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Kön y v ismertetés

Tari Lujza: Zenésznevek,
     Családnevek  

Nyelv- és zenetudomány határterületéhez 
tartozó kutatásról ad számot az MTA Böl-
csészettudományi Központ Zenetudomá-
nyi Intézetében 2017. május 11-én bemuta-
tott kiadvány, amely meglehetős (de nem 
szokatlan) késedelemmel egy 2009-2010-
ben végzett – és azt megelőző sokévtizedes – 
anyaggyűjtés eredményeit teszi teljes terje-
delmében közzé.

 A Kárpát-medencei hatósugarú pályáza-
tot, amely az adatok összegezésére alkalmat 
kínált, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 
írta ki Régi magyar mesterségek családneve-
ink tükrében címmel, még 2009-ben, erre 
nyújtotta be Tari Lujza a Zenésznevek, mu-

zsikálással kapcsolatos személynevek című dolgozatát. Munkájában átte-
kinti egyfelől a hangszerneveket és változataikat, azok tér-időbeli elter-
jedését, másfelől a zenészfoglalkozásból kialakult családnevekre vonat-
kozó történeti adatokat, ugyancsak tér-időbeli elterjedésük szerint cso-
portosítva, sőt az utcanévadási szokásokkal kapcsolatban utal a téma 
lehetséges tepelüléstörténeti kapcsolódásaira is (zenészek utcája).

Tari Lujza a zenész mesterségből kialakult családneveket tekinti át  
a teljesség igényével, történeti dokumentumokra és orális hagyományra 
széleskörűen alapozva (de, mint előaszavában írja, a forrásokra vonatko-
zóan a teljesség igénye nélkül). Dalos, Énekes, Kántor; Cimbalmos, Citerás, 
Dobos, Száldobos (utóbbi a felfüggesztett deszkalapra utal, amely olykor 
a harangot is helyettesítő „szent deszka”, 35. o.), Furulyás, Fuvolás, Dudás, 
Gajdos, Csimpolyás, Harangozó, Hegedűs, Kontrás, Cigány (a szórakoz-
tató zenészmesterséggel összefüggésben, nemzetiségtől függetlenül is), 
Kobzos, Kürtös, Lantos, Kíntornás, Orgonás, Regös (mint középkori ének-
mondó), Sípos, Trombitás, Virginás – egy ilyen tartalomjegyzékszerű 
felsorolásból is kitűnik, hogy a téma számos tájnyelvi, nemzetiségi és 
hangszertipológiai vonatkozással bír, amelyekre a könyv részleteiben is 
kitér. A hangszertipológiai nehézségek közé tartozik például, hogy a kob-
zos jelenthet lantost, a lantos sokszor, a kíntornás talán mindig tekerőst, 
hogy mifajta gyűjtőnév a sípos, vagy a könyvbemutatót levezető Dalos 
Anna által említett falkép: a Zenetudományi Intézettől nem messze talál-
ható Trombitás utcai sarokházon ábrázolt zenész vadászkürtön játszik.
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A könyv a középkortól a 18. század végéig tekinti át a zenész foglal-
kozásnévből képzett családneveket (kiegészítve az utolsó évszázad pub-
likus folklór-adataival), és von le belőlük a hangszerhasználat és a zené-
lési szokások tér-időbeli elterjedésére vonatkozó következtetéseket, mert, 
mint az előhangban olvassuk, a névadási szokások változásával foglal-
kozás és vezetéknév már nem kapcsolódik szükségképpen össze. (Lazább 
kapcsolódásra utaltak – humorral fűszerezve – maguk a könyvbemuta-
tón közreműködő tudósok-művészek: a zenetörténész Dalos Anna és  
a zongorista-orgonista Lantos István, aki azt is megjegyezte: nem érti, 
hogy Geiger György hogyan mer trombitálni.)

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (régebbi nevén CSEMA-
DOK) és igazgatója Huszár László jóvoltából 2016-ban megjelent A5 
formátumú, 100 oldalas kiadvány hatalmas folklorisztikai, irodalmi és 
történelmi forrásanyagot és szakirodalmat dolgoz fel, utóbbiak között 
irodalomtörténeti, zenetörténeti, folklorisztikai, organológiai, nyelvtör-
téneti munkák, szaklexikonok, szótárak szerepelnek; a felsorolt 88 mű 
ötödét Tari Lujza saját munkái teszik ki. A kiadó és a szerző-szerkesztő 
közötti együttműködés különben nem ezzel a kiadvánnyal indult: a du-
naszerdahelyi intézmény adta közre a Szlovákiai magyar népzene . Válo-
gatás Tari Luja népzenegyűjtéséből (1983–2006), a Bartók Béla hangszeres 
magyar népzenegyűjtése, valamint a felvidéki gyűjtő anyagára támasz-
kodó A kolonyi templom előtt . Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből 
című, 2004–2011 között megjelent könyveket (a Tari-gyűjtést CD-mel-
léklettel). A példaértékű együttműködésben kifejezésre jut az anyaor-
szági és felvidéki magyarság összetartozása, de a két nép (régebbi nevén 
tót és a magyar) történelmi és hagyományközössége is.

A könyvet dr . Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető 
egyetemi tanár mutatta be a Zenetudományi Intézet koncerttermét meg-
töltő közönségnek, a Zenetudományi Intézet nevében dr . Richter Pál 
igazgató köszöntötte a megjelenteket, a bemutatón a házigazda szerepét 
dr . Dalos Anna tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető töltötte 
be, a kiadás hátteréről Huszár László, a Csemadok Művelődési Intézet 
igazgatója szólt. A programot élőzene gazdagította: Lantos István zon-
gora- és orgonaművész, az MMA rendes tagja magyar témákra impro-
vizált, Szlama László, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei 
Tanszékének tanára kobozzal kísért énekeket adott elő, Zsikó Zsuzsanna 
egyetemi hallgató énekelt (egyebek között dudanótákat), Istvánfi Balázs 
tanár dudán játszott, végül egy, ugyancsak hallgatókból álló „vonósban-
da” zárta a programot. A közönség pedig, a kiadó jóvoltából, ajándékként 
vihette magával a bemutatott könyvet. 
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