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Akár a Bóbitával is. 

Mikor zenét hallgat, vagy képzőművészeti alkotást lát, akkor 
az még meg tudja rázni? Vagy át tudja magát igazán adni? 

Én este szoktam — főleg a rádióban — klasszikus zenét 
hallgatni, és azt hiszem, hogy egy Beethoven-szonáta például 
jó lelki megnyugvást okoz és hoz. 

TARJÁN T A M Á S 

LÁTOGATÁS HADROVICS LÁSZLÓ 
KÖNYVTÁRÁBAN 

Békésen süt a melengető őszi nap, s békés, melengető utca 
a budai Dinnye utcácska is. Fák szegélyezte járda ; csupán 
néhány ház mindkét oldalon. Hadrovics László professzorhoz 
igyekszünk hárman, látogatók, s midőn megpillantjuk ajtaján 
a névtáblát, ösztönösen is a szomszéd lakásra nézünk: vajon 
nem Gáldi László neve áll-e azon a bejáraton. Hiszen a 
nagy orosz — magyar, magyar-orosz szótár, a nélkülözhe-
tetlen „Hadrovics —Gáldi"! De a szerkesztőtárs, tudjuk 
sajnos, már rég nem él. 

— . . . egyébként Gáldi ide nem is olyan messze lakott — 
igazít el a professzor úr, amint a bemutatkozás, lecihelődés 
után barátságosan befelé invitál. Neki magának 1958 óta 
otthona e két szoba, hall. 

— Háromszor ekkora könyvtárral büszkélkedhetnék, ha 
nem lennénk ilyen szűkösen — mutat körbe a meghitt, ám 
valóban kicsi lakáson. — Persze nem is vagyok kimondottan 
könyvgyűjtő, mert aki mindent gyűjt, az tulajdonképpen 
semmit se gyűjt : elmerül. A gyűjtés lényege szerintem a hézag-
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talan dokumentáció egy-egy kiválasztott szakterületen. Én a 
régi horvát (és talán a szlovén) kiadványokat szerettem volna 
a lehető teljességgel a magaménak tudni — de hát ez nem 
megy: csak időnként jut hozzá az ember egy-két eredeti 
darabhoz. Régi nyugat-magyarországi horvát könyvek, 
Sopron, Győr, Vas megyei kiadások érdekeltek. Az első 
1568-ból való, még nem itt nyomatták, de már ide szánták. 
1609-ben, 1611-ben Sopronkereszt úron protestáns horvát 
énekeskönyvek jelentek meg. A XVIII. században már sok 
a katolikus biblia, imakönyv. 

Magyar — osztrák együttműködés keretében történt volna 
ennek az anyagnak a publikálása, földolgozása — aztán las-
san hamvába holt a dolog. 

A professzor úr tömören, katonásan, mégis színesen magya-
ráz. Látszik: könyvtárának bemutatása örömet szerez neki; 
ám gyűjteményének épp csak akkora fontosságot tulajdonít, 
mint amekkorát az megérdemel — vagyis amilyen szerepet a 
mindennapi alkotó munkájában játszik. 
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Közbekérdezésre szinte nincs is szükség, s ha mégis, általá-
ban nem e sorok írója szólal meg, hanem (a „nem minden 
érdek nélkül" — azaz szakmai kérdésekkel a tarsolyában 
érkezett) harmadik látogató. Móser Zoltán a fotóapparátot 
készíti elő, hiszen lépünk is át a másik szobába, a dolgozóba, 
ahol a Melich János nyelvtudós hagyatékából megszerzett 
nagy íróasztal terebélyesedik a muskátlis ablak előtt — köny-
vektől, céduláktól, különnyomatoktól roskadozva. A köny-
vespolcok itt is, mint a lakás legtöbb helyén, üvegajtóval 
védettek : szekrények tehát. 

— Feleségem lázadása a magyarázat. Azt mondta, kép-
telenség havonta egyszer letörölgetni ennyi könyvet. Ezért 
aztán ajtókat készíttettünk a meglevő polcainkhoz. Odaát 
világosabb keretűeket a sötétebb deszkákhoz. így nem olyan 
egyhangú az egész. 

Az üveges ajtószárnyakban halkan fordulnak a kulcsok, s 
ahogy előkerülnek a kötetek, föltárul e nem különösképp 
nagy, de precízen szakokra osztott könyvtár rendje (Hadro-
vics László még csak nem is találgatja a kötetek számát: so-
hasem olvasta meg a könyveit). 

Délszláv történeti munkák az egyik, válogatott délszláv 
szépirodalom a másik rekeszben. Irodalomtörténet, filológia 
a harmadikban. Megint másutt gazdag nyelvészeti anyag, 
csak idegen nyelveken. A szlavisztika, a germanisztika éppen 
úgy képviselteti magát, mint a latin vagy angol nyelvű tudós 
művek. Különben nem nyelvek, hanem betűrend szerint 
sorakoznak. A magyar nyelvészet egy másik szekrényben áll. 

— Ez komoly érték, mivel így együtt máshol nemigen 
lehetne megtalálni őket. Az intézetekben a nyelvek alapján 
széttagozódik, szétáramlik az állomány. 

Úgy mondanám: egy olyan nyelvész könyvtára ez, akinek 
az érdeklődése messzebb terjed speciális szakterületénél, a 
szlavisztikánál. 

Csak természetes, hogy a kitűnő szótárszerkesztőnél — aki, 
mint mondja, tizenkét esztendei munkát szentelt az említett 
magyar — orosz, orosz — magyar nagyszótáraknak — elsőként 
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az idevágó kötetek bújnak elő az „illetékes" szekrényből. 
1740-ből való horvát- lat in, la t in-horvát szótár, 1806-ból 
horvát — latin — olasz hármas szótár, meg egy német - szerb, 
szerb —német szótár, 1791-ből, ezzel a bejegyzéssel: „Vettem 
Elekfy Lászlótól, 1955. okt. 14., 50 Ft - H. L." 

Egyébként valamennyi kötetben ott a tulajdonos neve: 
Hadrovics. Minden beírás ceruzával: 

— . . . ha valakinek kedve támadna eltulajdonítani, csak 
ki kell radíroznia, és övé a könyv. 

Előkerülnek az 1732-es kiadású Horvaczko Evangyelje, 
majd egy régi magyar-hovát ábécéskönyv, s egyéb kincsek 
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xeroxmásolatai — gondosan beköttetve, mintha eredeti 
könyvek lennének. 

— Általában is az egyik legnagyobb gond a könyvköttetés. 
Ma nem fűzik, hanem ragasztják a lapokat. S ez kiváltképp 
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a xeroxmásolatnál baj. Szétválik, szétesik a kötés. Pedig 
manapság, ha az eredeti kiadásokat gyakorta lehetetlen is 
megszerezni, másoltatni (noha elég költségesen) szinte bármit 
lehet, és érdemes is. 

Itt vannak ezek a barna papírral borított xeroxfüzetek, 
egy-egy témához tartozó szakcikkek másolatai. Nem szoktam 
éppenséggel dicsekedni vele, de szükségből magam kötöm 
őket. 

A saját müvekre, meg a legszemélyesebb vonatkozásija kra 
terelődik a szó. Hadrovics László akadémikus legutóbb az 
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Ungarische Elemente im Serbokroatischen című munkáját 
adta közre. (Maga fogalmazta német nyelven. Föl is vetődik 
a kérdés : van-e egyáltalán fontosabb nyelv, amelyet nem is-
mer, nem beszél? — Sajnos, például finnül sem tudok — 
mondja.) 

Az 1969-ben megjelent A funkcionális magyar mondattan 
alapjaiból, sajnos, egyetlen példányt sem sikerül találnia, 
bár határozottan emlékszik, hogy legutóbb az utolsó előtti 
tomuszt ajándékozta el. (Szerencsére látogatásunk óta elő-
került még két példány.) 

Saját műveit nem őrzi külön polcon, díszes helyen : ugyan-
úgy be vannak osztva a témájuk szerinti megfelelő szekrénybe, 
mint bármi más. 

A dedikált könyvek egyikében különösen becses Miroslav 
Krleza kezevonása. A horvát nyelvű ajánlás a professzor 
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feleségének szól: „Hadrovics Lászlónénak tisztelettel és szim-
pátiával ajánlja ezt a kis könyvecskét az író — 5/6 1975". 
A kis könyvecske: a Balade. Krlezánál életrajzi lexikon ügy-
ben jártak tíz esztendővel ezelőtt, ennek a találkozásnak az 
emlékét őrzi a szép kis kötetbe rótt dedikálás. 

Akadnak régebbi értékes bejegyzések is, például abból az 
időből, amikor Hadrovics László a műfordítást is gyakorolta. 
Ennek tanújele a horvát Slavko Kolar dedikált novelláskö-
tete. A szerb Mladen Leskovac ezzel küldte el kötetét: 
„Tisztelt és kedves barátomnak hálával a kedves fogadtatá-
sért Budapesten, azzal a kívánsággal, hogy a szerbek és a 
magyarok közti együttműködés folytatódjék és megerősödjéka 
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mi két, számban nem nagy nemzetünk javára". A professzor úr 
kis cédulán mutatja nekünk ezt a — lefordított — mondatot. 

A neki küldött-ajándékozott nyelvészeti szakmunkák gaz-
dag tárházából a finn nyelvész Aulis Joki művét emeli ki első-
nek, majd a norvég szlavista Christian Stang és a horvát 
irodalomtörténész Ivo Frangeä könyveit. A szellem, a tudo-
mány nemzetköziségét éreztetik meg, erejét sugallják a be-
jegyzések, ajánlások, aláírások. 

Elérkezik az idő, amikor a legújabb, szenzációszámba me-
nő tudományos eredményéről faggathatjuk a professzort. 

— A közeljövőben részletesebb szakpublikációban szólok 
arról a passiós énekről, amely a Cantilena pro Sabatho néven 
vált ismeretessé, és 1385-ben, legalábbis az idő tájt keletkez-
hetett. Szívesebben mondok passiós játékot. Nagyszombat 
napjára készített „szcéna"ez: Mária, Szent Péter, Artmatheai 
József és mások mellett még a hívők is megszólalnak benne. 
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A szöveget Vizkelety András találta meg a Széchényi 
Könyvtárban, amikor két friss szerzeményű latin kódexet 
dolgozott föl. Az egyik kódex legutolsó lapján bukkant rá 
arra az írásra, amelynek fölfejtéséhez, értelmezéséhez segít-
ségemet kérte. Sikerült tisztáznom, hogy tengerparti horvát 
nyelven íródott, és már fejlett verstechnikáról tanúskodik. 

A fölfedezés és a kommentár is nagy visszhangot váltott ki. 
„Lehetőleg még egy pár ilyen tudományos szenzációt ne-
künk!" — mondogatták tréfás-komolyán a horvátok, ami-
dőn a zágrábi Jugoszláv Akadémiában a leletet bemutattam. 

— Meg azt, hogy a dalmát szentek száma eggyel gyarapo-
dott: Hadrovics Lászlóval — teszi hozzá a harmadik látogató. 

A professzor mosolyog — s a munkájával, a terveivel 
folytatja : 

— Legközelebb a Huszita Bibliát fogom „fölrobbantani". 
Eddig csak a latin szövegekkel vetették egybe - csakhogy így 
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bizonyos kifejezéseket nem lehetett megmagyarázni. Lássuk 
a régi német-latin glosszáriumokat! — gondoltam. S arra a 
véleményre jutottam, hogy a magyar kifejezések egy része a 
németből való. 

Bizonyosnak tűnik tehát, hogy ilyen szöveget is használtak. 
A farizeusok „leváltak"-ra történő magyarítása vagy roppant 
vallási-társadalmi jártasságot tételez föl, vagy a fordító ki-
válóan tudhatott héberül, vagy — és ezt tartom a leginkább 
helytállónak — a német „die Abgeschiedenen" kifejezést for-
dította le. „Hasonló példa az írástudók" kifejezés,ami a német 
„die Schrifweisen" tükörszava. 

Jelenleg épp egy 1435-re datált német szöveget tanulmányo-
zok ehhez a kérdéshez. Ez tartalmazza azokat a kulcsfontos-
ságú kifejezéseket, amelyek a magyar fordítás mintái voltak. 

— Az ómagyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban 
című 1954-es munkája ma már nem foglalkoztatja — nem 
egészíti-e ki gondolatmenetét? 

— A fönnmaradt szerb, horvát, bolgár szövegváltozatokat 
vizsgáltam annak idején. Úgy tűnik, állításaim máig meg-
állják helyüket. Épp a közelmúltban kaptam jelzést arról 
kitűnő kollégáktól, hogy eredményeimet időtállónak tekintik. 

— Professzor úr régebbi és újabb kutatásaira való kipillan-
tásunk azt sejtette, hogyan áll kézre, hogyan lélegzik együtt 
gazdájával a házikönyvtár. Térjünk is vissza most már maguk-
hoz a könyvekhez. 

Mi lett a sorsuk azoknak a köteteknek, melyeket ebben a 
kis lakásban nem sikerült elhelyezni, vagy amelyek újabban 
mutatkoznak — legalábbis itt — szükségtelennek? 

— A győri bencéseknek mondhatni „mázsaszám" ajándé-
koztam könyvet. Küldtem az illetékes egyetemi intézeteknek 
és az Akadémiai Könyvtárnak is. Jelenleg a rokonságban is 
van olyan filosz, a Pécsett tevékenykedő Szendi Zoltán, aki 
szívesen fogadja a szakkönyveket. Mondtam is neki, igyekez-
zék minél nagyobb lakásra szert tenni. . . 

Ezeken a polcokon valóban egyre nehezebben férnek a 
könyveim. Amikor az ember így fölébe kezdi dugdosni a 
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köteteket, régen rossz. Még szerencsém, hogy hátsó, második 
könyvsor nálam nem nagyon akad. 

— A nyelvészeti munkákon kívül mi képezi még professzor 
úr gyűjtőkörét? 

— A filozófia, a pszichológia, és különösen szeretema logi-
kákat. Megvan Husserl, Wundt, Sigwart és sok más. De 
őszintén szólva újra csak a nyelvtudományhoz kell vissza-
kanyarodnom. Vannak igazi büszkeségeim, például a huszon-
három kötetes zágrábi akadémiai tezaurusz vagy az orosz 
irodalmi nyelv tizenhét kötetes szótára. 

A Hadrovics-könyvtárral való ismerkedésünk végeztével a 
professzor és a harmadik látogató egy Zrínyi-probléma fölötti 
meditációba merül, de sajnos, egyelőre nem sikerül előkerí-
teni a Hadrovics László tulajdonában levő Zrínyi-levél kéz-
iratát. Majd legközelebb! Van idő utolszor körülpillantani: 
Jókai, Mikszáth és más magyar klasszikusok sorozatait is 
fölfedezi a szem. S azt is, hogy a könyv, a könyvtár meg-
határozza, de nem uralja a lakást. Nem nehezedik rá. 

Már elköszönnék, de az előszobaajtót megelőzően még egy 
aprócska kamraféle ajtaja nyílik. Dossziékba rendezve, ábé-
cé szerint regisztrálva a másoktól kapott különnyomatok. 
Egy falat foglalnak el, saját készítésű polcokon. A harmincas 
évek óta gyűlnek. 

Ahogy elnézem, lehet vagy háromezer. 

1985. november 8. 


