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 TANULMÁNYKÖTET   
 I. (SZENT) LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL 

I. László király trónra lépésének 940. és 
szentté avatásának 825. évfordulója alkal-
mából a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága a 2017. évet Szent László Év-
nek nyilvánította. A sokrétű programsoro-
zat egyik állomása volt a Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézete által szervezett színvo-
nalas tudományos konferencia, amelyen a 
vendéglátókon kívül más tudományos in-
tézmények munkatársai is részt vettek. A 
kötet a rendezvényen elhangzott előadáso-
kat tartalmazza, szerkesztett formában, tu-
dományos jegyzetapparátussal ellátva. 

Az első két összefoglaló tanulmány az 
idő- és térbeli kereteket jelölte ki. Orosz 
István akadémikus a nagy király korának 
Európáját mutatta be. A terület nagysága 
miatt hatalmas feladatra vállalkozott, ép-
pen ezért csak a fő vonalakat vázolhatta fel, 
a hangsúlyt a változásokra helyezte. Ennek 
a demográfi a az egyik lényeges eleme, a XI. 
század elejétől a XII. század végéig terjedő 
időszakban jelentős gazdasági növekedés 
mutatható ki. A folyamatok a társadalom-
ban is éreztették hatásukat, ekkor jött létre 
a hűbéri hierarchia struktúrája, a gregorián 
reformok az egyházban döntő átalakulá-
sokkal jártak együtt.

Zsoldos Attila akadémikus a Magyar 
Királyságról rajzolt átfogó képet. A vilá-
gi közigazgatás szempontjából a király az 
államalapító életművét folytatta, a déli or-
szágrészben új megyék jöttek létre, a duká-
tust pedig átadta öccsének, bár valószínűleg 
erős kontrollt gyakorolt felette. Jóval mar-
kánsabb változások fi gyelhetők meg a tár-
sadalomban, a szabadság egységes fogalma 
felbomlott, a nemesek pedig kiemelkedtek 
a szabadok közül. A szerző fontos megálla-
pítást tesz a kóborlás jelenségével kapcsolat-

ban, elterjedését a belső rend felbomlásával 
magyarázza, analógiaként – teljes joggal – a 
tatárjárás utáni éveket hozza fel. 

Weisz Boglárka, a Történettudományi 
Intézet (MTA BTK) főmunkatársa a királyi 
hatalom gazdasági hátterére fókuszált. Ada-
tokban gazdag tanulmánya remekül össze-
foglalja a rendelkezésre álló információkat, 
bemutatva az államalapítás utáni első két év-
század királyi bevételeit. Kitér a királyi ud-
varházak és a korszakban mindenki számá-
ra egyértelmű természetbeni szolgáltatások 
szerepére. A vámok I. (Szent) István korában 
jelennek meg, I. (Szent) László a vásár- és a 
sóvámok beszedését helyezte előtérbe, ame-
lyek a XII. századi uralkodók egyik legfonto-
sabb bevételének bizonyultak. A szerző egy-
úttal felveti a királyi és fejedelmi ajándékok 
szerepét, mivel ezek szintén az Árpád-házi 
uralkodók vagyonát gyarapították. 

Th oroczkay Gábor, az ELTE docense lé-
nyegre törő címet választott tanulmányá-
nak: Szent László és az egyház. Írásának 
célja, hogy a korábbi kutatásokat saját ered-
ményeivel egészítse ki: többször hivatkozik 
többek között Györff y György, vagy a fi ata-
lon elhunyt szegedi középkorász professzor, 
Koszta László munkásságára. A király a 
peremterületekre is helyezett püspöki köz-
pontokat, illetve a kalocsai érsekség bácsi 
központjának kialakítása külpolitikai és 
államszervezeti okokkal egyaránt magya-
rázható. Az uralkodóhoz és családjához 
több társaskáptalan alapítása fűződik, a 
monasztikus rendek erőteljes támogatá-
sa pedig lehetőséget biztosít a szerzőnek, 
hogy alaposan összefoglalja a somogyvári 
apátsággal kapcsolatos ismereteket. Meg-
fontolandó a papi házasság engedélyezésére 
vonatkozó okfejtése, ennek kapcsán bizánci 
befolyást feltételez. 

Veszprémy László, a Hadtörténeti Intézet 
igazgatója Zarándokok és zarándoklatok a 
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11. századi Magyarországon című tanulmá-
nyában azt vizsgálja, hogy milyen szerep 
jutott a Magyar Királyságnak a korszak pe-
regrinációjában. Azzal, hogy I. (Szent) Ist-
ván megnyitotta a Jeruzsálem felé irányuló 
zarándokutat, bekapcsolta Magyarországot 
az európai vérkeringésbe. Erre utal Rudol-
phus Glaber krónikája, amely kiemelte, 
hogy államalapító királyunk mennyire ke-
gyesen fogadta a zarándokokat. Közülük 
név szerint többet is ismerünk, a szerző 
igen alaposan mutatja be a személyükről 
rendelkezésre álló információkat. A zarán-
dokok a kulturális közvetítők szerepkörét is 
betölthették, illetve jelenlétük pezsdítően 
hatott a hazai világi és egyházi közéletre.

Csákó Judit, a Történettudományi Inté-
zet (MTA BTK) tudományos segédmun-
katársa részletes, 264 lábjegyzettel ellátott 
tanulmánya kiemelkedően fontos kérdést 
elemez: Szent László uralkodása milyen 
módon jelenik meg a nyugati elbeszélő for-
rásokban. A kiindulópontot a máig megke-
rülhetetlen Gombos Ferenc-féle Catalogus 
fontium jelenti, de összegyűjtötte az abból 
kimaradt forrásokat is, a megközelítőleg 
kilencven tételes forrásbázis impozáns tel-
jesítmény. Úgy tűnik, hogy a Rajna volt a 
vízválasztó, a folyótól nyugatra kevés szö-
veg közöl adatot az 1074 és 1095 közötti idő-
szakról. Csákó Judit kitért az osztrák, az 
itáliai, a dalmát, a cseh, a lengyel forrásokra 
is, módszertani megközelítése és alapossá-
ga egyértelműen példaértékű. A megrajzol-
ható kép ugyanakkor meglehetősen vázla-
tos, mivel az uralkodó inkább az események 
egyik mellékszereplőjeként jelenik meg. 

Bradács Gábor, a Debreceni Egyetem 
oktatója tanulmánya szintén Szent László 
alakját vizsgálja - a német és cseh terüle-
teken a XI. és XVI. század között keletke-
zett források alapján. A szerző értékelési 
szempontjai – származás, egyházpolitika 
és kegyesség, külpolitika, halála és teme-
tése – világosak. A német és cseh források 
előszeretettel hangsúlyozzák László jám-
borságát, vallásosságát és kegyességét, több 

auktor pedig az erkölcstelen Salamonnal 
állította szembe. A külpolitika vonatkozá-
sában a kútfők főként a IV. Henrikkel és a 
pápával való kapcsolat hullámzását emelték 
ki. A forrásokban az a történetileg nem iga-
zolható hagyomány is tetten érhető, hogy a 
keresztesek a magyar királyt szerették vol-
na megtenni vezérüknek. A szerző megál-
lapítása hasonló, mint Csákó Judité: a Lász-
ló-kép meglehetősen elnagyolt, a személyé-
re vonatkozó jellemrajzot főként a magyar 
történeti hagyomány befolyásolta. 

Bagi Dániel, a Pécsi Tudományegyetem 
professzora Gallus Anonymus gesztájánál 
alkalmazza az előző két tanulmányhoz ha-
sonló megközelítést. Az 1113 és 1116 között 
keletkezett lengyel forrás viszonylag sok 
hírt őrzött meg a magyar történelemből. 
Ez alól László alakja sem kivétel, sőt, nála 
olvasható, hogy a lengyel földön született 
László „szokásaiban és életében teljesen 
lengyellé vált”, a műben szereplő személyek 
közül ő az egyetlen, akinek testi tulajdonsá-
gairól is megemlékezik. Érdekes a László és 
II. Boleszláv találkozását bemutató jelenet, 
amely szerint a magyar király a lengyelnek 
köszönhette volna uralmát. A szakiroda-
lom már korábban is többször foglalkozott 
a lengyel király somogyvári látogatásával, 
Bagi Dániel meggyőzően érvel Szent Egyed 
kultuszának az uralkodói bűnbocsánatot 
előtérbe helyező aspektusa mellett. 

Font Márta, a Pécsi Tudományegyetem 
professzora írását a Kijevi Rusz és nyugati 
szomszédjainak szentelte. Egy tömör, a Ki-
jevi Rusz XI. századi történetét bemutató 
összefoglaló után felvázolja a dinasztikus 
kapcsolatokat. A lengyel Piastok közül a 
Megújító melléknevű I. Kázmér emelkedik 
ki, utóda, II. Boleszláv pedig befogadta a 
menekülő I. Bélát és fi ait. Nem egyszerű a 
lengyel király és a krakkói püspök, Szanisz-
ló közötti konfl iktus okának a rekonstru-
álása, Font Márta szerint Boleszláv és Vla-
diszláv Herman szembenállására vezethető 
vissza. Csehország történetének alakulását 
meghatározta, hogy a Német-római Biro-
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dalom része volt. A tanulmány utolsó részé-
ben I. (Szent) László és Kijevi Rusz kapcso-
latáról olvashatunk, például a király egyik 
leánya a Rurik dinasztia tagja lett. 

Körmendi Tamás, az ELTE docense dol-
gozatában a király 1091. évi horvátországi 
hadjáratának előkészületeit és körülményeit 
elemzi. Kitér Szlavónia korai hovatartozá-
sának vitás kérdéseire, álláspontja szerint a 
horvát uralomra vonatkozó forrásokat erős 
kritikával kell kezelni, felveti annak a lehető-
ségét, hogy a Száva és Gvozd közötti gyepűt 
Szent László vonta szigorúbb ellenőrzés alá. 
A zágrábi püspökség 1089-es vagy 1090-es 
alapítására vonatkozó érvelése meggyőző, 
minden bizonnyal összefüggésben állhat a 
tervezett hadjárattal. A kútfők alapján ösz-
szefoglalja az expanzióval kapcsolatos is-
mereteket, a hadjárat beleillett az uralkodó 
aktív külpolitikai tevékenységébe, ugyanak-
kor a hódítás a Szentszék érdekszférájának 
megsértése miatt óvatosságot igényelt. 

Bárány Attila, a Debreceni Egyetem pro-
fesszora átfogó tanulmánya I. László király 
korának nemzetközi kereteit részletezi. Írá-
sát érdemes lett volna a kötet első tanulmá-
nyai közé elhelyezni, mert sok esetben ezt 
elolvasva válnak érhetővé az uralkodó dip-
lomáciai lépései. Ide tartozik a pápasághoz 
és a császársághoz fűződő, fordulatokban 
gazdag viszonya, amely Salamon király 
halála után más irányt vett. A Bizánc ro-
vására történt normann előretörés számos 
területen, így Dalmáciában is éreztette ha-
tását. A szerző árnyaltan mutatja be a kü-
lönböző koalíciókat és szövetségkötéseket, 
kiemelt szerepet tulajdonít Kálmán király 
normann házasságának, illetve a somogy-
vári apátság alapítását részben külpolitikai 
okokkal magyarázza. A dinasztikus össze-
köttetések megértését két családfa segíti. 

Pósán László, a Debreceni Egyetem do-
cense írásában más jellegű témát, a XI. szá-
zad és a XII. század első felének az időjárási 
viszonyait, éhínségeit és járványait foglalja 
össze. Az utóbbi időben ez a megközelítés 
nagy népszerűségnek örvend, a források 

szisztematikus feltárása és kiértékelése 
sokfajta információval szolgálhat. A szerző 
kellő alapossággal mutatja be az európai 
klimatikus viszonyok alakulását, a szélső-
ségesen változó időjárás komoly gazdasági 
problémákhoz és az életkörülmények radi-
kális átrendeződéséhez vezetett. 1093 után 
szinte minden évben pusztított a dögvész, a 
pestis jellegű tüneteket mutató betegséget 
az újabb kutatások anyarozs-mérgezésként 
(„Szent Antal tüze”) azonosították. 

Tózsa-Rigó Attila, a Miskolci Egyetem 
adjunktusa tanulmányában visszavezeti az 
olvasót a kötet elején bemutatott változás-
mechanizmushoz. A XI–XII. század fordu-
lójának kereskedelmi forradalma számos 
kutató fi gyelmét felkeltette, akik megpró-
bálták kontextusba helyezni a folyamatokat. 
Az ezredforduló óta általánosan csökkentek 
a népesedést negatívan befolyásoló esemé-
nyek, a termelési ágak fellendülése pedig 
ösztönzőleg hatott a kereskedelemre, ez pe-
dig életre hívta az urbanizációt. Városhá-
lózatok jöttek létre, a polgárság gazdasági 
ereje egyrészt komolyabb politikai szerep-
vállaláshoz vezetett, másrészt igyekeztek 
rugalmassá tenni 

– például a hitelek 
kialakításával – a 
pénzforgalmat. 

A debreceni 
MTA–DE „Ma-
gyarország a kö-
zépkori Európában” 
Lendület Kutató-
csoport kiadványa 
méltó módon állít 
emléket I. (Szent) 
László királyunk-
nak, a szerzők 
számos szempont 
alapján foglalják össze az uralkodóra vo-
natkozó aktuális kutatási eredményeket. 

(Európa és Magyarország Szent László 
korában. Szerk.: Bárány Attila–Pósán Lász-
ló. Debrecen, 2017. 248 oldal)

Szende László
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 ÚJ KÖNYV    
 A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETRŐL 

A rendkívül szépen, áttekinthetően szer-
kesztett könyv már első átlapozásakor 
megragadja az olvasót. A színes képek a tár-
gyakra vonatkozó fontos adatokkal nem-
csak esztétikai élményt jelentenek, hanem 
önmagukban is gazdag információval szol-
gálnak. A könyv írója hét fejezetre tagolta a 
mondanivalóját. Szemerkényi Ágnes, aki a 

szólások, közmon-
dások nemzetkö-
zileg elismert ku-
tatója, a fejezetek 
élére érzékletes 
példabeszédet vá-
logatott.

Az első fejezet 
Miről szól a könyv? 
címmel világos-
sá teszi, hogy mit 
ért a népművé-
szet fogalma alatt, 
amely „állandó 
kölcsönhatásban 
van a társadalom 

többi rétegének a kultúrájával” (14. oldal). 
Elfogulatlanul, történetiségében vizsgálja 
a népművészet fogalmának kialakulását, a 
népművészet iránti érdeklődés kezdeteit, 
majd a népművészetnek K. Csilléry Klára 
által meghatározott korszakolását ismerteti. 
Bemutatja a népművészet vizsgálatának kü-
lönböző módszereit, amely a történetiség, 
az anyag, a stílus, a mesterségek, valamint 
a nagyobb témakörök, mint például a vise-
let, kerámia, bútorművesség, stb., valamint 
vidékek, tájegységek alapján is történhet. 
A népművészet alkotóit is jellemzi ebben a 
fejezetben. Végezetül ismerteti a könyv sa-
játos, egyedi felépítését: a népművészet al-
kotásait a közösségi, a családi és az egyéni 
élet színtereiben vizsgálja. 

A második fejezet a „Messzi harangnak 
későre jön a hangja” címet viseli, és ez a 
cintermek, templomok, haranglábak, fejfák, 

útszéli keresztek világába kalauzol, évszá-
zadokat átívelve, megállva egy-egy jellemző 
példánál, mint például Tákos, Megyaszó 
temploma és festett kazettás mennyezete, 
vagy szerte a magyar nyelvterületen fellel-
hető, fából készült haranglábak változata-
iban gyönyörködhetünk. A szerző megis-
merteti az olvasót a fából faragott sírjelek-
kel, a szív alakú sírkövekkel, majd az útszéli 
keresztek, kegyszobrok, kálváriák rövid, 
tömör, informatív bemutatásával zárul a 
fejezet. 

A harmadik fejezet címe „Ritka madár 
fészek nélkül”, amely az otthont védő kerí-
téseket, kapukat mutatja be. Nagyobb teret 
szentel a ma népszerű, szimbolikus tárggyá 
vált, a köznyelvben székelykapunak neve-
zett faragott, festett, fedeles kapu bemuta-
tásának. Majd a parasztházak és az utcakép 
változatait is sokoldalúan elemzi történeti-
leg az építőanyag, technika, ornamentika, 
stílus stb. szempontjából. Mint írja: „A népi 
építészet egyik jellemző sajátossága, hogy 
nincs olyan paraszti építmény, amely vala-
mely művészettörténeti  stílust tisztán őrizne, 
mutatna. Éppen az a megkapó sajátossága a 
népi építészetnek, hogy a közelben levő kas-
télyok, várak, templomok, kolostorok épí-
tészeti elemeit nem szolgai módon vette át, 
hanem válogatva, az ízlésének megfelelően, 
azt használta csak fel, amelyet valamilyen 
módon a hagyományaihoz tudott kapcsolni, 
átformálni, a helyben található anyaghoz 
alkalmazni. Így nemegyszer előfordul, hogy 
a különböző művészettörténeti stílusok – a 
reneszánsz és a barokk, vagy bármelyik más 

– egy épületen belül megtalálhatóak” (96. ol-
dal).

A negyedik fejezet élén az „Egy a szoba a 
kemencével” régies szólás áll. Itt bemutatja 
a szerző a ház belsejét, a szoba berendezésé-
nek sajátosságait. Az egyes bútordarabok az 
asztal, pad, szék, tükör, ágy, ácsolt láda, fes-
tett láda történetével, készítésével, típusai-
val, népművészeti jellegzetességeivel, a pa-
raszti háztartásban betöltött mindennapi és 
ünnepi szerepével ismerteti meg az olvasót.
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A „Cserepén ismerem, minemű fazék volt” 
című ötödik fejezet a konyha világába vezet, 
az ott található használati tárgyakat mutat-
ja be. A fazekasság rövid történetének váz-
lata után az egyes földrajzilag elkülöníthető 
(Közép-Tisza-vidék, Közép- és Dél-Alföld, 
Erdély, Dunántúl, Felföld, Felső-Tisza-vi-
dék) fazekas központjaival és jellegzetes 
termékeikkel (tányér, miskakancsó, butella, 
korsó, bokály) ismertet meg, bőséges ké-
panyaggal illusztrálva.

A „Szakadjon a ruha, maradjon az ura” 
című hatodik fejezet a XIX–XX. századi 
népviseletekről szól, a történeti áttekin-
tés után bemutatja a viselet elemeit, és 
a viseletcsoportokat (Alföld, Dunántúl, 
Felföld, Erdély). Rajzok és képek illuszt-
rálják a viseletdarabokat, mint például 
guba, suba, mente, mellény, ködmön, a 
jellegzetes táji változatokat, mint például 
mezőkövesdi, sárközi, ormánsági, kapu-
vári, ősagárdi, kazári, torockói, visai, ka-
lotaszegi, széki.

„Hasznos munkának nincsen fáradsága” 
közmondás áll az utolsó fejezet élén. Fa- és 
szarufaragások: mosósulyok, orsókarika, 
pásztorbot, sótartó, kobaktök, ivócsanak 
szép formáit ismerhetjük meg ebben a fe-
jezetben, tájegységenként jellegzetes válto-
zatait a Dunántúlról, Alföldről, Felföldről. 
A hímzések gazdag mintakincse, helyi vál-
tozatainak képekkel illusztrált ismertetése 
zárja a fejezetet. 

A jól kézre álló, esztétikus címoldalú 
kötet, gazdag tartalommal, informatív 
képekkel, szakirodalom-jegyzékkel, kép-
jegyzékkel, helynévmutatóval olyan könyv, 
amely a magyar népművészetet nem elkü-
lönítve, hanem a mindennapi élet színtere-
iben tekinti át. A szakkutatás, az érdeklődő 
nagyközönség különféle korosztályai szá-
mára egyaránt olvasmányos és informatív, 
amelynek értékét növeli, hogy számos kép 
első közlés.

(Szemerkényi Ágnes: Magyar népművészet. 
Holnap Kiadó. Budapest, 2017. 285 oldal)

Tátrai Zsuzsanna

 MARSALLBOT   
 AZ INDULÓKNAK   

A sok kötetes és a honismerethez kötődő 
szerző szakmai és élettapasztalata birtoká-
ban készítette el munkáját, amelyben bölcs 
tanácsokkal látja el a pályájukon indulókat, 
és későbbi előrejutásukhoz is segítő, fi -
gyelmeztető gondolatokat ad, amint a cím 
kifejezi. Esszészerű alkotó oeuvre-jét úgy 
alakította ki, hogy egy megélt élet alapján 
helyesnek vélt gondolatait a különböző tu-
dományterületeken alkotott nemzetközi te-
kintélynek örvendő szerzők megállapításai-
ra hivatkozva adja elő, továbbá apró betűvel 
szedve közismert és ismeretlen történetek-
kel oldja az elmélkedő részeket. A hosszú 
hivatali pályája mellett egyetemi katedrán 
évtizedeket eltöltő oktató tanár attitűdje je-
lenik meg eme alkotói módszerrel, amellyel 
nem hagyja az olvasói fi gyelmet lankadni. 
Egyúttal az ókortól a mai napig, Ariszto-
telésztől Linnéig és tovább történetek tarka 
csokrát gyűjtötte össze, amely külön értéke 
a kötetnek.

A mű első harmadában az informatiká-
ban ugyancsak járatos szerző azt a környe-
zetet írja le, amelyben mozogva indulhat el 
az ifj ú ember pályája megvalósításának út-
ján. Szemléletmódjáról már a főcímek árul-
kodnak: Az információ és az ember, Hogyan 
kommunikáljunk?, Ember és tudás, Felké-
szülés az érvényesülésre. A második harmad 
a pályakezdetről szól Képzés az életpálya 
meghatározója és a Pályafutás esélyei cím-
mel. A harmadik nagyobb egység pedig az 
életpálya megvalósításához ad bölcs javas-
latokat. A fő címek: Karrierépítés, Vezető-
nek lenni, Beszédkészség az érvényesülésben, 
A közéleti szereplés.

Horváth Imre nem csak általánossá-
gokat, elvi fejtegetéseket fogalmaz meg. A 
hivatalos tárgyalás eredményességét ille-
tően elmondja: hasonlít a sakkjátszmához, 
megnyitási, középjátékbeli és végjátékbeli 
taktika alkalmazását célszerű használni. 
Végül a tárgyalást követő szerződés szer-
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kesztéséről szól, leírva hogy mennyire fon-
tos: mi magunk készítsük el azt. Megkíván-
ja például a tárgyalás során a jegyzetelést, a 
szerződés többszöri átolvasását, az aláírá-
sok jelentőségét. E rövid leírásból kitűnik: 
alapértéknek tartja a szorgalmas, gondos 
munkát, ami hosszú távon az elismerés és 
megbecsülés alapját képezi. Ő így dolgozott 
egész életében, hogy is írhatna mást. Bizony, 
nagy fi gyelmeztetés mai világunkban, ami-
kor a körülmények a gyors sikerek elérésére 
hajszolják a fi atalokat. Ne feledjük, létezik 

gyorsan tűnő for-
mális elismerés és 
rangsor, valamint 
a valódi értékeken 
alapuló többnyire 
informális, amely 
azonban hosszan 
tartó és állandó. A 
könyv arra tanít: tö-
rekedjünk az utóbbi 
megszerzésére.

Az alkotáshoz 
közelebb hajolva 
tudjuk néhány pél-
dával átadni azt az 
olvasásra vállalko-

zóknak. Kazinczy Ferenc után szabadon: 
milyen íz, csín tűz vagyon a műben, mert 
mesteri mű. Az információ tömörítéséről 
szólva említi a szerző a fontosság és a ter-
jedelem kapcsolatát, amely nincs mindig 
összefüggésben. A példája a következő: „A 
Pitagorasz tétel 24 szó, a Miatyánk 66 szó, 
a Tízparancs 167 szó, az Amerikai Függet-
lenségi Nyilatkozat 1300 szó, az Amerikai 
Alkotmány a 27 függelékkel 7818 szó, az EU 
káposztára vonatkozó szabályzata 26 911 
szó. Bizony az Európai Unio valóságtól elru-
gaszkodott hivatalnokai a redundanciával, 
a közlésben lévő felesleges, új elemeket nem 
hozó részekkel bölcsebben bánhattak volna.”

Kevesen ismerik a postakürt történetét. 
A XVIII. században a marhahajtó utakon 
lábon jutott el a jószág a távoli piacokra. 
A marhakereskedők, amint a szegediek is 

tették a török idők alatt, leveleket is vittek 
magukkal távoli helyekre. Amikor egy-egy 
városhoz értek, kürt fúvással jelezték az áru 
érkezését és a levelekét. Innen maradt fenn 
máig a postakürt a kommunikáció egyik 
jeleként.

A műben számos hasonló, a műveltsé-
günket gyarapító történetet, szállóigét és 
eseményt olvashatunk, amelyekből a kötet 
hátoldalára ugyancsak jutott néhány, példá-
ul Shakespeare-től: „A kaszással, aki egykor 
elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked 
marad.” Az említett betétek a szerző széles 
körű tájékozottságát és nagy műveltségét 
bizonyítják, és „hívó szavak” az elmélyült 
gondolkodást felmutató kötet olvasására.

(Horváth Imre: Marsallbot a puttonyod-
ban. Grünwald Kft ., Pécs, 2017. 328 oldal)

Blazovich László

 FÉNYKÉPALBUM   
 A RÉGI ORMÁNSÁGRÓL   

Dél-Baranya, aprófalvas tájegység, refor-
mátus kultúra, térségi agrárkultúrát kife-
jező létmód és tárgyegyüttes a témaköre 
annak a fényképalbumnak, amely szakem-
berek érdeklődését és idegenforgalmi vagy 
műveltségtörténeti szempontú érzékenysé-
get szolgálva az Ormánság régi népéletének 
ad képhangot. Fotóválogatás lévén persze 
elsősorban képet, de értelmező, leíró ka-
talógushoz méltó módon elbeszélő hangot, 
méltán részletes képaláírásokat is tartal-
maz, 115 fotóval és a Dráva mente néprajzi 
csoportjának életvilágát, életmódját és esz-
közkészletét meghatározó dokumentáció 
ismertetésével (9–22. oldal).

A szerző, Bata Tímea a két világháború 
közötti hazai néprajzkutatás gyűjtőköréből 
e tájegység vizuálisan is reprezentálható, 
eddig ismeretlen forrásanyag bemutatását 
vállalja, nemcsak az üvegnegatívok közlése 
révén, hanem a néprajzi fényképezés korai 
képviselőiről, olykor országos hírű fotómű-
vészekről vagy helybéli amatőrökről is mél-
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tató szavakkal szól, s a néprajzi adattárból, 
fotógyűjteményből (közel ezer dokumen-
tumból, az Ormánság falvaiban készült 
törzsanyagból) választja ki az alcímben 
jelzett korszak mérvadó anyagát, abból is 
egy válogatott tematika érdekfeszítőbb ré-
szét a népi építészet, a viselet és a munka 
bemutatásából. A legnevesebbek közül 
elsősorban Gönyey Sándor, Gunda Béla, 
Sameyer Vilibáld, de mellettük Madarassy 
László, Zelesny Károly, Kankovszky Ervin, 
Kovách Aladár, Losonczy Ferenc, Kovács 
János hozzájárulása is jelentős volt e termé-
szeti és társadalmi térség hétköznapi élet-
módjának, lakókörnyezetének, tevékenysé-
gi körülményeinek és eszközeinek vizuális 
rögzítésében. De kiemelhető nemcsak az 
író Kodolányi János vagy a tájkutató-szo-
ciográfus lelkész Kiss Géza korszakosan 
fontos társadalomrajzának ez idő táji ha-
tása a néprajzi-helytörténeti gyűjtésre, ha-
nem az ormánsági életvilág problémáinak, 
a szegénység, az egyke, a romló megélhetési 
viszonyok dokumentálása is pontos regiszt-
rációra sarkallta a helyi gyűjtőket, s nem 
utolsósorban a Néprajzi Múzeum kutatóit, 
tárgyegyüttesek gyűjteményének szerve-
zőit vagy fi nanciális segítőit is. Akkoriban 
Bátky Zsigmond, Gunda Béla és Gönyey 
Sándor is közreműködtek abban, hogy a táj 
és néplélek dokumentálása, a néprajzi, tör-
téneti és térségi sajátosságokat érintő szak-
munkák fotóillusztrációja is megtörténjen 

– ám ezek a képi forrásmunkák mégsem 
méltóképpen ismertek a szélesebb közönség 
érdeklődése ellenére.

Bata Tímea persze nem elégszik meg a 
válogatás szimpla „közreadásával”, hanem 
az építészet, viselet és munka tárgyköré-
ben a hagyományos néprajzi gyűjtőköri 
szempontok mentén alakítja ki a tematikus 
blokkokat (Utcák, templomok, házak, udva-
rok; Emberek, viselet és Hétköznapok a kör-
vonalazó csoportosítás). A nagyobb átfogó 
ív jobbára csupán a szelektálás szempontja 
szerinti, ám ami mintegy a képválaszték 
mögött van, valahol a szaknéprajzi temati-

kus érdeklődés és a közfi gyelemre érdemes 
érdeklődés szolgálata közepette ismerhe-
tő fel. A kiadvány címében is megnevezett 
viseletdarab, a bikla (az Ormánság egyes 
kistájain viselt, házi lenvászonból készült 
fehér szoknya) mindennapisága és a férfi  
ruhadarabok szintén sajátosan fehér alap-
anyaga nemcsak módosulófélben volt már a 
két háború közötti időben, hanem hasonló 
variabilitás volt 
látható már az 
1910–20-as évek-
ben a talpashá-
zak esetében. E 
földrajzi környe-
zethez igazodó 
(árvizes, mocsa-
ras, süppedékes 
talajon alkalma-
zott) talpfákon, 
kereten, sövény-
nyel és vesszőből 
font vázzal, sár-
ral megerősített 
építkezési forma 
is pusztulófélben volt már e fotók készülé-
sekor, s az életmód és családszerkezet átala-
kulásával az építkezési formák is változás-
nak indultak. Akár templom, lakóház, pajta, 
csűr, tároló- vagy fűtőberendezések köre, 
az életvitel szilajabb feltételeinek és eszkö-
zeinek megléte vagy ritkulása, a ruhaviselet 
mellett a hajviselet, a kazettás templomi 
mennyezet mellett a kútjárás vagy a fűtés-
technikák, fogatolás mellett a téglavetés, ha-
lászeszközök és rozsfeldolgozás mind-mind 
fi gyelemre érdemes leképeződés tárgyai 

– voltak. Bata Tímea nem titkolt szándéka, 
hogy e változó néprajzi táj száz esztendővel 
ezelőtti megismerőinek misszióját folytas-
sa: a már eltűnő paraszti tárgytörténet és 
életmód-univerzum maradékait mentve 
életet adjon a megtartó emlékezetnek, tár-
gyi-gyűjteményi képtárbemutatót tartson 
az Elsüllyedt falu a Dunántúlon utókorának. 

A kötet látszatra kicsiny, kézre eső, visz-
sza-visszatérően lapozgatható „adattári” 
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sorozatkiadvány, nem a harsány-nagy-vas-
tag kiállítási katalógusok körébe való. Ám 
a (jobbára fekete-fehér, üveglemezre vagy 
kevéssé szofi sztikált kamerákkal készített 
fotókra alapozott, kevéske színes műtermi 
képpel kiegészült) válogatás látszólag köny-
nyed kivitelezhetősége mellett épp a szak-
néprajzos adattári, kutatás- és megismerés-
történeti, gyűjtemény- és technikatörténeti, 
életmódkutatási és ábrázolás-esztétikai 
kiegészítés az, ami szakmai többletet, el-
ismerésre méltó kutatói eredményességet 
enged belátni a kiadvány lapjai mögött. 
Ennek talán lehetséges a szaknéprajzi vagy 
honismereti érdeklődés mellett a társada-
lomtörténeti vagy szociológiai kontextusait 
hiányolni, miként azt a hagyományos nép-
rajzi kutatás a kortárs reprezentációk össze-
függésrendjében jobbára meg is kapja mint 
kritikát… Ám a folklorisztikai dimenziók 
a vizuális és fotótörténeti aspektusokkal 
kiegészülve valójában e tradicionális világ 
végleges eltűnése elleni küzdések nyomai, 
felületei, kortanúi. A tegnapi életvilág mai 
interpretációi a mindenkori holnap számá-
ra ugyanúgy változásra ítéltek lesznek, mi-
képp az ormánsági paraszti életmód tárgyi 
folklór-öröksége is azzá lett már fölfedezé-
se pillanatában, s azóta még annyira. Va-
lamely néprajzi tárgy, műtárgy, emlékezeti 
toposz, jelenség, fotó tegnapi értéke, hite-
lessége és vizuális leképeződése (valamint 
ezzel együtt valamelyest megmaradása is) 
csak egyik oldalán gyűjteményi tétel. Má-
sik érték-univerzumát viszont a befogadó-
tól, értelmezőtől kap(hat)ja meg, s egyben 
e befogadás változó arculataitól is önálló 
létre ébred. Talán épp ennek az ébredésnek 
(vagy hát itt konkrétabban a szerzői ébresz-
tésnek) látványos eszköze Bata Tímea köte-
te is.

(Bata Tímea: Talpasház és bikla: egy ar-
chaikus néprajzi világ nyomában. Váloga-
tás a Néprajzi Múzeum ormánsági fényké-
peiből (1910–1935). KépTár 3. Néprajzi Mú-
zeum, Budapest, 2017. 128 oldal)

A.Gergely András

 MONOGRÁFIA A KÁLI-MEDENCE 
 LAKÓHÁZAIRÓL   

A legendás emlékű káli-medencei néprajzi 
kutatómunka jelentős eredménye Lukács 
László monográfi ája. Az 1980-as évek ele-
jétől közel egy évtizeden át tartó kollektív 
néprajzi terepkutatás a Balaton-felvidék jel-
legzetes kistérségét, a Káli-medencét vette 
vizsgálat alá az egykori Veszprém Megyei 
Múzeumi Szervezet támogatásával és ha-
táskörében, Lackovits Emőke, a múzeum 
etnográfus munkatársa vezetésével. A leg-
különbözőbb szakterületek képviselői egy-
mással összehangolt témakutatásokat vé-
geztek, azzal a céllal, hogy a Káli-medence 
történeti és néprajzi arculatát megrajzolják, 
hagyományvilágát feltárják. Az időközben 
megjelent részpublikációkat követően egy 
komplex tájmonográfi a megalkotása szere-
pelt végső feladatként, azonban a rendszer-
váltással járó szervezeti és politikai változá-
sok, valamint a határon túli magyarság ku-
tatásának megnyíló lehetősége szétzilálta a 
munkaközösséget. Ezért is örvendetes a je-
len kötet közreadása, mert érzékletes képet 
nyújt a kutatás volumenéről, és a vizsgált 
téma impozáns méretéről.

Az eredetileg kandidátusi értekezésként 
1990-ben megvédett dolgozatot a szerző az 
elmúlt évtizedek szaktudományos eredmé-
nyeivel és jelentős jegyzetapparátussal egé-
szítette ki és részben átdolgozta. Ugyanak-
kor meghagyta a dolgozat két nagy részre 
tagolt szerkezeti egységét: a Káli-medence 
lakóházainak morfológiai leírását, majd en-
nek a vizsgálati eredménynek elhelyezését a 
Dunántúl népi építészetében alapos elem-
ző, összehasonlító vizsgálat révén. A leíró 
rész főképpen saját helyszíni adatgyűjtésén 
alapul, amelyet 1981–87 között végzett a Ká-
li-medence nyolc községében. A gyűjtés so-
rán igyekezett a legrégebbi építőanyagokat, 
épületszerkezeteket, tűzhelyeket felderíteni, 
mivel ezek szolgáltak a változásvizsgálat-
hoz szükséges kiindulási alapul. A paraszt-
portákon kívül fi gyelmet fordított a nemesi, 
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uradalmi és egyházi eredetű lakóépületek 
vizsgálatára is, amit a Káli-medence erősen 
rétegzett társadalma indokolt. A leíró rész 
másik jelentős forrását a terjedelmes és sok-
rétű levéltári iratanyag jelentette, amelyhez 
a különböző közgyűjtemények idevágó do-
kumentációja is kapcsolódott.

A lakóház morfológiai leírását a szerző 
az egyes épületelemek szerint adja közre, 
elsőként a falazattal kapcsolatban mutat rá 
a kőépítkezés csaknem kizárólagos mérté-
kére a XIX–XX. században, utalva a nemesi 
építkezésben betöltött jóval korábbi jelen-
tőségére. Részletes képet ad a falazási tech-
nikákról és a kőfajták ismeretéről. A kőnek 
ebben a kistérségben betöltött szerepéről 
a településnevek is tanúskodnak, mint pl. 
Kővágóörs vagy Köveskál. A födém meg-
szerkesztésében egykor a keményfa játszott 
meghatározó szerepet, mégpedig a ház 
hossztengelyére merőleges kereszt-mester-
gerenda alkalmazásaként. Lukács László 
konkrét példák sokaságával dokumentálja 
ezt a hagyományos építéstechnikát, ame-
lyet a XIX. század második felétől a stá-
jerföldi, majd a Kelti-Alpokból származó 
fenyőgerendák széles körű alkalmazása 
váltott fel. A mennyezet kialakításában a 
dongaboltozat volt a jellemző, ami mellett 
gyakran a csehsüveg boltozat is előfordult. 
A tetőszerkezet domináns változata egykor 
az ollóágasos tető volt, ma már a nyeregtető 
az egyeduralkodó. A héjazat anyaga hagyo-
mányosan a zsúp és a nád, amelyek még az 
1910-es népszámlálás idején is meghatározó 
jelentőségűek, csak ezt követően kezdett 
terjedni a zsindely és a cserép, amihez az 
egyes tűzvészek is hozzájárultak. 

A monografi kus vizsgálat szerint a 
Káli-medence eredetileg a füstöskony-
hás-kályhás tüzelőrendszer területe volt, 
ahol a szabadkémény már a XVIII. század-
ban megjelent, és ez időtől a két tüzelőtípus 
egymás mellett élt. A kémény nélküli füs-
töskonyhás zsúp- és nádtetős házak nagy 
száma indokolta azt a helyi a sajátosságot, 
amely a tűzrendészeti feladatot ellátó ko-

rombíró tisztségben nyilvánult meg. Részle-
tes leírást olvashatunk a konyhai tüzelőpad-
kákról, kemencékről és a szobai cserépkály-
hák változatos formáiról. A lakóház külső 
megjelenésével kapcsolatban a jellegzetes 
vakolatdíszítés hívja fel a fi gyelmet magára. 
A barokk jellegű vakolatdíszes homlokzat 
eredetileg a nemesi házakra volt jellemző, a 
fehérre meszelt csipkefal díszét alapvetően 
a padlásszellőzők változatos megformálása 
és a feliratok füzér- vagy indadíszes kere-
tezése alkotta. A 
részletes leírást a 
szerző rendkívül 
gazdag fotó- és 
rajzdokumentáció-
val illusztrálja. To-
vábbi jellegzetesség
az oszlopos íves tor-
nác változatos al-
kalmazása, amely 
helyi divatnak lát-
szik a Balaton-fel-
vidéken. A szerző 
több típusát kü-
lönbözteti meg a 
máig kedvelt tor-
nácoknak, amit nagyszámú képpel doku-
mentál. A lakóház formai bemutatását az 
alaprajz időbeli változásainak és típusainak 
áttekintése zárja, hangsúlyozva a lakóházak 
tagolódásának társadalmi vonatkozású kö-
tődését. 

A kötet második részét alkotó elem-
ző-összehasonlító fejezet azokra az ösz-
szefüggésekre, kapcsolatokra mutat rá, 
amelyek a Káli-medence népi építészeti 
kultúrája és a Dunántúl más tájai, terüle-
tei között fennálltak. Az utóbbi évtizedben 
megjelent számottevő méretű dunántúli 
népi építészeti szakirodalom megfelelő 
alapot nyújtott az összehasonlító vizsgála-
tokhoz. A területi elterjedés, valamint az 
időrendi kérdések tisztázásánál is jól hasz-
nálható forrásul szolgáltak az építészettör-
téneti, kultúrtörténeti adatok, valamint a 
Dunántúlt érintő hazai és külföldi utazók 
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feljegyzései. A táji elemzések és a dunántúli 
összehasonlító vizsgálatok eredményeként 
Lukács László arra a megállapításra jutott, 
hogy a Káli-medence népi építészeti szem-
pontból nem tekinthető mikrozónának. A 
kőépítkezés dominanciája, a boltozott fö-
démek, az ollóágasos-szelemenes tetőszer-
kezet, a kettőzött és kötözött zsúpfedés, a 
kétféle füstelvezetés, az árkádsoros torná-
cok és a lakóház részben kétmenetűvé vá-
lása nem csupán a Káli-medence, hanem az 
egész Balaton-felvidék és Déli-Bakony népi 
építkezését is jellemezték. A terjedelmes 
könyv végén kapott helyet az opponensi vé-
leményekre adott válasz, majd bőséges né-
met nyelvű rezümé zárja a kiadványt. 

A gazdagon illusztrált monográfi a nem-
csak a Káli-medence mindeddig hiányzó 
népi építészeti összefoglalását pótolja, ha-
nem a Dunántúl regionális összehasonlító 
néprajzi kutatásához is számottevően hoz-
zájárul.

(Lukács László: A káli-medencei lakóház 
a Dunántúl népi építészetében. A Szent Ist-
ván Király Múzeum Közleményei 52. Szé-
kesfehérvár, 2017. 366 oldal)

Selmeczi Kovács Attila

 HIÁNYPÓTLÓ MŰ A BÜKKI  
 HEGYHÁT EMLÉKEIRŐL  

Ismét egy mara-
dandó könyv jelent 
meg Nekézseny 
Község Önkor-
mányzata jóvol-
tából. A könyv 
szerzője, Bánfalvi 
László szűkebb 
hazája, szülőföldje 
történetét, emlé-
keit gyűjtötte cso-
korba. Uj-Tózsa 
Csabáné, a község 
polgármestere kö-
szöntőjében kitér 

arra, hogy az elmúlt években a községről 
megjelent művek után ismét egy hiánypótló 
művel gazdagodott a helység, ezúttal kiegé-
szítve a tájegység hegyek között megbújó te-
lepüléseinek életéből vett szemelvényekkel. 

A könyv elsőként megemlékezik a re-
formáció 500 éves évfordulójáról, a Bükki 
Hegyhát és a Bán-völgye községeinek re-
formátus templomai harangjainak bemu-
tatásával. A következő fejezetekből meg-
ismerhetjük a szerző helynévkutatásainak 
következtetéseit, az Upponyi-hegység vas-
művességének emlékeit, és az ismert ne-
kézsenyi Fábián-vízimalom történetét. Az 
Épített örökségünk című részben a Bükki 
Hegyhát kastélyairól és kúriáiról, az egyes 
települések emlékműveiről, emléktábláiról, 
emlékhelyeiről olvashatunk, a Szakrális kis- 
emlékeink című fejezet pedig a különféle 
szobrokkal, szoborfülkékkel, keresztekkel, 
haranglábakkal foglalkozik.

A könyvet a 110 évvel ezelőtt épített Eger–
Putnok vasútvonal építésének, történetének 
leírása és egyik építőjének, Szeleczky Emá-
nuel mérnök-vállalkozónak – több magyar-
országi vasútvonal építője, Szeleczky Zita 
színésznő édesapja – rövid életrajza zárja. 
A kiadványt értékessé teszi a számos archív 
felvétel és a könyvet kiegészítő 77 színes fo-
tót tartalmazó Fotótár.

(Bánfalvi László: Szülőföldem szép ha-
tára. Írások a Bükki Hegyhátról. Szerkesz-
tette: Bánfalvi Lászlóné. Nekézseny Község 
Önkormányzata, Nekézseny, 2017. 112 ol-
dal)

Csirmazné Cservenyák Ilona

 KÉT KÖNYV    
 A GYÜMÖLCSNEVEKRŐL  

A gyümölcsnevek eredetével és nyelvészeti 
kérdéseivel a Tinta Könyvkiadó két új köny-
ve (2018-ban jelentek meg) is foglalkozik. A 
Magyar gyümölcsnevek és a Gyümölcsnevek 
szótára, mindkét tudományos munka szer-
zője Pelczéder Katalin nyelvész, a Pannon 
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Egyetem oktatója. Mindkét könyv ajánlha-
tó a gyümölcsnevek történeti-etimológiai 
és fi lológiai kérdései, valamint a pomoló-
gia határterületei iránt érdeklődőknek. A 
gyümölcsfélék biológiai kérdéseivel, a ne-
mesítésükkel és a pomológiával foglalkozó 
szakembereken kívül a gyakorló gyümölcs-
kertészek – és természetesen a nyelvtudo-
mányok művelőivel együtt is – olyan isme-
reteket találnak az olvasók e két kötetben, 
amelyek a hazai gyümölcstermesztés kul-
túrtörténetét is gazdagítják. A szerző pon-
tos forráskezelése imponáló és biztosítja, 
hogy az ide vonatkozó szakirodalommal az 
érdeklődők megismerkedhessenek.

A Magyar gyümölcsnevek Pelczéder Ka-
talinnak fontos nyelvtudományi munkája, 
amely a Segédkönyvek a nyelvészet tanul-
mányozásához 201. kötete. Benkő Loránd 
ehhez kapcsolódóan írta, hogy „a szavak 
történetének vizsgálata mennyire fontos, 
gyakran más vizsgálati körből nem is biz-
tosítható adalékokkal szolgálhat az emberi 
művelődésre általában, s szűkebb kultúrkö-
rök, egy-egy nép, népcsoport, illetőleg ország, 
tájék művelődésére különösen”. A szakszó-
kincstani vizsgálatok jelentősége vitathatat-
lan, bár a könyv nem tér ki rá, de mégis tény, 
hogy a köznyelvi szókincsnek a gyümölcs-
fajták többségének neve nem képezi részét, 
főként a pomológia gyors fejlődése során 
(okán). A XII–XIII. században a nyelvi 
emlékekben már gyümölcs jelentésű meg-
nevezések és szószerkezetek jelentkeznek; 
innentől a nyelvtörténeti és etimológiai ku-
tatások tárgyát képezik. Akadnak azért ne-
hézségek, mint az alapnyelvi eper és meggy
szavunk, ami korántsem biztos, hogy taxo-
nómiailag egyezik mai tartalmukkal. Az 
alma – tegyük hozzá – egészen másféle, ti. 
kerekgyümölcsű fajoknak vulgáris neve is, 
pl. édeni alma, méd alma, örmény alma, 
maláj alma stb. más-más fajt jelent.

A szerző okkal jegyzi meg, hogy a vad és 
termesztett fajok (alfajok, változatok) meg-
különböztetése nemcsak nyelvészeti, ha-
nem botanikai okokból sem könnyű: vadon 

termő? – termesztett? – elvadult? – vagy is-
mét kultúrába vont? De maga a gyümölcs 
fogalma sem teljesen letisztult fogalom a 
szaknyelvben (sem), hiszen vannak fajok, 
amelyeket zöldségfélékhez (sárga- és gö-
rögdinnye) sorolunk, vagy gyümölcsnek 
minősítjük, de inkább zöldségféléknek te-
kinthetők (avokádó, fi zálisz). A szókincs-
nek kevésbé feldolgozott rétege a gyümölcs-
fajok és -fajták neve, amit tovább bonyolít a 
tájnevek sokasága (pl. egres, köszméte, pisz-
ke); vagy a ’kajszínbarack’ névből torzult a 
kajszibarack szó, 
ami a gyümölcs-
termesztésben té-
vesen mindenféle 
sárgabarackra ér-
vényes szó helyébe 
lépett. Ráadásul ez 
így nem is pontos 
taxonómiai elne-
vezés, mert az irá-
ni és török nyelv-
ben csak a Magyar 
kajszihoz hasonló 
fajtákat jelöli.

„Nincs éles ha-
tár a tulajdonnév 
és köznév között sem” (J. Soltész 1959) és 

„tulajdonképpen semmi akadálya, hogy a 
fajtákat egyedi szellemi alkotásnak tekint-
sük”. Hajdú Mihály professzor névtani 
monográfi ájában írja, hogy „vannak olyan 
nyelvi jelek, amelyeket egyesek elfogadnak 
tulajdonneveknek, másokat nem…” Pelczé-
der végül így összegezi a köznév és a tulaj-
donnév elhatárolásának kritériumait: „A 
gyümölcsfajta nevek több tulajdonnévszerű 
tulajdonsággal is rendelkeznek.”

A könyvnek a növénynévvizsgálatok és 
rendszerezési kísérletek fejezete közelebb 
visz bennünket ahhoz a helyesírási prob-
lémához is: hogyan írjuk? A nyelvészek ke-
vés példa kivételével – kisbetűsen ajánlják 
írni a fajtaneveket (germersdorfi , besztercei 
stb.), amit Priszter is elfogad névszótárában, 
viszont ez nem jelentkezik a pomológiai 
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nevek helyesírási gyakorlatában; a külföldi 
szakirodalomból átvett forma (’germers-
dorfi ’ vagy ’Germersdorfi ’) nem általános. 
Viszont a motivációs rendszerezések tanul-
ságaiból kitűnik, hogy az érzékszervekkel 
felfogható tulajdonságokra vonatkoznak 
az egyes kategóriák; ezzel a pomológiai sa-
játságokat kapcsolják a fajtanévhez. Néha a 
virágzási vagy sokkal inkább a gyümölcsé-
rési jellemzők is szerepet kapnak az elneve-
zésben.

Pelczéder Katalin e munkájában olyan 
szintézisre jut, amely hosszú időre segítheti 

a gyümölcsfajta név-
használatának egy-
ségesülését, amely 
azért is fontos, mert 
a gyümölcs világke-
reskedelme folytán 
egyre több egzotikus 
gyümölcsfaj jelenik 
meg az asztalunkon, 
(igaz, e fajoknak név- 
adási és névhaszná-
lati problémái kívül 
estek a vizsgálódá-
sokon) – de azokra is 
vonatkoztathatók az 
iménti megjegyzések.

Az Ékesszólás kiskönyvtárában jegyzett 
a másik kötet, ami a „könnyedebb”, hisz a 
Gyümölcsnevek szótára a régi magyar gyü-
mölcsfajták illatos és zamatos sokfélesé-
gét tárja elénk. A feldolgozott forrásokból 
mintegy félezer gyümölcsnevet ismerhe-
tünk meg szinonimáikkal együtt, a bota-
nikai fajszám is meghaladja a negyvenet. 
A szerző gyűjtőmunkája eredményeként 
a nyelvtörténeti adattár botanikusoknak, 
pomológusoknak és agrártörténészeknek 
kínál segítséget, azonban az érdeklődők 
(fogyasztók?) szélesebb körét is vendégül 
hívja a Kárpát-medence többnyire endemi-
kus, illetve őshonosnak tekinthető fajtáival 
való ismerkedésre.

A szótár bemutatja gyümölcsneveink 
történetének és eredetének változatos, szí-

nes világát. Megtudjuk például, hogy az 
áfonya és a kokojsza pedig román eredetű 
jövevényszó, az árpával érő körte neve a 
latinból tükörfordítással keletkezett, a cse-
resznye és a dinnye pedig szláv eredetű szó, 
a ’germersdorfi ’ cseresznye a növény német 
eredetére utal, a mandula olasz jövevényszó, 
a meggy szó ősi örökség a fi nnugor korból 
(bár ennek taxonómiai értékelése még kí-
ván botanikai vizsgálatokat). A naspolya 
viszont latin eredetű vándorszó, a som a di-
óval együtt ótörök eredetű, a ’sztarking’ (!) 
almafajta angol eredetű, neve pedig a Stark 
faiskola nevéből származik, igaz, Starking 
formában használjuk.

Ez csak ízelítő abból a gazdag tarta-
lomból, amit Pelczéder Katalin munkahe-
lyén, az egyeteme Magyar és Alkalmazott 
Nyelvtudományi Intézetében hosszú évek 
munkájával összegyűjtött és rendszerezett 
a gyümölcsnevek térben és időben egyaránt 
gazdag szókincséből. A két kötet érdekes 
szakmunka is a gyümölcsismeret és gyü-
mölcsfajta-történet iránt érdeklődők szá-
mára.

A recenzens e helyen kilép a szerep-
köréből, mert a Magyar gyümölcsnevek 
című könyv ismertetése után felhívja arra 
a fi gyelmet, hogy a névhasználatban és a 
fajtanevek helyesírásában a gyümölcsker-
tészet és a nyelvészek eltérő gyakorlatot kö-
vetnek. Miközben a termesztési tudomány 
nem vonja kétségbe a nyelvészek tudomá-
nyosan megalapozott nézetét, viszont a 
nemzetközi és idegen nyelvek gyakorlatát 
követve a kertészeti szakirodalomban a faj-
taneveket változatlanul nagybetűvel kezdve 
használjuk.

(Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsne-
vek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmá-
nyozásához 201. kötet. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, 2018. 156 oldal; Pelczéder Katalin: 
Gyümölcsnevek szótára. 450 Kárpát-me-
dencei gyümölcs nevének története és ere-
dete. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2018. 221 
oldal)

Surányi Dezső
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 KÖNYVEK ZALÁRÓL, ZALÁBÓL 

Városbírók és polgármesterek –
Zalaegerszeg város vezetői
a kezdetektől 1950-ig
A bölcsészdoktor Gyimesi Endre által ösz-
szeállított, nagy méretű, közel 130 oldalas 
kötet méltó emléket állít az egy időben 
Zala-Egerszeg néven említett megyeszék-
hely első számú vezetőinek. A szerkesztő 
négy időszakon át volt polgármester, előtte 
könyvtárigazgató, majd a megyei levéltár 
irányítójaként elkötelezett helytörténésszé 
képezte ki magát. Amikor megvált polgár-
mesteri hivatalától, megfogadta, hogy a vá-
rosvezetők illő emlékezője lesz.

Most ez különösen időszerű. Amint azt 
Balaicz Zoltán polgármester az Előszóban 
írja, a város első, 1247-es írásos említésé-
nek 770. évfordulója alkalmából 2017-ben 
tudományos konferencián elhangzott 
előadásokból áll a most megjelent könyv. 
A szerzők – Kapiller Imre, Csomor Erzsé-
bet, Foki Ibolya, Megyeri Anna, Gyimesi 
Endre, Béres Katalin, Paksy Zoltán, Káli 
Csaba – a megyei levéltár és a Göcseji Mú-
zeum munkatársai nem csak sok ezer ere-
deti okirat lényegét bocsátották az olvasók 
elé, de számos érdekes történettel is színe-
sítik mondandójukat. Például az 1749-ben 
megválasztott városbíró, Moczfai István 
botrányos körülmények között kényszerült 
az eltávozásra. Mert amikor beszállásolás 
történt a püspöki városban, a szükséges szé-
nát a saját házához hordatta és avval etette 
a marháit, amikor pedig az utakat kellett 
megjavítani „a kövek hordására parancsol-
tattak a szekeres emberek, ki-válogatván 
a jobb szekereket, a maga munkáltatására, 
trágyázásra kényszerítette”. Mellesleg ká-
romkodós, fűnek-fának tartozó, adósságait 
meg nem adó ember volt.

A városbírói intézmény akkor szűnt meg, 
amikor az 1860-as években Zalaegerszegre 
került ügyvéd, Kovács Károly számotte-
vően gazdagította a zalai megyeszékhely 
közéletét: a tűzoltóság parancsnoka lett, sőt, 

olyan egyesületet hozott létre, amely kará-
csonykor ruhával látta el és élelmezte is a 
szegény családok gyermekeit. Elkötelezett 
szorgalmazója volt, hogy a város, kikerül-
vén a járási szolgabíróság irányítása alól, 
rendezett tanácsú településsé válhasson. Ezt 
el is érte, amikor Tisza Kálmán belügymi-
niszterként 1884. november 17-én keltezett 
levelében ezt engedélyezte is. A következő 
év május 13-án a 
közgyűlés „zajos 
éljenzéssel” pol-
gármesterré vá-
lasztotta Kovács 
Károlyt, akiről 
teret neveztek 
el, hírnevét em-
lékkő őrzi. Ek-
kortól kezdődött 
el Zalaegerszeg 
emeletes házak-
ból álló valódi 
várossá válása 
a földszintes, 
szalmatetős te-
lepülésből. Ennek folyamatát kíséri végig 
a könyv a polgármesterek intézkedéseinek 
tükrében, több száz eredeti okmánnyal, vá-
rosfényképpel színesítve a mondandót.

Különleges Zalaegerszeg –
Városrészi kalandozások
Tódor Tamás, a 
turisztikai és ide-
genforgalmi hivatal 
munkatársa egyre 
több helytörténeti 
írással, kiadvány-
nyal jelentkezett az 
utóbbi években. Az 
50 oldalas, mintegy 
100 képpel gazdagí-
tott könyvecske be-
mutatja történeté-
vel együtt az egykor 
önálló községeket, 
jelenleg Zalaeger-
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szeg településrészeit: Zalabesenyőt, Botfát, 
Bazitát, Csácsbozsokot, Ebergényt, a Pé-
terdombot, Olát, Pózvát, Ságodot, Szenter-
zsébet-hegyet, Landorhegyet, de a Parker-
dőt, az olaj- és gázipari múzeumot, az Az-
áleás völgyet és Jánkahegyet is. Színes kép 
gyönyörködteti az olvasót, bemutatva az 
Öreg-Örzsén díszlő mintegy 450 éves sze-
lídgesztenyefát, amely még ma is megtermi 
a sütni-főzni való gyümölcseit. Tekinthet-
jük ezt a kis könyvet aff éle városnéző sétá-
nak is, amely megismertet minden érdekes 
látnivalóval, várostörténeti különlegesség-
gel.

Zalaegerszeg titkai –
Városkalauz a múlt tükrében
Ugyancsak az író, fényké-
pező, szerkesztő Tódor Ta-
más munkája egy, a szintén 
félszáz oldalas, A/5 nagy-
ságú könyv, oldalaként 
2–3 fényképpel; az előbbi 
kiadvány kiegészítésének 
is tekinthető. Láthatjuk a 
Kossuth-díjas színművészt, 
Gábor Miklóst családja kö-
zében. Édesapja volt az első 
mozis, az Edison-mozgó 
tulajdonosa. Bemutatkozik 
a valószínűleg a világon is 

egyedülálló földön járó toronyóra. Róla 
az első följegyzés 1771-ben keltezett, aztán 
2005 karácsonyától a templomtoronyból a 
színház előtti Ruszt térre költözött Preisz 
József órásmester jóvoltából is. A kis épít-
ményt az ugyancsak zalaegerszegi születé-
sű és a városban is élő alkotó, Kossuth-díjas 
keramikus, A Nemzet Művésze, Németh 
János alkotása díszíti, körbevéve a működő 
órát. A vasúti pályaudvar tőszomszédságá-
ban Gizike kínálja magát látnivalóként: az 
1892-ben „született” 377-es gőzmozdony.

(Gyimesi Endre [szerk.]: Városbírók és 
polgármesterek. Zalaegerszeg város vezetői 
a kezdetektől 1950-ig. A 2017. június 7-én 
Zalaegerszegen tartott tudományos konfe-
rencia előadásai. Zalai T-Ma Kiadó Kft ., Za-

laegerszeg, 2018. 127 oldal; 
Tódor Tamás: Különleges 
Zalaegerszeg. Városrészi 
kalandozások. Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Zalaeger-
szeg, 2017. 48 oldal; Tódor 
Tamás: Zalaegerszeg titkai. 
Városkalauz a múlt tükré-
ben. Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zata, Zalaegerszeg, 2017. 47 
oldal)

Ferencz Győző

HÍREK

Magyar Örökség Díjasok. A Magyar Örökség Díj átadóünnepségére 2018. szeptember 29-
én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A magas elismerésben ezút-
tal a következők részesültek: A Szélkiáltó Együttes verséneklő művészete, gróf Tisza István 
nemzetszolgálata és mártíromsága, Lőrinc Celesztin moldvai csángók magyarságtudatát 
erősítő szolgálata, Kamuti Jenő világra szóló sportemberi és orvosi életútja, Kolár Péter szé-
les körű kultúraszervező és színházépítő munkássága, Pogány Erzsébet közösségszolgáló 
emberi helytállása, A Magyarok Kenyere Mozgalom példaértékű nemzetegyesítő szolgálata.
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Az országos honismereti-helytörténeti
pályázat eredménye

A Honismereti Szövetség országos honismereti-helytörténeti pályázatot hirdetett ifj úsági 
és felnőtt kategóriában amatőr kutatók számára. Az ünnepélyes eredményhirdetés a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Pollack Mihály Termében volt, 2018. december 14-én. A pályázat 
díjazottjai a következők voltak.

A FELNŐTT KATEGÓRIA HELYEZETTJEI

I. Németh László (Sopron): A világ közepe
II. Vass Tibor (Ózd): Múltunk-jelenünk krónikája – Ózd, 1200–2011
III. Bánfalvi László (Eger): Amikor a harangok is hadba vonultak

AZ IFJÚSÁGI KATEGÓRIA HELYEZETTJEI

I. Tóth Hanna (Putnok): Nagyapám kalandos élettörténete
II. Király Mátyás (Szentendre): A budakalászi zsidóság története
III. Járay Bianka (Pécs): Dualizmus kori lovaskultúra-történet

KÜLÖNDÍJASOK

Erdélyi Mónika Villő (Szeged): Egy „Hangyás” a paprikabeváltó élén – Dank Viktor és a 
Szegedi Paprikabeváltó

Pete József (Pécs): Templom születik

KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK

Holopcev Péter (Alsódobsza): Sírkert a Tetemváron – A miskolci Deszka-temető története 
a polgári korszak végéig

Kissné Szabó Erika (Jászberény): Az autóbuszgyártás és -közlekedés története Jászberény-
ben 1926-tól

Kovács Ilona (Balatonberény): A balatonberényi temetők története
Óvári Zsuzsanna (Lábatlan): Gerenday – Egy faluszépítő polgárcsalád a századfordulón
Ruszoly Barnabás (Bagamér): Legelő- és erdőbirtokosság Bagamérban
Dr. Tóth József (Budapest): Valkó 1945 

OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLTEK

Agárdi Sándor (Tornyospálca): Füzek könnye, föld sóhaja. (Döge község földrajzi nevei)
Ari Ilona (Budapest): Egy mezőtúri fazekas dinasztia, a Badárok családtörténete
Biró Endre (Bucsa): Négy Bucsa
Kovács Lajos István (Mindszent): Az én városom: Mindszent...
Lőrincz Sarolta Aranka (Ipolybalog): Egy régi iskola a Felvidéken
Dr. Szijártó József (Kiskunlacháza): Peregi és kiskunlacházi első világháborús családi em-

lékek
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Ifjúsági Akadémia – Pályázati felhívás

A hazai és a határon túli diákok történelmi-magyarságismereti
tudásának erősítésére,

a Honismereti Szövetség a Vas Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve,
a hős várvédő, Jurisics Miklós emléke előtt is tisztelegve,

Kőszegen, 2019. július 30. és augusztus 4. között

rendezi meg a 

XXIV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT

ARCOK ÉS HARCOK – HŐSÖK, PÉLDAKÉPEK, HAZAFIAK

címmel.

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál, hogy 

– a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét 
során a magyar történelem „vérzivataros” századait, jeles eseményeit;

– felidézzék és átérezzék a haza sorsárért életüket is feláldozó hősök dicső tetteit, emberi 
példamutatásukat, hazafi as cselekedeteiket;

– ösztönözze a példaképek kultuszának fennmaradását és, hogy azok méltó fi gyelmet 
kapjanak a mindennapi emlékezetben, a honismereti munkában, az iskolai történelemta-
nításban;

– bátorítást adjon a fi atalok cselekvő hazaszeretetének hétköznapi megéléséhez és válla-
lásához; 

– a téma feldolgozása során, az aktivitások sokféleségével teremtse meg a tábor élmény-
gazdagságát, fi atalos atmoszféráját.

A honismereti akadémiát és tábort 7–12. évfolyamos diákok számára rendezzük, amely-
nek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg a pályázatot. Nincs korcsopor-
tonkénti kategória.

Pályázni lehet: 

– egy választott történelmi személyiséget, példaképet bemutató, minimum 2, maximum 
3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal). Formátum: Times New Roman, 12-es 
betűméret, 1, 5-es sortáv, a szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel. Az oldal-
szám nem tartalmazza a mellékleteket.

– szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással (ppt [10–15 dia]; fi lm 3–10 
perc; max. 400MB).

– a személy életútját prezentáló játékos ismerethordozó applikációval (max 400MB).
– prózai, verses írásművel stb.
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Tartalmi követelmény: a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért 
választotta példaképét, s hogy a téma a hazaszeretet, a hűség, a hősiesség tekintetében mi-
lyen tanulságokkal szolgál napjainkban. 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy nem élő személyről kell a pályázatot elkészíteni, hanem a 
településhez, megyéhez, országrészhez kötődő kiemelkedő, ismert vagy még nem ismert sze-
mélyiség tetteiről, példaadásáról. 

Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti 
Szövetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat 
az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak 
az akadémiára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt. 

A pályamunkák beküldése: 2019. március 15.

Értékelés, bírálat: 2019. április 30.

A pályázat anyagát a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni. A 
diákok, csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, e-mail 
címüket, felkészítőjük, segítőjük nevét és e-mail címét!

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-mail 
címre írva vagy a +36 1 327–77–61-es telefonszámon kérhetők.

Várjuk a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván:

Budapest, 2019. január 15.

a Honismereti Szövetség



  128  

Közös időnk – Felhívás

A Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából felhívást tesz köz-
zé, amelyben arra kéri az érdeklődőket, hogy a rendszerváltás körüli évekhez kapcsolódó 
(akkori életükre, mindennapjaikra vonatkozó) tárgyi, illetve szóbeli emlékeivel, története-
ivel gazdagítsa intézményünk gyűjteményeit.

A Közös időnk – 1989 című, az egész évre kiterjedő programsorozatunk célja, hogy meg-
szólítsuk a magyar társadalmat, azokat, akik átélték az akkori idők különleges, szabad-
ságba tartó atmoszféráját, és azokat a generációkat is, amelyek csak hallomásból ismerik 
szüleik és nagyszüleik történeteit egy diktatúra megszűntéről és egy demokrácia születésé-
ről. Az év során egybegyűjtött tárgyi és szóbeli emlékek mozaikjából késő ősszel időszaki 
kiállítást állítunk össze, amelyben az önök tárgyai mellett a Magyar Nemzeti Múzeum 
rendszerváltáshoz kapcsolódó gazdag tárgyi anyagát is bemutatjuk.

Kérünk mindenkit, közös időnkre emlékezve, a közös siker reményében hozzák el hoz-
zánk tárgyaikat és emlékeiket!

Részletesebb felvilágosítást az alábbi e-mail címen kaphatnak: 1989@mnm.hu
Telefon: Gál Vilmos projektvezető: 061–327–77–23

Berta Erika, közönségkapcsolatok: 061–327–77–00 / 343 mellék

Megrendelőlap

Megrendelem a Honismeret című folyóiratot ………………………………… példányban.
Az előfi zetési csekket az alábbi címre kérem:
Név: ……………………………………………… irányítószám: ………………………………
Cím: ……………………………………………………………………………………………

…
Az előfi zetés díja egy évre: 2520,-Ft

A megrendelőlapot kérjük a Honismeret Szövetség címére visszaküldeni: 
1370 Budapest, Pf. 364. Tel./fax:327-77-61

Dátum: ……………………………………        ………………………………
           aláírás



A kápolnai csata emlékműve
(Képeslap, Klap.45e/K63, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár,

Vasné Tóth Kornélia cikkéhez)

Kossuth Lajos imája a kápolnai csata után
(Litográfi a, Lit/255, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár,

Vasné Tóth Kornélia cikkéhez)



670 Ft

EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

 Szent László és az ellenség birkózásának ábrázolása a székelyföldi Homoródkarácsonfalva
unitárius templomának falképén (Magyar Zoltán felvétele, Balázs Lajos cikkéhez)


