Előszó

A magyar nyelv nemzeti kultúránk legfőbb hordozója, a világ
magyarságának legjelentősebb összetartó ereje. Féltve őrzött
kincs mindazok számára, akiknek ez az anyanyelve. Miért ne
őriznénk, óvnánk minden erőnkkel? A helyes őrzése, vigyázása és féltése ennek a felbecsülhetetlen értéknek elsősorban az,
ha megismerjük. Ezért feladatunk e szépséges nyelv rejtett és
elfeledett értékeinek felismerése és elsajátítása. A felfedezésnek, a megismerésnek számtalan formája van, ezek közül az
egyik, hogy fejtörőkön keresztül csiszoljuk, gyarapítjuk ismereteinket édes anyanyelvünkről.
Az Anya – nyelv – kincs című rejtvénykönyv 44 totósorának
616 kérdése ezt a célt szolgálja. Nyelvünk olyan érdekességeinek, titkainak a megismertetése, felcsillantása, melyekre a
mindennapi beszéd, olvasás során nem is gondolunk.
A rejtvények még ma is – globalizáló, digitalizált világunkban – népszerűek. Nincs olyan ember, legyen fiatal vagy idős,
aki ne szeretné próbára tenni tudását! Mindenkit örömmel tölt
el egy-egy helyes válasz–felelet megtalálása, és mindenki bosszankodik, ha nem sikerül a jó választ megadnia. A totósorok
kérdései azért különlegesek, mert a kérdés alatt a három válasz közül egy biztos helyes.
Az anyanyelvi ismereteken túl – sajátos módon szavakon
keresztül – műveltségnövelésre, a távoli világok megismerésére is kiválóan alkalmas az Anya – nyelv – kincs című kötet. Képzeletbeli utazást tehetünk távoli földrészekre, hogy szemügyre
vegyük az ott élő különleges állatokat. A kötet rádöbbenthet
bennünket, hogy mi magyarok sem a világtól elzártan éltünk
az elmúlt évszázadokban; a Föld minden részéről nyelvünkbe
került különös hangzású szavak bizonyítják ezt. A kötetből felsejlenek szemünk előtt magyar nyelvünk évszázadai, megismerhetjük a Kárpát-medencei magyar nyelvterület nyelvjárási,
népnyelvi szavait.
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Különösen fontos, hogy a kötetet lapozgató, olvasgató fiataloknak játékos módon fejlődik a szövegértése, kialakul a nyelvi összpontosítás készsége, ma oly divatos szóval erősödik a
nyelvi kompetencia.
A TINTA Könyvkiadó, a legnagyobb magyar egynyelvű szótárkiadó, örömmel bocsátja közre ezt a szavakat középpontba
állító feladatgyűjteményt. A TINTA Könyvkiadó gazdag tartalmú szótárai bőségesen kínáltak alapanyagot a könyv totósoraihoz. A szerkesztőnek a bőség zavarával kellett megküzdeni,
egy-egy szótárból sokkal több kérdéssort tudott volna összeállítani, mint amennyi végül is bekerült a kötetbe.
A könyv végén minden feltett kérdésre megtalálja az olvasó
a helyes választ, így saját maga ellenőrizheti nyelvi ismereteit,
műveltségét.
A szerkesztő szándéka szerint a ,,rejtvényfejtés’’ egyénileg
és csoportban, kisebb társaságban is végezhető. A ,,társas játék’’ különösen fontos napjainkban, mikor sajnálatosan kevés
időt töltenek el önfeledten, közösen barátok, családtagok.
A  kötet kérdéssorai többfélék. Vannak egészen könnyen
megválaszolhatók – ezeket fiatalabb diákoknak szántuk –, és
vannak bizony nehezebben megfejthető nyelvi feladványok.
Némelyek esetében a jó válasz megadásához némi nyelvbúvárkodásra is szükség van. A kötet összeállítói javasolják, hogy a
kutakodást a rejtvényfejtők a TINTA Könyvkiadó szótáraiban
kezdjék, ugyanis mindegyik feladatsornak ezek a szótárak
voltak a forrásai. A szerkesztők célja az is, hogy rávilágítsanak
arra, hogy a magyar nyelv sok-sok rejtettnek hitt értéke föllelhető szótárakban, nyelvi kézikönyvekben. Mindenki maga
dönti el, hogy megelégszik-e nyelvünk egyszerű használatával, vagy igyekszik pallérozottan, színesen, pontosan kifejezni
magát.
Jó ,,totózást’’, kellemes szórakozást, eredményes szókincsfejlesztést, sok-sok örömöt kíván a szerkesztő.
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