Helyesírás
KÖNYVISMERTETÉS TIMKÓ GYÖRGY TOLLÁBÓL
Az Osiris Kiadó igen tiszteletre méltó vállalkozásba
fogott: A Magyar Nyelv Kéziszótára címmel egy
olyan tízkötetes könyvsorozatot kíván megjelentetni, melyhez hasonló még nem jelent meg hazánkban. Érdemes áttekinteni a tervezett kötetetek címeit: Helyesírás, Idegen szavak szótára, Nyelvtan,
Nyelvtörténet, Nyelvhelyesség, Szólások és közmondások, Szövegalkotás, stílus, Nyelvváltozatok, Szinonimaszótár, Értelmező szótár.
A tervezett kötetek témái alapján azt lehet mondani, ilyen tárgyú könyvek már megjelentek, és
többnyire kaphatók is, akkor mi ebben az új? Minden bizonnyal a teljességre való törekvés igénye.
Abban az értelemben is, hogy egységes kötetekben és egységes stílusban legyenek olvashatók, és
még abban is, hogy írásbeliségünk minden oldalát
feltérképezve minden vitás kérdésünkben legyen
hová fordulnunk. Valahogyan úgy, mint ahogyan
az enciklopédiákat, lexikonokat használjuk. Minden bennünket érdeklő kérdésre egy helyen kaphassunk választ – olyanokra is, amelyek a korábban
megjelent kötetekben még nem olvashatók.
A sorozat első kötete – a Helyesírás – alapján
megelőlegezhetjük bizalmunkat, hogy valóban
hiánypótló, gyakorlatias és teljességre törekvő sorozat lesz ez.
A Helyesírás kötet szerzőpárosa – Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila – vállalkozott arra, hogy az 1984
óta – társadalmunkban, szókincsünkben és írásgyakorlatunkban – bekövetkezett változásokat figyelembe véve, hasznos útbaigazítást adjon a helyesírással behatóbban és hivatásszerűen foglalkozóknak.
Kézbe véve a Helyesírás most megjelent kötetét, imponálóan nagy könyv: 1540 oldalas, amely
„mindössze” két részből áll, ugyanúgy, ahogyan
az akadémiai helyesírás szabálya is felépül: szabályzatból és szótárból. Az akadémiaiban a szabályzat
118 oldalon, ebben a könyvben 401 (kisebb betűvel
szedett) oldalon tanulmányozható. A szótári rész
azonban csak az Akadémiai Kiadó Magyar helyesírási szótárával vethető össze: abban mintegy 140
ezer szó és szókapcsolat található, ebben 47 186
szócikkben 213 974 szó, szóalak, kifejezés és tulajdonnév. Ehhez járul még 13 559 elválasztási és
4789 kiejtési minta, valamint 101 689 utaló.
Azonban ez nem új szabályzat, nem az akadémiai
szabályzatot írja felül, hanem azt gyakorlatiasan
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magyarázza, és az ott nem szabályozott kérdésekre
is igyekszik – A magyar helyesírás szabályai 11. kiadásának szellemében – választ adni.
A két szaklektor személye – Fábián Pál és Szathmári István – is biztosíték arra, hogy ez a minden
elismerésre méltó munka nem új szabályzat. Tehát
szó sincs arról, hogy mától csak ezt kell használni
(természetesen önállóan is megállja a helyét, hiszen
minden benne van, ami az akadémiai szabályzatban). Azonban akinek gondja van az akadémiai
szabályzat egy-egy pontjánál, vagy értelmezési
nehézségei merülnek fel, esetleg nem talál szabályt, magyarázatot vitás kérdésére, lapozza fel ennek
a kötetnek oda illő fejezetét, és biztosan megnyugtató választ talál. Ugyanez mondható el a szótári
részről is: továbbra is teljes értékű a Magyar helyesírási szótár, de ha az érdeklődő abban nem találja
meg a keresett szóalakot, lapozza fel ezt a kötetet.
Más elrendezésben talán, de biztosan megtalálja.
Melegen ajánljuk minden nyomdának, nyomdásznak, nyomdai bedolgozónak, kézirat-előkészítőnek, korrektornak és természetesen másnak is, hogy vásárolja meg a Helyesírást, mert ez
a könyv régóta várt, hiányolt és nélkülözhetetlen
„munkaeszköz”.

