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A Tinta e-Book könyvtár/lexikontár címei: 
 
  Név / cím  Részletes leírás az 

adatbázisoknál, 
lexikonoknál 

Szerző, 
szerkesztő 

Alcím 

1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stilisztikai 
fogalom magyarázata, 
értelmezése irodalmi 
példákkal szemléltetve 

Szathmári 
István 
(főszerkesztő) 

A retorikai és 
stilisztikai 
alakzatok 
kézikönyve 

2 Családnevek 
enciklopédiája 

1.230 családnév 
enciklopédikus, részletes 
bemutatása: gyakoriság, 
eredet, változási 
folyamat, jelentés, 
földrajzi elterjedtség 

Hajdú Mihály 
(szerző) 

Leggyakoribb 
mai 
családneveink 

3 Ellentétes 
jelentésű szavak 
adatbázisa 

13.700  szó ellentétes 
jelentésű párjai, 
szemantikai és 
jelentésbeli 
csoportosítással, 18.750 
jelentéssorral 

Temesi Viola 
(szerző) 

Ellentétes 
jelentésű 
szavak szótára 

4 Értelmező szótár 
+ 

16.000 szócikkben nyelvi 
információhalmaz, 
magyarázatok, 
példamondatok, 
eredetek, szinonimák, 
ellentétek, 250.000 
nyelvi adat 

Eőry Vilma 
(főszerkesztő) 

Értelmezések, 
példamondatok, 
szinonimák, 
ellentétek, 
szólások, 
közmondások, 
etimológiák, 
nyelvhasználati 
tanácsok és 
fogalomköri 
csoportok 

5 Etimológiai szótár 8670 magyar szó és 275 
toldalék + 11585 
származékszó eredete, 
időrendi és eredet  
szerinti csoportosítással 

Zaicz Gábor 
(főszerkesztő) 

Magyar szavak 
és toldalékok 
eredete 

6 Idegenszó-tár 28.000 idegen szó 
magyarázata és eredete 
részletesen bemutatva 
szakterületi jelzésekkel 

Tótfalusi István 
(szerző) 

Idegen szavak 
értelmező és 
etimológiai 
szótára 

7 Keresztnevek 
enciklopédiája 

100 férfi és 100 női név 
részletes bemutatása, a 
név eredete, 
védőszentjei, névnapja, 
gyakorisága, becézése, 
rokon nevei, női és férfi 
párja, idegen nyelvi 

Fercsik 
Erzsébet, Raátz 
Judit (szerzők) 

A leggyakoribb 
női és 
férfinevek 
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megfelelői 

8 Kiejtési szótár 40.000 idegen név és 
kifejezés helyes kiejtése, 
nyelvkereső 
algoritmussal, a függelék 
38 nyelvnek írja le a 
legfontosabb hangtani és 
kiejtési szabályait. 

Tótfalusi István 
(szerző) 

Idegen nevek, 
szavak, 
kifejezések és 
szólások helyes 
kiejtése 

9 Közgazdasági 
helyesírási szótár 

120.000 közgazdasági 
szakszó helyesírása; 
közte: közgazdasági 
terminusok, az elméleti 
közgazdaságtan 
szókincse, 
gazdaságtörténeti és 
elmélettörténeti 
szakszavak, 
közgazdasági jellegű 
közmondások, 
szólásmondások 

Bárányné 
Szabadkai Éva, 
Mihalik István 
(szerzők) 

Szakszavak, 
kifejezések, 
szókapcsolatok 
és rövidítések 
gyűjteménye 

10 Magyar értelmező 
szótár diákoknak 

16.000 szócikkben, a 
szavak magyarázata, 
példamondatokkal, 
40000 jelentés, 55000 
példamondat, 500 
irodalmi idézet, a 
címszavak között a 
mindennapi nyelv szavai, 
elavult, régi és 
napjainkban keletkezett 
szavak 

Eőry Vilma 
(főszerkesztő) 

Szómagyarázat
ok 
példamondatok
kal 

11 Magyar és idegen 
nyelvi rövidítések 
adatbázisa 

12000 magyar és idegen 
nyelvű rövidítés: 
feloldása,  forrásnyelve, 
szakterülete,  kifejtése, 
magyarázata és 1100 
utalás 

Bicsérdy Gábor 12 000 magyar 
és idegen 
nyelvű 
rövidítés, 
mozaikszó 
feloldása és 
magyarázata 

12 Magyar helyesírási 
szólista 

80000 magyar szó és 
szókapcsolat helyesírása 

Kiss Gábor 
(szerkesztő) 

  

13 Magyar igei 
vonzatszótár 

5500 ige 16400 
vonzatkerete szemantikai 
markerekkel 

Kiss Gábor, 
Kiss Márton 
(szerkesztők) 

  

14 Magyar 
szókapcsolatok, 
kollokációk 
adatbázisa 

7500 gyakori 
szókapcsolat 
magyarázata, a 
szakterületek jelzésével a 

Temesi Viola 
(szerkesztő) 
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szókapcsolatok a 
köznyelvből, szaknyelvből 

15 Magyar szólások, 
közmondások 
adatbázisa 

14000 szólás, 
közmondás, 
helyzetmondat 
magyarázata, stilisztika 
jelzéssel, a típus 
feltüntetésével 
fogalomköri 
csoportosításban is 

Bárdosi Vilmos 
(szerző) 

fogalomköri 
szómutatóval 

16 Magyar tájszavak 
és népies lexikai 
elemek adatbázisa 

25000 tájszó és népies 
szó magyarázata 
köznyelvi értelmezése, 
gyakran ekvivalens 
szinonim szóval 

Tinta 
Könyvkiadó 

  

17 Nyelvművelő 
kéziszótár 

5000 gyakran hibásan 
használt nyelvi jelenség 
magyarázata, helyes 
megfelelője; 
nyelvhelyességi, 
helyesírási, nyelvtani, 
stilisztikai tudnivalók 

Grétsy László, 
Kemény Gábor 
(szerkesztők) 

  

18 Ötnyelvű 
párhuzamos szó 
gyakorisági 
adatbázis 

Az 5 nyelv: magyar,  
angol, francia, német, 
spanyol, a leggyakoribb 
6000 szava 

Temesi Viola 
(szerkesztő) 

  

19 Régi magyar 
szavak magyarázó 
adatbázisa 

19000 régi, elavult, 
elavulóban lévő és kihalt 
szó magyarázata, 
értelmezése 26000 
szemantikai csoportba 
rendezve 

Kiss Gábor 
(főszerkesztő) 

Kihalt, 
elfeledett és 
kiveszőben lévő 
szavak, 
szóalakok és 
szójelentések 
magyarázata 

20 Szinonimák, rokon 
értelmű szavak 
adatbázisa 

25000 címszó köré 
csoportosítva 80000 
szinonima 400000 
előfordulással 
szemantikai csoportokba 
rendezve 

Kiss Gábor 
(főszerkesztő) 

Rokon értelmű 
szavak, 
szólások és 
ellentétek 
szótára 

21 A kommunikáció 
nyelvészeti 
aspektusai 

  Gecső Tamás, 
Sárdi Csilla 
(szerkesztők) 

  

22 A magyar mondat   Brassai Sámuel 
(szerző) 

  

23 A magyar 
nyelvtudomány 
történetéből 

  Szathmári 
István (szerző) 
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24 A magyar 
stilisztika 

  Szathmári 
István (szerző) 

A kezdetektől a 
XX. század 
végéig 

25 A nyelvtől a 
stílusig 

  Kemény Gábor 
(szerző) 

 Válogatott 
tanulmányok, 
cikkek 

26 A retorikai-
stilisztikai 
alakzatok világa 

  Szathmári 
István 
(főszerkesztő) 

  

27 A szakfordítások 
lektorálása 

  Horváth Péter 
Iván (szerző) 

Elmélet és 
gyakorlat 

28 Anglisztika és 
amerikanisztika 

  Frank Tibor, 
Károly Krisztina 
(szerkesztők) 

Magyar 
kutatások az 
ezredfordulón  

29 Az alakzatok 
szöveg – és 
stílusteremtő 
szerepe Parti Nagy 
Lajos 
költészetében 

  Domonkosi 
Ágnes (szerző) 

Az alakzatok 
világa 

30 Bevezetés a nyelvi 
kép stilisztikájába 

  Kemény Gábor 
(szerző) 

  

31 Diskurzus a 
grammatikában – 
grammatika a 
diskurzusban 

  Keszler 
Borbála, Tátrai 
Szilárd 
(szerkesztők) 

  

32 Jel és jelentés   Gecső Tamás, 
Sárdi Csilla 
(szerkesztők) 

  

33 Lexikai folyamatok 
egy- és kétnyelvű 
közegben.  

  Navracsics 
Judit, Lengyel 
Zsolt 
(szerkesztők) 

Pszicholingviszti
kai 
tanulmányok II.  

34 A mentális 
folyamatok a 
nyelvi 
feldolgozásban 

  Navracsics 
Judit, Szabó 
Dániel 
(szerkesztők) 

Pszicholingviszti
kai 
tanulmányok 
III. 

35 Nyelv és fordítás   Klaudy Kinga 
(szerző) 

Válogatott 
fordítástudomá
nyi 
tanulmányok 

36 Nyelv, beszéd, írás   Navracsics 
Judit 
(szerkesztő) 

Pszicholingviszti
kai 
tanulmányok I.  
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37 Nyelvelmélet – 
nyelvhasználat  

  Gecső Tamás, 
Sárdi Csilla 
(szerkesztők) 

  

38 Nyelvi mítoszok, 
ideológiák, 
nyelvpolitika és 
nyelvi emberi 
jogok Közép-
Európában 
elméletben és 
gyakorlatban 

  Hires-László 
Kornélia, 
Karmacsi 
Zoltán, Márku 
Anita 
(szerkesztők) 

A 16. Élőnyelvi 
Konferencia 
előadásai.  

39 Nyelvideológiák, 
attitűdök és 
sztereotípiák 

  Borbély Anna, 
Vančoné 
Kremmer 
Ildikó, Hattyár 
Helga 
(szerkesztők) 

A 15. Élőnyelvi 
Konferencia 
előadásai 

40 Nyelvvesztés, 
nyelvjárásvesztés, 
nyelvcsere 

  P. Lakatos 
Ilona, T. 
Károlyi Margit 
(szerkesztők) 

  

41 Produktivitás és 
analógia a 
szóképzésben: 
elvek és esetek 

  Ladányi Mária 
(szerző) 

 

42 Stíluseszközök és 
alakzatok 
kislexikona 

  Szathmári 
István (szerző) 

  

43 Szöveg és típus   Tolcsvai Nagy 
Gábor 
(szerkesztő) 

Szövegtipológiai 
tanulmányok 

44 Szöveg, 
szövegtípus, 
nyelvtan 

  Tátrai Szilárd, 
Tolcsvai Nagy 
Gábor 
(szerkesztők) 

  

45 Vállalkozók 
európai 
fogalomtára 

  Molnár István, 
Iványi György 

2000 fogalom a 
vállalkozások és 
az Európai Unió 
szóhasználatáb
an 

46 Bevezetés a 
nyelvtudományba 

  Kálmán László, 
Trón Viktor 

  

 


