
Egynyelvű szótárak 

A magyar nyelv pontosabb elsajátításához sokféle szótár áll a rendelkezésünkre. A szavak jelentésével 
az értelmező szótárak, eredetükkel pedig az etimológiai szótár foglalkozik. Van szinonimaszótárunk, 
kiejtési és gyakorisági szótárunk, szólásgyűjteményeink, írói-költői szótáraink, rétegnyelvi szótáraink, 
tájszótáraink és nyelvatlaszunk. 

Az első magyar egynyelvű szótárak a 18. század végétől tűntek fel. Baróti Szabó Dávid 1784-ben 
megjelent Kisded szótár című gyűjteménye az akkori ritka, többnyire nyelvjárási eredetű szavakat 
gyűjtötte össze. Kresznerics Ferenc kétkötetes Magyar Szótára (1831–1832) 80 ezer magyar szót és 
szószármazékot tartalmazott. A 19. században jelent meg az első kimondottan nyelvjárási szótárunk, a 
Magyar Tudós Társaság által kiadott Magyar tájszótár (1838). A század legjelentősebb szótára Czuczor 
Gergely és Fogarasi János hatkötetes műve, A magyar nyelv szótára (1862–1874), mely Bárczi Géza és 
Országh László A magyar nyelv értelmező szótára (1959–1962) című hétkötetes munkájáig a 
legnagyobb magyar szótár volt. 

 

A LEGFONTOSABB EGYNYELVŰ SZÓTÁRAINK: 

Értelmező szótárak: 

• A magyar nyelv értelmező szótára I – VII. (1959-62): 
o 58 ezer címszóban több mint 200 ezer szótári adatot tartalmaz 
o a szavak jelentésének értelmezésén kívül megadja azok stílusminősítését is, ezzel 

felhasználásuk lehetőségére utal 
• Magyar értelmező kéziszótár I-II. (1972): 

o Címszavainak száma 70 ezer 
o Szóanyaga elődjéhez képest frissebb, élőbb 
o Újabb, 2003-as kiadása 5 ezer új címszót tartalmaz 

 

                            

• A magyar nyelv nagyszótára – ez a legújabb, folyamatosan jelenik meg, 20 kötetre 
tervezik, most az 5.-nél tartunk. Szerkeszti az MTA Nyelvtudományi Intézete. Kb. 110 000 
szócikk 

• Képes értelmező szótárak, ezen belül vannak gyerekeknek szóló, gazdagon illusztrált, 
szórakoztató szótárak (pl. Tesz-Vesz) 

 

 



Történeti szótárak 

• A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-III. (1967-76): 
• szavaink eredetéről szerezhetünk nyelvtörténeti és művelődéstörténeti 

ismereteket 

 

• Magyar utónévkönyv 
• Földrajzi nevek etimológiai szótára 

 

Speciális szókincsek szótárai:  

• Magyar szlengszótár (1998) 
• Netszótár 
• írói szótárak, pl. Petőfi-szótár    

 
 
 
 

• tájszótárak  

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéb praktikus szótárak, a mindennapi írásbeli kommunikációban nagy hasznukat vehetjük: 

• Magyar helyesírási szótár 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Magyar szinonimaszótár (1978) 
o 30 ezer rokon értelmű lexikai egységet tartalmaz 
o olyan szavakat kereshetünk benne, melynek jelentése közel áll egymáshoz 

 
• Magyar szókincstár (1999): rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára 
• Rövidítések szótára 
• Idegen nevek kiejtési szótára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Érdekesség: Közhelyszótár (1985) 

 

 

A szócikk 

A szótárak kiemelt szedésű címszavakat tartalmaznak betűrendbe sorolva. A címszavakat rövid 
ismertetés vagy a szó magyarázata követi. A szótárakban jeleket és rövidítéseket is alkalmaznak, ezek 
magyarázatát általában a könyv elején találjuk.

 

Online egynyelvű szótárak: nyelvtan.webnode.com  


