
Építökövek az "európai házhoz"

Richard PrrUÓJe brünni professzor a hungarológia
nemzetközih1JÜ művelöje. A felvilápldás korának
cseh--magyarszellemikapcsolatkutatása,acsehszlo
váldai hungarológiaegészének összefollása, SZetVeZé
se,dokumentálásameIlet4egújabbnagyvállalkozása
amagyarországilegendákéskrónikákkötetbefoglalá.
saI.qfendy a kroniky koruny u.hoski(Magyarllonko
ronájánaklegendáiéskrónikái)Praha 1988,~
390 1.cúnmel. AszépkiállftásúkötetbenSzent István
Intelmei,BollkJgMórpécsipüspökSzentSzórádésBe
oodek élEtér61 út legendája,a két Szent Istvan-íegen
da,Hartvik plspökSzentIstván-legendája,SzentGel
Iéitplspök Kisebb legendája,Szent László legendája,
Magyarországi Szent Margit élete, AnonymusKróni
kája, nuYd MagnaHungaria, Rogeriusmester Epist
o~a,KézaiSimonGesztája,aBécsiKépesKrónikaol

vasható csehfordításban, részletes kommentárokkal,
irodalon\iegyzékkel.

A filológiai pontosságú dmadás jelzi a könyv
összeállftójának objektivitását. Bevezető tanul
mányának végén így ír: "A11-14. századi magyar
honi latin írásbeliség a régi magyarhoni irodalom
.lentósebb része, mivel a magyar és Magyarl10n
más nemzeti nyelvű irodalma a fejlődés kezdetén
volt.Alatin műveltséghez fordulásMagyarhon kul
turális fejlödését is jelentette keresztény alapon, ami
tiszteletre méltóhelyet biztosított számára az egy
kani középkorieurópaikultúrában." Ez a szemlélet
vezette Prazákot a képválogatásban, amikor Szent
László és a cseh király találkozását, IV. Béla II. Ot
tokár elleni harcát és Vencel cseh királyfi Magyar
honba érkezését ábrázol6képanyagotválasztott.

Ta1án elélkezhetikaz ideje,~Szentcirillt, Me
tódotés a magyarboniszentekethitünk tanításán ki
VOl is közlls szenteknek tekinthe1;jük a szlávokkal.
Mint ahogy - SommjaiÁdámis úja tanulmányában
(VJgIlia 198&'10) - Szent István folytattacirill, Me
tódés Adalbert térltö munkáját, a térségbekapcsolá
Bát a keresztényvilágba: Európába.prazák könyveis
ezt SIlgll1lja cseh olvasóinak.

Az "európai ház", azaz a békesség, a szeretet, a
másolcéJt végzett munkálkodás keresztény szellem
isége igenis létezikKelet-Közép-Európában. Tanúrá a
NyeJ.uanA a Duna-t4Pn címú tanulmánygyűjtemény,

egyttemi~önyv,Bp. 1989. Tankönyvkiadó.
Hadrovics Lászúj A magyar nyelvki!kt-kőzép-eu

r6paiszelkmi rokonsága címütanulmányában ada
tok hosszú sorával bizonyítjaa szellemirokonságot.
A nyelv árulkodika rokonságról, csak felkell támi,
értelmezni az egymásrautaltság, a tennészetes élet
közösség dokumentumait. A nyelvtudós Hadrovics
László a "laikus" Németh László szeriH!sszéjéből

idéz:"Afinn nyelvvel testvér a magyar, de finn szö
tánmkban nincs ennyi felismerhető magyar szó.
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Mennyi ebből a magyarból szerbbe átment vagy a
töröktől közvetlenül ránk szállt, pontosan nem tu
dom megítélni. Legnagyobb részí1ket bizonyára a
mi őseink vették át az itt élő szláv népektől..." A
tanulmány adatokkal igazolja Németh László
1940-benút sorait.

Bokos Ferenc .4 rrwgyar S2I6Ireszlet román elemei
című tanulmányának bevezetőjében megállapít,ja,
hogy a XIV. századtól kétezer a kölesönösen átVett
nyelvielemek száma. Thnnészete8enaz erdélyi régi
ókban a legnagyobb ez a kölai>IIÖS!Iég, de vannak
román elemei a szépirodalmi nyelvnek is (ficsúr,
mokány,szakmány, fuszulyka,kaláka), s ha a kuta
tásokat folytatnánk, ~ két nép sok évszázados
érintkezéseire még több fény derülne",

Balázs János tanulmánya, A latin a Duna-tájon
is örsí nyelvrétegekig nyúl vissza: a kereszténység
felvételekor sok latin szó szláv közvetítésselken1lt a
magyarba, és közvetlen átvételre csak akkor került
sor, amikor magyar papok is megtanultak latinul. A
Szent István óta hivatalos nyelvként szereplő latin
1844-beo aélta át a helyét a magyarnak, de a la
tin-magyar nyelvi kapcsolatok belslí története a
latin továbbélését, hatását muta~a, és e terméke
nyítő hatást figyellietjük meg valamennyi szomszé
dunk nyelvében is.

A Magyar--62lwák nyelvi krJpcso/atdtat Gregt:r
Ferenc tanulmánya tálja fel.Kerek lt.száz szlovákszó
magyar átvételét látja bizonyítottnak, de a szlovák
nyelvészekkel ellentétben a kereszténység felvételé
nek szláv sz6anyagát a többi magyar szlavistával
együtt déli szláveredetúnek taI1;jaNem kelilltek na
gyobbmértékben magyar szavak sem a szlovák (íro
dalmi) nyelvbe. A magylll'---5Zlovák nyelvi érintkezés
mégis igen intenzív volt, ioként a XVII-XVIII. szá
zadban,különösena kéziratosés népnyelvi dokumen
tamokban. Aszerző tudatosan nem elemzia mai szlo
vák nyelvben használatos magyar nyelvi anyagot,
amire más munkáibankerit majdsolt.

Király PéterMavel1'xJisi Jrijzpontok a Duna-meden
cében címü tanulmánya minclernkeW1 a nagyszom
bati, majd pesti, illetvea budai egyetemés az Egyete
mi Nyomdajelentöségétmutaíja be valamennyikör
nyező néptál'sunk, szomszédunk nemzeti kultúrájá
ban. Megállapí~a, hogyaz ~SZ régiónépeineknem
zettéválási folyamatában ennek a két intézménynek
volt kulcsszerepe (gondoljunk csak a nagyrmrva és a
dákoromán eszmeiség kibontakau\sára!), az ered
mény pedige nemzeti kultúrák szembefordulása lett
a magyarral. Ennek elemzésétazonban történészek·
re, illetveajövőre bízza.

A jövő kutatásainak szi.1kségessége és az eddigi
eredmények köztudati szinten történő alkalmazása
tán legizgalmasabban MdJay Károly tanulmányából
bontakozikki: Nérnef,...-..rrw nyelvi~. A
dualizmus korában a hirtelen rnagyaJ:'lBldási folya-



mat~ ,jelenségei példaért&:ííek, és azt vilá
gfljják meg, hogy a magas lJB1VeltSégi szintíi né
metek és zsidlit allllzhniJalódása nem járt né
Jnft.--.magyar nenrl.l'tlségi eIlentA!tekkel, mfg ugyanez
például magYaJ'-IIZkMlk majd 1918 után és IIllJ!ia
inkbanszIavák--magyarszempontb6l IIEglIIIDyi nem
zetiségpa1itikakiaebbségi~ párlBll.

Budapest ,,1867-benmég szinte német város volt;
1900--1910-iga Jalro",uignakkb. 5o%-anémet, 23%
a zsidó,kb. ID%-amagyarés 7%-8. SZIaVák volt. Még
is.;. a németek és a zsidókkit.eIjedt asszimiláci6ja ré
vén a 'Wdapesti' nyelvegyre inkább tért. h6dílDtt." Ez
a budapesti nyelv már feladta a nyilt és zárt.e hang
kö1mi kaklnbséget,és igen sok idegenszót,szerlceze
tet használt - és használ.. MollayKároly.iOlPl idéz
te Bárczi Gézát, aki szerint "a magyar anyanyelvű
nek még nem mondhat6, de már magyarol beszélő
tánIadalomban... egéIZ sereg német szó,... németes
brdUIat hma!odcttmeg. Ez a körülmény a teljes el
magyarosodás után is bizon)US ingadat.6, tágabb lel
kiismeretű nyelvérl.éket teremtett."

Ugyanígy"árolkodik" manapság például a szlo
vák nyelv flIként Pozsonyban és Kassán, a két roha
mosan e1szlovákosodottnagyvárosban, ennek felta
rása azonban még várat magára.

NyomDrkay István A magyar és szerbhorvát
nyelv kaPCSO/,abJ. című tanulmányának első részé
ben déli nyelvszomszédaink átadó funkcióját bizo
nyítja a jog és államigazgatás területén (asztalnok,
király, megye,pecsét, tömlöc, zálog stb.), majd a ma
gyar nyelv hatását mutatja be a szerbhorvatra, és
külön fejezetet szentel a horvat nyelvújítás magyar
mintáinak, mindenekelőtt az oktatási, a közigazga
tási és jogi, a vasúti és postai, valamint a katonai
sztidrusben.

/wt sándaA mogyar-Wuán n}'!lvi~
kialakulása elött sz ősmagyar---OOrosz nyelvi kapcso
latokat elemezte. Különfejezetet szánt a kárpátukrá
nak De\eire, megállapította, lqy "a magyan--ukrán
és ukrán-magyar nyelvi érintkezések kölcsönhatása

Zene

Menuhin Budapesten

~bankéthangversenytis adott BudapestenYe
hudi Menuhin. Az}llsőn kannesterként szerepelt, a
Philhannonia Hungaricát vezényelte. Manapság
elég gyakorijelenség, hogy hangszeres szólista vagy
énekesvezényelnikezd,bár általában akorábban el
ért színvonalat nem tudja megtartani. Menuhin
nem kifejezetten rosszkarmester, a tempóválasztás

hozzájámlt... az érdekes kárpáti típ18Ú 'nyelvi
~ (Sprachhmd) kislk:ulásához'.

'fudósprofesszoraink megtett.éka magukét, mu
tatJák az utat a szomszédainkkal kapcsolatDs előíté

letek, infonnáci6hiány mérsékléséhez. Hasznos len
ne, ha a kötet szívesen vállalt kötelező irodalom len
ne minden bölcsész számára.

Karol WlaJ:hovsk:y a magyaI'-SZlovák pr6zafor
dítás történetének immár "abszolút első helyezett
je". 'fucatnyi kötete, antol6giája, megannyi elő- és
ut6szava, lektDrálása, szerltesztöi munkája irodal
munk világviszonylatban is egyiklegjelentősebb IDI
mácsolójává avatja. Életmű ez immár, szolgálat,el
sősorban saját nemzetének. Hitvallása szerint olyan
jellegű magyar művekkel kell gazdagítani a szlovák
irodalmat, amelyek művészi felfogása, stílusa hi
ányzik hazájában, ezért tennékenyítőenhathat az
ottani alkotókra. Választását két évtizedes mun
kásságában mindig ez a szempont vezette, sohasem
a divat vagy a politikum, vagy akár az üzleti siker.
És soha nem riadt visszaa lehetetlennek tűnő nyelvi
feladatok megoldásától. AszlovákiaimagyarGrendel
Lajos vagyéppen Kosztolányi Dezső lehet a példa er
re, de nem kevesebb fordítói bravúr legutóbb megje
lent Örkény-kötete-~ na muchdap
ke - Nászutasok a légypapíron - amelyben az ,lit
perresek" is olvashatók immárszlovák nyelven.

WladlOvsky rendszerint nem csupán fordít, ha
nem maga úja ajegyzeteket, elő- és utószavakat kö
teteihez, és mindenekelőtt válogat is. Örkény-köte
tének végén így fogalmaz: "... arra törekedett, hogy
mosollyal lefegyverezzen és nevetéssel felszabadít
son", Szüksége is van erre a szlovák és a magyar
művelödésnekegyaránt.

Minclliárom kötet megalkotói nemes hivatást
teljesítenek: magyarok, csehek, szlovákok és más
szomszéd népek egymás megismerését, megérté
sét, szeretetét, azaz Euröpaba térését munkálják.

Karer István

mindannyiszor ideális volt, a mozdulataijellegzetes
hegedűsmozdulatoknaklátszottak, vállb61kifelé in
dította behajlított jobb k8lját, a balt viszont alig
használta. Figyelmét, ez talán nemmeglepö,elsősor
ban a vonóskarra fordította, akik meglehetösen jók
is voltak, a szürkén, fénytelenüljátsz6, gyakran hi
bázó füvósokhoz képest.

Öröm volt a hangverseny másodikrészében Do
Táti Antal 2. szimfóniáját hallani. Jellegzetes kar
mester-zeneszerzö alkotást ismerhettünk meg: a
megnövelt zenekart a szerző igyekszik minél jobban
kihasználni, a szokásos koncertélethen észrevétlen
hangszerek kapnak látványos szólókat, egyáltalán
az egész mű eroteljesen hangszeres ihletésű. látvá
nyos és viroóz zenedarabről van szö,bár feltehetií-
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