
roslav KrležárÓl  szóló egyes írások 
(melyek feltehetően különböző  alkal-
mak kapcsán íródtak) nem mentesek 
bizonyos  ismétlésektő l.  melyek elke-
rülhetők lehettek volna, hiszen egy-
azon kötetben megjelent  ĺrásokról  van 
szó. Az egyes szerzők műveinek tar-
talmi ismertetéséről már szóltunk  lvo 
AndrłĆ  esetében, melyeknek mennyi- 

ségét  szintén kifogásoljuk, függetlenül 
attól, hogy azok elsősorban a magyar-
országi olvasóközönség tájékoztatását 
szolgálják. 

Mindezek természetesen nem von-
nak  lę  semmit azokból  az  értékekből, 
melyeket Ismertetésünk bevezet ő  ré-
szében hangsúlyoztunk.  

STOJANOVIĆ-KÂICH  KATALIN  

EGY  TĂJNYELV  SZÉPSÉGEI  

HADROVICS  LÁSZLÓ:  Schrifttum und  Sprache der Burgenländischen ICroaten 
Im  18. und 19.  Jahrhundert. 
AkadémIai  Kiadó, Budapest, 1974-  

Érdekes ás a szlavisztika tudományá-
nak művelői körében nagy érdeklődést 
keltő  mű  jelent meg nemrégiben Bu-
dapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démia  kIadásában.  Dr.  Hadrovics  Lász-
ló tanszékvezető  egyetemi tanár m ű-
véről van szó, melynek címe magya-
rul: A nyugat-magyarországi horvátok 
Irodalmi nyelve a XVIII. ás XIX. szá-
zadban. Az európai tekintélyű  tudós 
lényegében egy tájnyelvet dolgozott 
fel :helyesírás. hangtan, szóképzés, 
alaktan és mondattan szempontjából 
ás történelmi összefoglalást adott. 

Tudnunk kell, hogy a törökök  Bal-
kán-félszigeti  előrenyomulása követ-
keztében a Száva menti ás a Száván 
túli horvátok Is már a XVI. században 
hol csoportosan, hol egyénileg  elván-
doroltak az  északi, véleményük  sze-
r"  biztonságosabb területekre. Ma 
még nehezen lehetne megmondani, 
hogy ezek a telepesek pontosan hon-
nan vándoroltak északabbra. Egy azon-
ban bizonyos, hogy  a  Ča nyelvjárást 
beszélték. Ezek a telepesek hazájuk-
tél,  testvérelktő l  ás  anyanyelvüktő l  el-
szakadtak. Tömegkommunikáció hiá-
nyában gyakorlatilag minden kapcsola-
tuk megszűnt véreikkel ás hazájukkal. 
De ez a nép élt, gazdaságilag és  kul-
turáJisan  Is gyarapodott, sőt egyházi 
vonatkozásban Irodalmi életet is élt. 

A Magyarországon letelepedett  hor 
vátokkal  kapcsolatban tudnunk kell, 
hogy a mohácsi  csatevesztés  hosszú 
időre nemcsak megállította ,  de visz-
sza  Is vetette  az  ország ás  valameny-
nyi  népének a fejlődését. Ezenkívül 
Nyugat-Magarországon az  1529. ás 
1532. évi török pusztítás további mér-
hetetlen károkat okozott. Az ország 
területének állandó hadszíntérré válása, 
a lakosság folytonos vándorlása, a fo-
lyamatos termelőmunka megszűnése, a 
rabszolgaszedés okozta létbizonytalan-
ság  stabilizálta  a feudális viszonyokat. 
A reformáció megrendíte tte a római 
egyház tekintélyét és Utat nyito tt  a né-
pi  jellegű  forradalmi irányzatoknak. Az 
idegen elnyomás hazafias jelleg űvé is 
tette a reformációs mozgalmakat. E-
zért  Magyarországon a reformáció nem-
csak szociális, hanem hazafias  jelle-
gű  mozgalom is volt. De a reformáció 
kialakította a kulturális élet Új formált 
is. A nemzeti nyelvnek ás kul túrának 
fejlesztése Magya rországon is  előké-
szítette  a nemzetté válást. Ez a  fo-
lyamat  természetesen áttevődött  a ma-
gyarokkal  együtt élő  más nemzetisé-
gekre Is. 

A reformáció a sajtó erejét Is fel-
ismerte ás a XVI. században nagyará-
nyú nyomdaalapítás kezdődött. Jellem-
ző  volt, hogy a mintegy húsz Ismert 

- 
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- 
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magyarországi nyomdából mindössze 
egy volt katolikus. A reformáció ál-
tal fellendült kulturális élet egyik na-
mes ékköve, de egyúttal a magyaror-
szági horvát nemzetiségieknek egyik 
bőszkesége Grgur Meklnlć  1606-ban, 
Sopronkeresztúron nyomott kétkötetes 
horvát nyelvű  énekeskőnyve, mely ko-
rának egyik leggazdagabb Ilyen jelle-
gű  műve. Ez a könyv lényegében az 
elsó, amely Magyarországon a nyu-
gati horvátok részére készült. Igaz, e 
tájnyelv lakói számára már 1568-ban 
Würtenbergben Is megjelent egy pré-
dikációs könyv, melyből máig már 
csak két példány maradt meg. Az egyik 
Regensburgban, a másik Budapesten 
sz Egyetemi Könyvtárban. Éppen ezért, 
sz 1606. évi énekeskönyv megkülön-
böztetett jelentőségű , hiszen nemcsak 
az elsó Magyarországon nyomtatott 
horvát tájnyelvů  mű , hanem mert csak 
egy példány maradt ránk. Érdekes a 
története, hiszen egészen 1962-ig Ljub-
ljanában észrevétlenül maradt, amikor 
is dr. Marijan Smodlik professzor, 
könyvtárigazgató felfedezte. 

Mekinič  művének első  kötetében 
160 éneket közöl, a második kötetben 
pedig 141-et. A két kötet tehát Ősz. 
szesen 301 egyházi ének horvát nyelv ű  
szövegét (de több nyelvjárásban) pub-
likálta. A könyv minden dal előtt közli 
- miután csak szövegeket tartalma-
zott -, hogy melyik Ismert dallamra 
kell énekelni. A kötetekben szereplő  
énekeket latinból, németb ől ás ma-
gyarból fordították. 

Az énekeskönyv körül külföldön 
máris élénk Irodalmi tevékenység ke-
letkezett. De majdnem minden szerz ő  
megegyezik abban, hogy nemcsak for-
dítások szerepelnek benne, hanem ere-
deti népi alkotások ás régi horvát da-
lok Is. Hogy Mekinlć  költői képessé-
ge, vagy fordítól tehetsége milyen 
mértékben érvényesült. azt további ku-
tatásoknak kell felderíteniük. De fenn-
áll annak a valószínűsége is, hogy a 
két kötet nem egy személy munkája. 
Az énekek nagy része a Nyugat-Né-
metországon. Közép- és Észak-Burgen-
landban használatos Ča nyelvjárásban 
íródott. Igaz, vannak énekek što ás kaj 
nyelvjárásban is. 

Hadrovlcs  László akadémikus, egye-
temi tanár azonban a felsoroltakon kí-
vül további nyelvemlékeket Is feldol-
gozott. Igy egy 1625-bő l származó bí-
róságI jegyzőkönyvet. A további nyelv-
emlék sorában azonban bőségesen 
akadnak már katolikus kiadványok Is.  

- 

- 

- 
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Így egy Győrben készült evangéllum 
1732-ből, egy 1747-ből származó egy-
házi mű , egy 1769-b61 eredő  kézirat. 
Horvátzsidány ás Peresznye szőlóter-
mető  gazdáinak hegyközségi szabály-
zata. Mindezeket azért kellett felsorol-
ni, hogy legalább érzékeltetni tudjuk, 
milyen hosszan tartó felfedező ,  szei' 
vező  munkát kellett végeznie Hadro-
vics professzornak. Hiszen ezek a ko-
rai emlékek lényegében egyedi példá-
nyok ás mindegyiket külön-külön fel 
kellett fedezni, méghozzá egy tudós-
nak, aki azután összesítette a begyűj-
tött anyagot. 

Tudnunk kell, hogy Magyarországon 
régebben Is nagynevű  szlavisták tevé-
kenykedtek. Hogy csak az európai hí-
rűeket emlÍtsük: Asbóth Oszkár, Me-
lich János, Kniezsa István. Az ő  méltó 
utódjuk: Hadrovlcs László. 

A nagynevű  akadémikus már  ko- - 
rán  foglalkozni kezdett a délszláv kér-
déssel. Doktori disszertációja (1934) a 
Muraköz helyneveit tárgyalja. Majd ezt 
követte a Magyar sors a régi horvát 
költészetben ( 1938), A magyarországi 
szerb települések  úlabb  szerb irodal-
ma (1939), A délszláv nemzeti kultú-
rák kérdése ( 1939), a Magyar—szláv 
Irodalmi érintkezések (1942), a Ma-
gyarország és a szerb művelődés 
(1942), a Magyar ás délszláv szellemi 
kapcsolatok ( 1944), a Magyarok és hor-
vátok (1947), Az ómagyar Trója-regény 
nyomai a délszláv irodalomban ( 1954) 
című  ás számos más mű . 

Hadrovics  László régóta foglalkozik 
a nyugat-magyarországi horvátok nyel-
vével. Talán azért is, mert már a XVIII. 
század óta nemcsak érdekes, hanem 
Írott horvát regionális nyelv alakult ki 
Nyugat-Magyarországon. Ezt a nyelvet 
szókincsében mind a német, mind a 
magyar nyelv erősen befolyásolta. Ez 
a nép nem nemzetlenedett el, ősei 
nyelvét alakítgatta, teremtette mai for-
májára. De a német és a magyar ha-
táson kívül - hiszen az írott nyelvet 
régebben a papok ápolták - még Je- 

- 

lentős  latin és olasz hatásokat Is ész-
lelhetünk. 

Hadrovics  professzor foglalkozott 
még a magyarországi szláv jövevény-
szavakkal és a délszlávok magyaror-
szági jövevényszavaival. Legutóbbi mű-
vével lényegében megkoronázta nyel-
vészeti tevékenységét. Ezt a Jugoszláv 
Tudományos Akadémia értékelte Is, 
mikor nemrégiben beválasztotta tag-
jai sorába.  1 - 
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Hadrovlcs  Lászlót a nagyközönség 
mint lexikográfust ás szótárak nagy 
tekintélyű  (róját Ismeri. Ezért ha Új 
művével kapcsolatban ezt mondjuk,  

hogy egy gazdag tudós élet egyik  leg. 
ub avőnevazan  Jelent meg nem-
rág a Tcőnyvpiaçon, akkor  megörlztük  
szükséges  tárgyilagosségunkat. 

DÁNIEL GYÖRGY 

KELET-EURÓPAI FIGYELŐ  

SZIKLAV  LÁSZLÓ: Szomszédainkról. 
Szép(rodalml Könyvkiadó, Budapest, 1974. 

Pontosan  mér nem emlékszem, Ici álla-
pitotta meg, hogy napjainkban már a 
múlté sz sz Irodalomszemlólet, amely 
a magyar irodalmat valami belterjes 
tenyészetnek ábrázolta, mely felett lcü-
lőn nap süt, melyet nem termékenyí. 
tettek meg a nagyvilág szelei. A sza-
badság birtokában a magyar nép Is 
elindult a felemelkedés, a boldogulás 
útján. A tudósok legjava Is követte ezt 
az  Utat. Pedig ahogy a népnek nehéz 
volt az Indulás, hiszen a szolgasorban 
tartott tömegek nem Ismerték nemzeti 
múltjukat. s ezért sokszor nehezen tud-
ták 8 nemes szemet megkülönböztetni 
ă  konkolytól, úgy a tudósok Is el őbb 
feltárták, megkeresték azokat a hagyo-
mányokat, amelyek a haladást el ősegí-
tették. Régi Igazság: a múltat azért 
kell megismernI. hogy a jövendőt köny-
nyebben ápíthessük. Aki mindig elölről 
kezdi a  sziszIfuszI munkát, az nem fog 
haladni. Ezért előbb  sz  értékes ás a 
haladó hagyományokat kutatták fel, s 
ennek birtokában Indultak friss és el ő-
remutatô célkltűzések irányába a tu-
dósok legjobbjal a nép érdekeln* szol-
gálatában. Érdekességként említjük 
meg, hogy amíg a természettudomá-
nyokban a tudósok kutatómunkája - a 
rohamos fejlődés következtében - 
mindinkább szűkül, szakosodik  ás a 
kutatott terület egészen keskeny lesz, 
addig sz Irodalomtörténészeknél ennek 
az ellenkezője történik: a kutatott te-
tület  egyre  szélesobb ás egyre ma- 

A szomszéd népek megismerését 
mér évtizedekkel ezel őtt Is sürgették 
Magyarországon. Nemcsak az Ismert  

írók - közöttük elsősorban Németh 
László -‚ de a fiatalok Is. Közéjük 
tartozott a kassal származású Szlklay 
László Is, aki bölcsészetdoktori érte-
kezése  (Kazlnczy az  irodalom kérdése-
iről Kassa, 1934) után szlovák ąroda-
lomtörténettel ás a szlovák—magyar 
kapcsolatokkal foglalkozott  (Hvlezdos. 
lav,  1939; A szlovák Irodalom. 1942). 
Közben bővítette a többi szláv nyelvÝel 
kapcsolatos ismereteit, e újabb m~ 
ket publikált (A lengyel—magyar vi-
viszony néhány kérdéséről, 1961; A ke-
let-európai összehasonlító írodalomtör-
ténetírás néhány elvi kérdéséről. 1962; 
A szlovák Irodalom története. 1962; 
Rol. de Pest-Buda dans formatlon dos 
littératures  est-européens. 1964;  Adom 
Mlczkiewlcz, 1968; A szláv Irodalmak 
kutatása a magyar  irodalomtudomány-
ban az elmúlt 25 óv alatt, 1971). 

Fontosnak tartjuk hangsúlyoznI, 
hogy nem volt szándékunkban teljes 
képet adni Szlklay László munkásságá-
ról, csak néhány jellemző  ás Jellegze-
tes munkájára hívtuk fől a fIgyelmet, 
hogy lássuk. milyen úton jutott  eJ  a 
napjaInkban megjelent művének meg-
alkotásához. Különben Is a bibliográfi-
ai adatok jól érzékeltetik, hogyan ter-
jedt ki munkássága az évek folyamán 
egyre nagyobb területre. Ó maga vi-
szont a következőképpen okolja meg 
megtett útjának szükségességét: *Tel-
jes tlsztánlátásra csak akkor jutunk, 
ha belátjuk: azon a területen, amely a 
német s az orosz nemzet, Illetőleg 
kultúra között terül cl, a Balti-tenger-
től egészen az Égei-tengerig a hasonló 
vagy sokszor teljesen azonos társa- 
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