
Pollereczky János aláírásokkal alátámasztott kérvénye harmadszor is eljutott a 
kongresszushoz, de az ügyintézés lassúnak bizonyult. Csak 1830. május 20-án ítélték 
meg a forradalmi függetlenségi háború idején a f rancia segélycsapatok kötelékében 
harcolt magyar vitéznek, a Lauzun-légió egykori parancsnokának az őrnagyi kegy-
díjat. Számára azonban ez már elkésett döntés volt, mert 1830. június 8-án örökre 
lehunyta szemét Dresdenben. Családjáról azonban szándéka szerint gondoskodhatott, 
mivel a kiutalt kegydíjat — évi 240 dollár — első kérelme benyúj tásának időpont-
jától számolva 1818. január 1-i visszamenőleges hatállyal állapították meg. 

Halála után az utókor méltatlanul feledte el Pollereczky Jánost. Amikor az 
észak-amerikai függetlenségi háború hírére a szabadságért és nemzeti önállóságért 
küzdőkhöz való csatlakozás lehetősége érdekében lemondott a francia hadseregben 
viselt rangjáról, ezzel a Rákóczi-szabadságharcban harcoló nagyapja, s a francia 
hadsereg kötelékében a császáriak ellen küzdő apja hagyományát folytatta. Polle-
reczky János őrnagy tehát három nép hőse. Joggal tiszteli őt őseinek hazája, Magyar-
ország, mivel sohasem mulasztotta el hangoztatni: „magyar nemes". Megilleti a tisz-
telet szülőföldje és i f júkorának színtere, Franciaország részéről is, hiszen a francia 
expedíciós hadtest kötelékében folytatta katonai szolgálatát. Végül következik a vá-
lasztott haza, az Amerikai Egyesült Államok tisztelete, amelynek megszületéséért 
három esztendeig fegyverrel a kezében küzdött.1 

Dr. Zachar József 

Emlékezés Munkácsi Bernátra1 

Munkácsi Bernát 1860. március 12-én született Nagyváradon. Gimnazista korában 
három ízben nyerte el a neves nagyváradi premontrei gimnázium irodalmi pályadíját. 
Mikor 1876-ban az Ázsiában élő ősmagyarokhoz írt ódájáért kapott pályadíjat, a tudós 
Agáczy Norbert professzor e szavakkal nyújtotta át neki: „Nem csak írói készségedről 
tesz munkád bizonyságot, de őszinte hazafias lelkesülésed is példázatos az egész tanu-
lóifjúság előtt" — a boldogságtól kipirult arcú i f jú lelkében megfogant az elhatáro-
zás, hogy életcélja lesz az ősmagyar rokonság felkutatása. 

Midőn egyetemi tanulmányainak végzése céljából Pestre jött — naplójából tud-
juk — első út ja a tabáni temetőbe, Virág Benedek pálos költőnk sírjához vezetett, ahol 
erőt merített nagy elhatározása megvalósításához. Az egyetemen Budenz egyik ked-
venc tanítványa lett. Budenz azon volt, hogy legtehetségesebb tanítványaiból nagy-
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La faye t t e . Paris, 1837. Mémoires de Mathieu Dumas. Par is , 1839. Due de Lauzun: Le t t res sur les 
é ta ts généraux . Par is , 1865. Jurkovich E.: Polereczky Mátyás és csa ládja f r anc iao r szág i ágáról . 
Besztercebánya, 1909. Rácz-Rónay K.: Az amer ika i m a g y a r o k története. Kül fö ld i Magyarság, 
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New York, 1925. Kende G.: Magyarok Amer ikában , Cleveland, 1927. Reinach-Foussemagne, H.: 
Les h u s s a r d s hongrois sous 1' ancien régime. Revue de Hongr ie , Bp. 1910. Marko A.: Les hus -
sa rds hongrois en serv ice de la France . Nouvelle Revue de Hongrie, Bp. 1936. Donid, G.: His-
toire de la par t ic ipat ion de la F rance á é é tabl issement des États—Unis d ,Amér ique . Paris, 1866. 
B lanchard , Cl.: Gue r r e d 'Amér ique 1780—1783. Paris, 1881. Balch, Th.: The F r a n c h in Amer ika 
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dats f r anca i s en A m é r i q u e pendant la gue r r e d ' I ndépendence des Etats—Unis. Paris, 1903. 
Senat Document No. 77.: Les Combat tan t s F ranca i s de la G u e r r e Américaine 1778—1783. Washing-
ton, 1905. Lassereay, A. : Les Francais sous les Treize Etoiles. Paris, 1935. Lecombe, S. et D.: 
Rochambeau . Paris, 1976. Revue Historique des Armées, Paris, 1976/4. (Spécial) : La Guerre d ' 
Indépendence d ' Amér ique . Allen, Ch. E . : Leaves f rom t h e Early History of Dresden. Collec-
t ions and Proceedings of the Maine Histor ical Society, Por t l and , 1890. Allen, c h . E. : History of 
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1 A nagy nyelvész és e tnog rá fus szüle tésének 120. évfordu ló ja a lkalmából a Magyar Népra jz i Tár-
saság ö n k é n t e s G y ű j t ő Szakosztá lyának 1980. márc ius 12-én tar to t t ülésén e lhangzot t megemlé-
kezés. 
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szerű nyelvész gárdát neveljen. Minden egyes finn-ugor nyelv számára nevelt egy-egy 
specialistát. Szinnyei Józsefet és Vikár Bélát a finn, Halász Ignácot a lapp. Munkácsi 
Bernátot a vogul, osztják és votják nyelv tanulmányozására ösztökélte, tanította. 

Mint Budenz hallgatóinak nagy része, Munkácsi szorgalmasan látogatta Simonyi 
Zsigmond óráit is. Az egyik óra után Simonyi egy félívnyi papírlapot nyúj tot t át Mun-
kácsinak. A papír Budenz vogul-, zűrjén- , osztják és egyéb rokonnyelvű feljegyzéseit 
tartalmazta. „Készítsen ebből egy cikket a Nyelvőr számára!" — mondta az őt jel-
lemző jóságos, szelíd mosolyával az ámulva ránéző f iúnak. Ezeknek a kusza, a nyel-
vészetben járatlanok számára érthetetlen feljegyzéseknek alapján írta meg Munkácsi 
Az áldás és az átok szók családja című, első komoly tanulmányát, melyet Szarvas 
Gábor nagy örömmel közölt le a Nyelvőr-ben. 

Vámbéry Ármin tanítványai közé nehéz volt bejutni. Munkácsit is kétszer visz-
szautasította, mondván, hogy lehet valaki becsületes ember, ha nem is tud törökül. 
Mikor azonban Munkácsi szentül bizonygatta, hogy komolyan szándékozik a tárggyal 
foglalkozni, mert egy magyar nyelvész számára a töröknek, mint ura l -a l tá j i rokon-
nyelvnek tudását nélkülözhetetlennek tar t ja , aláírta az indexét és elriasztásul, első 
leckeként a török és arab írás és nyelvtan első felét adta fel. Mikor három nap múlva 
Munkácsi jól felkészülve jelentkezett nála, kegyeibe fogadta az-eszes, törekvő if jút . 

1880-ban Kunos Ignáccal ellátogatott a moldvai csángók közé. Az ott gyűjtött ér-
tékes anyagból készített nyelvjárástanulmányukat az Akadémia a Sámuel-dí j jal tün-
tette ki. 

1885-ben, az Akadémia támogatásával, bejárta a votjákok földjét, a Káma folyó 
vidékét és ellátogatott a szimbirszki csuvasok közé. 1888—89-ben Nyugat-Szibériában 
a vogulok körében gyűjtött értékes néprajzi és nyelvészeti adatokat. A rokonnépek 
népköltészetével foglalkozó vizsgálatai folklórkutatásunknak igen értékes segítséget 
nyújtottak. 1890-ben az Akadémia, 1891-ben a helsinki Finn—Ugor Társaság levelező 
tagjává, 1892-ben pedig a Magyar Néprajzi Társaság alelnökévé választotta. 

Hosszú éveken át Herman Ottó hatása alatt foglalkozott a velünk történelmi érint-
kezésben állott népek összehasonlító néprajzának tanulmányozásával. Az ő hatása 
alatt írta meg 1893-ban A népies halászat műnyelve című tanulmányt, melyben a 
magyar népi halászat műszavainak eredetét tárta fel. 

1900-ban Kunos Ignáccal megalapította a Keleti Szemlé-t, 1904-ben pedig meg-
szervezte a Nemzetközi Közép- és Kelet-ázsiai Társaság Magyar Bizottságát, mellyel 
a keleti gyarmatokkal rendelkező gazdag és nagy nyugati államokban is tekintélyt 
szerzett hazánknak. 

1903-ban a Vogul népköltési gyűjtemény megjelenése után a Pesti Napló Sven 
Hedinhez hasonlította így írva róla: „Van nekünk is egy utazónk, aki útrakelt egy 
kihaló nép megismerésére. És megismerte teljesen és megismertette nagyszerűen. Ha 
Munkácsi Bernát nem volna magyar, az ő VDgul utazását az egész világ ünnepelné. 
A tudománvos világ el is ismeri, nagyra is van vele. Ez a magyar tudós lesztenografált 
egy egész népet. Leírta szokásait, törvényeit, vallását, mítoszát, nyelvét, életmódját, 
történelmét. Leírta úgy, hogy ha már nem lesz a föld hátán egyetlen vogul sem, az 
ő könyvéből rekonstruálni tudják ma jd a kihalt népet." 

1910-től az Akadémia rendes tagjául választották. 1915—19 között az orosz hadi-
foglyok körében kutatott votják, cseremisz, csuvas származásúak után és szorgalma-
san gyűjtött körükben a néprajz és a nyelvtudomány részére. 

Minden kiválósága ellenére csak 1919-ben kapott egyetemi katedrát : az összeha-
sonlító nyelvészet tanára lett. 

Ennek, az 1937. szeptember 21-én elhunyt kiváló tudósunknak munkásságát lehe-
tetlen egy rövid visszaemlékezésbe összefoglalni. Tudása, áldozatos és felmérhetetlen 
értékű munkája, a magyarsághoz való töretlen hűsége, emberies, magas szintű erköl-
csi életfelfogása alapján megérdemli, hogy ápoljuk emlékét. 

Lánczos Zoltán 

25 




