en. A szituációhoz kötött használatban gyakran 

frazeologizálódik az esküformula (ti. az Isten a tanúm), a szójelentés azonban 

ragos változatban és fordított szórenddel, illetve szabad szószerkezetekben is 

megjelenik. Ez tette indokolttá, hogy e jelentés adatait egységesen kezelje a 

szócikk, és ne különítse el a frazémákat, valamint a szabad formákat: IJten a’ 

bizonyságom. Bizony IJten. IJten úgy Jegéljen (1776 Klein Efraim 7182001, 

263) | De, hogy Neró nagy mérgének áldozatja Nem lész férjem, vallyon Ki an-

nak bizonyja? (1790 Kisfaludy Sándor C2697, 77) | Ugy van isten bizonyom-

ra (1882 Tolnai Lajos C4198, 222) | na de tényleg, isten bizony rátaláltak a legtö-

kéletesebb ideára (1992 Mátyás Gy#z# 2027028, 25). Ez az egységes kezelés-

mód az oka annak, hogy a többi, csak a 20. század elejéig adatolható f#névi 

jelentést#l eltér#en ez a jelentés nem kap (rég) min#sítést, hiszen a 

frazeologizálódott bizony isten/isten bizony kifejezések használata a mai szink-

róniáig nyúlik. 
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Ez az esküformához kötött használat a szócsalád másik két tagjánál (biz, 

bizistók) is megjelenik, a szótári feldolgozás módját azonban nem lehetett egy-

ségesíteni a három szócikkben. Az egy szófajú, a bizony partikulai jelentéseivel 

párhuzamos struktúrájú biz szócikkben ez a használat önálló jelentésárnyalat-

ba került értelmezett szókapcsolatként: 2d. • biz’ isten (módsz-szer,en) ’〈az 

elhomályosult jelentés, bizony isten kifejezésb#l rövidült (esküszer,) fogadko-

zásként v. állítás nyomatékosítására〉’. Ez a jelentésárnyalat természetesen a 

partikulai szófajba tartozik, hiszen módosítószó-szer, használata nem a 

biznek, hanem a szókapcsolatnak van. Az adatok azt mutatják, hogy a biz’ isten 

egyértelm,en frazéma (nagy valószín,séggel a bizony isten rövidült alakja, s 

nem a bizen belül keletkezett), hiszen a biz szó korpuszbeli adatai között sem a 

melléknévi szófajnak, sem a szabad szószerkezeti, sem fordított szórend, el#-

fordulásnak nincs nyoma:  

Most, biz Isten! szomszéd Uram, monda , bizonyára nem láthatom által, 

hogy lehet ma Kend illyen vídám ábrázattal! (1789 Földi Ferenc ford.–Campe 

C1757, 128) | Becsülöm az eszed’, bizisten (1867 Arany János ford.–

Shakespeare C3730, 135) |  Hogy így mellettem állsz és megvédelmezel, biz’ 

Isten szép t�led és jól esik (1931 Füst Milán 9161042, 16) | ez volt a legnagyobb 

dentuso, amit valaha láttam. Pedig, bizisten, láttam elég nagyokat életemben 

(1956 Ottlik Géza ford.–Hemingway 9496005, 102).  

Az eredeti hangalak elferdítésével létrejött bizistók jutott legtávolabb az 

eredeti fogalomszói jelentést#l. A mai helyesírási gyakorlat szerint a bizistók 

összetett szó, az Nszt. e két lexéma (ti. a biz és a bizistók) esetében nem akarta 

felülírni a helyesírási konvenciót, vagyis tartotta magát ahhoz is, hogy a biz’ 

isten nem összetétel, hanem szókapcsolat, jóllehet a Google az egybeírt válto-

zatra több adatot mutatott, s lexikográfiai szempontból szerencsésebb lett vol-

na e két lexémát azonos módon kezelni. A bizistók szó kizárólag ebben a hasz-

nálatban él: ’〈(esküszer,) fogadkozásként v. állítás nyomatékosítására〉’, és 

már egyértelm,en módosítószóvá74 vált: A’ biz Istók igaz (1790 Kazinczy Fe-

                                                 
74 Kugler Nóra a bizistókot a partikulák közé sorolja (2002: 65), a nagyszótári adatok azon-
ban azt mutatják, hogy mind a biz’ isten értelmezett szókapcsolat, mind a bizistók inkább a 
mondatszók, mint a viszonyszók közé sorolandó. (A módosítószó az Nszt. szófaji rendszeré-
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renc ford.–Shakespeare C2546, 113) | biz istók nem vesz ki az urfi még harapó 

fogóval sem egy szót a számból (1852 Kövér Lajos C2812, 94) | vacsorát, bort, 

lik�rt visz fel Elvirához, legalább két és fél óráig egyedül lehetnek, az ördög nem 

alszik, s � maga sem fog aludni bizistók!! (1939 Laczkó Géza CD10). 

A (rég) min#sítés, 2. jelentés (’〈helyeslést, beleegyezést, állítást kifejez# 

szóként:〉 igen²’) metonimikus jelentésváltozással alakult ki az els#b#l: szavait 

sok bizonyokkal tetézte, hogy ö-is hasonlót érette szenvedni nem sajnálna 

(1773 Kónyi János ford.–Aulnoy C2741, 35) | Bizonyozni: a’ bizonyt el-

mondani (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 22) | Ne fujd el a’ bizonyt, nem tar-

tod meg (1792 Sághy Ferenc ford.–Schikaneder C2990, 190) | Bizonyt mondok 

reá, hogy való, nem álom (1872 Szász Ger# C3817, 22) | Igérd meg hát kérlek, s 

bizonyoddal ints rá (1901 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0732, 19). E je-

lentés árnyalataiként jelennek meg azok a ragos alakok, amelyeknek folytatása 

a két módosítószó. Mindkét árnyalatban kötött raghasználat jellemz#: a 2a. (-

val raggal hsz-szer,en a mond ige mellett) (rég) ’〈állítást, kijelentést meger#sí-

t# szóként〉’ jelentés a lexikalizálódott bizonnyal, a 2b. (-ra raggal, mondást 

jelent# igék mellett v. módsz-szer,en) (rég) ’〈kijelentés, elkötelez#dés meger#-

sítésére〉’ jelentés pedig a bizonyára eredetét mutatja. E jelentésekre azonban – 

akárcsak az els# f#névi jelentésre – bizonyos megszilárdult, kötött forma mel-

lett egyfajta szabadság jellemz#: a határozóragok használata ugyan megszilár-

dult, de a teljes morfológiai szerkezet nem, a rag nemcsak a szótári alapalak-

hoz (mint a bizonnyal módosítószó kielemezhet# töve), illetve nemcsak az 

egyes szám 3. személy, birtokos személyjeles nominativushoz (mint amit a 

bizonyára szó #riz) járulhat, hanem személyjel nélküli és a különböz# személy-

jeles formákhoz egyaránt. Mindkét jelentésárnyalatra jellemz#, hogy egyes 

szám 1. személy,, mondást, közlést jelent# igei állítmányok mellett állnak. A 

2a. árnyalatban kizárólag ilyen adatok fordulnak el#: bizonnyal mondhatom 

(1791 Verseghy Ferenc CD01) | Bizonyommal mondom, hogy (1802 Csokonai 

                                                                                                                                      
ben a mondatszók egy kiemelt, külön nevesített kategóriája.) A bizony szócikken belül az 
adatok alapján célszer:nek t:nt mondatszói, illetve a f$névi 1. jelentésben módosítószó-
szer: min$sítéssel elkülöníteni a bizony teljesen önálló, illetve az esküszer: formulában az 
isten szóval összekapcsolódó használatát. 
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Vitéz Mihály C1328, 727), a 2b. árnyalat esetében, amelyben er#teljesebben 

érzékelhet# a grammatikalizációs folyamat megindulása, f#mondati, illetve igei 

elem nélküli, módosítószó-szer, el#fordulását is adatolni lehet: bizonyomra 

mindeneket tudósítására fogok az Urnak adni (1777 Németh Antal¹ ford.–

Morvan de Bellegarde C3321, 18) | Bizonyára óh Isten! mindeneket bö4ltsenn 

rendeltél Te el (1829 Márton István 8297003, 15) | Bizonyra, hogyha rangom, 

koronám, Törvényeink, esküm nem ellenkeznék, Mit fejdelem habár akarna, 

sem Szeghetne meg – melletted szólna lelkem (1866 Arany László ford.–

Shakespeare CD11) | bizonyára mondom, hogy megvolt, magam néztem át 

darabonkint (1904 Mikszáth Kálmán CD04). 

Mintegy nyelvi zárványként, modális f#mondatban, mondást jelent# igei 

állítmány b#vítményeként jelenik meg a bizony határozószói szófaja is. Valójá-

ban ez az a grammatikai szempont, amely alapján ezeket az adatokat viszony-

lag biztosan el lehet különíteni a partikula szófaj 1. jelentését#l (a többi sze-

mantikai okok miatt kizárható), és határozószóvá lehet min#síteni, s ugyan-

ezek a szempontok (f#mondati el#fordulás és szemantikai különbségek) alapján 

határolható el a helyeslést kifejez# mondatszói ’úgy ám, abbizony’-tól is. Ez a 

szófaj kizárólag a bizony mondom értelmezett szókapcsolattal adatolható, 

amelynek az evangéliumokon kívül csak a biblikus szövegre visszautaló, para-

frázisszer, el#fordulása van75. Valószín,síti a határozószói szófaji besorolást az 

is, hogy az újszövetségi fordítás alapjául szolgáló görög szöveg ezeken a helye-

ken meg#rizte a héber ámén adverbiumot76. Egyfajta bizonytalanságot jelöl, 

hogy az új protestáns és katolikus fordítás e szókapcsolat írásmódjában eltér: a 

protestáns vessz#vel választja el a bizonyt az igei részt#l, a katolikus vessz# 

nélküli írásmódot használ, a nem bibliai el#fordulások többsége szintén simuló 

jelleget jelöl. Jelzi ez, hogy a mai beszél# számára már kevéssé érzékelhet# ez a 

                                                 

75 Az ámen szó bizony-nyal való fordítása nemcsak a Károlyi-bibliából, hanem már kódexek-
ben meg$rzött, a Vulgata alapján készült evangéliumi szövegekb$l is adatolható. A latin a 
megfelel$ versekben ugyancsak az amen szót használja: „Amen dico tibi…”. L. 
http://sermones.elte.hu/bmh/keres.php?keres=bizony&nyelv=magyar. 

76 Vö. Wilhelm Gesenius’ Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte 
Testament. Springer-Verlag, Berlin–Göttingen–Heidelberg, 1954 [1915], 49. 
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szófajiság, amelyet azonban a frazeologizálódás miatt megszilárdult nyelvtani 

forma máig #riz. 

3.4.2. A módosítószók 

A bízik ige szócsaládjában – nem számítva valamely más szófajú szó vagy 

frazéma módosítószó-szer, használatát, illetve a bizistók szót – a következ# 

elemszilárdulással létrejött módosítószavakat dolgozta fel az Nszt: 

− bizonyára, bizonnyal (a ragos bizony f#névb#l, a bizonnyal határo-

zószói szófajon keresztül); 

− bizonyosan, biztosan (a jórészt párhuzamos jelentésstruktúrájú bi-

zonyos és biztos1 melléknevek módhatározóragos alakjából);  

− bizton, bízvást (a bízik ige igeneveib#l -n, illetve -st módhatározó-

raggal, szintén határozószói szófajon keresztül). 

E címszavak módosítószói szófajával a grammatikák már részletesen fog-

lalkoztak.77 A köznyelvi értelmez# szótárakban kirajzolódó kép azonban sokkal 

bizonytalanabb. A bizonyára és a bizonnyal, illetve a bizton és a bízvást az 

ÉrtSz.-ben és az ÉKsz.-ben is önálló címszót kapott. Az -s képz#s melléknevek 

származékából ragszilárdulással létrejött bizonyosan és biztosan azonban nem 

címszó egyik szótárban sem, az el#bbi önálló jelentésben ragos alakként kapott 

értelmezést (anélkül, hogy valami szófaji jelleget jeleztek volna a szótárak), a 

biztosan formát pedig feltehet#leg puszta paradigmatikus alaknak tekintették. 

Ugyanakkor a biztos szócikkekben egyfajta lexikográfiai nonszensz tanúja le-

het a szótárhasználó: nem önálló határozószóként feltüntetve, de mindkét szó-

tár elkülöníti a biztos határozói [!] jelentését, amelyet az ÉrtSz. ’bizonyára, 

biztosan, bizonyosan’, az ÉKsz. ’biztosan, bizonyosan’ értelmezéssel ad meg, 

vagyis a címszó ragos – külön nem szótárazott – alakjával értelmezi saját ma-

                                                 
77 A szótári leírásban els$sorban Kugler Nóra munkái forgathatók haszonnal. A módosító-
szók funkciói cím: dolgozatában a fenti módosítószók közül a bizonyára, bizonnyal, bizo-
nyosan és biztosan lexémákkal foglalkozik részletesen (vö. Kugler 2003: 76–85). 
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gát, méghozzá úgy, hogy szinonimikus sorba helyezi más – vagy önálló címszó-

ként, vagy külön jelentésben raggal együtt értelmezett – szavakkal. 

E szótárak az önálló címszóvá tett szavakat egységesen határozószónak 

min#sítik, és több jelentésüket különböztetnek meg. Legmarkánsabban a bizo-

nyára szócikkben (annak nyomán aztán azokban a szócikkekben is, ahol ér-

telmezésben fordul el#) érzékelhet# egyfajta distinkció: a szótárak törekednek 

arra, hogy megkülönböztessék a jelentés valószín,ség- és bizonyosságmozzana-

tát. Pl. az ÉKsz. értelmezésében: ’Valószín,leg, remélhet#leg.’, illetve ’Bizo-

nyosra vehet#, hogy…’. Az adatok jelent#s részében azonban egybecsúszik a 

jelentésnek ez a két árnyalata – vagy legalábbis idézhet# mennyiség, szöveg-

környezet alapján nem érzékeltethet# egyértelm,en a különbség –, ezért az 

Nszt. a módosítószói szófajon belül nem különíti el a bizonyosságot, a tényként 

kezelést, illetve a valószín,sítést kifejez# adatokat. Ezek a szócikkben egybe-

foglalva jelennek meg: ’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, 

bizonyosnak, ill. nagyon valószín,nek tart〉. 

Ugyanakkor határozottan törekszik arra a szótár, hogy a szófaji különbsé-

get mutató adatokat világosan szétválassza. Ez a szétválasztás a bizonyára és a 

bizonnyal esetében viszonylag egyszer, feladat volt, mert a névszói jelentések 

csak a régiségben élnek, az -s képz#s melléknevek határozóragos alakjait (bizo-

nyosan, biztosan) a lexikalizálódott módosítószói adatoktól, vagy a 

lexikalizálódott határozóragos igenévi alakulatokban (bizton, bízvást) megkü-

lönböztetni az el#fordulások határozószói, illetve módosítószói jelentését, sok-

kal nehezebb feladat volt, amelynek szükségszer,en áldozatul esett néhány 

adat. Világosan mutatja ez, hogy a korpuszalapú szótár „anyagkezelése” nem-

csak a grammatikákétól tér el szükségszer,en, hanem más szótártípusokétól 

is. Ez esetben a szótár csak olyan adatokat használhatott példamondatként, 

amelyek a szófaji hovatartozást szemantikai mozzanatokkal is alátámasztot-

ták, hiszen a határozószók és a módosítószók szétválasztásának formális mód-

szerei, próbái a lexikográfiai leírásban nem használhatók. 
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3.4.3. Bizonyos – biztos 

Sok jelentésre kiterjed# párhuzamosság és markáns eltérések mutatkoz-

nak az bizonyos és biztos1 jelentésszerkezetében. Mindkét szó a bízik ige f#névi 

származékából (az -n ~ -ny képz#s bizonyból, illetve a -t f#névképz#s bizt- t#-

b#l) jött létre -s képz#vel (TESz.). Több szófajúak, eredeti szófajuk a mellékné-

vi, amelynek néhány jelentése f#nevesült, és a biztos1 szónak a bizalmas nyelv-

használatban módosítószói jelentése is kialakult.78 A jelentések párhuzamossá-

ga mellett sem azonos azonban a két lexéma lexikai státusza. A bizonyos jel-

lemz#en a választékos nyelvhasználatban él, számos jelentése – különösen a 

kevésbé elvont jelentések – már csak a régiségb#l adatolhatók, a biztos1 

köznyelvibb, és több jelentésében is összetételek kiinduló tagjává vált. A két 

szócikk melléknévi szinonímiája gyakorlatilag lefedi a biztos1 teljes melléknévi 

jelentéssorát (a biztos1 csupán néhány árnyalatban és adatai számát tekintve 

gazdagabb), amely meghatározza a szócikkstruktúra vázát. Ennek legfonto-

sabb jelentéselemei a következ#k: 1. kétségtelennek, ténynek tartható, 2. két-

séget kizáróan vagy valószín,en bekövetkez#, 3. megbízható, szilárd ered-

ményt hozó, 4. stabil, állandóságot mutató, 5. biztonságot nyújtó, biztonságos, 

6. bizalmas. 

A két szócikk közötti markáns különbség a bizonyos melléknévi 7. és 8. je-

lentésében, valamint árnyalataikban mutatkozik meg. E két jelentést, bár nem 

annyira tagoltan, mint az Nszt., a két köznyelvi értelmez# szótár is feldolgoz-

za, az Értsz. pontosabb nyelvtani megjegyzésekkel, az ÉKsz. elnagyoltabban, 

de hasonlóan közelít e jelentésekhez: 3. (mut névm-sal) Ismert, tudott, de pon-

tosan v. szabatosan meg nem határozott, csak utalással megjelölt, a körülmé-

nyekb#l, az összefüggésb#l ismert v. sejtetett 〈személy v. dolog〉 4. (htl nével#-

vel v. nével# nélkül). 〈A valóságbeli összefüggésekkel meghatározottként gon-

dolt, de a beszédhelyzetben a szövegösszefüggéssel meg nem határozott sze-

mély v. dolog.〉 Az ÉrtSz. idézett értelmezéseinek különbsége (a 3. jelentésben 

egyszer, magyarázó, a 4.-ben helyettesít# értelmezést használ, az ÉKsz. egyik-

                                                 
78 Ezt a jelentést az ÉrtSz. és az ÉKsz. a melléknévi szófajon belül bizalmasnak min$sítve 
különíti el, l. még kés$bb. 
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ben sem él a helyettesít# értelmezés lehet#ségével) már utal egyfajta bizonyta-

lanságra, a bizonyos hölgyek, bizonyos helyen stb. kifejezések frazémaszer, fel-

dolgozása (ti. ’prostituált n#’, illetve ’az árnyékszéken’), illetve az ÉrtSz. 4. 

jelentésben nyilvánvalóan eltér# jelentés, példák (a ~ fokú jelz#je nem tartoz-

hat ugyanabba a jelentésbe, mint az egy ~ feltétellel vagy az egy ~ fest�, hiszen 

nem személyre vagy dologra vonatkozik) felhasználása pedig egyértelm,en 

jelzi, hogy a jelentésstruktúra nem feleltethet# meg az adatoknak. 

Az Nszt. a következ# jelentéseket különíti el az I. melléknévi szófajban (a 

f#jelentéseknek megvan a f#névi párja is): 

7. (fn-i mut nm-sal) ’(köz)ismert, (a szövegkörnyezetb#l) tudott, de kifejtés 

nélkül, csak utalással megjelölt 〈él#lény v. (elvont) dolog〉’ 

7a. (kissé rég, szépít�) ’〈(tabusítás miatt) ki nem mondott megnevezést he-

lyettesít# fn jelz#jeként〉’ 

8. (htl ne-vel v. ne n.) ’〈más hasonlóktól elkülönítend#nek gondolt, de 

egyedi sajátosságokkal nem meghatározott él#lény v. (tárgyi) dolog kijelöl# 

jelz#jeként〉’ 

8a. ’〈kifejtés helyett〉 valóságbeli összefüggésekkel meghatározott min#sé-

g,(nek), ill. mérték,(nek), nagyságú(nak gondolt) 〈jelenség, sajátosság, helyzet 

stb.〉’ 

E struktúra kialakításakor els#dleges szempontként azt kellett figyelembe 

venni, hogy e f#jelentésekben és árnyalataikban egyaránt egyfajta helyettesít# 

funkciója van a bizonyosnak, ezek a jelentések messze távolodtak az eredeti 

fogalmi jelentést#l, itt a bizonyos proszónak tekinthet#, jelentése, akárcsak a 

névmásoké, (rá)utalás révén telít#dik79. Ez esetben azonban a helyettesítés 

nem grammatikai-funkcionális természet,, hanem inkább szemantikai-

pragmatikai, amely mögött a ki nem mondás, s#t esetenként a sejtetés szándé-

ka, illetve a kimondás szükségtelensége húzódik. A bizonyos 8. jelentésével 

rokonítható az egyes melléknévnek mint többes számú f#nevek jelz#jének je-

lentése. A bizonyos és az egyes is közel áll a határozatlan névmási né-

                                                 
79 A helyettesítés kérdése els$sorban a névmások vonatkozásában kerül el$, vö. Laczkó 
2006: 20–21, Kenesei 2000: 112, Magyar grammatika 2000: 152–153, a proszókról l. Ma-
gyar grammatika 2000: 71. 
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mely(ik)hez. „A határozatlan névmás azt jelöli, hogy meghatározhatatlan, me-

lyik x elemre érvényes” (Laczkó: 2006:69). Vagy nem meghatározandó – 

mondhatnánk. Ez a motívum legszembet,n#bben 7a. jelentésben érhet# tet-

ten, ahol a tabusítás aktusának nyelvi megfelel#je a bizonyos szó használata: 

olyan, mint bizonyos hölgyek, kik minél korhadtabbak, annál drágábbak (1880 

Mikszáth Kálmán CD04), a bizonyos helyiség el#tt, ahova a király is gyalogjár 

(1937 Németh László² 9485005, 159). Ez a jelentés (f#névi értékben) megvan 

az az névmási szófajában is: 〈(tabusítás miatt) ki nem mondott, elhallgatott szó 

helyett〉’: De azt, azt ma este, mikor én a szomszéd szobában vagyok, azt … azt 

nem lett volna szabad (1965 Sinkó Ervin 9605001, 461). 

A fogalmi-denotatív jelentés elhalványulása és a pragmatikai szempontok 

feler#södése teszi indokolttá egyrészt a f#jelentések grammatikai megszorítá-

sát (a jelentésbeli különbségekhez a nével#használat különbsége társul), más-

részt az értelmezések megformáltságát (pl. a helyettesít# értelmezési formát). 

A 7. és 7a. jelentés értelmezése inkább a verbális korlátozottságot, a 8.-é és a 

8a. árnyalaté a kimondás szituációs szükségtelenségét tükrözi. Ez utóbbiak 

szétválasztásában (az árnyalat korábban szótározatlan volt) a pragmatikai 

megközelítés mellett már a fogalmi szempontok is szerepet játszottak, amely 

azonban nem az értelmezett szó, hanem a vele szintaktikai kapcsolatban lév# 

f#név (bizonyos távolság, bizonyos kor, bizonyos idegenkedés) jelentése alapján 

különíthet# el. 
 



 193 

MINTASZÓCIKKEK AZ NSZT. A–Á, 

VALAMINT B BET#S ANYAGÁBÓL 
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A fenti szócikktanulmányok az itt bemutatott szócikkek írásával, szer-

kesztésével kapcsolatos tapasztalataimat foglalják össze. E szócikkek jelentés-

szerkezetének és értelmezéseinek kialakítása, nyelvtani elemzése az én mun-

kám, de némelyiknek (pl. az az szócikknek) a teljes adatolását is magam végez-

tem. 

Az Nszt. elkészült szócikkeit az elektronikus szótári adatbázisban folya-

matosan karbantartjuk, az esetleges hibákat, filológiai pontatlanságokat kija-

vítjuk. Amennyiben eltérés van a II. A–azsúroz kötetben nyomtatásban megje-

lent és az itt közölt szócikkek között, ebb#l adódik. 

 

alig hsz és partikula 0  elig (nyj) 
I. hsz 
1. (tagadó alanyi mellékmondat f#mondatában) (rég) ’〈annak kif-ére, hogy 

vmi épphogy csak nem következik be〉’ ❖ Alig volt, a’ titok hogy ki-nem fakada 
(1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 188) | a’ napokban tsak alig hogy 
élet ellen valo orvojságot nem ivott a’ Tsukoladéban (1785 Magyar Hírmondó 

7444058, 112) | Csak alig, hogy meg nem hallotta (1790 Héczei Dániel 7139001, 189) | 
Urunk 1755-dikben alig hogy el nem vejzett Góa (1804 Molnár János 7445034, 52) | 
Engem a szivárvány minden szinére vertek, s alighogy be nem csiptek a 
brentfordi boszorkány gyanánt (1867 Rákosi Jen$ ford.–Shakespeare CD11) | Éle-
temben egyszer nyulok ahhoz, a mi nem az enyém s most alig, hogy rajta nem 
kaptak (1884 Jakab Ödön C2198, 67).  

2. (partikulaszer,en) ’〈Vmely tulajdonságnak, vmely cselekvés, történés 
mértékének stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉’ 

2a. ’〈vmely cselekvés, történés stb. csekély mértékének, gyengeségének kif-
ére〉’ ❖ Puljuja mindenkor igen jebes, rejzketö, egyenetlen, néha alig érezhetö 
(1778 Milesz József ford.–Störck 7227001, 59) | A felgyujtott lámpáknak nagy sárgás 
udvara volt, melyen tul fényök alig hatolt (1882 Rákosi Jen$ 8385011, 111) | Leve-
let írok annak, aki engem alig ösmer vagy talán nem is ösmer, de aki az én 
szívem drága kincse (1913 e. Rudnyánszky Gyula 8400034, 3) | A magasban alig lát-
szanak a naptól a vöröses robbanások; vakít a napfény (1961 Elbert János ford.–

Bek 9121002, 96). 
2b. ’〈vmely tulajdonság, állapot csekély, gyenge voltának kif-ére〉’ ❖ Összel 

[inkább eszi a marha] a’ mértékletesen, avagy az alig-keserü zöldségeket (1785 

Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4223, 30) | Mikoron a finom érett banánt hozták, az 
öreg asszony egy nyers és alig érett zöld darabot vett be (1917 Móricz Zsigmond 
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C3221, 80) | A sapka az els#. Ne hagyjon a homlokon nyomot, lassan halványodó 
piros sávot. […] Kibújt bel#le, megrázta fejét. Haja engedelmesen helyére hullt, 
átölelte arca szívét aranylón, puhán. Alig piros. Elmúlik, mire visszajön (1979 

Domahidy András 1036001, 10). 
2c. ’〈vmely dolog, cselekvés stb. nehéz, szinte lehetetlen voltának kif-ére〉’ ❖ 

Lankadoz, és alig ingathatja tejtét (1772 Bessenyei György¹ 7044026, 23) | azon cse-
kély pénzecskéb#l melyet szerepezéssel keresek kenyér és gyümölcsön kivül 
alig telik egyébbre (1867 Pet$fi Zoltán 8173091, 548) | Alig voltam képes megérteni 
a dolgot (1942 Füst Milán 9161046, 162) | alig gy#zte a munkát (1986 Gion Nándor 

9190003, 50). 
2d. ’〈vmely esemény, cselekvés, történés ritka voltának kif-ére〉’ ❖ Az Euró-

pai tengerekenn mind ekkoráíg az Ánglujokat lehet inkább nyertejeknek mon-
dani. Kltemény vólt az, a mit a jok hajóknak el-fogattatájok fell hírleltenek. 
Vagy 4 keresked hajókat ki-vévén, mellyek a Frantziáknak jutottak; egyéb 
kárt mojtanjág alig vallottanak (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 512) | H,vös, 
ködös, komor volt a reggel, mint szivemben – Kassa emléke, hol magyar szót 
alig hallottam (1845 Pet$fi Sándor C3510, 20) | mi [ti. a család] barátságos vi-
szonyban élünk, de alig találkozunk (1855 Rónay Jácint 8396008, 271) | haza alig 
járt Tonio, az anyja temetésére is egy dortmundi özvegy vitte fel (1979 Domahidy 

András 1036003, 180). 
2e. ’〈annak kif-ére, hogy vmib#l csak kevés van, csak elvétve akad〉’ ❖ alig 

vagyon jzáz közzül egy ’s két ember, a’ ki igazán, és hüséggel dolgozna (1776 

Weszprémi István ford.–Wood 7384016, 34) | Csak alig akad már egy-két víg bará-
tom, Leeresztett orral, füllel jár a többi (1850 k. Szemere Miklós 8438037, 278) | 
Apám szegényember, elig van tízvékára való szigorú földünk (1928 Tamási Áron 

9701001, 25) | a fák, a bokrok még lombtalanok és virág is alig akad (1981 Herczeg 

Éva–Vojnits András 1065003, 165). 
3. ’〈vmely id#-, kül. napszak, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szaka-

szának jelölésére〉’ ❖ Edgy gyenge virág el-enyészik, Mikoron alig érte nyitását! 
(1781 F$ldi János 7112002, 127) | Alig ébred, kiugrik hamar ágyából, tisztán felöl-
tözködik, orczáját fejét mindennap hideg vízzel megmossa (1829 Döbrentei Gábor 

8112014, 94) | még tán korán is lenne [ebédelni], alig lehet fele dél (1840 Emlény 

C0111, 27) | Alig virradt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt (1926 Kosztolányi De-

zs$ 9359002, 69) | Alig töltötte bé a harmincharmadikat, n#sülésre adta fejét 
(1991 Koncz István 2038030, 94).  

3a. (ksz-szer,en) ’alighogy, mihelyt’ ❖ alig lettünk már akkor el-múlunk 
(1773 Bessenyei György¹ 7044055, 12) | Alig viradt, már ujra alkonyúl (1848 Pet$fi 

Sándor C3508, 190) | Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar 
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(1905 Móra Ferenc 9459030, 24) | Alig találkoztak össze, máris bajuk van egymás-
sal (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044005, 78). 

4. (módsz-szer,en) (ritk) ’aligha, nemigen’ ❖ alég is vagyok egyébre alkalma-
tos (1784 Magyar Hírmondó C0272, 10) | megpengetem a ny,tt Bús heged,t. […] 
Ebb#l immár alig lesz édes ének (1928 Tóth Árpád C4230, 131).  

II. partikula 
1. ’〈annak kif-ére, hogy vmi a jelölt csekélynek tartott mennyiséget, mérté-

ket éppen hogy csak eléri, hogy nagyjából annyi〉’ ❖ a’ más idegen nyelven nem 
ért Ajzjzonyságok, alig egy két jzép könyvet tanálhatnak magyar nyelven 
(1774 Báróczi Sándor 7031007, [XI]) | A kalaposmester még alig 30 éves (1882 

Szathmáry Károly 8428008, 23) | Alig páran voltunk a szobában (1931 Kassák Lajos 

9314010, 31) | Alig kétszáz méterre lakott a házunktól (1974 Nádasdi Péter 9467001, 

60).  
1a. (kül. középfokú mn-ek és szn-ek, ill. ezek fokhatározói vonzata mellett) 

’〈a különbség, eltérés, változás csekély voltának jelölésére〉’ ❖ Ez az uj er# [ti. a 
g#z] szelet és vitorlát kipótol a’ tengeren és folyokon, alig kevesebb nyereség-
gel, mint régenten az emberi er# pótoltatott volt ki az állat’ erejével (1834 Fillér-

tár 8623003, 230) | [az ember] élete a növény és állat életénél alig valamivel ma-
gasztosabb (1876 Németh Antal² 8331001, 34) | alig kevéssel többet (1919 Ujfalusi 

László CD10) | Ragályszer,en elszaporodtak a tenyérnyi kávézók és alig nagyobb 
mozik Pesten (1979 Illyés Gyula 9274061, 468). 

2. (egysz 1. sz-,, felt módú igével) ’〈tagadás udvarias kif-ére〉’ ❖ Volt-e benne 
köszönet? Alig merném hinni (1870 Rónay Jácint 8396010, 329) | – Van ennek va-
lakije? […] – Nnem. Alig hinném (1922 Móricz Zsigmond 9462053, 80).  

Fr: láb. 
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. 

aligha módsz 0  
1. ’valószín,leg nem’ ❖ a’ népnek a’ szükségben megkivántt védelmére va-

lami kevés [id#] aligha marad (1794 Szentmarjay Ferenc ford.–Rousseau 7033009, 

992) | Hiába várunk, már aligha j# (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 222) | [Márta] 
már csaknem szállodába költözött, pedig ezt aligha gy#zte volna pénzzel (1942 

Örley István 9501001, 230) | Sok itt az esti és éjjeli munka, nagyon fárasztó, aligha 
fogom bírni (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 123).  

2. (a nem tagadószóval együtt) (rég) ’alighanem, valószín,leg’ ❖ az 
Universitásis tsak alig ha másuvá nem fog által vitetni (1787 Magyar Kurír C0312, 

68) | Felh#s az ég hazámon, Aligha nem lesz vész (1844 Pet$fi Sándor CD01) | Ha 
bérbe adnák [a fürd#t], talán nagyobb lenne a reklám, nagyobb a vendéglét-
szám, de aligha vége nem lenne az olcsóságnak (1882 Vajda János 8503075, 134) | a 
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legszebb georgiai leány köhécsel karácsony óta és aligha el nem megy a sárguló 
#szi levelekkel (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 80).  

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. 

alighanem módsz 0  
’valószín,leg, szinte bizonyosan’ ❖ nem igen nagy jzámmal vagynak a mér-

ges kígyók a világonn. És így, alíg ha nem mind méreg nélkl való kígyók azok, 
a mellyeket az emlétett orvosjággal élk jzéltibe fogdosnak (1782 Magyar Hír-

mondó 7444030, 511) | – Nem ez az? […] – De bizony, alighanem, nem ismerem 
ugyan, de minthogy megtaláltad, hát mégis annak kell lenni (1846 Jókai Mór 

C2246, 257) | [a pipa] csak gyenge füstöket ad, miután alighanem krumplilevél 
van benne (1898 Tömörkény István 8493017, 94) | harangzúgást hallok, alighanem 
t,z ütött ki valahol (1962 Réz Ádám ford.–Fučík 9567004, 25).  

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. 

alighogy hsz, partikula és ksz 0  
I. hsz (rég) 
1. (partikulaszer,en) ’〈Vmely tulajdonságnak, vmely cselekvés, történés 

mértékének stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉’ 
1a. ’〈vmely cselekvés, történés stb. csekély mértékének, gyengeségének kif-

ére〉’ ❖ Ha a’ viz tisztátalan, és sok mindenféle idegen részekkel keverve van, 
megzavarosodik t#le, fejéres és tej szinü lesz, ha pedig tiszta, alig hogy egy kis 
változást lehet rajta látni (1835 Némethy József 8333013, 130) | A vér elfogya, Me-
lyet nagy Árpád e honnak hagya! Helyébe új vér szivárgott belénk… S mi vál-
tozást alighogy érezénk! (1846 Garay János CD01) | eltelt már Rafaellel. 
Correggiónak egy képét még csak tekintetre sem méltatta. S alighogy elmoso-
lyodott egy megbecsülhetetlen értékü antik porfirvázán (1911 Harsányi Kálmán 

ford.–Balzac 9225003, 32) | az életet viselni, mit eszünk alighogy ösmer (1913 Kosz-

tolányi Dezs$ ford. CD01). 
1b. ’〈vmely tulajdonság, állapot csekély, gyenge voltának kif-ére〉’ ❖ alighogy 

érdemes a szóra (1879 Arany János 8014004, 195) | Kicsiny csodák, lelkemben rej-
tez# alighogy él#k, csöndes hervadók (1914 Lányi Sarolta CD10) | Lent van, érezte, 
lent: mert már alighogy úr volt (1936 e. Kosztolányi Dezs$ ford. CD01). 

1c. ’〈vmely dolog, cselekvés stb. nehéz, szinte lehetetlen voltának kif-ére:〉 
épphogy, éppen csak hogy’ ❖ alighogy bírom E keresztet! (1843 Pet$fi Sándor 

8366022, 42) | a halacska N#tt, n#tt, nevelkedett, Hogy már a sz,k üvegben 
Alighogy férhetett (1844 Tompa Mihály 8484076, 17) | Csak alighogy t,rve van 
egyházunk (1872–1873 Jókai Mór CD18) | Lábam alighogy egy helyen megállhat; 
Támolygok és dülöngök részegen (1886 Radó Antal ford.–Dante 8383002, 15) | Kü-
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lönben alighogy éppen a világon vagyok, mert minden rokonom pap; bíborosok, 
püspökök, szerzetesek (1934 Szentkuthy Miklós 9664002, 78). 

1d. ’〈vmely esemény, cselekvés, történés ritka voltának kif-ére〉’ ❖ valahány-
szor az anyámmal, hugommal, nénémmel beszélnek, folyton a kezökben lev# 
olvasóra szegzik a szemöket, csak épp alighogy rájok pillantanak (1908 Gárdonyi 

Géza 9173003, 253). 
2. ’〈vmely id#-, kül. napszak, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szaka-

szának jelölésére〉’ ❖ Ha legalább megf#ve lenne, még megbocsátanék, de hi-
szen alighogy betették a fazékba (1870 Ozoray Árpád ford.–Kock 8343005, 120).  

II. partikula (rég) 
’〈annak kif-ére, hogy vmi a jelölt csekélynek tartott mennyiséget, mértéket 

éppen hogy csak eléri, hogy nagyjából annyi〉’ ❖ a gim alighogy harmadf, vala 
(1867 Rákosi Jen$ ford.–Shakespeare CD11) | egészen durva k#eszközökre és effélék-
re ugyan még nem találtak, s alighogy némi, a l#szbe ágyazott faszénnyomok 
hozhatók szóba szerény jel gyanánt (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. 

CD21).  
III. ksz 
’mihelyt, amint’ ❖ Alig hogy ki-mondá ezeket a’ jzókat, Hozá a’ jzolgáló a’ 

tijztogatókat (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190020, 51) | alighogy Rózsit fékbe 
kapja, Zúdul ki a pokol csapatja (1868–1873 Arany János ford.–Burns 8014114, 317) | 
Alighogy elszunnyadtunk, irtózatos felh#szakadás ébresztett fel bennünket 
(1952 Horthy Miklós 1067001, 31) | Alighogy a delet elharangozták – kevéssel dél-
után fél egy el#tt –, megjött a hír (1990 Lovass Zoltán 1097001, 162).  

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. 

az mut nm és hat ne  (kijelöl# jelz#ként, ill. ne-ként mássalhangzóval kez-
d#d# szó el#tt ált.:) a 

I. mut nm 24A1 (abba, abban, abból, addig, ahhoz, annak, annál, arra, arról, 
attól, azért, azon, azt v. ragkett#zéssel aztat, azzá v. régen avvá, azzal v. avval 
ragos alakokban is) 

1. (fn-i értékben) ’〈rámutatással v. anélkül:〉 a térben távolabbi megjelölt, az 
ott távolabb lev# ember, állat, dolog’ ❖ Rajta lejzek én-is, hogy meg-
jzolgálhajjan [!] fáradságát. (Jön a’ Fegyverneki) – De Kitsoda az amott? (1789 

Fejér György ford.–Gottsched 7485001, 12) | – Látja kend? – sugja. – Azt [ti. a lovat] 
ott? – sugja emez vissza (1898 Tömörkény István 8493015, 26) | Vándornak jó társa 
a bot, nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha gö-
csörtös (1944 Radnóti Miklós 9543194, 111).  

1a. (pejor is) ’〈rámutatással v. anélkül, kül. személyre vonatkoztatva:〉 #²’ ❖ 
ÉrtSz. 
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2. (fn-i értékben) ’〈nyomatékosan:〉 a szóban forgó, (korábban) említett, ill. 
az említend# ember, állat, dolog’ ❖ az eretnek tanitók pedig nem vejzödnek a’ 
pogányok meg-térétésével; hanem tsak a’ fogott halak között téjznek éjz-
vejzéseket; a’ hálót jzaggattyák-meg; és abból tsallák-ki a’ Kerejztyéneket (1772 

Vajda Sámuel 7365001, 142) | megegyeztek benne, hogy el#re küldjenek egy curirt 
levéllel, a vala Fodor nevezet, […] gárdista (1790 Héczei Dániel 7139001, 208) | 
[Krisztyán Tódor] Noémihez fordult; de az hirtelen félresiklott ölelése el#l 
(1872 Jókai Mór CD18) | Ha azonban jól van lakva, akkor a rákokat nyugodtan 
elereszti maga mellett, s#t még azt sem bánja, ha azok megérintik (1933 Az álla-

tok világa ford. CD46) | Benne van egy vetett ágy, az mellett ringó bölcs# (1982 

NéprajziLex. CD47) | Az van. Múltam. Rovott (1993 Petri György 9530114, 501).  
2a. ’〈felkiáltásban, gyakr. dicsér# árnyalattal:〉 ua.’ ❖ – Oh, hát fels# Világ is 

van? – azt mondja az öreg. – Van bizony, még pedig az ám a Világ! (1790 

Ethnographia 7450001, 293) | a’ Madarász, meg más tizenkét fiatal levente tiszto-
gatták el [a törököt]. Hejh apám, azok voltak ám még a’ karvaly fiak (1844 Vö-

rösmarty Mihály 8524411, 30) | Hej, az volt csak a cifra tánc – a bosnyák népek 
háborúja (1932 Oláh Gábor CD10) | Na de a haldoklás. Az bizony esemény. Még-
hozzá a javából! (1993 Petri György 9530107, 495). 

2b. ’〈kül. a szóban forgó személyre vonatkoztatva:〉 #²’ ❖ nem csak marha, 
portéka kell neked, Majd megvész a’ szép asszonyért lelked; Azokat is rendre 
csalogatod, ’S ha megcsaltad, oda hagyogatod (1831 Vörösmarty Mihály 8524219, 

101) | elment egyenesen a Hofkammer f#nökéhez, attól kért kihallgattatást 
(1872 Jókai Mór 8209005, 159) | A terhes asszony villámláskor is kimëhet, mert azt 
mondták, hogy annak az isten së árt; aztat küldték ki, ha valamit kinn 
felejtëttek (1978 Az emberélet fordulói 1073001, 26). 

2c. ’a (korábban) említettel, ill. az említend#vel azonos min#ség, v. hozzá 
hasonló személy, dolog’ ❖ barátod vagyok. Ó, mely igen érzem, hogy az vagyok! 
(1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373009, 246) | Katona vóltam, avvá kell lennem 
megint (1792 Rát Pál ford.–Lessing C3647, 20) | Nem vagyok az, aki voltam, Aki 
annyit szomorkodtam (1848 Pet$fi Sándor 8366357, 55) | Még csak nem is félisten, 
legalább Épen nem annak született, de hajh Azzá emelkedett, átistenült A leg-
felségesebb kéj hetedik Egében (1875 Vajda János 8503062, 179) | egy tó, vízmeny-
nyiségének megfogyasztása dacára is az marad (1934 e. Móra Ferenc 9459047, 287) | 
A ruhatár kellékei [Buchenwaldban] pontosan azok egyébiránt, mint Ausch-
witzban (1975 Kertész Imre² CD41). 

2d. ’a (korábban) említett, ill. az említend# cselekvés, történés, létezés’ ❖ Ö 
velem együtt sírt, és panajzolkodott, és az ö kejerüségével azt nyerte, hogy ö 
tölle a’ vígajztalájokat meg-halgatom vala (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 
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7353002, 41) | Vártam a lányt az ajtóba’, Az volt ám csak a nagy próba! (1859 Rá-

kosi László 8386004, 5) | – Inkább meghaljak, – szól a honvéd… minthogy a le-
gyen velem [ti. hogy megvakuljak] (1916 Móricz Zsigmond C3213, 59) | Folytassa! – 
Mit? – Hogy Huntert hogy verték meg. – Nincs arról mit beszélni. Elintéztük 
(1971 Déry Tibor 9107017, 184). 

2e. ’〈az ez mut nm-sal szembeállítva:〉 a másik személy v. dolog’ ❖ ezen maté-
ria mind azt, valami ennek a’ nyájnak jzaporodására, és annak állandó 
egéjségének elöl-mozdittására jzolgálhat, […] magában foglallya (1774 Tapaszta-

lásból merétett oktatás 7462002, 103) | a két szív köz,l hol ezt, hol azt marta [a két-
ség] (1847 Tompa Mihály 8484061, 21) | olyan szeretet kellett neki, amelyben nin-
csenek problémák, amelyben nincs hol ez felül, hol az, nincsen hol ennek igaza, 
hol annak (1910 Lukács György² 9405009, 139) | meg kellett hívni minden egyetemi 
csoporttársat, […] – ennek ezért tartozik meghívással, annak meg azért (1983 

Balla László 1010019, 200). 
2f. ’az odaértett, ill. a (leírt, jellemzett) szituációból azonosítható személy, 

dolog’ ❖ Capitanus accedit celeriter [= A kapitány közeledik sietve].: Felséges 
Tsászár, ki szállot ellenséged, rukul [= rukkol, ti. vonul, menetel] a szerny, [= 
szörny,] tábor. Cosr.: Es ki az? Capit.: Heraclius (1775 k. Csíksomlyói iskoladrá-

mák 7401002, 98) | Ajtómon megint zörgettek. – Ki az ördög az? (1862 Szokoly Vik-

tor 8452004, 113). 
2g. ’〈(tabusítás miatt) ki nem mondott, elhallgatott szó helyett〉’ ❖ Báti erre 

a hangra felelt, mikor az ágy másik oldalára húzódva, összeszoruló torokkal 
válaszolt: – De azt, azt ma este, mikor én a szomszéd szobában vagyok, azt … 
azt nem lett volna szabad (1965 Sinkó Ervin 9605001, 461). 

2h. ’〈visszakérdezésként, meger#sítésként v. igenl# válaszként az említett v. 
kérdezett szó, kül. a névszói állítm ismétlése helyett〉’ ❖ meglátta a gróf, hogy 
dolmányom zsebiben egy kis kurta pipám vagyon, és azt kérdi: Hát Fogarasi 
Uram pipás? Mondom: Az vagyok, Kegyelmes Uram (1823 Fogarasi Sámuel 

7109005, 146) | – Felelj, felelj no, – noszogatta komiszkodva. – Majd felel az 
uram. – Az?… – Az bizony! Épen az! (1916 Móricz Zsigmond 9462019, 34) | Herendi: 
Szerintem Magyarország egy magányos nemzet. Krauth: Mindig is az volt! 
Csak olvasd el a történelmet (1986 Kornis Mihály 1082001, 99). 

2i. ’〈ismétlésszer,en vmely fn-i érték, mondatrésszel azonos szerepben an-
nak kiemelésére〉’ ❖ A’ 93-adik lapon, azon 6 jor el#l-járó bejzéd után el-kezdik 
bérmálni ezt a’ jzegény Akájz-fát (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417004, 261) | az 
id# bölcs és szivós felhasználásában, abban elmaradtunk [a külföldt#l] (1873 

Keleti Károly 8233007, 165) | dolgozni, azt tudott, kett# helyett is megtette a ma-
gáét (1964 Sánta Ferenc 9585001, 94). 
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2j. ’〈azonosító szerkezetben a matematikai egyenl#ség jelölésére〉’ ❖ [a gyer-
mekek] kezeikkel id#mértékesen tapsolnak, minden tapsnál egy pár szám ösz-
szeadását mondván el: egy és egy az kett#, 2 és 1 az három, 3 és 1 az négy, 4 és 
1 az öt, 5 és 1 az hat, 6 és 2 nyolc, 8 és 2 tíz s a t. (1837 Kossuth Lajos ford. CD32) | 
Tegnap megmérte, milyen magas is a szobájuk? Három és fél méter. Kétszer 
három és fél, az hét; nagyon sok (1956 Illés Endre 2005061, 649). 

2k. (alárendel# összetett mondat f#mondatában, utalószóként) ’a mellék-
mondatban meghatározott személy, dolog, körülmény stb.’ ❖ azt mondá, hogy 
még velem jok bejzédje vólna (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 182) | Az 
#sz id# Nem képes aztat megtagadni A’ mire érdemeid jutottak (1818 Vörösmarty 

Mihály 8524029, 88) | a’ rossz irókra nézve a’ volt a’ büntetés, hogy körmöt kap-
tak (1845 Kis János¹ 8240002, 27) | Ez az, amire vágyott. Sarka alatt gázolni az 
asszonyt! (1911 Móricz Zsigmond 9462001, 97) | magániskolák eleve csak azok szá-
mára létesültek, akik a magas internátusi tandíjat meg tudták fizetni (1992 

Hortobágyi Katalin 2050011, 76). 
2l. ’〈Kötött szókapcsolatok vezérszavaként gyakr. elhomályosult jelentéstar-

talommal.〉’ • annak el�tte ’azel#tt, ill. hajdan’ ❖ kit pedig elejbe nem hajta-
nak, vagy még annak el�tte eltanyították [= elrontva megtanították] káros 
helyekre járni vagy faluközött kerengeni, az olyan emberek minden sertést#l 
az béren fejül 7 pénzt fizessenek (1776 A rendtartó székely falu 7154044, 188) | An-
nak el�tte, ugye, mint a papám mondja, na de még én is benne éltem egy kicsit: 
cselédség volt (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 193) • annak felette (rég) 
’azonfelül, azonkívül, ráadásul’ ❖ [József] még kitsíny korában jelentette-ki 
nagy jzívét, ’s indúlatját. Annak felette a’ terméjzet olly jelejen ékesítette, hogy 
a’ tejtnek hajlékábúl ki-tetjzene, melly nagy lélek válajztotta azt magának la-
kó-helynek (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141005, 272) | nem elég tsak jól élni, 
hanem annakfelette, az-is meg-kívántatik, hogy az Évangyéliomi igazjágokat-is, 
el-hidjük (1788 |ri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252019, 410) • annak idejében (rég) 
a) ’akkor, amikor elérkezik az ideje, a kell# id#ben’ ❖ Kilenczedszer szükséges 
lovak és konyhára való jó idején megszereztessenek, hogy annak idejében fo-
gyatkozás ne légyen (1772 Történelmi Tár 7393001, 317) | a’ ki tehát azt akarja, 
hogy b#ven teremjen kolompírja, földje pedig ne igen romoljék, trágyázza meg 
ezt annak idejében (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532015, 141) | Félix, ki keresztül 
látott rajta, egyszer nevetve jegyezte meg, hogy afféle államcsinyra készül, 
melylyel annak idejében csattanós hatást akar el#idézni (1887 Wohl Stefánia 

8530006, 89) b) ’vmikor (a szövegkörnyezetben jelzett id#ben) rég(ebb)en’ ❖ 
Vettem annak idejében becses uri levelét (1830 Kisfaludy Sándor 8243062, 457) | Ez 
a Frankenmarkt gróf, annak idejében, mint dsidás hadnagy Váradon katonás-
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kodott (1894 Pálffy Albert 8349003, 19) | Mikor annak idejében Korfuban jártam, 
megnéztem a kastélyát [ti. Erzsébet királynéét], az Achilleont (1939 Herczeg 

Ferenc 9241010, 125) • annak idején a) (kissé rég) ’akkor, amikor elérkezik az 
ideje, a kell# id#ben’ ❖ köszönettel fogadván Batthyány Lajos gróf ikervári 
czukorgyárának leirását, ezt annak idején közzé tétetni rendelé (1841 M:ipar 

8651001, 345) | iparkodni fogunk annak idején a munkálatok egyes fázisairól 
beszámolni (1894 Hazánk 8634001, 17) | Alázzátok meg tehát magatokat Isten 
hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején (1995 Protestáns 

Biblia ford. CD1203) b) ’vmikor (a szövegkörnyezetben jelzett id#ben) rég(ebb)en’ 
❖ [számos okmányt] a világ legels# államtudósainak tollából bocsájtottak köz-
re, melyek annak idején bámultattak (1861 Vajda János 8503105, 389) | Ez a hiány-
zó zászló volt az, amit Áts Feri annak idején elvitt (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 

181) | aki [a Mereng#höz cím, verset] annak idején nekem tanította, ugyanúgy 
nem értette, mint most én (1996 Szabó Magda 9630010, 161) • annak okáért 
(kissé rég) ’azon ok miatt, azért¹’ ❖ Ezzel [ti. tanítványainak a munka mell#l 
való elhívásával] akarván jelenteni, hogy ö [ti. Jézus] nem kedvelli a’ dologta-
lan embereket […]. Annak okáért az henyéléshez jzokott ember alkalmatlan 
ugyan az Ijten jzolgálattyára, de az ördögnek akarattyára igen alkalmatos 
(1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | Jancsi élt a gyanupörrel, annak okáért kezdte 
kicsit kimagyarázni a szavait (1898 Kincs István 8238001, 143) | Akkor hát nem te 
vagy a föld kerekének leghatalmasabb ura. Annak okáért elmegyek és megke-
resem azt, aki nálad nagyobb úr, az ördögöt; az # szolgája leszek (1937 Elek Ar-

túr CD10) • annak rendje és módja szerint ’úgy, ahogy szokás, a szokások-
nak, az elvárt formának megfelel#en’ ❖ Fölolvastatott végül a jelen zárülés 
jegyz#könyve, s azzal a képvisel#k annak rendje és módja szerint megéljenez-
vén az elnököt, szíves kézszorítással vettek egymástól búcsút az #szi viszontlá-
tásig (1882 Mikszáth Kálmán 8312141, 197) | olyan finom, kivételes és igényes lény, 
hogy el sem tudják majd látni annak rendje és módja szerint (1936 Márai Sándor 

9421015, 158) | A menyem annak rendje és módja szerint áttért szent római kato-
likus vallásunkra (1985 Hegedüs Géza 9233001, 95) • annak utána ’id#ben utá-
na, azután’ ❖ Annakutána in Mense Septembr(is) [= szeptember hónapban] 
csak ugyan meg hólttak az el maradott hármának ketteji is (1774–1779 Csokonai 

József 7503001, 7) | Miután a vitéz Csepü Palkó Az orra alatti nyiláshoz Emelte a 
kancsót, És miután mértékletesen Egyet kortyanta bel#le: […] Annakutána 
Fölnéze az ég tájéka felé – A kemencetet#re (1844 Pet$fi Sándor 8366067, 128) | 
el#bb lett világos a sátor belsejében, erre határozottan emlékszem, s csak an-
nak utána hallottam a nagy ívben kiröpül# bogrács üt#dését és csörömpölését 
(1986 Nádas Péter 9466003, 238) • abban van (kissé rég) ’az a meggy#z#dése, azt 
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hiszi’ ❖ Csak egy pohár van az asztalon s én magam iszom elébb, elfelejtve, 
hogy még idegen n#vel ülök szemközt. Én már egészen abban voltam, hogy az 
ember feleségével egy pohárból is szokott inni (1863 Jókai Mór CD18) | Hát nem 
álmodtam én ezt a bolond históriát? No nézd: most szentül abban voltam, hogy 
álom volt az egész (1884 Jókai Mór CD18) | Én abban vagyok, hogy a bibliai Para-
dicsom volt, mert szép és vigasztaló, hogy lett légyen. S azt gondolom, hogy 
Paradicsom most is van, de nem a valóságban, hanem a szívünkben (1948 Tamá-

si Áron 9701015, 29) • azon van ’abban fáradozik, arra törekszik, ill. az a szán-
déka’ ❖ [a méhek] tsak egy tójót jzenvednek, az való. […] Azon vannak, hogy a’ 
leg-termékenyeb maradjon életben (1775 Molnár János 7232028, 185) | Váltig azon 
volt szegény, hogy ha valamikép egymást megkedvelhetnék (1867 Tolnai Lajos 

8483017, 3) | azon voltam, hogy végre kiugorjak az ágyból. Délfelé járt már (1937 

Tersánszky Józsi Jen$ 9706005, 65) | hát azért #rajtuk is csak ugyanazt a törekvést, 
ugyanazt a jó szándékot láttam: #k is csak azon voltak, hogy jó raboknak mu-
tatkozzanak (1975 Kertész Imre² 1078002, 161). 

3. (fn-i értékben, egyeztetett jelz#ként hat ne-s fn el#tt) ’〈rámutatással v. 
anélkül:〉 a (valóságos) térben távolabbi megjelölt, az ott távolabb lev# 〈ember, 
állat, dolog〉’ ❖ „Látod-e amott azt a’ hegyet” felele az jz ember (1805 Kis János¹ 

ford. 8240039, 93) | Ki ott az a fehér ruhás leányka? Kék nefelejtssel van a ruhája 
diszitve (1888 Kalocsa Róza 8221005, 67) | Odanézzetek… Nézzétek azt a zászlót… 
Egy nemzetiszín, zászló volt, amelyb#l kihasították a szovjetforma címert 
(1958 Méray Tibor 9434002, 161) | Bizonytalan mozdulattal a wurlitzer felé muta-
tott. Ott, annál az asztalnál szórakozunk egy kicsit (1979 Hajnóczy Péter 9215002, 

91).  
3a. (egyeztetés nélküli jelz#ként hat ne nélküli fn el#tt) (kissé rég, ritk) ’ua.’ 

❖ a hátulsó utcán kell keresztülmenni, aztán […] tovább épen e s a domb kö-
zött (1844 Pet$fi Sándor ford. C3511, 378) | Állott felettünk hét, nyolc tanár, a Tes-
tületben örökig áll nevük a kugli h#si között: Ez s az tanár kilencet ütött! (1938 

Salamon Ern$ 9581006, 11). 
4. (fn-i értékben, egyeztetett jelz#ként hat ne-s fn el#tt) ’〈nyomatékosan:〉 a 

szóban forgó, (korábban) említett, ill. az említend# 〈személy, dolog, körülmény 
stb.〉’ ❖ Ö nékem Hollándiát jovallá, mivel néki Amjterdámban Attyafiai 
vóltanak, és eröjiti vala, hogy nékem az a’ helly, igen meg-fogna tettzeni (1772 

Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 43) | Két gyermekek sétálni menvén egy dió-
fához értek. Az alatt a’ fa alatt egy diót találtak (1805 Kis János¹ ford. 8240038, 32) 
| hányszor mondta [a kis Ráday Gedeon], beh szeretem azt a Degré bácsit! Bi-
zony jó lett volna abból a nagy szeretetb#l egy szemernyit meg#rizni a váci vá-
lasztásokra (1883–1884 Degré Alajos 8100009, 320) | Kiskapa támaszkodott az akác 
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derekának. Azért a kiskapáért nyúlt, lustán, mintha csak nyújtózkodnék; lom-
hán kapálni kezdett a verbénák közt (1963 Rónay György 9573001, 229) | Nézd 
csak, a mi rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát szór a 
szér,n. Mosakodj meg, […] és menj le a szér,re. Ne mutatkozz az el#tt a férfi 
el#tt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).  

4a. (egyeztetés nélküli jelz#ként hat ne nélküli fn el#tt) ’ua.’ ❖ írjátok a’ 
Márványra, melly t’ nyomja: ez Ejztendben, ez Nap, az Órában Isten Lehele-
tét vijja-húzta – és meg-hóltt Eliza (1794 Kármán József² ford.–Raynal 7165013, 112) 
| Ezer hatszáz hatvan hétben, még Cserei János volt Fogaras várának kapitá-
nya, mely tisztség az id#ben bizonyára sokkal több gondot adott visel#jének, 
mint a fejedelemség Apafi uramnak (1860 Képes Újság 8641001, 430) | S a tekintet-
ben kell# serkentést az írótól nem kaptunk (1956 Abody Béla 2051064, 55). 

4b. (egyeztetett jelz#ként hat ne-s fn el#tt, utalószóként is) ’ugyanaz’ ❖ leg-
eljö hajznos orvajságnak lenni javaslom azt, hogy az egéjséges marhát a’ 
betegtöl abban az órában el-valajzjzátok, és hogy többé öjzve ne-mennyenek 
arra vigyázzatok (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351003, 26) | a harcoló tábo-
roknak a fegyverszünet alatt abban a helyben kell megmaradni, amelyet a 
szerz#dés kötésekor elfoglaltak (1860 Jókai Mór CD18) | nekem csak ki kell mon-
dani, hogy lemondok a f#drül, #k az én százhatvan forintomat abba a percbe 
kiadják (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 119). 

4c. (egyeztetés nélküli jelz#ként hat ne nélküli fn el#tt, utalószóként is) (kis-
sé rég, ritk) ’ua.’ ❖ itt két annyi [arany] vagyon – Sajátod az’ órában, Mellyben 
Varjas lefekteti Rózsát nyoszolyájában (1807 Kisfaludy Sándor 8243046, 87) | Mikor 
az ura visszajött, kikísérvén a vendéget, # még mindig ott ült a helyben, ahova 
leroskadt (1932 Móricz Zsigmond 9462025, 57). 

4d. (egyeztetett jelz#ként hat ne-s fn el#tt) ’az ismer(e)t(es), ill. (köz)tudott 
〈személy, dolog〉’ ❖ Ha Te t’ hallanád olvasni – Életet ’s Hathatosságot nyer 
minden Szó Szájában. Az a’ Tz – az a’ jól alkalmaztatott Hangadás (1794 Kár-

mán József² 7165022, 151) | Alighogy eltávoztak a vendégek, […] megindult az a 
bizonyos csendes májusi es#, amely az Alföldön többet ér Bécs összes kicseinél 
(1887 Mikszáth Kálmán 8312156, 28) | Ha nem adjuk meg neki, olyanféleképpen, 
mint a hétfej, sárkánynak azt a szüzet az a mesebeli város – munka se lesz 
(1972 Illyés Gyula 9274056, 39) | én valamikor magyar betyár voltam. Nem tudom, 
tudja-e, mi is volt az a betyár (1985 Hegedüs Géza 9233001, 106). 

4e. (egyeztetett jelz#ként rendsz. hat ne-s fn el#tt az ez mut nm-sal szembe-
állítva) ’másik’ ❖ mit végeznének ebben vagy abban az állapotban? ha az 
Orjzág’ Fejedelmétöl valamit kérnének, hogyan kezdenék a’ Könyörgéjt? és így 
továbbá (1776 Molnár János 7232022, 139) | mikor egy-egy csomó pénzt összekeres-
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tem, beváltattam ezzel vagy azzal a társammal (1884 Gabányi Árpád 8152002, 51) | 
melyik példa volna jó a matematika ehhez, vagy ahhoz a tárgyköréhez, s me-
lyik alkalmazkodik az éppen akkor tárgyalt fizika-anyaghoz? (1953 Márki János–

Koncz Endre 1101002, 64) | kiadásról kiadásra beletoldották hol ezt, hol azt a ver-
set (1987–1988 Horváth Iván 2019007, 653). 

4f. (egyeztetett jelz#ként hat ne-s birt szjeles szó v. annak min#ségjelz#je 
el#tt) ’〈nyomatékosításként szitkozódásban〉’ ❖ – Azt a f,zfánfütyül# rézangya-
lát! – mordul fel a csapatvezér (1879 Jókai Mór CD18) | Igen is Isten parancsa, 
hogy itt kiszálljunk mind, azt a kutyafáját, ámen! (1919 Szomory Dezs$ CD10) | 
Azok a vásott esküdözései. Azt a keserves mindenit! Bizonyisten és egy skatu-
lya szardinia! (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 69). 

4g. (alárendel# összetett mondat f#mondatában, utalószói szerep, egyezte-
tett jelz#ként, hat ne-s fn el#tt) ’a mellékmondatban meghatározott 〈személy, 
dolog, körülmény stb.〉’ ❖ ha azon Munkájoknak jemmi egyéb hajznát nem 
látnák-is, elég jútalomnak tartják azt az örömöket, hogy az ö elmés Irájaikat 
mindenek örömmel fogadják (1772 Tordai Sámuel 7353001, [I]) | elértem ahhoz a 
ponthoz, melyet czikkemben mell#ztem (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 388) | a diszk-
réció, az lehetetlen, a mellett a n# mellett, akit elveszek! (1920 Szép Ern$ 

9665042, 89) | Ez bujkálhatott a mögött a rémület mögött, ami ezúttal is úrrá 
lett a Hill házaspáron (1983 Pet$ Gábor Pál 1119003, 130). 

4h. (alárendel# összetett mondat f#mondatában, utalószói szerep, egyeztetés 
nélküli jelz#ként, hat ne nélküli fn el#tt) ’ua.’ ❖ jokkal mélyebben le fogtok 
sülyedni a’ Sírnál a’ helyben tudni-illik a’ melly kénkövel és tüzzel ég (1777 

Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunian 7353005, 6) | Most már évek elmúl-
tával talán jobban látom #t, mint az id#ben, amikor az egész valómat […] eltöl-
tötte (1923 Krúdy Gyula CD10) | amennyiben éppen esne akkor, az esetben az Ele-
fánt azért nézné az eget, hogy mikor fog kiderülni (1935 Karinthy Frigyes ford.–

Milne 9309084, 51). 
4i. ’〈Kötött szókapcsolatok jelz#i vezérszavaként gyakr. elhomályosult jelen-

téstartalommal.〉’ • abban (a) helyben (nyj) ’azonnal, azon nyomban’ ❖ az 
uraság abban a helyben és szónélkül odajött (1924 Tamási Áron 9701003, 55) | ha 
nem tudja hirtelen levágni [a sárkány hét fejét], akkor #t abba hejbe mëgöli 
(1988 Magyar néprajz CD47) • abban (a) nyomban (kissé rég, irod) ’ua.’ ❖ lefor-
dul a falról, de abban a nyomba (1813 Katona József 8226001, 36) | a lovag a 
herczegnével együtt megérkezett a kastély kapuja elé, abban a nyomban két 
inas vagy lovász termett ott el#tte (1875 Gy$ry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra 

8170016, 281) | [az öreg] olyan egy táncba kezdett abba nyomba, hogy csak úgy 
retyegett a tornác (1928 Móricz Zsigmond 9462005, 127) | [a vas] lecsap az öntvény-
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re, és abban a nyomban formájához idomítja az acéldarabot (1968 Sz$ll$sy Klára 

ford.–Maltz 9685003, 220). 
5. (mn-i értékben) (ritk) ’〈párbeszéd(jelleg, szöveg)ben az említett szó, kül. 

névszói állítm ismétlése helyett〉’ ❖ Mely szerencsétlen vagyok! […] Azabb 
Szeléna (1795 Csokonai Vitéz Mihály C1329, 391) | Cupido nyila Hercules buzogá-
nyának is kemény, azért hasonlíthatlanul azabb egy spanyol kardnak (1867 Rá-

kosi Jen$ CD11) | Mondták, hogy rafinált vagyok, mondom nekik: igaz! Bár még 
azabb lennék! (1982 Géczi János 1058001, 311).  

II. hat ne 0 (ragozhatatlanul) 
1. ’〈Vmilyen el#zetes tudás alapján ismert, meghatározott dolog köznévi 

megnevezése el#tt.〉’ 
1a. ’〈közismert dolgot jelöl# fn el#tt〉’ ❖ Nem zött ily tudóst Urunk a temp-

lomból, Midn haragosan eljövén Sionból (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 52) | 
Van-e fejdelmi ház Europában, melyt#l nagyobb jóteteményeket nyert volna az 
ország? (1861 Szalay László 8419014, 403) | nyitva az út a f#város felé (1935 Heged:s 

Lóránt 9234003, 135) | megpróbálok Szegednél átjutni a határon (1994 Szántó Pi-

roska 1166002, 37). 
1b. ’〈elvont fogalmat jelöl# fn el#tt〉’ ❖ Hijzedé, hogy kedves még énnékem a’ 

ditsjég? (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 30) | marja-tépi egymást ösz-
szeakadozva, tülekedve a becsület, a csirkefogás, a magafeláldozás, a hazugság, 
a kötelesség (1911 Pogány József 9535002, 18) | A Holdra vonatkozó ismereteink az 
,rkutatás révén ugrásszer,en megszaporodtak (1989 Marik Miklós 1100001, 240). 

1c. ’〈(történelmi) eseményt, korszakot jelent# szavak, szókapcsolatok el#tt〉’ 
❖ Nagyobb okát azon könyv elpusztításának azt adják, amiért emlegeti benne 
a kurucvilágot (1772 Rettegi György 7282001, 274) | Nagyot haladt a szellemi és az 
anyagi m,vel#dés a honfoglalás óta (1896 Löw Immánuel 8278001, 19) | Európa 
túljutott a 30 éves háborún, az angol polgári forradalmon (1995 H. Balázs Éva 

CD17). 
1d. ’〈(rendszertani) osztályt, csoportot jelöl# (tbsz-ú) köznév, ill. tbsz-ú csa-

ládnév el#tt generikus szerepben〉’ ❖ A’ Magyarok akármelly Tudománynak 
meg-tanúlására jzint’ ollyan alkalmatosok, mint Europának akármellyik Nem-
zete (1772 Tordai Sámuel 7353001, [I]) | A’ nemzetek f# osztályjai: a nemesség, a’ 
papi rend, a polgárok és a’ parasztok (1831 Zádor Elek 8532001, 25) | A kés azon 
eszköz (nem), melylyel vágunk (ebben külömbözik a többi eszközt#l) (1897 Riedl 

Frigyes 8393010, 36) | Linné a dezmánt […] a rágcsálók közé sorolta (1933 Az álla-

tok világa ford. CD46) | [Nagyvárad] a Hunyadiak alatt a magyar humanizmus 
központja (1955 Bóka László 9064025, 150). 



 207 

1e. ’〈típus, (anyag)fajta kategorikus megnevezése el#tt〉’ ❖ A legrengetegebb 
fenyves tetejében, Ott, ahol a vackor füge gyanánt terem, […] Ott lenne 
holtomig csendes mulatásom. (1772 Barcsay Ábrahám 7019025, 50) | A’ Réz gálitz, 
állandó jzép kék jzín, réz ízz (1809 Gergelyffi András 8569001, 146) | 
Egésségesebb a’ kenyér, ha a’ lisztnek a’ korpáját nagyon ki nem szitálják (1846 

Kiss Bálint 8244001, 35) | a franczia a konyhában készíti el étkeit, az angol ezt az 
asztalnál teszi (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 179) | Te jól tudod, a költ# sose 
lódit (1937 József Attila 9282157, 338) | Ha egy napig nem látnám, úgy érezném 
magam, mint […] a dohányos nikotin nélkül (1987 Békés Pál 1014001, 26). 

1f. ’〈vki által egy személyben eszményi módon megtestesített hivatás, szerep, 
min#ség stb. megnevezése el#tt〉’ ❖ Hogy éreztem, hogy ehhez a szegény, tépett 
emberrongyhoz van kötve a lelkem. Hogy nekem # az „ember” (1915 Szabó Dezs$ 

CD10). 
2. ’〈a szituációból ismert, ismertnek tekintett, egyedített fogalmat jelöl# fn 

el#tt〉’ ❖ Végre a’ jzép jereg, a’ várnak meg-indúl, […] a’ vár’ jzépséget [!], 
kintsével tjudálták. Innen az erdöbe, nyári házba mentek (1772 Bessenyei György¹ 

7044025, 12) | Eredj a kamrába, hozz el# egy kisebb pincekosarat (1874 Tóth Ede 

8486001, 3) | Összeszedem a holmimat, leugrom. Ferencvárosi pályaudvar. Sie-
tek a kijárat felé (1939 Radnóti Miklós 9543003, 23) | Márton f#nök fejvakarva áll 
meg mögöttem, s lehív a pincébe: anyagot hoztunk, nézze meg (1994 Szántó Pi-

roska 1166002, 35).  
2a. ’〈f#nevesült középfokú és fels#fokú mn el#tt〉’ ❖ az Egyptomiaktól fogva, 

kik a’ Világojodás rendében tjak nem elsnek tartatnak, az hatalmas Német 
Nemzetig, mely a’ leg-iffiabbak közé jzámláltatik (1791 Aranka György 7156004, 4) 
| a sornak jobb szárnya felé a nagyobbak, balszárnya felé a kisebbek álljanak 
termet szerint (1886 Porzsolt Lajos 8375005, 54) | A leggazdagabbhoz megyek, 
mondta a legszebb egy napon (1973 Képes Géza ford.–Jacob 9323076, 217). 

2b. ’〈meghatározott, kül. a jelenhez legközelebbi, ill. a mostani id#szakot je-
löl# id#határozó el#tt〉’ ❖ Láttátok a’ Nyáron a’ Gerötze [= gerlice] párját Hogy 
keresé, ’s önté nyögésének árját (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225006, 53) | [a 
lóért] egy láncz fekete földet igértek ép a héten (1898 Tömörkény István 8493008, 

117) | A Mozdonyvezet# felesége és két lánya ugyanis meghalt még az #sszel 
(1986 Gion Nándor 9190003, 33). 

2c. ’〈a jelennel vagy a múlttal kapcsolatban lev# id#t kifejez# hsz-k el#tt ha-
gyományos használatban〉’ ❖ Az idén bé-érem majd fele jzénával (1779 Miháltz 

István ford.–Vanière 7225009, 7) | Láttad azon urat, a ki az imént távozott? (1856 

Szegfi Mór 8430004, 141) | öregem! hogy mit láttam a múltkor! (1989 Esterházy Péter 

2024006, 23). 
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3. ’〈a szövegkörnyezetb#l ismert, egyedített fogalmat jelöl# fn el#tt visszauta-
ló, anaforikus, ill. el#remutató, kataforikus szerepben〉’ ❖ Egy szép forrás mellé 
választván lakásom, Ott lenne holtomig csendes mulatásom. […] Hányszor 
elzném meg hajnal mosolygását, A tiszta forrásnak csudálván folyását (1772 

Barcsay Ábrahám 7019025, 50) | Olyan voltam, mint az állat, amelyet bekerítettek 
a vadászaton (1938 Dallos Sándor 9098002, 161) | adva van a Rózsadomb, azon egy 
ház, a házban egy szoba, a szobában a költ# (1973 Simon István 2025038, 625).  

4. ’〈Más determinánssal határozottá tett köznév (jelz#je), ill. egyéb határo-
zott jelentés, (fn-i érték,) szó el#tt hagyományos használatban.〉’ 

4a. ’〈birt jelz# n.-i birt szjeles fn el#tt ingadozóan〉’ ❖ A’ Királlynak 
Injtántziát írtam, hogy a’ Jójzágaimat meg-hagyja (1772 Tordai Sámuel ford.–

Gellert 7353002, 39) | Miklós pap összeszedte a könyveit, meg a gabonáját (1913 

Gárdonyi Géza 9173009, 24) | a gyerekek többnyire az anyjukkal maradnak (1982 

Lux Elvira 1099003, 158). 
4b. ’〈birtokjeles szó, kül. birt nm el#tt, állítm el#tt ingadozóan〉’ ❖ 

hijjánosnak tartom én az én örömömet, az övé nélkül (1772 Tordai Sámuel ford.–

Gellert 7353003, 181) | Trencsini Csák Máté saját fejét emelte föl a királyéval 
egyenl# magasra (1860 Jókai Mór CD18) | a probléma a gyereké (1986 F. Várkonyi 

Zsuzsa 1044003, 42). 
4c. ’〈ez, az mut nm-i kijelöl# jelz#s szerkezet fn-i alaptagja el#tt〉’ ❖ ez a’ 

gyötrelem tsak a’ gyónájig tart (1772 Vajda Sámuel 7365001, 147) | Ez alatt az id# 
alatt (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421004, 179) | csukják be azt az Adyt! (1927 

Hatvany Lajos 9229002, 65) | Maga abban az esetben is tévedett! (1988 Beke Kata 

1012002, 181). 
4d. ’〈kijelöl# jelz#i szerep, sorszn el#tt〉’ ❖ Vége a’ májodik réjznek (1772 

Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 34) | Itt a második parancsolatját a tíznek 
(1871 Jókai Mór CD18) | [a hexameterben] a caesurát rendszerint a harmadik láb 
arsisa [= hangsúlyos része] után teszik, az ötödik lábat szinte kivétel nélkül 
daktylusból alkotják (1892 Négyesy László 8329004, 173) | akár az els# ember és az 
els# asszony a paradicsomban (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 45). 

4e. ’〈(kiemel# jeles) középfokú és fels#fokú mn-i kijelöl# jelz# el#tt, ill. néme-
lyik kiemel# jeles nm-i jelz# el#tt〉’ ❖ A’ reggel úgy lepe minket, és a’ dél-is 
azon-képen, és mi, mind a’ leg-utólsó jzempillantájig, még egy-májnak nem 
tudom mit akartunk mondani (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 183) | Pá-
pán az egyik fogadós (1834 Garasos Tár 8625004, 80) | nem tudunk a régebbi id#k-
b#l esetet felhozni (1886 Gy$ri Közlöny 8627001, 2) | a nagyobbik csavargókülsej, 
Mikkamakka volt (1973 Lázár Ervin 9388006, 123). 
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4f. ’〈bizonyos tulajdonnévi kijelöl# jelz#k el#tt〉’ ❖ A’ Duna ’s a’ Hemus hegy 
közt (1787 Pálóczi Horváth Ádám 7257021, 61) | szászcsávási születés, jobbágyle-
ány, a Szántó nemzetségb#l (1823 Fogarasi Sámuel 7109005, 147) | a Károlyi leá-
nyokkal (1889 Justh Zsigmond 8213009, 369) | a Murzát, meg a Ráró paripát (1930 

Móricz Zsigmond CD10) | zölden rohan a Colorado folyó (1988 Szilágyi Tibor ford.–

Attenborough 1146001, 18). 
4g. ’〈a ›minden egyes‹, ill. a ›teljes, egész‹ jelentés, összes mn el#tt〉’ ❖ A ka-

pitány bátyja, György, sorbajárta a hírrel az összes mágnásokat és követeket 
(1790 |z Pál 7033006, 220) | iskolakötelezett gyermekeik sincsenek kimutatva, mi 
egyébiránt az összes népességhez képest eltün# csekély hiány (1873 Keleti Károly 

8233005, 72) | másnap ugyancsak leprédikálta rajta az összes kiadásokat (1936 

Berczeli Anzelm Károly 9045013, 51). 
4h. ’〈szn-i jelz# el#tt, ha a szn azt jelöli, hogy az említett dologból v. személy-

b#l összesen annyi van〉’ ❖ E rövid életben mihez ragaszkodjunk? Nem tudom, 
megvallom. Az egy barátságot Míveljük e földön, mint fbb boldogságot (1772 

Barcsay Ábrahám 7019025, 51) | ma kevés volt neki a két láb (1857 Vas Gereben 

8514018, 42) | a törvény magja, a tíz parancsolat (1937 Szimonidesz Lajos 9676001, 

27) | Az egy Isten, mint Atya (1972 Szendi József 2057019, 291). 
4i. ’〈a mind nm-sal, ill. hsz-val nyomatékosított szn v. fn el#tt〉’ ❖ Ama két 

Görög nem jzabott magának határt, el-is indúla mind a’ kettö, egyik világot 
hóditani, a’ májik pedig hórdóban lakni (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 16) | mind 
a hárman leültünk (1872 Prém József 8377022, 119) | Meghaltak mind az istenek 
(1912 Kosztolányi Dezs$ 9359046, 55) | az emberek mind boldogok lennének (1985 

Bodor Pál 1019008, 29). 
5. ’〈Tulajdonnevek el#tt hagyományos használatban.〉’ 
5a. (kissé biz) ’〈megnevezésként haszn. puszta személynév, kül. utónév el#tt 

ingadozóan〉’ ❖ efel#l a’ Pekri L#rinc fel#l a volt a hír, hogy mindenféle religiót 
megpróbált volna (1772 Rettegi György 7282001, 273) | Itt van a Kántor Zsuzsa; 
szegény, árva, – de jóravaló leány (1877 Szathmáry Károly 8428013, 15) | Azt sze-
retné tudni a Lajos, hogy hozzámenne-e a szerel#höz? – Teri kissé ostobán ne-
vetett (1937 Németh László² 9485039, 220) | visszajött a Pali vagy a Pista (1990 

Kubinyi Ferenc² 1086001, 40). 
5b. ’〈megnevezésként haszn. önmagában álló állatnév el#tt〉’ ❖ Ó ha láttad 

vólna, hogy mit nem míveltek, A’ Daru, a’ Bodri, melly örömmel teltek (1793 

Gvadányi József 7125013, 5) | De nini! a Pejkó, a lovam, a hátas! (1879 Arany János 

8014004, 205) | a Riska se akar vásárra mönni, de hajcsák (1941 Móricz Zsigmond 

9462008, 170). 
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5c. ’〈égitest, csillagkép neve el#tt〉’ ❖ a’ nap is Világunk’ mélyjégét Meg-
járván; érkezik, ’s hozza fényejjégét (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 8) | Az ég 
telve volt csillagokkal, de a holdból csak egy keskeny karima látszott (1872 Prém 

József 8377020, 56) | A Bikától balkézfel#l találjuk az Ikreket (Gemini), két fényes 
csillagjukkal, a Castorral és a Polluxszal (1930 Lassovszky Károly 9382001, 273). 

5d. ’〈tájegység, hegy(ség), folyó neve el#tt〉’ ❖ Megírta a szolgabíráknak, hogy 
az utakat, hídakat és gátakat f#képen a Tiszaháton hamarosan jó karba hozas-
sák (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | így választattak azután meg ilyen orszá-
gos f#hadi biztosoktúl […] a Dunamellékre gróf Zichy István és a Dunántúlra 
gróf Nádasdy Tamás (1885 Thaly Kálmán 8477007, 225) | el#ttünk a Duna és a 
Száva közt, b,zös mocsarak (1918 Szomory Dezs$ 9683011, 54) | Mínusz harminc-
hat fokot mértek azon a télen a Bakonyban (1980 Lengyel Péter 9396010, 86). 

5e. ’〈településrész, utca, tér neve el#tt〉’ ❖ Beérvén a városra a Forgács utcán 
(1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 207) | egy hétbe se telt, fölszárnyalt a Várba, az 
Úri-utcába, ahol Tatárék laktak, a Bástya-sétányra, a Ferdinánd-térre, a 
Bécsikapu-térre (1926 Kosztolányi Dezs$ 9359002, 113). 

5f. ’〈intézmény, állami és közigazgatási szervezet nem hat ne-vel kezd#d# 
neve el#tt〉’ ❖ a Helytartótanács azt is tudatta, hogy # felségét holmi köszönté-
sekkel ne terheljék (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | Blahánét elvesztette a 
Nemzeti Színház (1881 Mikszáth Kálmán 8312115, 137) | a kedvez#tlen bérhelyzet, 
intézetekben – a Regionális Kutatások Központja és a Nyelvtudományi Intézet 
kivételével – az átlagok most több lépcs#t emelkedtek (1991 Csomó István–F. Tóth 

Tibor 2037007, 1466). 
5g. ’〈könyv, újság, folyóirat, m,alkotás nem hat ne-vel kezd#d# címe el#tt〉’ ❖ 

Nagy jzorgalmatojjággal ki kerejjük a’ Szent Irájnak azon helyeit, mellyeket 
réjzünkre magyarázhatunk (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax 7044020, 15) | A 
Toldi estéje végett majd beszélek Jókaival (1848 Pet$fi Sándor 8366471, 152) | a 
Pesti Napló febr. 23-án két hóra felfüggesztetett (1858 Szemere Bertalan 8437004, 

102) | a Don Giovanni és a Fidelio megbukott Bécsben (1937 Cs. Szabó László 

9093014, 149) | gondoljunk csak a Mona Lisára, kultúránk legtöbbet idézett m,-
tárgyára (1985 Radnóti Sándor 1127001, 256). 

5h. ’〈megnevezésként haszn. jelz#s személynév és állatnév el#tt〉’ ❖ a szegény 
Rákóczi igen papos ember volt, többet hitt nekiek kelletinél (1772 Rettegi György 

7282001, 274) | a hatalmas Szapolyai István és a rettenthetetlen Kinizsi Pál (1854 

Teleki József² 8471008, 369) | a szegény Morzsa ott nyöszörgött a küszöbön (1906 

Móra Ferenc 9459028, 16) | a két Bolyai nagyra értékelte ugyan a matematika „ki-
rályn#jét” [ti. a számelméletet], maguk azonban ezen a téren semmit sem al-
kottak (1983 Szénássy Barna CD30). 
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6. ’〈Bizonyos szintaktikai helyzet,, ill. szófajú szó el#tt.〉’ 
6a. ’〈-nak, -nek ragos birt jelz#s szerkezet fn-i alaptagja el#tt ingadozóan〉’ ❖ 

Vallyon ki lehet gyanudnak az oka? (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 

30) | a fejl#d# káros gázoknak az elvezetésér#l (1894 Hazánk 8634001, 17) | a kétfé-
le cselekménynek az eltér# megítélésére (1992 Kis János² 2058004, 201). 

6b. ’〈szem nm-i birt jelz# el#tt〉’ ❖ Az én rabbinusom, kit álmomban láttam, 
Különb írástudó volt mint tapasztaltam (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 52) | Nero 
az # emberök volt (1882 Teleki Sándor 8474009, 230) | Cselekszik a kezetlen de csak 
a te kezeddel megindul a lábatlan de csak a te lábaddal eszmél az esztelen de 
csak a te eszeddel (1952–1967 Weöres Sándor 9788109, 57). 

6c. ’〈határozott fn nem tulajdonnévi értelmez#je el#tt〉’ ❖ Hol Mátyás az 
igazságos? Te láttad #t boldog Rákos! (1830 e. Kisfaludy Károly CD01) | barátjával, 
a könyvkeresked#vel (1934 Kemény János¹ 9319001, 71) | aranyos volt a fiam, a 
nagyobbik (1989 Csalog Zsolt 1024002, 59). 

6d. ’〈szerkezetben álló tulajdonnév el#tt a szerkezet köznévi elemének ne-
jeként〉’ ❖ a’ Fö-hivatalokban lévö emberek […] ritkán látzanak a’ Krijtus után 
tóduló jereg között (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | a Duna partján álló ivócsar-
nok mellett (1893 PallasLex. CD02) | A Kossuth által emlegetett és Horváth Ist-
ván által terjesztett szöveg (1987 Dümmerth Dezs$ 1040002, 241). 

6e. ’〈a beszédpartnerre utaló, a mondatszerkezetbe épült, megszólítás helyett 
haszn. fn el#tt ingadozóan〉’ ❖ Miként múlatta magát az Úr a’ kertben? (1776 

Klein Efraim 7182001, 242) | – A néni bizonyára éhes – szól élénken, fölhúzott 
szemöldökkel –, csináltatok egy kis kávét (1931 Sárközi György 9587012, 359) | Ké-
rem, támassza ezt alá a doktor úr! (1973 Páskándi Géza 9516003, 162). 

6f. ’〈alkalmilag f#nevesült szó el#tt〉’ ❖ Jeles és drága vala mind a’ két 
gyözedelem: mert az egyik az  népe vejztéje nélkül lött (1773 Horányi Elek ford.–

Nádasdy 7141001, 2) | Vóni vót, felelték, mintha a „volni” ige is volna (1926 Koszto-

lányi Dezs$ 9359110, 54). 
7. ’〈Idiomatikus, kötött formaként.〉’ 
7a. ’〈a kérdésben, felkiáltásban, tiltakozásban elhomályosult tartalommal 

nyomatékosító elemként haszn. csoda, fene, szösz stb. szavak el#tt〉’ ❖ „táblád-
ba mit irkáljz?” Én? Szatirát írok, „Mi az ördögöt?” (1791 Verseghy Ferenc 

7373035, 15) | Hej biz’ – úgymond – feln# a leány, mint kender! x ugyan sz,ké-
ben nincsen a kér#nek: Tudj’ a szösz, melyiket is fogadjam v#nek (1847 Arany 

János 8014002, 7) | Mi a csudát csináljunk addig? (1943 Füsi József 9160001, 104) | 
Kell a fenének az a vacsora, egyetlenem (1972 Örkény István 9500037, 276). 

7b. (az az mut nm-i kijelöl# jelz#vel is) ’〈szitkozódásban v. szitkozódásként 
haszn. birt szjeles szó (min#ségjelz#je) el#tt〉’ ❖ „A keserves voltát, rugaszkodj 
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utána!” Kiáltott most János egyik óriásra (1844 Pet$fi Sándor 8366136, 215) | – 
Tyüh az árgyélusát! – ugrott föl Kiss Sámuel. Konspiráció! Árulás! (1895 Kincs 

István 8238002, 155) | Hajrá! Azt a kutya irgalmát! Gyerünk már! (1948 Tersánszky 

Józsi Jen$ 9706010, 114) | Tegezz, a mindenit, anyád lehetnék (1989 Szepes Erika 

2039022, 73). 
Ö: am~, az~, mind~, ugyan~. 
Fr: ábra, addig, észrevesz, hagy, jár, kap, marad. 
Vö. CzF. a², annakel�tte, annakfölötte, annakokáért, annakutána, az², az az, 

azidén, azon¹; ÉrtSz. a³, annak, az¹; TESz.; ÉKsz. annak, ~; SzT. a, a [ az, ab-
ban, annak, arra, arról, az¹, azévi, azidei, azideiglen, azon²; ÚMTsz. a¹, abban, 
abból, ahhoz, annak, annál, arra, arról, az¹, az². 

-beli (mn-ek képz#szer, utótagjaként, gyakr. szjeles, ill. tbsz-ú el#taggal is) 
 -béli (/vál) 

1. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindulásul 
szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett (földrajzi) helyen v. vminek a 
belsejében lev#, elhelyezked#, ahhoz tartozó’ ❖ Ismérik az ö érdemeit nem tsak 
az ö Hazájabéliek, hanem minden kivül valók-is (1772 Tordai Sámuel 7353001, [VI]) 
| Spártabéliek-is, hogy a’ muzsika ne gyakoroltasson meg-nem engedték, jt az 
ütközetek alatt-is muzsikáltattak (1795 Gvadányi József ford. 7125025, 377) | a’ vár-
beli nép (1831 Vörösmarty Mihály 8524387, 207) | végbeli kapitányok (1874 Pauler 

Gyula CD57) | látom a falunkbeli kavicsos országutat, labodával, szerbtövissel a 
széleken (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | mennybéli Jóisten (1951 Veres Péter 

9771010, 100) | ládabéli portékát (1981 NéprajziLex. CD47) | egyesült államokbeli 
tartózkodása idején (1996 Magyar Hírlap szept. 23. CD09, 2) | Olcsón lehet marsbéli 
telket vásárolni egy budapesti ingatlanközvetít# irodában (2000 Magyar Hírlap 

nov. 3. CD09, 15).  
1a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett (földrajzi) 

helyen v. vminek a belsejében megjelen#, lefolyó’ ❖ hasbéli fájdalmaikat (1775 

Csapó József 7062001, 109) | ázsiabéli szokásunk (1801 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | 
A mellhártya és tüd#beli tüneményeket, nem különben a hasbántalmat illet#-
leg bizonyos változást nehéz el#adni (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305004, 265) | 
figyelemmel kísérhetjük a lágerbeli eseményeket (1936 Veres Péter 9771027, 307) | 
a Graffiti mozibeli sajtótájékoztató (1990 Lovass Zoltán 1097002, 216). 

1b. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett m,ben, 
(irodalmi) szövegben, ill. gondolat(sor)ban lev#, itt megjelen#’ ❖ jzáz Szent 
Irásbéli helyet-is elö-hozhatnék (1777 Szigeti Gyula Sámuel, Tordai Sámuel ford.–

Bunyan 7353006, 115) | csak a levélbeli tárgyak eránt tétetik említés (1826 Szemere 

Pál 8439071, 314) | második kiadásbelik (1867 Rákosi Jen$ ford.–Shakespeare CD11) | 
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A szók mondatbeli viszonyitásának f#eszköze a szóragozás (1888 Az Osztrák–

Magyar Monarchia CD21) | regénybeli asszonyok (1912 Molnár Ferenc² 9453007, 28) | a 
Hamlet-beli színészjelenet (1958 Rónay György 9573134, 196) | szövegbeli temati-
kus kapcsolatok (1985 Balázs János² 1009001, 216) | a módosítás Magyar Közlöny-
beli megjelenését követ#en (2000 Magyar Hírlap márc. 4. CD09, 3). 

2. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindulásul 
szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett csoporthoz, intézményhez, szer-
vezethez tartozó’ ❖ a nemes második székely regimentbéliek (1773 Erdélyi jobbá-

gyok panaszlevelei 7192001, 37) | ménesbeli Kantzának (1804 Tolnay Sándor 7351007, 

46) | a jogtalanság után, mellyet osztálybeliim egyikét#l t,rtél, nem sok érde-
met fogsz nekünk tulajdonítani (1843 Pet$fi Sándor ford.–James 8366460, 164) | a 
generációjabeli új magyar irodalom munkásai (1919 Mariay Ödön CD10) | az A)-
beliek még harminc év mulva is úgy beszéltek a B)-istákkal, hogy „hogy lehe-
tett B)-be járni”? (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 81) | a korai vásárlók 16 százalé-
ka tekintette magát „alsó-középosztálybelinek” (1982 Wessely Anna ford.–King 

1080004, 228).  
2a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett csoportban, 

intézményben, szervezetben folyó, megjelen#’ ❖ a Kolozsvári Universitásbéli 
füvéjz Profesjorjágra való hívatalra méltóztatta (1780 Magyar Hírmondó 7444008, 

591) | a guberniumbéli szolgálattyához kedve nem volt (1785 Daniel család újabb 

adattára 7404008, 384) | az els# huszár ezredbeli eseményeket megvizsgálva (1849 

Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a csecsem#knek intézetbeli gondozása (1912 

RévaiNagyLex. C5701, 21) | Szolgálati és társaságbeli elfoglaltságán kívül 
Vronszkijnak még egy foglalatossága volt: a lovak (1952 Németh László² ford.–

Tolsztoj² 9485065, 194) | szükség lenne az alapszerz#dés újbóli országgy,lésbeli 
megvitatására (1996 Országgy:lési Napló CD62). 

3. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindulásul 
szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett id#ben, évben, id#szakban él#, 
lev#, ill. született v. keletkezett’ ❖ [Árpád szolgáinak egyike] Ballaginak nevez-
tetett az akkor-beli Magyaroktól (1786 Dugonics András 7087010, 159) | [Ovidius] az 
általam forditott Tibullussal egy #t#béli [= ölt#beli, vagyis nemzedékbeli] (1819 

Perecsényi Nagy László C3480, VII) | az 1579-beliek nem sokáig bírták adományai-
kat (1870 Lázár Miklós CD57) | egyes-egyedül hazánkban találni jurabeli k#szenet 
(1896 PallasLex. CD02) | [a bárányok fülébe tetovált számról a juhászok] mindig 
tudják, hogy hánybeli az állat (1911 Malonyay Dezs$ 8292036, 248) | micsoda csíkos 
harisnyák és fodros harisnyaköt#k [a 10-es, 20-as években készült régi fényké-
peken]! És […] visel#ik és tulajdonosaik sokkalta erkölcsösebbek és illemtu-
dóbbak, mint a harmincas évekbeliek (1982 Jékely Zoltán 9278103, 23) | 
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századunkbéli értékes, els# kiadású könyvek (1994 Magyar Hírlap okt. 28. CD09, 

18).  
3a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett id#ben, év-

ben, id#szakban megjelen#, lefolyó, ill. érvényes, szokásos’ ❖ nem szükség, de 
nem is lehet jövend#beli bóldogságunkról tsak természetb#l okoskodni (1773–

1775 Bessenyei György¹ 7044009, 96) | [egészségünk] jobbadán szüléink testalkotá-
sok, egészségök ’s els# esztend#inkbeli velünk bánásoktul függ (1831 Széchenyi 

István CD1501) | egész tanévbeli vizsgálati anyag (1848 Tavasi Lajos 8469011, 127) | 
az 1600–1602-beli csaták (1902 Szinnyei József CD27) | az élmény tárgya éppúgy 
lehet múltbeli vagy jöv#beli, mint jelenlegi dolog vagy esemény (1982 Rózsahegyi 

Edit 2029001, 453). 
3b. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’vmilyen, 

rendsz. vkivel v. vmivel azonos (élet)korban lev#’ ❖ [Az anyajuh] olly igen 
eggy-kép, -jzr, ’s-korbéli; tömén jok’ ’S eggyenl-nyelv bárányok köz’tt-is 
azonnal Ismeri gyenge fiját (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière 7021010, 74) | az 
én id#mbeliek jól emlékeznek arra a napra, mikor az a gyönyör, leány öngyil-
kos lett (1912 Réti Ödön CD10) | A gazdag leányok külön bandába jártak a velük 
egykorú gazdagabb kislegényekkel, a szegények a velük egyívású fiúkkal talál-
koztak. Az egyévbeliek, egy alombeliek vagy velembeliek tartottak össze (1990 

Magyar néprajz CD47). 
4. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindulásul 

szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett dologgal, jelenséggel, folyamat-
tal, tevékenységgel stb. kapcs., ill. abban jelentkez#, tapasztalható’ ❖ Mind a’ 
pájztorok pedig, mind a’ halájzok, ollyan hivatalbéli [= hivatalos állásban lev#] 
emberek, kiknek e’ világon jok a’ gondgyok, jok a’ fáradtságok (1772 Vajda Sá-

muel 7365001, 145) | Még valamit, gyalázatunkra meg-kell vallanom, 
tapajztaltam némelly vallájunkbélieknél, mellyen titkon bojzonkodtam (1782 

Kónyi János ford. 7190032, 24) | többes számbeli els# eset (1805–1809 Horvát István 

8186007, 159) | a’ nemzésbeli kicsapongásnak táratnék tágas kapu (1842 Pesti Hír-

lap aug. 11. CD61) | Érintkezzék mindenki a hozzá hasonlókkal; de ez nem zárja 
ki, hogy a más sorsbeliekkel is öszsze ne jöhessen (1875 Sándor János 8642001, 100) 
| [Zichy János gróf] resszortjabeli folyó ügyekr#l referált #felségének (1912 Igno-

tus CD10) | hatalmas számbeli fölényben (1975 László Gyula¹ 2042054, 100) | a 
labdarugásbeli viszonyokat (1985 Jakab Zoltán 1070001, 26) | egy képzeletbeli kis 
faluban (2000 Magyar Hírlap nov. 7. CD09, 6).  

4a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett (küls#) el-
vont dolog szempontjából tekintett, így megmutatkozó, ill. (viszonyításban) azt 
alapul vev#’ ❖ idöbéli mivoltokról (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 44) 
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| A számhatárzók a mennyiségbeli viszonyok s körülmények meghatárzására 
szolgálnak (1864 Szvorényi József 8458007, 217) | távolságbeli különbséget (1896 

PallasLex. CD02) | a testek ha a térbeli kiterjedés azoktól elvonatik, sehol sincse-
nek (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | a hasonlatosság bizonyos törzsfej-
l#désbeli rokonságra vezethet# vissza (1933 Az állatok világa ford. CD46) | méret- és 
min#ségbeli eltérésekre (1997 Magyarország földje CD05). 

5. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett szellemi v. 
lelki tevékenységben, sajátosságban, tartalomban megmutatkozó, abban érzé-
kelhet#’ ❖ hitre való jzívbéli indulat (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 94) | 
Talám a’ te Húgodnak éjzbéli hibája vagyon? (1793 Boér Sándor ford.–Schröder² 

7053004, 170) | Ha hogy minden esetre csalhatatlanul biztosak lehetnénk, hogy a 
törvényhatóságok által rendelend# küldötségek mind értelmi, mind akaratbeli 
tehetséggel úgy lennének bizonyosan felruházva (1833 Kossuth Lajos összes mun-

kái CD32) | a beteg gyanakvása és itéletbeli botlása (1885 Moravcsik Ern$ Emil, 

Zofáhl Rezs$ ford.–Krafft-Ebing 8267003, 135) | [tévedés, hogy] az elszigetel# és a 
ragozó nyelv a beszél# gondolkodásbeli lustaságáról [tanúskodik] (1937 Zsirai 

Miklós 9805001, 9) | jellembeli szilárdság (1980 Kovalovszky Miklós 9362001, 54) | 
szemléletbeli elfogultság (1989 Grezsa Ferenc 2025073, 156).  

5a. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett bels#, szel-
lemi v. lelki dolog szempontjából tekintett, ill. (viszonyításban) azt alapul vev#’ 
❖ a’ sokféle szív, és elmebéli változást, a’ mit a’ szerelem szokott okozni (1796 

Kisfaludy Sándor 8243053, 216) | elvbeli különbség (1844 Pesti Hírlap aug. 29. CD61) | 
Ma már mértékkel és mérleggel tudjuk kimutatni a fiatalságnak fejl#désbeli 
elmaradottságát (1891 Budapesti Szemle 8673001, 376) | izlésbeli differenciálatlan-
ság (1939 Független Újság 2126001, 7) | Nem érzékelteti a [Cromwell cím, angol] 
film a parlament felfogásbeli, vallási megosztottságát sem (1972 Bittei Lajos 

2057038, 356) | m,veltségbeli hasonlóságát (2000 Magyar néprajz CD47). 
6. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban) ’a kiindulásul 

szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett kategóriához, (min#ségi) cso-
porthoz, típushoz tartozó’ ❖ A’ Téli, ’s nyári, és a’ fiatal bárányokbéli gyapjut 
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 98) | [az alaptörvények] vagy irottak, 
vagy nem irottak az az: szokásbeliek (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 24) | [Auszt-
riában] 18 év alatti férfi- és bármilly n#-nembeliek vessz#zés alá tartoznak 
(1852 Szokolay István 8451005, 55) | Az inditvány érdembeli része közhelyesléssel 
találkozott (1896–1898 Gracza György CD45) | els#vonalbelien szép (1930 Illés Endre 

CD10) | Egy élvonalbeli labdarúgó már nagyon fiatalon megismeri a sikert (1974 

Zsolt István 9808004, 201) | els# kategóriabeli árak (1995 Magyar Hírlap aug. 22. CD09, 

5).  
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7. (az összetétel fn-i értékben is, ilyenkor rendsz. tbsz-ban: rég v. nyj) ’a ki-
indulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett (elvont) dolog formá-
jában, minem,ségében létez#, akként történ#, jelentkez#, ill. ahhoz tartozó, 
annak részét képez#’ ❖ a’béli szerencsétlenségemet (1773 Barcsay Ábrahám 

7019033, 27) | bánko ’s veksel beli [= váltóbeli] hitelezéseivel (1793 Bécsi Magyar 

Merkurius 7396001, 70) | ténybeli ellenmondások (1841 Pesti Hírlap júl. 7. CD61) | 
mind a város, mind a tábor a szükséges élelembeliekkel megkivántató mennyi-
ségben láttatott el (1854 Teleki József² 8471008, 378) | mindössze három más meg 
más szin, ruhabelije van (1874 Gy$ry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1976, 406) | 
stilbeli örökség (1922 Horváth János 9261003, 81) | Mind ilyenek az mi uraink. 
Csak az eszem-iszom, meg a boritalbéli (1930 Móricz Zsigmond CD10) | pénzbeli 
hozzájárulás (1990 Országgy:lési Napló CD62) | az ízbeli élményt fokozza (2000 Új 

Könyvek CD29, 200020085).  
7a. (nem fn-i el#taggal) (kissé rég, ritk) ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szó-

kapcsolattal megnevezett min#ségben, formában stb. létez#, jelentkez#’ ❖ ha 
csak már is gyakortabéli vadászatodban, melyrül Beczkón hallottam, barátsá-
gos szíved meg nem roszasodott (1773 Barcsay Ábrahám 7019033, 27) | örvendek e 
csekélybéli ajándéknak (1894 Ethnographia C6649, 48) | [A fejedelem] tiszta erköl-
csi felfogása és külföldi nagyúri szokásai egyképen megkívánták a küls#beli 
tisztaságot és rendet (1931 Szekf: Gyula CD42). 

8. ’a kiindulásul szolgáló szóval v. szókapcsolattal megnevezett alkalommal, 
esetben v. helyzetben megjelen#, ill. azzal összefüggésben való’ ❖ a’ két vesbeli 
[= kétversbeli, vagyis kétszeri] házajság mind két nemnek meg-engettetik, a’ 
harmad izbeli paráznajágnak tartatik (1788 Decsy Sámuel 7078006, 370) | a’ perbéli 
tzivódás Mind nyertes, mind vejztö félt károkkal adóztat (1794 Baróti Szabó Dávid 

ford.–Vanière 7021010, 75) | Az ottlétünkbeli papot Vedágnak hívták (1823 Fogarasi 

Sámuel 7109007, 195) | [a rendek] el kivánják törülni vételbeli els#bségét a földes 
uraknak (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a török nagyvezér] élesztette 
harczi vágyát, alkubeli fenhéjázását (1902 Széchy Károly CD55) | a megtámadott 
mandátum birtokosának eljárásbeli jogállásáról (1989 Ruszoly József 2015042, 59).  

Ö: abbeli, agy~, ágy~, becsület~, béke~, céh~, ebbeli, elme~, ház~, háztar-
tás~, hely~, hivatal~, hold~, írás~, jegy~, jövend�~, kebel~, kék~, kora~, 
kor~, láb~, mese~, mesterség~, mód~, nem~, öl~, rang~, rend~, szív~, szó~, 
tisztelet~, vér~. 

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz. 
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bizony partikula, msz, mn, fn és hsz  bezony (nyj v. biz), bion (nyj), 
bizom (nyj, ritk), bizon (rég v. nyj) 

I. partikula 0 
1. ’〈Kijelentés meger#sítésére, nyomatékosítására.〉’ 
1a. ’〈állításban v. tagadásban, gyakr. annak bevezetéseként〉’ ❖ ha Isten el#tt 

kedves dolog, bizony se egynek, se másnak nem tulajdonítja az Úristen azt a 
bonum opust [= jó cselekedetet], hanem Daniel István úrnak (1772 Rettegi 

György 7282001, 275) | Bijon jó lesz, ám, menjünk be (1866 Új és ó kalendáriom 

C2972, 135) | – Az utolsó f#városi atilla rég bent van már a múzeumban, – tol-
dotta a szót Bárányné. Az öregúr kedvetlenül szipákolt. – Bezony hiba, – 
mondotta (1905 Gárdonyi Géza 9173008, 54) | Ez bizony kacérkodás a javából (1961 

Népszabadság nov. 29. C4813, 2). 
1b. (gyakr. ksz után) ’〈kijelentéshez, kérdéshez kapcsolódó ellentétes v. elté-

r# jelentés, állításban v. tagadásban〉’ ❖ Eléggé is szégyenlik a pápista atyafiak 
mindezeket, s#t a pápát Antichristusnak is elmondják, de hiába, mert a bizony 
nem gondol vélek (1773 Rettegi György 7282002, 314) | [Tivadar gróf] azon kezdett 
búsulni, zúgolódni, hogy az egész hosszú nyáron Kolozsvárott töltjük az id#t, 
és egész tél kezdetéig nem láthat. De # bizony, mond, nem fog se Kassán, se 
falun ülni, hanem elmegyen Bártfára a fürd#re (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 

8102006, 96) | A Nyulak szigetén nem harcolnak fegyverrel […]? Idáig nem ér 
Napóleon kardja? Pedig bizony odáig ért a francia császár keze (1927 Krúdy Gyu-

la CD54) | nincsenek benne [ti. a pletykában] különösen fontos részek […]. Bi-
zony nem így van. Volt fontos mondanivalója még ennek a pletykának is (1978 

Wacha Imre 9783001, 172). 
1c. (gyakr. eldöntend# kérdésre adott válaszban) ’〈ráhagyás, egyetértés kif-

ére, az el#z# mondat vmelyik szavának megismétlésével, ill. igenlést v. taga-
dást követ#en〉’ ❖ Szép vólt nyilván Diogenejnek hordóban fütözni, s’ a’ Filep 
fiját [ti. Nagy Sándort], ki elött e’ világ rettegett, a’ nap elöl el-üzni; bizony jzép 
vólt (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 15) | talán iszol velünk utolszor búfelejtet#t. 
Korom: Én búfelejtet#t? Rojtos: Igen bizony, ’s vagy azt is megveted? (1824 Vö-

rösmarty Mihály 8524393, 260) | rég volt az! rég bizon (1861 Arany János C0647, 112) | 
ugy-e, elcsapott az apád? – El bizony, édes óriás bácsi, – mondá a királyurfi 
(1904 Benedek Elek C0935, 124) | Fáj, amit a golyó ütött rajtam, Fáj bizony, de sza-
porán begyógyul (1960 Nagy László² ford. 9473139, 22). 

2. ’〈A beszél#i attit,d kif-ére.〉’ 
2a. ’〈sajnálkozás, menteget#zés nyomatékosítására〉’ ❖ Én bizony szívemb#l 

sajnálom (1775 Rettegi György 7282003, 358) | [a] kávéházat egy id# óta némelly 
urak mód nélkül szeretik gyanusitgatni, pedig bizony kár! (1844 Pet$fi Sándor 
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C3510, 9) | ez bizony nagy ügyetlenség volt t#lem (1888 Jókai Mór CD18) | Füles, 
kérlek… a léggömb… az bizony szétpukkant (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 

9309084, 69) | Ez bizony tífusz (1955 Határ Gy$z$ ford.–Pratolini 9227039, 103). 
2b. ’〈neheztelés, feddés, rosszallás enyhítésére〉’ ❖ Barátom, nem megfordult 

dolog-e ez, hogy tiszta testtel ugyan, de tisztátalan és részeg szivvel fogsz a 
szép és tisztességes b#jtöléshez? Bizony nem éhezheted a Krisztust, a mínt 
szent Bernárd is mondja; mert megteltél moslékkal (1778–1781 Révai Miklós 

7283022, 44) | a hiba nagy volt; bizony a notariának [jegyz#i irodának] jobban 
kellene vigyázni (1833 Kölcsey Ferenc 8253066, 496) | – Hat szemet adhatok csak – 
így szólt – a tízfilléresedért. – Ez bizony nem sok – szólt az üstfoltozó cigány –, 
de hát be kell érnem vele, mert nagyon megkívántam a szilvát (1914 Mikes Lajos 

9443001, 33) | A magyar design bizony nincs az európai élvonalban (1991 Szent-

györgyi Tibor 2038009, 71). 
2c. ’〈gyakr. kétkedést, távolságtartást, gyanakvást kifejez# (gúnyos v. leki-

csinyl#) állításban, ill. kérdésben〉’ ❖ A’ pirongatásnak formái. […] Épen bizony 
kitaláltad (1776 Klein Efraim 7182001, 220) | bizon tán nem tudod, hogy Csóka 
Csóka társának szemét ki nem kaparja? (1819 Katona József C2502, 61) | „[…] Beh 
szépen Fütyöl ez az én madaram !” „Kendé bizony az árnyéka! […]” Hangzik 
átal a sövényen „Hát kié – pattogja Pál – Mikor az én fámra száll?” (1854 Arany 

János C0647, 19) | Jobb dolgom sincs bizony, csak maguknak köszöngetni! (1927 

Kassák Lajos 9314007, 76) | Talán bizony a biztosítási szakemberek olyan naivak, 
hogy nem ismerik a részletfizetés, a banki kamat el#nyeit a kisemberekre néz-
ve, akik a ma autózók túlnyomó többségét kiteszik? (1998 Magyar Hírlap ápr. 6. 

CD09, 7). 
II. msz 0 
’〈állítás nyomatékosítására v. helyeslés kif-ére:〉 úgy ám, abbizony’ ❖ A’ Ma-

gyarban az indúlatjelek ezek. […] A’ bizonyító bizony! (1818 Verseghy Ferenc 

C4431, 322) | Jaj is volna, bizony, vagy tán jaj se’ volna, Szörnyet halna Toldi, 
egy igét se’ szólna (1854 Arany János C0656, 165) | – Hát az én gyerekkoromba? – 
szólt anyó […]. – Akkor még hire se vót a gyufának […] – Bizom, – mondta 
öregapó (1916 Móricz Zsigmond C3213, 8) | Bizony, Isten Fia volt ez! (1995 Protestáns 

Biblia ford. CD1203) | ha csak egyetlen évre állítja le egy ilyen politikai 
torokátharapósdi az országot a fölzárkózás útján, annak következményeit évti-
zedekig nem heverjük ki. Bezony! (1997 Magyar Hírlap ápr. 18. CD09, 7).  

III. mn 25A6 (rég) 
1. ’igaz(i), valóságos’ ❖ egy bizony örök Isten’, engemet úgy segéllyen az én 

igaz hitemben (1787 Kármán József¹ C2493, 56) | Kitanúlván […] mély igazságát 
itéletidnek, és hogy szívemet a’ jónak bizony ösvénnyére vezérlik, háladatos 
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leszek én, Istenem! tehozzád (1821 Verseghy Ferenc C4441, 288) | Mintha csak 
egyenesen nekem teremtett vóna a teljes szentháromság egy bizony öreg Isten! 
(1878 Balogh Imre C0754, 12) | Az egykorú eskünek […] a szövege azt látszik mu-
tatni, hogy a „bizony” szó az „igaz” szó helyett használtatott régebben (1908–

1910 Mikszáth Kálmán C3108, 20).  
2. ’ténynek vehet# v. kétségtelenül bekövetkez#, biztos, bizonyos 〈dolog〉, ill. 

vmit kétségtelennek v. valószín,nek tartó 〈személy〉’ ❖ Bizony-dolog ugyan, 
hogy a’ Magyaroknál az írás a’ bejzédnek igaz tköre: a’ mint hangzik a’ jzó, 
úgy írattatik (1773 Rájnis József 7201007, 85) | Szive bizonyra számitott Ilonra: 
Hogy megjelen az # vadászatán (1881 Széchy Károly C3905, 79) | Épített emberek 
szavára S az aratást bizonyra várta (1883 Szász Béla C3815, 349) | a tévelyek fölötti 
hitbe’ Bizonynyá tenni óhajtván magam’ (1883 Szász Károly² ford.–Dante C3835, 

110).  
2a. (alanyi mellékmondat f#mondataként, gyakr. kérdésre adott válaszban) 

’〈annak kif-ére, hogy vmi a beszél# meggy#z#dése szerint biztosan úgy van〉’ ❖ 
Oh! bizony hogy Sina [= Kína] olly mint egy vetett kert (1785 Göböl Gáspár 

7121008, 51) | A’ bizony, hogy hallani jem akartatok eddig felle, mig ma nem 
hallottátok, hogy meg gazdagodott! (1793 Hatvani István² ford.–Holberg 7136005, 60) 
| Apjok! úgy-e bizony, hogy már ide s tova Eladó leány lesz ez a kis Ibolya? (1847 

Arany János 8014002, 7). 
2b. (-ra raggal, módsz-szer,en) ’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit meggy#-

z#dése szerint biztosnak tart〉’ ❖ Kicsiny a’ makk melly elvettetik, de benne 
vagynak gyönge csírájában a’ bizonyra kifejlend# hatalmas tölgy’ minden ágai 
levelei (1831 Wesselényi Miklós C4549, 120) | Mit kérhet # Istent#l, nem tudom; De 
hosszu életet bizonyra nem (1844 Vörösmarty Mihály C4537, 63) | N#mét [ti. a hajó-
roncsból neki jutott darabot], szegény jó lélekét kisebb súly Terhelte, bár bi-
zonyra nem kisebb bú (1866 Arany László ford.–Shakespeare CD11). 

IV. fn 25A6 
1. ’〈rendsz. esküszer, fogadkozás részeként, gyakr. elhomályosult jelentés-

tartalommal módsz-szer,en:〉 tanú(skodó személy)’ ❖ Ijten a’ bizonyságom. 
Bizony Ijten. Ijten úgy jegéljen (1776 Klein Efraim 7182001, 263) | De, hogy Neró 
nagy mérgének áldozatja Nem lész férjem, vallyon Ki annak bizonyja? (1790 

Kisfaludy Sándor C2697, 77) | Segícs-ki ezeknek kezeikb,l! […] Isten bizonyom: 
mög-is-köszönöm (1807 Dugonics András ford.–Voltaire 8116005, 122) | Isten bion 
furcsa dolog (1867 Rákosi Jen$ ford.–Shakespeare CD11) | Ugy van isten bizonyomra, 
mondom, hogy úgy van (1882 Tolnai Lajos C4198, 222) | Magdolna (ijedten, gyor-
san): J#nek! Bizonisten j#nek! (1933 Tamási Áron 9701006, 49) | na de tényleg, is-
ten bizony rátaláltak a legtökéletesebb ideára (1992 Mátyás Gy$z$ 2027028, 25).  
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1a. (rég) ’vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, kö-
rülmény; bizonyíték’ ❖ a’ melyrl való bizonyait (bizonyitásait) a’ Frantzia 
Országlószék oly sok izben meg ujjitotta (1800 Magyar Kurír C0338, 318) | Proba: 
bizony; bizonylat; bizonyság; bizonyitvány (1835 Kunoss Endre C2852, 83) | Most 
jön egy szörnyüséges er#s bizonya T. úrnak physicám ellen (1840 Figyelmez$ 

C0154, 477) | A’ föld gömböly,ségének igen gyenge bizonya az, hogy ezen a’ vi-
zek folynak (1842 Athenaeum C0024, 644) | [a bíróság a] vallományt a vádlott mel-
lett szóló […] bizonyul tekinté (1859 Hegedüs Lajos C2049, 31). 

1b. (rég) ’bizonyság, tanúbizonyság, tanúvallomás’ ❖ Bizonyt a rabok is mel-
lette tevének (1881 Arany János C0640, 218). 

2. (rég) ’〈helyeslést, beleegyezést, állítást kifejez# szóként:〉 igen²’ ❖ szavait 
sok bizonyokkal tetézte, hogy ö-is hasonlót érette szenvedni nem sajnálna (1773 

Kónyi János ford.–Aulnoy C2741, 35) | Bizonyozni: a’ bizonyt el-mondani (1792 Baróti 

Szabó Dávid C0816, 22) | Ne fujd el a’ bizonyt, nem tartod meg (1792 Sághy Ferenc 

ford.–Schikaneder C2990, 190) | Bizonyt mondok reá, hogy való, nem álom (1872 

Szász Ger$ C3817, 22) | Igérd meg hát kérlek, s bizonyoddal ints rá (1901 Baksay 

Sándor ford.–Homérosz C0732, 19).  
2a. (-val raggal hsz-szer,en a mond ige mellett) (rég) ’〈állítást, kijelentést 

meger#sít# szóként〉’ ❖ hogyha holnapot megélem, azt jó bor mellett el henyé-
lem, bizonnyal mondhatom (1791 Verseghy Ferenc CD01) | Bizonyommal mondom, 
hogy […] efélével nem kívántam volna alkalmatlankodni, ha a szomorú szük-
ség nem kényszerítene (1802 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 727) | Bizonynyal mon-
dom önnek, hogy ennél gyengébb szivar nem lehet az öné (1907 Gárdonyi Géza 

C1827, 93). 
2b. (-ra raggal, mondást jelent# igék mellett v. módsz-szer,en) (rég) 

’〈kijelentés, elkötelez#dés meger#sítésére〉’ ❖ De bizonyomra mindeneket tudó-
sítására fogok az Urnak adni (1777 Németh Antal¹ ford.–Morvan de Bellegarde C3321, 

18) | Bizonyára óh Isten! mindeneket bltsenn rendeltél Te el, tsak a’ mi 
figyelmetejségünk ne vólna ottan ottan [= olykor-olykor] rest, jóságod’, ’s 
bltsejséged nyomainak felkeresésére! (1829 Márton István 8297003, 15) | Bizo-
nyomra mondom, gyakran szánásféle száll meg; de Gábor mindannyiszor más-
sá változtatja (1837 Szemere Pál 8439057, 279) | Bizonyra, hogyha rangom, koro-
nám, Törvényeink, esküm nem ellenkeznék, Mit fejdelem habár akarna, sem 
Szeghetne meg – melletted szólna lelkem (1866 Arany László ford.–Shakespeare 

CD11) | A kincs megvolt, méltóságos uram […], bizonyára mondom, hogy meg-
volt, magam néztem át darabonkint (1904 Mikszáth Kálmán CD04). 

3. (rég) ’biztos, bizonyos dolog, kül. tudás, meggy#z#dés’ ❖ Mind kett Levé-
ben szakadt ember iszik, Nagy bizonnyal mondgyák, töle meg vigaszik (1789 
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Fekésházy György C1746, 128) | A’ mit én eleinte tsak gyanitottam, azt Malpighi 
bizonnyal állittya (1793 Segesvári István ford.–Derham C3720, 621) | A’ nép, és F 
Rend Éneást várja; ’s ha lelne Egy-valakit, ki bizonyt hozhatna fellle, szeretné 
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 137) | Bizony; die Gewissheit; 
certitudo (1834 Kunoss Endre C2854, 9) | Teljességessé, fantomossá válok, Reggelt, 
oldást, bizonyt nem keresek (1914 Ady Endre CD10).  

V. hsz 0 
• bizony mondom (tréf v. gúny is) (f#mondatként, gyakr. 2. sz-, nm-i ré-

szeshatározóval) ’〈rendsz. jöv#re vonatk. er#s meggy#z#dés, vmiben való bizo-
nyosság kif-ére〉’ ❖ valakik azt tselekejzik, bizony mondom nékik, hogy ha […] 
a’ Krijtus aklyába nem térnek, az  nevetéjek örök sírásra fordúl (1789 e. 

Stankovátsi Leopold 7297003, 165) | Bizony bizony mondom ti néktek, ne itéljetek a 
k,lszínr#l, mert történni fog, hogy nem lészen igazságtok (1847 Pet$fi Sándor 

8366456, 69) | Bizony mondom, hogy nagyon szeretve sem jó lenni (1900 Ady Endre 

CD0801) | Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, még az éjjel, mie-
l#tt a kakas szól, háromszor megtagadsz.” (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201) | a 
színpad „75 százaléka minden ül#helyr#l látható” lesz. […] „Az oldalpáholyok-
nál valamivel rosszabb a helyzet, de ezek inkább hangulati elemek.” Ez már 
döfi. Bizony mondom, Európa színházi szakért#i ide fognak cs#dülni a megnyi-
tóra hangulati elemet bámulni (2000 Magyar Hírlap szept. 23. CD09, 13).  

Ö: abbizony. 
Vö. CzF. bizon, bizony¹, bizony²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. 

bizonyára módsz 0  
’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon 

valószín,nek tart〉’ ❖ Bizonyára ez a’ nyavalya onnan támad, midön a’ vér 
nagy böjéggel és ervel az agy velöre tódúlvan az élet ereiben forgó (nervi) lé-
lek párájának (jpiritus animales) utát el-fogja (1772 Marikovszky Márton ford.–

Tissot C3033, 151) | Illetlen és társunknak bizonyára igen alkalmatlan, ha szünte-
len fogdossuk, és ezáltal szabad mozgásában gátoljuk (1871 Paulay Ede 8357002, 

24) | Magának bizonyára sok kalandja volt (1969 Fejes Endre 9139002, 151) | A 
modális jelentés kifejezésére specializálódott szófajok a módosítószók, melyek 
igen gyakran megjelennek önálló mondatként (Bizonyára; Persze; Valószín,-
leg) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).  

J: bizonyosan, biztosan. 
Vö. CzF. bizonyába[bizonyára; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT. 
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bizonnyal módsz és hsz 0  
I. módsz (gyakr. a minden nm-sal nyomatékosítva) 
’bizonyára, bizonyosan, biztosan’ ❖ Ha ez a’ rend-tartás mindenütt lábra 

állhatna, és ezt jzorgalmatosan fenn-tartaná a’ Gazda: minden bizonnyal jok 
ezer Juh, Borjú és Szarvas Marha maradna-meg (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–

Wiegand 7332006, 105) | Az olvasó bizonnyal mosolygani fog e’ kivánaton (1839 

Nagy Elek C3241, 88) | Kinevetnének bizonnyal, ha szentimentális nótát zenge-
nék (1900 Ady Endre C0534, 355) | Arthuson kívül jártak már itt mások is el#ttem? 
– Bizonnyal, lovag úr. Bár én nem hallottam (1973 Gerelyes Endre 9185001, 93) | A 
XXI. század világa napjaink világánál minden bizonnyal sokkal inkább lesz 
interkulturális, nemzetközi (1992 Majzik Lászlóné ford.–Bonstingl 2050006, 58).  

II. hsz (rég) 
1. ’kétségtelenül, tény v. tudás által igazoltan, biztosan 〈tud, ismer, mond 

vmit〉’ ❖ nem tudhatom bizonnyal; hová irott Leveleim vesztenek el (1788 Ma-

gyar Kurír C0313, 56) | [a képet] Apelles munkájának lenni bizonnyal mondották 
(1795 Gvadányi József ford. 7125025, 373) | sokakra nézve a’ dolog hazánkban nem 
igen áll különben, bizonnyal tudom (1830 Széchenyi István 8429001, 21) | Hol volt, 
hol nem, bizonnyal már meg nem mondhatom (1843 Garay János 8154020, 284) | A 
te szent Fiad […] bizonynyal igérte, hogy te meghallgatod imádságainkat (1868 

Székács József 8431002, 1).  
2. ’mindenképpen, okvetlenül, kétséget kizáróan 〈történik, van vmi v. cse-

lekszik vki〉’ ❖ A’ Kar. Ah! Barátom, azt jövendölöd te, a’ mit örömest látnál. 
Prométh. Azt jövendölöm, a’ mi bizonnyal meg történik, és a’ mit magam is 
óhajtok (1792 Verseghy Ferenc ford.–Aiszkhülosz 7373002, 55) | Ne élne viszsza hát 
azzal, ’s ne kapna vasas marokkal a’ Magyar Javak közé; mivel részemr#l én 
bizonnyal orrára kész vagyok koppintani (1819 Katona József C2502, 53) | ne is 
iparkodjék marasztalni, mert bizonynyal elmegyek (1856 Jókai Mór C2247, 211).  

Vö. CzF. bizony¹; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bizony. 

bizonyos mn és fn (kissé vál)  
I. mn 15A3 
1. ’ténynek, valóságnak vehet#, kétségtelennek tartható v. hitelt érdeml# 

〈dolog〉, ill. ilyen dolog által igazolt, megalapozott v. arra épül#, abból szárma-
zó’ ❖ a’ míg [a keresztyén ember] halálos bünben vagyon, bizonyos, hogy mind 
addig jemmi jutalmat nem érdemelhet az Ijtentöl (1772 Vajda Sámuel 7365001, 

142) | mindenütt bizonyos igazságokra (Dogmata) találnak (1801 Sárváry Pál 

C3710, 17) | olly bizonyos, mint kétszer kett# négy (1828 Széchenyi István C3887, 

235) | meglehet#sen bizonyos kútf#k után a’ következ#ket közölhetjük (1842 Pes-
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ti Hírlap jan. 30. CD61) | hivatalos vagy bizonyos irat sem jött még (1856 Tompa 

Mihály C0642, 386) | Bizonyos hír sohasem érkezett róla (1903 Krúdy Gyula CD54) | 
Csuda szerencsém volt, az egyszer bizonyos! (1948 Tersánszky Józsi Jen$ 9706010, 

117) | sejtésünk (s nem bizonyos tudásunk) (1987–1988 Fried István 2019014, 742) | a 
jövendölés bizonyos voltát (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Egy dolog bizo-
nyos. Jó lesz sietni (1999 Figyel$ nov. 11. CD2601).  

1a. ’olyan 〈személy〉, aki meggy#z#dött vmir#l, aki kétségtelennek, biztosnak 
v. nagyon valószín,nek tart vmit, ill. ilyen személyre jellemz# 〈magatartás, 
érzés, meggy#z#dés stb.〉’ ❖ bizonyos lehet benne, hogy bövséges, és örökké 
tartó jutalmát, fogja venni Mennyben minden fárattságának (1772 Vajda Sámuel 

7365001, 143) | bizonyos volt Máli viszonszerelmér#l (1836 Gaal József C1788, 52) | 
hogy bizonyos légy a fel#l, hogy büneid neked megbocsáttatnak, keresztelkedjél 
meg (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | jólesik mindig és bizonyosan tud-
nom, ha elfordulok t#le, akkor is el#ttem van (1939 Kassák Lajos 9314070, 9) | A 
betegek igyekeztek megérinteni a bojtokat, abban a bizonyos hitben, hogy az 
Úr személyéb#l áradó er# meggyógyítja #ket (1993 BibliaiLex. CD1207). 

1b. (kissé rég) ’egyértelm,en meghatározott’ ❖ [az ájtatossági szokások] tsak 
bagatellák: Bagatellák-é? Próbáld-meg […] ezeket a’ bagatellákat álhatatojon 
gyakorolni? azokat naponként bizonyos órában véghez vinni? (1774 Vajda Sámuel 

7365003, 116) | [a határozatlan mód, ti. a f#névi igenév] jem bizonyos jzemélyt, 
jem bizonyos jzámot, jt a’ Magyarban bizonyos idt jem határoz (1790 F$ldi 

János C1759, 170) | [Pet#fi] bizonyos cél és utiterv nélkül, titkon eltávozott 
[Selmecr#l] (1875 e. Toldy Ferenc C4173, 180) | ha valaki az alább megjelölt csalá-
dok bizonyos tartózkodási helyét tudja (1947 Képes Szabad Föld okt. 5. C0229, 2). 

2. ’olyan 〈dolog, kül. esemény, jelenség v. cselekedet, tevékenység〉, 
amely(nek várt hatása, eredménye) kétséget kizáróan v. nagy valószín,séggel 
bekövetkezik, ill. olyan 〈eredmény, következmény stb.〉, amelyre (feltétlenül) 
számítani lehet’ ❖ E’ jzegelet kövön fekjzik jzabadjágunk, Külmben bizonyos, 
hidjük-el, rabjágunk (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 21) | bizonyos és hibázhatat-
lan hatású [szer] (1834 Kritikai Lapok C0239, 88) | [A bika] annak tartott, a kit 
elül-utol talált, Futá minden ember a bizonyos halált (1846 Arany János C0648, 7) | 
A ki szorgalommal vet, bizonyos aratása van annak ott! (1887 Baksay Sándor 

C0731, 49) | egyikük se merte volna bizonyosra venni, hogy az ereszked#t is eléri 
majd a kapaszkodó után (1892 Kacziány Géza C2471, 160) | bizonyos vereségnek 
tette ki magát (1931 Szekf: Gyula CD42) | egyáltalán nem volt bizonyos annak [ti. 
a szavazásnak] kimenetele (1994 Somogyi Éva CD58).  

2a. (rég) ’olyan 〈hely, id#, eszköz, módszer stb.〉 amely vmilyen eredményt, 
vminek a bekövetkeztét kétségtelenné v. valószín,vé teszi’ ❖ a’ náthának 
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jzintén úgy mint a’ tbb betegjégeknek bizonyos orvojjágai vagynak (1772 

Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 128) | Ki csak keresi, hol leljen Helyet egy 
valamely helyen, A földön senki sem mutat Annak egy bizonyos útat (1791 

Szentjóbi Szabó László C3958, 137) | Az emberi igaz okosságnak bizonyos próbája 
abban áll, hogy testének minden tekintetben való javát fen tudja tartani (1802–

1804 Bessenyei György¹ C1079, 32) | nints jobb […] és bizonyosabb módja a’ plánták 
részeivel való megesmerkedésnek, mint az a’ mellyet javasoltunk (1807 Diószegi 

Sámuel, Fazekas Mihály C1417, V). 
2b. (rég) ’olyan 〈személy〉, aki minden kétséget kizáróan v. nagy valószín,-

séggel elér, teljesít v. megtesz vmit’ ❖ elfogatlak benneteket-is, úgy-mint a’ 
nyilvánvaló Tolvajoknak bizonyos Párt-fogóit (1790 Dugonics András C1468, 19) | a’ 
Mária Férje lessz [Nagy] Lajos’ minden érdemeinek-is bizonyos örökösse (1791 

Szentjóbi Szabó László C3958, 192). 
3. (rég, átv is) ’〈vmely eszköz mint a vmiben való〉 megbízható, szilárd, ered-

ményt hozó 〈jártasság, készség jelképe〉, ill. ilyen jártassággal, készséggel ren-
delkez#, vmit ilyen módon teljesít# 〈ember〉’ ❖ Az Éjszaki Ámérika szélénn lev 
8 hajónak még nintsen bizonyos vezére (1781 Magyar Hírmondó C0269, 276) | ezer-
nyi madarat hullattak le a bizonyos nyilak (1851 Kuthy Lajos C2863, 70) | Eredmé-
nye bizonyos kalaúz a’ további vizsgálatban (1863 Hunfalvy Pál C2147, 277).  

3a. (kissé rég) ’vmiben való jártasságra, gyakorlottságra utaló, azt kifejez#(, 
ezért eredményt hozó) 〈cselekvés, megnyilvánulás, képesség stb.〉’ ❖ bizonyos 
és er#s lépése (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 12) | Visszacsap, és bizonyos 
vágása Barára lecsattan (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 146) | Teszen ugyan 
a’ vadász sokszor reménye feletti messze lövéseket is, de ezek csak szerencse ’s 
vaktörténet, nem pedig a’ bizonyos lövések közé tartoznak (1829 Pák Dienes 

8346003, 19) | esti id#ben […] szemeim nem látják bizonyosan az utat (1906 Krúdy 

Gyula C2831, 117). 
4. (rég) ’szilárd alapokon nyugvó, nehezen megingatható v. megzavarható, 

ill. állandó(ságot mutató) 〈dolog, jelenség〉’ ❖ E’ f pap bizonyos jövedelme 
ugyan napjába a’ Sultantól rendelt 2000. piasterekbl áll (1788 Decsy Sámuel 

C1381, 276) | Ezek-után következend királlyainknak nem vólt bizonyos lakásjok 
(1795 Dugonics András C1473, 25) | a szerkeszt#nek összes bizonyos fizetése éven-
ként 3000 peng# forint (1848 Pet$fi Sándor C0642, 147).  

5. (rég) ’biztonságot nyújtó, veszélyt#l, bajtól védett 〈kül. hely〉’ ❖ Kérdezte-
tett, hogy a hajók között mellyik legbizonyosabb a haláltól (1782 Kónyi János 

C2730, 177) | A’ fejedelemségben nem elegend#k egyedül a’ középrendek; ezeken 
kivül kell még lenni olly bizonyos helynek is, a’ hol, mint valamelly szekrény-
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ben, #riztessenek és fentartassanak a’ törvények (1833 Rédly Károly ford.–

Montesquieu 8320001, 27).  
6. (rég, átv is) ’megbízható, vkinek a bizalmára érdemes, ill. vkihez bizalmas 

〈személy(ek csoportja)〉’ ❖ Minden hálási station [ti. ott, ahol II. József meg-
száll] bizonyos ember rendeltessék (1772 Történelmi Tár 7393001, 317) | boraim 
árokat […] legtanácsosabb lessz Kis Imre Úrnak által küldened Debreczenbe 
[…], hogy azt nekem juttassa a’ legbizonyosbb ember által (1809 Kazinczy Ferenc 

C2559, 469) | A’ nyelvek a’ népek eredetének kérdésében legbizonyosabb tanúk 
és legrészrehajlatlanabb bírák (1863 Hunfalvy Pál C2147, 353) | hónaponkint hány 
forintokat küldött bizonyos-ember által az # kezéhez (1895 Móra István C3208, 

138).  
7. (fn-i mut nm-sal) ’(köz)ismert, (a szövegkörnyezetb#l) tudott, de kifejtés 

nélkül, csak utalással megjelölt 〈él#lény v. (elvont) dolog〉’ ❖ hát szép-e az a 
bizonyos szép? – Ragyogó szépség, barátom, ragyogó, mint a téli csillag. – Sz#-
ke? barna? (1846 Pet$fi Sándor C3509, 16) | vad rohamban száguld el két gatyás 
ember, egyik a bicsakló sánta pej lovon, a másik azon a bizonyos hires sárgán 
(1895 Tömörkény István 8493008, 120) | [a 20. század elején a] színdarabok és regé-
nyek a harmincéves asszony problémáját feszegették. Mennyire rettegtek a 
n#k attól a bizonyos három X-t#l! (1957 Esti Hírlap dec. 25. C0121, 5) | [Horváth 
Péter] 1988-ban elvállalta az utazási iroda berlini képviseletének vezetését 
(azon a bizonyos éjszakán ott volt a Falnál) (1998 Figyel$ okt. 8. CD2601).  

7a. (kissé rég, szépít�) ’〈(tabusítás miatt) ki nem mondott megnevezést he-
lyettesít# fn jelz#jeként〉’ ❖ A vén hajóhíd […] olyan, mint bizonyos hölgyek, 
kik minél korhadtabbak, annál drágábbak (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | a város 
fejl#dött, az utca elmaradt, sötét maradt, bizonyos hölgyek is megtelepedtek 
benne (1915 Babits Mihály CD10) | a gróf, meg az emberei lesik a bizonyos helyiség 
el#tt, ahova a király is gyalogjár, hogy mit szól a tábornagy a Gotterhaltéra 
(1937 Németh László² 9485005, 159). 

8. (htl ne-vel v. ne n.) ’〈más hasonlóktól elkülönítend#nek gondolt, de egyedi 
sajátosságokkal nem meghatározott él#lény v. (tárgyi) dolog kijelöl# jelz#je-
ként〉’ ❖ Egy bizonyos ember, a’ ki-nyári nagy melegen egéjz nap útazot vála 
[!], halálos álomban ejvén az útán egynéhány óra múlva, bolond hagymáz jzine 
alatt hala meg (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 159) | megeshetik, hogy 
a’ nevendék’ elméje egy bizonyos tárgyban csekély el#menetelt tegyen, más 
tárgyakra pedig igen alkalmatos legyen (1825 Szilasy János 8450005, 108) | még 
Debrecenben ma is élnek a k#- és csontkorszak bizonyos eszközeivel (1920 Mó-

ricz Zsigmond C6293, 143) | bizonyos f#nevek változatlan alakban tulajdonságjel-
z#ül alkalmazhatók (1937 Zsirai Miklós C4981, 88) | Volt nekem ott egy […] sz#l#-
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cs#szöm, bizonyos Kis bácsi (1957 Csathó Kálmán C1267, 203) | alkalmas-e a jelölt 
egy bizonyos állás betöltésére (2000 Magyar Hírlap nov. 8. CD09, 11).  

8a. ’〈kifejtés helyett〉 valóságbeli összefüggésekkel meghatározott min#sé-
g,(nek), ill. mérték,(nek), nagyságú(nak gondolt) 〈jelenség, sajátosság, helyzet 
stb.〉’ ❖ ha a’ hamis mammónából [= vagyonból, gazdagságból] a’ 
Szentegyházoknak valami kevés ajándékot adnak, ha egy kápolnát építtetnek, 
vagy ha bizonyos jzámú Mijeket fondálnak [ti. misealapítványt tesznek, misedí-
jat fizetnek] (1774 Vajda Sámuel 7365003, 119) | Bizonyos távolságra egy csoport 
gyalogságot láta meg (1816 Kazinczy Ferenc 8228111, 144) | bizonyos koron túl a 
leányok […] hozzájuk nem méltó férfiakat is boldogítnak kezökkel (1868 Vértesi 

Arnold C4455, 33) | Modern ember bizonyos idegenkedéssel fogadja az 
ötfelvonásos tragédiákat, a tízméteres freskókat és a huszonnégyénekes 
époszokat (1905 Juhász Gyula¹ 9284810, 36) | bizonyos ellenszolgáltatás fejében 
(1985 Krasznahorkai László 1084001, 64). 

II. fn 25A3 
1. ’megalapozott, szilárd, ténynek vehet# dolog(ra épül# tudás, hit), ill. két-

ségtelenül, bizonyosan bekövetkez# történés, jelenség’ ❖ mihelyest bizonyost 
szerzek a jövetelr#l és megtudom merre és mikor jön # felsége, azonnal meg 
fogom irni szolgabirák és dominalis perceptor [= uradalmi adószed#] 
uraiméknak (1772 Történelmi Tár 7393001, 320) | A gazdálkodásban, nézetem sze-
rint, az a legels# megkivántatóság, hogy legyen az embernek valami bizonyosa, 
s ne kelljen arról aggódnia, hogy valjon nem fárad e hiában (1858 Táncsics Mihály 

8463002, 56) | az örvényl# bizonytalant immár bizonyosra cserélted (1942 Weöres 

Sándor 9788080, 40) | E folyamat végér#l nehéz lenne valami bizonyosat s f#ként 
biztatót mondani (1998 Magyar Hírlap jún. 30. CD09, 7).  

2. (fn-i mut nm-sal) ’(köz)ismert, (a szövegkörnyezetb#l) tudott, de kifejtés 
nélkül, csak utalással megjelölt személy v. dolog’ ❖ adott annak a bizonyosnak 
olyan szert, melylyel a tehenet köröskörül kellett füstölni (1861 Eredeti népmesék 

C3086, 160) | az én jóistenem ma se bocsásson meg annak a bizonyosnak, a ki 
okozója, hogy nyomoruságból nyomoruságba jutottam! (1908 Ambrus Zoltán 

C0600, 54) | Ekkor egyszer tett a fejére kürt#kalapot, se azel#tt, se azóta, de ezt 
a bizonyosat #rzi útja emlékezetére (1926 Rákosi Jen$ 8385006, 68) | Korát nem 
illik elárulni, de azt a bizonyost megcáfolva szervezte-rendezte az eseményeket 
reggelt#l estig (1998 Magyar Hírlap jún. 9. CD09, 8).  

3. (htl ne-vel v. ne n.) ’más hasonlóktól elkülönítend#nek gondolt, de egyedi 
sajátosságokkal nem meghatározott él#lény v. (tárgyi) dolog’ ❖ a modern iroda-
lomra nézve igen fontos szövegek közül bizonyosakhoz szinte lehetetlen egye-
bütt hozzáférni, mint a közkönyvtárakban (1908 Nyugat CD10) | Egyet, akárkit, 
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vagy egy bizonyosat? (1972 Illyés Gyula 9274056, 38) | az operátoroknak az egyedie-
sít# szerepe […] lehet#vé teszi, hogy egy személyt, és egy bizonyosat jelöljünk 
meg, s megkülönböztessük (1990 Jancsó Júlia ford.–Ricoeur 2029024, 613).  

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT. ~, bizonyosabban; 
ÚMTsz. 

bizonyosan módsz 0  
’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon 

valószín,nek tart〉’ ❖ ígírt erszényedet bizonyosan megnyered (1772 Barcsay Áb-

rahám 7019032, 26) | Mendo.: Vajjon nyit é Izabella ablakot? Nunno.: Bizonyosan 
(1843 Gaal József ford.–Calderón de la Barca 8149002, 476) | azon levelekb#l, melyeket 
Lenke bizonyosan az ön utasitásából irt, úgy vettem ki, hogy ön körülbelül tá-
jékozva van anyagi helyzetünk fel#l (1882 Szathmáry Károly 8428009, 135) | Eleget 
beszélt a szegény ember, […] hogy az # leányát bizonyosan elveszesztette ez a 
vén boszorkány (1904 Benedek Elek C0935, 39) | Észre sem vették volna #t, bizo-
nyosan nem, ha Márton bácsi nem rotyog vala (1941 Tamási Áron 9701013, 29) | 
Azt sem tudjuk, [Hatvani Imre] emigrált-e, vagy sem. 1852-ben már bizonyo-
san az országban tartózkodott, ugyanis egy felkelési tervet dolgozott ki (1992 

Hermann Róbert 2012001, 54).  
J: bizonyára, biztosan. 
Vö. CzF.; ÉrtSz. bizonyos; ÉKsz. bizonyos; SzT.; ÚMTsz. 

biztos¹ mn, módsz és fn  
I. mn 12A 
1. ’ténynek, valóságnak vehet#, kétségtelennek tartható v. hitelt érdeml# 

〈dolog〉, ill. ilyen dolog által igazolt, megalapozott v. arra épül#, abból szárma-
zó’ ❖ nem épen a romlatlanságnak egyik legbiztosb jelensége-e az [ti. az asszo-
nyok tisztelete]? (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 83) | Rég nincs fel#led biztos 
híradat (1843 Vachott Sándor 8499029, 108) | ezt a legbiztosabb kutf#kb#l merem 
elmondani (1861 Férfidivatközlöny 8620001, 11) | mint biztos forrásból értesülünk 
(1881 Mikszáth Kálmán 8312032, 49) | további sorsáról nincsen biztos tudomásunk 
(1912 RévaiNagyLex. C5701, 263) | biztosra vettem, hogy [az ismeretlen] minket 
fenyeget (1948 Aczél Tamás 2052023, 73) | biztos diagnózis (1986 Losonczi Ágnes 

1095001, 65) | [A Dávid-csillag] legrégebbi biztos el#fordulása Jósua ben 
Aszajáhu egyik pecsétjén bizonyítható (1989 Berényi Gábor ford.–Scholem 2039015, 

44).  
1a. ’olyan 〈személy〉, aki meggy#z#dött vmir#l, aki kétségtelennek, bizonyos-

nak v. nagyon valószín,nek tart vmit, ill. ilyen személyre jellemz# 
〈magatartás, érzés, meggy#z#dés stb.〉’ ❖ bíztosan reményleni (1790 Orpheus 
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C1505, 158) | üdvösebb házasodáskor biztosan tudni el#re mit várhatunk, jót-e 
vagy rosszat? (1832 Fáy András¹ 8139008, 243) | György, ha engemet elveszt, nem 
fog soha megházasodni. Arról biztos vagyok (1858 Kemény Zsigmond 8235013, 43) | 
oly biztos is vagy minden dolgaidban s hol az igazság, te mindenkor tudod (1931 

Füst Milán 9161042, 17) | Abban a biztos hiszemben (1983 Cs. Szabó László 9093002, 

183). 
1b. ’egyértelm,(en meghatározott)’ ❖ a kereskedési munkában mind addig 

sikeres lépéseket tenni nem lehet, mig a szomszéd örökös tartományokkal ré-
szünkr#l […] biztos alaku kötések nem köttetnek (1833 Kossuth Lajos összes mun-

kái CD32) | A bizonytalan kontúrok helyébe biztos körvonal j# (1919 Hatvany Lajos 

9229008, 90) | A zárka a lényegi hely, ott nincs hova bújni-dugni. […] Idekint 
annak, hogy mit lehet, mit nem, nincsen biztos határvonala (1989 Konrád György 

9351007, 636). 
2. ’olyan 〈dolog, kül. esemény, jelenség v. cselekedet, tevékenység〉, 

amely(nek várt hatása, eredménye) kétséget kizáróan v. nagy valószín,séggel 
bekövetkezik, ill. amelyre v. amelynek hatására, eredményére (feltétlenül) 
számítani lehet’ ❖ a Mágnes-tü, mely a Kompájzt tejzi, megbetsülhetetlen Ta-
lálmány, melynek jegitségével a legmejzjzebb Tengerjárás is biztoJan vitethetik 
véghez (1798 Sándor István 7287087, 121) | biztos kilátással (1848 Kossuth Lajos 

C2749, 484) | a biztos halállal, elveszéssel Szemközt tekintve (1860 Jókai Mór 

8209017, 590) | rekedtség s elnyálkásodásnál melegen ajánljuk a t. közönség fi-
gyelmébe Egger dijjutalmazott, biztos hatásu mell-pastilláit (1896 Szatmár Megyei 

Közlöny 8662001, 4) | kényelmesebb, bár kevésbbé biztos eljárások (1925 

RévaiNagyLex. C5714, 508) | biztos zsákmányt (1936 Illyés Gyula 9274143, 321) | biztos 
gy#zelem (1942 Függetlenség 2203002, 2) | biztos cs#d (1997 Figyel$ jún. 5. CD2601) | 
az e-mailen küldött levél meglehet#sen sokszor elakad valahol, vagyis nem biz-
tos az adatátvitel (2000 Magyar Hírlap dec. 14. CD09, melléklet).  

2a. ’olyan 〈hely, id#, eszköz, módszer stb.〉, amely vmilyen eredményt, 
vminek a bekövetkeztét kétségtelenné v. valószín,vé teszi’ ❖ [talál] a’ beteg 
biztos orvojságot (1777 Fejér Antal 7103001, 0005) | biztos terv (1847 Eötvös József 

8126009, 22) | [az egyház] a földi boldogság legbíztosb ösvénye l#n (1863 Kazinczy 

Gábor C3171, 145) | a vizsla nem halad oly biztos nyomon, mint a vörösb#r,, ha 
zsákmányt oront [!] (1894 Fés:s György ford.–Cooper 8143003, 23) | az összehasonlí-
tó nyelvtudomány biztos módszereinek alkalmazásával (1937 Zsirai Miklós C4981, 

40) | biztos tipp (1979 Varga György 1160006, 133). 
2b. ’olyan 〈személy〉, aki minden kétséget kizáróan v. nagy valószín,séggel 

elér, teljesít v. megtesz vmit’ ❖ A csendéletre nekem vannak biztos vev#im 
(1906 Ambrus Zoltán C0591, 170) | történhet bármi, a csatár biztos kezd# az olasz 
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bajnokcsapatban (1994 Magyar Hírlap szept. 6. CD09, 16) | A lisszaboni Európa-
bajnokságon tíz versenyz#nk […] már bejutott az el#dönt#be, így biztos érmes 
(1994 Magyar Hírlap dec. 3. CD09, 28) | A nevek többsége […] a magyar színházjáró 
számára teljességgel ismeretlen, a szakért#k azonban jól tudják, hogy mind-
egyikük biztos „befutó” a saját hazájában, mindannyian „bizonyítottak” már 
(2000 Új Könyvek CD29, 200026291). 

3. ’〈vmely testrész v. eszköz mint a vmiben való〉 megbízható, szilárd, ered-
ményt hozó 〈jártasság, készség jelképe〉, ill. ilyen jártassággal, készséggel ren-
delkez#, vmit ilyen módon teljesít# 〈ember, ritk. állat〉’ ❖ Utat mutat Szily két-
séges nyájának, Mely is viszont tartja biztos kormányának (1777 Faludi Ferenc 

CD01) | biztos íjjal (1840 Vörösmarty Mihály 8524410, 377) | Sobri oly biztos löv#, a ki 
a fecskét lelövi röptében golyóval (1874–1876 Jókai Mór C2300, 55) | [Pétert] biztos, 
jó orra hamar rávezette a jó nyomra (1883 Bodon József C1127, 136) | nem vagyok 
eléggé biztos az algebrában (1903 Molnár Ferenc² 9453010, 35) | ide biztos, er#s lo-
vak szükségesek (1947 Szabad Föld márc. 9. C1537, 2) | [Rédei] kifejeli a labdát … 
Kispéter biztos lábbal rombol (1948 Népsport dec. 9. C5349, 26) | Arany László 
olyan biztos kézzel, bíráló szemmel rajzolja az alföldi földbirtokosokat, mintha 
Móricz Zsigmondtól vett volna leckét (1990 Nagy Miklós 2001030, 61).  

3a. ’vmiben való jártasságra, gyakorlottságra utaló, azt kifejez# 〈cselekvés, 
megnyilvánulás, képesség stb.〉’ ❖ A pajkos paripát olly biztosan ülték! (1831 

Pázmándi Horvát Endre 8358004, 130) | biztos szemmértékben (1838 Jósika Miklós 

8212007, 140) | E tisztán történeti, s korlátolt következmény, eseményt Zrínyi 
biztos m,érzettel epopoeai tárgygyá magasítja (1864 Toldy Ferenc 8481006, 69) | 
Hogy [Morus Tamás] az anglikán egyházat nem ismerte el, az csak biztos ítél#-
képességének tudható be (1911 Bálint Aladár CD10) | biztos formakezelés mögötti 
sekély szellemi tartalom (1992 Bakács Tibor Settenked$ 2027045, 45). 

4. (átv is) ’szilárd, masszív, stabil 〈felület, alapozás stb.〉, ill. így rögzített v. 
így álló 〈dolog〉’ ❖ lánczon biztos a’ koloncz (1825 Balla Károly C0753, 92) | a ma-
gyar sereg most az elveszés ellen biztos lábon áll Magyar ország határának 
megörzésére nézve (1848 Kossuth Lajos C2749, 178) | az állami theológiai fakultás 
biztos hídja lenne a protestáns egyházak teljes elállamosításának (1901 Ady End-

re C0535, 99) | biztosak pályái az égnek (1938 Babits Mihály 9014108, 14) | a lábam 
alatt végre ismét biztos talaj volt (1997 Magyar Hírlap aug. 23. CD09, 8).  

4a. ’szilárd alapokon nyugvó, nehezen megingatható v. megzavarható, ill. ál-
landó(ságot mutató) 〈dolog, jelenség〉’ ❖ az Orjzág Rendeinek biztos volta jem 
vólna ment minden vejzedelemtl (1791 Országgy:lési jegyzések 7452009, 619) | 
évenkint háromszáz forint biztos fizetést (1845 Eötvös József 8126004, 73) | keres-
sen Imre valami biztos állást magának (1868 Vértesi Arnold C4454, 18) | [ajánlja] 



 230 

biztos szinü piros, kék és szines fejt#it [= hímz#fonalait] (1872 Székely naptár 

1873-ra C3916, 49) | biztos lakása senkinek sincs a városban (1922 Krúdy Gyula 

CD54) | A Hiltonban […] ugyanazt a biztos szolgáltatást megkapom a föld bár-
mely pontján (1989 Konrád György 9351006, 366) | legbiztosabb megélhetési forrása 
(1990 Taar Ferenc 2001031, 65). 

4b. ’határozott(ságról), magabiztos(ságról tanúskodó) 〈mozgás, megnyilvánu-
lás stb.〉’ ❖ Biztos lépte el#tt halál, Pusztúlás, ’s az után csend, nyugalom ter,lt 
(1821 Vörösmarty Mihály 8524078, 170) | Szendereli is biztosabban énekelt azután 
másod magával (1855 Jókai Mór C2258, 40) | Biztos tekintet! El#re! Kemény tar-
tás! (1881 Csiky Gergely ford.–Molière C3179, 19) | annyira biztos magában? (1947 

Németh László² 9485004, 141) | biztos mozdulatokkal tenyérnyi széles csíkokra 
hasította [a leped#t] (1988 Lengyel Péter 9397009, 449). 

5. ’biztonságot nyújtó, veszélyt#l, bajtól védett 〈kül. hely〉, ill. olyan 〈helyzet, 
id#szak, alkalom, tevékenység stb.〉, amellyel kapcsolatban veszélyt#l, bajtól v. 
zavartól, eredménytelenségt#l nem kell félni’ ❖ [Zalán] magának bíztos 
lakásáúl, a’ Tijza’ menttében ers Várat épített (1786 Dugonics András 7087010, 

154) | biztos rév felé (1818 Szemere Pál ford.–Körner C3948, 185) | biztos id#kben 
élünk (1841 Teleki László² 8473003, 146) | [a mormota] kibujik barlangja elébe, és 
kémlel#dik, nincs-e valami veszély, biztos-e kimenni (1847 Peregriny Elek C3464, 

90) | az intézet pénzei a legbiztosabb intézetben lesznek elhelyezve (1881 Boross 

Mihály C1152, 9) | [Ábel és Eszter] mindennap találkoztak ottan [ti. a ligetben]. 
Az a hely látszott a legbiztosabbnak (1907 Gárdonyi Géza C5323, 134) | a társada-
lombiztosítás kiegyensúlyozott és biztos m,ködéséhez (1992 Országgy:lési Napló 

CD62).  
5a. ’veszélyt, bajt, kárt kizáró, vminek a biztonságát szolgáló 〈dolog, tevé-

kenység, állapot〉’ ❖ készitsenek számára […] lakatot, hogy jó bíztos rízetbenn 
légyen (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 222) | legbiztosb a vigyázat (1867 Arany János 

ford.–Shakespeare C3730, 22) | [a kutya] két hátsó lábára állva, szinte a karjaiba 
kéredzkedett végs# s biztos oltalomként (1955 Déry Tibor 9107019, 71) | Ez a szen-
zációs berendezés biztos védelem mindenféle régi vagy új autó számára (2000 

Magyar Hírlap jún. 5. CD09, 6). 
5b. (kissé rég) ’(vmit#l) óvott, védett, biztonságban lev# 〈személy v. dolog〉’ ❖ 

[a] Kerejztény Világnak Fejedelmei […] Ottomannujok’ agyarkodó 
dühöjséginek ellent állhatnának, ’s bírodalmok, ’s jaját vagyonnyokban 
biztoJJan meg-maradhatnának (1790 Laczkovics János ford.–Martinovics 7205006, 6) | 
a nemes báró nyakig ült egy kád jéghideg vízben s oly lubiczkolást vitt véghez, 
hogy Maszlaczky a szoba legszéls# szegletében sem volt el#le tökéletesen biztos 
(1854 Jókai Mór C2244, 482) | E szentélyben biztos vagy, meg ne mozdúlj (1863 Ma-
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dách Imre 8284007, 557) | A találmányok korszakában […] arany, ezüst és gyé-
mánt többé nem biztos az utánzástól (1885 Rózsaági Antal C3643, 82) | Magának a 
követnek se biztos az élete (1945 Szép Ern$ 9665040, 34). 

6. (rég) ’megbízható, vkinek a bizalmára érdemes, ill. vkihez bizalmas 
〈személy(ek csoportja)〉’ ❖ a’ maga legbiztosabb emberei tsalták meg  Felségét 
(1787 Magyar Kurír C0312, 75) | Kérlek, levelemet csak igen biztos barátainkkal 
közöld! (1839 Vörösmarty Mihály C5311, 320) | Kisérd a kapuig biztos csapattal (1877 

Csiky Gergely C1312, 94) | [a hajójegyet] biztos egyéneknek el#leg nélkül is kiadom 
(1900 Budapesti Napló márc. 4. C5243, 7).  

6a. (rég) ’ilyen személyek között szokásos(an meghitt, bens#séges)’ ❖ Bíztos: 
meg-hitt (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 22) | Sienek [= önnek] szóllítjuk egy-
mást; […] valamíg a’ nap a’ firmamentumon van; de ha onnan leszállott, a’ 
biztosabb Du [= te] áll el# (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 246) | Az az igen nagy kö-
zelség, azok a’ csaknem fülbe sugdosások, igen biztos viszonyt jellemeznek 
(1843 Athenaeum C0026, 150) | Ketten voltunk a korcsmában, jóformán, tehát biz-
tosan beszélgethettünk (1867 Tolnai Lajos C4216, 17). 

II. módsz 0 (az egész szóval nyomatékosítva is) (biz) 
’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon 

valószín,nek tart〉’ ❖ Eb bisztos nem jó; ab bisztos job lësz (1906 Bacsó Gyula 

C0706, 33) | – Ismeri Endovert? – Tegnap jöttem ott keresztül. Mért? – Ahá. 
Visszatalálna oda? – Azt hiszem… Biztos… (1936 Karinthy Frigyes ford.–Milne 

9309085, 107) | – Ez igen […] miféle bor ez? – Debr#i hárslevel,. – Van zamata. 
Ez biztos nem csuhéból van (1956 Molnár Géza 2005014, 56) | – Mit gondol, van 
élet a Marsban? – Egész biztos (1969 Mándy Iván 9420035, 509) | Az állam biztos 
hatékonyabban tudna fellépni a b,nöz#kkel szemben, ha ebben a büntet#jog 
nem szabna határt (1992 Bossányi Katalin 2027034, 36).  

III. fn 25A3 
’megalapozott, szilárd, ténynek vehet# dolog, ill. kétségtelenül, bizonyosan 

bekövetkez# történés, jelenség’ ❖ nem tudok biztosat mondani (1847 Schöpf-

Merei Ágoston 8305004, 262) | Biztost óhajt: lát s hinni még se tud (1881 Beöthy Zsolt 

C1019, 16) | Kozelka Rudi szerette a biztosat s ezért megbeszélte a felszólalókkal, 
hogy mi jusson eszükbe (1956 Huszty Tamás 2051052, 31) | csak biztosra szabad 
menni, ki kell dolgozni a legtökéletesebb el#vigyázatosság módszereit (1988 

Rátai János 1131001, 76).  
J: bizonyos. 
Ö: bomba~, halál~, holt~, maga~, t,z~, üzem~. 
ÖU: ágyú~, atom~, forma~, gránát~. 
Vö. CzF. biztos², biztosan; ÉrtSz. biztos¹; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. biztos¹; SzT. 
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biztosan módsz 0 (az egész szóval nyomatékosítva is)  
’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon 

valószín,nek tart〉’ ❖ Bíztosan: bízvást, bízottan (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 

22) | Biztosan érdekelni fog Téged, hogy Minóna télre újra Erdélybe tér vissza 
(1846 Teleki Blanka 8470003, 366) | Mi mindig mindenr#l elkésünk, Mi biztosan 
messzir#l jövünk (1907 Ady Endre C0536, 96) | mikor megszólalt a cseng#. 
Bödöméryné felsikoltott. – Na! Biztosan Hajós elvtárs jön! Tudtam! (1932 

Szathmári Sándor 9641002, 96) | – El kell pusztítani a lidércet – károgta Péntekné. 
[…] – Akkor megnyugszanak az állatok? – kérdezte a Mozdonyvezet#. – Egész 
biztosan (1986 Gion Nándor 9190003, 47).  

J: bizonyára, bizonyosan. 

bizton hsz és módsz 0 (vál)  
I. hsz 
1. (rég, átv is) ’szilárdan, biztosan, megingás nélkül’ ❖ [Hazánk] künn ha-

talmas, benn virágzó És szabad, Bizton álljon sérthetetlen Jog alatt (1842 Vö-

rösmarty Mihály 8524300, 45) | Vasderes íraki mén nyihog itt dübörögve alatta, S a 
bajnok-lever# üli bizton (1879 Szabó Dávid C3764, 109) | lépjetek bárkámba, Amely 
bizton száll a világoczeánra (1893 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso C2215, 124) | Amit én 
emeltem, mind homok volt: de nagyapám háza bizton áll (1925 Babits Mihály 

C0695, 330) | Lábunk alatt, min bizton állna, nincs föld (1933 Brassai Viktor 

9071005, 12).  
1a. (rég) ’tévedés, hiba nélkül’ ❖ ? Ivét leölti oldalárul S karcsú tollas vessz#t 

ragad. A kéz bizton emelkedik… S lel# egy almát mindenik (1853 Tompa Mihály 

CD01) | mérges nyilait Világ sarkáig oly bizton lövi, Mint czélhoz ágyu a golyót 
(1867 Arany János ford.–Shakespeare C3730, 107). 

2. ’kételkedés nélkül, bizonyossággal, meggy#z#déssel’ ❖ Hogy boldog 
leendek veled, bizton véltem (1811 Dukai Takách Judit 8117011, 66) | bizton hittem, 
s#t meg valék gy#z#dve (1861 Fábián Gábor ford.–Cicero C1644, 143) | Nem bánom 
én akármiféle. Csak […] lássam, hogy ránézhessek egy embernek az arcára, 
akir#l bizton tudom, hogy az apám (1909 Gárdonyi Géza C1849, 28) | az illegális 
halfogók bizton számíthattak bárki falubeli teljes egyetértésére, hallgatólagos 
támogatására (1980 NéprajziLex. CD47) | bizton állítható (1999 Figyel$ júl. 29. 

CD2601).  
3. (rég) ’határozottan, (maga)biztosan, ill. félelem, aggodalom nélkül, nyu-

godtan, bátran’ ❖ Bizton tekintem mély sirom éjjelét! Zordon, de oh nem, nem 
lehet az gonosz (1810 Berzsenyi Dániel CD01) | a levágott teve husát bizton a ver#-
fényen hagyhatják; a légy be nem köpi (1851 A Falu Könyve C1667, 114) | [a fiú] 
bátran lépett a török úr elé, s a nélkül, hogy legkevésbbé zavarba jönne, bizton 
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megszólítá (1853 Jókai Mór C2241, 192) | Fadgyas úr, a pap, bizton lépked fekete 
papi ruhájában (1882 Tolnai Lajos C4198, 20) | az élet mély erd#inek éjén Bizton 
hajlítsd szívemre szívedet (1919 Juhász Gyula¹ C2454, 176).  

4. (rég) ’(veszélyekt#l, ártó szándéktól) védve, biztonságban’ ❖ már a’ csapat 
épen elérte A’ ragyogó sátort, mellyben közepette hadainak xr nélkül bizton 
nyugodott a’ táboros Amhát (1827 Vörösmarty Mihály 8524384, 164) | Oh, te szív, te 
szív, te csalfa, Háladatlan! […] Lám, e mellnek bizton voltál Rejtekében, 
Bekeríte csontfalával Bástyaképen (1843 Pet$fi Sándor C3506, 42) | minden fenye-
getést#l bizton (1863 Jókai Mór C2274, 65) | a folyócska vala mostan áradt, Lónak 
is a sodra veszedelmes járat; Nézte Lajos; nincs-e porondja, füzesse; Hol sere-
gét holnap bizton átvezesse (1879 Arany János C0657, 297) | olyan magaskápájú 
nyereg volt az, hogy bizton ülhetett volna benne [Vica] (1901 Gárdonyi Géza 

C1835, 41).  
II. módsz (kissé rég) 
’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon 

valószín,nek tart〉’ ❖ Hivatlak, és te késedelmezel; Parancsolok, ’s te bizton 
elmaradsz (1838 Vörösmarty Mihály 8524405, 236) | Keskeny utcza, – nyitott ablak, 
– Ott bizton szép lánykák laknak! (1879 Bartók Lajos C0874, 9) | [a vendég] nagy 
bizalmasan közeledett a kasziros n#höz. Bizton a legújabb szeret#je (1913 Babits 

Mihály C0694, 211) | A sok tízezer között bizton van néhány száz, aki ezzel leg-
alább is mint lehet#séggel tisztában van (1927 Sinkó Ervin CD10) | megoldás egy-
szer bizton lesz (1998 Magyar Hírlap máj. 23. CD09, 15).  

ÖE: ~-bátran. 
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. 

bízvást hsz és módsz  
I. hsz 0 (rég) 
1. ’nyugodtan, bátran, félelem nélkül’ ❖ [a veszett kutyák által megharapott 

emberek] többire pedig szelidebbek, úgy hogy bizvást járhatni és bánhatni vé-
lek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 199) | Szólj bizvást, felel a’ gy#z# 
seregek’ fejedelme, T#lem, ’s h#simt#l követ és h, szolga ne féljen (1823–1824 

Vörösmarty Mihály 8524375, 56) | mintha mondaná [a kisdedek #rangyala]: „E nyá-
jat én oltalmazom” – Kinyujtja sz,z kezét –: Igy bízvást, nyugton alhatom 
(1855 Ney Ferenc 8335029, 262).  

2. ’kételkedés nélkül, bizonyossággal, meggy#z#déssel’ ❖ Kvessem-é bizvást 
adott tanátsodat? Vagy próbára vessem még minden szavadat? (1772 Bessenyei 

György¹ C1075, 68) | ha két intézetnél, két kisérletnél látunk akár hasonló, akár 
különböz# eredményeket, azokra bizvástabb támaszkodhatunk (1844 Pesti Hírlap 
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CD61) | nem mervén bizvást remélni, hogy köztetek szószólóm akad, magam 
vagyok kénytelen szószóló lenni magamért (1848 Pet$fi Sándor C1573, 437).  

II. módsz 0 (vál) 
’〈annak kif-ére, hogy a beszél# vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon 

valószín,nek tart〉’ ❖ fel-jegyzek azonban némely kzönjéges oktatájokat, 
mellyeket minden tejtes és hizott gyermekeknél bizváJt követhetnk (1772 

Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 222) | [e színm,] bízvást megérdemelte … 
az elismerést (1880 Beöthy Zsolt C1021, 87) | Annyit járkált már a zöldposztóval 
bevont asztal körül, hogy bizvást ötször is hazaérhetett volna (1925 Kosztolányi 

Dezs$ 9359017, 411) | a mindenáron népszer,ségre törekv#, csapatmunkára kép-
telen tanár bízvást megronthatja egy kiváló osztályf#nök és osztálya kapcsola-
tát (1988 Beke Kata 1012001, 43).  

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. 
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Összegzés 

Disszertációm a magyar szótárírásban új m,fajt képvisel# Nszt.-ben vég-

zett munkám mintegy tízévnyi tapasztalatait foglalja össze. A dolgozat sok te-

kintetben eltér a doktori disszertációk hagyományos-megszokott formájától, de 

talán meg tudja mutatni azt, hogy a lexikográfiai munkának feltétele egyfajta 

elméleti alapvetés, és megkerülhetetlen velejárója az aprólékos szemantikai és 

grammatikai elemz# munka. A szótárírást tehát nem a kutatás hiánya külön-

bözteti meg a nyelvtudomány egyéb területeit#l, hanem az a sajátos nyelv, 

amellyel err#l számot ad. 

A dolgozat három nagy részb#l áll. Els# fejezetében a m,faji sajátosságo-

kat és a szótári el#zményeket vizsgálom, valamint ismertetem a szerkesztési 

szabályzat keletkezéstörténetét. A másodikban – a mögöttük meghúzódó elmé-

leti és gyakorlati megfontolásokkal együtt – bemutatom az általam kidolgozott 

lexikográfiai-szerkesztési koncepciót, amelynek alapján a tényleges szótárírás 

folyik. Err#l a munkáról adnak számot a dolgozat harmadik fejezetét alkotó 

m,helytanulmányok és a bennük tárgyalt szócikkek. E szócikkek címszavuk 

szófaji meghatározottságai miatt különösen is alkalmasak arra, hogy képet 

adjanak arról, hogy az Nszt. – számos lexikográfiai-módszertani újdonsága 

mellett – nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében is megújítja a magyar 

szótárírást. A korpuszalapú, adatoló szótár – különösen ezekben a szótípusok-

ban – igen jelent#s mennyiség, nem fiktív adat elemz# értékelésével a gram-

matika területén is alá tud támasztani vagy el tud bizonytalanítani tendencia-

ként érzékelt jelenségeket, és a m,fajra jellemz# besorolási-döntési kényszer 

miatt felszínre hoz és verbalizál számos olyan kérdést, amely ugyan a nyelvtan 

tárgykörébe tartozik, de kérdésként eddig nem feltétlenül fogalmazódott meg a 

grammatikusok számára. 

Amikor a szerkesztési szabályzat els# változatát küls# körülmények miatt 

kényszer,en módosítanom kellett, a szótár gyorsabb elkészítésének igénye, 

ugyanakkor nagyszótári m,fajának axiomatikus volta határozták meg azokat a 

kereteket, amelyek között – mérlegelve a különböz# lexikográfiai lehet#ségeket 

és módszereket – a szótári koncepció végs# formáját kialakítottam. Ezt elvi 
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megfontolások mellett gyakorlati szempontok is er#teljesen befolyásolták. E 

szempontok között nemcsak az szerepelt, hogy a szerkesztési szabályzatnak 

tükröznie kell a szótár rendszerszer,ségét, hogy a feldolgozandó anyag váloga-

tásában és feldolgozásában lehet#vé kell tennie ad hoc megoldások helyett egy-

séges szemléletet érvényesítését, hanem hangsúlyos volt az is, hogy legyen al-

kalmas arra, hogy a lexikográfiai tapasztalatokkal nem rendelkez# szótári 

munkatársak a nagyszótári munka során biztonsággal elsajátíthassák a szótár-

írást. Hogy a szabályzat a benne kirajzolódó lexikográfiai koncepcióval együtt 

eleget tud-e tenni a maga által szabott elvárásoknak, arról az elkészült szótári 

kötetek adhatnak számot. 
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