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Szavaink védelmében 
Különböző fórumokon többen szóvá tették, hogy hazánkban, kivált Budapesten 

kiveszőfélben vannak a magyar nyelvű cégtáblák, s a helybelieknek hovatovább 
szótárral kell bevásárolniuk. Tessék végigmenni, mondjuk, a Haris közön: Flashdance 
bar, Amstel beer, Made in World Center (swatch), Porta Bella (Original Made in Italy), 
Gitta tricotage, Griff Gentleman's Exclusiv, Max muscle (body wear, aerobic wear), 
BoogieR (causal fashion). Vagy éppen csak pillantsunk át a Petőfi Sándor utcába: 
Reebok1'1 Master's Sport, Rigler ElectronicsRE USA (az „R" vagy „RE" gondolom, azt jelzi, 
hogy a név védett), Sunday-udvar, Corso-étterrem. 

A „majomkodó idegenszó-imádat" legszörnyűbb megnyilvánulása az „öszvérszó", 
melyet egy kárpátaljai olvasó figurázott ki az Élet és Irodalomban. Elrettentő példaként 
a Nyíitouristot idézte. Ebben a műfajban a csúcs (angolul: top) alighanem ez az ételnév 
(egy pesti falatozó kirakatában láttam): Top comb. Ha nem tudná valaki comb az 
angolban fésűi jelent 

Ha nem értjük, mi van a cégtálán, persze megkérdezhetünk valakit, vagy bemehe-
tünk az üzletbe, csak hát van Sex-shop meg Peep-shaw is. 

A magyar nyelvű cégtáblák kihalásának egyik oka bizonyára az, hogy a hiányévek-
ben a „nyugati" a „minőség"-gel volt szinonim, így aztán némely nyugati nyelven és 
csomagolásban eladható a bóvli is. Az értékesebb cikkek árát pedig úgyis a nyugati 
vendégek pénztárcájához szabták, minek hát lefordítani a bennszülötteknek a 
shopokat meg a pubokat, minek a magyar nyelvű étlap? A kiadó szobát kínáló magya-
rok is a márkás turistákra vetik vigyázó szemüket, ezért írták ki csupán azt, hogy 
Zimmer frei, bár újabban már Rooms to let is látható, jelezvén, hogy ma már a fontos és 
a dolláros turistákat sem illik szállodába küldeni. 

Mit mond erre egy „nép-nemzeti" magyar? 
„Törvényben kellene előírni a magyar nyelvű cégtáblák használatát. Tanulja meg a 

külföldi, hogy mit jelent fagylalt vagy Szoba kiadó, - mi is megtanuljuk Olaszország-
ban, hogy gelato meg camera de affitare vagy Spanyolországban, hogy helado vagy se 
alguila. Lám a franciák jogszabállyal is óvják nyelvüket!" Az indulat érthető, de nem jó 
tanácsadó. Az vitán felüli, hogy ahol magyarok élnek, pláné ha őslakosok, ott magya-
rul is illik kiírni a tudnivalókat. Magyarul is. Vagy legfeljebb: magyarul elsősorban. De 
ne csak magyarul, kivált ott ne, ahol nemzetiségiek élnek, vagy jelentős az idegenfor-
galom. A példaként említett Olaszországba vagy Spanyolországba érkező turistáknak 
csak töredéke magyar, így nem várhatjuk el, hogy kivételt tegyenek velünk, s máso-
dik-harmadik nyelvként ne az angolt, németet, franciát részesítsék előnyben. Ahol 
nagyobb mérvű a magyar bevásárló turizmus, például az isztambuli szőrmepiacon, ott 
bizony láthatunk magyar feliratokat is, sőt, a török eladók meg is tanulnak pár szót 
magyarul. New Yorkban vagy Bécsben sincs semmi akadálya annak, hogy a magyar 
kereskedők magyar nyelvű cégtáblát használjanak, de ha van eszük, a befogadó 
ország nyelvén is hirdetik portékájukat. 

Hogyan kívánhatnánk, hogy a szomszédos országokban legyenek magyar cég- és 
helyiségtáblák, ha megfeledkeznénk a saját nemzetiségeinkről. Pedig mi igazán köny-
nyebb helyzetben vagyunk mint szomszédaink többsége, hiszen viszonylag kevés 
nemzetiségi községünk maradt. Halásztelken például festékkel fújták le a falu bolgár 
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nyelvű névtábláját. Vajon attól tartott a feltehetően magyar mázoló, hogy Bulgária jogot 
formálna Halásztelekre? Vagy a shopokból lehetett elege? Netán a cirill-betűk irritálták? 

Pár éve még a szocialista internacionalizmus jegyében segítettük egymás kisebbsé-
geit asszimilálódni. Mi például úgy, hogy nem használtuk a magyarok által lakott 
helységek magyar nevét, hanem Újvidék helyett Novi Sadot, Pozsony helyett 
Bratislavát mondtunk-írtunk. Érdekes, hogy Trianon előtti területen található hegyeket 
mondhattuk magyarul, s az sem volt baj, hogy az országok és a nyugati városok nevét 
- ha van magyar nevük - magyarul mondtuk. A régi idegen helynevek megőrzése 
minden kultúrát gazdagít. Az ősi római helynevek esetében ezt nem is vonják kétségbe 
sehol, sőt, van ahol fel is élesztették őket, csak a szomszéd nyelvét, a kisebbségükét 
származtatják az ördögtől. 

A gyengébbnek kockázatos dolog példát mutatnia, mert rajtaveszthet. Mégis: példát 
kell mutatnunk a kívülrekedtekért. A helynevek dolgában azt hiszem jól állunk, de a 
cégtáblákat illetően van még tennivaló. 

A helyiek és a külföldiek eligazodását szolgálhatják a szimbolikus jelek is. A közle-
kedésben általánossá vált a szimbolizmus, mivel nagy sebesség esetén nincs mód 
olvasgatásra. A kereskedelemben az analfabetizmus megszűntével és az államosítással 
visszaszorult, újabban azonban ismét terjed. A középkorban minden szakmának volt 
cégére. Ez vagy a szakma jellegzetes készítményét vagy szerszámát ábrázolta, bár 
voltak kivételek: a bordélyházat például piros lámpa jelezte, a vendégfogadókon 
pedig az elnevezést illusztrálta a cégér. Sajnos kevés régi cégtábla maradt ránk, pedig 
egy cégtáblákkal megtűzdelt utca é p p olyan látványosság lenne mint Salzburgban a 
Gabona utca. A cégérek használata a magyarok számára is megkönnyítené az eligazo-
dást az idegen nyelvű cégtáblák között. A fagylaltot például egy nagy szalmonella-
bacilus, a kiadó szobát pedig egy sötét lyuk jelképezhetné. Ha a maffiák sem tétlen-
kednek, mihamar cégéres utcáink, városaink lehetnek. A még megmaradt magyar 
nyelvű cégtáblákat pedig védelem alá kell venni. Mivel nem állíthatunk melléjük 
nyelvőröket, esetleg írjuk rájuk mi is, hogy „R", azaz: registered. 

Kérész Gyula 
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Posztbizánci kultúra Magyarországon 

A görög keleti és a görög katolikus egyházak művészetével és hazai történetével foglal-
kozik a fenti címmel Debrecenben 1995. május 4-5-én megtartott konferencia. A rendezvény-
re a Kossuth Lajos Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszéke szervezésében került sor. 
Nagy teret kapott a görög katolikus egyháztörténet: Pirigyi István ny. teológiai professzor, 
Janka György teológiai tanár és más neves szakemberek előadásai foglalkoztak a magyaror-
szági bazilita kolostorok, a nagyváradi görög katolikus rítushelynökség (majd későbbi 
püspökség), az ortodox szerbek és a katolikus magyarok együttélése, és még több más 
fontos egyháztörténeti kérdés legfrissebb kutatási eredményeivel. A rendezvény szép és 
tanulságos színfoltja volt a debreceni Déry Múzeum ikonokból álló külön gyűjteményének 
megtekintése. Nagy Mária tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény házigazdája szerve-
zésében és avatott kalauzolásával. Az előadások anyaga önálló könyvkiadványként fog 
megjelenni. 

Földvári Sándor 

) 
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