
Négy évtized a bulgarisztika útjain
Ez év májusában Tódor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt főtitkára, a Bol-
gár Népköztársaság Államtanácsának elnöke átnyújtotta Király Péter egyetemi
tanszékvezető tanárnak a Nemzetközi Cirill- és Metód-díjat, amelyet 1979-ben
alapítottak. Eddig — vele együtt — a világ bulgaristái közül csupán hatan
részesültek e rendkívül magas kitüntetésben és oszthatatlan tudományos elisme-
résben. A díjjal együtt járó jelentős pénzösszeget Király Péter professzor visz-
szaadományozta a bolgár államnak, hogy ebből is tovább fejlessze a bulgarisz-
tikai kutatásokat.

Király Péter 1917. november 22-én született Málca (ma Maléice) községben,
a volt Zemplén megyében, de Szolnok megyéhez is erősen kötődik, mert édes-
apja karcagi. Szlovák elemi iskolát Málcán végzett, magyar gimnáziumot Kas-
sán. 1941-ben szerezte meg magyar—szlovák szakos tanári oklevelét a prágai
és a pozsonyi egyetemen. Tanítani a pozsonyi magyar^ gimnáziumban csak rö-
vid ideig tudott, mert katonai behívót kapott és be kellett vonulnia.

Az 1945 áprilisában — sok más Szlovákiában élő magyarral együtt —
Király Péter is Magyarországra települt át, először édesapja szülővárosába,
Karcagra költözött. Hamarosan az Országos Széchenyi Könyvtárban kezdett
dolgozni, később pedig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Inté-
zetében, ahol igazgatóhelyettes volt. Közben, 1946-ban a budapesti egyetemen
megszerezte a bölcsészdoktori címét, 1954-ben elnyerte a kandidátusi, 1973-ban
a nyelvtudományok doktora fokozatot.

Saját bevallása szerint azért vállalta az ELTE Szláv Tanszékének vezeté-
sét (ahol jelenleg is dolgozik), mert így nemcsak a tudományos munkában
viélyedhet el, hanem szlavisztikai oktatói és kutatói munkásságot is végezhe-
tett. Valóban, a hetvenes évek elejétől egyre több szlavisztikai — s ennek kere-
tén belül bulgarisztikai — publikációja látott napvilágot, s ma már — mond-
hatni — egy egész nemzedék bulgarista dolgozik mellette.

Király Péter egyetemi tanár legfontosabb kutatási területei a következők:
a magyarországi szláv nyelvjárások, a hazai gyűjteményekben őrzött szláv —
s ezenbelül óbolgár — nyelvelemek, a szláv írásbeliség kezdetei, Cirill és Metód
tevékenysége s ennek magyar vonatkozásai, a szláv irodalmi nyelvek története
a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tükrében, a magyarországi bulga-
risztika.

Kezdeményezésére Janzer Frigyes szobrász, érdemes művész elkészítette
Cirill és Metód emlékművét, amelyet 1985. október 11-én avattak föl Zalavár
község határában. Ott, ahol a IX. században Pribina vára állt, s a két testvér
egy ideig dolgozott.
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