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Magyarország földtani atlasza
Bár a Föld Bolygó Nemzetközi Éve hivatalo-
san már véget ért, továbbra is érdemes jobban 
odafigyelni lakóhelyünkre, a Földre. Saját 
bolygónkkal való viszonyunkban ugyanis 
inkább együttélésről van szó − az ember min-
den tevékenységével a Föld életébe is beleszól, 
amire a bolygótest, a légkör és a világóceán 
mind a maga módján válaszol. Ezért is fontos 
minél jobban megismerni geo környezetünket, 
s ez valamennyiünkre vonatkozik, nemcsak 
a földtudományok szakembereire. 

A most megjelent Magyarország földtani 
atlasza országjáróknak kiváló lehetőséget nyújt 
a földtani környezettel való megismerkedés-
re azoknak, akiket kirándulás közben eddig 
soha nem foglalkoztatott az, hogy mi van a 
lábuk alatt vagy a domboldalban, és azoknak 
is, akikben már felötlött a kérdés, de nem volt 
kéznél megfelelő forrás a megbízható válasz-
hoz. Most megszületett egy ilyen forrás.

A földtani atlasz példa nélküli a hazai tér-
képkiadásban és könyvterjesztésben. A Ma-
gyarország geológiai felépítését ábrázoló tér-
képeket eddig ugyanis főleg szakmai igények 
kielégítésére készítették. Külföldi példák vi-
szont megmutatták, hogy közérthető és lát-
ványos kiadványok segítségével szélesebb 
rétegek érdeklődését is fel lehet kelteni a föld-
tani ismeretek iránt, és az érdeklődők tábo-
rának növekedésével a geológia is felértéke-
lődik a társadalom szemében.

A három részből álló mű készítői először 
az atlasz használatával kapcsolatos tudnivaló-

kat ismertetik, és röviden összefoglalják ha-
zánk geológiai felépítését. A második rész 
Ma gyarország 1:200 000 méretarányú földta-
ni térképét tartalmazza harminchat szelvény-
re bontva. A térképlapokon a felszíni földta-
ni képződményeken kívül annak a közel száz 
földtani objektumnak a helye is fel van tün-
tetve, amelyekről a harmadik részben színes 
képekkel illusztrált rövid leírás is olvasható. 
Ezek az objektumok látványuk vagy tudomá-
nyos szempontok alapján hazánk legjelentő-
sebb földtani értékei közé tartoznak. Néme-
lyikük közismert, mint például az abaligeti 
cseppkőbarlang, de vajon ki hallott már az 
attól 4–5 km-re levő kővágószőlősi babás szer-
kövekről, vagy a földtani szempontból ugyan-
csak érdekes, a gyógyvizéről ismert Hévizi-tó-
hoz szintén egészen közeli, s a legtöbbünk 
szá mára felfedezésre váró balatonedericsi Cso-
dabogyós-barlangról?

A hazai földtani értékeket bemutató szö-
veg megértését megkönnyíti az utána közölt 
geológiai kislexikon, amelyből az agglomerá-
tumtól a vulkanitig a kötetben előforduló 
minden szakkifejezés értelmezése kiderül. 
Ugyancsak hasznos az az öt táblázat, amely-
ben a látogatható barlangok, a földtani tan-
ösvények, a működő gyógyfürdők, a földtani 
(bányászati) múzeumok és a bányászati em-
lékhelyek felsorolása, illetve az azokkal kap-
csolatos tudnivalók találhatók.

Ki kell emelni az atlasz igényes kivitelét, 
a tipográfiát és a kiválóan szerkesztett szemlél-
tetőanyagot. Mindehhez igényes és közérthe-
tő szöveg társul. A glosszárium és a táblázatok 

kivételével a főszöveg végig kétnyelvű: a ma-
gyar mellett külön hasábban az angol fordítás 
olvasható. Remélhetőleg rá is találnak a kül-
földiek erre a hungarikumnak minősülő at-
laszra, és őket is megérintik a néma, mégis 
beszédes évmilliók.

Kitűnő műről van szó, a bíráló észrevéte-
lek szinte szóra sem érdemesek. Sőt, valójában 
dicséret, mintsem bírálat, hogy (csupán) két 
hiba maradt a szövegben. Ez is mutatja, hogy 
mennyi munkát fektettek a kiadványba a 
köz reműködők, akik közül a két szerkesztő, 
Budai Tamás és Gyalog László neve álljon itt. 
A másik megjegyzés sem komoly bírálat: az 
M37 jelzésű nagyhársasi andezitre utaló szí-
nezés a térképlapokon olvashatatlanná teszi 
az ilyen kőzeten létesült települések nevét. De 
ha az ember arra jár, úgyis tudja, hol van − vagy 
a faluszéli helységnévtábla, vagy a GPS-vevő-
készülék kijelzője eligazítja −, ennek a térkép-
nek éppen a földtani információ a lényege.

Gyakran a tudományos kutatók szemére 
vetik − többnyire nem alaptalanul −, hogy 
elefántcsonttoronyba zárkózva tevékenyked-
nek. A kutatók egy része nem akarja (rosszabb 
esetben nem is tudja) megfelelő módon tá-
jékoztatni a közvéleményt arról, hogy milyen 
eredményeket ért el. A legfejlettebb országok-
ban nagy gondot fordítanak a tudományos 
kutatás közönségkapcsolataira, a kutatási 

eredmények közérthető tálalására. Igaz, hogy 
ott nagyobb a K+F-re jutó keret, és feltehető-
leg a közönségkapcsolatok ápolásához abban 
jártas szakembereket is tudnak alkalmazni. 
Az adófizetők pedig mindenütt joggal kíván-
csiak arra, hogy miként hasznosul a kutatás-
ra fordított költségvetési hányad. 

Eddig a Mindentudás Egyeteme volt a 
példa arra, hogy a tudomány emberkö zelbe 
hozható hazánkban is. A Magyarország föld-
tani atlasza országjáróknak újabb példa a tu-
domány magas színvonalú, mégis közérthető 
közvetítésére. Más tudományágak művelői-
nek is érdemes elgondolkodniuk azon, hogy 
saját kutatási eredményeiket hogyan tud nák 
széles rétegek számára is látványosan és kö-
zérthetően bemutatni. A fantázia ne csak a 
kutatási tevékenység során jusson érvényre! 

S hogy csillagászként miért éppen én aján-
lom ezt az atlaszt az olvasók figyelmébe, arra 
az a magyarázat, hogy a görög mitológiában 
Atlasz tartotta a vállán az égboltot, ezért az 
atlaszok iránt különösen érdeklődöm. És ebbe 
az atlaszba belemélyedni igazi tudományos 
és kulturális élményt jelent. (Magyarország 
föld tani atlasza országjáróknak − 1:200 000 − 
Geo logical Map of Hungary for Tourists. Bp., 
Magyar Állami Földtani Intézet, 2009, 248 p.)

Szabados László
csillagász

Könyvszemle

Könyvszemle

Humor és folklór
Az MTA Acta Eth nographica Hungarica című 
nemzetközi folyóirata 54. kötetét a humor és 
a néprajz kapcsolódását vizsgáló írásoknak 
szentelte. A kötet ötlete a Litovkina Anna és 
Barta Péter által Szekszárdon, az Illyés Gyula 
Főiskolán 2007 szeptemberében megrende-
zett Humor és Nyelvészet / Folklór című nem-
zetközi szim poziumra vezethető vissza, ahol 

angol, német, francia és orosz nyelven hang-
zottak el előadások a 13 országot képviselő 
előadóktól. Ennek megfelelően a kötet is 
több nyelvű: angol, német, francia és orosz 
írásokat tartalmaz. (A nyelvészet témakörhöz 
kapcsolódó előadások egy külön kötetben 
kerülnek kiadásra a Cracow Tertium Society 
for the Promotion of Language Studies kiadó 
gondozásában, Litovkina Anna, Barta Péter 
és Daczi Margit szerkesztésében.) 
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A humor, természeténél fogva, az emberi 
kultúra egy sajátos jellemzője, s mint olyan, 
az emberi gondolkodást, szerveződést, kom-
munikációt és életvitelt vizsgáló szinte vala-
mennyi tudományt foglalkoztatja. A kötet-
ben Voigt Vilmos rámutat arra (115.), hogy a 
humor önmagában eléggé tisztázatlan foga-
lom a néprajz tudományán belül, azonban 
személyközi kommunikációs és a közösség-
szerveződésben betöltött jelentős kulturális 
szerepének köszönhetően helyet kap napja-
ink néprajzi kutatásaiban is.

A kötet felépítése hűen követi az apropó-
jául szolgáló konferencia szerveződését. Az 
első részben a Viccek (Jokes), majd a Prover-
biumok (Proverbs), a harmadikban a Mesék 
(Tales), s a negyedikben az e kategóriákba nem 
illeszkedő, Vegyes (Miscellaneous) témákban 
írt színvonalas előadások lettek egy csokorba 
összegyűjtve. 

A Viccek fejezet négy angol nyelvű cikke 
egyetlen téma köré csoportosul, ám eltérő 
szemszögből vizsgálja azt: a vicceket társadal-
mi, kulturális, történeti, illetve közösségi, 
szo ciálpszichológiai perspektívából is értéke-
li. Christie Davies a legtöbb országban és 
kultúrában gyakori, sőt, tipikusnak mondha-
tó, a „félnótásokat” és az „okosokat” kifigu-
rázó viccek hátterét fejtegeti, s magyarázatot 
ad arra, hogy miért lehet az, hogy eltérő or-
szágok ilyen változatos közösségei mégis 
egyetlen jellemvonás kiemelésével váljanak 
egyazon vicctípus sztereotip tárgyává, cél-
pontjává. Hidasi Judit saját, személyes élmé-
nyéből kiindulva kulturális szemszögből 
közelíti meg a témát, és arra keresi a választ, 
hogy vajon milyen kulturális vonások állnak 
annak hátterében, hogy a japánok egészen 
máshogy értelmezik a nyugat-európai vicce-
ket, azaz, látszólag humorérzék nélkülinek 
tűnnek a mi kultúránkban. A humorérzéket 

tehát mint a humor produkciójára és annak 
megértésére vonatkozó összetett képességet 
kultúrspecifikusnak, az adott kultúrközösség 
szokásai, jellemzői által determinált képesség-
nek írja le. Liisi Laineste a közép-kelet-euró-
pai államok posztszocialista kultúrkörének 
vicctípusait, illetve humorát elemzi, és hason-
lítja össze a nyugat-európai társadalmakra 
jellemző humorral. A politikai, etnikai és más 
társadalmi vonatkozású viccek tartalmi elem-
zésén, illetve történeti idősíkban való vizsgá-
latán keresztül fény derül az egyén identitás-
képző mechanizmusait érintő hatásokra, az 
önazonosítást és önérzetet alakító fontos té-
nyezőkre, melyek a posztszocialista humor 
karakteres személyiségtani jellemzői. Mészá-
ros Csaba szociálpszichológiai vizsgálódást 
folytat két különböző közösségben, ahol a 
humorizálásra mint deviáns viselkedésmin-
tára adott, igen eltérő válaszokat elemzi, és 
hasonlítja össze. Az eltérő megítélés re a kö-
zösségek sajátos társadalmi szerveződé se és 
kommunikációs rendszere ad magyarázatot: 
egy hierarchikus, társadalmilag megosz tott 
közösségben a csoporton belüli feszültségek 
feloldása radikálisabb, merevebb módon tör-
ténik, mint az egyének egyenrangúságán 
alapuló, integráltabb társadalomban.

A második részben a proverbiumok áll-
nak a vizsgálódás középpontjában. Elsőként 
Barta Péter és munkatársai egy francia nyelvű 
írásban francia, magyar, angol, német és orosz 
mintán elemzik az anti-proverbiumok poli-
szémia, homonímia és homofónia alapú 
nyelvjátékait. Egy felmérésből kiderül, hogy 
mely típusú közmondások azok, melyek leg-
gyakrabban kerülnek megváltoztatásra, szel-
lemes kicsavarásra, és válnak ezzel anti-pro-
verbiummá. A szerzők a többnyelvű korpusz-
ban a szexualitás témaköréhez kapcsolódó 
anti-proverbiumokat veszik górcső alá, és 

elemzik a tulajdonnevek használatát az em-
lített poliszémia, homonímia és homofónia 
alapú közmondás-átalakítások során. A 
francia nyelvű cikket egy német írás követi 
Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt-tól és mun-
katársaitól, melyben a szerzők szintén anti-
pro  verbiumokat tartalmazó többnyelvű 
min tán nyelvi, illetve szemantikai szempont-
ok alapján elemzik a szójátékok, szóviccek 
szerkezetét és jelentésmintázatait. A vizsgá-
latból kiderül, hogy mind az öt nyelvben a 
közmondások átalakításának célja egyfajta 
kifacsart bölcsesség megjelenítése. A továb-
biakban három angol nyelvű tanulmány 
olvasható. Elsőként Outi Lauhakangas a 
proverbiumok és a humor társas interakci-
ókban való funkciójáról ír szociálpszicholó-
giai megközelítésből, kiemelve azok személy-
közi, társas stratégiai funkcióit, és a közmon-
dások humoros használatának feszültségoldó 
jelentőségét. Grzegorz Szpila a lengyel 
graffitti közmondá saiban megjelenő humor 
társadalmi szerepét vizsgálja, míg Voigt Vil-
mos eredeti magyar közmondásgyűjtemény 
elemzésén keresztül arra a következtetésre jut, 
hogy valójában a proverbiumok nagyon kis 
része humoros önmagában.

A harmadik rész a mesék világába kalau-
zol el minket, ahol Nancy Cassell McEntire 
bemutatja az amerikai tall tale, azaz a túlzó, 
képtelen mesék műfaját, és vizsgálja az ame-
rikai határvidékre jellemző kalandos esemé-
nyeket, hőstetteket megörökítő történeteket, 
melyekben a már-már kötelezőnek mondha-
tó nagyotmondás adja a zsáner fő jellegzetes-
ségét. A szerző humoros képeslapokkal il-
lusztrált élvezetes, könnyed stílusban ad be-
tekintést az amerikai népi humor kulturális 
történeti hátterébe. David Stanley szintén az 
amerikai tall-tale sajátosságait elemzi, és an-
nak kiterjesztett változatán keresztül mutatja 

meg a műfaj rugalmasságát és sokoldalúságát, 
mely lehetővé teszi, hogy a történetmesélés 
eltérő kontextusaiban, szituációiban jelenjen 
meg, s hogy egy változatos összetételű néző-
közönség eltérő igényeit egyaránt kielégítse. 
Piret Voolaid tanulmánya zárja a mesék feje-
zetét, melyben a szerző a humor egy sajátos 
műfaját, az ún. droodle-t, a „firka-viccek” 
zsánerét mutatja be. E narratívum-, illetve 
mesealapú illusztrált találós kérdések a humor 
vizuális műfajának egyedi képviselői. Példák 
firkavicc kategóriákra:

A firkák szerkezeti és funkcionális elem-
zéséből arra következtet, hogy szerveződésük 
a tündérmesékkel azonos alapelveket követ, 
s így napjaink modern, humoros tündérme-
séiként foghatók fel.

A negyedik, vegyes rész három orosz nyel-
vű írást ölel fel. Elsőként Oleg Fedoszov egy 
újkeletű lexikográfiai művet, az orosz bece-
nevek szótárát mutatja be, és tanulmányában 

Egy cowboy biciklizik

                 
Egy medve fára mászik 

 
 

Négy elefánt egy narancsot szaglász
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a névadás modelljeit, motivációs mechaniz-
musait, és a modern orosz nyelvben betöltött 
funkcióit ismerteti. Ezt Haas Adrienn mun-
kája követi, mely a szójátékok közötti árnya-
latnyi különbségek feltárásával kiemeli azok 
sokoldalú, rugalmas, multifunkcionális jelle-
gét, mely lehetővé teszi, hogy feszültségoldó 
humoros alkalmazásukon túlmenően más, 
újszerű szerepeket is betöltsenek. Végezetül 
Lesya Stavytska tanulmánya kognitív nyelvé-
szeti szempontból elemzi az emberi test felső 
és alsó részének metaforikus viszonyát.

Az Acta Ethnographica Hungarica „humor 
és folklór” témában kiadott különszáma igen 
változatos megközelítéseket alkalmazva ad 
betekintést az emberi kultúra minden aspek-
tusát átható humor néprajzban és az emberi 
társadalomban betöltött szerepének rejtelme-
ibe. A kötet színes és érdekes munkákat gyűjt 
egy még változatosabb, többnyelvű csokorba, 
ezzel tovább fokozva az amúgy is nagyon 
színvonalas, sokoldalú munkák értékét és 
olvasmányosságát. Nagyban hozzájárul a 

nap jainkban egyre nagyobb érdeklődést ki-
váltó humorkutatás kibontakozásához, a 
humor emberi társadalomban betöltött sze-
repének megismeréséhez, s ezzel a néprajz 
hosszú távú, a jövő társadalomtudományai-
ban tovább élő vonulatát táplálja.

Több nemzet kutatóit integráló vállalko-
zás volt a konferencia megszervezése, melyből 
megszületett az Acta Ethnographica Hungarica 
e különszáma. A kötet nemzetközi vonatkozá-
sait tekintve is rendkívül időszerű és aktuá lis 
volt. A konferencia ezzel elindított egy olyan 
interdiszciplináris összefogást és együttmű-
ködést, mely nemzeteken átívelő jellegénél 
fogva számos tudományterület képviselőit 
köti össze, és gazdagítja ismereteinket az em-
beri társadalomról és sajátos jellemzőjéről, a 
humorról. (Acta Ethnographica Hungarica – 
An International Journal of Ethnography. Hu-
mour and Folklore. 2009. 54, 1,) 

Schnell Zsuzsanna
PhD-hallgató Pécsi Tudományegyetem  

Pszichológiai Intézet
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tett petrarkista verseivel: Gaspara Stampa. 
Láthatunk barokk festőnőt, aki saját korára 
nem jellemző függetlenséggel irányítja életét, 
melyet szinte teljesen a művészetnek szentel: 
Artemisia Gentileschi. És természete sen ol-
vashatunk köztiszteletnek örvendő család-
anyáról, aki egyben bölcs és messzire te kintő 
uralkodónő is: Lucrezia Tornabuoni. 

Felsorolhatnám mind a tizennyolc törté-
netet, mert valójában mindegyik romantikus 
fordulatokkal, ellentmondásokkal tűzdelt, és 
sokszor nem várt csattanóval zárul. Ugyan-
akkor egyáltalán nem az egyes élettörténetek-
ben rejlő minél mélyebb ellentétek és a legen-
dák világába sorolható fordulatok bemutatá-
sa a könyv célja. A köztudatban a gonosz, 
vérfertőző ledér asszony ősmintájaként élő 
Lucrezia Borgia életrajza például pontosan, 
csupán a dokumentálható tényekre alapozva 
mutatja meg, hogy milyen is volt valójában 
e nem szent, de messze nem is sátáni asszony. 
A regényesség kívánalmainak és a történelmi 
hitelesség igényének ilyen ötvözése és egy-
másba olvasztása szokatlan eredményt szül, 
nehéz ugyanis meghatározni a megírt élet-
történetek műfaját: ha nagyon megszoron-
gatnának, talán tudományos ismeretterjesztő 
novelláknak nevezném az írásokat. S ahogy 
egy novelláskötet egyes darabjai sem kapcso-
lódnak mindig szervesen egymáshoz, úgy itt 
is azt tapasztaljuk, hogy nehezen tudjuk meg-
ragadni azt a vezérfonalat, amelyre a kötetben 
helyet kapó élettörténetek felfűzhetők. Ho-
lott ilyen vezérfonálnak lennie kell, ellenkező 
esetben éppen tudományossága és komoly-
sága sérülne a könyvnek.

Ha a címből indulunk ki, talán megfogal-
mazódhat bennünk egy olyan előzetes elvárás, 
amely szerint e könyvnek valamiképp a női 
emancipáció előtörténetét kellene bemutat-
nia, vagy esetleg a feminista irodalom és 

művészet korai szakaszába nyújthatna bete-
kintést. Ilyenről azonban valójában szó sincs: 
Vígh Éva már az Előszóban figyelmezteti ol-
vasóját, hogy bár a reneszánszban érezhető 
némi pozitív változás a nők társadalmi hely-
zetében, „e változások súlyát és minőségét 
gyakran eltúlozták, és a reneszánszkutatók 
egy része egy-egy kivételes esetből általános 
érvényű következtetésekre jutott” (7.). Vagyis 
anakronizmus lenne az a fajta bemutatás, 
amely az egyes női sorsokban tételesen pró-
bálná tetten érni a mai kultúra ideológiai 
előzményeit, s ezek alapján kísérelne meg 
restaurálni vagy felépíteni egy olyan épületet, 
amelynek legfeljebb egy-egy tégláját látjuk. 

Már csak azért sem lehet e kötet a női 
emancipáció előtörténetének ideologikus 
kibontása, mert ha alaposabban végigolvas-
suk, azt látjuk, hogy bizony majdnem akko-
ra tér jut e könyvben a férfiaknak, mint a 
hölgyeknek. A megfestett kép előterében 
persze mindig egy női alak tűnik fel, de a 
háttérben férfiak, ráadásul sokszor ugyanazon 
férfiak körvonalai fedezhetők fel. A XV. szá-
zad első felétől a XVII. közepéig terjedő 
időszak egymást váltó korszakainak jelentős 
férfiúi; a humanista, reneszánsz, manierista 
és barokk kor irodalmi, művészi és politikai 
irányvonalait meghatározó művészek, gon-
dolkodók és uralkodók ott sorakoznak a be-
mutatott hölgyek árnyékában. A kötetben 
sajnos nincs tárgymutató, de ha lenne, akkor 
igen sok oldalmegjelölés kapcsolódna a könyv 
elején Pietro Bembo, Baldassare Castiglione, 
Lorenzo de’ Medici, a későbbiek folyamán 
pedig Tasso, Della Casa vagy Marino nevéhez. 
Nagy tanúsága ugyanis e női sorsokat össze-
állító munkának, hogy a női hírnév a rene-
szánsz és barokk korban – ritka és jelenték-
telen kivételtől eltekintve – a férfiak küzdőte-
rén elért eredményekért és teljesítményekért 

Reneszánsz hölgyek (és urak)
Vígh Éva: Híres hölgyek az itáliai  
reneszánsz és barokk korban

Egyszerű és világos felépítésű könyvet vesz 
ke zébe, aki belelapoz Vígh Éva legújabb mun-
kájába, az olasz reneszánsz és barokk híres és 
hírhedt asszonyairól írott életrajzgyűjtemény-
be. Tizennyolc élet- és pályarajz került a kö-
tetbe, melyek autonóm egységekként, önálló 
írásokként sorakoznak, szépen egyik a másik 
után, egymással látszólag csupán laza kapcso-
latot tartva, és a bemutatott hölgyek születé-
sének kronológiáját követve.

A 10–15 oldalas fejezetek szerkezete is egy-
séges: a lineárisan végigkövetett életrajzba 

ágya zottan beszélik el a bemutatandó személy 
életművét, a lehetőségekhez és terjedelmi 
korlátokhoz képest bőven adagolva az idéze-
teket az érintettek szövegeiből. A szerkezeti 
egységesség mindenképp jót tesz a könyvnek, 
hiszen maguk az életrajzok nem mutatnak 
sok közös vonást, inkább a szerencse forgan-
dóságát és az emberi sorsok változatosságát 
példázzák: olvashatunk fiatal, de magányra 
ítélt szépségről, akit hamar elrabol szerelme-
se, hogy aztán kiábránduljanak egymásból, 
és az asszony magában a firenzei nagyfejede-
lemben leljen először csak kitartóra, aztán 
férjre is: Bianca Cappello. Megismer hetünk 
egy tisztes kurtizánt, aki azonban még sem 
csak mesterségbéli jártasságával és szépségével 
nyer magának hírnevet, hanem inkább ihle-




