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A nyelv és ezen belül a szó-
kincs mindig változik. A ré-
gi szavak kihalnak, ezzel
párhuzamosan új szavak
keletkeznek. Az újak leg-
többje széles körben elter-
jed. Van azonban a szavak-
nak egy izgalmas kisebb
csoportja, amelynek tagjai,
igaz, megszülettek, de nem
honosodtak meg nyelvünk-
ben. A Szómúzeum szótár-
szerû elrendezésben közel 2000 ilyen
rövid életû nyelvi elemet tartalmaz.
Ezeknek néhány jellemzõ csoportja: 

– a szó lényegére tapintó
magyarítások, pl.: tengõdi:
proletár; étnök: pincér; száj-
pír: rúzs;  

– a természettudomány
mosolyt fakasztó nevei, pl.:
röstnök: lajhár; ugrány:
kenguru; kebel: szinusz,
éleny: oxigén; 

– mulatságos régi orvosi
mûszavak, pl.: alfelpöfeteg:
aranyér; 

– meghökkentõ intézmény- és szer-
vezetnevek, pl.: Balaton Lecsapoló Tár-
sulat, Sírásó Ifjak Társasága; 

– a magyar múlt bizonyos szóerek-
lyéi, pl.: hazánk Hektora: Zrínyi Miklós;
apostoli bitor: Ferenc József, a magyar
Golgota: Arad; 

– a délibábos nyelvészet szófejtései,
pl.: Istókhalma: Stockholm; Kard-Hágó:
Karthágó; Magyar rét: Madrid. 

Hajdu Endre több éves gyûjtõmun-
kával állította össze a Szómúzeumot.
Lapozgatása a felfedezés és a rácsodál-
kozás örömét jelenti mindazokak, akik
érdeklõdnek nyelvünk gyakran furcsa
és mulattató értékei iránt. A szótárt il-
lusztrációk teszik szemléletessé, hasz-
nálatát két szómutató segíti. 

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat
5. tagja 124 oldal, A/5, puhafedeles.
Ára: 990 Ft.

Az Országos Széchenyi Könyvtár, az
Ipoly Erdõ Zrt. és az Országos Erdé-
szeti Egyesület együttmûködésében
megszületett Erdészeti Lapok digitá-
lis archívuma az 1862-es teljes évfo-
lyammal gazdagodott.

A szakmai és nemzeti közkincset,
kulturális örökséget mindenki számára
elérhetõvé tévõ digitális archívum
újabb nagy jelentõségû tartalomfejlesz-
tési lépése, hogy a hazai erdészeti szak-
tudást méltán õrzõ lapmatuzsálem ed-
digi 146 éves útját elindító legelsõ 1862-
es évfolyama – híven õrizve az eredeti
kiadás arculatát – a világhálón keresztül
mindenki számára elérhetõvé vált.

A teljes évfolyam és a késõbbiekben
feltöltésre kerülõ összes többi, méltán
tarthat érdeklõdésre számot az erdész-
szakma egésze, vagy akár a gazdálko-
dástörténeti kutatók, a könyvészeti rit-
kaságok kutatói irányából is. De bárki

részérõl, aki legalább virtuálisan át sze-
retné érezni, milyen egy 1862-ben
nyomtatásra került és hazánk második

legrégebbi folyamatosan megjelenõ
szakfolyóiratát forgatni, lapozgatni.

Az Országos Széchényi Könyvtár és
a Magyar Elektronikus Könyvtár Egye-
sület e nagy ívû törekvést továbbra is
ez irányú szakmai hátterével segíti. Így
vált lehetõvé, hogy a digitalizálás teljes
körû feladatát elvégezve – az ISZT
Internet Szolgáltatók Hálózati Koordi-
nációs Központjának tartalmi szolgálta-
tás fejlesztésére szóló célzott támogatá-
sa révén – az 1862-es évfolyamkötet,
viszonylag hamar a felhasználókhoz
juthatott. 

Az OSZK Elektronikus Dokumentum
Központjának és az Ipoly Erdõ Zrt.-nek
folyamatos együttmûködését, támoga-
tását ezúton is köszönjük!

Az 1862-es kötet a következõ hivat-
kozáson érhetõ el:

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexl
ap.phtml?aktev=1862&id=1192

Nagy László

Erdészeti Lapok archívum 1862

Hajdu Endre: Szómúzeum
Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Az akácvirágzáshoz kapcsolódó és
mintegy 10 éves múltra visszatekintõ
rendezvény Nagykálló és Napkor ön-
kormányzatainak közös összefogásával
indult nagyszabású rendezvénysorozat,
melynek zárásaként Harangodra szóra-
koztató programokkal és különféle
szakmai elõadásokkal tarkított színes
forgataggal csábították ki az embereket
az akácvirágzás ünnepén.

E rendezvény keretében kapott he-

lyet, az akácot méltató szakmai elõadás
is. Négy évvel ezelõtt a térség állami tu-
lajdonú erdeit kezelõ Nyírerdõ Zrt. és a
magánerdõ-gazdálkodók közös akarat-
tal döntöttek úgy, hogy a szórakoztató
programoktól függetlenül egy teljes na-
pot az akácnak szentelnek.

A szakmai elõadások ekkor kerültek
át Harangodról Baktalórántházára, és
ekkor kapott konferencia-jelleget a ren-
dezvény, melynek támogatói a Nyírer-

dõ Zrt. mellett az Országos Erdészeti
Egyesület helyi csoportjai, a MEGOSZ
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Agrárkamara.

A konferencia évrõl évre más és más
akáccal kapcsolatos aktuális erdõgazdál-
kodói feladat felvetését tûzte ki célul. Sze-
repelt már a szakmai nap programján az
akác térségi jelentõségének méltatása, a faj
botanikai és természetvédelmi jellemzõi-
nek, jellegzetességeink és veszélyeinek
bemutatása épp úgy, mint az akácfa körül
ma kialakult ellentmondásos helyzet.

Bíró Imre

Az akác a Nyírség aranya


