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egészítők nélkül. Mindkét kötetben – az em-
lített előnyökön túl – az tetszik különösen, 
hogy az általános nyelven túl az üzleti kom-
munikáció és a gazdasági szaknyelv legfon-
tosabb témáit is felölelik. A megújult nyelv-
vizsgákon, mint tudjuk, félhivatalos, illetve 
hivatalos levelet is kell tudniuk írni a jelöl-
teknek, és egy reklamáció megfogalmazása 
sem okozhat számukra problémát. A Mit-
telpunkt C1 csak rövid időre állt rendelkezé-
semre, azt azonban rögtön megállapítottam, 
hogy több évtized alatt sehol nem találkoz-
tam még a száraz „pénz” témakör ilyen élve-
zetes, szemléletes megközelítésével.

A felsőfokú tananyagra nem vonatkozik a 
kiadó bevezetési akciója, hisz az még nem 
teljes. De a B2 szintre igen. Használja ki min-
denki, aki végre élvezni akarja a saját óráját!

Tóthné Bükki Edit

Hajdu Endre
Szómúzeum. Ódon, furcsa, 
érdekes, bolondos, emlékeze-
tes szavak, nevek, címek tára
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 
2008. 121 p.

Ahogy azt nyelvészek, szociológusok, antro-
pológusok és a kultúrával, nyelvünk változá-
sával és a változásnak a társadalomra gyako-
rolt hatásaival foglalkozó más tudományágak 
képviselői is felismerték, a nyelv dinamiku-
san fejlődő rendszer, amely tükrözi a társa-
dalmi folyamatokat és az egyéni, illetve föld-
rajzi jellemzőket (ahogy ezt az idiolektus, 
dialektus, zsargon, szakzsargon fogalmak is 
mintázzák). Felnőttkorban is folyamatosan 
alkalmazkodnunk kell nyelvünk változásai-
hoz (még ha ezekben a változásokban mi ma-
gunk emberek kulcsszerepet is játszunk a 
kollektív társadalmi élményeken és történé-
seken keresztül). Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint anyanyelvünk szótárainak folya-
matos korszerűsítése, pontosítása. Ez a folya-

mat elsősorban a nyelvben újszerű alak - 
zatokként megjelenő szavak, gyakran angli - 
cizmusok, például az e-mail, modem, internet 
szótárba rendezésére irányul. Ezek a kifeje-
zések észrevétlenül, de kétségbevonhatatla-
nul fenyegetik az olyan szavakat, mint példá-
ul az írógép, szövőszék stb., melyek idővel 
elavulttá válnak, és sajnos a hagyományőrző 
törekvések gondoskodó, áldozatos munkája 
nélkül feledésbe merülnek.

Folyamatos változásoknak kitett szókin-
csünkben vannak olyan elemek is, melyek 
valójában soha nem honosodnak meg, nem 
terjednek el széles körben. Ide tartoznak azok 
a szavak is, melyek mindannyiunknak isme-
rősen csengenek egykori iskolai tanulmánya-
inkból, köztük a nyelvújítás mosolyt fakasztó 
szókölteményei. Hajdu Endre Szómúzeum 
című értékes gyűjteménye nagyszerű példa 
azokra a ritka, ám annál fontosabb törekvé-
sekre, melyek változó nyelvünk ilyen epizód-
jait rögzítik, egyedi fordulatait az utókor szá-
mára is hozzáférhetővé, felidézhetővé teszik.

A Szómúzeum élő kövületként őrzi nyel-
vünk tiszavirág életű, átmeneti szavait, kife-
jezéseit, melyek – ahogy az alcímből is kide-
rül – „furcsa, érdekes, bolondos, emlékeze-
tes” tükördarabjai a kulturális és társadalmi 
folyamatoknak. A mű szótárszerű szerkezet-
ben, rendszerbe szedve adja meg a jelentését 
kétezer, a XV. és a XX. század között megje-
lent átmeneti életű elemnek, melyek nem vál-
tak a standard szókincs részévé. A könnyed, 
vonzó, ám mégis jelentőségteljes téma mel-
lett a munka szerkesztése is rendkívül olva-
sóbarát. Az elsősorban értelmező jellegű szó-
tár különböző témakörökre tagolódik, melyek 
a kultúra, a tudományok és a hétköznapi élet 
számos területét érintik: ilyenek az állatvilág-
tól a szórakozáson és a sporton át a politika, a 
személynevek, az újságírás, a fizika, a vallás, 
a vendéglátás és a zene is. Igen széles körű 
felderítő munka eredménye tehát a szótár, 
melynek olvasása mindenekelőtt rendkívül 
szórakoztató, és garantáltan kellemes, köny-
nyed pillanatokat szerez az olvasónak. Emel-
lett szívet melengetően hazai, nosztalgikus és 
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számos újszerű információt tartogat minden-
ki számára. Ahogy a szerző az előszóban em-
líti: nem a teljesség igényével gyűjtötte a sza-
vakat, hanem azzal a céllal, hogy a magyar 
nyelv élményszerű mozzanatait adhassa át 
mások számára, hogy olvasóit egyfajta nyel-
vi élménnyel gazdagítsa. Ahogy az előszó 
mottójaként szereplő Juhász Ferenc idézet 
mondja: „Mert a nyelv: Noé-Bárka”.

Felépítését tekintve a szótár három fő 
részre tagolódik: a témakörök szerint szerve-
ződő értelmező részre; ezt nagyon praktiku-
san egy betűrendes szójegyzék követi, amely 
az értelmező részhez képest fordított sorrend-
ben szerepelteti a kifejezéseket, azaz a ma 
használatban lévő szavakhoz társítja a régi, 
érdekes alakot; végül következik a betűren-
des mutató, mely az előbbi rész inverze: a 
régies alakokat szedi ábécé-sorrendbe és így 
adja meg azok mai megfelelőit. A szótár az 
értelmező rész mellett tehát használható mai–
régi, illetve régi–mai szótárként is, azaz ha 
valakinek megüti a fülét egy furcsa régi kife-
jezés, azonnal megkeresheti annak mai jelen-
tését, és fordítva: ha érdekli, hogy vajon mit 
javasoltak régen mondjuk egy geometriai 
alakzat (pl. rombusz [dűlény]) vagy egy ve-
gyi elem (pl. hidrogén [vízanya]) nevének, 
azt is könnyen és gyorsan megtalálhatja.

Lássunk példákat néhány fejezetből. Az ál-
latvilág témakörben említhető a juhteve (láma), 
küllöny (tengeri csillag [az öt „küllőről”], hú-
ros madár (énekesrigó), héjanc (rák), légyma-
dár (kolibri) vagy a mindenki számára ismerős 
bőrmadár (denevér). A „magyarok” témakör-
ből a magyar Villon (Balassi Bálint), a magyar 
Birmingham (Nagyvárad, Széchenyi István 
nyomán), a magyar Detroit (Hódmezővásár-
hely – ahol a Puli nevű kisautót gyártották), a 
magyarok Mózese (Kossuth Lajos). A divat, 
ruházkodás témakörből például az ujjantyú 
(kesztyű), a fölkapi (divatos), a filozófia terüle-
téről a gyökérhiszem (alapelv, principium), 
tündérítés (absztrakció, elvonatkoztatás), a fi-
zika tudományából az iramat (gyorsulás) vagy 
a moztan (mechanika) jellemző példák. Föld-
rajzból különösen vicces, már-már etimológiai 

értékű fejtegetések is találhatóak, melyek kül-
földi magyaroknak igencsak nevettetőek lehet-
nek: például Darázsd (Drezda), Istókhalma 
(Stockholm), Kappanhágó (Koppenhága), de 
említésre kerülnek létező, tehát nem magyaro-
sított nevű helyek is, mint például Nyavalyás-
falva (egy erdélyi falu). A gazdaság, kereske-
dés, pénz témakörben példaként említhető az 
ódonda (antikvárium), a tőkész (kapitalista).  
A háztartás, táplálkozás terén a kékparadi - 
csom (padlizsán), a bagolytüdő (aszalt szilva) 
vagy a tüsténtkávé (instant kávé) mind mosolyt 
csalnak az olvasó ajkára, mert végtére is na-
gyon logikus magyarosítások, sokszor a gyer-
meknyelvi példákhoz hasonlítanak.

Kifejezetten hihetetlen és humoros hangu-
latúak egyes intézmények és társulatok nevei, 
melyek mintha az „Alíz Csodaországban” 
lapjairól lettek volna előbányászva: Balaton 
Lecsapoló Társulat (a XIX. század második 
feléből), Csantavéri Kiházasító Társaság 
(1899), Irgalmas Nénék Klastroma, Pécsi 
Pletyka Egylet és így tovább. Az irodalom té-
makörben számos írói álnévvel ismerkedhe-
tünk meg, például Eknim Aléb (Minke Béla), 
Gróf Iszap István (Gróf Tisza István), Kákai 
Aranyos (Mikszáth Kálmán), Koppantó Pál 
(Jókai Mór). A kémia tudományából megtud-
hatjuk, hogy az oxigén régi neve az éleny, az 
eleven ezüst pedig a higany. Napjaink fiatal-
nak számító tudományai sem maradnak ki a 
felsorolásból, így a lélektan, melyben a bel-
szózat a lelkiismeretfurdalás, a kedvi csikland 
pedig a humor megfelelője lehetett (volna). 
Folytathatnánk a sort a matematika (asztalka 
szabású [trapéz, Apáczai Csere János nyo-
mán]), a művészet (szökcse [balerina]), a ne-
veléstudomány (nevelész [pedagógus]), a bo-
tanika (bánatfa [szomorúfűz]), az orvostudo-
mány (csontgörvély [angolkór], banyaláz 
[nőknél a változókor idején fellépő hőhullá-
mok]), a politika (országász [politikus]) szak-
szavaival; illetőleg a nagy magyarok sze-
mélyneveivel (a turini remete [Kossuth La-
jos]), a zalai láma [Mindszenty József]), vagy 
a sport egyes meg nem honosodott elnevezé-
seivel (öklész [bokszoló]). A felsorolásban a 
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hétköznapi élet használati eszközei is szere-
pelnek, mint például az éjfazék (bili), kárpitég 
(baldachin), vízkalitka (akvárium), csakúgy 
mint a természettudományok könnyed, értel-
mező jellegű elnevezései: hóhömp (lavina), 
vagy eltúlzott, tudálékosnak ható retorikai 
fellegvárai: tűzböfögő kirontás (vulkánkitö-
rés). További tudományterületek és kulturális 
jelenségek néha futurisztikusnak, néha me-
sebelinek ható elnevezéseivel folytatódik  
a könyvecske, részletezésük meghaladja a 
könyvismertetés kereteit. Inkább arra buzdí-
tom az érdeklődőket, hogy vegyék kezükbe a 
kis könyvet, melynek olvasása bárhol kelle-
mes, mókás pillanatokat fog okozni, akár 
buszmegállóban, akár pihenésre szánt estéken 
könnyed olvasmányként élvezhetjük.

Humoros, nevettető jellegén és hatásán kí-
vül azonban van a szótárnak egy ennél sokkal 
fontosabb hozadéka mind érzelmi, mind szel-
lemi, mind kulturális tekintetben, és jelentősé-
génél fogva sokkal inkább ezt az aspektusát 
szeretném hangsúlyozni a műnek. A nyelv 
mint kódrendszer társas jellegét és ezáltal a 
közösséghez, a kultúrához való erős kapcsoló-
dását már említettem. Természetes változása 
elválaszthatatlan a társadalmi folyamatoktól, 
ebből fakad társadalomtudományi, szűkebb 
értelemben szociológiai és pszichológiai je-
lentősége. A modern szociálpszichológiai el-
méletek ide kapcsolódó kérdések megválaszo-
lására törekedve az egyén és a társadalom 
vizsgálatában az egyént mint affektív-kognitív 
rendszert vizsgálják az emberi megismerésre 
ható érzelmi és kulturális tényezők figyelem-
bevételével (Pataki 2008). Maurice Halbwachs 
dolgozta ki a kollektív emlékezet elméletét, 
mely a társadalomban élő ember társas-kultu-
rális, identitásképző folyamatainak megérté-
séhez ma már elengedhetetlen fogalom (Pléh 
1998). A társadalmi csoportok, generációk és 
nemzetek identitása, élettörténete abból a kol-
lektív emlékezetből táplálkozik, melyet közös 
élményeik, közös történelmük eseményei ír-
nak. Az egyén identitásának lényegét ez az 
együttes élmény alkotja; tehát azoknak az ese-
ményeknek az összessége, melyeket az egyén 

saját kultúrájában átél, melyekhez saját élmé-
nyei is kapcsolják. A kollektív emlékezet 
(nagy vonalakban megfogalmazva) a hagyo-
mányokat megőrző közös kultúránk egyének-
ben létrejövő és a csoportra kiterjedő repre-
zentációja, s ezzel identitásunk, történelmünk 
közös mozzanatainak összessége.

A szókincs, illetve a szájhagyomány az 
ezen közös élményt formáló reprezentációk-
nak kiemelten fontos elemei, mivel az egyén a 
nyelv segítségével létesít kapcsolatot társai-
val, a társadalommal, s a nyelv mint kódrend-
szer teszi lehetővé a közösen átélt események 
rögzítését, azaz együttes élményeink, történel-
münk írását is, mely társadalmi létünk és kul-
túránk folytonosságát adja. Az egyéneket a 
társadalomban közös élményeik kapcsolják 
egyetlen élményközösséggé (Pataki 2008).  
A hovatartozás érzelmi töltetének jelentősége 
abban rejlik, hogy az egyén ezen kötődés, 
ezen érzelmi kapcsolódás révén teszi magáévá 
a történelmi eseményeket, s alakítja ki identi-
tását, illetve saját helyét a kultúrában. A Szó-
múzeum értékképző és értékmegőrző jelentő-
sége vitathatatlan: nyelvünk egykor használa-
tos, mára már humorosnak ható szavai, 
szó kapcsolatai révén a hajdani együttes él-
mény egyes elemeit teszi elérhetővé az utókor 
számára, megörökíti a csoporthoz tartozás kö-
telékeit, erősíti hovatartozásunkat, identitá-
sunkról alkotott meggyőződésünket. Történel-
mi korokra, illetve társadalmi rétegekre jel-
lemző szokások, fordulatok felidézése és 
rögzítése révén osztozhatunk közös múltunk-
ban és közös hagyományainkban, hiszen a 
szókincs és a szájhagyomány is fontos szere-
pet játszik abban, hogy az egyén kiépítse iden-
titását és a társadalomhoz fűződő kötelékeit.

Anyanyelvünk és irodalmunk egykori, má-
ra már erejét vesztett, feledésbe merült moz-
zanatai, a hozzáférhetővé tett értékek, jelen 
esetben nyelvünk egykori, még ha csak átme-
netileg is használt kifejezései (pl. szaladműszer 
[láb], szeméremfedező ing [1655-ből szárma-
zó hozománybeli tétel]), a nyelvújítási törek-
vések költeményei (nyakgyalu [guillotine, 
Kazinczy Ferenc nyomán]), a szokatlan ma-
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gyarosítások (tevepárduc [zsiráf]), a földrajzi 
nevek etimológiai alapú magyarosításai (Bá-
bola [Bábel igazi neve, Horváth István sze-
rint]), ismert személyek gúnynevei vagy mű-
vésznevei (a hyéna [Haynau]) tehát, még ha 
viccesnek és ezért komolytalannak tűnnek is, 
mind gazdagítják anyanyelvünkhöz és kultú-
ránkhoz kapcsolódó ismereteinket, s ezzel kö-
zös értékeinket rekonstruálják és rögzítik. Az 
olyan értékképző és értékmegőrző vállalko-
zás, mint a Szómúzeum összeállítása volt Haj-
dú Endre részéről, napjaink ritka értékes célki-
tűzései közé tartozik: gazdagítja és támogatja a 
kollektív emlékezetet, egyúttal pedig forrása 
lehet a választékos, gazdag szókincs kialakítá-
sának. A Szómúzeum valóban muzeális dara-
bokat mutat be, melyeket a használat nem kop-
tatott el, hanem sokszor a „futottak még” kate-
góriába sorolhatóak; s ahogy a szerző is 
megjegyzi: a cím találó, mert maga a mű is 
„természetesen hiányos, mint egy múzeum”.

Egy adott kultúra, nemzet összetartó ereje 
nyelvében és kultúrájában rejlik. A nyelvel-
sajátítás kutatói is felismerték: a nyelv mint 
komplex kódrendszer elsajátítása – bár lát-
szólag bezárul 3–5 éves kor körül, mikor a 
gyermek már összetett mondatokban vi-
szonylag bonyolult megfogalmazásokra és 
gördülékeny társalgásra képes – bizonyos ré-
szeit, elemeit tekintve valójában még felnőtt-
korban is tart. A Szómúzeum című szótár tehát 
nagyban szolgálja az anyanyelvi nevelést, 
melynek elsődleges feladata a nyelvi és kul-
turális hagyományok átörökítése, ami az 
egyén és a közösség számára egyaránt fontos 
és értékes, hagyományápoló szereppel bír.

A könyvecskét ezért szívből és fenntartá-
sok nélkül ajánlom a pedagógusoknak; min-
denkinek, akinek szívügye a magyar nyelv és 
kultúra ápolása, építése és megőrzése; fiata-
loknak a múlt megismeréséhez; időseknek az 
együttes élményeik nosztalgikus felismerésé-
hez. Nem utolsósorban pedig ajánlom kül-
földre szakadt magyar rokonainknak, baráta-
inknak, ismerőseinknek, akik közös kultú-
ránkon és szókincsünkön osztozva újra 
átélhetik identitásuk legmélyebb tartalmait, 

az anyanyelvi közösséghez való kapcsolódá-
sukat, akik a mókás fordulatok, emlékezetes 
szavak, címek olvasása során részesedhetnek 
a „mi élmény”-ben, mely minket, egyazon 
kultúrába tartozókat összeköt, és akik ekképp 
különülnek el mindazoktól, akikkel nem tud-
nak osztozni ezeken a történelmi és kulturális 
hagyományokon alapuló értékeken.

Az egyén identitásának tartalmi és érzelmi 
vázát olyan, közösségben átélt együttes él-
mények adják, melyek közös értékeink meg-
osztásán és ápolásán alapulnak. A Szómúze-
um értékes hozzájárulás globálisan az emberi 
kultúra, és kiemelten a magyar nyelv értékei-
nek és hagyományainak megőrzéséhez, mi-
vel szókincsünk tükrözi történelmünk esemé-
nyeinek és társadalmunk változásainak fo-
lyamatait, s ezzel fontos identitás-fenntartó 
és csoportképző funkciót is szolgál.

Schnell Zsuzsanna
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A Peter Lang kiadó gondozásában megje-
lent, eredetileg doktori disszertációként írott 
könyv a Nyelvi mérés és értékelés sorozat 
tizedik kötete. A szerző, Szabó Gábor a Pé-
csi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 


