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A jelen válogatás negyvenhat prédikációt tartalmaz, javarészük Oroszvárról való (ma: Rusovce,
Szlovákiában). A falu plébánosa a prédikációk keletkezése idején Johannes Asztl volt, aki azonban
horvátul nem tudott. A falu lakossága a XIX. század elején csaknem fele-fele arányban horvát és
német volt, elenyészı számú magyarral. Ezért a püspökség a magyar plébános mellé egy Gerdenich
István nevő horvát anyanyelvő káplánt osztott be, aki Darázsfalváról (Trausdorf) származott. A prédi-
kációk java része az ı munkája. A győjtemény hat prédikációja származik Horvátzsidányból
(Siegersdorf), melynek papja egy Raksányi Hugolin nevő ferences volt. Egy-egy prédikáció származik
Köpcsénybıl (Kittsee) és Darázsfalváról. Köpcsény plébánosa 1806 és 1824 között Christopher
Naszvady, Darázsfalváé pedig 1788 és 1823 között Georg Juraj Krizmanich volt. Ezek a prédikációk
is minden bizonnyal a fentebb említett Gerdenich Istvántól valók. A prédikációk legrégebbi, közvetett
forrása Pázmány Péter „Isteni igazságra vezérlı kalauz”-a, továbbá a Bécsben mőködı Abraham
a Santa Clara (1644–1709) és Eberhard Kragel horvát szerzetes 1763-ban kiadott, széles körben elter-
jedt „Csetveropersztni duhovni persztan” [Négyrétő lelki győrő] címő munkája.

A győjtemény nyelv- és kultúrtörténeti jelentıségét már HADROVICS LÁSZLÓ kiemelte, amikor
megállapította, hogy a szentbeszédek nyelve nem csupán egy nyelvjárás írott emléke, hanem úgyneve-
zett regionális irodalmi nyelv, amely már bizonyos fokú normával is rendelkezett. A standard nyelvi
norma kialakulási folyamatát reprezentálja ez a nyelv, amelyen a XIX. század elejétıl imakönyvek,
evangéliumos könyvek, tankönyvek, röpiratok, sıt szépirodalmi munkák is keletkeztek. Kultúrtörté-
neti jelentısége elsısorban abban áll, hogy megbízható képet nyújt a nyugat-magyarországi horvátok,
valamint a falusi papság mőveltségi színvonaláról.

A prédikációk stílusa alkalmazkodik az egyszerő hívık szókincséhez. Szembeszökı jelenség
a dramatizálás, a bibliai történetek és példázatok színes, a képzeletre erısen ható elıadása, valamint
a levont erkölcsi tanulságoknak konkrét élethelyzetekre való világos alkalmazása. – A magyar nyelvi
hatást néhány általánosan használt és a XIX. század elejére már gyökeret vert jövevényszó (pl. hahar
’hóhér’, hamišan ’hamis’, hasniti ’használ’, meštrija ’mesterség’ stb.) mellett magyar és/vagy német
mintára alkotott tükörfordítások is mutatják (pl. dušno spoznanje ’lelkiismeret’, hištvo ’házasság’ [hiža
’ház’], na kratki ’röviden’, medtimtoga ’azonközben, aközben’ stb.).

A kötet bevezetı tanulmánnyal kezdıdik, amely a munkák helyesírását, egyes mondattani jelen-
ségeit mutatja be, majd a prédikációk stílusával foglalkozik. A betőhív átírásban közölt prédikációk
elolvasását és megértését a kötetet záró négynyelvő (burgenlandi horvát, horvát, német, magyar) szó-
szedet könnyíti meg.

A Burgenlandi Horvát Tudományos Intézet (Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov –
Wissenschaftliches Institut der burgenländischen Kroaten) kiadásában megjelent könyv nem lehet
érdektelen a magyar szakmai körök számára sem, hiszen a győjtemény a történelmi Magyarország
területén keletkezett, és a magyar nyelv hatását, kisugárzását is dokumentálja.

BENCSICS MIKLÓS

K Ü L Ö N F É L É K

Gombocz Zoltán szobrának avatására*

Tisztelt Kollégium! Mindannyian tudjuk, hogy az igazán jelentıs tudósokat nemcsak saját ko-
ruk, hanem az utódok több nemzedéke is számon tartja és becsüli. Nem változtat ezen, ha eredményeik
az újabb kutatások fényében nem mindig állják meg a helyüket, elvetik vagy legalább átértékelik

                                                          
* Elhangzott az Eötvös Kollégiumban 2006. október 11-én.
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azokat. A humán tudományok mővelıinek talán fokozottabban kell számolniuk ezzel az eshetıséggel,
mint a természettudósoknak.

Gombocz Zoltán azért jelentıs tudós, mert halála után hét évtizeddel is él a hatása. Mert nem-
csak egy a kortárs nyelvészprofesszorok között, hanem korának kiemelkedı magyar nyelvtudósa volt.
Nemcsak egy vagy két területét mővelte szélesebb értelemben vett szaktudományának, hanem szinte
minden fontos ágazatát. Nemcsak azt értékeljük, hogy a nyelvtörténész némelyik etimológiája száz
év távlatában is megáll a lábán, vagy hogy a magyar nyelv ótörök jövevényszavait fölényes biztonság-
gal számba vette, hanem még inkább azt, hogy a nyelvtudomány körén túl ösztönözte az ıstörténeti,
a mővelıdéstörténeti és a néprajzi kutatásokat is, hogy csak a legfontosabb területekre utaljak. Azaz
munkássága általános történeti és elméleti értékő. Széles látóköre és tárgyi tudása, nagy mőveltsége,
termékeny intellektuális nyugtalansága a magyar tudomány egyik jelentıs alakjává avatta.

Írásait és a róla szóló írásokat olvasva minduntalan meggyızıdhetünk egyetemes jelentıségérıl
és kiváló emberi tulajdonságairól. Számomra mégis a legmélyebb élményt egyetemünk dísztermében
2002-ben elhelyezett szobrának, e mostani szobor elızményének az avatásán elhangzott tanúságtévı
beszédek jelentették. Három egykori kollégistája, nem szakos tanítványa beszélt róla (Borzsák István,
Harmatta János, Kosáry Domokos), csaknem hetven esztendı távolából olyan elevenen idézve alakját,
mintha csak a közelmúltban kellett volna véglegesen búcsút venniük tıle. Élményeik frissességével
tanúsították, hogy egész életre szóló indíttatásokat kaptak nemcsak a tudóstól, hanem a nagyszerő
pedagógustól és az emberséges embertıl is, ezeket a felejtés nem tudta kikezdeni.

Augusztus 18-án volt 111 éve, hogy az uralkodó jóváhagyta az eredeti báró Eötvös József
Collegium alapítását. Öt év múlva száz esztendıs lesz a hajdan „új”-nak mondott Ménesi úti épület.
E jeles adatok említésével most csupán az a szándékom, hogy az idı múlását hozzánk közel esı utalá-
sokkal érzékeltessem. Egyre távolodik tılünk az intézményt föloszlató, a magyar kultúrára és oktatásra
súlyos csapást mérı politikai bőntett is, amit sosem tettek jóvá, talán nem is lehet jóvátenni. Az
a nemzedék, amelyhez tartozom, csupán az épületet, a könyvtárat és a visszajáró régi kollégisták
alkalmankénti társaságát örökölhette, csak idézhette, de nem lehetett részese a legendás kollégiumi
szellemnek, és – nem véletlenül hagyom a fölsorolás végére – nem ismerhette személyesen Gombocz
Zoltánt sem, akit egyik igazgató utóda, Keresztúry Dezsı e szellem „legteljesebb kifejezıdésé”-nek
mondott.

Gombocz Zoltán méltatásához igazán nem kell évfordulókat keresnünk, ünneplés adta lehetısé-
gekbe fogóznunk. Nincs is most semmi efféle ok. Gombocz az Eötvös Kollégium legelsı évfolyamának
tagja, a saját neveltek közül – vitathatatlanul elismert tehetsége okán – az elsı kinevezett kollégiumi
tanár, majd második igazgatója, s ebben a státusban az elsı sikeres negyedszázad méltó folytatója volt.

Nem feladatom, nem is szükséges a mai alkalommal vázolni Gombocz Zoltán életútját, ismer-
tetni munkásságát. Méltatásokban – noha azok talán nem mind és nem minden tekintetben érdemiek –
nincs hiány. 1935. május 1-jén a bölcsészkari tanácsülésen bekövetkezett váratlan és hirtelen halála
mélyen megrendítette barátait, ismerıseit, diákjait. Ami gyakorinak nem mondható, öccse, a neves
botanikus Endre összegyőjtötte és kötetbe foglalva kiadta az emlékezéseket és nekrológokat. Több
életrajzi monográfiát is írtak róla.

Bizonyára sokan ismerik közülünk a P. NORA francia történész által a közeli múltban alkotott
fogalmat az emlékezet helyeirıl. Az emlékezet helyei nemcsak topográfiailag meghatározható terek,
nemcsak emlékmővek, épületek, hanem tárgyak, s ami nagyon fontos számunkra: események, gondo-
latok, a szellem emlékei is; ebben az értelemben Gombocz Zoltán alakjának és életmővének idézése,
sıt az is, hogy most ennyien és akik itt vagyunk ez egyszeri alkalommal, ünnepeljük szobrának föl-
avatását. Az emlékezet helyei köthetik, kötik össze a hajdani nagyhírő kollégiumban és a késıbb
ebben az épületben lakó, tanuló nemzedékeket.

Mozgalmas és nyugtalan idık járnak ránk, sajnos ezek manapság sem olyanok, hogy ne kelljen
félteni emlékezetünk helyeit, ne kelljen óvva gondolni a Ménesi úti épületre és a benne tudósnak,
tanárnak, s merem remélni, hogy tudós tanárnak is készülı ifjúságot. Minden emlékmő és minden
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emlékezés sokszorozza a helyhez kötıdésünket, s mert ez egyáltalán nem a múlthoz való egyoldalú
ragaszkodás, hanem messze tekintés is, erısíti a tudomány mőveléséért, az ifjúság neveléséért, a jövı-
ért érzett felelısségünket. Gondolom, hogy ebben föltétlenül mindannyian találkozunk Gombocz úr
– ahogyan kollégistái emlegették egymás között – szellemével.

A Domonkos Béla szobrászmővész alkotásának itt a kollégiumban történı felállítását a kollégi-
um kurátorának, Borzsák István professzornak, az ı áldozatkészségének köszönjük. Borzsák pro-
fesszor úr, Gombocz Zoltán hálás és hőséges diákja sok esztendeje következetesen irányítja az utókor
figyelmét tanára emberi és tudósi nagyságára. İ kezdeményezte többedmagával és meg is valósította
e mostani szobor elızményének elhelyezését egyetemünk dísztermében. Ahogyan ott az aulában, itt
is jó társaságban van Gombocz Zoltán. Lent a bejáratnál az elsı kurátor, Eötvös Loránd és az elsı
igazgató, Bartoniek Géza aranybetős emléktáblája látható, a lépcsıház fordulóiban ugyancsak az elsı
kurátor és, ha lehet rangsorolni a kiválóságokat, alighanem legmagasabbra törı diákja, Kodály Zoltán
mellszobra. Mind éppúgy személyes ismerısei voltak neki, mint a kapualj tábláin megörökített nevek
viselıi, a sokáig kényszerően feledésbe taszított hısi halottak. Szobrával együtt immár kisebb panteont
alkotnak.

Ezek a falak tanárként és igazgatóként annyi sokszor látták Gombocz Zoltánt, éppen itt, ebben
a lépcsıházban is. A Kollégium épületében ma nap nap után változatlanul sok diák, tanár és tudós
kutató fordul meg, itt tanul, lakik és dolgozik. A panteon tehát nem zárt, nehezen megközelíthetı,
fennkölt csarnok, hanem sokak mindennapjainak nyitott tere. Bízom benne, hogy beláthatatlan hosszú
ideig az is marad.

KÓSA LÁSZLÓ

Beszámoló a Német Dialektológia Nemzetközi Társaságának
második kongresszusáról

Nyolc éve annak, hogy 1998 októberében Göttingenben megalakult a Német Dialektológia
Nemzetközi Társasága (Internatonale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen; rövidítve: IGDD).
A dialektológusok körében – fıleg Európa-szerte, de a világ más tájékain is, ahol nyelvjáráskutatással
foglalkoznak – közismert, hogy Németországban a nyelvjárások vizsgálatának a XIX. század elsı
harmadától kezdve egészen napjainkig elismerésre és követésre méltó eredményei vannak. Joggal
merülhet föl tehát az a kérdés: vajon mivel magyarázható, hogy a XX. század végén, amikor sokan
és sokfelé a tájszólások egyre nagyobb mértékő visszaszorulásáról beszélnek, a német dialektológusok
közül többen is szükségesnek vélték egy nemzetközi tudományos társaság létrehozását.

Az IGDD megalakulásának több oka is volt. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy az 1950-es évek-
tıl a német nyelvterületen is a normatív irodalmi nyelvvel és a terjedıben lévı regionális nyelvválto-
zatokkal szemben a nyelvjárások kezdtek fokról fokra háttérbe kerülni. Ez a körülmény mindenképpen
közrejátszott annak fölismerésében, hogy a korábban elkezdett nyelvatlasz-munkálatokat és a tájszótá-
rak készítését, kiadását még erıteljesebben kell folytatni. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az egyes
helyi nyelvjárások visszaszorulásában, a mindennapi nyelvhasználatban betöltött szerepük megítélésé-
ben a német nyelvterületen jelentıs különbségek tapasztalhatók: Ausztria és Németország egyes tar-
tományaiban általában nagy presztízse van a nagyvárosokhoz, esetenként a nagy történelmi múltú
vidékekhez kötıdı regionális köznyelveknek, ezzel szemben a német nyelvő Svájcban a lakosság
mindennapi érintkezésében még napjainkban is meghatározó szerepe van a helyi közösségek tájnyelvé-
nek. A régóta folyó atlasz- és tájszótármunkálatok mellett az IGDD kezdettıl fogva azt is fontos fela-
datának tekintette, hogy a nyelvjáráskutatók körében a különféle nyelvi-nyelvjárási jelenségek minél
teljesebb feltárását és elemzését szorgalmazza, mégpedig nemcsak a német nyelvterületen, hanem
lehetıleg az idegen nyelvi hatásnak kitett német nyelvjárásszigeteken is. Mindezt azért említettem


