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Előszó 
 
A „Metszéspontok – magyar–szláv vallási és kulturális 
kapcsolatok” c. kötetben az azonos címmel, 2021. szep-
tember 23-24-én megrendezett konferencián1 elhangzott 
előadások tanulmánnyá átdolgozott szövegei szerepelnek. 
A konferencia alcíme „Tudományos ülésszak Ohridi Szt. 
Naum tiszteletére”. Az ötletadó Dr. Nagy Márta művészet-
történész és bizantinológus, a Debreceni Egyetem docen-
se. Ohridi Szt. Naum, a pravoszláv egyház egyik fölvilágo-
sító szentjének tiszteletére már 2010-ben is rendeztünk 
konferenciát, az előadásokból „Magyarország és a Balkán 
vallási és társadalmi kapcsolatai” címmel tanulmánykötet 
is megjelent. 

Végiglapozva a több mint 10 évvel korábban kiadott 

kötetet, szomorúan szembesülünk a hazai és nemzetközi 
tudományos életet ért veszteségekkel. Már nincsenek kö-
zöttünk a hazai szlavisztika „nagy öregjei” – Király Péter 
és H. Tóth Imre professzor urak, utóbbi az előző kötet 
társszerkesztője is volt. Elveszítettük kollégáinkat Marosi-
né Pandúr Juliannát, Katus Elvirát, Magyar István Lénár-
dot, Bur Mártát, Goce Angelicsin Zsurát és Juricskayné 
Szabeva Aszját. Ezt a kötetet az ő emléküknek ajánljuk.  

 
 
 

A kötetbe 26 tanulmány került, bolgár, horvát, ma-
gyar, orosz és lengyel nyelven, amelyek a szláv népek és a 
magyarság ezeréves kapcsolatait több nézőpont felől kö-
zelítik meg és mutatják be. Az írásokat három tematikus 
blokkba rendeztük.  

Az első rész témája a Szentek, népi vallásosság és fol-
klór, amelyben a népi vallásosság különböző aspektusai-

 
1 Szervezők: Bolgár Kulturális Fórum és ELTE Szláv Filológiai Tanszék 
(bolgár szak).  
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val foglalkozó tanulmányokat találja az olvasó. Zsilák 
Mária a pilisi szlovákok kegyhelyeivel foglalkozik, Pátro-
vics Péter a lengyelek és magyarok Szűz Mária tiszteleté-
ről ír, Menyhárt Krisztina Szt. Illés próféta kultuszát mu-
tatja be a magyarok és a bolgárok körében. Várnai Dorota 
a lengyel–magyar vallási és kulturális kapcsolatokat is-
merteti, Vindus Melinda a simontornyai ásatáson talált 
kegyérméket elemzi, Várnai-Cavaleiro Luca kulturális és 
egyháztörténeti megközelítésben Szentendre szláv gyö-
kereit mutatja be. Jankova Veneta Hunyadi János alakjá-
val foglalkozik a bolgár népi eposzban, Borál Szvetlana a 
hazai szerbek házasodási szokásairól ír, Tütünkov-Hrisz-
tov Jordan és Tyutyunkova Mónika pedig a bolgár Tervel 
kán/Szt. Triveliusz bizánci-keresztény kapcsolataival fog-
lalkozik.  

A második rész címe Irodalmi és kulturális kapcsolatok.  
Ebben a részben Lebovics Viktória a biblia ukrán nyelvű 
fordításait veti össze, Penka Pejkovszka Bartók Bélának a 
bolgár zenekutatókkal folytatott levelezéséről ír, Berkes 
Tamás a magyar irodalom csehországi recepcióját mutat-
ja be, Kjoszeva Szvetla pedig a Haemus bolgár-magyar fo-
lyóirat elmúlt 30 évét ismerteti. Csépánné Szatmári Sza-
bina a magyar-ukrán irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik, 
Józsa György Zoltán a Zsivágó doktor c. regény szakrális 
elemeit vizsgálja, Sztefanova Antonija pedig az orosz-
magyar kulturális transzfert ismerteti a Kiegyezés és az I. 
világháború közötti időszakban.  

A harmadik rész témája a Nyelvi és vallási kapcsolatok. 
Balázs L. Gábor az ószláv (óbolgár) nyelv tipológiai sajá-
tosságaival, Kocsis Mihály egy kelet-magyarországi, nyu-
gat-ukrán nyelvemlékkel, míg Pozsgai István a Dobromir-
evangélium számneveivel foglalkozik. Hegedűs Iván egy 
1653-ban, Moszkvában nyomtatott Apostol kiadási folya-
matának körülményeit tárja az olvasó elé, Dudás Előd a 
középkori horvát vallásos szövegek helyesírási hagyomá-
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nyát, Rágyanszki György egy szlovén és egy szlovák ka-
lendárium nyelvi sajátosságait, Császári Éva pedig a 
bükkszentkereszti szlovákok kétnyelvű visszaemlékezé-
seiben mutatja be a búcsújáróhelyeket. Dudás Mária a 
szentekkel kapcsolatos magyar és bolgár közmondásokat 
ismerteti, Cindel Anikó és Szücs Zsanett tanulmányai pe-
dig lexikológiai témákat vizsgálnak. 

A kötet széles spektrumban ismerteti a magyar–szláv 
vallási és kulturális kapcsolatokat, a népi vallásosságtól 
az irodalmon át a nyelvészetig. A tanulmányok témái 
kapcsolódnak azokhoz a szláv népehez, akikkel a ma-
gyarságnak évszázadokon átívelő szoros történelmi, kul-
turális és vallási kapcsolatai voltak: a délszláv régióból a 
bolgárok, szerbek, horvátok és szlovének, a nyugati szláv 
területről a csehek, lengyelek és szlovákok, a keleti szlá-
vok esetében pedig az ukránok és az oroszok. Széleskörű 

interdiszciplináris jellegének köszönhetően a tanulmány-
kötet számot tarthat a tudományok iránt érdeklődő szak-
emberek, egyetemi hallgatók, valamint a magyarországi 
szláv anyanyelvű nemzetiségek és a magyar-szláv kapcso-
latok iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség figyel-
mére. 

                   A szerkesztők 
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Увод  
 
В сборника „Пресечни точки – унгаро-славянски рели-
гиозни и културни връзки“ са събрани докладите от 
конференцията със същото заглавие, проведена на 23 
и 24 септември 2021 г. в Будапеща2. Подзаглавието на 
конференцията беше „Научна сесия в чест на Свети 
Наум Охридски“. Идеята за събитието беше предложе-
на от Д-р Марта Над, изкуствовед и византинолог, до-
цент в Дебреценския университет.  

В чест на Св. Наум, един от Светите Седмочислени-
ци и ученик на Св. св. Кирил и Методий е провеждана 
конференция през 2010 г. и e издаден сборник със заг-
лавие: „Обществени и религиозни връзки между Унга-
рия и Балканите“.  

Щом прелистим сборника, издаден преди повече от 
10 години, с дълбока скръб установяваме загубите, 
които е претърпяла унгарската и международната на-
учна сфера. Вече не са сред нас водещите фигури в 
унгарската славистика проф. Петер Кирай и проф. 
Имре Х. Тот, последният беше и съредактор на сборни-
кa. Загубихме колегите Юлияна Мароши-Пандур, Ел-
вира Катуш, Ищван Леранд Мадяр, Марта Бур-Мар-
ковска, Гоце Ангеличин Жура и Ася Събева-Юричкай. 
Този сборник се издава и в тяхна памет.  
 

 
 

В изданието са събрани общо 26 научни статии на 
български, полски, унгарски и хърватски език, които 
представят хилядолетните връзки на унгарците и сла-
вянските народи от различни гледни точки. Студиите 
са подредени в три тематични блока.  

 
2 Организатори: Български културен форум и Катедра „Славянски 
филологии“ (българска специалност) при ЕЛТЕ. 
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Темата на първата част е Светци, битово християн-
ство и фолклор, където читателят може да се запознае 
със статии, разглеждащи различни аспекти на народ-
ните християнски култове. Мария Жилак се занимава 
със светите места на словаците в региона Пилиш, Пе-
тер Патрович пише за култа към Света Богородица 
при поляци и унгарци, Кристина Менхарт представя 
вярванията, свързани с Пророк Илия у българи и ун-
гарци, а Дорота Варнаи – полско-унгарските религиоз-
ни и културни връзки. Мелинда Виндуш разглежда 
културния контекст на възпоменателните монети, на-
мерени при разкопките на Шимонторня, Луца Варнаи-
Кавалейро – славянските корени на гр. Сентендре. Ве-
нета Янкова анализира образа на унгарския пълково-
дец Янош Хуняди в българския народен епос, Свет-
лана Борал представя сватбените обичаи на сърбите в 
Унгария, а статията на Йордан Христов-Тютюнков и 
Моника Тютюнкова се занимава с византийските и 
християнските връзки на хан Тервел (Св. Тривелий). 

Заглавието на втората част е Литературни и кул-
турни връзки. В този блок Виктория Лебович сравня-
ва първите преводи на Библията на украински език, 
Пенка Пейковска пише за кореспонденцията на унгар-
ския композитор Бела Барток с българските музикове-
ди, Тамаш Беркеш представя рецепцията на унгарска-
та литература в Чехия до първата половина на 19 век, 
а Светла Кьосева ни запознава с 30 годишната исто-
рия на списанието „Хемус“. Сабина Сатмари-Чепан 
представя унгаро-украинските литературни връзки, 
Дьорд Золтан Йожа – сакралните елементи в романа 
„Д-р Живаго“, а Антония Стефанова пише за руско-
унгарските културни отношения от Съглашението до 
първата световна война.  
 Третият блок носи заглавието Езикови и религиозни 
връзки и в по-голямата си част се занимава с езикови-
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те и правописни особености на сакралните текстове. 
Габор Л. Балаж представя типологичните особености 
на старобългарския език, Михай Кочиш – специфики-
те на Евангелието от Дюлай, а Ищван Пожгаи – числи-
телните имена в Добромировото Евангелие. Иван Хеге-
дюш изяснява условията на корекцията и публикува-
нето на един Апостол, издаден в Москва 1653 г., Ельод 
Дудаш се занимава с правописните особености на хър-
ватската средновековна религиозна книжнина, Дьорд 
Радянски сравнява характерните черти на един 
словенски и един словашки календар от първата поло-
вина на 20 век, а Ева Часари се спира на двуезичието 
на унгарските словаци, отразено в разказите им за 
поклоническите процесии. Мария Дудаш пише за фра-
зеологизмите, свързани със светците в унгарския и 
българския език, а статиите на Анико Циндел и Жанет 

Сюч представят различни аспекти от сравнителната 
лексикология.  

Сборникът представя широк спектър от унгаро-сла-
вянските религиозни и културни отношения от битово-
то християнство, през литературата до езиковите 
връзки. Темите на студиите са свързани със славян-
ските народи, с които унгарците имат многовековни, 
тесни исторически, културни и религиозни връзки: от 
южнославяския регион това сa българите, сърбите, 
хърватите и словенците; от западните славянски тери-
тории – чехи, словаци и поляци, а от източните славя-
ни: руснаци и украинци.  

Благодарение на широкия си интердисциплинарен 
характер сборникът представлява интерес не само за 
специалистите, студентите по славянски филологии и 
представителите на славянските националности в Ун-
гария, а и за по-широката публика, интересуваща се 
от унгаро-славянските културни отношения.   

От редакторите 
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SZENTEK TISZTELETÉNEK FORMÁI A 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK VALLÁSI 

ÉLETÉBEN 

 

Zsilák Mária 
 

 

A magyarországi szlovákok vallási élete Cirill és Metód személye 

kapcsán csupán szimbolikusan kapcsolódik össze a balkáni térséggel. 

Napjainkra tiszteletük a szlovák kultúrában dominánsan világi formá-

kat öltött. Mint ahogyan több más szláv nemzet, a szlovákság is Cirill 

és Metód szláv ábécéjének megteremtésétől eredezteti írásbeli kul-

túrájának kezdeteit. Az önálló Szlovák Köztársaság Cirill és Metód 

keresztény missziójának emléknapjaként július 5-ét határozta meg, ez 

a nap az ország megalakulása óta állami ünnep.  

E dátumhoz közeli időpontban kerül megrendezésre országos szin-

ten a Magyarországi Szlovákok Napja is. Kevéssé valószínű azonban, 

hogy a tömegeket megmozgató központi és helyi rendezvények részt-

vevői a két keresztény misszionárius Nagymorva Birodalomba való 

érkezésével kötik össze az alkalmat. A Budapesti Szlovák Nemzetisé-

gi Önkormányzat azonban évente kirándulást szervez a zalavári ásatá-

sok térségébe, a Cirill és Metód emlékműnél megemlékezést tartanak. 

Továbbá a két apostol munkássága a nemzetiségi gimnáziumi tan-

könyvek részét képezi, a felsőoktatásban szlovakisztikát tanulók pedig 

mélyebb ismereteket kapnak hozadékukról a szlávság és egyes szláv 

népek kultúrájába.  

Bár Cirill és Metód 1980-ban Európa társvédőszentjeivé lettek 

nyilvánítva, a római katolikus felekezetű szlovákok lakta falvakban 

gyűjtőútjaim során nem találtam tiszteletük ápolására vonatkozó anya-

got. A szentek közül Szűz Mária kultusza nyilvánul meg a legsokolda-

lúbban, kanonizált formáin kívül a népi vallásosságban teljesedik ki.  

A katolikus egyház kalendáriuma, követve Szűz Mária életútjának 

eseményeit, számos alkalmat biztosít tiszteletének: december 8.: Szep-

lőtelen Fogantatás (Immaculata Conceptio); január 23.: Mária eljegy-

zése (menyegzője); február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony (Szűz 



18 

 

Mária tisztulata); március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony; július 

2.: Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél), július 16.: 

Kármelhegyi Bodogasszony (Skapulláris Boldogasszony); augusztus 

5.: Havi Boldogasszony (Havas Boldogasszony – római temploma fel-

szentelésének ünnepe), augusztus 15.: Nagyboldogasszony (Mária 

mennybemenetele); szeptember 8.: Kisasszony (Kisboldogasszony – 

Mária születésnapja); szeptember 12.: Mária nevenapja; szeptember 

15.:  Hétfájdalmú Szűzanya – Simeon jóslata; október 7.: Olvasós Bol-

dogasszony (Rózsafüzér Királynéja); október 8.: Magyarok Nagy-

asszonya; november 21.: Mária bemutatása (Asszonyunk Máriának 

templomba jelentése) (Bálint 1977: I. 52, 171, 191, 268; II. 9, 49, 153, 

172, 263, 272, 367, 369, 483). 

E naptári alkalmakhoz fűződő kultuszok különböző történelmi kor-

szakokban kezdtek formálódni, néhányuk előbb a keleti rítusú egyház 

ünnepe volt, majd átvette a nyugati (római katolikus) egyház is. E 

ténynél fogva látensen kötődnek máig élő, Mária tiszteletét övező 

megnyilvánulási formák a balkáni térséghez. A későbbiek folyamán is 

a Mária alakjához kötődő kultuszok többsége idegenben kezdett for-

málódni, különböző szerzetesrendek közvetítésével kerültek Magyar-

országra, adaptálódtak az ország hitéletébe. 

Arra vonatkozóan, hogy a magyarországi szlovák falvak római ka-

tolikus hívei vallási életében – mai lakhelyeiken való letelepedésük 

óta – a Mária kultusz mely naptári alkalmai milyen súllyal voltak je-

len, nincsenek hiteles adataink. Azok a kutatók, akik előttem vállal-

koztak a magyarországi szlovákok kultúrájának gyűjtésére, más, eltű-

nőben lévő területekre fókuszáltak. Az anyanyelven gyakorolt vallási 

élet is ezek közé tartozott, amely a 20. századra, a 19. század második 

felétől egyre inkább felerősödő magyarosítási törekvések folytán ká-

nonon kívülre került, azonban a 20. század második felében, a szocia-

lista rendszer egyházpolitikája ellenére, kisebb közösségekben (Ró-

zsafüzér társulatok), illetve családi körben részlegesen még fennma-

radt.    

Gyűjtőútjaim során ritkán került elő egy-egy utalás az adott telepü-

lésen meglévő Mária-tiszteletre, ezért csupán sporadikus adatokat ad-

hatok közre, pl.: a jásdi templom patrónája Sarlós Boldogasszony; 

Bánhida lakói ezen a napon vettek részt zarándoklaton a közeli Sarlós 
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Boldogasszony tiszteletére emelt kegyhelyen. A piliscsévi templom 

patrónája Kisboldogasszony. Egyik adatközlőm tett említést arról, 

hogy a templom papjával tizenöt évig jártak Szlovákiába, a Selmec-

bánya közelében fekvő Turzovkába: „…na svatú mollidbu do Tutzov-

ki, ďe sa Panna Márija naroďila, a já sem ho tan ňésév toho falára, 

a za dvaňňi zme tam boli.“. Tehát arra a helyre jártak „ahol Szűz Má-

ria született” – nyilvánvalóan a Szűz Mária születésnapja tiszteletére 

létrehozott kegyhelyről van szó. A Mária-tisztelet más, egyedi meg-

nyilvánulási formája ugyancsak Piliscsévről adatolható: a település cí-

merében is helyet kapott Kisboldogasszony Mária szobra, amely dísze 

az iskola épületének is. 

A Kármelhegyi Boldogasszony (Skapulárská Mária) tiszteletét alá-

támasztó imát Pilisszántón tudtam lejegyezni, bár valószínűleg ponyva 

nyomtatványokból terjedt el, vagy legalábbis a műfaj szerepet játszha-

tott megőrzésében.  

Bizonyossággal szögezhető le azonban, hogy a Dunántúl térségé-

ben fekvő, katolikus szlovákok lakta falvakban ünnepelték Nagybol-

dogasszony napját, Mária nevenapja alkalmával ünnepelték névnapju-

kat a Máriák, és ápolták a Hétfájdalmú Szűzanya, Rózsafüzér Király-

néja, továbbá Magyarok Nagyasszonya kultuszt (Žiláková 2011: 209–

211). 

A Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához népszokás kapcsoló-

dik: az ezen a napon megszentelt gyertyáknak bajelhárító funkciójuk 

volt, vihar esetén villámcsapás ellen tették az égő gyertyát az ablakba 

(pl. Jásdon, Szápáron). A Gyertyaszentelő az ágostai hitvallású evan-

gélikusok számára is jelentős egyházi ünnep volt, egyben a Máriák ek-

kor ünnepelték és ünneplik a mai napig névnapjukat. 

Visszatérve a Hétfájdalmú Szűzanya, Rózsafüzér Királynéja és a 

Magyarok Nagyasszonya kultuszaira, a Vértes-Gerecse térségében 

fennmaradásukat a 19. századvégi hivatalos kiadványok, ima- és éne-

keskönyvek, valamint egy iskolai vallásoktatás céljára készült énekes-

könyv segítette. Ez utóbbi címe: „Nábožný spevník pre katholicku 

obec Szőllős kterej obci horliví kresťania ho vydávajú obsahujúci pes-

ničky na všetké výročité sviatky a slávnosti; Dla zviku usporiadal Pa-

vel Schultz organista učitel. V B. Štiavnici, Tlačou Joerges vdovy a sy-

na 1897.“ (Žiláková 2018: 23). A kiadvány érdekessége, hogy a Ľu-



20 

 

dovít Štúr és munkatársai által megalkotott, középszlovák alapú új iro-

dalmi nyelven íródott. A dunántúli szlovák katolikus falvak lakossága 

kevert típusú nyugatszlovák nyelvjárást beszél. A korábbi, szlovák 

irodalmi nyelvi funkcióban használatos cseh, illetve szlovakizált cseh 

nyelvváltozatok megértése nem jelentettek számukra nehézséget. 

Kivételnek számít a fenti kiadvány más összefüggésben is. Ismert 

tény, hogy a közép-európai nemzetek modern egységes irodalmi nyel-

vei megteremtésének folyamatában fontos szerepe volt a biblia anya-

nyelvre fordításának. Štúr és munkatársai azonban nem fordították le a 

bibliát modern szlovák irodalmi nyelvre, az evangélikus egyház to-

vábbra is megtartotta szakrális nyelvként az évszázadok folyamán be-

vált bibličtinát.  

Schultz Pál énekeskönyve tartalmazza az Örvendetes, Fájdalmas, 

Győzelmes Rózsafüzérhez tartozó énekeket, az énekeket bevezető 

imát, továbbá az énekeket záró imát. A másik fentebb említett ima- és 

énekeskönyvben, amelynek címe Štepná zahrada a Magyarok Nagy-

asszonyának kultuszához kötődik az István királyról szóló ének (O sw. 

Štefanovi, králowi uhorskom (20. augusta), amelynek egyik verssora 

explicit módon kimondja, hogy a király Szűz Mária oltalmába aján-

lotta országát: 

Mal si w Boha pewnú wieru, 

W Matke Božej tiež dôweru, 

I seba 

I uhorské králowstwo 

Pod jej dal s' ochranstvo.  (Žiláková 2018: 43–44). 

 

Az ima- és énekeskönyvnek számos példánya ismert a Vértes-Gerecse 

térségében a szakolcai Skarniczl-féle nyomda kiadásaiból, a követke-

ző évekből: 1883, 1892, 1893, 1900. Az 1896-os kiadás Rózsa Kál-

mán budapesti nyomdájából került ki.  

Formai tekintetben figyelemre méltó a kancionálé grafikai megol-

dása, amely megtart még néhányat a korábbi korszakokban használa-

tos grafémákból, a példa szövegében ilyen a w, de már az új irodalmi 

nyelvből is előfordulnak benne az ie, ô.   

A fentebb idézett, Mária tiszteletének szentelt alkalmakat a loretói 

templomi litániából kialakult Májusi Máriához szóló szlovák nyelvű 
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imák, énekek, könyörgések egészítik ki, amelyek Bánhidán, Lutring 

János előénekes kéziratos füzetében maradtak fenn. Május hónap min-

den egyes napjához tartozik Máriát köszöntő ima vagy ének, illetve 

mindkettő. A Májusi Mária kultuszához tartozó repertoárját az előéne-

kes folyamatosan bővítette (Žiláková 2013: 21–22, 30–45, 47–59). E 

kultusz ápolásának jelentősége nem csupán abban áll, hogy ez az 

egyetlen adatunk az effajta Mária tiszteletadásnak a magyarországi 

szlovákok körében, hanem a Rózsafüzér társulatok mellett ez a közös-

ségi forma támogatta az anyanyelvű hitélet gyakorlását. 

A szentek tiszteletének közösségi megnyilvánulási formáihoz so-

rolhatók a zarándoklatok és körmenetek is. A dunántúli térségből 

gyűjtött anyag (a ponyva nyomtatványok) azt mutatja, hogy leginkább 

Mária kegyhelyeket kerestek fel a hívők. A legközelebb eső kegyhe-

lyek, amelyeket általánosságban szent helyekként neveznek meg (sva-

té mésta~místa) a települések határában találhatók, pl. Jásdon, Tardo-

son, Piliscséven. Mindhárom kegyhely Máriának van szentelve, cso-

datevő erőt tulajdonítanak nekik (vö. 1. és 3. kép). 

 

 
1. kép 

A Mária-kegyhely Tardoson 
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Jártak zarándoklatokra a közel eső településekre, de a leglátogatot-

tabb hazai kegyhelyekre is. Az első és második világháború idején el-

zarándokoltak az országon belül távolabbi helyekre is, amit a helyi 

plébános szervezett meg. Ma már inkább csak a kollektív emlékezet-

ben élnek a zarándoklatok eseményei. A 2017-ben Tardoson megren-

dezett néprajzi tábor idején a résztvevők számára a helyiek megszer-

veztek egy látogatást a Mária kegyhelyükhöz. Erre az alkalomra a 80 

éves Hornyákné Nagy Anna magával hozta annak a kézzel papírra ve-

tett Mária tiszteletére énekelt vallásos éneknek a szövegét, amit a falu-

siak a zarándoklat alkalmával énekeltek, amikor az még élő gyakorlat 

volt. Sikerült feleleveníteni a dallamát is (Žiláková 2018: 29–30; 2. 

kép).  

 

 
2. kép 

A Mária tiszteletére énekelt vallásos ének kézzel írt szövege 

 

Piliscséven napjainkban leginkább egyénileg keresik fel a Pri stu-

ďenke-nek elnevezett kegyhelyet (3. kép), amely nevét a komplexum-

hoz tartozó gyógyforrásról kapta. Egyik adatközlőm csodás jelenést 
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élt meg egy őszi látogatása alkalmával: barátnőjével gombászni indul-

tak az erdőbe egy őszi délután, amikor már korán sötétedik. A Pri stu-

denke kegyhely felé vezetett az útjuk, úgy gondolták, megállnak egy 

imára. A kegyhelyen több objektum található, egyebek mellett Krisz-

tus koronája egy oszlopon. Egyszer csak arrafelé nézett az adatköz-

lőm, látta, hogy a korona forog. Megkérdezte a barátnőjét: Te is látod, 

amit én? Látom. Úgy vélekedtek, hogy Jézus jelzett nekik, imára buz-

dította őket. E csodás jel megélése után inkább visszafordultak a 

faluba. Ugyanaz az adatközlő számolt be arról, hogy Szűz Mária egy 

fiatal lány képében segítette le a hegyről lefelé jövet Meðugorjéban 

(Žiláková 2020: 24–26). 

 

 
3. kép 

A „Pri Studenke” Mária-kegyhely, Piliscsév 
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Annak ellenére, hogy számos ponyvanyomtatvány éneke vagy 

imádsága kapcsolódik külföldi Mária kegyhelyekhez, elsősorban a 

mai Szlovákia területén lévőkhöz, továbbá Lourdhoz, Máriacellhez, 

kevés megerősítő adatot kaptam arra nézve, hogy valóban jártak-e hí-

vek az adott településből a híres kegyhelyeken. Egy 1911-ből datált 

bánhidai fénykép Máriacellben készült, azonban már senki nem tudta 

azonosítani a résztvevőket, illetve egyéb, bővebb felvilágosítást adni 

a kegyhely felkereséséről (Žiláková 2018: 146 – 4. kép).  

 

 
4. kép 

Emlékkép Mariacellből, 1911 

 

Más közösségi formája a szentek tiszteletének a nagypénteki ke-

resztút-járás. Ez hagyományosan a pap jelenléte nélkül történt, napja-

inkban is gyakorolják. Ma már magyar nyelvűek az énekek és imák, 

azonban a szóbeliségben még számos szlovák nyelvű szöveg, szöveg-

variáns őrződött meg.  

Mária alakja összefonódik Jézus életével, ezért a karácsonyi ün-

nepkörben, valamint a nagyhét eseményeihez kapcsolódó imák és val-

lásos énekek szövegeiben szintén fontos helyet foglal el.  
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A karácsonyt megelőző időszak jellemző szokása a szálláskeresés. 

A szokást már nem gyakorolják, de a hozzá kapcsolódó ének, Chodila 

Mária po širokém sveťe általánosan ismert a magyarországi szlovák 

katolikus hívők körében, számos szövegvariánsa él írott formában, va-

lamint a szóbeliségben. Újabban énekkarok is besorolják repertoárjuk-

ba. Krupa András adatai szerint az alföldi evangélikusoknál szintén is-

mert (Krupa 2002: 27–35). A néphagyományban élő karácsonyi éne-

kek nagy részét – akár a római katolikus, akár az evangélikus közössé-

geket tekintjük – tartalmazzák a régi énekeskönyvek, motívumaik 

ugyancsak visszaköszönnek némely ponyvanyomtatvány szövegeiben, 

valamint elnépiesedett formában a szóbeliségben. A szövegek egy-

máshoz való bonyolult viszonyát jelen tanulmány kereteiben nincs 

módom felvázolni, csupán bibliográfiai adatokkal utalhatok a proble-

matikával foglalkozó munkákra. 

Röviden kitérnék azonban a Kristkindel szokásra, amely német ere-

detű, Pilisszentkereszten volt élő szokás, továbbá Bánhidán honoso-

dott meg. Bánhidai adatközlőm visszaemlékezéseiben le is tudta írni a 

szokást. Tömörítve a legjellemzőbb jegyeit: a Szent család, József és 

Mária házról házra jártak köszönteni, bölcsőben a kis Jézussal. Az elő-

adásukat az Örömteli rózsafüzérben foglalt Mária hét öröméről szóló 

ének tartalmazta (Simeon jóslat). Kezdő sora: Sedem tvých radostí 

Panna Mária... Voltak az előadásnak párbeszédes, drámára jellemző 

mozzanatai. Például Mária kérte Józsefet, hogy ringassa meg a 

kisdedet, aki úgy felelt: „ringasd meg magad” (Žiláková 2011:199). A 

Mária tisztelet egyedi kifejezésmódját rögzíti egy falvédő a Piliscsévi 

Tájházból – a nyelvváltás megtörténte utáni időből (5. kép). 

Két szent tiszteletének bemutatásával szeretném zárni tanulmányo-

mat: Szent Vendelével és Szent Orbánéval. Mindkettőhöz szóló imák, 

énekek maradtak fenn, imádságos-, énekeskönyvekben vagy ponyva-

nyomtatvány formájában, papírra kézzel másolt szövegként.  Tisztele-

tükre körmeneteket rendeztek, általában szobraik is állnak a falvakban 

(kis szakrális emlékek).  
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5. kép 

Máriát ábrázoló falvédő a Piliscsévi Tájházból 

 

Az alábbiakban a piliscsévi Szent Vendel szobrot mutatom be, mi-

vel a rómaiak által épített hajdani úton áll. A talapzatul szolgáló osz-

lop is római eredetű, sajnos felújításakor a mesterek nem ügyeltek 

arra, hogy a rómaiak által belevésett szöveget ne rongálják meg, így 

csupán néhány betű maradt meg belőle (6. kép). 

Szent Orbánnak minden szőlőtermesztéssel foglalkozó, katolikusok 

lakta településen emeltek szobrot. Az emberek Orbánt magukhoz igen 

közel állónak tekintették, szobrához, mint élő személyhez viszonyul-

tak. Egyik példám Sáriból való, ez a település a Duna-Tisza közén 

fekszik ugyan, de hitéletében igen szoros szálakkal kapcsolódott a pi-

lisi térséghez. A sáriak mesélték, hogy egyik polgártársuk, amikor el-

fagyott Orbán napkor a szőlője, számon kérte a patrónust ábrázoló 

szobrot, mit fog majd inni, e szavakkal: Tag Urbanko, teraz už móžme 

zricipic? [Orbánkám, most már akkor ihatunk a se..ünkből?]. (Ez az 

adat a 2011-es néprajzi táborból való, általánosan ismert a településen, 

nem célszerű név szerint adatközlőhöz kötni.) 
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6. kép 

Szent Vendel szobra Piliscséven 

 

Sokkal erőteljesebben fejezte ki haragját elfagyott szőlője miatt a 

piliscsévi M. Vilmos bácsi, aki számon kérve Szent Orbánt, megkér-

dezte: Így vigyáztál a szőlőmre? – majd akkorát csapott a szobor fejé-

re, hogy az lerepült. Egy ideig fejetlenül állt, majd úgy döntöttek a 

cséviek, mivel az eredeti fej elveszett, Szent Orbánnak új fejet kell 

csináltatni. Találtak egy restaurátor-szobrászt, aki vállalta a munkát, 

hosszúra nyúlt viták után végül megállapodtak, hogyan nézzen ki az új 

fej, új arc. Az elkészült szobrot magas talapzatra állították, távolabb 

helyezték el a szőlőktől, nehogy fejvesztésre ítélje újra valamely fel-

dühödött polgártársuk (7. kép). 
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7. kép 

Szt. Orbán szobra Piliscséven 
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Summary 

The author of the writing takes first into consideration how the esteeming of 

the apostles Cyril and Method manifests in different ways these days. She 

suggests that the forms existing today - which have become of wordly nature 

- are only symbolically connected with the Balkan area.  

Virgin Mary is the saint most esteemed by the Slovakian Catholics living in 

Hungary. Based on the material she collected in the field for several years, 

the author presents the various forms of the saint’s worship, both the ones 

supported by the Church and the ones being in the people’s devoutness. She 

quotes the examples from her writings published of the topic, endeavouring 

to illustrate the individual occurrences in the given settlement(s). She 

completes the discussed occurrences with some photos attached. Saint 

Wendelin and Saint Urban are also very popular with the Slovaks living in 

Hungary. The statue of Saint Wendelin in Piliscsév gives evidence of the 

symbiosis of cultures as it stands on the pedestal of a statue left behind by the 

ancient Romans. Some anecdotic events are connected to Saint Urban in 

some places.    

 

Resumé 

Autorka príspevku reflektuje na názov konferencie, keď v úvodnej časti práce 

pripomína súčasné formy úcty dvoch vierozvestcov, Cyrila a Metóda v 

celoslovenskom kontexte s dôrazom na slovenskú minoritu v Maďarsku. 

Konštatuje pritom, že stratili ráz religiozity, na balkánsky priestor nadväzujú 

iba symbolicky. 

V kruhu Slovákov v Maďarsku katolíckej konfesie najviac uctievanou 

sväticou je Panna Mária.Príklady na rôznorodé obmeny jej kultu uvádza na 

podklade dlhoročných terénnych výskumov. Jednotlivé fenomény cituje zo 

svojich publikácií na túto tému, z materiálu danej lokality vyberá unikátne 

prejavy kultu. Svoj materiál dopĺňa fotogrfickou prílohou.  

Okrem Panny Márie sú tiež veľmi populárnymi dvaja svätci: Vendelín a 

Urban. Unikátnym fenoménom je jeho socha v Číve, ktorá je postavená na 

stĺpe zvyškov rímskej cesty, ktorá viedla cez lokalitu v staroveku. K soche 

Svätého Urbana sa viažu anekdoty zo Šáre a z Čívu, o ktoré sa autorka na 

záver podelí s čitateľmi.    
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A LENGYEL MÁRIA-KULTUSZ NÉHÁNY 

SAJÁTOSSÁGA ÉS PREKRISZTIÁNUS ELŐKÉPE 

 

Pátrovics Péter 

 

 
A Mária-kultusz eredője a kereszténységben 

A Theotokosz, az Istenszülő Szűz vagy másképpen Szűz Mária 

kultuszáról nem olvashatunk a Bibliában. A katolikus teológia szerint 

ugyanakkor Szűz Máriának az a tette, hogy hitének szabad beleegye-

zésével foganta és szülte meg Isten Fiát, aminek köszönhetően Jézus 

az emberiség tagjává és annak megváltójává lehetett (Mt 1, 18–23; Lk 

1, 26–38) az üdvtörténet legfontosabb eseménye (Rahner – Vorgrim-

ler 1980: 460). Az újabb teológia Szűz Máriát – kiemelten fontos sze-

repét hangsúlyozva – egyenesen „Társmegváltónak” nevezi, a II. vati-

káni zsinat viszont pontosít ezen aláhúzva, hogy „Máriának ez a funk-

ciója más természetű, mint az istenemberi Közvetítőé és Megváltóé” 

(Rahner – Vorgrimler 1980: 460; Cserháti – Fábián 1975: 79–80).3    

Szűz Mária kultuszának eredőjeként a Kr. u. 432. június 22-én tar-

tott III. egyetemes efezusi (epheszoszi) zsinat nevezhető meg, ame-

lyen elfogadták a Szűzanya „Istenszülő” mivoltát kimondó dogmati-

kus határozatot. A zsinati határozatokat – különösen ez utóbbit – a zsi-

nat helyszínéül szolgáló bazilika körül várakozó nép a korabeli híradá-

sok szerint „örömujjongással fogadta, s a püspököket fáklyásmenettel 

kísérte szállásukra” (Szántó 1987: 175–176), ami arra enged követ-

keztetni, hogy Szűz Mária kultusza már jóval a Mária istenanyaságá-

ról szóló hittétel elfogadása előtt is jelen volt a kereszténységben. 

Szintén erre mutat az a tény, hogy a római birodalom fővárosát 330-

ban Konstantinápolyba áttevő császár, Nagy Konstantin, a róla elneve-

zett várost a Szent Szűz oltalmába ajánlotta. (A Mária-kultusz terjesz-

tésében máskülönben komoly része volt anyjának, Szent Helénának is, 

aki egy legenda szerint a Szent Szűz övét Konstantinápolyba vitette – 

Menyhárt 2019: 138). Emellett szól továbbá az is, hogy a ma ismert 

 
3 Szűz Mária társmegváltói szerepének hangsúlyozása és maga a terminus 

(corredemptrix) is a mariológiában számít elterjedtnek.  
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legkorábbi Szűz Máriához szóló imádság4, amely egy papíruszon ma-

radt fenn, a Kr. előtti 3. század végéről való (Madinger 1985: 79). Az 

efezusi zsinatot követően az egyetemes kereszténység három jelentős 

templomát, a római Santa Maria Maggiorét, a reimsi katedrálist és az 

athéni Parthenont is Szűz Mária tiszteletére szentelték fel (utóbbit ke-

resztény templommá alakították és átkeresztelték).   

A 6. századi Bizáncban már kialakult Mária-kultuszról beszélhe-

tünk. Ekkortól kezdődik az Angyali Üdvözletnek (Gyümölcsoltó Bol-

dogasszony március 25.) és Mária mennybemenetelének (Nagybol-

dogasszony, augusztus 15.) – a keleti egyházban: Mária elszendere-

désének, ami orosz nyelven успение (vö. Soproni 2008: 414) – a meg-

ünneplése, amely események az idők során az ikonfestészet kedvelt té-

máivá váltak (Davies 2002: 292). Szűz Mária kultusza tehát Bizáncból 

terjedt át a nyugati kereszténységbe, ahol a középkorban sajátos 

irányban fejlődött tovább, amely Szűz Máriában a nőiség isteni fel-

magasztalását, a bűnbe esett Éva és bűnbánó Mária Magdolna ellen-

pontját, az Immaculata Beata Virgot5, a Regina caelit, a Magna Ma-

tert, a Mater Misericordiae-t6 látta és így is láttatta. Szűz Mária a ka-

tolikus egyház hite szerint az ember megváltásának legtisztább és 

legtökéletesebb példája, a megváltott ember és az Egyház ősmintája, 

aki mentes az eredendő bűntől (Rahner – Vorgrimler 1980: 461). A 

katolikus és az ortodox hívők számára Szűz Mária ugyanakkor Ke-

resztelő Szent Jánossal együtt már a kereszténység korai időszakától 

fogva az Isten és az ember közötti közvetítő és közbenjáró szerepében 

is megjelenik7, ami oly plasztikusan fejeződik ki a deészisz8 ábrázolá-

 
4 Ez az eredetileg görög nyelven fennmaradt imádság a nyugati egyházban la-

tin nyelven ismert (Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genetrix… 

vö. ’Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője…’). 
5 A szeplőtelen fogantatás dogmáját – mintegy a Mária-kultusz beteljesedése-

ként – hivatalosan csak 1854-ben fogadta el a katolikus egyház.  
6 Immaculata Beata Virgo ’Szeplőtelen Boldogságos Szűz’, Regina caeli 

’Mennyek Királynéja’, Magna Mater ’Nagy(hatalmú) Anya’, Mater Miseri-

cordiae ’Irgalmasság Anyja’  
7 Ezért nevezi Őt az egyház Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak és Köz-

vetítőnek (Cserháti – Fábián 1975: 80). 
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sokon. Szűz Mária alakja mind a keleti, mind pedig a nyugati keresz-

ténységben Krisztus után a legfontosabb, kegyhelyeit a világ szinte 

minden kontinensén megtaláljuk, a legnagyobb számban Európában és 

Dél-Amerikában. Ő a válságos időkben gyakori misztikus látomások 

főszereplője, az egyházművészeti alkotások egyik fő témája: szám-

talan fohász9, vers, zenemű, festmény és szobor ihletője.  

Jóllehet a Szűz Mária-tisztelet fentebb röviden ismertetett teológiai 

alapja a keleti és a nyugati kereszténységben alapvetően azonos, maga 

a Mária-kultusz mégis számos sajátos nemzeti és helyi vonást mutat, 

így talán e nemzeti és helyi jellegzetességekre való tekintettel megala-

pozottnak tűnhet Mária-kultuszokról beszélni. Nyilvánvalóan más 

ugyanis a kulturális kontextusa, ha úgy tetszik a „konnotációja” a Ka-

talónia védőszentjeként tisztelt La Morenetanak, amely látta Loyolai 

Ignác megtérését, más az orosz nép által csodatévőnek tartott Kazanyi 

Fekete Madonnának, aki a Romanov-dinasztia legfőbb védőszentje, és 

megint más a könnyező Máriapócsi Szűzanyának, akinek eredeti 

kegyképe ma a bécsi Stephansdomban található.  

A jelen írásban a lengyel Mária-kultusznak mindössze néhány sajá-

tosságát tekintjük át. Vizsgálódásunk keretein kívül rekesztjük a ma-

riánusok papi közösségét, a máriavitákat vagy más kifejezéssel a Má-

ria-nővéreket, nem szólunk a Szűzanya lengyelországi csodás jelené-

seihez kötődő helyi kultuszokról és a Sarlós Boldogasszony ünnepé-

hez kapcsolódó sajátosan lengyel népi hiedelmekről sem (Ogrodow-

ska 2006: 214–215). Ezúttal a lengyelországi Mária-kultusznak csu-

pán három, ám meghatározó összetevőjére: a Bogurodzica című him-

 
8 A keleti ortodox művészetben a deészisz vagy deiszisz Krisztus hagyomá-

nyos ikonikus ábrázolása, ahol Krisztus központi alakként mint Pantokrátor 

(a világ ura) jelenik meg: trónon ül vagy áll, kezében az Élet Könyvét tartja, 

jobbján Szűz Máriával, balján pedig Keresztelő Szent Jánossal, néha más 

szentek vagy angyalok társaságában. A deészisz a közbenjárás teológiai ta-

nának ábrázolása, szép példája a Sínai-hegyen álló Szent Katalin-kolostorban 

található 12. századi deészisz.    
9 A Hozzá szóló két legfontosabb imádság közül az Úrangyala (Angelus) már 

az első keresztes hadjárat idején elterjedtnek számított, az Üdvözlégy (Ave 

Maria) 1568 óta állandó része a katolikus imádságoskönyvnek (Davies 2002: 

292, 386).   
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nuszra, a częstochowai Fekete Madonna és az Ostrobramai Istenanya 

kegyképére fókuszálunk, míg végül röviden szólunk a lengyel Mária-

kultusz lehetséges pogány előképéről is, ami arról tanúskodik, hogy a 

Mária-tisztelet Lengyelországban egy már bizonyos értelemben előké-

szített és termékeny talajon szökkent szárba.10 

 

Az Istenszülőhöz írott lengyel himnusz, a Bogurodzica  

 Bogurodzica, az Istenszülőhöz szóló himnusz az első ismert len-

gyel nyelvű vers és tulajdonképpen a lengyelek első nemzeti himnusza 

(carmen patrium), amelyről úgy tartják, hogy teljes egészében önálló 

lengyel mű, és nem valamely korábbi latin vagy esetleg cseh ének len-

gyel nyelvű fordítása. Igen valószínű azonban, hogy a himnusz szer-

zőjére inspirálólag hatott a latin Salve Regina ének, amellyel a mű sok 

hasonlóságot mutat. Az is figyelemre méltó, hogy maga a címként 

szereplő Bogurodzica szó is a görög Theotokos tükörfordítása, ami – 

bár szakmai konszenzus van a tekintetben, hogy Cirill és Metód taní-

tásai nem terjedtek el a lengyelek között – ortodox hatásra utal. A Bo-

gurodzica feltehetően a 13-14. század fordulóján keletkezett, a lengyel 

 
10 A „termékeny talaj” olykor más – nem lengyelországi – Mária jelenéseknél 

is fellelhető. Az Alsó-Ausztriában lévő hegy, ahol ma a fontos Mária-kegy-

helyként számon tartott Maria Taferl bazilika áll, az ősi időkben pogány kul-

tikus hely volt. A kegyhely arról a táblára emlékeztető lapos szikláról kapta a 

nevét (vö. Taferl ’táblácska’), amely valaha áldozati oltárként szolgált, s 

amelyen később a messze földről ide érkező zarándokok elfogyasztották ele-

mózsiájukat. A helyen a pogány időkben különösen Ostara ünnepén áldoztak 

a tavasz kelta istennőjének, ami ma az Osterbittgang kb. ’húsvéti könyörgő 

zarándoklat’ szokásában él tovább (Hofbauer – Melach 2009: 28-30). Nor-

man Davies történész a lourdes-i Mária-jelenéssel kapcsolatban leírja, hogy 

Bernadette Soubirous (a későbbi Szent Bernadette), akinek egy Lourdes kör-

nyéki barlangban megjelent a Szűzanya, „[…] egy olyan időtlen közösséghez 

tartozott, amely vízimádó volt, s amelyben a ruha-, halott- vagy újszülött-

mosdatás rituáléját szigorúan nők végezték. Olyan vidéken élt, ahol […] a 

közhiedelem szerint a Pireneusok vad barlangjaiban […] tündérek kísértettek. 

Látomását Bernadette [helyi patois nyelvjárásban (megj. tőlem)] úgy is hívta 

petito demoisella, ahogy néha a tündéreket hívták. […] Bernadette valami 

olyasmit mutatott fel, amit környezete hitelesnek fogadott el” (Davies 2002: 

746).   
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lovagok körében igen kedvelt vallásos himnusz volt, amelynek szer-

zője nem ismert, bár a katolikus hagyomány Szent Adalbert misszio-

náriust és vértanút tartja a himnusz szerzőjének. Létezik azonban 

olyan, a legújabb kutatások által nem igazolt hipotézis is, hogy a him-

nusz az ószandeci klarisszák kolostorában keletkezett, s talán maga 

Szent Kinga a szerzője. A Bogurodzica legkorábbi lejegyzett változata 

egy 1407-ből való kéziratban maradt fenn, bár maga a mű minden bi-

zonnyal sokkal korábbi. Szerepel Jan Łaski (1455–1531) érsek és kan-

cellár 1506-ban nyomtatott jogszabály-gyűjteményének (Statuty Łas-

kiego) az elején, amely a legrégibb lengyel nyelven nyomtatott könyv. 

A híres lengyel krónikás, Jan Długosz szerint a lengyel-litván sereg 

lovagjai ezt énekelték kórusban a keresztesekkel vívott, történelmi je-

lentőségű grünwaldi csata előtt. Az első Jagellók idején a Bogurodzica 

a koronázási himnusz szerepét is betöltötte. A himnusz szövege az 

alábbi: 

 
Bogurodzica dziewica, Bogiem  

sławiena Maryja, 

U twego syna Gospodzina matko  

zwolena Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 

Kyrieleison. 

Twego dziela Krzciciela, bożycze, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jegoż prosimy: 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt, 

Kyrieleison. 

‘Keresztelődért, Istenfia, se-

gíts minket, 

hallgasd hangunkat, töltsd 

emberi eszméletünket. 

Halld meg imánk, esdeklé-

sünk, 

kegyesen add meg, amit ké-

rünk, 

jámbor éltet a világban, 

üdvösséget 

mennyországban. 

Kirieleizon.’11 

 

 

A lengyel szöveg tartalmaz néhány bohemizmust, ami a cseh nyelvnek 

a lengyel nyelvre gyakorolt igen korai hatását bizonyítja. A himnusz 

valószínűleg Bécs török alóli felszabadításakor is felhangzott. Ekkor, 

1683. szeptember 12-én bukkan fel először Mária névünnepe is. A ha-

 
11 Weöres Sándor fordítása 
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di sikereket a katonák Szűz Mária közbenjárásának tulajdonították, hi-

szen Bécs felmentésekor az Ő nevével az ajkukon indultak Sobieski 

III. János király vezetésével rohamra, sikerrel. A Bogurodzica motívu-

ma később is megjelenik a lengyel költészetben. Krzysztof Kamil Ba-

czyński (1921–1944) Imádság az Istenszülőhöz (Modlitwa do Bogaro-

dzicy) című versében a Szűzanya segítségét kéri a harchoz és a háború 

okozta szenvedések elviseléséhez. A lengyel Bogurodzica kifejezés ó-

szláv megfelelője a Богородица (vö. latin Dei Genetrix), amely utób-

biak szintén a görög Theotokos ‘Istenszülő’ tükörszavai. 

 

A częstochowai Fekete Madonna 

A częstochowai Fekete Madonnáról (Czarna Madonna) a hagyo-

mány azt tartja, hogy a középkori bizánci ikon annak a képnek a má-

solata, amelyet Szent Lukács festett a Szűzanyáról a Szent Család asz-

talának egy darabjára. (A késői hagyomány által Szent Lukácsnak tu-

lajdonított, eredetileg Jeruzsálemből származó ikont a konstantinápo-

lyi Tón Hodégon szentélyben őrizték.) A częstochowai Fekete Ma-

donna esetében egy olyan elterjedt Mária-ábrázolásról van szó, amely 

az ún. hodégétria csoportjába tartozik. Ez a bizánci művészetben 850 

után megjelent ún. Theotokos (Istenszülő) képtípust jelent. Az Isten-

anya ábrázolási módját tekintve az ikon az odititria típust képviseli: 

egyenes tartású, álló Istenanya látható rajta, a bal karján Jézussal. Ma-

gát az ikont még az Ulászló (lengyelesen Władysław) opolei fejede-

lem által 1382-ben az országba hívott magyar pálosrendi szerzetesek 

hozták magukkal, s a későbbiekben is ők viselték gondját (Udvarhelyi 

2010: 54). A fejedelem elrendelte, hogy a város feletti mészkődombon 

templomot emeljenek az ikon fölé. Így épült meg a 15. században a 

Fényes-hegy nevű dombon az erődmonostor, amelyet a 16-17. század-

ban tovább bővítettek, s jelenleg egyike a legjelentősebb lengyel egy-

házi épületeknek. Az ikon a częstochowai Szűz Mária-kápolnában, az 

ezüstből és ébenfából készült kora barokk oltár fölött függ.  

„A Madonna fején arannyal és liliomos díszítéssel szegett sötét 

kendő, amelyet dicsfény koronáz. Szemei félig lezárva. mintha 

könnyesek lennének. Az arckifejezésében tükröződő végtelen 

bánatot csak aláhúzza a jobb arcán végigfutó két kardvágás. 

Arca […] fekete.” (Davies 2002: 291) 
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Túlzás nélkül állítható, hogy ez a kép a lengyel nép legfontosabb val-

lási-kulturális kincse. Minden nap az első szentmise előtt a nyilvá-

nosság elé tárják, majd délben elfüggönyözik. A kápolnában ki van-

nak állítva azoknak a betegeknek a botjai és mankói is, akik itt gyó-

gyultak meg.  

„Hát ez Ő. Az igazi. A sose látott, régi ismerős. A Fekete Má-

ria, akit azonban lengyel földön nem ildomos feketének nevez-

ni, sem sötétnek – így csak a külföldiek mondják, – lengyel fül-

ben az efféle jelző bántóan és kellemetlenül hangzik, csikorog, 

mint tányéron a kés. Íme – a Szűzanya. Lengyelország Király-

néja.” (Sebők: 1978: 158).  

A częstochowai Szűz Mária, ahogyan eleink nevezték a „csensztakói 

Szűzanya”, kultuszával foglalkozik az a Kincstartócska című munka 

is, amelyet egy pálos szerzetes fordított magyarra, s amely egyben a 

legrégibb lengyelből fordított magyar könyv. A kegyképhez először a 

huszita háborúk idején kezdtek nagyobb számban zarándokolni a 

hívek, majd később, a 17. században, a svéd betörés, az „özönvíz” idő-

szakában a Fényes-hegyen álló erődmonostor ostromát követően len-

gyel nemzeti védőszentként kezdték tisztelni. Ezt a Częstochowa nyu-

gati részén lévő kolostort még Nagy Lajos királyunk alapította 1382-

ben, majd Opolei Ulászló adományozta a pálosoknak. A fejedelem 

Márianosztráról 16 magyar szerzetest hívott Lengyelországba, hogy az 

általa alapított kolostor első lakói legyenek. Ők adták a Clarus Mons 

‘Fényes hegy’ (lengyelül: Jasna Góra) nevet is a helynek a török által 

később elpusztított budaszentlőrinci anyaházuk neve után. Kedvező 

stratégiai helyzete (magaslaton fekszik) és az ellene irányuló gyakori 

támadások miatt III. Vasa Zsigmond és IV. Ulászló király védőfallal 

erősítették meg a kolostort, így az komoly erődítménnyé vált, aminek 

nagy szerepe volt abban, hogy hatékonyan ellen tudott állni a külön-

böző támadásoknak. A legismertebb ilyen a protestáns svédek 1655-

56. évi ostroma volt, amikor a Jasna Góra falain belül védekező alig 

néhány száz szerzetes, civil és katona Augustyn Klemens Kordecki 

perjel irányításával hosszú időn át derekasan állta a svédek ostromát, 

míg végül a svéd sereg érthetetlen módon elvonult a falai alól. A vé-

dők a győzelmet Szűz Mária csodatévő erejének tulajdonították, ami 

tovább erősítette a lengyelek körében addig is eleven Mária-kultuszt 
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(Udvarhelyi 2010: 23).  János Kázmér király 1656-ban esküt tett a 

lembergi székesegyházban megtartott tedeumon, s ezzel az aktussal 

országát Szűz Mária oltalma alá helyezte, a Szűzanyát pedig Lengyel-

ország királynőjévé nyilvánította. Ezt az eseményt ábrázolja a híres 

lengyel festő, Jan Matejko „János Kázmér esküje” (Śluby Jana Kazi-

mierza) című, 1893-ban készült képe. Lengyelország Királynőjének 

(Regina Poloniae) egyházi ünnepe május 3-án van. Ettől kezdve Jasna 

Góra a lengyelek számára a nemzeti és a vallásszabadság jelképe, a 

lengyel katolikus nemzeti identitás megtartó erejű kifejezője lett. 

 

Az Ostrobramai Istenanya 

Az Ostrobramai Istenanya (Matka Boska Ostrobramska) teljes 

neve: „a világot oltalmazó Irgalmasság Anyja”. Magának az Ostra 

Brama szónak a jelentése ‘Éles kapu’, amely a közeli „Éles utcáról” 

kapta a nevét (a múlt század 20-as évei óta ismert litván nevén: Aušros 

Vartai azaz: ‘Hajnal kapu’), és ma a litván főváros, Vilnius (régies 

magyar nevén Vilna) egyik leghíresebb és leggyakrabban látogatott 

nevezetessége, amely a lengyelek számára kiemelt szakrális jelentő-

séggel bír. Az Ostra Brama nevet a Częstochowa mellett a lengyelek 

nagy nemzeti költője, Adam Mickiewicz is megénekli híres műve, a 

Tádé úr (Pan Tadeusz) című eposzának hatodik sorában: 

 

…Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie!… 

’Szent Szűz, aki a fényes Csensztohovát véded, 

Osztra Brámán tündökölsz, s vigyázod a népet.’12 

 

A kapu 1503 és 1522 között épült a városfal részeként, annak ki-

lenc kapujából ez volt az egyik. Építészetileg ma valójában két elem-

ből áll: a négyszög alakú eredetileg gótikus, majd reneszánsszá alakí-

tott, 2-2,6 m vastag falú kapuból, és egy később hozzáépített kápolná-

ból. A kapu déli oldalának bejárata fölött az áldást osztó Krisztus fres-

kója, míg a párkány alatt a kereskedők oltalmazójának tartott Hermész 

 
12 Rónay György fordítása 
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domborműve látható, a felette lévő részt a litván címer díszíti, amelyet 

két griffmadár fog közre. A kapu belső részén, az óváros felőli oldalon 

találjuk azt a 17. századi kápolnát, amelynek elődjét még fából emel-

ték. Az 1799-ben épült klasszicista stílusú kegykápolna latin felirata a 

következő: „Mater Misericordiae, sub tuum praesidium confugimus.” 

‘Irgalmasság Anyja, a Te oltalmad alá menekülünk.’ utalva a Kr. u. 3. 

századból fennmaradt ősi Mária-imádságra. Itt található az Oltalmazó 

Irgalmasság Anyját ábrázoló híres kegykép. A kápolna oldalfalait az 

ima-meghallgatásokat jelképező ezüst fogadalmi ajándékok díszítik. 

Litvániai látogatása alkalmával a kegyhelyet II. János Pál pápa is 

felkereste. Az Ostra Brama belső részén lévő kápolnában őrzött, Szűz 

Máriát ábrázoló kegyképet ismeretlen mester festette tölgyfa alapra 

temperával, valamikor 1600 és 1625 között. A képet később olajjal át-

festették, majd 1700 és 1730 között aranyozott bádoglemezzel vonták 

be, és különféle virágokkal: rózsákkal, szegfűkkel, tulipánokkal, nár-

ciszokkal díszítették. Az Ostrobramai Istenanya a częstochowai Fe-

kete Madonna litvániai párja, amely az előbbihez hasonlóan kiemelt 

szakrális jelentőséggel bír a katolikus lengyelek számára. Ezek számí-

tanak a két leggyakoribb Szűz Mária ábrázolásnak Lengyelországban, 

a két kép valamelyike minden lengyel katolikus templomban és csak-

nem minden vallásos lengyel otthonban megtalálható.  

 

A lengyel Mária-kultusz prekrisztiánus előképe  

A fentiek alapján látható, hogy a Mária-kultusznak lengyel földön 

mély történelmi gyökerei vannak, ezen túlmenően azonban egészen a 

legősibb, még a kereszténység elterjedése előtti időkig visszanyúló 

előképét is fölfedezhetjük a legendabeli Wanda királynőt övező 

tiszteletben, akinek alakja a kereszténység előtti időkben élt lengyelek 

számára a nép és a nép hazájául szolgáló terület védelmezőjeként je-

lent meg. A Wanda királynőről szóló legenda (Legenda o Królewnie 

Wandzie) az ún. krakkói legendakörhöz tartozó történet Wandáról, aki 

a legrégebbi, 12–13. század fordulóján papírra vetett, Wincenty Kad-

łubek mestertől származó változat szerint a Krakkót alapító mondabeli 

Krak (Grakch) király lánya, aki azután került a trónra, hogy két bátyja 

közül az egyik a hatalomért folytatott küzdelem során megölte testvé-

rét, és miután ez kitudódott, menekülnie kellett. Wanda királynőként 



40 

 

kezdetben sikeresen szállt szembe a Krakkót és környékét fenyegető 

germán hadakkal, sőt, amikor Wandát a germán harcosok egy alka-

lommal megpillantották, annak szépségétől megbűvölve – mintegy a 

felőle áradó napsugár csapására – vezérükkel együtt elálltak a harctól 

sőt, Wandának zengtek dicsőítő éneket. Wandát egy győztes csatája 

után azonban a németek vezére egy későbbi, a krónikaíró, Jan Długosz 

által lejegyzett változatban bizonyos Rüdiger (lengyelesen: Rytogar 

vagy Rytygier) fejedelem követ útján választás elé állította: vagy nőül 

megy hozzá, vagy csapataival feldúlja Krakkót és környékét. Wanda 

szorult helyzetéből nem látva kiutat, a Visztulába vetette magát. Élet-

telen testét a halászok másnap emelték ki a folyóból. A nép a várostól 

nem messze, azon a helyen, ahol Wanda testét a folyó kivetette, hal-

mot emelt szeretett királynője tiszteletére, ide is temették el, ezért lett 

Mogiła azaz ‘sír’ ennek a halomnak a neve. Más változat szerint vi-

szont Wanda a győztes csata előtt az istenek segítségéért fohászkodott, 

s a csatát követően fehér vászonruhában, virágkoszorúval a fején, tu-

lajdonképpen áldozatként ajánlotta fel magát az isteneknek, s a folyót 

is őróla nevezték el Wandalnak (ez a mai Visztula). Wanda halálát 

Maksymilian Piotrowski és A. Lesser is megfestették romantikus 

vásznaikon.  Ezt a verziót erősíti a Vanda (egyébként ‘vend’ vagyis 

egy értelmezés szerint ‘szláv nő’ jelentésű) nevének és a woda ‘víz’ 

szónak a hangalakja közötti áthallás is. A Wanda nevéhez kötődő vend 

szóval kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a történészek 

körében máig viták zajlanak arról, hogy a Tacitus művében előforduló 

venedek (Venedi) valójában szlávok, germán vandálok, vagy esetleg 

germanizált szlávok voltak-e. Egyes kutatók szerint a Wanda név első 

tagja (van-/ven-) rendszerint az ún. „harmadik funkciós” istenségek 

nevében tűnik fel, akik számos európai mitológiában megtalálhatók: 

ilyenek a skandináv mitológiában előforduló vánok, például Odin fele-

sége Freyia (illetve az ő egyik alakváltozata Vanadis, akit az ifjúság és 

a szépség istennőjeként tiszteltek), vagy a római mitológiában Vénusz. 

Wanda alakja rajtuk kívül számos tekintetben rokon a görög mitoló-

giában Hekaté alakjával is, akinek Zeusz osztályrészt adott a földön, a 

tengereken és az égen, ugyanakkor nem vált olümposzi istennővé, 

mindvégig közelálló maradt az emberekhez, befolyásolta születésüket 

és egész életüket. A vízbe (itt: folyóba, más mítoszokban a tengerbe) 
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ugrás motívuma egyrészt a görög mítoszokkal (Leukothé), másrészt az 

ősi kelta legendák motívumaival mutat rokonságot. A legendabeli po-

gány királylány, Wanda alakja azonban nemcsak az európai mitoló-

giák egyes istennő-alakjaihoz hasonlítható. Wanda és Szűz Mária 

alakja között több ponton is található egyezés, ami Wanda alakját al-

kalmassá teszi arra, hogy tiszteletében a későbbi Szűz Mária-kultusz 

előképét lássuk. Ilyen Wanda királynő uralkodó volta, ami a Szűzanya 

későbbi „Lengyelország Királynője” (Regina Poloniae) titulusával 

mutat egyezést. Ebből adódik a haza védelmezőjének, patrónusának 

szerepe is (Patrona patriae), amely mindkettőjüknél megjelenik. Az 

uralkodói szerephez kapcsolódik az ártó, gonosz erők feletti hatalom 

képzete, amellyel mindketten rendelkeznek. Kadłubeknél Wanda ki-

rálynő komoly mágikus hatalmával képes elbűvölni még a legádázabb 

ellenségeit is (Tapolcai 2010: 294), Szűz Máriának pedig egyik, a Lo-

rettói litániában előforduló jelzője (vö. Nagyhatalmú Szűz), valamint a 

Mária Szeplőtlen Szívéről szóló litánia egy sora – „Mária Szíve, az 

Egyház védelme a sötétség elleni harcban” – egyértelműen ezt fejezik 

ki. A Szűzanya jellemző ábrázolásai, amelyeken a Gonoszt jelképező 

kígyón tapos, szintén erre utalnak. Mindkettőjüknél jelen van egyfajta 

természetfelettiség, amiről a belőlük áradó emberfeletti felség (trans-

humana maiestas) tanúskodik, ugyanakkor egyben emberközeliek is, 

„megszólíthatók”, nem egy emberektől távoli, elvont istenség képzetét 

keltik. A fentieken kívül még egy fontos tulajdonság van, amely Wan-

da királynőben és Máriában közös, ez pedig a szüzesség. Máriának a 

Szűz állandó jelzője, a Lorettói litánia „Szüzeknek szent Szüzeként” 

fordul hozzá. E tulajdonság tekintetében azonban a két személy között 

egy lényeges különbség is fennáll: 

„Mária azonban a Vanda által betöltött mitikus funkciókat meg-

haladja azzal, hogy ő szülte az emberré lett Istent. Ezért is kö-

vethette Lengyelország trónján Vandát. Kettőjük között a legna-

gyobb különbség, hogy Vanda szüzessége meddő, ebből követ-

kezően mítosza lezárul, nincs meg benne a lehetőség a folyama-

tos vagy ciklikus megújulásra.” (Tapolcai 2010: 297).  

Tapolcai, aki felhívja a figyelmet arra, hogy a lengyel és a magyar 

Mária-kultusz elterjedése között számos hasonló vonás fedezhető fel, 

Kłoczkowski műve (Kłoczkowski 2000: 97) nyomán arra is rámutat, 
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hogy „a keresztény hagyomány és a régi pogány hagyomány mélyebb 

találkozása a nemzetiségi-családi ünnepek, valamint a földművesek te-

vékenységének éves ciklusát jelentő ünnepek talaján ment végbe”, s 

hozzáteszi, hogy ez a fordulat a 13. századra tehető.  (Tapolcai 2010: 

293).  

A Wanda-történet értelmezése nem mentes bizonyos későbbi, na-

cionalista felhangoktól sem, amennyiben a királynő alakja és vele 

összefüggésben maga a máig népszerű Wanda név a lengyeleknél az 

idők során később a német-, illetve idegenellenesség jelképévé vált. 

Alakja megihlette a nagy lengyel romantikus költőket, így pédául Juli-

usz Słowackit, Cyprian Kamil Norwidot és Zygmunt Krasińskit is, 

számukra Wanda Lengyelország védelmezőjét, a lengyel nemzet meg-

szállókkal való küzdelmét testesítette meg.  

 

Zárszó 

Elterjedt vélekedés, hogy Lengyelországban több szobra, oltára és 

emlékhelye van a Szűzanyának, mint a szent család más tagjainak, sőt, 

egy túlzó megfogalmazás szerint „a lengyelek nem is Istenben hisz-

nek, hanem a Szűzanyában”.13 Az mindenesetre igaz, hogy a lengyel 

katolikusok a leggyakrabban Lengyelország Királynőjének (Królowa 

Polski) koronázott Szűzanya közbenjárását kérik ma is válságos 

időkben. A Szűzanyát persze általában sok más ország katolikus vagy 

ortodox közösségében is nagy tisztelet övezi, de Európában csak Len-

gyelországról és Magyarországról lehet elmondani, hogy Szent I. Ist-

ván és János Kázmér király döntése nyomán lett Regnum Marianum 

azaz „Mária országa”. A lengyel nyelv írásmód és szóhangsúly tekin-

tetében is következetesen megkülönbözteti Szűz Mária nevét az egy-

szerű „Mária” személynévtől, az előbbit Maryja, míg az utóbbit Maria 

alakban írja és ejti. Lengyel földön Mária alakja nagyon korán, már a 

11. századtól az ország területének védelmezőjeként jelenik meg. A 

középkori Mária-kultusz a lengyeleknél a 15. században tetőzik: szá-

mos példát találunk rá Jan Długosz krónikájában, de erre utalnak a 

korszak értékes képzőművészeti alkotásai is, például Wit Stwosz 

 
13 „…Polacy nie wierzą w Boga, tylko w Matkę Boską” (Lipniacka 2016: 

73). 
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mester gyönyörű szárnyasoltára a krakkói Mária-templomban vagy a 

gótikus Krużlowai Madonna-szobor. A Mária-kultusz Lengyelország-

ban máig eleven, a személyéhez kötődő búcsújáróhelyeket tömegek 

látogatják, a Mária-kegyképek valamelyike ott függ csaknem minden 

lengyel otthon falán, s a lengyel földön mindenütt fogható Mária Rá-

dió vallásos programjai – főként az idősebbek körében – igen népsze-

rűek.   
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Summary 

This paper is about some peculiarities and the pre-Christian forerunner of the 

Polish cult of the Virgin Mary. The veneration of Virgin Mary in the Church 

dates back to a long and rich tradition. It first appears with the Council of 

Ephesus, at which the doctrine of the Theotokos or ’God-bearer’ was 

adopted. Since the cult of the Virgin Mary has many national and local pecu-

liarities, it seems justified to speak of several cults of Mary. The present 

paper discusses three important components of the Polish cult of the Virgin 

Mary: the religious anthem entitled Bogurodzica, the icon of the Divine 

Mother of Częstochowa and that of Ostrobrama and the pre-Christian fore-

runner of the Polish cult of the Divine Mother. The paper finds that the cult 

of the Virgin Mary is an important element of the Polish catholicism and na-

tional identity, the pre-Christian forerunner of which can also be discovered 

in the figure of the legendary Queen Wanda.  

 
Abstrakt 

Niniejszy artykuł traktuje o pewnych osobliwościach i przedchrześcijańskim 

pierwowzorze polskiego kultu maryjnego. Kult Matki Boskiej w Kościele ma 

długą i bogatą tradycję. Po raz pierwszy pojawia się on na Soborze Efeskim, 

na którym został przyjęty dogmat Theotokosa lub Bogarodzicy. Ponieważ 

kult maryjny wykazuje wiele narodowych i lokalnych osobliwości, uzasad-

nione wydaje się mówienie o kilku kultach maryjnych. Artykuł omawia trzy 

ważne składniki polskiego kultu maryjnego: hymn religijny pt. Bogurodzica, 

obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej oraz związane z nimi 

treści. Ponadto w artykule stwierdza się, że ważnym elementem polskiego 

katolicyzmu i polskiej tożsamości narodowej jest kult maryjny, którego 

przedchrześcijański pierwowzór można odnaleźć także w postaci legendarnej 

Królewny Wandy.     
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КУЛТЪТ КЪМ ПРОРОК ИЛИЯ ПРИ БЪЛГАРИ, 

УНГАРЦИ И СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДИНАРИ В 

УНГАРИЯ 

 

Кристина Менхарт 

 

 
Увод  

Пророците са свети личности, които предават Божата воля или 

пристигането на Спасителя. Чрез верните му пророци думите на 

Господ достигат до хората, които не могат или не са достойни да 

го чуят, за да може богоизбраният народ да се върне на правия 

път. В най-старите времена Господ винаги е говорел чрез про-

роците, а техните послания са били изказвани в два плана – по-

близък и по-далечен, като едни от най-важните им елементи  са 

били присъединяването към истинската вяра и пророкуването за 

пристигането на Месията. Гръцката дума προφήτης и „наби“ на 

иврит означава едно и също: „вестител, оратор“, именно затова 

пророците трябва да се смятат за известители на божията воля, а 

не за обикновени гадатели или вестоносци (Драгомирова /без да-

та/; Diós–Viczián 1993–2004). В Стария завет се споменават 16 

пишещи пророци, от които четирима се смятат за „големи“ (Исая, 

Иеремия, Иезекиил и Даниил), тъй като са оставили по-дълги пи-

сания, а другите са „малки“ – Осия, Иоил, Амос, Авдий, Иона, 

Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария и Малахия (Мень 

2002). 

Един от най-значителните старозаветни пророци е Илия, който 

е смятан и от християните за предвестник на Исус Христос. Нас-

тоящата статия разглежда неговия народен култ сред българите, 

унгарците и сред една част от българските градинари в Унгария.  

Пророк Илия (на иврит Елияху, означава „Моят бог е Яхве“) е 

роден в Израел, в галаадския град Тезвия в рода на Арон, живял е 

по време на юдейските царе Ахав (царувал:  874–853 г.) и Ахазия 

(царувал:  853–852). Образът на Илия е символ на борбата срещу 

култът към Ваал, божество, почитано в земята Ханаан. Неговият 

култ по време на съдиите и царете сериозно е застрашавал вярата 
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на Израел (вярата Яхве). Ваал е бил бог на бурята и дъжда, 

хвърлял е гръмотевици, препускал е с облаците и е осигурявял 

плодородието на земята, животоносният дъжд е валял благодаре-

ние на него (Jicsinszky 2014; Bartha 1993).  Култът му се разпрост-

ранил на територията на Израел, когато цар Ахав се оженил за 

финикийската принцеса Иезавел. Тя е довела жреците на Ваал в 

страната, опитвала се е да популяризира култа към него, и е пре-

следвала пророците на Яхве. Пророк Илия започнал борба срещу 

Иезавел, като предсказал тригодишна суша, която се сбъднала, за 

да докаже, че дъждът и плодородието не зависят от Ваал.  

 

 
1. Илюстрация 

Пророк Илия унищожава жреците на Ваал14 

 

След това Илия предизвикал жреците на Ваал на планината Кар-

мил, да покажат жертва на Яхве и Ваал. Пророкът построил 12 

каменни олтара за спомен на 12-те израелски племена и сложил 

 
14 Гравюра на Юлиус Шнор фон Каролсфелд (pravoslavie.ru/105531.html 

достъп до: 10. 01. 2022) 
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върху тях жертвената храна. И жреците на Ваал направили също-

то, но напразно чакали тяхното божество да запали кладата, 

докато олтарът на Илия бил запален от небесен огън. По заповед 

на пророка събралото се множество убило много от неверните 

жреци (1. Илюстрация), а от небето като благодат, паднал и дъжд. 

По-късно обаче пророкът трябвало да бяга от гнева на царя и ца-

рицата, и живял дълго време при потока Хорат, хранен от врани-

те. Благодарение на Господа, пророк Илия извършил редица чу-

деса: умножил брашното и маслото на една бедна вдовица, въз-

кресил сина й15, разделил водата на река Йордан. След 40 дневно 

скитане той достигнал планината Хорив, където се заселил в една 

пещера и скърбял за прегрешенията на израелския народ. Негов 

ученик и приемник станал пророк Елисей (Левкийски–Бончев 

1991).  

В края на живота си достигнал толкова близо до Господа, че 

бил възнесен в небесата с огнена колесница (2. Илюстрация), без 

да познае смъртта. Според еврейската вяра Илия не е умрял, 

живее и до днес и ще се появи още веднъж сред хората преди 

пристигането на Месията. Затова пророк Илия е смятан от хри-

стияните за втория предвестник на Исус Христос, който му се 

появява на планината Тавор заедно с Мойсей (Babits 1988; Bartha 

1993; Diós–Viczián 1993–2014; Tótfalusi 2014; Маринова 2005). 

Животът на пророк Илия е предпочитана тема на иконограф-

ските изображения още от раннохристиянската епоха, образът му 

се среща на фрески в катакомбите и във византийски миниатюри. 

Иконографските му типове се разделят на три основи групи: 

портрет, сцени от житието и възнасяне в небесата. Последното е 

и най-популярното му изображение, с което често се завършва 

поредицата от житийни картини, но се среща и самостоятелно 

(ср. 2. Илюстрация). 

 
15 Според преданието това бил пророк Йона – www.pravoslavieto.com 

/life/ 07.20_sv_prorok_Ilia.htm. (достъп до: 10. 01. 2022) 
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2. Илюстрация 

Възнасянето на пророк Илия с огнената колесница16 

 

Пророкът е изобразен на колесница, която се възнася, теглена 

от четири огнени, червени, крилати коня. Образът на Илия е об-

кръжен от овален огнен обръч, поддържан от двете страни от ан-

гели. Огнената колесница е изобразена в светлина, символизира-

ща силата на Светия дух, означава християнската вяра, която от-

нася душата в рая. Покръстването се свързва с река Йордан, от 

която пророкът се възнася. Св. Илия фигурира често и на една но-

возаветска сцена: Преображение Господне, където се намира от 

дясната страна на Христос (Fekete 1970). В рамките на официал-

ния му църковен култ е почитан като лечител: „Ангел в плът, ос-

нова на пророците, втори предтеча на Христовото пришествие е 

славният Илия, който изпрати свише благодат на Елисей, за да 

прогонва болестите и прокажените да очиства, затуй и за почита-

щите го той лее изцеления.” (Тропар, 4 глас), и като повелител на 

облаците: „Пророче и предзрителю на великите дела на нашия 

Бог, велик по име Илие, който само със словото си възпря дъж-

 
16 Гравюра на Юлиус Шнор фон Каролсфелд (pravoslavie.ru/105531.html; 

достъп до: 10. 01. 2022) 
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довните облаци, моли за нас единствения Човеколюбец.”17 (F. A. 

1970).  

 

Култът към пророк Илия в поверията на  

българите и унгарците 

Култ в Унгария 

Като част от унгарската народна вяра, култът към Св. Илия ве-

роятно спада към най-старата част на християнството в Унгария, 

източник на която е византийската християнска култура. Празни-

кът му е на 20 юли, а почитането му е било характерно най-вече 

за територията на Сегед (южна Унгария), Гьочей (западна Унга-

рия), за южнославянските етнически групи шокци и буневац, за 

католиците от източния обред (униати) и за някои части на Тран-

силвания (дн. Румъния). Тъй като от католическата църква е смя-

тан за предвестник на ордена Кармилити и на самото отшелни-

чество, изображенията му се срещат и в някои манастири на тери-

торията на Унгария (Bálint 1975/2004). В култа към Св. Илия се 

откриват няколко пласта. В народните представи за апокалипсиса 

Илия ще дойде заедно с Йона на земята, където ще бъдат убити 

пред портата на Ерусалим. Ще лежат мъртви 14 дена, но след то-

ва и те ще възкръснат. Според друго предание Илия ще се бие за-

едно с Енох срещу антихриста, и двамата ще бъдат убити, телата 

им няма да бъдат погребани, а боят ще се води от Христос. По не-

гова заповед Енох ще запали небето и земята (Bálint 1975/2004). 

Във връзка с живота на пророк Илия в унгарските земи са позна-

ти повече предания. Според едното, което вероятно има дуалис-

тични, богомилски корени (Ангелов 1980), след създаването на 

света Господ и Сатаната заедно се любували в красотата на тво-

рението. Когато обаче дяволът видял човека, от завист и за да се 

подиграе на Господ, сам нарисувал в праха същество, подобно на 

човека, нарекъл го Илия и се опитал да го съживи, но съществото 

от прах дори не помръднало. Тогава Господ рекъл: „Илия, стани 

и замери онзи, който те е създал!“. Илия станал и хвърлил гръмо-

 
17 www.pravoslavieto.com/life/07.20_sv_prorok_Ilia.htm (достъп до: 10. 01. 

2022) 
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тевици по Сатаната, оттогава има по земята светкавици и гръмо-

тевици18, а по време на буря са вярвали, че Илия се бори със Са-

таната (с. Алдьо, комитат Чонград-Чанад, южна Унгария – Bálint 

1975/2004). Легендата на русините-униати разказва, че Илия бил 

обикновен човек, който бил взет за войник за 20 години. През то-

ва време жена му родила син, който отраснал. Когато Илия се ос-

вободил, по пътя към къщи срещнал един възрастен човек, който 

му казал, че жена му има млад любовник. Илия застрелял сина си 

със стрела, но по-късно научил истината и решил да отмъсти на 

стареца, който всъщност бил сатаната. Господ се смилил над 

Илия, пратил му огнена колесница, с която да преследва сатаната. 

Намерил го и го убил с гръмотевицата си, и оттогава започнал да 

гони дяволите със стрелите си, намирал ги, където и да се крият. 

Само под лешника не погледнал, затова се вярвало, че при гръмо-

тевици човек трябва да скрие под лешников храст (Bálint 

1975/2004). Третият кръг предания е свързан с градушката и свет-

кавиците. Илия хвърлял възгордялите се ангели от небето, целел 

ги с грамотевиците си. Понякога уцелвал и невинни хора, защото 

злите ангели често заставали до добри хора (Сегед, южна Унга-

рия). Вярвало се, че дори да има суша, на Илинден трябва да ва-

ли, а ако има грамотевици, човек трябва да се търкаля по земята, 

за да не го боли гърба. Когато гърми са казвали, че Илия слага 

обръчи на бъчвите (Вашарошмишке, комитат Ваш, западна Унга-

рия); вдига шум в небесата (Дан, комитат Пещ), трещи колесни-

цата на пророка (Чикделне, комитат Харгита, дн. Румъния) и др. 

Светкавиците се изработват от починали вече ковачи, а колесни-

цата се придружава от ангел със сабя. Ако на този ден гърми, са 

казвали, че „Илия гони Ана“ (денят на Св. Ана е на 26 юли). Спо-

ред традициите в Гьочей (комитат Зала, западна Унгария) Илия 

не бива да узнае кога му е именният ден, защото ще направи та-

кава веселба, че ще изпотроши всичко. Той питал Господ, кога му 

е именният ден, но винаги му отговаряли: „има още време“ или 

 
18 Тази легенда прилича много на българското предание, вероятно също 

от богомилски произход, според което вълкът бил създаден от дявола, 

но той не можал да му вдъхне живот. Господ го съживил, а вълкът от 

благодарност ухапал дявола, който оттогава е куц (Георгиева 2013).  
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„вече отдавна мина“. Той се ядосвал и почвал да гърми. При ун-

гарците в Трансилвания се вярвало, че ако Илия научи, кога му е 

именният ден, ще опустоши целия свят (Pócs–Tóth–Zombory без 

дата). Подобни поверия се срещат и при южнославянските нацио-

налности шокци и словенците от Муракьоз, които вярват, че 

Илия преследва толкова усърдно дяволите, че Господ трябва да 

го удържи. Дяволът обича да се крие зад набожни хора, които се 

кръстят, затова на Илинден и те са в опасност. И в унгарските зе-

ми е съществувала представата за светците като братя и сестри, 

такива били например Илия и Магдалена (празник: 22 юли). Маг-

далена живеела неморален живот, което ядосвало брат й, а той 

препускал с колесницата си по небето, затова се чували трясъци 

(Bálint 1975/2004). Връзката с небето показва и названието на съз-

вездието Голяма мечка – „каруцата на Св. Илия“, която се движи 

по Млечния път, а сред пътниците й е и Илия (Ortutay 1977–

1982). На унгарския Илинден са били спазвани редица забрани. 

Забранено е било да се върши полска работа, защото ще падне 

гръм, ще изгори реколтата или хората ще бъдат поразени от 

гръмотевица. В южна Унгария (Бецефа, комитат Бараня) е било 

забранено да се работи на свой имот, затова на този ден са жъне-

ли нивите на селския учител, свещеник или на общината. В град 

Бая не е било за добро да се ходи в лозето, а в района Орманшаг е 

било забранено да се шие, защото шиещата жена можела да осле-

пее или гръм да удари дрехата. Подобни поверия са познати и от 

трансилванските територии Мадяршард или Дердотьолдеш, къде-

то Илинден е бил „мечкин празник“, забранено е било да се рабо-

ти, защото добитъкът е можел да бъде убит от мечка или змия. На 

други места е било забранено да се меси или пече хляб, защото 

огънят можел да изскочи от печката и да изгори къщата; да се ва-

росва, за да не удари гръм в къщата; да се употребява или да се 

носи ножица или нож. В Мукачево (дн. Украйна) русините са 

вярвали, че Илия хвърлял лед на именния си ден в реките и пото-

ците, затова не било препоръчително да се къпят в тях (Bálint 

1975/2004; Magyar 2008; Pócs–Tóth–Zombory без дата).  

Денят на пророк Илия е бил свързан и с предбрачните обичаи 

на католиците от източния обред. В Мариапоч униатските семей-
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ства са се срещали, за да „омъжи дъщерите им Св. Илия“. При-

съствали са и бъдещите свещеници, които също имали въз-

можност да се задомят. Този обичай е повлиял и обичаите на ун-

гарците чанго от Хетфалу (на изток от Брашов, дн. Румъния), 

които на Илинден също са провеждали забави за младите в пред-

брачна възраст (Bálint 1975/2004).  

 

 
Илюстрация 3. 

Конно шествие на Илинден в Темерин с унгарското и сръбското 

знаме на 20 юли 2021 г.19 

 

Интересен е обичаят на Илинден, празнуван и до днес в 

Темерин (Сърбия), където населението е смесено от етническа 

(основно сърби и унгарци) и от религиозна гледна точка (католи-

ци и православни). Вярванията, свързани с пророк Илия. спадат 

към старите пластове на сръбската и на унгарската народна вяра, 

смятали са го за „бич божи“, а гръмотевиците – за боже нака-

зание. Светкавиците и гръмотевиците са свързвани с огнената ко-

лесница на светеца, а е било запазено и поверието, че огънят, за-

 
19 pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/illes-profeta-napja (достъп до 

10.01.2022) 
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пален от светкавица, може да се угаси само с мляко (Csorba 1995). 

Като патронен празник на селището 20 юли започва да се празну-

ва някъде около 1854 г., когато една след друга следват тежки и 

гладни години, но организиран селищен празник става от 10-те 

години на 20 век, като паралелно с това и забраната за работа се 

трансформира в неработен, празничен ден.  

От 1934 г. се организира шествие, литургия на открито или в 

църквата, игри и други забави (Csorba 1989). След Втората све-

товна война празникът е проведен на открито през 1946 г., а след 

това е възстановен чак през 1991г. (в църквата се е празнувал с 

по-малък брой участници между 1947 и 1990 г.). В наши дни се 

организира шествие, литургия и други мероприятия, които про-

дължават няколко дни (Илюстрация 3.).20 

 

Култ в България 

Обредната система, свързана с почитането на Св. Илия на бъл-

гарска територия, е значително по-богата. Илинден се чества и в 

наши дни, макар и свързаните с този ден поверия да са вече заб-

равени, затова акцентът пада върху честването на имениците. 

Празнува се също на 20 юли. Освен това тази дата се свързва и с 

Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., което поставя 

празника в историческо-политически контекст. Ритуалните прак-

тики, изпълнявани в чест на пророк Илия, са се провеждали ос-

новно против буря, светкавици и гръмотевици. В представите на 

българите Св. Илия е старец с бяла брада, който, при делбата на 

света е получил от Господ небето. Затова той е господарят на 

дъжда, росата, облаците, ветровете, гръмотевиците и градушките, 

който управлява небесния свят и от когото зависи плодородието 

на земята (Попов 2008), а народното му име е Гръмовник. Носи 

аба, в единия й ръкав са парчетата лед, а в другия е оръжието му 

(гръмотевицата). Според други представи лицето му е закрито с 9 

или 12 була, защото Господ не му разрешава напрекъснато да 

гледа земята и да хвърля гръмотевици. Когато препуска по небето 

 
20 ertektar.rs/ertektar/ertek/A-temerini-Illes-napi-unnep/40 (достъп до 10. 01. 

2022) 
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с огнената си колесница, теглена от четири червени или бели ко-

ня, причинява светкавици и гръмове. На дясното му рамо е сед-

нал ангел, който кара колесницата. Гърми и тогава, когато шиба 

конете с камшик или, ако пламне огън от ноздрите им, или искри 

под копитата им. При пороен дъжд вярват, че Илия тегли бъчва, 

пълна с вода, от която се излива вода по земята (Попов 1993; 

2008; Дяков 1993; Стойнев 1994). Свети Илия преследва с каруца-

та си ламите, които изяждат житото и хвърля по тях гръмотевици, 

затова през лятото е много зает (Попов 2008). Илия гони не само 

ламите, халите и змейовете, но и самодивите (юдите). В христия-

низиран вариант на преданието врагове на Илия са дяволите, 

чийто главатар е Антихристът, той ги преследва неуморно с гръ-

мотевиците си. В българските земи също е познат вариант на спо-

менатото в унгарските вярвания предание за Илия като войник, с 

тази разлика, че светецът убива баща си, а когато иска да 

изповяда греховете си, го изслушва предрешен дявол, който му 

мисли злото. Убеждава го да накладе голям огън на ръба на една 

пропаст и да го прескочи, но един ангел го хваща за ръката и го 

отнася в небесата. Оттогава Илия преследва неуморно дяволите 

на земята, които се крият между рогатия добитък или сред дърве-

тата (Попов 2008). Това обаче може да го прави само през лятото, 

защото през зимата му е студено, облича си кожуха и стои на топ-

ло, или наглежда работата на грешните души, които изработват 

лед, сняг и скреж в работилницата на небето. Те пълнят с лед ко-

лесницата на пророка, с която той ще удари посевите на онези, 

които не го почитат достатъчно (Попов 2008).  

Илия по характер е темпераментен, нетърпелив и се ядосва 

лесно, затова представената като негова сестра Св. Марина нико-

га не му казва точната дата на именния му ден, защото светецът 

от радост ще направи големи поразии: ще гърми, ще хвърля свет-

кавици и ще залее земята с пороен дъжд (Попов 1993; Стойнев 

1994). 

Илинден е голям празник и до днес на българската територия, 

но не се отличава с особено богата обредност. Важен момент е 

приготвянето на курбан, което по традиция означава колене и 

приготвяне на най-стария петел („бащата на петлите“), който е 
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ясен соларен символ и идеална жертва за Св. Илия, повелител на 

небесата. Петел колели на прага на къщата, като гадеели за бла-

годенствието и късмета на семейството (Стойнев 1994). Ако тяло-

то на петела подскочело високо, е бил добър знак, защото ще бъ-

дат късметлии, ако скочел вътре, също било добре, защото мома-

та в къщата ще се задоми, а ако изскочел навън – от всичко ще 

има добра реколта. Женитe пекли и специално украсен със солар-

ни символи или кръст хляб, наречен „боговица“ или „колач за Св. 

Илия“, трапезата била прекадена и благословена от главата на 

семейството (Маринов 1994).  

И до наши дни е обичай коленето и приготвянето на курбан от 

по-едър добитък – бик, вол или овен – който се консумира от ця-

лото село, както и организирането на селски събор. Храната се 

освещава от свещеник (в миналото често се е  отслужвал и мо-

лебен за дъжд), слага се трапеза извън селото, на полето или под 

сянката на дъб, по възможност в близост до свято място, носещо 

името на пророка (параклис, извор, камък и др.). Целта на курба-

на е била да се спечели доброжелателността на Св. Илия, за да 

може да се запази реколтата от градушки и други природни бед-

ствия (Дяков 1993; Попов 1993; 2008). Освен имениците, Илин-

ден е и патронен празник на шивачите, кожарите, кожухарите, 

седларите и керемидчиите (Стойнев 1994).  

Както в унгарските земи, и в България с Илинден са свързани 

редица поверия и забрани. Ако гърми, ще има лоша реколта от 

орехи, лешници и плодове. Вярвало се, че времето на този ден се 

обръща, а според живеещите на брега на Черно море от този ден 

морето става бурно и студено. Водите стават особено опасни, за-

това не е препоръчително човек да се къпе в реки, езера или море, 

защото някой ще се удави (и водата взема жертви). Който обаче 

се къпе преди празника, няма да го удари гръм. Билките, набрани 

на Илинден, са особено лековити срещу болки в очите, треска и 

гнойни рани. Като се изключи готвенето, било е забранено да се 

работи на полето и вкъщи, за да не удари гръм. Жените слагали 

перата от опашката на закланите петли по оградата, за да гонят 

злите сили и уроки (Върбанова 2017). 
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По време на суша на Илинден бил провеждан обичай за дъжд 

„гонене на змей“, участници в който били момците или скоро за-

домените млади мъже от селото. Жителите връзвали кучетата, от-

варяли портите и се скривали в къщите. Около полунощ участни-

ците се събличали голи и обикаляли селото и землището, въоръ-

жени със сопи, за да изгонят змея. През цялото време спазвали 

ритуално мълчание, а, ако някой проговорел, по-късно се разбо-

лявал. Не трябвало никой да ги вижда, ако срещнели някого, бие-

ли го и го ръгали със сопите. На младите моми било забранено да 

излизат, за да не ги отвлече змеят. Групите се прибирали вкъщи 

призори (Маринов 1994).  

В южна България (село Хухла, Ивайловградско) бил практику-

ван илинденски обичай, чиито главни участници били момите. 

След като свещеникът е осветил курбана, момите в предбрачна 

възраст и младите булки се събирали пред църквата, палели све-

щи и пеейки песни, тръгвали към параклиса „Св. Илия“, разпо-

ложен на близкия хълм. И там палели свещи, оставяли цветя сред 

камъните на аязмото и пак пеели илинденски песни. След връща-

нето в селото играели хоро при последната къща, а стопанката ги 

черпела със стафиди и козунак. Този обичай бил познат и в Се-

верна Гърция (Беновска-Събкова 1991).  

 

Свети Илия – закрилник на българските градинари от село 

Драганово 

Българските градинари, произхождащи от с. Драганово (Гор-

нооряховско), които се заселват в Унгария, са избрали като све-

тец-закрилник Св. Илия. Той е бил широко почитан още в род-

ното им село, защитавал го е срещу суша, поройни дъждове и на-

воднения. Избрали са Св. Илия, защото река Янтра често е прели-

вала и е причинявала сериозни щети в селото. От двете църкви в 

Драганово, горната носи името на пророк Илия  (Илюстрация 4.).  
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Илюстрация 4. 

Църквата „Свети Пророк Илия“ в село Драганово21 

 

В миналото на този ден приемали гости, гостували си живее-

щите в горната и долната махала на селото, и празнували и имен-

ниците (Гогев 2000). В наши дни се провежда традиционният 

илинденски събор на селото, който започва с водосвет за здравето 

на присъстващите и продължава с културна програма (празнува 

се по стар стил на 2 август).  

За празнуването на Илинден от българските градинари в Унга-

рия имаме много малко информация. В град Печ (южна Унгария), 

където се заселва по-голяма група градинари от Драганово, праз-

никът започвал с благодарствен молебен в параклиса Св. Иван 

Рилски, а после продължавал с гости по къщите. Съществувал и 

обичай на този ден да се решават личните или трудовите спорове 

(Juricskayné Szabeva 2002).  

 

 

 
21

 opoznai.bg/view/tzarkva-sveti-prorok-iliia-draganovo (достъп до: 10. 01. 

2022) 
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Обобщение 

Паралелното представяне на унгарските и българските вярва-

ния и обичаи, свързни с култа към пророк Илия, подкрепи твър-

дението на видния унгарски етнограф Шандор Балинт, че тези 

вярвания и празници са попаднали в обредната практика на една 

част от унгарците чрез византийски и балкански връзки. В Ун-

гария срещаме обичаи и вярвания, свързани със Св. Илия най-

вече в южната част на унгарската етническа територия или в 

Трансилвания, но и те са откъслечни, характерни са само за някои 

селища, а в наши дни не се и практикуват. Католическата църква, 

както и протестантските религии, не се занимават много със ста-

розаветните пророци, пророк Илия е изключение, защото има 

важна роля в официалния християнски култ като първообраз на 

ордена Кармилити и предвестник на пристигането на Христос. 

Именно затова е странно, че култът му в Унгария, ако въобще мо-

же да се говори за такъв, означава приемане вярванията и най-ве-

че на забраните на съседните балкански народи (сърби, румънци, 

българи). Дори празнуването на Илинден при унгарското населе-

ние на Темерин (Сърбия), описано по-детайлно, се опира на тези, 

типично балкански вярвания в отмъстителната природа на свете-

ца. Единственото изключение са обичаите за задомяване на мла-

дите на този ден, практикувани сред унгарските униати и унгар-

ците чанго от Хетфалу (Брашов), тъй като на Балканите този 

празник не е свързан с предбрачната обредност (с изключение на 

гадаенето с петела – вж. там).  

В българската територия положението е различно. Пророк 

Илия е детайлно развит, разгърнат митологически персонаж, има 

данни за външността му, дрехите и характера му. Разказите, свър-

зани с него, се основават на старозаветните истории, но от пророк 

(вестоносец) на Господa Илия се е превърнал в същество, надаре-

но с божествени атрибути, свръхестествена сила и не малко демо-

нични черти. В неговия образ се вграждат елементи на слънчевия 

бог Хелиос (например огнената колесница, теглена от четири чер-

вени или бели коня, с която обикаля небето или петелът като све-

щено животно) като се допълват с черти, характерни за други бо-

жества като Зевс (или дори Ваал), славяският Перун, тюркският 
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Тангра или тракийският Перкос (ср. Стойнев 1994). Такива са по-

велителят на небето, функцията на гръмовержец, властта над 

дъжда и плодородието. Също характерно за старогръцката мито-

логия е разделянето на света, което се наблюдава и при народни-

те легенди за светците (така Св. Илия получава небето, Св. Нико-

лай – морето, Св. Петър рая, а Св. Анастасия става покровител на 

смъртта), с тази разлика, че в народната християнска митология 

над светците стои всемогъщият Господ (Стойнев 1994). Той може 

да укроти Илия, например му забранява да хвърля непрекъснато 

гръмотевици по земята или не му казва точната дата на именния 

му ден, за да не направи поразии (този елемент се среща и в ун-

гарските поверия). Илия едновременно е изпълнител на Божията 

благодат и наказание, и демон на летните бури. Вероятно наслед-

ство на старите политеистични религии са и сестрите на светеца, 

които също имат подобна мощ над природните стихии – в бъл-

гарския фолклор това е Марина, а в унгарския Магдалена. Бъл-

гарските обичаи са двупосочни: от една страна, с курбани и жерт-

вени ястия се опитват да спечелят благосклонността на светеца, а 

от друга – чрез спазването на забраните да предотвратят небесна-

та катастрофа. Петелът, бикът или овенът като жертвени животни 

също подсилват соларната символика. Изборът на Св. Илия за 

светец-закрилник на българските градинари от село Драганово 

също се вписва в системата от поверия, свързани с него – и за 

градинарите е било много важно да защитят реколтата от суша, 

порой и градушка. В унгарската практика акцентът пада по-скоро 

върху спазването на забраните, не са познати оригинални праз-

нични елементи, освен предбрачните обичаи на унгарските униа-

ти, практикувани в ограничен кръг.  

Направените сравнения показват силното влияние, което ви-

зантийската култура, православното християнство и балканските 

народи упражняват върху унгарците, изповядващи най-вече като-

лическата вяра. Унгарците не само от географска гледна точка и в 

процеса на историческите събития са били близо до Балканите, 

но особено в периода преди и по време на османската власт са 

поддържали тесни културни и религиозни връзки. На територия-

та на Трансилвания и в южните унгарски територии комуника-
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цията с балканските народи е била постоянна (както е и в днешни 

дни), именно затова редица поверия, произхождащи от този реги-

он трайно се вграждат в народната християнска култура на унгар-

ците.   
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Summary 

One of the most prominent Old Testament prophets is Elijah, whom the 

Christians regards as Jesus' predecessor. This paper examines his Hungarian 

and Bulgarian cults, complementing the role of Elijah as a patron by 

Bulgarian gardeners from village Draganovo. These beliefs and holidays 

were carried over to some parts of Hungary through our Byzantine and 

Balkan contacts, while the ideas and customs connected to prophet Elijah are 

much more detailed and widespread in Bulgaria. 

 

Rezümé 

Az egyik legjelentősebb ószövetségi próféta Illés, akit a keresztények is Jézus 

előhírnökének tartanak. A jelen tanulmány az ő egyházi életírását, illetve 

magyarországi és bulgáriai kultuszát vizsgálja, kiegészítve a magyarországi 

bolgárkertészek egyik csoportjának patrónusaként betöltött szerepével.  
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A magyar területen az Illéssel kapcsolatos hiedelmek a legrégebbi keresztény 

réteghez tartoznak, a bizánci szerzetesekkel és balkáni népekkel fenntartott 

évszázados kapcsolatok révén kerültek át a magyarság egyes csoportjainak 

tudatába. Ezért Illés próféta népi kultusza nem rendelkezik gazdag ünnepi 

szokásokkal, leginkább a tilalmak betartásáról szólt. Ezzel szemben Bulgáriá-

ban részletesen kidolgozott elképzelések maradtak fenn a prófétáról a külse-

jétől kezdve a természetén át a cselekedeteiig. A tanulmány végső soron azt 

mutatja be, mit és hogyan vettek át a magyarok a szomszédos pravoszláv hitű 

balkáni népektől egy ószövetségi próféta kultuszából.  
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CSEHORSZÁGI 18. SZÁZADI KEGYÉRMEK 

SIMONTORNYÁRÓL 

 

Vindus Melinda 

 

 
Bevezetés 

2019–2020 folyamán a Wosinsky Mór Megyei Múzeum megelőző 

régészeti feltárást végzett Simontornyán, K. Németh András vezetésé-

vel, a vártól mintegy 50 méterre északkeletre a mostani talajszinttől 

2,5-3 méter mélységben.  A területen – az előkerült leletek és források 

alapján – a török korban készült és kuruc korban megerősített erődítés, 

feltehetően a várhoz tartozó külső palánkszerkezet egy részét tártuk 

fel.  

A török turbános sírkő, talpas edények, üvegkarperecek, akcse, ke-

rámia pipatöredékek, ólomgolyók, Rákóczi-korabeli poltura mellett a 

2020-as ásatási évadban négy darab, 18. századi kegyérem is előke-

rült.22 A jelen tanulmány eme négy tárgy közül kettőt ismertet, melyek 

Csehországhoz köthetőek. 

 

A török- és kuruckori Simontornya 

Simontornyát a törökök Musztafa pasa és Kászim pasa vezetésével 

foglalták el. A budai vilajethez (helytartóság) tartozott, mint szan-

dzsák (a tör. sancsak, 'zászló' szóból) székhely 2000 katonával (Csele-

bi 1908: 37–38). Hozzá tartozott a mai Tolna megye északnyugati, Fe-

jér megye déli és Somogy megye északkeleti területsávja, körülbelül 

110 községgel. A szandzsák négy náhijére (járás) oszlott, melyből a 

legnagyobb a simontornyai az 1563–1583 közötti összeírások alapján 

74-76 községgel, valamint az ozorai, a tamási és az endrédi (Dávid 

1982).  

Az 17. század végén és a 18. század elején a vár és a környék több-

ször gazdát cserél. 1686-ban Bádeni Lajos foglalta vissza (Kiss 1938: 

19–20), 1700-ban a Styrum-Limburg család vásárolta meg (Kiss 1938: 

 
22 A teljes tanulmány a Wosinsky Mór Megyei Múzeum XLII. évkönyvében 

jelent meg. (Szekszárd, 2020. 203–212.) 
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101–102), 1704-ben a kurucok elfoglalták, de még ebben az évben 

Heister császári generális csapatai visszafoglalták, 1705-ben Bottyány 

János vezetésével ismét kuruc kézen volt (Kiss 2016: 135–159). 1707-

ben Rabutin ostromolta sikertelenül (Feldzüge 1883: 293), majd 1709. 

augusztusában az osztrákok elfoglalták (Kiss 2016: 154). 

 

A török uralom utáni vallási élet 

A török hódoltság utáni korszak hazánkban a katolikus egyház új-

jáépítésével, felekezeti megosztottsággal, erős Habsburg valláspoliti-

kai nyomással a barokk vallásosság jegyében folyt le. Az elnéptelene-

dett területekre nemcsak magán-, hanem egyházi betelepítések is zaj-

lottak, melyek később a katolikus egyház anyagi bázisaivá váltak. A 

Habsburg udvar betelepítési politikája révén hazánk területére főként 

katolikus és kisebb részt protestáns és ortodox vallású emberek érkez-

tek: németek, szlávok, szerbek, románok stb. (Barna 2014: 24). 

Az uralkodóházak vallásos megnyilvánulásai nagy hatással voltak 

a népi, laikus vallás történetére, melyek számos regionális változatot 

és sajátos szerkezeti kereteket hoztak létre. Virágkorukat élték a leg-

különbözőbb vallásos társulatok, testvérületek, kongregációk, fellen-

dültek a búcsújárások, számos kegyhelyet, templomot felújítottak és 

zarándokhelyeket alakítottak ki.  

A barokk zarándoklatok közvetlen előzményeit a középkorban ke-

reshetjük. Akkoriban a kereszténység korai időszakának személyeihez 

(főként Jézus, a szentek, a mártírok és ereklyéik) köthető kultuszhe-

lyek felkeresése állt a középpontban, melyek útvonalai a 16. századra 

állandósultak (Csukovits 2004: 15–22). A tridenti zsinat (1545–1563) 

merőben új korszakot nyitott az egyház történetében, melynek követ-

kezményeként előtérbe került Mária kultusza, mely egyben a török-

ellenesség szimbólumává is vált. A megújuló Mária-tisztelet minden 

társadalmi és vallási réteg kultuszformájává vált, valamint a török 

idők alatt megsemmisült vagy ismeretlen helyre került középkori erek-

lyék tisztelete helyett szükségszerűvé vált új ereklyék felbukkanása 

(pl. katakombaszentek), de ezek nem váltak jelentős, önálló zarándok-

latok kiváltójává, inkább regionális változatnak tekinthetőek (Tüskés – 

Knapp 2001: 27–28). 
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A kegyhelyek és zarándokhelyek csodás megjelenések helyszínei, 

melyek spirituális jelentőséggel bírnak, a Szent megtestesülésének he-

lyei. Ezen szent helyek felkeresése a zarándoklatok (peregrinatio) let-

tek a kor egyik legmeghatározóbb vallási formái, melyek a 17–18. 

században az osztrák–magyar interetnikus kapcsolatok, elsősorban a 

nyelvhatár menti területeken, vegyes lakosságú, telepített falvakban, 

városokban, kulturális átadás-átvétel révén terjedtek el széles körben 

(Tüskés – Knapp 2001: 118). 

A betelepítések során érkezett nagy számú lakosság nem csak kul-

turális és vallási múltját hozta magával, de kegytárgyait is, melyek 

szintén hozzájárultak új szentek, kultuszok és központok kialakulásá-

hoz. „Ezt a kultuszfiliációt főleg a németek közvetítették.” (Barna 

2014: 24). 

 

Kegytárgyak, kegyérmek 

A zarándoklatok és búcsúünnepek alkalmával a hívő a kegyhelye-

ken emlék- és kegytárgyakat tud magához venni, amelyeket az eredeti, 

szentnek tekintett tárgyhoz érintve, szentelménnyé (sacramentalia) 

válnak, és ahhoz hasonló tulajdonságokat tulajdonítanak neki, egész-

séget, bűnbocsánatot, esetleg csodát remélve. Ide soroljuk például az 

ereklyetartókat, a külön, nyakban, esetleg felvarrva viselt, vagy leg-

többször rózsafüzérhez felfűzött kereszteket, korpuszokat és kegy-

érmeket, melyeknek bajelhárító, amulett szerepe is volt (LThK III. 

1959: 314.). 

A kegyérmek (is) az egyház által megáldott, segítő kegyelmeket 

közvetítő tárgyak, melyeken elsősorban szentek, kegyhelyek, keresz-

tény szimbólumok szerepelnek. A kegyérmek megáldását, búcsúval 

ellátását és terjesztését 1587-ben V. Sixtus pápa (1585–1590) engedé-

lyezte, részben az ereklyék elaprózódása és széthordása ellen, részben 

a szentek tiszteletének terjesztése érdekében, amiben nagy szerepe 

volt a Rómában működő szerzetesrendi központoknak és misszióiknak 

(Sólymos 2002: 23). Magyarországról a 16. század óta ismertek Ró-

mából, Bécsből és más helyekről származó kegyérmek. A 17–18. szá-

zadban megélénkült szenttisztelet összefüggött a késő középkorra kia-

lakult azon gyakorlattal is, hogy egy-egy betegségtípus ellen más-más 

szentet hívtak segítségül, akik a betegségek patrónusai lettek (Pachin-
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ger 1909, 1912, 1915; Grünn 1954), és a hívők az adott betegségeik 

ellen választottak kegyérmet.  

A kegyérmek főként fémből (ólom, ón, bronz), számos más anyag-

ból (csont, kerámia, viasz), és formában (kör, ovális, nyolcszög, szív) 

készültek sorozatgyártásban, öntőforma alapján. Ábrázolásaik alapján 

két fő csoportjukat különböztetjük meg: az Istenre vonatkozó (Szent-

háromság, Atya, Fiú, Szentlélek), és az Egyházra vonatkozó érmek 

(Mária, kegyhelyek, angyalok, szentek, egyházi élet, egyházi szemé-

lyiségek, szentségek). 

A kegyérmeket a rajtuk szereplő személyek és kegyhelyek alapján 

kategorizáljuk (Kuncze 1885; Gohl 1912; Leopold 1930; Szentgáli 

1942; Sólymos 2002). A személyek szerinti osztályozás első helyén 

Isten (Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek), Jézus, majd Szűz Mária 

és szentek állnak, a földrajzi felosztás pedig a személyek életéhez kö-

tött helyeket veszi sorra, melyek számos esetben szorosan kapcsolód-

nak egymáshoz. 

 

Mária-kultusz 

A kereszténységben Jézust követve Mária kultusza foglal el kie-

melt szerepet. A középkorból eredeztethető tisztelet a barokk korra 

teljesedett ki. A hivatalos egyházi Mária ünnepek mellett a népi vallá-

sosság révén tisztelete széles körben elterjedt.  

Mária kultuszának egyik legfőbb sajátossága – a szentekkel szem-

ben –, hogy nincsen ún. elsődleges ereklyéje (testi), csak másodlagos, 

mint például köntöse az aacheni dómban, a názáreti szent háza, vagy a 

tőle kapott rózsafüzér és skapuláré (Barna 2014: 168). 

Mária a kegytárgyakon, kegyérmeken való krisztológiai tartalom-

mal bíró ábrázolásként, elsődlegesen, mint Szeplőtelen fogantatása, a 

Legszentebb Szív Asszonya, a Fájdalmas Anya, Rózsafüzér Királynő-

je jelenik meg. Tiszteletének legmeghatározóbb elemeinek azonban 

kegyhelyeit, zarándokhelyeit és ott lévő kegyszobrait, kegyképeit te-

kinthetjük. A Máriához köthető kegyérmék ábrázolásainak és szár-

mazási helyeinek nagyrészét ezek teszik ki (Sólymos 2002: 52–56). 

Magyarországon és Csehországban nagyon hasonló módon zajlott 

le a barokk vallásgyakorlat kialakulása és a Mária-kultusz felvirágzá-
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sa, ugyanis a Habsburgok legitimációs törekevései mindkét területre 

erősen kihatottak (Royt 2004: 195–196). 

Magyarországon a középkorban a hazai szentek kultusza (Szent 

István, Szent Imre, Szent László) és az eucharisztia (Báta) állt a kö-

zéppontban, de van nyoma, főként „legendás hagyományú” Mária 

kegyhelynek (Máriavölgy, Máriagyűd, Bodajk, Fehéregyház stb.) is. 

A török hódoltság után a fellendült Mária tisztelet következtében szá-

mos új kegyhely alakult (a 16. században Sasvár, Gyöngyös, Andocs, 

a 17. században Máriaradna, Szeged-Alsóváros). Nem utolsó sorban 

pedig ettől az időtől „váltak népszerűvé keleti Mária-ikonjaink körül 

kibontakozó búcsús kultuszok”, valamint megjelentek külföldi eredetű 

kultuszok is (Mariahilf, Chęstowai Fekete Mária), melyek igen hamar 

meghonosodtak hazánkban (Barna 2004: 169–170). 

 

A Mariazelli Szűz Mária és Nepomuki Szent János  

Magyarország, Ausztria, valamint a déli és nyugati szláv népek 

(szlovének, horvátok, csehek, szlovákok) egyik legkiemelkedőbb Má-

ria kegyhelye Mariazell. Alapítása 1157-re nyúlik vissza, mikor egy 

környéken élő bencés szerzetes Mária szobra fölé cellát épített, mely-

ből az évszázadok alatt kápolna majd templom lett. A 14. században 

Nagy Lajos király (1342–1382) a török elleni küzdelmének segítését a 

mariazelli Szűzanyának tulajdonította, és támogatta a templom átala-

kítását, megnagyobbítását, amelyet később, a 17. században a barokk 

hagyományoknak megfelelően átalakítottak. IX. Bonifác pápa (1389–

1404) adott 1399-ben teljes búcsúkiváltságot a kegyhelynek (Farbaky 

– Serfőző 2004).  

Csehországban 1627-ben, a tartományi rend életbelépésével a la-

kosságot kötelezték a katolikus hit felvételére, ezt elősegítendő, a 

Habsburg állami vallásosság terjesztése érdekében, összekötötték 

Szent Vencel, Csehország fő patrónusának kultuszát Mariazellel (Royt 

2004: 195–196). A 17. század végén számos zarándoklat indult a 

kegyhelyre, és Csehországban több kápolna és templom is épült a 

mariazelli mintájára (pl. a prágai Szent Károly templom mariazelli 

kápolnája, třeboňi Szűz Mária templom, Komárov Na louce kápolnája 

stb.). Ezen kívül a számtalan mariazelli kegyszobor-másolat, képes 

imalap, votív szobrocska, metszet, üvegkép maradt fenn Csehország 
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területén mind az állami-dinasztikus, mind a népi vallásossághoz kap-

csolódóan (Royt 2004: 200–201). 

A katolikus hit, illetve a kegyhelyek népszerűsítésében egy helyi 

szent, Nepomuki Szt. János is fontos szerepet kapott. A dél-csehor-

szági Pomukban (ma Napomuk) született 1340 körül. 1380-ban szen-

telték pappá. 1389-től a prágai érsek általános helynöke, a székes-

egyház kanonoka, hitszónoka, a király alamizsnaosztogatója lett. A le-

genda szerint IV. Vencel király (1378–1419) felesége őt választotta 

gyóntatópapjául. A király meg akarta tudni, mit gyónt a felesége, 

azonban János nem volt hajlandó megmondani, ezért a király meg-

kínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. A hagyomány szerint, amikor 

teste elmerült, öt csillag bukkant fel a vízből.  

„…a király megfenyegette: hallod-e pap, meg kell halnod, ha 

mindjárt elő nem számlálsz mindent, valamit néked gyónt Jo-

hanna. Haszontalan minden mentséged, el kell veszned. Az Is-

tenre esküszöm, vizet iszol. […] Elközelgetvén az éjszaka, kive-

zetteték Szent Jánost a Moldava vizén való hídra, és megkötöz-

tetett kezekkel és lábakkal, a király parancsolatja szerént, ke-

gyetlenül a Moldava vizébe vetették. Krisztus Urunk mennybe-

menetele előtt való éjszakán, 1383. esztendőben. Így nyeré el a 

mártíromságnak koronáját. 

A szent mártír halálát, melyet annyira kívánt titkolni Vences-

laus, az Isten mindjárt csudák által kijelentette, és dicsőségessé 

tette: legottan a szent mártír testét a mennyei világosság körnül-

fogá, s az egész Moldava vízén ékesen tündöklő égő gyertyák-

nak számtalan sokasága láttaték úszkálni. Ahol pedig a szent 

mártír teste lassan-lassan a víz színén folydogál vala, ott maga-

sabban kitetsző fáklyáknak és szövétnekeknek sokasága tün-

döklött, melyek szép renddel késérvén a szent testet, annak 

mintegy temető pompát és tiszteletet tettenek.” (Bálint 1977. II: 

371). 

 

Testét a prágai Szent Vitus-székesegyházban temették el. A szóbe-

széd szerint számos megmagyarázhatatlan esemény, csoda fűződik 

hozzá. 1618-ban például, amikor a protestánsok feldúlták a prágai 

templomot és sírját el akarták távolítani, a ’vandálok’ egymás után 
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szörnyethaltak. A jezsuiták ezért, mint az ellenreformáció ’szent 

alakja’ pártfogójuknak tekintették, szentté avatását ők kérvényezték. 

Utolsó bizonyítékként sírja felnyitásakor, azt tapasztalták, hogy „…a 

nyelve mint a szentgyónás titkainak felnyithatatlan tárháza, minden 

rothadás nélkül épen és friss színben találtatott.” (Bálint 1977: 371). 

Ezen legenda alapján egyes kegyérmeken a szent nyelvét is ábrázol-

ják, illetve van, hogy maga a kegyérem is nyelv alakú. 1721-ben avat-

ta boldoggá XIII. Ince pápa (1721–1724), majd 1729-ben szentté XIII. 

Benedek pápa (1724–1730).  

 

 
1. kép 

Nepomunki Szent János szobra a prágai Károly hídon23 

 
23 Fénykép: Vindus Melinda, 2020. 
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A 18. század folyamán a jezsuita szerzetesek révén az ő tiszteletére 

szentelték a legtöbb új templomot, kápolnát, oltárt, szobrot, elsősorban 

a jezsuita városi központokban (Buda, Székesfehérvár, Temesvár) a 

német betelepített lakosság révén, ami után kultusza széles körben 

elterjedt (Bálint 1977. II: 374). Szobrai főleg hidak mellett (vö. 1. 

kép), vizek szélén állnak, de megtalálhatók házak homlokzati fülkéi-

ben is (Seibert 2002: 139). Legtöbbször papi ruhában, vállán herme-

linpalásttal, feje körül öt csillaggal díszített sugárkoszorúval, fején bi-

rétummal (a római katolikus papság által használt fejfedő), karján fe-

születtel, pálmaággal ábrázolják. 

Nepomuki Szt. János Csehország patrónusa, a Jézus-Társaság 

egyik mennyei pártfogója, a magyar néphagyományban a barokk jám-

borság, a papság misztériumának, a gyónás szentségének jelképe. 

 
 

2. kép 

A kegyérem két oldala24 

 

 
24 Fénykép: Retkes Tamás 
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A simontornyai ásatáson a következő, a szenthez és Szűz Máriához 

köthető kegyérem került elő. A kegyérem hétszög alakú, öntött, vé-

kony, vörös rézből készült. Felső részén apró, kerek lyuk látható fel-

függesztés céljára. Erősen kopott, így felirata nem olvasható, sérült, 

hiányos. Méretek: 2,3 x 1,6 cm. Előlapján a mariazelli kegyszobor lát-

ható nyolcszög alakú pontsor keretben. Mária díszes ruhában, feje kö-

rül sugárkoszorúval van ábrázolva, bal kezében a Kisdeddel. Hátlap-

ján Nepomuki Szent János látható, szintén nyolcszög alakú pontsor 

keretben. Kezében a feszület és pálmaág, rajta papi ruha és süveg. 

Háttérben vértanúságának helyszíne, a Moldva folyón átívelő prágai 

Károly-híd látható (2. kép). 

 

Loretoi Szűz Mária és a nikolsburgi Loreto Kápolna 

Szűz Mária Názáretben levő lakóházának tisztelete és annak zarán-

dokhellyé válása a keresztes hadjáratokra vezethető vissza. A legenda 

szerint a Szűzanya kőből épített názáreti házát (Alma Domo Laureta-

na) a muszlimok elől az angyalok 1291-ben a levegőbe emelték és át-

menekítették az akkor Magyarországhoz tartozó, dalmáciai Tersatto 

városába. A házat a helybeli keresztények elbizakodottsága miatt 

1294-ben az angyalok ismét magasba emeltek, és átvittek az Adriai-

tenger túlsó oldalára, a loretoi dombra. 

„Amikor a Nagy Isten a 'Hizu od Nazareta'-át, amelyben a Szűz 

Mária született és feltápláltatott, az angyaltól bejelentett neki a 

Szent Lélektől, hogy Istentől fiút termékenyített, nem akarván 

azt, hogy az pogány kézen maradhassék, mert a fényességet a 

sötétségtől elfoglaltatni nem szabad, ezért felemelte az angyal a 

kezével. Mert akkor az a világ, amelyben a Frankopan urak 

uralkodtak, a senji és a modruskai területek azokon a harcokon 

kívül van. A 'Hizu od Nazareta' nyugodni akar ezen a csöndes 

helyeken. 1291 nyarán, amikor IV. Nikola pápa, I. Rudolf Kai-

ser és II. László magyar király uralkodtak... Akkor kedves Szűz 

Mária, azzal a házzal az egyik, másik és a harmadik helyről el-

jöttél, nyugodsz ezen a helyen, hogy a tengerről és szárazföldről 

látni lehessen, hogy a tengeren hajózván, a földön járva, Te 

vagy a tengeri és földi királynő. Segítségül fognak hívni és ezen 

vagy azon az erre szentelt helyen Téged kémek különböző ke-



72 

 

gyelmek megkapására... 1294 december 10-én a szent ház ismét 

felemeltetett Loretoba, ahol le lett téve. Trst nevezetes és szent 

hely maradt, ahol az említett Frankopanok és trsater Alexius 

Plovani egy templomot építettek föl...”25  

 

Loretoban a székesegyház építését 1468-ban kezdték el a ferences 

rend gondozásában. A legenda hitelességét a 20. század folyamán tör-

téneti, régészeti, filológiai és ikonográfiai kutatásokkal is vizsgálták, 

melyek részben igazolták azt, így például, kiderült, hogy a kápolna 

kövei és építésmódja merőben eltér a környékbeliekétől Loretoban, 

azonban Tersatto városában való ideiglenes felépítése kétséges (Belaj 

2001: 66). 

A Loreto-kultusz elterjedése, Ausztriában és a délnémet területe-

ken a politikai hatalommal és az ellenreformációval függ össze (pl. 

Bécs), míg Kelet-Közép-Európában a török betörésekkel és hadjára-

tokkal kapcsolható össze. Ez utóbbinál szinte teljes mértékben fedi 

egymást a Loreto-kegyhelyek felbukkanása és a török pusztítás útvo-

nala. Ezeken a helyeken elsősorban a ’Fekete Madonna’ kegyszobrok 

álltak a kultusz középpontjában (Gaál 2001: 47).  

A zarándoklatok folyamatosak voltak Loretoba, még a török hó-

doltság alatt is (Bálint – Barna 1994: 34–35). A 16. században törökel-

lenes szimbólummá vált, amikor a lepantói csatát a loretoi Madonna 

kegyelmébe ajánlották. A győzelem napját az egyház Olvasós Boldog-

asszony ünnepén tartja (október 7.). Tiszteletének terjesztésében a je-

zsuita rend játszott nagy szerepet. Magyar területen számos kápolna és 

búcsújáróhely létesült tiszteletére (Bálint – Barna 1994: 98–100; Bar-

na 1995, 51–56). A török uralom után, a 18. században újra számos 

Loreto-kegyhelyet alapítottak, ami már a terjedő protestáns vallási 

törekvésekre volt válasz, a törökellenes kultuszból a katolikus hit vé-

delmezője lett.  

 

 
25 A Tersattoi kolostorból származó szöveg, 1628. (Gaál 2001: 43). 
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3. kép 

A Loreto kápolna Nikolsburgban 

Melchior Küssel metszete, 1763 

 

A korábbi egyszerű, a ferences rendre jellemző stílust felváltotta a 

főúri, gazdag barokk. Ennek következtében sok kegyhely azonban el-

vesztette korábbi státuszát, átadta helyét az általános Mária-kultusz-

nak, Sarlós Boldogasszonynak vagy az egyre terjedő Nepomuki Szent 

János tiszteletének (Gaál 2001: 51). A loretoi Boldogasszony és a 

Szent Ház ábrázolásának számos változata ismert (3-4. kép). 
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4. kép 

A Loretoi Szűzanya és a nicolsburgi Szent Anna templom26 

 

A csehországi Mikulovban (ném.: Nikolsburg, magy.: Miklósvár) 

Dietrischen bíboros indíttatására pápai engedéllyel 1623-ban kezdték 

el építeni a loretoi kápolnát Giovanni Giacomo Tencalla tervei alap-

ján, ahol az eredeti kegyhely ún. „Fekete Madonnájának” másolatát 

helyezték el. Az iratok alapján két Madonna-szobor is volt, a régebbi, 

melyet a bíboros hozott Loretoból 1624-ben, a kápolna, míg a másik a 

Szent István-templom tulajdonában volt. A bíboros 1625. augusztus 

25-én kelt oklevelében előírta, hogy minden Mária-ünnepen tartsanak 

körmenettel egybekötött szentmisét a loretói Szűzanya tiszteletére.  

 
26 A Klauber testvérek metszete (1740–1768) a mikulovi regionális múzeum 

gyűjteményéből. 
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1636-ban a kápolna fölé építették a Szent Anna templomot, mely a 

Dietrichstein család temetkezőhelyéül is szolgált. 1784-ben a templom 

kigyulladt és vele együtt a loretoi kápolna is súlyosan megrongálódott, 

és egészen 1845-ig romokban hevert. 1845–1852 között a templomot 

Heinrich Koch tervei alapján újjáépíttették, de a loretoi kápolna ma-

radványait rossz állapotuk miatt elbontották. Ettől kezdve kizárólag 

magáncélú temetkezési helyként működött tovább, a régi templom 

kegy- és használati tárgyait pedig nyilvánosan elárverezték (Brichtová 

2015: 42–50). 

 

    
5. kép 

A mikulovi kegyérme27 

 

Mikulov Csehországban kiemelt barokk kori búcsújáróhely volt. 

Egy Rómába küldött jelentés szerint 1631. augusztus 6-án mintegy 

18000 ezer zarándok járt egy nap alatt a kápolnában (Balcárek 1989: 

31). 1673-ban, az építés kezdetének 50. évfordulóján augusztus 15. – 

 
27 Fénykép: Retkes Tamás 
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szeptember 15. közötti (Mária halálának és mennybevételének ünne-

pétől a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepéig) ünnepségsorozat keretében 

113 körmenet tartottak és 32 486 zarándok látogatta meg a kápolnát 

(Brichtová 2015: 46). 

A kegyhelyhez köthető érme (5. kép) ovális alakú, öntött, vékony, 

sárga rézből készült kegyérem. Felső részén félkör alakú, apró, kerek 

lyukkal ellátott nyúlvány látható, benne vékony, kerek átmetszetű kis 

karikával, mely a felfüggesztést szolgálta. Enyhén deformálódott, sé-

rült, hiányos. Méretek: 3,2 x 2,8 cm, függesztőfül: 0,5 cm, karika: 0,6 

cm. Előlapján ovális keretbe foglalva a loretoi Madonna látható díszes 

ruhában, kezében a Kisdeddel. Két oldalán angyalok, felettük egy-egy 

füstölő. A kegyszobor alatt a MARIA LORETO felirat olvasható. Hát-

lapján, szintén ovális keretbe foglalva a nikolsburgi Loreto kápolna 

látható a DOMUS LAURETANA NICOLSPURG ENS?B felirattal. 

 

Összegzés 

A barokk kori zarándoklatok az osztrák–magyar interetnikus kap-

csolatok a vegyes lakosságú, betelepített falvakban, városokban, kul-

turális átadás-átvétel révén terjedtek el széles körben. A stájerországi 

Mariazell a magyarok számára a 14. századtól kulcsfontosságú zarán-

dokhely és népszerűsége változó intenzitással a mai napig tart, de 

emellett Ausztria, valamint a déli és nyugati szláv népek (szlovének, 

horvátok, csehek, szlovákok) egyik legkiemelkedőbb Mária kegyhelye 

is.  

Csehországban, hazánkhoz hasonló körülmények fogadták a 

barokk vallásosságot. A 17-18. század folyamán a jozefinizmusig, a 

korábbi zarándokhelyek mellett, újak is alakultak: Svatou Horu, Staré 

Boleslav, Tuřan. A zarándoklat a népi vallásosság alapvető jelensége 

lett, az egyház számára misszionárusi, a hívők számára a hétközna-

pokból való kilépés lehetőségét biztosította. 

A nikolsburgi kegyérem érdekessége, hogy sem a cseh nyelvű 

szakirodalomban, sem a helyi, Mikulovi Regionális Múzeumban nem 

található ilyen darab.28 Készítése ezért leginkább magán személyhez 

 
28 Kristýna Jandová, a Mikulovi Múzeum történészenek szóbeli közlése 

alapján. 2016–2017-ben az olomouci Palacký Egyetem Bölcsészettudományi 
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köthető. Magyarországról Mikulovba vezetett hivatalos zarándokútról 

nem ismerünk írásos forrást,29 az egyéni történetekről pedig ritkán ma-

radt fenn adat, így a kegyérem Simontornyára kerüléséről sem tudunk 

semmi biztosat. Lehet azonban a közvetlen búcsújáráson kívül is ma-

gyarázat, – és ez is a valószínűbb – az évszázadok során ugyanis több 

cseh, illetve morva nemzetiségű személy fordult meg a városban. 

1711-ben, mikor a császári csapatok megszállták a várat, közöttük 

cseheket is találunk (Kiss 1938: 120). 1722-ben Queck Keresztélyt 

„Állítólag Csehországból hívta le Styrum Miksa Vilmos, hogy elha-

nyagolt birtokait rendbeszedje és jövedelmezőbbé tegye.” (Kiss 1938: 

174). Az 1780-90-es években Károly gróf földesúr „Az ipar fejleszté-

sét is megkezdte idegenből jövő mesteremberek betelepítésével. Mor-

vák, csehek, főleg azonban németek voltak, kik vagy az uradalomban 

kaptak alkalmazást, vagy mint önálló mesteremberek teremtettek ma-

guknak exisztenciát.” (Kiss 1938: 140). Az 1790-es évek végén a 

Styrum család házi zenekart tartott, akinek karmestere a Morvaország-

ból származó Krammer Ferenc volt (Kiss 1938: 141). 1810-ben szük-

ségkórházat rendeztek be a kastélyban, ahol „Augusztus végétől no-

vember végéig 43 halálozás van bejegyezve a római katolikus anya-

könyvbe. Néhánynak még a nevét sem tudták, csak mint átvonuló isme-

retlen katonát vették számba (összesen 10), a többinél a nevük elárul-

ta, hogy német, tót vagy cseh eredetűek.” (Kiss 1938: 129).  
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Summary 

Starting from the end of autumn of 2019 and continuing into 2020, Wosinsky 

Mór County Museum has done a preliminary excavation in Simontornya at 

Szent István street 16, lead by András Németh K. A hotel was planned to be 

deep-built in the place of a former stable at the plot that lies 50m northeast of 

the castle. In 2019 we started the recovery of the artefacts at a depth of 2,5-

3m below the current ground level, and we have exposed remains of fortifica-

tions from the Ottoman and Kuruc eras, possibly part of an external palisade 

structure that belonged to the fortress. Based on the excavated artefacts (akçe, 

footed bowls, glass bracelets, musket bullets, leather soles, etc.), the palisade 

wall surrounding the castle of Simontornya was presumably built in the Otto-
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man era, and many written sources suggest a reinforcement of the structure in 

the kuruc era; furthermore, the usage of the palisade in the Rákóczi era is 

confirmed by copper Rákóczi coins found during the excavation. 

During the 2020 excavation season four devotional medals were unear-

thed. A devotional medal is a medal blessed by the Church depicting Chris-

tian symbols, which conveys helping grace. As opposed to the practice of 

medieval pilgrimages which were connected to scenes of Jesus Christ’s life, 

baroque pilgrimages favored local shrines, mostly devoted to the Virgin Ma-

ry.This paper focuses on the description of the sacral objects of Simontornya, 

related to Jesus Christ, the Saints and Marian shrines, such as Mariazell in 

Austria or Miklósvár in the Czech Republic, or Prague, which all confirm the 

existence of long-distance pilgrimage and the cult of the Virgin Mary. 

 

Zusammenfassung 

In 2019 – 2020 wurden vorbeugende Ausgrabungen vom Komitatsmuseum 

Mór Wosinsky unter Leitung von András K. Németh in Simontornya, 

durchgeführt. Auf dem mit etwa 50 Meter von der Burg nordöstlich 

liegenden Gelände wurde auf den Platz eines früheren Nebengebäudes ein 

Tiefbauhotel geplant. Wir haben die Bergung der Funde im Jahre 2019 in 

einer etwa 2,5–3 Meter Tiefe angefangen, wo wir die Architekturreste einer 

Festung – vermutlich ein Teil der zur Burg gehörenden äußeren Plankenburg-

konstruktion – aus der Türken-, bzw. Kuruzenzeit aufgedeckt haben, Die um 

die Burg von Simontornya umliegende Plankenburg mußte nach den aufge-

deckten Fundstücken (Akçe, Fußgefäße, Glasarmringe, Gewehrkugeln, Le-

dersohlen, usw.) in der Türkenzeit gebaut werden, welche dann nach mehre-

ren schriftlichen Dokumenten in der Kuruzenzeit befestigt wurde. Die 

Benutzung der Plankenburg in der Rákóczi-Zeit wird auch durch die bei der 

Ausgrabung vorgekommene fürstliche Kupfergeldmünze bestätigt. 

Neben der Plankenkonstruktion kamen bei den Ausgrabungen vom Jahre 

2020 vier Gnadenmünzen hervor. Die Gnadenmünze ist eine von der Kirche 

gesegnete, Hilfegnade vermittelnde und christliche Symbole darstellende Me-

daille. Gegenüber der Sitten der mittelalterlichen Wallfahrten, welche eher 

mit den Elementen des Lebensweges Jesus verbunden waren, kamen bei den 

barocken Wallfahrten viel mehr örtliche-lokale, hauptsächlich Maria-Gnade-

norte in den Vordergrund.  

In dieser Studie werden sakrale Gegenstände aus Simontornya dargestellt, 

welche mit Jesus, mit den Heiligen und Maria-Gnadenorten (Mariazell in 

Österreich, Niklausburg und Prag in Tschechien) zu verbinden sind und das 

Dasein der Langstreckenwallfahrten und des Mariakultes weiter bestätigen. 
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KULTURA I RELIGIA – POLSKO - WĘGIERSKIE 

POWIĄZANIA W DAWNYCH WIEKACH 
 

Várnai Dorota 
 

 

Polska i Węgry to kraje, które od stuleci powiązane są ze sobą szcze-

gólnymi więziami (co zresztą nie zmieniło się do dnia dzisiejszego). 

Więzi te były różnorakie i dotyczyły najrozmaitszych dziedzin. Od 

najdawniejszych czasów – począwszy od średniowiecza – możemy 

mówić o wspólnych granicach, o powiązaniach dynastycznych, o 

wspólnych władcach, o kontaktach politycznych, gospodarczych, wie-

le też wspólnego łączyło naród polski i węgierski na płaszczyźnie kul-

tury, literatury, a także chrześcijaństwa i religii, można więc stwier-

dzić, że wzajemne oddziaływanie w najróżniejszych dziedzinach życia 

było bardzo intensywne (szczególnie w niektórych okresach, jak np. 

doba renesansu, okres Wiosny Ludów, różne okresy XX wieku, czy 

też obecne lata XXI wieku). 

 Polskie i węgierskie plemiona mniej więcej w tym samym czasie 

stanęły przed historyczną koniecznością stworzenia jedności państwo-

wej i jednolitego organizmu politycznego, a co za tym idzie przed ko-

niecznością odrzucenia dotychczasowych formacji pogańskich i 

przyjęcia chrześcijaństwa. Średniowiecze w obu młodych państwach 

upłynęło na szerzeniu i umacnianiu nowej ideologii. Już w tych cza-

sach można wskazać takie momenty, które świadczą o polsko-wę-

gierskich kontaktach, wynikających i związanych między innymi z 

nową, ważną dla utrwalenia państwowości Polski i Węgier, ideologią 

chrześcijańska. Wybitny władca węgierski, król-rycerz, Władysław 

św., którego ważnym dziełem było umocnienie chrześcijaństwą na 

ziemiach, nad którymi panował, przyszedł na świat ok. 1040 roku na 

ziemiach polskich. Jego matka to księżniczka piastowska, Rycheza, 

córka polskiego króla Mieszka II. Władysław św. urodził się w 

Krakowie, dokąd trafił 10 lat wcześniej jego ojciec, Wojciech I (I. Bé-

la), i tu spędził lata dzieciństwa, zanim w ok. 1048 roku mógł wrócić 

na ziemię węgierską. Autor pierwszej polskiej kroniki, Gall Anonim, 

pisząc w swoim dziele o Bolesławie Szczodrym nie pominął postaci 
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wielkiego chrześcijańskiego króla węgierskiego, doceniając jego 

zasługi dla rządzonego przez siebie Państwa, jak i rolę Bolesława w 

osadzeniu Władysława na tronie węgierskim: „On to również włas-

nymi siłami wygnał z Węgier króla Salomona, a na stolicy osadził 

Władysława, równie rosłej postaci, jak pełnego pobożności. Ten 

Władysław od dzieciństwa chowany był w Polsce i pod względem 

obyczajów i (sposobu) życia niejako stał się Polakiem. Mówią, że ta-

kiego króla nigdy Węgry już nie miały i że pola po nim nigdy w plon 

tak nie obfitowały” (Anonim 1996: 53–54).  

W średniowieczu ważną rolę w tworzeniu i ożywieniu kultury 

polskiej i piśmiennictwa polskiego, a także w rozwoju polsko – wę-

gierskich relacji odegrały dwie kobiety, przybyłe do Polski z Węgier – 

Kinga i Jadwiga, obydwie później kanonizowane. Ich przyczynek do 

rozwoju polskiej kultury związany był z głęboką wiarą i religijnością 

obu królowych. Kinga, jedna z córek węgierskiego władcy, Béli IV, 

została wydana we wczesnym wieku za polskiego księcia, Bolesława, 

zwanego później Wstydliwym. Z jej postacią związane są legendy 

(których tu nie będziemy przytaczać), np. o powstaniu kopalni soli w 

Wieliczce. Kinga i Bolesław złożyli śluby czystości, w średniowiecz-

nym Żywocie świętej Kingi czytamy, że już od dziecięcych lat Kinga 

pragnęła życia dziewiczego. Dla kontaktów polsko – węgierskich 

związek ten okazał się nadzwyczaj inspirujący. Mając na uwadze dob-

ro księstwa krakowskiego i sandomierskiego, Kinga czynnie poma-

gała swemu mężowi w ich odbudowie po niszczycielskim najeździe 

Tatarów, służąc swoim posagiem. Wsparła finansowo m.in. katedrę 

krakowską oraz liczne klasztory benedyktynów, cystersów i francisz-

kanów. Była fundatorką wielu kościołów, m.in. w Bochni i Nowym 

Korczynie. Sprowadziła liczne zgromadzenia zakonne, m.in. 

Kanoników Regularnych od Pokuty do Krakowa oraz siostry 

norbertanki do Krzyżanowic nad Nidą, fundując im przyklasztorne 

kościoły, ufundowała klasztor klarysek (do którego sama wstąpiła po 

śmierci męża). Wraz z mężem wzięła czynny udział w staraniach o 

kanonizację św Stanisława. To z jej inicjatywy Bolesław Wstydliwy i 

biskup Prandota wysyłali dwukrotnie poselstwo w tej sprawie do 

Stolicy Apostolskiej. W uznaniu jej wkładu w dobro księstwa i Koś-

cioła Bolesław wydał 2 marca 1257 w Nowym Korczynie przywilej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonicy_Regularni_od_Pokuty
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własności Ziemi Sądeckiej dla swojej małżonki. Wykorzystując stan 

anarchii na Węgrzech księżniczka Kinga, dążąca do zacieśnienia 

związków Spisza z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, któ-

re stacjonowały tam aż do jej śmierci. 

Kinga przysłużyła się też kulturze polskiej: odniosła niemały 

wpływ na kształtowanie się polskiego języka literackiego, kiedy z jej 

inicjatywy, na jej prośbę i użytek własny oraz wiernych dokonano 

pierwszego przekładu fragmentów Księgi Psalmów, który co prawda 

nie zachował się do dnia dzisiejszego, ale wiemy, że służył później-

szym przekładom.  Kinga w 1690 roku została beatyfikowana, a 16 

czerwca 1999 roku św. Jan Paweł II dokonał w Starym Sączu kanoni-

zacji tej węgierskiej księżniczki, która tak dużo uczyniła dla Polaków 

i swojej drugiej ojczyzny. 

  Drugą Węgierką, która w niemałym stopniu przyczyniła się do roz-

woju polskiej kultury była Jadwiga (także późniejsza święta), córka 

króla Węgier i Polski – Ludwika Węgierskiego (w historii Węgier – 

Ludwika Wielkiego). Polacy uwielbiali ją, z jej postacią związane są 

niezliczone legendy (których również nie będziemy tu przywoływać). 

Jadwiga, mimo młodego wieku, wiele zrobiła dla polskiej kultury, 

m.in. zaofiarowała swoje klejnoty na rzecz Akademii Krakowskiej, 

dzięki czemu można było dokonać jej odnowy, aby w przyszłości 

stała się wszechnicą, w której czerpali wiedzę młodzi żacy z różnych 

krajów tej części Europy, m.in. z Węgier. Z imieniem Jadwigi wiąże 

się jeden z zabytków języka polskiego – Psałterz floriański – trójję-

zyczny przekład Księgi Psalmów na język polski, które powstało (po-

dobnie, jak w przypadku św. Kingi) na prośbę młodej, zanurzonej w 

religii, królowej, zwany także – właśnie dlatego – Psałterzem Jadwigi. 

Według opinii językoznawców w tłumaczeniu tym nieznany autor 

wykorzystał najprawdopodobniej dzisiaj już nieistniejący psałterz św. 

Kingi. Jadwiga została kanonizowana przez papieża św. Jana Pawła II 

w Krakowie 8 czerwca 1997 roku. 

Renesans to okres nadzwyczaj żywych kontaktów polsko – węgier-

skich. Kierunek wzajemnego oddziaływania był zmienny, w zależ-

ności od politycznej, historycznej sytuacji panującej w danej chwili w 

królestwie polskim czy węgierskim. (Szerzej temat ten opisany jest w 

Várnai 2019.) Dość wcześnie, w XV wieku na ziemie węgierskie do-
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tarły pierwsze zwiastuny i wzory nowej epoki i nowego stylu w kul-

turze. Chętnie przyswajali sobie te wzory, a później przenosili na pols-

ką glebę, Polacy, przebywający w owym czasie dość licznie wśród 

Węgrów, na budajskim dworze królewskim, czy też w Wiekim Wara-

dynie, goszcząc u jednego z pierwszych węgierskich humanistów Já-

nosa Vitéza, lub na dworach innych potężnych magnatów, np. u ro-

dziny Perényi. Wraz z Władysławem Warneńczykiem (I. Ulászló) – 

królem Polski i Węgier – przybyli na Węgry biskupi: Mikołaj Lasocki 

i Grzegorz z Sanoka. Po śmierci króla, poniesionej w 1444 roku pod-

czas nieudanej bitwy pod Warną, Mikołaj Lasocki pozostał na ziemi 

węgierskiej, biorąc aktywny udział w politycznym i kulturalnym życiu 

swojej nowej ojczyzny. Kilkakrotnie odbywał misje dyplomatyczne 

do Rzymu jako mediator, pragnąc uzyskać poparcie papieża dla wę-

gierskich zmagań w walkach z Portą turecką. Później na wielkowara-

dyńskim dworze Jánosa Vitéza (1446–1447) odegrał niemałą rolę w 

kształtowaniu osobowości artystycznej przebywającego tam młodego 

siostrzeńca gospodarza, przyszłego wielkiego poety węgierskiego re-

nesansu – Janusa Pannoniusa, m.in. to on właśnie zorganizował i 

opłacił wyjazd swojego podopiecznego na nauki do Italii. Grzegorz z 

Sanoka początkowo pracował w królewskiej kancelarii budajskiej, 

działającej już na zasadach humanistycznych. Po klęsce pod Warną 

przez jakiś czas był wychowawcą syna wybitnego wodza Jánosa 

Hunyadiego, późniejszego króla Węgier – Macieja. Następnie jego 

droga powiodła również do Wielkiego Waradynu, na humanistyczy 

dwór Jánosa Vitéza, gdzie także miał okazję przyswoić sobie nowe 

wzory humanistyczne. Zdobyte na Węgrzech doświadczenia prze-

sadził na swój dwór biskupi w Sanoku, o którym Kallimach – Filip 

Buonaccorsi (1447–1496) pisał w życiorysie Grzegorza jako o 

pierwszym polskim dworze humanistycznym. Kallimach to poeta 

nowołaciński, który ze względu na udział w spisku przeciw papieżowi 

musiał uciekać z Italii, spędził wiele czasu i w Budzie, i w Krakowie, 

można powiedzieć, że był swojego rodzaju pośrednikiem między kul-

turą węgierską i polską.  

Kallimach nie był jedynym pośrednikiem między kulturą polską i 

węgierską w dobie renesansu. Konrad Celtis (1459–1508), niemiecki 

wędrowny humanista, który obrócił się w wielu miastach Europy, 



85 

 

gdzie pozostawił po sobie trwałe ślady: m.in. w Krakowie i w Budzie 

założył towarzystwa literackie – Sodalitas Litteraria Vistulana oraz 

Sodalitas Litteraria Danubiana. Poza nim należałoby wymienić takich 

humanistów, jak: Leonard Coxe, młodszy Rudolf Agricola, Walenty 

Eck czy Walenty Polidamus. 

Sytuacja panująca na ziemiach węgierskich w XVI wieku – stałe 

zagrożenie tureckie, rozpad kraju na trzy części – stwarzała trudności 

w rozwoju kultury w tym kraju i nie sprzyjała swobodnemu przepły-

wowi nowych prądów kulturalnych. Z tego względu wielu Węgrów 

znalazło się w tym czasie m.in. w Krakowie, gdzie rozwijający się już 

w duchu renesansowym dwór Zygmunta Starego (Öreg Zsigmond) na 

Wawelu przyciągał humanistów z różnych stron, a dla Węgrów kra-

kowska wszechnica była miejscem, gdzie młodzież węgierska mogła 

zaspokoić głód wiedzy (ze względu na brak działającego uniwersytetu 

w swojej ojczyźnie), a w drugiej połowie wieku wraz z nowo wybra-

nym królem Stefanem Batorym przybył do Krakowa liczny orszak 

węgierski.  

Na przełomie XVI i XVII wieku kontakty polsko – węgierskie 

toczyły się na różnych płaszczyznach. Z jednej strony możemy mówić 

o poważnych powiązaniach między polskimi i węgierskimi zwolenni-

kami reformacji (a w szczególności między braćmi polskimi i unita-

riuszami z Siedmiogrodu), ale nie można pominąć powiązań między 

przedstawicielami stopniowo zataczającej coraz szersze kręgi kontrre-

formacji. I tak trzykrotnie przebywał w Siedmiogrodzie Jakub Wujek, 

autor katolickiego przekładu Biblii (używanej do dzisiejszego dnia), 

który był też pierwszym rektorem akademii jezuickiej w Kolozsvárze 

oraz wychowawcą Zygmunta Batorego (Báthory Zsigmond). Z tego, 

co nam wiadomo, ksiądz Wujek w czasie swoich pobytów w Siedmio-

grodzie, posiadł znajomość języka węgierskiego. Listy, które pisał z 

Kolozsváru, w których opisywał m.in. budowę akademii jezuickiej, 

stanowią istotne źródła wiedzy dla potomności na temat siedmiogro-

dzkiej historii sztuki. Spośród Węgrów możemy wskazać np. Ger-

gelya Vásárhelyiego (1561–1623), autora przekładów tekstów religij-

nych, który w Wilnie wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1587 -

1589 na Akademii Krakowskiej odbywał studia Péter Pázmány, czo-

łowa postać kontrreformacji na Węgrzech. 
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Węgierscy studenci, uczący się w drugiej połowie XV i pierwszej 

połowie XVI wieku w Akademii Krakowskiej, otrzymali oddzielny 

budynek akademicki na ulicy Brackiej, tzw. Bursa Hungarorum 

(dzisiaj fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa). Według dostępnego 

spisu studentów węgierscy żacy stanowili w niektórych latach aż 25% 

wszystkich studentów uniwersytetu. W 1558 roku bursa węgierska zo-

stała ostatecznie zamknięta – jak mówi się – ze względu na skanda-

liczne zachowanie węgierskiej młodzieży, prawdą jest jednak, że z 

czasem, wraz z rozpowszechnianiem się protestantyzmu, Węgrów 

zaczęły przyciągać także inne uczelnie i zaczęli wybierać raczej uni-

wersytet w Wiedniu. W 1557 roku zanotowano już tylko sześciu stu-

dentów węgierskich. Wśród żaków zarejestrowanych w bursie wę-

gierskiej znajdujemy m.in. takie nazwiska późniejszych wybitnych 

węgierskich humanistów: Miklós Telegdi (późniejszy biskup), János 

Sylveszter, Mátyás Dévai Bíró, István Gálszécsi, István Ozorai, Már-

ton Kálmáncsehi Sánta, István Székely. Można więc stwierdzić, że 

Akademia Krakowska wydała wielu wybitnych pisarzy, kaznodzie-

jów, którzy następnie u siebie prowadzili aktywną i twórczą dzia-

łalność kulturalną, literacką czy wychowawczą. 

Na terenie Węgier, z wyżej już wspomnianych powodów, mniej 

więcej do drugiej połowy XVI wieku, nie było drukarń, które zaspo-

kajałyby zapotrzebowanie na druk węgierskich książek. Tu znowu 

Kraków przyszedł z pomocą. W 1507 roku w znanej drukarni Wietora 

wydrukowano pierwszą węgierską książkę. Był to napisany przez 

paulina Bálinta Hadnagya łacińskojęzyczny życiorys św. Pawła 

Pustelnika – Vita divi Pauli priori heremite. W 1518 roku, również 

Wietor wydrukował epigramaty Janusa Pannoniusa, w 1527 roku uka-

zał się traktat Istvána Brodaricsa (De conflictu Hungarorum cum 

Turcis ad Mohatz verissima descriptio), w którym autor na zamó-

wienie króla Zygmunta Starego opisuje bitwę pod Mohaczem, a w 

1533 roku – także w Krakowie – wydrukowano pierwszą książkę w 

języku węgierskim – listy Pawła, przetłumaczone przez Benedykta 

Komjátiego. Od tego czasu – dopóki na terenie Węgier nie zaczęły 

działać warsztaty drukarskie – węgierskie książki systematycznie były 

drukowane w Krakowie, możemy zatem stwierdzić, że w XVI wieku 

Kraków stał się kolebką węgierskiej książki. 
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W owym czasie nie tylko Kraków był miastem, które Węgrzy chęt-

nie odwiedzali. Docierali także daleko na północ, do Braniewa koło 

Gdańska, gdzie działało słynne kolegium jezuickie. Jednym z Węg-

rów, którzy tam dotarli był Bálint Balassi, który znalazł się w Branie-

wie w trakcie swojego trzeciego pobytu w Polsce, w 1590 roku. Tam-

tejsi jezuici wywarli znaczny wpływ na węgierskiego poetę, który nat-

chniony panującą tam głęboko religijną atmosferą, właśnie tam stał się 

autorem swoich słynnych wierszy religijnych. (Wcześniej Balassi 

zetknął się z literaturą polską i m. in. przetłumaczył na język węgier-

ski psalm Jakuba Lubelczyka z 1558 roku, któremu nadał tytuł Egy 

lengyel ének).  W 1591 roku z Braniewa wysłał do swojego dawnego 

nauczyciela, Jánosa Rimayego swoje łacińskie tłumaczenie dzieła Ma-

chiavellego Discorsi., dzieła, które najprawdopodobniej znalazł w bib-

liotece kolegium, którą znamy z późniejszego opisu innego Węgra, 

Mártona Szepsi Csombora. 

Márton Szepsi Csombor (1594 – przed 1623) z kolei był uczniem 

protestanckiego gimnazjum w Gdańsku. W swoim dziele Europica 

varietas, wydanym w 1620 roku, opisuje mi.in. szkołę braniewską, 

którą odwiedził w trakcie podróży – stwierdza, że od początku istnie-

nia kolegium uczą się tam też uczniowie węgierscy, głównie – jak pi-

sze – przybywający z Siedmiogrodu. Według Szepsi Csombora szkoła 

cieszy się dobrym imieniem, każda „ars” posiada „oddzielne audy-

torium”, szkoła posiada bogatą bibliotekę, w której znajduje się m.in. 

stary rękopis Biblii. Dalej czytamy, że w kolegium w Braniewie w 

każdym roku uczy się dwustu, trzystu uczniów, i że panuje wśród nich 

niezwykła dyscyplina (Csombor 1961: 82–83). 

W XVI i XVII wieku jednym z ważnych obszarów powiązań 

polsko – węgierskich był Siedmiogród. Najpierw za czasów panowa-

nia w Siedmiogrodzie księcia Jánosa Zsigmonda, syna Jánosa Szapo-

lyai i polskiej księżniczki Izabeli (córki Zygmunta Starego). János 

Zsigmond, mimo wskazań swojego polskiego wychowawcy Woj-

ciecha Nowopolczyka, który był przeciwnikiem wolności religijnej, 

pozytywnie odnosił się do działalności siedmiogrodzkich unitariuszy. 

W późniejszych czasach w połowie XVII wieku właśnie Siedmiogród 

dał schronienie wygnanym z Polski arianom i stał się dla nich nową 

ojczyzną. Polscy arianie – Bracia Polscy – prowadzili w Polsce niez-
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wykle bogatą działalność literacką i naukową, czym w dużej mierze 

przyczynili się do wykształcenia się polskiego języka literackiego 

(myślimy tu m.in. o ariańskich przekładach Biblii). Należeli do nich 

tacy wybitni poeci, jak np. Wacław Potocki, którego nadzwyczaj 

bogata spuścizna literacka została odkryta dopiero w XIX wieku. Za 

życia właśnie z powodu jego przynależności do ariańskiego odłamu 

oraz jezuickiej cenzury dzieła tego poety dostały się na listę ksiąg 

zakazanych, nie mogły ukazać się w druku, pozostały w rękopisie, 

nikomu nieznane; Zbigniew Morsztyn, dla którego wyznawana religia 

była najwyższą wartością, z bólem serca opuścił ojczyznę. Inni poeci i 

pisarze: Stanisław Lubieniecki Młodszy, który jest autorem dzieła 

Historia Reformationis Polonicae (Amsterdam 1685), Samuel Gradz-

ki opisał wydarzenia powstania Chmielnickiego, a także walki Pola-

ków z węgierskim księciem Siedmiogrodu Jerzym II Rakoczym w 

1657 roku, Jan Mączyński – autor pierwszego wielkiego słownika ła-

cińsko – polskiego, czy w końcu Szymon Budny – jeden z interpreta-

torów  i tłumaczy oraz wydawca słynnej Biblii Nieświeskiej (1570–

72) i Nowego Testamentu (1574–1589). 

Wyżej wymieniony Siedmiogród stał się płaszczyzną otwierającą 

przed Polakami możliwości działalności kulturalnej, a co za tym idzie 

wydawniczej w XVII i XVIII wieku, kiedy po dekrecie króla Jana Ka-

zimierza z 1658 roku, wypędzającym arian z Polski, stał się dla wielu 

z nich nowym domem. W Siedmiogrodzie dobrze znano Polaków, 

przecież książę Siedmiogrodu, Jan Zygmunt (János Zsigmond), o któ-

rym wyżej była już mowa, zgromadził na swoim dworze wielu 

uczonych i pisarzy polskich. W Siedmiogrodzie polscy arianie osied-

lili się głównie w Kolozsvárze. Tu, a także w innych miejscowościach 

siedmiogrodzkich utworzyli szkoły polskie, które podobnie, jak na 

Spiszu w XV wieku, miały podtrzymywać polskość, i w których 

dzieci i młodzież uczyła się języka polskiego. Bracia polscy prowadzi-

li w Polsce niezwykle aktywną działalność kulturalną i piśmienniczą, 

którą kontynuowali także na wygnaniu.  

W początkowym okresie arianie z Polski starali się utrzymać swoją 

odrębność, jakkolwiek jednocześnie podkreślali, że są jedni z braćmi 

węgierskimi, a różni ich jedynie odmienny język. Na obczyźnie naj-

ważniejszym zadaniem stało się utrzymanie wiary, a przy tym także 
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zachowanie polskości. Temu właśnie służyły założone przez Braci 

Polskich szkoły. W jednym ze szkolnych dokumentów ze szkoły w 

miejscowości Bethlen, pochodzącym z 1713 roku czytamy, że pewne-

mu Lanikowiczowi nakazano, aby nauczał czytania, pisania, a także 

języka ojczystego (Tazbir 1964: 118). W szkole założonej w Ko-

lozsvárze, zadaniem brata Skrzyńskiego było nauczanie dzieci języka 

polskiego dla dobra społeczności polskiej i dla przyszłości. Zadanie to 

zostało rozszerzone również na starszą młodzież. Na synodzie w 1757 

roku nakazano, aby młodych chłopców i panienki poddawać egza-

minowi po każdej niedzielnej mszy świętej, aby młodzież była biegła 

w języku polskim (Tazbir 1964: 119).  Podobnie jak w kolegiach pols-

kich na Spiszu, również w siedmiogrodzkich szkołach posługiwano 

się dramatem szkolnym dla utrzymania tożsamości narodowej pols-

kich uczniów. Widać, że zachowanie polskości, tożsamości narodowej 

było niezwykle istotną sprawą dla braci polskich osiadłych w Sied-

miogrodzie. Dlatego też nabożeństwa odprawiano po polsku, po pols-

ku zapisywano postanowienia synodów, po polsku też robiono wpisy 

do ksiąg kościelnych, z czasem jednak, w końcu XVIII wieku wpisy 

te zaczynają zawierać coraz więcej błędów, co świadczy o stopnio-

wym pogarszaniu się znajomości języka polskiego. 

Mimo usilnych wysiłków siedmiogrodzkich Polaków w drugiej po-

łowie XVIII wieku widoczna jest coraz częstsza ich asymilacja, co 

wynikało częściowo z zawierania mieszanych małżeństw. Obok tego 

coraz większy był nacisk rodzimych unitariuszy na Polaków, aby ci 

posługiwali się językiem węgierskim, chociaż wpisy do ksiąg kościel-

nych w dalszym ciągu wykonywano po polsku, bardzo rzadko używa-

no języka węgierskiego. Wśród polskich arian powszechne było niez-

wykle mocne poczucie przynależności do narodu polskiego. 

W rezultacie działalność braci polskich w Siedmiogrodzie ograni-

czyła się przede wszystkim do prowadzenia polskiego szkolnictwa, w 

przeciwieństwie do tej grupy, która po wygnaniu z Rzeczypospolitej 

znalazła schronienie w Holandii czy Prusach. Najprawdopodobniej 

wynikało to m.in. z tego, że główny trzon emigracji polskiej w Sied-

miogrodzie stanowili plebejusze (polska szlachta ariańska wybrała 

zachód Europy), a działalność naukową czy wydawniczą ograniczały 
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działania cenzurowe kontrreformacji, które także rodzimej ludności 

nie zezwalały na druk. 
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Summary 

The author of the study presents her thoughts regarding Hungarian-Polish 

relations. The well-known proverb on Hungarian-Polish friendship, which is 

already more than a thousand years old, has evolved differently in different 

eras. The study briefly presents the cultural and religious connections of the 

two nations from the old times. Important relations between Poles and 

Hungarians that have influenced their culture and literature could already be 

detected in the Middle Ages. The Renaissance was one of the periods in 

Hungarian and Polish history and cultural history that was richest in mutual 

influences. The author also highlights the importance of educational and 

cultural activities of the Polish Brethren in Transylvania, in the 17th and 18th 

centuries. 
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Rezümé 

A tanulmányban a szerző néhány gondolatát fogalmazza meg a magyar – len-

gyel kapcsolatok tárgyköréből. A – most már – több mint ezeréves közmon-

dásos magyar–lengyel barátság különböző korokban különféleképpen alakult. 

A cikkben a szerző a régi korok magyar – lengyel kulturális és vallási alapú 

kapcsolódásait vázolja fel röviden. Rámutat arra, hogy komoly kapcsoló-

dások voltak már a középkorban, amelyeknek jelentős kihatásuk volt a kultu-

rális, illetve irodalmi élet fejlődésére is. A reneszánsz kor az egyik olyan kor-

szak a magyar és a lengyel történelemben és kultúrtörténetben, amely bővel-

kedett a kölcsönös hatásokban. Érdekes fejezetet jelent a 17. és a 18. század-

ban a lengyel ariánusok – lengyel testvérek – oktatási és kulturális tevékeny-

sége Erdélyben. 
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SZENT TRIVELIUS  

AZ EURÓPAI KERESZTÉNY CIVILIZÁCIÓ 

MEGMENTŐJE 

 

Tütünkov-Hrisztov Jordán – Tyutyunkova Mónika 

 

 
Bevezetés 

A konstantinápolyi 718. évi bizánci–bolgár koalíció sorsdöntő győzel-

me a Kalifátus tengeri és szárazföldi hadereje felett közel hét évszá-

zadra elhárította az iszlám kelet felőli támadásának a veszélyét Dél-

Kelet Európában. Az európai keresztény civilizáció megmaradása a 

VIII. század elején egyrészt a bolgár Tervel kánnak is köszönhető, aki 

718-ban a szárazföld felől szabadította fel Konstantinápolyt az azt 

ostromló arabok 130 ezres serege alól, másrészt Nagy Odónak, aki 

Toulouse-nál 721-ben legyőzte a 10 ezer főnyi arab hadsereget, illetve 

Martell Károlynak, aki 6 ezer főnyi sereggel francia területen 732-ben 

a poitiers-i csatában megálljt parancsolt az arabok nyugat-európai hó-

dító törekvéseinek (Стоянов 2019). Tervel kán világtörténelmi jelen-

tőségű hőstette megihlette a középkori krónikásokat, róla számos 

olasz, német, francia színdarab emlékezett meg, a XIX. századtól 

azonban a nyugati történetírás megfeledkezett róla. A kán életéről sok 

tény ismert, de vannak olyanok is, amelyeket továbbra is homály fed 

és vitát képez a történészek között (Минкова 2018).  

Az első bolgár állam történetírása számos történelmi esemény do-

kumentálásával maradt adós az utókor számára. A korai bolgár feuda-

lizmus történetírásának hiányosságait legjobban Blasius Kleiner feren-

ces szerzetes jellemezte, aki Bulgária latin nyelven írt 1453-ig szóló 

történetének bevezetőjében a következőket írja kutatása nehézségeiről:  

„Úgy tűnt, hogy tövissel teli erdőbe lépek be, amikor eszembe 

jutott, hogy röviden bemutassam a Bolgár Cárság figyelemre 

méltó tetteit, nemcsak azért, mert munkám rendkívül nehéznek 

tűnt, hanem az egykor legvirágzóbb Bolgár Cárságnak még nem 

volt írója, aki az utókorra hagyta volna a világhírű cárok és né-

peinek viharos sorsát, de azért is, mert a külföldi írók, köztük 

főleg a görögök, akik gyakran megtapasztalták a bolgárok hatal-
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mát, keveset beszélnek róluk, és azt hiszem, főleg azért nem, 

mert ez a rendkívül harcos, az írással kevéssé törődő nép hajla-

mosabb volt dicsőséges és méltóságteljes tettekre, mintsem 

leírni azokat.” (Kлайнер 1761/1977). 

Hasonló nehézségekre panaszkodott Paiszij Hilendarski30 is, de ő a sa-

ját korában még nem tudhatott a tarnovói pátriárkai könyvtáráról és 

más rejtett középkori írások létezéséről. A középkori bolgár irodalmi 

emlékek nagy része elpusztult, és ami megmaradt belőlük, azt nagy-

mértékben a konstantinápolyi patriarkátus képviselői átrostálták és 

megsemmisítették, mert a XV. századtól a XIX. századig a görög 

papság irányította a bolgárok egyházi életet (Куев 1979). A jelenlegi 

bolgár történelemről szóló ismereteink főleg külföldi leírásokon ala-

pulnak, ezért a történelemtudósok nagy reményeket fűznek a Vatikán 

levéltáraiban található eddig még nem kutatott, a bolgár korai közép-

korral kapcsolatos források feltárásához.  

A bolgár tudományos történetírás egy-egy korszaka többnyire vala-

milyen politikai befolyás alatt állt. A múlt század elején a turáni esz-

mék uralkodtak benne (vö. Пейковска 2005; Янкова 2020), később a 

szovjet időkben a pánszláv ideológiák hatása alá került, a bolgárok ős-

története pedig ma is számos történelmi vita középpontjában áll.  

Tervel kán életének számos részletét is homály fedi. Nem tudni 

születésének és halálának pontos idejét, meg volt-e keresztelve, nin-

csenek erről elsődleges leírások. Kérdés, hogy valóban kanonizálta-e 

őt a pravoszláv és a katolikus egyház, és ha igen, akkor mikor. Jelen-

leg csak másodlagos információkra támaszkodhatunk.  

A forráskritika alkalmazásával a tanulmány arra keresi a választ, 

hogy mennyire rekonstruálható e korszak történeti múltja.  

- Milyen tudományos érvek és ellenérvek szólnak Tervel kán meg-

kereszteléséről, legenda vagy valóság-e Tervel kán kanonizálása? 

- Részt vett-e Tervel kán Konstantinápoly felszabadításában a máso-

dik arab ostrom alól, vagy fia, Komerszij vezette a bolgár hadakat 

az arabok ellen? 

- Kik azok a titokzatos „nagybácsik”, akiket emlegetnek a Madarai 

lovas sziklaszobor felirataiban? 

 
30 Паисий Хилендарски: История славянобългарска, 1762. 
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A tartalomelemzés során a tanulmány tudományos cikkek, köny-

vek, szakfolyóiratok és internetes források felhasználásával keresi a 

választ a fent megfogalmazott kérdésekre. 

Tervel kán életéről és tetteiről több bolgár forrás is említést tesz, 

például Paiszij Hilendarszki Szláv-bolgár történelme31, a Zografi bol-

gár történelem32, és Szpiridon Gabrovszki33 munkája is, továbbá a Ma-

darai lovasszobor feliratai (vö. Фехер 1928). Az előbbieknél az a pro-

bléma, hogy főleg nyugati forrásokra támaszkodnak és orosz közve-

títéssel kerültek a bolgár történetírásba. Továbbá, meg kell említeni 

azt a bolgár kánok névsorát tartalmazó krónikát – Именник на бъл-

гарските ханове, amely egy 15. és egy 16. századi orosz átiratban 

ismert (az értelmezés problémáiról vö.: Чурешки 2012). 

A görög források között ki kell emelni Hitvalló Szt. Theophanész 

(758–817), illetve I. Niképhorosz konstantinápolyi pátriárka (758–

828) munkáit34. A bizánci krónikákat nem tekinthetjük teljesen objek-

tívnek, mert a bizánciak a bolgárokat barbároknak, betelepülőknek te-

kintették. További fontos forrás az 1972-ben talált Tervel kán korabeli 

pénzérme keresztény felirata (Юрукова 1998).  

A szír források közül figyelemreméltók Szíriai Mihály, antiochiai 

pátriárka (1126–1199) Egyetemes krónikája és az Ismeretlen Szír kró-

nikás feljegyzései.  

A bencések, pálosok, jezsuiták feljegyzései nagy hatással voltak a 

bolgár történetírásra, de egyelőre ezek között sincs hitelt érdemlő bi-

zonyíték Tervel kán megkeresztelésére és kanonizálására. Lehetséges, 

hogy utólag „keresztelték meg és kanonizálták” Tervel kánt? 

 

Történeti háttér 

A Dunai bolgár birodalom már 681. évi megalakulásakor három vi-

lágbirodalom közé, a kazár, az avar és a bizánci birodalom közé éke-

 
31 Паисий Хилендарски: История славянобългарска, 1762.  
32 История вкратце о Болгарословенском народе/Зографска българска 

история, 1760-as évek, ismeretlen szerző munkája. 
33 Спиридон Габровски: История во кратце о болгарском народе словен-

ском, 1792. 
34 Гръцки извори за българската история. София: БАН, 1960. 
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lődött be, fennmaradása érdekében ezek között kellett sikeresen 

egyensúlyoznia (Божилов–Гюзелев 1999).  

Tervel kán a Duló nemzetségből származó államalapító Asparuh 

kán legidősebb fia, a nagy Kubrát kagán unokája, az első bolgár állam 

második uralkodója, aki közvetlenül apja halála után 700. év végén 

került hatalomra. A bolgár történetírás leginkább Vaszil Zlatarszki 

keltezését fogadja el, amely szerint Tervel 701–718 között uralkodott, 

egyes források szerint 721-ben halt meg. Uralkodása idején Bulgária 

stabilizálta helyzetét a Balkánon, országának gyarapodása érdekében 

több alkalommal beavatkozott Bizánc belügyeibe, amivel növelte terü-

leteit (Златарски 1970).  

Első alkalommal a száműzött II. Jusztinianosz (669–711) császár-

nak segített visszaszerezni a trónját. Tervel 15 ezer főt számláló ne-

hézlovasságával 705-ben háromnapos ostrom után győzelemre segítet-

te a száműzött császárt. A győzelem után Tervel kánt ünnepélyesen 

fogadták a császári palotában, megkapta a társcsászári címet és koro-

nát, továbbá Zagore tartományt, arany ajándékban és drága kelmékben 

részesült. A két uralkodó közösen fogadta csapataik győzelmi felvo-

nulását. A sikert a Madarai lovas monumentális szikladomborműve 

melletti felirat dokumentálja35 (Бешевлиев 1988; Москов 1988).  

Három évvel később 708-ban II. Jusztinianusz megszegte a békét, 

megpróbálta visszaszerezni az elajándékozott tartományt és Trákián 

keresztül Anhialoba vonult. Tervel kán a meglepetés erejével megtá-

madta a bizánciak táborát, mielőtt azok még csatasorba álltak volna, 

legyőzve őket sok aranyat zsákmányolt, és a császár alig tudott haza-

menekülni erődje falai mögé36.  

711-ben II. Jusztinianusz hadserege fellázadt, és hadurát, Philippi-

kosz Bardanészt nyilvánította uralkodónak. A császár ismét a kánhoz 

fordult segítségért, aki most csak 3000 lovasból álló kisebb csapatot 

küldött a segítségére, amivel népét elhagyva Jusztinianusz átkelt Kis-

Ázsiába, ahol elfogták és lefejezték (Стоилов 2021). Végül Bardanész 

bevonult Konstantinápolyba, ahol császárra koronázták (Кюмюрджи-

ев 2013). 

 
35 istoria.bg/633/han-tervel 
36 istoria.bg/633/han-tervel 



96 

 

A 711–712 közötti időszakban Tervel ismét beavatkozott a bizánci 

udvar belviszályaiba, betört Kelet-Trákiába és elérte Konstantinápoly 

falait. Ezek a katonai sikerek arra kényszerítették III. Theodoszioszt, 

az új bizánci császárt (715–717), hogy békét keressen, és 716-ban 

aláírjon egy Bulgária számára rendkívül előnyös békeszerződést. A 

szerződés 4. pontja szerint Bulgária minden területi nyereségét meg-

tarthatta. Bizánc éves adó fizetésére vállalt kötelezettséget a kánnak, 

aranyból szőtt ruhákat és vörös színű bőröket ajándékozott. A két or-

szág közötti kereskedelmi szerződésekben a felek arra vállaltak köte-

lezettséget, hogy a tranzitárukat zárjegyekkel és pecsétekkel látják el, 

ezek hiányában az áruk elkobzásra kerülhettek. Ez a szerződés egyben 

katonai és politikai szerződés is volt, amelyet Bulgária és a Birodalom 

egyenrangú félként kötött meg. Ezt a szerződést az új császár, III. 

Izauri Leó (717–741) is megerősítette, amikor 717-ben az arabok szá-

razföldön és tengeren ostrom alá vették Konstantinápolyt37.  

 

Konstantinápoly ostroma 

Az arab kalifátus, kihasználva a bizánci belviszályokat, a VII. szá-

zadban megkezdte Mohamed prófétának a Koránban lefektetett vég-

akaratának kivitelezését. Legfőbb céljuk Bizánc elfoglalásával terjesz-

kedésüket folytatni a kontinens belsejébe, így akarták az iszlámot rá-

kényszeríteni az egész világra egy egységes muszlim világbirodalom 

létrehozása érdekében.  

Miután elfoglalták Egyiptomot, a Földközi-tenger keleti medencé-

jét, és megdöntötték a Szászánidák (Perzsa) birodalmát, Európát vet-

ték célba. Konstantinápolyt 674-ben négy éven át próbálták elfoglalni, 

de a bizánciak a görögtűz bevetésével visszaverték és megsemmisítet-

ték az arab flottát. A második arab ostromig tartó négy évtizedben a 

Kalifátus hétezer kilométer hosszan terjesztette ki hatalmát az Atlanti-

óceántól az Indus völgyéig, így ismét tervbe vették Európa meghódítá-

sát. Most a kontinens két kapuján át támadtak, a Gibraltári szoroson 

711-ben, és a Boszporuszon keresztül 717-ban erős hadsereget indítot-

tak útnak, hogy harapófogóba fogják a kontinens országait (Стоянов 

2019). 

 
37 istoria.bg/633/han-tervel 
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Szíriai Mihály krónikái szerint keleten 717-ben a Kalifátus 5000 

hajóból álló hatalmas flottával és Maszlama ibn Abd al-Malik vezette 

200 ezres haderővel szinte minden oldalról körbe zárta az európai ke-

reszténység legerősebb városát, Konstantinápolyt. Az arab hajóhad a 

tenger felől, a muszlim hadsereg a szárazföld felől zárta ostromgyű-

rűbe a fővárost. A bizánci flotta most is bevetette a görögtüzet, amivel 

döntő győzelmet aratott az arabok hajói felett. A városvédők viszont 

egyre nehezebben boldogultak a szárazföld felől támadó arab seregek-

kel, de ekkor már segítséget kaptak szövetségeseiktől, a bolgároktól.  

Maslama Kis-Ázsiából biztosított hátországgal könnyű sikerek re-

ményében mintegy 30 000 katonát küldött Trákia belsejébe Uhaida 

herceg vezetésével, majd 4 ezer főnyi elitharcossal ő maga is követte 

őket. Legfőbb céljuk az volt, hogy elvágják az ostromlottak esetleges 

utánpótlási útvonalait. A bolgár seregek lebecsülése súlyos hiba volt 

az arabok részéről. Amíg a főparancsnokot saját korábbi bolgár szö-

vetségesei, a muszlim hadseregben szolgáló 12 ezer főnyi macedóniai 

kuberek (a nagybácsikról később esik szó) támadták meg, és kénysze-

rítették menekülésre, addig bolgár földön a dunai bolgárok mértek sú-

lyos vereséget a 30 ezres arab főseregre. „Uhaida Bulgáriába ment, és 

sok katonáját megölték a bolgárok” – olvasható a 846. évi Ismeretlen 

szír krónikájából. A bolgár hadak itt nem álltak meg, üldözőbe vették 

az arabokat, akik alig tudtak elmenekülni konstantinápolyi erődítmé-

nyükbe. Az arabok kénytelenek voltak kettős védőárkot ásni, egyet az 

ostromlottak felé, egyet az északról portyázó bolgárok ellen, így a szá-

razföldön az ostromlók ostromlottakká váltak. Az arabokat a város la-

kói, a szárazföld felől a bolgárok, a tengeren a bizánciak hajói, a ten-

ger túlsó partján pedig a bizánciak felderítői támadták folyamatosan. 

Amikor az araboknak ki kellett menniük élelmet keresni 2000 ember-

nél kevesebben nem mehettek ki. Ilyenkor a bolgárok lecsaptak rájuk 

és lekaszabolták őket, az arabok pedig jobban féltek a bolgároktól, 

mint a bizánciaktól (Стоянов é.n.). 

A krónikák szerint a 718-as tél rendkívül kemény volt, a földet 

több mint három hónapig hó borította. Ahogy az arab táborban elfo-

gyott az ellátmány, szörnyű éhínség tört ki: a katonák megették lovai-

kat, tevéiket és más állataikat, valamint a fák kérgét, leveleit és gyö-

kereit. Elsöpörték a havat a mezőkről, hogy megegyék a zöld hajtá-
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sokat, és állítólag kannibalizmushoz is folyamodtak. Emellett az arab 

hadsereget járványok is pusztították, de a kemény tél ellenére folytat-

ták az ostromot38. 718 nyarán egy döntő ütközetben a bolgárok le-

győzték az arabokat, Hitvalló Szt. Theophanes szerint a bolgárok 

22000 arabot öltek meg az ütközetben, míg Zigebertnél ugyanez a 

szám 30000. Akiket nem kaszaboltak le a bolgárok, vagy nem égettek 

el a kelet-rómaiak a görögtűzzel, azokkal a tél és a járványok végeztek 

(Стоянов 2016). 

A bolgárok 718-as diadala és a frank majordomus, Martell Károly 

tours-i győzelme megakadályozta a muzulmánokat abban, hogy mé-

lyen behatoljanak Európa belsejébe. Tervel kánt kortársai Európa 

megmentőjének nevezték, és Trivellius Teoktiszta néven a keleti és 

nyugati egyház is szentté avatta39.  

Tervel kán 719-ben ismét beavatkozott a Bizánci Birodalom bel-

ügyeibe, mikor a trónfosztott II. Anasztasziosz császár az ő segítségét 

kérte, hogy vissza tudja szerezni trónját. A bolgár kán 360.000 arany-

érmét és egy kisebb hadsereget küldött segítségére. A bolgár seregek 

élén Anasztasziosz Konstantinápolyhoz érkezett, de a város lakossága 

nem segített neki. Ugyanekkor III. Leó egy levelet küldött Tervelnek, 

melyben felhívta az uralkodó figyelmét a békeszerződés betartására, 

valamint arra, hogy a háború helyett inkább a békés utat válassza. Mi-

vel Anasztaszioszt támogatói elhagyták, a bolgár kán beleegyezett III. 

Leó kérésébe, és megszakította kapcsolatait a trónbitorlóval. Elküldte 

Leónak azokat az összeesküvőket, akik úgy gondolták, Pliszkában 

menedékre találhatnak (Стоилов 2021). 

718 után Tervel kán tetteiről nincs információ, de a bolgár kánok 

névjegyzéke (Именник на българските ханове) szerint 21 évig ural-

kodott. Tervel kán aktív és rugalmas nemzetközi diplomáciája, katonai 

ereje és stratégiája nagyban hozzájárult a bolgár állam megerősödésé-

hez a VIII. század első évtizedeiben. A Bizánccal kötött szerződések 

Bulgáriát fontos és független politikai erővé tették Európa délkeleti 

részén40.  

 
38 military-history.fandom.com/wiki/Siege_of_Constantinople_(717–718) 
39 Стоянов 2016; istoria.bg/633/han-tervel 
40 military-history.fandom.com/wiki/Siege_of_Constantinople_(717–718) 



99 

 

Sztojanov szerint a nagy Maslama vezette arab hadsereg 717–718-

es Konstantinápoly elleni ostroma, amely a Kalifátus erőinek vere-

ségével végződött, kulcsfontosságú helyet foglal el a bolgár és az 

európai történelemben. A bolgár kutató úgy véli, hogy a korabeli és a 

modern források közvetlenül vagy közvetve felhívják a figyelmet a 

bolgárok szerepére a kelet-római főváros megmentésében és a Xer-

xész óta legnagyobb ide vonuló ázsiai hadsereg kiűzésére a Balkánról. 

A történész megállapítása szerint a bizánci főváros bukása a kalifátus 

akadálytalan terjeszkedését jelentette volna a Balkán-félszigeten, a bi-

zánci flotta távol tartotta az iszlám erőit Olaszországtól és az Appenni-

nektől. Ebben az értelemben az arab erők felett aratott győzelem 

joggal tekinthető a kereszténység sorsdöntő győzelmének az iszlám 

felett a kora középkorban. Emellett nem csak Martell Károly (718–

741) sikere a mórok felett Poitiers-ben (732), hanem I. Nagy Odo 

aquitániai herceg (688–735) 721. évi toulouse-i győzelme is fontos 

győzelem volt a kereszténységnek az iszlám felett (Стоянов 2016).  

 

Tervel kán megkereszteléséről és kanonizálásáról 

Bozsidar Dimitrov történész szerint Tervelt nagyapja, Kubrát kán 

keresztelte meg, Aszparuh is hitt Jézusban, népére azonban nem erő-

szakolta rá a kereszténységet. Úgy véli, hogy „I. Borisz cár egyszerű-

en felvette és legitimálta a kereszténységet Duna menti Bulgária hiva-

talos és kötelező vallásaként, miközben ennek a kereszténységnek a 

gyökereit a bolgárok többsége és a bolgár arisztokrácia már jóval ko-

rábban átvette, főleg Tervel kán idejében.” (Димитров 2009; Иванов 

2010). 

Tervel kán 705-ben Konstantinápolyban megkapta a kaisar, vagyis 

a Keleti Birodalom császára címet. Ezt a címet kizárólag a keresztény 

császárok kapták, és ez volt az egyetlen eset, amikor a Bizánci Biro-

dalom uralkodója idegennek adott társcsászári címet (Иванов 2010). 

Paiszij Hilendarszki a következőket írta Tervel megkereszteléséről: 

„A latin krónikák pedig azt mondják, hogy Szent Trivelius bolgár ki-

rály 703-ban, röviddel a hatodik ökumenikus zsinat után, keresztelke-

dett meg bolgár népével együtt. A bolgárok 50 évig tartották a jámbor-

ságot, de mivel nem voltak könyveik a nyelvükön, latinul és görögül 

olvastak és írtak. Nem voltak szilárdan megerősítve a hitben, így a 
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bolgár királyok, ha nem is egész nemzet, visszatértek a pogányság-

hoz.”. Szpiridon Gabrovszki és a Zografi bolgár történelem Paiszij Hi-

lendarszkira hivatkozva erősítették meg, hogy Tervel kán áttért a ke-

resztény hitre, kolostort épített Ohrid közelében és Teoktiszta néven 

szerzetes lett. 

A jezsuita rend évkönyveiben Tervelt cézárként említik Tribelius 

néven, anélkül, hogy említésre került volna, hogy ortodox-e vagy sem. 

A jezsuita könyvek elbeszéléséből világosan került említésre, hogy a 

nyugati egyház Triveliust szent királyként kanonizálta. Hasonló leírást 

adott írásaiban Caesar Baronius római bíboros és Mavro Orbini ragu-

zai apát is (Заимова 2011). 

Marco Antonio Cocio Sabelico világtörténelmi könyvében, az En-

neades sive Rhapsodia többször is említi Tervelt Trebellius néven. 

Tervel bolgár kán idejéből fennmaradt egy pecsétgyűrű, amelynek 

felirata így szól: „Szűz Mária, segítsd Tervel császárt”, a hátoldalon 

pedig egy kereszt látható. Ivanov szerint a pecséttanban jártas szakem-

berek határozottan állítják, hogy ez bizonyosság Tervel ortodox ke-

reszténységéről (Иванов 2010). Bakalov szerint Tervel kán pecsétjén 

a kereszt nem mérvadó, mert az Omurtag kán aranyérmén is meg-

található, akiről tudható, hogy nem volt keresztény (Бакалов 2013). 

Raia Zaimova szerint Tervel kán katolikus hite nyomon követhető 

a korabeli és reneszánsz kori írásokban, a tudós külön-külön vizsgálja 

a bolgár, a görög, a bencések, a jezsuiták, az ortodox és a bolgár kato-

likus forrásokat (Заимова–Тъпкова 2005).   

Ljudmila Doncseva régész viszont kételkedik abban, hogy Tervel 

kánt megkeresztelték, véleménye szerint, ha igen, akkor annak írásos 

nyoma kellene, hogy legyen, mint ahogy volt Borisz-Mihail megke-

resztelésekor (Минкова 2018).  

 

Részt vett-e Tervel kán Konstantinápoly felszabadításában a má-

sodik arab ostrom alól, vagy fia, Komerszij vezette a bolgár hada-

kat? 

Hitvalló Szt. Theophanész szerint Bizánc a 716-os békeszerződést 

Komerszijjal kötötte meg, akinek a Madarai lovas felirata szerint a bi-

zánciak éves adót fizettek, akit ma már hivatalosan is Tervel utódjá-

nak tekintenek, de Teophanész 719-ben, amikor a bizánci korona 
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egyik esélyese színre lépett, Tervelhez fordult segítségért. Ezért na-

gyon valószínű, hogy Komerszij Bulgária társuralkodója és Tervel fia, 

akivel uralkodása idején valamikor megosztotta hatalmát. Komerszij 

neve nem szerepel a bolgár kánok névjegyzékébеn, annyit lehet tudni 

róla, hogy a Duló uralkodó családból származott, 28 évig uralkodott és 

Tervel közvetlen utódja (Иванов 2010).   

 

Kik azok a titokzatos „nagybácsik”, akiket emlegetnek a Madarai 

lovas sziklaszobor felirataiban? 

670–680 környékén Kuber kán, Kuvrat bolgár kán fia, Aszparuh 

testvére, Tervel kán nagybátyja által vezetett óbolgár törzsek érkeztek 

a Kárpát-medencébe, az akkori avar birodalomba. Eleinte Pannoniá-

ban telepedtek le, később továbbálltak mai Észak-Macedónia területé-

re, ahol a Dunai Bulgária mellett egy másik, kisebb Bulgáriát hoztak 

létre.  Kuber kán 12 ezer fős serege eleinte Maslama szolgálatában állt 

Konstantinápoly ostromakor, de később Trákiában az arab nagyvezér 

ellen fordultak és megfutamították seregét. A Madarai lovas felirata a 

705-ben Tervel kán és II. Jusztiniánosz által kötött szövetségi szerző-

déssel kapcsolatban a következőket írja: „… a bolgárokhoz… Tervel-

hez jött. Thesszaloniki nagybátyáim nem hittek az orrmetszett (vasor-

rú) császárban, és falvaikba vonultak… a terveli szerződés révén a 

császár arkhónja… 5 ezret adott és velem jól győzött…” (Фехер 

1928; Бешевлиев 1988; Тодорова – Киряков é.n.). 

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a madarai lovas szobrát a 

bolgár-törökök főistene, Tengri emlékére Tervel uralkodása alatt épít-

tették. Célja az volt, hogy emléket állítson a bizánciak felett aratott 

győzelemnek, édesapjának, Aszparuhnak, és a bolgár államot dicsőít-

se. Az emlékműről először Kánitz Felix magyar származású geográfus 

írt 1872-ben, Fehér Géza történész 1924-ben fejtette meg a feliratok 

egy részét, megállapítva, hogy a sziklaszobor Tervel kánt ábrázolja, de 

említésre került utódja, Komerszij is (Фехер 1928; Бешевлиев 1988; 

Тодорова–Киряков é.n.). 

 

Összefoglalás 

Zaimova és Sztojanov írásaiból egyértelműen megállapítható, hogy 

Tervel kán dicsősége, bár görög leírások alapján jutott el Nyugat-Eu-
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rópába, nagyobb hírnévnek örvendett a római katolikus történetírás-

ban, mint a bizánciban. A VIII–XVII. századi olasz, francia, német 

történetírásban és irodalomban Tervel számos regény, elbeszélés főhő-

se. A szerzők szerint ennek az az oka, hogy a római katolikus egyház 

a bolgár kereszténységben a bizánci egyház egyfajta ellenzékét látta. 

Zaimova szerint Nyugaton Tervel népszerűsége sokszorosan túlszár-

nyalta a kereszténységet hivatalosan felvevő Borisz-Mihail-ét, akinek 

élettörténetét Tervelre próbálták rátestálni: miután felvette a keresz-

ténységet szerzetesnek állt, átadva a fiának a koronát, de amikor az el-

sőszülött fia megpróbált visszatérni a régi pogány szokásokhoz, 

visszajött – megvakíttatta a fiát, majd a koronát másik fiának adta át 

(Заимова 2011; Стоянов 2016).  

Tervel kán a középkori krónikák népszerű hőse volt, számos olasz, 

francia, német színdarab központi figurája, majd a XIX. század táján 

hírneve megkopott, elfelejtődött.  

A bolgár, a görög, a szír, az örmény és a katolikus történetírás 

egyelőre nem tud bizonyítékokat szolgálni arra vonatkozóan, hogy 

Tervel kánt mikor és hol keresztelték meg, illetve mikor kanonizálták. 

Ezek kiderítésére további kutatások szükségesek, és a bolgár történé-

szek egybehangzó véleménye szerint a Vatikán irattáraiban és könyv-

táraiban kell a választ keresni. Már csak azért is, mert Konstantinápoly 

1453 évi eleste után a kelet-római császárság történetírása a Földközi-

tenger nyugati részébe költözött (Заимова é.n.).  

2011. április 27-én Madara faluban Trivelius Teoktiszta (Tervel 

kán) tiszteletére templomot emeltek, ez Bulgária első temploma, ame-

lyet a szent tiszteletére építettek.  
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Summary 

The fateful victory of the Byzantine-Bulgarian coalition of Constantinople in 

718 over the Caliphate's naval and land forces averted the danger of Islam's 

attack in south-eastern Europe for nearly seven centuries. The survival of 

European Christian civilization at the beginning of the 8th century could also 

be credited partly to the Bulgarian Tervel Khan, who liberated Constan-

tinople from the 130,000-men Arab army on the mainland in 718 and partly 

to Odo the Great who defeated the army of a thousand arabs in French ter-

ritory in 732, and partly to Charles Martel who defeated the arabs in the 

battle of Poitier thus putting a stop to the Arab conquest of Western Europe. 

Tervel Khan's work of world historical significance inspired medieval 

chroniclers, and many Italian, German and French plays commemorated him 

in the 19th century. From the 19th century, however, the Western chronicles 

forgot about him. There are many known facts about the life of the Khan, but 

there are also some that are still obscure and controversial among historians. 
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Резюме 

Съдбоносната победа на Константинополската византийско-българска 

коалиция през 718 г. над военноморските и сухопътните войски на Ха-

лифата предотвратява опасността от нападение на исляма в Югоизточна 

Европа за близо седем века. Оцеляването на европейската християнска 

цивилизация в началото на VIII век се дължи от една страна и на бъл-

гарския хан Тервел, който освобождава Константинопол от 130-хилядна 

арабска армия на континента през 718 г., а от друга страна на Одо Вели-

ки, който през 721 г. при Тулуз побеждава 10 хилядна арабска армия, и 

на Карл Мартел, който с около 6 хилядна войска спира арабското на-

шествие на френска територия при Поатие през 732 г. Делото на хан 

Тервел е със световно историческо значение и вдъхновява средновеков-

ните хронисти, много италиански, немски и френски пиеси го възпоме-

нават. От 19 век  обаче западната хроника го забравя. Известни са много 

факти за живота му, но има и такива, които все още не са ясни, и по кои-

то спорят историографите. 
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SZENTENDRE – WIZERUNEK I SŁOWIAŃSKA 

TOŻSAMOŚĆ MIASTO SIEDMIU WIEŻ 

 
Várnai-Cavaleiro Luca 

 

 
Celem artykułu jest krótkie przedstawienie słowiańskich grup etnicz-

nych, które od kilkuset lat żyją w leżącym nieopodal stolicy Węgier 

mieście Szentendre, od czasu ich osiedlenia się na tym terenie, biorąc 

pod uwagę ich kulturę, zwyczaje religijne i ludowe, gospodarcze, z 

głównym naciskiem na te, którę pełnią ważną rolę w kulturalnym 

życiu miasta również obecnie, w XXI wieku. 

Stawiając sobie pytanie, dlaczego artykuł zajmuje się akurat miesz-

kańcami Szentendre, skoro, jak wynika to z historii Węgier, na terenie 

całego kraju można znaleźć ślady innych mniejszości narodowych, 

pragnę nadmienić, że wielojęzyczność i wielokulturowość miasta 

zawsze odróżniały je od innych miast, tworząc szczególną atmosferę 

prawie we wszystkich jego okresach. Jest to widoczne i dla Węgrów, i 

dla cudzoziemców odwiedzających Szentendre, tak w przeszłości, jak 

i współcześnie. 

Artykuł nie omawia wszystkich grup etnicznych zamieszkałych w 

Szentendre, skupia się jedynie na grupach słowiańskich, nie przedsta-

wia też szczegółowych danych odnośnie dokładnej liczby ich miesz-

kańców oraz zmian tej liczby.  

W pracy nad artykułem wykorzystano materiały Muzeum Feren-

czyego w Szentendre, m.in. tom pt. Kép, önkép, múltkép (Obraz, to-

żsamość, obraz przeszłości), wydany w 2014 roku pod redakcją Erdősi 

Péter – Majorossy Judit, a głównie z artykułu pod tytułem Nyelvek, hi-

tek, ítéletek. Szentendre etnikai képe a 19–20. század fordulóján 

(Języki, wiara, opinie). Obraz etniczny Szentendre na przełomie XIX i 

XX wieków) autorstwa Barna Ábraháma. 

Tłumaczenie na język polski cytowanych fragmentów zostało wy-

konane przez autorkę niniejszego artykułu. 
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Szentendre, miasto siedmiu wież 

Leżące nad Dunajem miasto Szentendre, znajdujące się 20 km na 

północ od Budapesztu, w roku ostatniego spisu ludności (2011) liczy-

ło 25 963 osób. Miasto jest południową bramą architektoniczną i kra-

jobrazową Zakola Dunaju. Liczba mieszkańców wciąż rośnie, w roku 

2021 wynosiła już około 28 000 osób. W dzisiejszych czasach Szent-

endre jest atrakcyjnym dla turystów ośrodkiem wypoczynkowym oraz 

centrum kulturalnym i artystycznym. Idąc krętymi, brukowanymi ul-

iczkami w sercu starego miasta znaleźć można niezliczone muzea, ka-

wiarnie, restauracje, księgarnie, a także targ miejscowych sprzedaw-

ców. Szentendre w różnych okresach nosiło różne nazwy – nazywano 

je „miastem Serbów”, „miastem baroku”, „miastem malarzy”, mias-

tem siedmiu wież, a także miastem kupców lub miastem muzeów. 

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1009, ale tereny 

Szentendre były zasiedlone dużo wcześniej – szacuje się, że od ok. 20 

tysięcy lat. Mieszkali tutaj Illyrowie, Erawiskowie i Celtowie, a I wie-

ku n.e. okolicę podbili Rzymianie. 

Po opuszczeniu tych terenów przez Rzymian przez okolice Szent-

endre przewinęły się różne plemiona i ludy. W IX wieku osiedlili 

się tu Węgrzy. Nazwa miejscowości pochodzi od kościoła św. And-

rzeja. 

W średniowieczu do miasteczka zaczęli przybywać Serbowie – 

uchodźcy uciekający ze swojego kraju, podbijanego przez Turków. 

Pierwsza fala przybyszów miała miejsce po bitwie na Kosowym 

Polu w 1389 roku, następna w XVI wieku, po upadku Belgradu. 

Wkrótce potem Węgry także znalazły się pod turecką okupacją, Ser-

bowie jednak pozostali w mieście, tworząc silne skupisko słowiańskie. 

W XVIII wieku Szentendre nadal pozostawało enklawą narodo-

wościową – w 1720 roku 88% mieszkańców stanowili południowi 

Słowianie, miasto zamieszkiwali również Niemcy, Słowacy Grecy 

oraz Żydzi. Z tego okresu pochodzi znaczna część zabytkowej zabu-

dowy – barokowe budynki z elementami charakterystycznymi dla po-

łudniowej Europy i prawosławne świątynie. Jedną z podstaw gospo-

darki miejscowej ludności stała się uprawa winorośli – miasto było 

centrum winiarstwa w środkowych Węgrzech. 
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W XIX wieku część Serbów zaczęła wracać do odzyskującej nie-

zależność ojczyzny. Ich liczba spadła do 20%, a na ich miejsce przy-

bywali przybysze ze Słowacji oraz Węgrzy. Niektóre cerkwie zamie-

niono na kościoły katolickie lub ewangelickie. 

W XIX wieku Węgry były pod względem etnicznym krajem dosyć 

barwnym. Także Szentendre charakteryzowała a religijna oraz języko-

wa różnorodność. Według katolickiego canonica visitatio z roku 

1811, do parafii Szentendre należała ludność czterech narodowości: 

Niemcy, Węgrzy, Dalmatyńczycy i Słowacy (germanicum, hungari-

cum, illyricum et slavicum)41.  László Német, proboszcz katolicki tak 

pisał w 1925 roku: „Ludność Szentendre to obraz Monarchii Austro-

Węgierskiej. Jest to naród bardzo pomieszany, najmniej jest tu czys-

tych Węgrów. Życie parafii, a w szczególności nabożeństwa charak-

teryzuje wielojęzyczność.” (Katonáné Szentendrey 1996: 84. Cytuje: 
Ábrahám 2014: 103) 

Podobnie widział Szentendre pisarz Viktor Szombathy, którego 

opis pochodzi z 1924 roku. Pisał o zakurzonym miasteczku, z krętymi 

uliczkami, o „dziwnej chaotycznej zabudowie”, a szczególnie dziwne 

wydawało mu się to, co słyszał: „(…) nie rozumiem ani słowa co 

najmniej połowy mieszkańców, na wąskim targu mówili po serbsku, 

ledwo rozumiałem też ten szwabski dialekt, który tutaj słyszałem. Sło-

wacki też nie brzmiał tak, jak u mnie w domu w Gömör. Na tarasie 

restauracji rozmawiali jacyś starsi ludzie, stąd dochodziły do mnie po-

jedyncze wyrazy dalmatyńskie i niemieckie, a w głębi ktoś ćwiczył na 

tamburze” (G. Sin 2000:78. Cytuje: Ábrahám: 2014:103) 

W dalszym ciągu artykułu omówione zostaną słowiańskie grupy 

narodowościowe osiedlone w Szentendre: Dalmatyńczycy, Serbowie, 

Słowacy, i także Polacy. 

  

Dalmatyńczycy 

Jakoże artykuł skupia się na słowiańskich grupach etnicznych, naz-

wa omawionych w niniejszym podrozdziale grup etnicznych może 

być myląca, w związku z tym wymaga dalszego tłumaczenia – grupy 

przybywające do okolic Szentendre, wspomniane jako Dalmatyńczycy 

 
41 Według arykułu Ábraháma slavicum (= szláv w języku węgierskim) wymienione w 

canonica visitatio odnosi się do Słowaków. 
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są mieszanką – prawdopodobnie – Illyrów, Buniewców oraz innych 

grup południowosłowiańskich (np. chorw.: Šokci; serb.: Шокци). 

Dostępne źródła świadczą o tym, że byli to południowi Słowianie o 

wyznaniu katolickim. Język używany przez owych przybyszów był ję-

zykiem południowosłowiańskim – jak widać to na nagrobkach na 

cmentarzu w Szentendre. W źródłach konsekwentnie używane są wy-

razy: język dalmatyński oraz Dalmatyńczycy, ponadto potomkowie 

tych grup etnicznych do dnia dzisiejszego używają tych wyrazów w 

stosunku do siebie. Z racji tego, w dalszym ciągu artykułu używane 

będą więc wyrazy: język dalmatyński oraz Dalmatyńczycy. 

Według kroniki parafii, w należacym do żupanii zadarskiej Benko-

wac, w czasie okupacji osmańskiej w Bośni, Buniewcy zaczęli ma-

sowo uciekać do Dalmacji. Najpierw do okolic Splitu i Klisa, a potem 

dalej w kierunku północy, między innymi do Szentendre. Stąd oraz z 

Knin, Zadaru i Trogiru pochodzi prawdopodobnie dalmatyńska oraz 

buniewska populacja Szentendre. Najprawdopodobniej zamieszkali na 

północ od centrum miasta, na wzgórzu Szamárhegy.  

Uchodźcy z południa zajmowali się rolnictwem, a głównie uprawą 

winorośli, od nich pochodzi gatunek winogron kratosija, podstawa so-

czystego wina. Dzięki uprawie winorośli miasto znacznie się wzboga-

ciło. Dalmatyńczycy zajmowali się również przemysłem. Warto zwró-

cić uwagę na to, że mieszkańcy wzgórza Szamárhegy odegrali 

znaczną rolę w powstawaniu konfraterni i cechów w Szentendre. 

Dla Dalmatyńczyków bardzo ważne było utrzymanie swojego ję-

zyka i obyczajów. W tym czasie o rozwój duchowy wiernych dbali 

bośniaccy franciszkanie (Bosna Argentina/Bosnae Srebreniace), w 

związku z tym życie religijne przybyłej z Południa ludności odbywało 

się w języku południowych Słowian. Po oblężeniu Budy (1868) para-

fie w Budzie i okolicy przejęli jezuici, jednak bośniaccy franciszkanie 

dalej wykonywali swoje duchowne posłanie wśród słowiańskiej lud-

ności, dzięki czemu język dalmatyński pozostał w pieśniach, kate-

chizmach oraz księgach ewangelickich. W Budzie wydrukowano trój-

języczny modlitewnik dla mieszkańców Szentendre, którego najwięk-

szą część stanowił tekst dalmatyński. W roku 1903 powstało stowar-

zyszenie pogrzebowe i zapomogowe Dalmatinsko Bratinstvo, które 

przedstawiło Pasję w języku dalmatyńskim. Mimo silnej tożsamości 
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etnicznej, w XX wieku nowe pokolenie, urodzone już na tym terenie 

uważało się raczej za Węgrów. Język dalmatyński w latach 1930. był 

językiem „wzgórza” (Szamárhegy), oraz językiem osiedla dalmatyń-

skiego (Dalmacijanska Mala) Był to język, którego używały między 

sobą starsze kobiety pochodzenia dalmatyńskiego, niemieckiego i sło-

wackiego (Mandić 2006: 135–137; Ábrahám 2014: 104–105). 

Oprócz posługiwania się językiem dalmatyńskim w kościele, Dal-

matyńczycy również utrzymali swoje obyczaje związane z kościelny-

mi uroczystościami oraz zwyczaje ludowe, związane z etapami ludz-

kiego życia: gałąź Barbary na wigilijnym stole, która symbolizuje od-

nawiane życie, kiełkowanie pszenicy, ścielenie słomy, co ma przypo-

minać żłóbek betlejemski, panjak, czyli zwyczaj palenia pni, 25 grud-

nia poranna msza – pasterka. Do typowych dalmatyńskich zwyczajów 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia, kultywowanych także 

przez Dalmatyńczyków z Szentendre, należy zaliczyć przyjmowanie 

trzech wielkich pni, wykonywanie żłóbka oraz palenie świec. Trzy 

wielkie pnie przynosi się w wigilijny wieczór do domu i stawia na 

palenisku, symbolizuje to Trójcę Świętą. Następnie od ich ognia zapa-

la się wszystkie świece, które są tradycyjnym elementem chor-

wackiego Bożego Narodzenia. Oznaczają przebudzenie się przyrody 

oraz światło. 6 stycznia, w święto Trzech Króli odbywał się pochód z 

gwiazdami. Osiedli w Szentendre potomkowie Dalmatyńczyków 

strzegli także „skrzyni dalmatyńskiej”, zawierającej „skarby” – to 

zwyczaj, którego w dawnej ich ojczyźnie już się nie kultywuje.  

Jednym z najważniejszych świąt jest Ivan Dan, czyli zwyczaje 

związane z nocą świętojańską (inaczej dzień Jana Chrzciciela), jak 

m.in. skoki przez ogień (podobne do polskich zwyczajów, związanych 

z tym dniem). Tradycja obchodów nocy świętojańskiej (Ivan Dan) w 

Szentendre pochodzi właśnie od tutejszych Dalmatyńczyków. Zgod-

nie z ich wierzeniami ten, kto w magiczną noc świętojańską przesko-

czy ogień, obroni się przed chorobami, rozżarzy miłość, a ogień świę-

tojański na zawsze połączy ze sobą pary kochanków. W dniu tym – 

jak wyżej wspomniano – obchodzi się też jedno ze świąt katolickich, 

święto Jana Chrzciciela. Dzisiaj Ivan Dan kojarzy się już tylko z zaba-

wą, wyśmienitymi potrawami, dobrym winem i ciepłym latem. Nies-

tety, z początkiem lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku dawne trady-
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cje chorwacko-dalmatyńskie zaczęły zamierać. Co prawda na Szamár-

hegy wszyscy jeszcze znali język dalmatyński i dawne zwyczaje, ale 

już wtedy od około dwudziestu lat nie obchodzono nocy świętojań-

skiej. Ivan Dan żył już tylko we wspomnieniach z dawnych lat. Miej-

sca, gdzie dawniej odbywały się tradycyjne skoki przez ogień i zaba-

wy, zostały rozparcelowane, pobudowano na nich domy mieszkalne i 

nie było w tym czasie takiej siły czy osobistości, która potrafiłaby zor-

ganizować wspólne działania dla podtrzymania tradycji. Z czasem 

jednak nastąpiło pewne ożywienie, pojawiło się znowu zainteresowa-

nie dawnymi dalmatyńskimi tradycjami (przede wszystkim ze strony 

pracowników Muzeum Ferenczyego). Szczególne zasługi odniosła w 

tej dziedzinie Éva Drobilits Tüskésné, która zdawała sobie sprawę z 

tego, że jeżeli nie zacznie się uwieczniać, spisywać, nagrywać daw-

nych pieśni, wierszyków, jasełek betlejemskich, kolęd, zwyczajów 

związanych z Ivan Dan, to one bezpowrotnie zaginą. W krótkim 

czasie pojawiało się coraz więcej publikacji zajmujących się dalma-

tyńskimi zwyczajami w Szentendre, zainteresowanie wzrastało, czego 

ukoronowaniem był odpust świętojański 24 czerwca 1977 roku, który 

przyniósł duży oddźwięk. Éva Drobilits Tüskésné była motorem dzia-

łań, których celem była pielęgnacja tradycji dalmatyńskich w Szenten-

dre, do końca życia niezmiernie zaangażowana, do śmierci utrzymując 

swoją dalmatyńską tożsamość reprezentowała Dalmatyńczyków z 

Szentendre.42 

Potomkowie Dalmatyńczyków według spisu ludności są wliczeni 

do mniejszości chorwackiej. Pięlegnowaniem ich tradycji i kultury 

zajmuje się Samorząd Mniejszości Chorwackiej w Szentendre. 

 

Serbowie 

Najwięcej źródeł historycznych o grupach etnicznych, które osied-

liły się w Szentendre znaleźć można odnośnie Serbów. Ich pojawienie 

się na terenie Szentendre przypada na czas wielkiej wędrówki Serbów 

 
42 Szamárhegy – Magarceva brdo. Egyedi kiadvány Ivan Dan alkalmából. Ki-

adja: Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. www.szentend-

re. hu/wp-content/uploads/2021/06/szamarhegy2021-MAGYARplakat-olvas-

ni. qxd_.pdf 
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w roku 1690 (velika seoba).43 Przybyło tu wtedy z różnych rejonów 

Bałkanów, zniszczonych przez Turków, co najmniej sześć tysięcy 

osób, między innymi z Kosovo (Kosovo, Metohija), Macedonii, Mos-

kopolje, Požarevac, Ćiprovac i Opovac. W ten sposób Szentendre sta-

ło się na dłuższy czas centrum Serbów na węgrzech. Jakov Ignjatović 

wybitny serbski pisarz i publicysta, urodzony w Szentendre tak pisze: 

„Zostali porozrzucani po Węgrzech. Ci najlepsi, najbogatsi trafili do 

Szentendre, do Budy i w jej okolice. Patriarcha wraz z tysiącami Ser-

bów, jak nowy Aeneas, założył osadę Szentendre…” (Ignjatović 1952 

[1875]: 28. Cytuje: Ábrahám 2014: 107). 

Początkowo patriarcha Čarnojević (III. Arsenije Čarnojević), prze-

wodnik osadników i duchowni mieszkali w Izbég (na terenie dzisiej-

szego osiedla Izbég).44 Należy zwrócić uwagę, że serbski odpowied-

nik Zbeg znaczy uciekinier/uchodźca. Później Serbowie zamieszkali 

również na terenie Szentendre. Tutaj przechowywali relikty księcia 

Lazara Hrebeljanovića (nazywanego również carem), który zginął w 

bitwie na Kosowym Polu (1389). Mimo że relikty później zostały 

przewiezione do starej ojczyzny do klasztoru Monastera Rawanica w 

Vrdniku, to serbska drewniana cerkiew greckokatolicka, w której je 

przechowywano, stała aż do początku XX wieku nad Dunajem w 

Szentendre. Dziś w tym miejscu stoi krzyż świętego cara Lazara (węg. 

Szent Lázár keresztje), a plac został nazwany jego imieniem w latach 

1970. (Lázár cár tér) (Ignjatović 1952 [1875]. Cytuje: Ábrahám 2014: 

107). Jest to miejsce pielgrzymek dla Serbów pielęgnujących swoje 

tradycje aż do dzisiejszego dnia. Co roku w czerwcu organizowane są 

w Szentendre uroczystości upamiętniające przeszłość, odbywają się 

one w tym samym czasie, kiedy w wyżej wymienionej miejscowości 

Vrdnik ogranizowany jest odpust. 

Biskup eparchii budzińskiej, jednej z eparchii Serbskiego Kościoła 

Prawosławnego – według Ábraháma – początkowo rezydował w Iz-

bég. Siedziba biskupia później została przeniesiona do Szentendre, na-

stępnie do Budy (1739), natomiast w latach 1770. w Szentendre 

 
43 według niektórych źródeł Serbowie prawdopodobnie przybyli do miasta 

już wiele wcześniej, między 1424 a 1428 rokiem. Więcej na ten temat: 

Ábrahám 2014: 107. 
44 Izbég wcześniej był osobną osadą, później został dołączony do Szentendre. 
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została zbudowana rezydencja letnia, w której biskup spędzał dużo 

czasu. W końcu roku 1944 Szentendre znów zostało siedzibą Eparchii 

budzińskiej (Katonáné Szentendrey 1996: 167; Ábrahám 2014: 107). 

Uchodźcy, przybywający z różnych – wyżej już wspomnianych – 

regionów, utrzymując bałkańskie tradycje i zwyczaje, osiedlili się w 

oddzielnych dzielnicach, w tak zwanych mahalach i w każdej z nich 

budowali własne cerkwie. Tak powstała „serbska Jerozolima”, czyli 

Szentendre o siedmiu wieżach: 1) Izbég: a Cerkiew Zejścia św. Ducha 

(Zbeška crkva); 2) Katedra biskupia pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny (cerkiew Belgradzka/ Beogradska crkva); 3) 

Cerkiew Przemienienia Pańskiego – wzniesiona przez bośniackich 

garbarzy (Preobraženska/Tabačka); 4) barokowa cerkiew Opovačka; 

5) Cerkiew Zwiastowania w stylu rokoko z bogatą kolekcją ikon, z 

połowy XVIII wieku, obecnie greckokatolicka (Blagoveštenska/ 

Grčka); 6) kościół katolicki pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, naj-

starszy w mieście, zbudowany przez złotników na przełomie XIII i 

XIV wieku (początkowo kościół pod wezwaniem św. Mikołaja), zna-

ny jako kościół Ćiprovačka, oraz 7.) cerkiew archaniołów Michała i 

Gabriela z XVIII wieku, powstała w miejscu pierwszej drewnianej 

cerkwi, znana jako cerkiew Požarevačka (Katonáné Szentendrey 

1996: 168–170; Ábrahám 2014: 107).  

Serbowie byli w Szentendre zawsze widziani jako gorliwi wierni. 

Świadczyła o tym ilość darowizn na rzecz budowy cerkwi, stawiania 

krzyży oraz zwyczaje ludowe, z których wiele pielęgnowanych jest do 

dzisiejszego dnia, na przykład: zawieszanie na bramach w dniu św. 

Jana żółtych wieńców, które miały odżegnywać zło. W szczególności 

ważną tradycją dla Serbów z Szentendre i okolic jest słynny serbski 

odpust, który według starego kalendarza przypadał na 6 sierpnia, a 

według nowego na 18 sierpnia. O wybuchających tu z wielką siłą 

przeżyciach religijnych pisano w artykule z końca XIX wieku, który 

ukazał się na łamach pisma Szent-Endre és vidéke (Szent-Endre i oko-

lice). Czytamy w nim o nastroju wielkiej pobożności, który ogarniał 

setki przybyłych do Szentendre wiernych, ludzi „cierpiących na ciele i 

duszy”, modlących się gorliwie do cudotwórczej Matki Bożej: 

«„setki ludzi padają na kolana (przed ikoną Matki Bożej), ocze-

kując pocieszenia, wyciągają ramiona ku niebu, śpiewając: O! 
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Wspomóż nas Mario! Dziewice o bladych twarzach zaciskają 

dłonie na piersiach, dopóki perliste łzy nie wytoczą się z roz-

żarzonych oczu, a ich płacząca dusza nie odczuje ulgi”.Biskup 

wszedł z pompą książęcą przy odgłosie dzwonów, brzmiących z 

wszystkich cerkwi greckokatolickich, rozpoczęła się msza świę-

ta, po czym nastąpiła procesja – zaczynająca się poświęceniem 

kiści winogron, z których tradycyjnie każdy wierny otrzymał po 

jednej. Potem biskup oddalił się w stronę budek z kołaczami, 

wyrobami cukierniczym i owocami. Wieczorem były nieszpory, 

ale młodzież była już niecierpliwa: „aż wreszcie zabrzmiały du-

dy, rozległ się śmiech, dorodni młodzieńcy, szykowne mężatki i 

serbskie dziewczęta o błyszczących oczach zaczęli tańczyć 

„kolo” i bawić się z niepohamowaną wesołością, czego kres 

oznaczał dopiero zmierzch.” A potem w auli serbskiej szkoły 

zebrała się miejska inteligencja, tam również tańczyli „kolo”, co 

z radością obserwowali także uszczęśliwieni starsi. A w nocy 

mężczyźni w towarzystwie cygańskich muzyków ruszyli, by 

śpiewać serenady.»45  
Serbowie w Szentendre imali się różnych zawodów: znajdowali 

pracę w rozwijającym się w mieście przemyśle tekstylnym, skórza-

nym, drzewnym, pracowali jako kowale, młynarze, złotnicy, marynar-

ze, itp. Dzięki tej wszechstronnej działalności gospodarczej Serbów w 

XVIII wieku Szentendre stało się miastem znanym nawet w dalekich 

okolicach, a liczne rodziny serbskie znacznie się wzbogaciły i otaczał 

je wielki szacunek: Zuczay, Popovits, Pavlovits, Sivkovits, Margarito-

vits, Ignjatović, Dumtsa/Dumča i inne. Dobrze widać to w słynnej po-

wieści Jakova Ignjatovića pod tytułem Vasa Respekt: „[…] pracowici 

Serbowie z Szentendre szybko zaczęli budować domy, zbudowali sie-

dem cerkwi , szkołę, (…), wykarczowali lasy w okolicznych górach, na 

ich miejscach powstały winnice, w których rodziła się salaxia, mał-

mazja i nektar; byli to prawdziwi synowie Metohiji. Rozwijał się han-

 
45 Csupits Kornél: Probrazséni. [Búcsú 30 év előtti daliás időkből Szent-

Endrén augusztus 18-án]. Szent-Endre és vidéke, 1899. Augusztus 20. 1-

3. Cytuje: Ábrahám 2014: 108. 
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del. Patrycjusze z Szentendre nie są leniwi, dobrze są znani na jar-

markach w Lipsku i Krakowie.” (Ignjatović 1952 [1875]: 28, Cytuje: 

Ábrahám 2014: 109) 

Rozkwit Szentendre przypada na wiek XVIII. Obok wszystkich 

wymienionych wyżej zawodów głównym źródłem bogactwa społe-

czeństwa serbskiego była jednak uprawa winorośli – jak już to wspo-

mniano w przypadku Dalmatyńczyków. Kultura uprawiania winorośli 

przyczyniła się do opłacalności produkcji wina czerwonego, wielu 

robotników sezonalnych mogło tu znaleźć pracę. Winnice stanowiły 

najważniejszy majątek tutejszej ludności przez półtora stulecia.   

Oprócz przemysłu i uprawy winorośli, w XVIII wieku Serbowie 

prowadzili również żywy handel. W 1698 roku powstało w Szent-

endre Serbskie Towarzystwo Kupieckie, które prowadziło handel 

głównie z Imperium Osmańskim: wywozili tam wino, a stamtąd z 

kolei przywozili (najczęściej statkami) sukno, skórę, wełnę, przypra-

wy, napoje. Jednakże serbskie drogi handlowe z Szentendre prowa-

dziły również na zachód, aż do Lipska, a na terenie kraju na Wielką 

Nizinę, do Kecskemét i Segedynu, gdzie w pierwszym rzędzie serbscy 

kupcy sprzedawali wino i palinkę.  

Kolejny wiek XIX przynosi upadek dotychczasowej żywej działal-

ności gospodarczej Serbów. Rewolucja przemysłowa, powstawanie 

fabryk stopniowo zaczęło niszczyć gospodarkę cechową. W 1882 ro-

ku winorośle zniszczyła filoksera, w wyniku czego wiele serbskich 

rodzin opuściło Szentendre na zawsze.  

Z czasem liczba wiernych stawała się coraz mniejsza. Siedziba bis-

kupia, cerkiew Belgradzka w 1885 roku została wyremontowana, po-

zostałe parafie jednak zaczęto zamykać. Zamknięto cerkiew Ciprova-

cka oraz Opovacka.  W 1938 roku cerkiew Ciprovacka została przek-

ształcona w kościół rzymskokatolicki, Opovacką natomiast odkupił 

Kościół reformowany. W pozostałych cerkwiach odbywano nabożeń-

stwa tylko od czasu do czasu. W roku 1948 w końcu także cerkiew w 

Izbég została przekształcona w kościół rzymskokatolicki.  

Mimo zmniejszenia się liczby wiernych oraz upadku działalności 

przemysłowej i handlowej, Serbowie dalej odgrywali w mieście dużą 

rolę, dzięki temu w życiu towarzyskim oraz w lokalnej polityce stano-

wili dominujący element w mieście, co trwało aż do początku XX 



116 

 

wieku. W czasopiśmie Szent-Endre és vidéke często pisano o bogatym 

życiu towarzyskim i kulturalnym, religijnym, o obyczajach i zwycza-

jach ludowych lub uroczystościach miejscowych Serbów: np., o wy-

cieczce do Starej Wody (Stara voda), zorganizowanej przez chór 

serbski dla uczniów; o poświęceniu cerkwi w Izbég czy nowego 

krzyża w Starej Wodzie, o pieczeniu prosięcia zgodnie ze „starym 

serbskim obyczajem”, o tańcach w kole przy akompaniamencie dudy i 

tambury. Te wydarzenia oraz uroczystości były możliwością spotkań 

nie tylko dla miejscowych Serbów. Przybywali do miasta Serbowie z 

innych rejonów Węgier, a także spoza granic kraju, aby brać udział w 

zgromadzeniach kościelnych, różnych uroczystościach, a głównie w 

odpustach. Często występował budapeszteński chór kościelny Sloga, a 

uczniowie Tökölyanum46 prezentowali teatralne i literackie przedsta-

wienia. Powstało stowarzyszenie Javor, którego celem było umożli-

wienie śpiewania, wspieranie życia towarzyskiego, rozmów i czytania 

czasopism w języku serbskim. W ramach stowarzyszenia działał chór, 

zespół instrumentalny, kółko teatralne i biblioteka (Urosevics 2003: 

234, Cytuje: Ábrahám 2014: 111). 

Mimo że w ratuszu miejskim językiem urzędowym od lat 1830. 

był język węgierski, do początku XX wieku większość mieszkańców 

Szentendre była serbska. Pierwszy burmistrz Szentendre, Jenő Dumtsa 

(Evgen Dumča) także był Serbem. Węgrzy zaczęli być w większości 

na przełomie XIX i XX wieku, jednak wciąż wielu z nich uważało 

Szentendre za miasto serbskie. Według nich, jak to widać też u Jakova 

Ignjatovića, nawet gdy nie będzie już w Szentendre więcej Serbów, 

zostanie po nich żywa pamięć: „[…] nie w niemych murach serbskich 

cerkwi, ale w języku serbskim, który przeżyje Serbów, którym będzie 

się mówić nawet wtedy, kiedy już nie będzie tu Serbów. Serbowie 

pozostawią w dziedzictwie po sobie swój język jako wspomnienie, 

niejako w moralny zastaw swoich praw i minionej świetności” 

(Boškov 1987: I. 129, Cytuje: Ábrahám 2014: 112). 

Jeszcze w 1884 roku przeczuwając zbliżający się koniec, pisarz 

znalazł pocieszenie: „[…] jeśli kiedyś w Szentendre nie będzie już Ser-

bów, a przecież tak kiedyś będzie, ich grobami będą pasma górskie, 

 
46 Tökölyanum to akademik dla serbskich uczniów, głównie przybyłych z Wojwodiny, 

założony w 1838 roku w Budapeszcie.  
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całunem pachnące łąki, dźwięk dzwonów serbskich cerkwi odprowadzi 

ich do wieczności, a cerkwie pozostaną tu jako świadectwo i pamięć 

ich ducha.” (Boškov 1987: I. 129. Cytuje: Ábrahám 2014: 112). 

Pięlęgnowanie zwyczajów ludowych oraz religijnych zawsze mo-

cno oddziaływało na tożsamość Serbów, i tak to jest do dziś. Wię-

kszość zwyczajów ludowych jest powiązana z uroczystościami koś-

cielnymi, które nawiązują do czasów pogańskich, i których elementy 

przejęła i zachowała kultura chrześcijańska. Święta węgierskich Ser-

bów związane są z dawnym kalendarzem juliańskim. Obok świąt koś-

cielnych Serbowie obchodzą także tradycyjne święta rodzinne, jak 

święto Slavy, święta związane z wiosną i latem. Najważniejsze uro-

czystości to m.in. noc świętojańska, zawieszanie na bramach żółtych 

wieńców (o czym była już mowa wyżej), uroczystości związane ze 

znanymi świętymi, np. dzień św. Ignacego, dzień św. Jerzego, św. 

Marka itd.) (Bindorffer –Sólyom 2007: 215). 

O najważniejszych uroczystościach Serbów w Szentendre są infor-

mowani także Węgrzy, na przykład poprzez Internet, dzięki najbar-

dziej popularnym platformom społecznościowym. Tak więc mogą zo-

baczyć zdjęcia i opis święta 6 stycznia – święta Trzech Króli (Obja-

wienie Pańskie) i ortodoksyjne Boże Narodzenie. Zgodnie z tradycją 6 

stycznia w święto Trzech Króli, ostatni dzień świątecznego kręgu bo-

żonarodzeniowego, rozbiera się choinkę, a ozdoby choinkowe odkłada 

się do następnego roku, natomiast serbski Kościół ortodoksyjny ob-

chodzi w tym dniu Wigilię Bożego Narodzenia. Grekokatolicy ob-

chodzą święta zgodnie z kalendarzem juliańskim, dwa tygodnie póź-

niej w stosunku do Kościoła zachodniego. Na serbskim świątecznym 

stole tradycyjnie pojawiał się kołacz (veliki kolač), kiełkująca pszeni-

ca, orzechy, jabłka, miodowa palinka. Dawny zwyczaj nakazywał, aby 

gospodynie przygotowywały bożonarodzeniowy kołacz 6 stycznia o 

świcie, jeszcze przed wschodem słońca. Dawniej w rodzinach serb-

skich nie stawiano choinki. Według zwyczaju w poranek wigilijny 

(badnje veče) głowa rodziny wychodzi do lasu po pień dębu (bad-

njak), który potem wieczorem przynosi do domu, smaruje miodem, 

posypuje ziarnami pszenicy, i tym rozpoczyna się świętowanie. 

Obrządek ten ma symbolizować młodego Chrystusa. W dawniejszych 

czasach pień dębowy zapalano i palił się on w ciągu całego następne-
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go dnia. W Szentendre co roku 6 stycznia w ogrodzie cerkwi Bel-

gradzkiej odbywa się tradycyjne „badnjakowanie”, a w następne dni 

Bożego Narodzenia liturgia w cerkwi Blagovestenska. 

Rola kultury serbskiej w życiu Szentendre jest zdecydowanie waż-

na, świadczy o tym też Serbskie Muzeum Religijne (Szerb Egyházi 

Múzeum). Na zbiory muzeum składają się przede wszystkim ekspona-

ty ze skarbca biskupiego z Szentendre, obecnie muzeum dysponuje 

najbogatszymi zbiorami związanymi z kulturą ortodoksyjną na Węg-

rzech. Poza tym znajduje się tu bogata biblioteka, a także archiwum. 

Większość wystawionych eksponatów pochodzi z XVIII wieku Szent-

endre odgrywa ważną rolę także w życiu serbskich przedstawicieli 

literatrury mieszkających w okolicach. Według wyżej już wspom-

nianego Jakova Ignjatovića z XIX wieku  Szentendre (Sentandreja) to 

„latarnia morska, pochodnia Serbów”. Wspłóczesny (niedawno zmar-

ły) pisarz serbski Péter Milosevits pisze, że „Szentendre ze swoimi 

siedmioma wieżami na malutkim obszarze to skamieniała legenda” 

(Milosevits 1988: 253). Profesor Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w 

Budapeszcie, historyk literatury, pisarz. Péter Milosevits był wybitną, 

znaną osobistością, był znanym i cenionym przedstawicielem życia 

kulturalnego, naukowego i publicznego w Szentendre. Urodził się 3 

marca 1952 roku w miejscowości Budakalász w serbskiej rodzinie 

pielęgnującej dawne serbskie tradycje. Jako pedagog, dziennikarz, 

dramaturg, pisarz, przez długie dziesięciolecia związany ze swoim ję-

zykiem ojczystym, uprawiał go w najrozmaitszych dziedzinach: uży-

wał go w swoich wykładach, wierszach, w prozie, w sztuce teatralnej, 

w piosence, w przekładzie literackim, w artykule prasowym czy też w 

rozprawie naukowej. Jego utwory literackie związane są tysiącem 

więzów z kulturą Serbów, osiadłych w Szentendre od trzystu lat temu. 

Péter Milosevits to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli serbskiej 

mniejszości i jeden z najwybitniejszych rzeczników serbskiej kultury 

na Węgrzech. Jego śmierć pozbawiła węgierską społeczność serbską 

swojego najwybitniejszego artysty i pisarza. (Szentendre és vidéke 

2021, XXXV/19. December 8.) 
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Słowacy 

Słowacy przybyli w okolice Szentendre w XVII wieku z komi-

tatów Orawa, Turiec i Liptów. Osiedlili się głównie we wsiach i osa-

dach w górach Pilis: Piliszentlászló, Pilisszentlélek, Pilisszántó, Pilis-

csaba, ale także w Szentendre. Nazwa miasta po słowacku: Svätý 

Ondrej. Pracowali głównie jako najemnicy przy uprawie winorośli.  

Część z nich nie osiedliła się tu, podejmowała się jedynie prac sezono-

wych, zwłaszcza w czasie winobrania. Język słowacki, podobnie do 

języka dalmatyńskiego, był przez długi czas używany w kościołach 

katolickich, jednak w przypadku Słowaków nie można mówić o wyt-

worzeniu zorganizowanej grupy etnicznej. Dzięki Antonowi Moleco-

wi, który był kapłanem a Szentendre, język słowacki był żywy w oko-

licach miasta: (Buda)Kalász, Pomáz, Izbég (Zbehy). Na przełomie 

XIX i XX wieku przybywali tu kolejni przybysze z innych stron sło-

wackich, np. z Prievidzy (węg. Privigye) przeprowadził się do Szent-

endre János Czibuka, który zakupił miejscową aptekę i stał się jedną z 

wiodących osobistości miasteczka. W tym czasie też większość osób 

związanych z Kościołem katolickim (proboszcz, księża itd.) była 

Słowakami (Fr. Kabina: Svätý Ondrej. Nąrodnie Noviny, 1. August 

1889, 2-3, Cytuje: Ábrahám 2014: 115) 

 

Polacy 

W Szentendre żyją także Polacy. Nie tworzą oni tu co prawda wiel-

kiej grupy etnicznej, ale od 1993 roku, odkąd na Węgrzech istnieje us-

tawa o narodowościach, Polacy mieszkający na terenie Węgier stano-

wią jedną z 13 grup etnicznych, uznanych prawnie za mniejszość na-

rodową. Podstawą do uznania Polaków za mniejszość narodową na 

Węgrzech było osiedlenie się w północnej części Węgier, w nieist-

niejącej już dzisiaj wsi Derenk, polskich górali, pochodzących z Pod-

hala i Spiszu (głównie z Białki Tatrzańskiej). Przybyli oni w 1717 ro-

ku w poszukiwaniu lepszych warunków życia (Várnai 2019: 136-

142). Poza tą grupą fale Polaków przybywały na teren Węgier w róż-

nych okresach: w czasie Wiosny Ludów, na przełomie XIX i XX wie-

ku, w 1939 roku. O Polakach na Węgrzech i ich kulturze pisała Dorota 

Várnai w artykule Polska kultura na ziemiach węgierskich (Várnai 

2019: 156–165). Obecnie, według spisu ludności z 2011 roku, na 
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Węgrzech żyje siedem tysięcy Polaków (najprawdopodobniej liczba ta 

jest znacznie większa). O największym skupisku Polaków możemy 

mówić w Budapeszcie, ale zamieszkują oni także inne regiony Wę-

gier, mieszkają również w Szentendre. Tu od kilkunastu lat działa Pol-

ski Samorząd Narodowościowy, który prowadzi działalność kultural-

ną, mającą na celu pielęgnację polskich tradycji, dbałość o znajomość 

języka polskiego, historii i kultury polskiej. W Szentendre działa także 

filia Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej (Lengyel Nyelvoktató Nemzeti-

ségi Iskola). Działania kulturalne samorządu, których celem jest pie-

lęgnacja języka polskiego i kultury polskiej, skierowane są przede 

wszystkim do Polaków zamieszkałych w Szentendre i Zakolu Dunaju, 

a także oczywiście do pozostałych mieszkańców okolic, którzy zainte-

resowani są kulturą polską. 

 

Religa, język i tożsamość 

Przeprowadzając na podstawie dostępnych materiałów i źródeł 

analizę diachroniczną i synchroniczną przejawów życia kulturalnego i 

samoświadomości ludności słowiańskiej zamieszkałej w Szentendre, 

pokusimy się o stwierdzenie, że spośród czterech wymienionych wy-

żej grup narodowościowych najliczniejszą i najbardziej aktywną gru-

pę stanowią Serbowie. Można stwierdzić, że w przypadku Serbów 

najsilniejszą i najistotniejszą siłą, oddziałującą na zachowanie przez 

stulecia w obcym kraju języka, kultury, tożsamości narodowej jest z 

pewnością religia oraz związane z nią zwyczaje i obyczaje, nawet, 

jeżeli nie wszyscy Serbowie są wierzący. Właśnie religia – podobnie, 

jak było to w przypadku narodu polskiego, pozbawionego przez 123 

lata swojego państwa – jest nośnikiem języka, kultury i jest podstawą 

tożsamości narodowej, „po tym, jak po najeździe tureckim przestało 

istnieć niepodległe państwo, religia na wieki zespoliła się z serbską 

kulturą narodową” (Papp 2004; 2014). „Kościół i kultura narodowa 

stały się jednym, i (…) ten związek w serbskiej świadomości do tej po-

ry jest nierozerwalny. Serbowie widzą swoją odmienność nie w termi-

nologii dotyczącej pochodzenia, a przede wszystkim w religii.” Jak 

twierdzi Papp, treści religijne i etniczne mieszają się ze sobą i to one 

wspólnie określają tożsamość narodową i etniczną Serbów.  
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Szentendre – dzisiaj – to miasto, które swoją barwną wielokulturo-

wością przyciąga rzesze turystów. 
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Summary 

The present study aims to describe the Slavic roots of Szentendre, the town of 

‘seven towers’, from the perspective of culture and religion. The author 

describes Slavic ethnic groups settled in the area, in the order of their arrival, 

with a focus on their folk beliefs and religious traditions that have a great role 

in the contemporary cultural life of the town. The study also describes their 

trade and economic trends, which have influenced the life in Szentendre. 

Finally, the study highlights the role of folk beliefs and religious traditions of 

ethnic groups in keeping their identity. 

 

Rezümé 

A tanulmány célja a „héttornyú Szentendre” szláv gyökereinek bemutatása, 

kulturális és egyháztörténeti megközelítésben, a város ezen elnevezésének 

eredetére is kitérve. A szerző érkezésük sorrendjében áttekinti az itt megtele-

pedett szláv etnikai csoportokat, különös tekintettel azon vallási és népi szo-

kásaira, melyek – bár létezésük hajnalára visszavezethetők – mind a mai 

napig érezhetően megjelennek a város kortárs kulturális életében, s mi több, 

elválaszthatatlanul összefonódnak azzal. Az említett népcsoportoknak a tér-

séget jelentősen meghatározó gazdasági és kereskedelmi tevékenysége is em-

lítésre kerül. A tanulmány végezetül rámutat a néphagyományok és vallási 

szokások, valamint az ezeken keresztül ápolt nyelvhasználat identitásmeg-

őrző szerepére, és ezáltal a szláv öntudat városra gyakorolt hatására.  
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ЯНКУЛ ВОЙВОДА В БЪЛГАРСКИЯ ЮНАШКИ ЕПОС 

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ) 

 

Венета Янкова 

 
„От юнаци песма останало,  

да са пее, да са прикажуе...“  

Миладинови №173 

 

 
Янош Хуняди /Hunyadi János (1407–1456) от династията Корвин е 

значима личност в унгарската история, трансилвански владетел, 

виден военачалник и водач на съпротивата срещу османското 

настъпление в Европа през XV в. Получавал противоречиви оцен-

ки от своите съвременници и от средновековните хронисти, днес 

неговият образ заема основополагащо място в националната па-

мет на унгарците.47 От своя страна, участията му в събития на 

Балканите имат важно значение за европейския християнски свят 

и го вграждат трайно и в паметта на балканските народи (Dávid 

1978; Чикхеи 1981; Csíkhelyi 1984). 

Обичаен подход в редица проучвания за неговата епоха  е  не-

посредственото обвързване на фолклорни локуси (имена, топони-

ми, урбоними, сюжети и пр.) с конкретни исторически събития, 

реалии, личности.48 Така например, някои изследователи съотна-

 
47

За формирането на култа към Янош Хуняди в Унгария като част от 

националната памет на унгарците (герой на унгарското Просвещение, 

образ от формиращото се през XIX в. унгарско национално самосъзна-

ние, на идеите на монархията и др.): Веспреми 2019; Miskolczy 2020. 
48

На историческата идентификация на епически герои са посветени ра-

ботите на: Иванов 1938/1982; Теодоров 1981:55–87 и др. Според Ленке 

Чикхеи отразените в българските юнашки песни унгарски антропоними 

и топоними са характерни за южната част на Трансилвания (крепостта 

Липа), където след XV в. живеят българи, вероятни изпълнители и раз-

пространители на засвидетелствана епическа певческа традиция (Csík-

helyi 1984). 
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сят баладата „Три са танца вият под Будима града“ (Миладинови 

№245) със събитията около битката при Варна през 1444 г.49 Но, в 

подобни случаи не се дооценява обстоятелството, че  фолклорна-

та култура изгражда свой собствен подстъп към миналото като го 

представя и интерпретира съобразно правилата на етноса („свое-

то“) и на патриархалния свят.50 За изложението по-нататък е важ-

но уточнението, че епосът би трябвало да се разглежда като 

неотменен дял от фолклорната традиция на дадена етническа 

общност, който отразява нейните представи за света и нейните 

ценности. В този смисъл за фолклорната историческа концепция 

са значими не толкова реалната историческа личност и конкрет-

ното историческо събитие, колкото тяхната съотнесеност с кул-

турни знаци, които осигуряват и гарантират жизнеността на 

„своята“ общност във времето и пространството (Бочков 1994: 

44).  

В този план, за да получи своята съответна интерпретация, об-

разът на Янкула войвода (Янкула Будимец, Янко Сибинянин и 

пр.) от българския юнашки епос, традиционно свързван с видния 

унгарски предводител Янош Хуняди, той би трябвало да бъде 

представен и анализиран като епически герой в контекста на не-

говия епически свят. Ето защо, изложението си поставя за цел да 

проблематизира пътищата и механизмите за изграждане на епи-

ческия образ на Янкула войвода в различните песенни сюжети, да 

проследи процесите на неговото изграждане според правилата на 

фолклорната словесност, както и функционирането му в епоса. 

Като емпиричен фолклорен материал е предпочетен такъв, който 

е записван най-вече през XIX в., когато се предполага, че епиче-

ската традиция е относително добре съхранена в характерния си 

формат, образи и мотиви.  

 
49 Библиография за това у: Динеков 1972: 512, бел. 1. 
50

 Идентичността, вкл. и етническата идентичност, т. е. самосъзнанието 

и самоопределянето на хората като част от дадена общност, вкл. и 

етноса, е сред ключовите характеристики на фолклорната култура (по: 

Бояджиева 1994:7). 
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Нужно е да се уточни, че по-нататък ще иде реч за класиче-

ския фолклорен епос на българите, който разказва сюжети за ге-

роични времена, т. нар. „героическа епоха“, когато са се подвиза-

вали герои-юнаци.51 Бих искала да направя и уговорката, че наб-

люденията и заключенията по-нататък не са категорични, те по-

скоро имат характер на предварителни бележки към проблема за 

осмислянето на миналото във фолклорната култура и в частност – 

за унгарските реалии в българския фолклор.  

 

Изследователски проекции 

Фрагменти от формирането на образа на Хуняди за балкан-

ските народи се откриват в историографски съчинения от XIX в. 

Спиридон Палаузов (1860) е автор на първото самостоятелно из-

следване за него от български историк, публикувано на руски 

език и предназначено за славяноговоряща публика (Бонева 2004). 

Авторът следва романтическия подход към личността на Хуняди, 

трасиран от унгарски и византийски източници, които очертават 

образа на унгарския военачалник като „роден велик”, „роден за 

воински подвизи” (Палаузов 1860: 11). За самия Сп. Палаузов 

оценката за личността на Янош Хуняди е изцяло според обобща-

ващи измерения на героизма и съпротивата християнския свят 

против настъплението на исляма, както и   на националните дви-

жения сред балканските народи от XIX в. Според Палаузов Ху-

няди е: „необикновен човек, който единствен олицетворявал жи-

вия протест на християнските народности от Югоизтока срещу 

турското завладяване“ (Палаузов 1860: 12). И, макар пряко да не 

се позовава на фолклорни източници, Палаузов  привежда писме-

ни легендарни свидетелства за генеалогията на рода Хуняди с 

възможен устен произход като остава скептичен към идеята за 

български царски произход на рода Хуняди. Може да се предпо-

ложи, че с вероятен устен характер са и сведенията за външния 

вид на пълководеца, неговата нравственост, за прозвището, даде-

 
51 В Речника на Н. Геров думата „юначество“ е обяснена като „свойство, 

качество на юнак – сила, якост, безстрашие, мъжество“ (Геров Ч. 5, 

1978: 603). 
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но му от турците – „шейтан“/„дявол“ и пр. (Палаузов 1860: 149). 

От цялото изложение на българския историк се внушава обобща-

ваща романтична представа за Хуняди като въплъщение на идеа-

ла за християнска нравственост и войнски героизъм.  

Показателно е, че съчинението на Сп. Палаузов и първите по-

систематични записи на български словесен фолклор, сборниците 

на Братя Миладинови52, сред които и песни за Янкул войвода, се 

появяват почти по едно и също време – 1860–1861.  Видимо е, че 

и в двата типа текстове – историографски и записан традиционен 

фолклор – с различни подходи се очертава образът на Хуняди ка-

то открояваща се значимост за балканския свят и за християнска 

Европа. Тази представа ще да е била популяризирана сред славя-

ноговорящата интелигенция на Балканите и в Европа, което най-

вероятно се отразява и върху научната рефлексия, свързана с Ху-

няди, и възможните негови следи в паметта на балканските наро-

ди. 

След появата на „История на българите“ (1875) широка попу-

лярност получава становището на Константин Иречек, който ка-

тегорично утвърждава непосредственото успоредяване между ис-

торическата личност на Янош Хуняди и епическия герой от сръб-

ските народни песни Сибинянин Янко.  Като се спира на съби-

тията от средата на XV в., той завява: „Погледите на всички хри-

стияни сега се насочват към Ян Хуниад, унищожителя в 1442 г. 

на две една след друга големи и силни турски армии под Карпа-

тите. Няма вече никакво съмнение, че последният голям юнак, 

възпяван в сръбските народни песни под името Сибинянин Ян-

ко (Ян от Сибиу53 — Херманщад), бил по произход румънец; в 

 
52 Друга важна сбирка с български песенен фолклор, книгата на Стефан 

Веркович „Народни песни на македонските българи“ (Белград, 1860), е 

посветена на съпругата на княз Милош Обренович, княгиня Юлия  

Милош Обренович, родена графиня Хуняди. 
53 Сибиу, по-старо Сибин (Sibiu – румънски; немски: Hermannstadt – 

немски; Nagyszeben – унгарски) е град в Трансилвания, днес в Румъния. 

За връзкатата на Янош Хуняди със Сибин/Сибиу/Херманщадт/ Герман-

щадт, столица на Трансилвания и за битката при Херманщадт/ Герман-

щадт през 1441/1442 г.: Палаузов 12–13; 25–27.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/Немски_език
https://bg.wikipedia.org/wiki/Трансилвания
https://bg.wikipedia.org/wiki/Румъния


127 

 

старите сръбски и румънски ръкописи винаги, а в полските и 

чешките по-често той се нарича с румънската форма Янкул.”54 

(Иречек 1878: 471). Идентификацията на историческата личност 

на Янош Хуняди с герой от българския юнашки епос се въз-

приема от много български изследователи,55 но в повечето случаи 

отсъстват по-ясни критерии за това и по-скоро безкритично се 

подкрепя и доразвива становището на чешкия учен.  

Като представя българския юнашки епос Петър Динеков мар-

кира основни сюжети, свързвани с Янкул войвода, като очертава 

своеобразен „фолклорен животопис“ на героя: женитба, юнашки 

подвизи, подвизи срещу турците, освобождаване на пленена съп-

руга, смърт (Динеков 1972). Според Динеков по-специален инте-

рес представляват песните за смъртта на Янкул войвода на Косо-

во поле (Миладинови, №97) и особено „Три са танца вият под Бу-

дина града” (Миладинови №245), тъй като за тях е изразено мне-

ние, че отразяват реални исторически събития – битката при Ко-

сово поле (1448 г.) и похода на Владислав Варненчик през 1444 г. 

(Динеков 1972: 511). Наред с това внимание заслужава неговото 

наблюдение: „В някои от тях (от песните – ВЯ) се повтарят епи-

чески положения и моменти, познати от песните за други юнаци, 

особено за Крали Марко...” (Динеков 1972: 508). Така ученият 

трасира изследователска посока, ориентирана към анализа на 

фолклорния образ на Янкул войвода в контекста на Марковия 

епос и на епическите разкази за други балкански юнаци – проб-

лематика, към която частично се отнася изложението по-нататък. 

 

 

 

 

 
54 „Според К. Иречек няма никакво съмнение, че с имената Янко Сиби-

нянин, Янко от Сибина, Янин Янко Сибин, юнак Янко, Янкул добър 

юнак, Янко от Косово или бан Янкул народът пази спомен за Янош 

Хуняди.” (Огнянова 1980:280). 
55

Балан 1896; Пенев 1930:401–402; Арнаудов 1934; БНТ Том I, 1961: 

683–684; Иванов 1982a: 295; БЮЕ 1971; Динеков 1972: 508–512; Огня-

нова 1980:280–283. 
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Фолклорният Янкула войвода  

Като фолклорен персонаж Янкул войвода56 в представен с 

всички основни характеристики на епически герой. Неговата епи-

ческа територия се очертава от „Будима града“, Сибин, Влашко, 

Молдова, Косово, до „земя Арбанашка“, „Горна земя“ и др. – все 

пространства на Балканите, в най-широки измерения на разбира-

нията за тях (Янкова 2000). Ето защо, най-общо за него може да 

се каже, че той е не само „свой“ (български), но и балкански 

герой.57  

Най-популярното название за него в българските юнашки пес-

ни е „Янкула/Янкул/Янул войвода” (Миладинови №60; №173; 

Паничков 1859). Срещат се също: „Янкула“ (Стоилов №424), 

„Янкула добър юнак/Янкула юнак” (Миладинови №96) и др. В 

някои от случаите  героят е назоваван чрез принадлежността му 

към неговия град:  „Янкула Будимец”, т.е. „от Будима/Будима 

града”58 (БНТ I, 1961, 256–264); „Янкула войвода от град Шиди-

на/вер. Сибин” (Миладинови №143); Янко Сибин (Сибинянин) от 

Сибина града (Драганов 1894, № 50)59. Негов вилает е и „земя Ар-

банашка“ (Миладинови №60). В други случаи названия като „Ян-

кула влашка войвода”, „Янкул Молдованин” „Янко от Косово” 

 
56

Името Янкул/Янкула се среща не само в епоса, но и в балади с мотив 

„делба на двама братя“ (Миладинови №159 и №182), „братоубийство“ 

(Богоев 1842, №X, c. 47–51; Стоилов №463), „инцест между брат и 

сестра, племеница и вуйчо“ (Стоилов №30, №31), семейни (Стоилов 

№123) и др.  В песента „Радой войвода убива брат си Янкула“ Янкул, 

без да е наречен юнак, има юнашко поведение и убива 75 юнака (Богоев 

1842, №X, c. 47–51; Стоилов №463). 
57

По-специално внимание заслужава сравнението между епическите 

герои Янкул войвода като побратим на Крали Марко и Филип Маджа-

рин като противник на Крали Марко. И двамата имат различно място в 

епическия пантеон: за епическия протагонист „Марко бугарин“ Янкул 

войвода е „свой“, докато Филип Маджарин е по-малко „свой“ и по-ско-

ро етнически чужд  (Бочков 1994:21–24). 
58С Будима града е свързван също и Секула детенце (Миладинови 

№143). 
59От Куманово, Македония (по: Моллов 2017).  
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сочат видима връзка с балкански територии (Влашко, Молдова, 

Косово) и топоними (Будим, Сибин, Косово).60 Подобни названия 

са специфични за епоса, те допускат  известно съотнасяне с 

конкретни исторически и географски реалии и по-голяма близост 

с даден исторически първообраз, но тяхната множественост и ва-

риативност свидетелстват по-скоро за „квазиисторически“, ще 

добавя и „квазигеографски“ фон61, по думите на Мелетински, ха-

рактерен за класическите фолклорни епоси (Мелетинский 

1986:79–80). 

Името на Янкул се свързва с типични епически сюжети, забе-

лязват се и мотиви, съответни на песните за Крали Марко – цент-

рална фигура в българския и в балканския юнашки епос. При то-

ва е изразено мнение, че песните за него са „обработени по на-

чин, който ги прави напълно самостойни“ (БНТ, III, 1961, 613). В 

епическия пантеон на Янкул войвода е отредено важно място, той 

е сред най-близкото обкръжение на „юнака над юнаците“ Марко 

Кралевити. Янкул войвода62 е негов „побратим“ и съратник в 

Марковите подвизи.  

Така например, в песен от сборника на Братя Миладинови 

Марко Прилепчанин прави до Скопие манастир на св. Димитър, 

 
60

 Сред мъжките имена от районите на Струга, Прилеп, Кукуш и Пана-

гюрище, посочени в сборника на Миладинови, отсъства името Янкул, 

но е отбелязано Секула (Миладинови 1861:528–529). Според проучва-

нията на К. Рангочев в българския юнашки епос са засвидетелствани 

следните названия: Янкул войвода („Трем...”); Янко от Бодина, Янко 

Етрополче, Янко Косанович, Янко от Косово, Янкул Войвода (СбНУ т. 

43/ 1942); Янко от Косово, Янко Коюмджия, Янко посестримо, Янковик 

Стоян, Янкул бея, Янкул войвода, Янкул джелепин, Янкул Молдованин, 

Янкул Сербезлия, Янкула девойка, Яно налбантин (СбНУ т. 53/1971) 

(по: Рангочев 2014).  
61 Според Е. Мелетинский квазисторизмът е специфичен за епическото 

мислене. Той се свързва с историзиране на епическия фон, т. е. неговото 

насищане с исторически реалии, както и с привличане на митологиче-

ски модели към исторически персонажи (Мелетински 1986: 79–80). 
62 Според Найден Геров основното значение на думата „войвода“ е „гла-

ва на войска, военачалник, предводител на войска, вожд“ (Геров 1978). 
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но без царско позволение. Царят заповядва да хванат Марко, с ко-

ето се наема Черен Арапин. Той се преоблича като калугер и с из-

мама хваща Марко. На виковете му се отзовават последователно 

други юнаци (Дебел юнак, Груица войвода, дели Татомирче,  

Янкула войвода от град Шидина, Милош Оргянин). На широкото 

Косово поле Янкула се провиква и предизвиква на бой Арапина, 

но, подобно на останалите, той е пленен от Арапина. Единствено 

„Секула Детенце от Будима града“ успява да убие Арапина и да 

освободи своите „вуйковчи и чичовци“ (Миладинови №143). 

Другаде Янкула е поставен наравно с Марко и двамата юнаци 

са напълно съотносими (Миладинови №96). В много от случаите 

според заложеното от епическия модел се подчертава роднин-

ството на Янкула с другите юнаци: Темишвара Гюро кани за кум 

Марко Кралевито, за „по стар девер Янкула войвода/ от Сибина 

Янка“, а „за мали девер кани Дете Голомеше“ (Миладинови 

№173). И тук, както в други песни от този тип, истинският юнак е 

Дете Голомеше, което, след като в юнашки двубой убива Арапи-

на, наказва старите юнаци като ги налага със своя боздуган. По-

добно е и отношението на Секула детенце към Марко и Янкула в 

песен от Дебърско (Стоилов №425). 

Нещо повече, някои песни дори загатват за по-специалния ста-

тус на Янкула като своеобразен старейшина в юнашката общ-

ност, тъй като именно той определя правилата за изпитания на 

юначеството. В песен от Ямбол:   

 

„Събрали се вси кралюве/Вси кралюве, вси банове/ Да си 

ядат, да си пият/ И веселба да си правят./Задряма Янул вой-

вода./Кралюви думат Янулу:/„Я, раздреми се, Януло,/ 

Провикни се кату сявга.“/Отговаря Янул войвода:/“Кой е 

юнак над юнак? Да вземи Крали Марко,/да му земи хранена 

коня,/хранен кон, млада булка,/и невеста да му бъде....“   

(Паничков 1859; Стоилов №414) 

 

По зададеност от епическия канон, неотменен дял от самия юнак 

и участник в сраженията, е неговият кон, наричан „бърза коня“, 

„коня шареного“, „кон пехливан“ (Миладинови №143), „кон 
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аджамия“ (Шапкарев 1891 III-IV, №462,  314–315), т. е. животно с 

особени качества, силен и бърз кон. В някои песенни сюжети 

именно конят ще се окаже по-смел и съобразителен от своя 

стопанин и ще му помогне в изхода на битката. Като животинска 

хипостаза на юнака, той умира с гибелта на героя. Описано е и 

оръжието на юнака: „стрела шестокрила“, „жълта боздогана“, а 

сабята му дори се опоетизира: „сабя дипленица,/що се диплит 

мегю девет дипли./секоя дипля камен безценетен./Що ми сечит 

древя и каменя,/що се носит во бела пазуа...“  (Миладинови №96, 

141). Характерно е и изпитанието на юначество чрез премерване 

на физическа сила, хвърляне на камък, „шчо теглеше триста 

оки“63 (Шапкарев 1891 III–IV, №462,  314–315). 

Янкула обикновено е сочен като вуйчо на Дете Малечково/ 

Секула детенце, дете Татомирче. Според песен от сборника на 

Миладинови   Янкул е вуйчо на Дете Малечково, но той не смее 

да отиде за невестата си заради ламя, която е препречила пътя на 

сватбарите. Истинският юнак е Детето, което, след като взема 

коня и оръжието на баща си, убива ламята (Миладинови №59). 

Според друга песен Янкула войвода е вуйчо на Секула детенце. 

Секула моли вуйчо си да отиде с него в неговия вилает на хорото; 

там отвлича  Алтън звезда (Миладинови №60).  В песен от Дебър-

ско, юнашкият двубой-изпитание е между Крали Марко, прео-

блечен като дервиш, и дете Татомирче. Янкула е вуйчо на детето 

юнак, той има непряка роля в сюжета, но той го съветва като му 

казва да не се бои, а да отиде в хладни механи, да пие със стари 

юнаци и да се хвали (по: Стоилов №424). С подобна роля Янкула 

се среща и в песни с мотив девойка юнак/престорване на юнака 

или на неговия противник в друг, т. е. Секула детенце всъщност е 

девойка от Багдад, а Черен арапин – преоблечена девойка. И в 

този песенен сюжет устойчиви моменти в характеристиките на 

образа на Янкула са представянето му като част от близкия 

Марков кръг (Стоилов №425), роднинските отношения (Стоилов 

№426) и изтъкването на отликите между поколенията юнаци: 

 
63За старинността на изпитанието чрез хвърляне на камък: Теодоров 

1981: 31, 60–61. 
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след като Арапинът побеждава Марко и Янкула, Секула го пре-

дизвиква като му заявява, че е намерил старци да си играе с тях 

(Стоилов №426). 

Детето юнак64, според удачната интерпретация на Пламен 

Бочков, може да се разглежда като идеален герой, представящо 

героичното като изключително (Бочков 1994: 49–55). То персони-

фицира „героическата епоха“, извършва героически подвизи и е 

непримиримо към нарушаването на героическия идеал. При това 

детето юнак реабилитра героичното чрез отстояване на героиче-

ския идеал, подкрепяно от митологически жестове като убиване-

то на ламя/хала. Нужно е да се подчертае, че детето юнак в слу-

чая със Секула според някои песенни варианти дублира своя вуй-

чо Янкула: като него той също се съотнася с Будима града и също 

като него загива на Косово поле.65 Иначе казано, то е негова ро-

дова, ще рече и „кръвна“ проекция, която има сюжетопораждащ 

характер в епоса. 

Но, в някои песни поведението на Янкула, макар и наречен 

„добър юнак“, не е съвсем „юнашко“. При това той побеждава 

противника си не със сила, а със съдействието на животно по-

мощник. Така например, в песен от с. Ярлово, Самоковско Негри-

ца войвода напада дома на Янкул добър юнак и отвлича Янкули-

ца. Янкула отхвърля съвета на жена си да сбира войска и да се 

бие, тъй като се страхува за живота си. С помощта на стара ко-

била и съвета й Янкул спасява жена си (Шапкарев 1891 III-IV, 

№420, 253–254; СбНУ, кн. 48, 52–53). Забелязаните случаи на  

неюнашко поведение на епическия герой (той побеждава с хит-

рост, подбудител е животното помощник, героят откровено се 

страхува за живота си и пр.) биха могли да се свържат с тенден-

ции на дегероизация на „героическата епоха“ и на героическия 

идеал. Истинският герой в песни от този тип е детето юнак. В 

 
64 Разбиране в епоса на понятието „дете“ в смисъл на „младеж“: 

Теодоров 1981: 82–83. 
65Историческата идентификация на Секула/Секула детенце  го съотнася 

със сестриния син на Хуняди (János Székély) възпяван под името 

Бановић Секула в сръбските песни (Пенев 1930:401; Огнянова 1980:283-

284; БНТ, Т. III, 1961, 613). 
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юнашки двубой то убива своя противник и дори наказва старите 

юнаци, сред които и Янкул, защото не са се сражавали подобава-

що, т. е. заради тяхното отстъпление от героическия идеал  (Ми-

ладинови №173).  

Според разгледаните материали подвизите на Янкул войвода 

са свързани с характерните за юнашкия епос мотиви „грабене на 

моми/юнашки сватби“ и „защитата на своето пространство“ (дом, 

жена, семейство, територия).66 В песен от Велес Янкула войвода 

събира войска от 3000 души и грабва за съпруга Милица Кралева 

от Легена града67 (Псп., 1882, Кн. 9-10, 94–95).  В песен от Кос-

турско „Янкула войвода пограбва бела Магда Арбанашка за стари 

Новака“  „Стари Новак“ е „стари вуйко“ на Янкул, който пък е 

„добър юнак, горноземец“, с „кон аджамия“. Той е подложен на 

типично юнашко изпитание, хвърляне на камък, „шчо теглеше 

триста оки“, но го хвърля сред града и разсипва три махали. След 

като разбира каква поразия е сторил, Янкула хуква изплашен, но 

конят му го завръща с думите, че не са дошли да бягат. Тогава 

Янкула разиграва бързия си кон и отвлича бела Магда. Когато я 

отвежда при Новак, той предлага да му я остстъпи, но Янкул не 

желае невеста, иска обещаните като награда Румелия и Влахия 

(Шапкарев 1891 III-IV, №462, 314–315). В песен от Куманово 

„Янин Янко Сибин... от Сибина града…” отвлича с хитрост Мара 

от Измир (Драганов 1894, № 50). А в песен, записана от Иконо-

мов, Янкул с хитрост отвлича жена си Яна, излъгана от Митре 

Поморянец (Икономов 1893, №213). Според отбелязаното от за-

писвача, тази песен, както и песен №212, се пее на сватба, което е 

показателно свидетелство за пренос на епически мотиви, сюжети 

и словесни формули68 в сватбената словесност поради близкия им 

контекст на изпълнение. 

 
66 Похищението на жена/невеста като норма на героически поведение за 

епическия герой (Бочков 1994:71). 
67

Записвачът свързва „Легена града“ с Охрид. 
68 В сватбена песен от сборника на Миладинови се споменават герои от 

юнашкия епос: „Марко кралека, Янкул войвода и малечки Секула, дете 

Магделинче“  (Миладинови №527). 

https://www.strumski.com/books/Georgi_Boyadzhiev_Bylgarski_Narodni_Pesni.pdf
https://www.strumski.com/books/Georgi_Boyadzhiev_Bylgarski_Narodni_Pesni.pdf
https://www.strumski.com/books/Georgi_Boyadzhiev_Bylgarski_Narodni_Pesni.pdf
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Известни са и песни, в които Янкул и подвизите му се отнасят 

към конкретна историческа епоха (османско владичество) или 

конкретно историческо събитие (Косовска битка), а в тях юнаш-

ките подвизи на Янкул са срещу турците като етнически и рели-

гиозен противник. В песен от Галичник, Дебърско християнският 

„душманин“ цар Мурад бег с измама похищава млада Янкулица и 

хвърля Янкула в „тъмни зандани“, който я освобождава с помощ-

та на сестриника си Секула Детенце (СбНУНК, Кн. 6, с. 50). 

Юнашкото сражение и победата над противника са представени с 

характерните за епоса героически измерения:  

 

„Тога ми се двата разлутиле,/ извадие два сиви соколи,/ и 

кладое на десни колена;/ кога писнае два сиви соколи,/сами 

ми се порти отворие,/ во стред двори порти отерае./ Си 

влегое два добри юнака,/си влегое во рамни дворови,/ 

извадие саби димискии,/посекое ситното ранило;/ се качие 

горе на дивани,/ го фанае цара Мурат Бега/ и царица млада 

Янкулица,/и нейзино мило можко дете....“ 

 

В песен от сборника на Братя Миладинови Янкула побеждава 

„турска войска” (Миладинови №96), а в песен от Прилеп „Марко 

от Вароша, Янкула Будимец и малечок Секула“ спасяват от по-

турчване триста девойки (Живая старина, 1890, Г. I, Вып. 2,150-

153; БНТ I, 1961, 256–265). В друга песен при вестта за идването 

на турците към Одрин, Марко се отправя към Влашко и Богдан-

ско, за да събере „войска лична и юначна” и се обръща към „Ян-

кул Молдованин, Вилип маджарина и Сабина Влаина”. Невижда-

ното чудо, което наблюдават, предизвестява завземането на Косо-

во от турците (СбНУ 49, 1958: 65, №48, по: Иванова 1995: 97–98). 

Според заключенията на Радост Иванова това са нови сюжети в 

българския юнашки епос, непознати на Косовския епически ци-

къл (Иванова 1995: 97–98).  

Фолклорното животоописание на юнака разказва и за неговата 

гибел. Песен от Струмица възпява смъртта на „Янкула влашка 

войвода“ при Косово поле чрез характерните за юнашкия епос от-
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ношения между героя и неговия кон (Миладинови №97; Шапка-

рев 1891, № 441). 

 

Заключение 

И така, анализираният песенен материал дава възможност най-

общо да се очертаят основните функции на Янкула войвода като 

епически герой. Записаното през XIX в. поставя Янкул войвода в 

най-близкия кръг на юнака Крали Марко като представител на 

старото поколение юнаци. Може да се каже, че неговият образ 

има съществена роля в българския епически пантеон, която цели 

да уплътни и да омножестви обкръжението на Марко като „юнак 

сред юнаци“. Наред с това, като вуйчо на дете юнак Янкула вой-

вода персонифицира приемствеността между поколенията герои. 

И, въпреки че неговите подвизи не постигат изграждането на са-

мостоятелен епически сюжет, каквито са тези за Крали Марко 

или за Болен Дойчин, нито до Марковата посмъртна легендар-

ност, те, струва ми се, са фокусирани върху друг, неразгърнат в 

пълнота, но загатнат сюжет – този, за отношението „вуйчо и дете 

юнак“.69 Към подобна интерпретация навежда и позабравена теза 

на Боян Пенев, според когото в образите на децата юнаци е отра-

зено историческото развитие на юначеството, противопоставяне-

то между младото и старото поколение юнаци (Пенев 1930: 127–

128). И, макар да е осезаема поколенческата разлика между ста-

рите и младите юнаци, забележима е и приемствената връзка 

между тях. Именно тя е тази, която гарантира целостта на своя 

героически свят във времето, от която епосът като разказ за мина-

лото на етноса особено много се нуждае. 

Отбелязаното до тук потвърждава идеята за специфичната ис-

торичност в образа на фолклорния Янкула войвода, изграден по 

моделите на героическия епос.  Редица по-нови изследвания вър-

ху българския юнашки епос70, както и предварителните наблюде-

 
69  За функциите на вуйчото (avunculus) като прототип на кума, духовен 

роднина в традиционната българска култура: Иванова 2008. 
70 За сложната и полигенетична природа на героите в епоса: Теодоров 

1981; Иванова 1995.  
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ния до тук върху образа на епическия Янкула войвода пораждат 

основателна предпоставка да се предположи, че това е многоас-

пектен и полигенетичен епически образ, който частично би могъл 

да се отнесе към конкретен исторически прототип.  
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Summary 

The article traces the images of Jankul Voivoda from the Bulgarian heroic 

epic, whom researchers associate with Hunyadi János (1407 - 1456) of the 

Corvin dynasty, a significant figure in Hungarian history. Preliminary obser-

vations on the image are a prerequisite for assuming that this is a 

multifaceted and polygenetic epic image, which could be partially related to a 

specific historical prototype. 

 
Rezümé 

A tanulmány végig követi Jankula vajda alakját a bolgár hőseposzban, akit a 

kutatók Hunyadi János (1407–1456) magyar hadvezérrel kötnek össze. A 

népdalokban megjelenő személy az előzetes kutatások alapján egy összetett 

karakterű és sok előképből eredeztethető epikus hősnek tűnik, amelyet csak 

részben lehet egyetlen történelmi korszakkal összekapcsolni.  

 



139 

 

СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ КОД СРБА И МАЂАРА У 

ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 18. ВЕКА НА ТЛУ УГАРСКЕ  

 

Светлана Борал 

 

 
Историјски оквири прве половине 18. века обележени су великим 

миграцијама српског народа. У време сеобе Срба северно од Саве 

и Дунава 1690. године, новим патентом је српски патријарх про-

глашен духовним и световним поглаварем Срба у Угарској, док је 

званично за краља признат аустријски цар Леополд I (1658–1705). 

Срби су се населили највише уз Горње Подунавље, а с обзиром 

на своју бројност, избеглице су увелико утицале на промену по-

пулације у насељеним местима, нарочито у Ђуру, Коморану, Ост-

рогону, Српском Ковину и Сентандреји, где се још из ранијег 

предтурског периода бележи насељавање српских породица. Већ 

од почетка 18. века долази до привредног развоја ових места у 

значајне трговачке центре, са добро организованим занатлијским 

и другим цеховним удружењима. Вечита борба у очувању верс-

ког и националног јединства довешће до тога да се већина 

српског живља, избегла у ове крајеве Хабзбуршке монархије, 

тешко прилагођавала непознатом и непријатељском окружењу. 

Највећи је био страх од унијаћења, присилног преласка у като-

личку веру, па у црквама велику популарност стичу проповедни-

ци, који кроз своје беседништво имају уједно и морализаторску и 

просветитељску улогу. С друге стране, управо захваљујући кон-

такту са западном културом долази до важних промена и култур-

них образаца (Давидов 1981: 59). У тим немирним временима 

српска заједница се развија у једном новом, модерном духу, вео-

ма различитом од дотадашње традиције. Нова култура коју Срби 

постепено обликују током 18. века показује колико су морали да 

прихвате нове и дотад њима стране облике, а притом да се одрек-

ну извесних елемената наслеђа (Павић 1970: 24). 

Док ће појава новог века у западноевропским државама значи-

ти другачије сагледавање  и величање човека, у српским заједни-

цама читав 18. век протиче уз прилагођавање другачијој перцеп-
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цији модерности, приватности и новог модела схватања живота. 

Притом је улога цркве била од изузетног значаја како у друштве-

ном, тако и у приватном животу. Приметна је њена различита 

улога и доминантност у српским заједницама. Док су у сеоским 

срединама ове везе биле снажније, у градовима и међу трговач-

ким сталежом црква полако престаје да има примат, све до мо-

мента када губи потпуно на значају, те асимилација са старосе-

деоцима и мађарском културом постаје нови културни образац. 

Током првих деценија након Велике сеобе Срби су били више 

везани за цркву, нарочито кад се узме у обзир да сами нису имали 

српске грађанске представнике власти пред аустријском Двором 

(Поповић 1952: 36). 

 

Структура српске породице са историјског аспекта 

У првој половини 18. века српска породица у Угарској је ост-

варивала свој идентитет кроз заједницу и цркву. Тек са развојем 

грађанског друштва и јачањем материјалног статуса долази до 

издвајања породице као посебне јединице. Уместо приватног жи-

вота нагласак је био на јавним догађајима, колективним везама и 

духу заједништва. Недостатак приватности какав данас познаје-

мо, био је надокнађен чврстим спонама у заједници и добросусед-

ским везама. Управо на промени породичне структуре, јачања 

улоге жене и промене односа у оквиру породице, могу се пратити 

многе друштвене и историјске појаве. При помену речи породи-

ца, овде се пре свега мисли на домаћинство и кућу, а не на поро-

дицу у данашњем смислу речи. Током раног 18. века једно сеоско 

домаћинство је требало да задовољи све потребе породице, било 

у економском или образовном смислу. Овакав модел живота и 

породичних уређења код српских војних граничара у јужној 

Угарској трајао је од 16. до 18. века, чији опстанак је био под-

стицан од стране Хабзбуршке монархије из економских интереса. 

Породице у Војној крајини су биле организоване по систему тзв. 

породичних задруга  које су чиниле традиционалне јединице од 

пет до шест породица. Чланови су најчешће били блиски сродни-

ци, те је у задрузи живело по неколико генерација, а о најважни-

јим питањима је одлучивао збор кућних старешина, тј. најстари-
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јих мушкараца у породици. С временом жена која је најбоље оба-

вљала послове у домаћинству бива уздигнута на положај домаћи-

це или господарице имања, када су мушки чланови били одсутни 

или у немогућности да управљају имањем. Ипак, оваква инсти-

туција здружених породичних задруга запада у кризу крајем 18. 

века и касније са јавља само спорадично (Тимотијевић 2011: 280). 

На моделима српских породица види се раздвајање колектив-

ног од индивидуалног идентитета и јачање улоге жене, како у по-

родици, тако и у друштву, нарочито од треће деценије 18. века За 

разлику од патријархалне, традиционално успостављене везе на 

релацији заједница – породица, новина се појављује и у на-

пуштању старих модела мушко – женских улога. У исто време, у 

другим крајевима Угарске, с обзиром на тешке услове живота и 

прилагођавања у туђини, појединац је вечито био у раскораку 

између колективног и приватног идентитета. Оцу је била 

намењена улога главе породице, а лична слобода осталих чланова 

је била условљена многим спољашњим и унутрашњим факторима 

најчешће везаних за традиционално патријархално васпитање. 

(Тимотијевић 2011: 276). Жена је у српским породицама у Буди-

му почетком 18. века такође била подређена супругу, коме се у 

друштву обраћала са „господару“, а он њој са „домаћице“ или 

понекад „господарице“. Временом ће и деца почети да персирају 

родитељима, што је био обичај преузет од Немаца. На званичним 

документима, жене су се потписивале именом свог мужа, нпр. 

Мара Шајинова, а у друштву су их такође звали по супруговом 

имену: Ђукиница, Стојановица, Ћириница и сл. (Поповић 1952: 

280). 

 

Положај жене у друштву и породици у српским и мађарским 

срединама 

У животу жене све је било промењено ступањем у брак. Њен 

дотадашњи девојачки начин живота бива замењен другачијим 

обавезама у породици и устаљеним протоком времена посвеће-

ним најчешће подизању и бризи око деце, као и одржавању дома-

ћинства. Оцу породице је по традицији и хијерархији припадало 

највише место, док женска улога полако почиње да се издваја и 
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јача под утицајем културе раног новог века. Може се рећи да се 

приватно време жене делило на оно пре и након ступања у брак, 

док су мушкарци у већој или мањој мери могли да задрже своје 

старе навике (Тимотијевић 2011: 279). О јадима удатих жена 

сведоче и стихови мађарске барокне поезије на прелазу из 17. у 

18. век који се односе на несрећан брак  (Házasok panaszai, Új há-

zos asszonynak szomorú versei), а настали из пера познатих песни-

киња Ержебет Реваи [Révay Erzsébet], Кате Сидоније Петреци 

[Petrőczy Kata Szidónia], Ане Зај [Zay Anna], Борбале Баркоци 

[Barkóczy Borbála] и Магдолне Естерхази [Esterházy Magdolna]. 

Стихови у којима су опевани женски јади младих мајки и супруга 

у оквиру несрећног брачног живота, уводе старе песничке слике, 

метафоре и супротности да би на барокни, сликовит начин доча-

рале губитак пређашње слободе и невиног живота девојаштва, са-

да замењен многобројним обавезама: слободна птица – птица зат-

ворена у кавезу, цвет руже – цвет тикве, зелена грана – сува гра-

на, девојачка парта – пунђа удате жене, девојачка срећа и слобода 

– несрећан живот, туга и сл. (Csörsz at al 2015: 440). Мушкарци су 

представљени углавном у негативном светлу: супруг жену туче, 

псује, удара по раменима и глави, често пијан долази касно ноћу, 

„мозак му је испран“, јурца као во, не зна да цени то што спава на 

меким перјаним јастуцима и види жену као „шугавог роба у за-

димљеној кухињи“. С друге стране, жена је као „сјајно огледало у 

кући“, која кува, пече, избељује, брине се око повоја детета и мо-

ра да трпи увреде и псовке (Csörsz at al 2015: 195–196). Ипак, с 

правног становишта, смaтра се да су у Угарској удате жене имале 

више слободе него у осталим европским државама овог периода 

(Bobula 1930: 17).  До 18. века у угарским породицама су мужеви 

узимали имена својих супруга, али то није значило да су оне има-

ле већа права од њих. Након смрти мужа, удовица је била стара-

тељ деце све до пунолетства најстаријег сина, који је потом преу-

зимао све законске обавезе у породици. С друге стране, удовица 

се старала о наследству и имовини након што јој је преминуо 

муж све док се није поново удала. Након тога, наследство је 

требало да преда најближем мужевљевом рођаку на управљање, а 

децу на старање. Ако је удовица имала своју имовину, то је могла 
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да сачува и понесе у нову брачну заједницу. На селу су женска 

деца након смрти родитеља наслеђивала стоку, осим ако није би-

ло у тестаменту другачије наглашено. У грађанској породици у 

Секељу у 18. веку сестра је са браћом могла да дели само покрет-

ну имовину, а браћа су одређивала шта од наследства може да јој 

припадне (Bobula 1930: 22–23 ). За разлику од мађарских породи-

ца, у Војводини је српска жена у грађанској породици пред нас-

ледним правом била потпуно равноправна са мушкарцем. То је 

значило да, ако јој је преминуо муж који је био занатлија или 

трговац, она је могла да наследи радњу или занат. Закон је на овај 

начин штитио жену у грађанској породици, обезбеђујући јој при-

том право на иметак и рад, чиме долази до постепеног уласка же-

на у сфере јавног живота. На овај начин су жене могле и да се об-

разују, што је било изузетно ретко у 18. веку јер је већина жена 

била неписмена. Могле су  да се претплате на различита издања 

штампаних књига и часописа, што им је такође омогућавало да 

прате новине у српском издаваштву, или да воде преписку са 

ауторима (Грујић 1939: 259–261). Међу српским војним племст-

вом жене су уживале донекле већа права него што је то био оби-

чај међу угарским племством. Више се водило рачуна о равно-

правној расподели наследства, па је за разлику од већине европ-

ских племићких породица, где је и даље важило право примоге-

нитуре, долазило до видљивог сиромашења породице и спреча-

вања преношења богатства са генерације на генерацију. Изузетак 

су биле само малобројне племићке породице као Текелије, Бран-

ковићи, Стратимировићи или Јанковићи (Тимотијевић 2010: 282). 

Жене су у овим породицама уживале једнака права као и мушкар-

ци, што се види већ и по томе да су Еуфросина Текелија и деца 

заједно са Јованом Текелијом, оберштером и оберкапетаном По-

моришке војне крајине, добили племићку титулу 1706. године од 

аустријског цара Јосифа I (Vrbaški 2009: 130). За разлику од плем-

киња, српске жене са села или из Војне крајине нису имале ни-

каква права по питању наследства и углавном би се задовољиле 

кравом са телетом или јуницом. Што се тиче наследства, иако су 

према угарским наследним законима сва деца имала право на нас-

ледство, то се није увек спроводило у пракси. У неким сеоским и 
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изразитије патријархалним срединама, женска деца би углавном 

била изузета од наследства под изговором да се „доста новца пот-

рошило на њихову свадбу, спрему и одело“ (Поповић 1952: 284).  

Мађарице из Војводине су на селу уживале сва права као и 

Српкиње у градовима, наследство би углавном било једнако рас-

поређено како мушким, тако и женским наследницима. У Будиму 

почетком 18. века женској деци је обично остављана нека ситни-

ца у наследство, док су имање наслеђивали синови са мајкама 

(Грујић 1939: 259). 

 

Уговарање бракова и предсвадбени обичаји 

Положај жене код племићких мађарских породица је одређи-

вала и чињеница да је у нову породицу долазила најчешће као де-

те од 12, 13 година и само мало њих је било свесно да је то било 

нездраво за женску децу. Још за време папе Александра III, 1180. 

године донета је уредба која је била меродавна и у 18. веку, по 

којој су веридбе за девојчице млађе од седам година биле 

ништавне, а брак се по црквеном и световном закону могао скло-

пити тек када је девојчица навршила 12 година. За дечаке је ста-

росна граница ступања у брак била нешто виша и они су могли да 

се жене са већ навршених 14 година. Да су ова рана ступања у 

брак била штетна и имала кобне последице по здравље младих 

супруга и мајки, сведочи и гроф Миклош Бетлен [Bethlen Miklós], 

који се горко жали на судбину своје жене, која је имала петнаест 

година у тренутку смрти: „Да је бар била старија, можда би била 

здравија” (Bobula 1933: 34). Уколико су родитељи били живи, 

женска деца се нису питала за кога ће се удати, већ је то био по-

сао родитеља да уговарају бракове и одреде будућег брачног дру-

га. У случају смрти оца, женска деца су могла да се удају и без 

дозволе брата. Ако девојка није желела да се уда, нису је при-

сиљавали. Имала је право на мираз и то су углавном биле покрет-

не ствари, које није већ наследила уколико су јој родитељи пре-

минули. Ако се не би удала, браћа су одлучивала да ли ће јој при-

пасти нешто у наследство или не. Ако би остала удовица, насле-

ђивала би углавном стоку или новац (Bobula 1930: 22–23).  
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 Обичај уговорених бракова представљао је такође део српског 

патријархалног наслеђа који се задржао и током 18. века. Роди-

тељи су обично уговарали бракове, а време ступања у брак није 

било стриктно одређено. Касније ће црква реаговати на малолет-

ничке бракове (Тимотијевић 2011: 285). Код Срба ипак није био 

обичај, као у Хабзбуршкој монархији, да се веома младе девојке 

удају. Статус у породици је био условљен годинама и рађањем, а 

највише су се цениле једре и здраве девојке које су могле више да 

рађају. Предност раног ступања у брак код српских девојака била 

је та, да је она без обзира на године одмах након венчања поста-

јала пунолетна, што је могло да јој вишеструко користи по 

питању наслеђивања и управљања имовином. Код младића је 

ситуација била другачија и они ни након склапања брачне зајед-

нице нису могли да постану пунолетни све док не напуне дваде-

сет и четири године (Грујић 1939: 260). 

Ако није било другачије одређено, млади би се загледали и 

упознавали на прелима, бусији, на сокацима или испред девојчи-

не куће, као и на славама, сеоским вашарима, на окупљањима 

крај шуме и ливаде, или сеоске чесме. У Војводини је важан мо-

менат одрастања сваког момка и девојке представљало симболич-

но „хватање у коло“, што је уједно означавало и зрелост ступања 

у брак. У Сомбору је постојао обичај да су млади играли коло, а 

девојка која се загледала у неког младића би мењала место у колу 

све док не дође поред оног у кога се загледала. Од момка је доби-

јала јабуку и онда су одлазили на разговор. Јабука је означавала 

да ће јој он доћи у кућу ради прошње, а исто тако она је могла да 

врати јабуку у случају да није желела да се уда (Réső 1867: 349). 

Истовремено, девојке су ову спремност за удају исказивале кроз 

песму и у обредним играма, тзв. лазарицама у Банату и краљи-

цама у Бачкој и Срему. У Банату су момци спремни за женидбу, 

тзв. швигарци, углавном били узраста око 15, 16 година, а девојке 

швигарице, око 15 година. Овај прелаз је био обнародован кроз 

различиту одећу и ношење косе: девојке су добијале дукате и ску-

пу одећу, носиле су плетенице или пунђе и ишле без мараме; 

момци су добијали горњи капут са астраган крагном и шубаром, 

црне чизме и дуге панталоне (Марковић 2017: 31–32). За пронала-
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жење одговарајуће девојке често је био ангажован проводаџија, 

спроводаџија, проводажија, новодаџија, проводач, ландупа, погу-

зичко, или гужичко, који би за добро обављен посао добијао пок-

лоне и новац (Марковић 2017: 35).  

У Војводини по мађарским селима је постојао обичај током 

18. века да млади сами пријаве свештенику у кога су се загледали 

и са ким би желели да се узму. Младић би одлазио сам у девојчи-

ну кућу, носио вино на поклон и разговарао са њеним оцем да ли 

је вољан да му да руку своје ћерке. Ако им се младић не би сви-

део, родитељи би избегавали директан одговор и девојку не би 

пуштали у исту просторију, него би она чекала испред врата. 

Уколико би се момак свидео будућем тасту, онда би позвали де-

војку да заједно седне са њима и учествује у разговору. Трошкове 

свадбе би сносио младожења. Девојка би од младожење добијала 

на поклон текстил са чипком, или белу, црвену и зелену свилу. 

Поклоне су добијали и девојчини родитељи и браћа. Гости би се 

обично позивали у уторак вече три недеље након што би девојка 

била запрошена. Код боље стојећих породица венчање је трајало 

два до три дана, а код сиромашнијих само једно вече. Играло се 

плесало, млади би послуживали окупљене госте, а ако би се неко 

напио и почео да прави нереде закључавали су га у шпајиз, или 

посебно припремљену просторију за овакве изгреднике. Неки би 

завршили и у свињцу. Није се допуштала никаква вика, галама 

или псовке (Réső 1867: 31–34). 

Када се ради о свадбеним обичајима, народна веровања и сује-

верја у народном фолклору су такође била веома распрострањена. 

Разним гатањима и магијским ритуалима девојке су приступале 

да би сазнале за кога ће се удати. Тако је владало веровање у Сре-

му, да на Велики петак не треба ништа јести до заласка сунца, ка-

да би девојке узеле мало соли и парче погаче. Веровало се да ће 

им у сан те ноћи доћи суђени како би им утолио жеђ. Ако би пак 

девојка пожелела да је неки момак заволи, у Срему се уочи Ђур-

ђевдана расецала јабука на пола уз речи: „Не сечем јабуку, већ 

срце [изговарајући име момка]” (Марковић 2017: 75). 

Женска опрема приликом удаје у Будиму почетком 18. века је 

била веома скромна, чак и међу добростојећим породицама. Нај-
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богатија српска девојка 1702. године имала је у „сандуку“: 8 зла-

том увезених марама, 2 бела убрадача, 4 кошуље, 2 чаршава, 1 

пешкир, 27 аршина платна за кошуље, јенишер за јорган и 1 тка-

ницу (Поповић 1952: 284). С друге стране, у једном тестаменту 

трговца из Новог Сада види се шта син добија приликом женид-

бе: кућа купљена за 130 форинти, астал, орман, кревет, 2 иконе, 

сито, наћве, корито, 2 котла, тепсија, туце калајних тањира, два 

коња и кола, 11 мотика винограда и 2 јутра земље (Tимотијевић 

2011: 286). 

 

Свадба и традиција, куповина младе и штетне последице 

Склапање брака је било под јурисдикцијом цркве током целог 

18. века, при чему је о браку као друштвеној и правној институ-

цији разним прописима управо црква одлучивала. Док су неки 

обичаји преузети од других народа, као нпр. писање предбрачних 

уговора од Грка у Угарској током треће деценије 18. века, бележе 

се многи свадбени обичаји као део српске традиције, који потичу 

још из старих крајева oд којих су многи били врло штетни. Један 

од таквих обичаја је била и „куповина младе“, који није био 

познат само код Срба православаца, него и католика, Буњеваца и 

Шокаца, али и осталих јужнословенских народа у Угарској, а ме-

ђу првима га напуштају Хрвати. Интересантно је да овај обичај 

није забележен код Мађара, или се само спорадично јавља у ста-

ријим изворима (Barth 2003: 33–34). Женска деца и организовање 

свадби породицама представљају велик терет, па су очеви гле-

дали да ћерке што пре „обећају“ будућем младожењи, коме нису 

носиле мираз него је будући супруг плаћао за њих (Поповић 

1990: 254). Фридрих Вилхем фон Траубе приликом свог путовања 

кроз Срем и Славонију током 18. века тако бележи: „Уколико је 

девојка спретнија да ради свакојаке кућне послове, да тка, шије, 

плете, и боји, утолико јој је виша цена. Отац је продаје оном ко 

највише понуди, а та трговина често траје месецима. Напослетку, 

кад је куп углављен, а неки други просац понуди пре веридбе 

који аков ракије више, девојку добија он.“ (Гавриловић 1963: 31). 

Такође, код уговорених бракова многи младенци би се пре брака 

видели свега двапут, на „јабуци“ тј. веридби и на сам дан вен-
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чања. Приликом оваквих бракова, родитељи младенце нису пита-

ли за мишљење и евентуалне симпатије, него су се руководили 

сасвим другим разлозима најчешће економске природе.  Зато не 

треба да чуди што је због све већег броја несрећних бракова 

ускоро и црква реаговала, па је 1727. године донела решење по 

којем су веридбе ништавне уколико се младенци раније нису 

упознали и показали међусобну заинтересованост за заједнички 

живот и склапање брака (Поповић 1952: 283). Управо ће ова но-

вина под притиском цркве наредних деценија допринети учврш-

ћивању брачних односа, као и све већем развоју и легализацији 

породичне приватности у односу на друштвену заједницу. Стари 

обичаји и поред тога нису били потпуно искорењени, него су се 

још дуго задржали нарочито у сиромашнијим и сеоским средина-

ма (Тимотијевић 2011: 285). 

Током 18. века у српским заједницама се бележи велики број 

рађање ванбрачне деце као последица „куповине“ девојака и бра-

ка без љубави. Ванбрачне трудноће првих деценија 18. века из-

гледа нису биле реткост, као ни покушаји да се сакрију од очију 

јавности или најближих укућана. На жалост, овакви порођаји су 

могли да буду не само штетни по здравље, него и кобни како за 

мајку, тако и за дете. Стога је учињен напор од власти и цркве да 

се овакав обичај оштро казни и искорени. Године 1729. Земаљска 

Администрација за Краљевину Србију обраћа се београдском 

митрополиту Мојсију Петровићу са оваквом молбом: 

„...да преко свога свештенства настоји искоренити штетан 

обичај српских жена, које крију порођај од мужева, па чак и 

од најближе родбине и сусеткиња, те саме рађају децу по 

џбуњу, у шумама или пољима и забаченим шталицама, што 

често има врло рђавих последица како за породиљу, тако и 

за рођено дете. Администрација је наредила свима својим 

провизорима по српским областима да објаве народу: да 

свака породиља мора обавестити мужа или жене из породи-

це или суседства, да јој буду од помоћи при порођају; а же-

не које то не учине и људи, који не буду водили довољно 

бриге о рађању своје деце биће најстроже кажњени.” 

(Грујић 1928: 124).  
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На архијерејском сабору 1726. године се темишварски епископ 

хаџи Јоанићије Владисављевић такође жалио на бројне изгреде и 

брачне немире забележене у његовој епархији, тражећи савет по 

том питању:  

„Обичај је да, када се просе девојке, очеви траже „много 

новаца” за њих – ишту по 100 гроша и више – те своју децу 

продају. Ради тога се догађају многа безакоња, једне девој-

ке су кћери престареле, а друге рађају „копилад”; јер мла-

дожење не могу толико да плаћају, а очеви неће за мање 

новца да дају своје.” (Грујић 1928: 122–123).  

Да се ствари нису промениле на боље показује и посланица пат-

ријарха Арсенија IV Шакабенте из 1745. против ружних обичаја 

„даривања“ за девојку: 

„... јер се догађају неке уцене и неумерени захтеви, као да 

децу своју за новац продају, што ни незнабожачки народи 

не чине, а не да их предају законитом браку, тражећи цену 

крви своје кћери: дај о јабуци оволико, дај оцу и матери, 

сестри и осталима. Ово проузрокује удавање девојке према 

приликама, све док таква не увиди да је прошло време 

њеног седења или, ако се и удала преко своје воље, по при-

нуди својих родитеља, за некога с којим не жели да живи, 

почиње да бежи и чини нечисте одношаје по шумама, пећи-

нама и другим непогодним местима. Из тога се рађа блуд, 

нечистоћа и све што је прљаво, на поругу вере у уништења 

закона нашега.” (Поповић 1952: 282). 

Врло често је и сама држава морала да интервенише по питању 

штетних обичаја. Године 1738. донет је епархијски декрет Statuta 

Generalia издат у Калочи и упућен свим парохијама, који се одно-

сио на давање скупих поклона приликом организовања свадби, те 

је запрећено да ће сваки поклон који премаши износ од 8 форин-

ти бити одузет (Barth 2003: 37). Исто тако Уредбом свитле вар-

међе од женидбе и пировах (Acta congregationalia) која је донесе-

на у Товарнику 1787. године, одређено је да се за девојку не сме 

давати више од 17 крајцара или једног маријаша, да би се спречи-

ли штетни обичаји „куповине“ младе и прекомерног трошења 

приликом свадбе. Такође, по овој уредби, прстеновање девојке 
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морало је да траје кратко, а забрањивани су сви прекомерни и не-

потребни финансијски издаци. Строго је било забрањено правље-

ње било каквих нереда, недоличног понашања и буке. Кршење 

ових правила строго се кажњавало ударцима од 25 батина. И по-

ред казне, ова Уредба се у народу  није у потпуности поштовала, 

јер је „обичајно право“ било јаче од закона (Марковић 2017: 16). 

Године 1737. Магистрат је упозорио Српску општину у Буди-

му да се свадбе обављају што је могуће скромније и да се прекине 

с прекомерним трошењем и теревенкама приликом свадбеног ве-

сеља: „О свадбама се чине весеља по осам или више дана и праве 

се велики трошкови без сваког промишленија и хесапа...“ И сама 

Црквена општина у Будиму је покушавала да забрани лоше на-

родне обичаје, нарочито када се радило о пуцању из пушака код 

цркве или праћење сватова са свећама по мраку, што је могло да  

доведе до пожара, као и обичај изнајмљивања „двоја, троја, па и 

више кола зарад приношења дарова, јер је то на срамоту нашег 

народа“. Ни отмица девојака од стране сиромашних младожења 

није била ретка. Црква је била против оваквих обичаја, јер су по-

том младожење присиљавале свештенике да их венчају, па је пат-

ријарх Арсеније IV  Шакабента устао против „безаконија бого-

мерских навичаје отниманије дјевиц и вадовиц за које неки 

свјашченике бијут, и оружјем пригоњајут венчати таковија“ (По-

повић 1990: 255). Отмице девојака су биле бележене у свим краје-

вима Војводине. Уз помоћ другова и рођака, отмичар је доводио 

девојку у своју кућу и тамо је крио од њених родитеља. Девојку 

су често родитељи враћали уз помоћ власти, нарочито ако она ни-

је желела да приступи брачној заједници са момком „отмичарем“. 

Уколико је девојка провела бар једну ноћ у кући отмичара, то је 

сматрано за велику срамоту и њена част је озбиљно била доведе-

на у питање, у том случају су се родитељи мирили са новонаста-

лом ситуацијом. Било је примера и да је девојка добровољно ос-

тала у новој кући. С друге стране, уколико у некој породици није 

било мушких наследника, није било ретко да момак дође у девој-

чину кућу, а да се кћер „ожени“. Момак је најшчешће био из си-

ромашнијих породица или дошљак из других крајева. Њему су 

тада надевали различита и често погрдна имена: домазет, дошло, 
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уљез, навод, насељеник (Марковић 2017: 29). Постојао је и дого-

вор међу сиромашним породицама да се девојка доведе са прела 

у нову кућу. Тада се нису организовала велика свадбена весеља, 

него је све остајало у склопу породице уз скроман ручак за рођа-

ке и комшије. За момка се одмах разгласило да се оженио, а такву 

девојку су у Банату звали ускочица (Марковић 2017: 27). 

Бракови су се најчешће склапали између двоје младих, слич-

ног статуса или финансијског стања. Ипак у трговачким и занат-

лијским породицама и заједницама благонаклоно се гледало уко-

лико би се калфа оженио мајсторовом ћерком. Женидба калфе са 

мајсторовом удовицом је била изузетак, најпре због могуће вели-

ке разлике у годинама. Такође, посве уобичајени су били бракови 

са свастиком – женином сестром, или са снајком – братовљевом 

удовицом. Нови брак за удовице из сиромашних породица је увек 

био добродошао, као и удовцима са децом због вођења домаћин-

ства и бриге око деце. Спорадично су бележени и противзаконити 

случајеви бигамије са фаталним последицама. Тако је извесном 

Јовану Сабову из Будима због бигамије одсечена глава 1771. го-

дине (Поповић 1990: 255). 

Како је брак углавном био у црквеној надлежности, тако се 

црква по сваку цену трудила да се он одржи, ма како био лош по 

супружнике. Развод у 18. веку није био редак, али се до њега теш-

ко долазило и то само у случајевима доказаних сметњи и тешког 

занемаривања. Постојале су две врсте развода: „од стола“ и од 

ложнице. У првом случају брачни партнери су били званично раз-

ведени, али су још увек живели у истом домаћинству. У другом 

случају раскид брака је значио и формалан раскид брачне везе, па 

је један од брачних другова напуштао заједнички дом. Под тер-

мином развод подразумево се и раскид званичне, објављене ве-

ридбе, када је девојка враћала јабуку, али притом и била у обаве-

зи да сноси све трошкове планираног венчања. Ипак, већ и самим 

правом жене на развод види се ограничавање ауторитета мушкар-

ца и супружника у породици, нарочито крајем 18. и почетком 19. 

века код Срба. Значајне новине за брачну институцију наступају 

за време владавине Јосифа II, када се доноси Закон о браку об-

јављен на српском језику 1786. године. Породица је сматрана за 
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законски уређену правну заједницу, а пред судом и царским саве-

том су решаване све брачне парнице. Од 1790. године са царем 

Леополдом II (1790–1792), брачни закони су опет под јурисдик-

цијом црквених судова, који између осталог одлучују и о разводу 

брака (Тимотијевић 2011: 287–288).  

 
Литература 

Barth, D. 2003, Bácskai népszokások a XVIII. századi egyházi források tük-

rében. In: Bárth, J. (szerk.), Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Az V. Duna-

Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia (Baja, 

2002. július 18-19.). Baja-Kecskemét:  Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 
27– 45 

Bobula, I. 1933, A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Budapest: Ma-

gyar társdalomtudományi társulat. 

Vrbaški, M. 2009, Egy asszony a barokk korból. In: Bácsország, 2009/2, 49. 

szám. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, 130–132 

Гавриловић, С. 1963, Женидбени и сватовски обичаји у Срему у XVIII 

столећу. У: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 

књига VII, (1962-1963). Нови Сад: Филозофски факултет, 31–34. 

Грујић, Р. 1928, Брачни нереди из прве половине 18. века. У: Гласник 

историског друштва у Новом Саду, књига I, свеска I. Sremski Kar-

lovci, 122–124. 

Стајић, В. 1939, Жена. У: Душан Ј. Поповић (уред.), Војводина II. Нови 

Сад: Историско друштво у Новом Саду, 259–261. 

Давидов, Д. 1981, Срби у Коморану у XVI и  XVII веку. У: Balcanica, бр. 

XII. Београд: Институт за балканолошке студије, 59–87. 

Маринковић, Д. 2017, Српски свадбени обичаји у Војводини. Нови Сад: 

Музеј града Новог Сада. 

Павић, М. 1970, Историја српске књижевности барокног доба (XVII и 

XVIII век). Београд: Нолит. 

Поповић, Ј. Д. 1952, Срби у Будиму од 1690. до 1740. Београд: Српска 

књижевна задруга. 

Поповић, Ј. Д. 1990, Срби у Војводини, II књига. Нови Сад: Матица 

српска. 

Réső, E. S. 1867, Magyarországi népszokások, Pest: Emich Gusztáv M. 

Akad. Nyomdász. 

Тимотијевић, М. 2011, У освит новог доба. У: Историја приватног 

живота. Београд: Клио, 173–388. 



153 

 

Csörsz, R. I. – Küllös, I. (szerk.) 2015, A társadolmi élet költészete. In: Régi 

magyar költők tára XVIII. század, Közköltészet 3. Budapest: Universitas 

Kiadó. 

 
Summary 

If the beginning of the 18th century marked the era of new optimism and 

glorification of man for most European countries, for the Serbs living in Hun-

gary after 1690 this was a period of hardships and many adjustments. By 

adopting a novel vision of cultural pattern and modernity, changes can be 

seen in terms of privacy. The role of the church, which in the first decades 

was the national and cultural center of the Serbs, remains dominant only in 

rural and less developed areas. In cities where the economy is developing, a 

new civic stratum emerges which brings changes that can be felt within fami-

lies and within relationships inside them. The earlier realization of family 

identity through the collective and the Serbian community is slowly being 

replaced by a modern conception of the family, with an emphasis on privacy 

and changes within the family structure. Gradually, the role of women sepa-

rates and strengthens, who have taken on the roles of housewives and house-

keepers since the 1730s. On the other hand, traces of Serbian patriarchal 

behavior and traditions inherited from the old regions were visible, especially 

in the examples of wedding customs and the purchase of brides with harmful 

consequences. From a legal point of view, a Serbian woman from a noble and 

bourgeois family had more rights than a Hungarian woman, while in the 

countryside these roles were replaced. In both Serbian and Hungarian wed-

ding customs, we see a strong influence of tradition and the church 

throughout the 18th century in all family structures and social strata. The em-

powerment of women in the family and society is also visible on the basis of 

the right to divorce and literacy. 

 

Rezümé 

Amennyiben a 18. század eleje a legtöbb európai országban az új optimizmus 

és emberdicsőítés korszakát jelentette, az 1690 után Magyarországon élő 

szerbek számára ez a megpróbáltatás és az alkalmazkodás időszaka volt. A 

kulturális mintázat és a modernitás újszerű látásmódjának elfogadásával a 

változások észrevehetők a magánélet tekintetében. Az egyház szerepe, amely 

az első évtizedekben a szerbek nemzeti és kulturális központja volt, csak a vi-

déki és kevésbé fejlett területeken marad meghatározó. Azokban a váro-

sokban, ahol a gazdaság fejlődik, egy új polgári réteg emelkedik ki, amelynél 

a családon belüli kapcsolatokban változások érezhetők. A családi identitás-

nak a kollektív és a szerb közösségen keresztül történő korábbi megvalósítá-
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sát lassan felváltja a család modern felfogása, a magánéletre és a családi szer-

kezeten belüli változásokra helyezve a hangsúlyt. Fokozatosan szétválik, 

erősödik a nők szerepe, akik a harmincas évektől vállalják a háziasszonyi és a 

háztartásvezető  szerepét. Másrészt a szerb patriarchális magatartás és a régi 

vidékekről átvett hagyományok nyomai  láthatók maradnak, ami különösen a 

lakodalmi szokások és a káros következményekkel járó menyasszonyvásárlás 

példáján látható. Jogi szempontból egy nemesi és polgári családból származó 

szerb nőnek több joga volt, mint egy magyarnak, míg vidéken a helyzet épp 

fordított. Mind a szerb, mind a magyar esküvői szokásokban a hagyomány és 

az egyház erőteljes hatását látjuk az egész 18. században mint a családi, úgy a 

társadalmi rétegekben is. A nők megváltozott szerepe a családban és a társa-

dalomban a váláshoz való jog és a műveltség alapján érhető tetten. 
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A BIBLIA UKRÁN NYELVEN ÉS EGY UKRÁN-

MAGYAR ÚJSZÖVETSÉG 

 

Lebovics Viktória 
 

 
Az ukrán tudósok többsége a bibliai szövegek első ukrán nyelvű fordí-

tásának az 1556–1561 között készült Pereszopnicai Evangéliumot tart-

ják, amelynek kiadását Anasztaszia Zaszlavszka, volhiniai fejedelem-

asszony, illetve a fejedelemasszony lánya Jevdokija és veje Ivan Csar-

torijszkij finanszírozták (Кралюк 2010). Az Evangéliumot a 16. szá-

zadi közös óukrán-ófehérorosz népi irodalmi nyelvre, az ún. „proszta 

mova-ra” fordították le az ekkor már kizárólagosságát elvesztő egyhá-

zi szláv nyelvről. A 482 pergamenlapra írott, vagyis 964 oldalas, több 

mint 9 kilós írott emlékről az ukrán tudósok azt tartják, hogy meghatá-

rozó szerepet játszott az ukrán irodalmi nyelv fejlődésében. Olha 

Sztepcsenko, Ukrajna V. I. Vernadszkij nevét viselő Nemzeti könyv-

tára kézírattárának igazgatója állítja, hogy ez a könyv már eredetileg is 

az olvasást, az oktatást és a nevelést célozta meg (Чорна 2019). És va-

lóban, a kijevi fejedelmek, elsősorban a Bölcs Jaroszláv által létesített 

iskolákban az Evangéliumokat univerzális tankönyvként használták a 

történelem, földrajz, irodalom és nyelvórákon (Бухало 2018). 

A Pereszopnicai Evangélium sorsa meglehetősen kalandos volt. 

1561. augusztus 29-én készült el Pereszopnicjaban, a Zaszlavszkij pra-

voszláv kolostorban, pontosabban itt fejezték be, míg az első 155 lap 

még a körülbelül 100 kilométerrel távolabb lévő Dvoreckij kolostor-

ban készült. 1600-tól egy teljes évszázadon át az Evangéliumról nem 

sok adat maradt fenn, bár feltételezések szerint 1630-ig még a Zasz-

lavszkij kolostorban maradhatott, addig, amíg a kolostor birtokaival és 

teljes vagyonával együtt a jezsuiták tulajdonába nem került.  

Az Evangélium első pár oldalán látható feljegyzésekből az is kide-

rül, hogy a Pereszopnicai Evangélium egy ideig Ivan Mazepa, kozák 

hetman tulajdonát képezte, aki 1701. április 16-án odaajándékozta an-

nak a Perejaszlavi Feltámadás-székesegyháznak, amit saját pénzén 

építtetett, hiszen Mazepa tobbek között híres mecénás is volt. Nem is-

mert, milyen körülmények között került az Evangélium Mazepához, 
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bár létezik egy feltevés arról, hogy kozákoktól kapta ajándékba Volhi-

niában.  

1799-ben a Perejaszlavi Feltámadás-székesegyházba kinevezett 

orosz püspökök az ukrán nyelvű Evangéliumot már nem használták az 

istentiszteletek alatt, ezért átadták azt a Perejaszlavi szeminárium 

könyvtára archív részlegének. Ennek az eseménynek az időpontját az 

is alátámasztja, hogy a perejaszlavi püspököt 1799-től nevezték kis-

orosz püspöknek.  

A Perejaszlavi szeminárium könyvtárában talált rá az Evangé-

liumra 1837-ben Oszip Bogyanszkij, író, nyelvész, történész, a Szent-

pétervári tudományos akadémia levelező tagja, a Perejaszlavi szemi-

nárium egykori tanulója, akinek köszönhetően az Pereszopnicai Evan-

gélium a 18–19. század fordulóján a tudományos világ figyelmének 

középpontjába került.  

1862-ben a szeminárium az Evangéliummal együtt Poltavába köl-

tözött. Kilenc év múlva, 1873-ban az akkori oktatásügyi miniszter, 

Tolsztoj gróf elajándékozta Oldenburgi Péter hercegnek. Majd a her-

ceg halála után özvegye visszaszolgáltatta az Evangéliumot a poltavai 

teológiai szemináriumnak. 

1919-ben a Pereszopnicai Evangélium a poltavai területi Központi 

proletár múzeumba került, ahonnan 1940-ben átvitték az újonnan lét-

rehozott Poltavai területi (később néprajzi) múzeumba. Amikor 1941-

ben kitört a második világháború, a múzeum gyűjteményének egy ré-

szét evakuálták Ufába és Tjumenybe. Csak a legértékesebb és a 

könnyebben csomagolható műtárgyakat vitték. És bár az Evangélium 

nem szerepelt az evakuálandó műtárgyak listáján, a múzeum egy mun-

katársa becsempészte az egyik ládába a porcelán műtárgyak mellé. Így 

jutott el az Evangélium Ufába, ahonnan a háború után mar Kijevbe 

vitték vissza a Kijevo-Pecseri Lavrába, végül pedig 1947-ben Ukrajna 

Nemzeti könyvtárába, ahol ma is őrzik (Черипа 1989: 64–77).  

A Pereszopnicai Evangélium nemcsak a 16. századi óukrán nyelv 

jelentős nyelvemléke, hanem az ukrán nemzet egyik szimbóluma is, 

hiszen 1991 óta a mindenkori ukrán elnök beiktatási ünnepségének 

fontos részévé vált: az Alkotmány és Ukrajna szuverenitásának nyilat-

kozata mellett az elnök a Pereszopnicai Evangéliumra is felesküszik. 
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A Szentírás első teljes ukrán fordításának Pantelejmon Kulis 

(1819–1897), ukrán író és költő az ukrán nyelv létjogosultságáért ví-

vott harc jegyében látott neki. Tette ezt annak ellenére, hogy 19. szá-

zad második felében lehetetlen volt legálisan publikálni bármit is uk-

rán nyelven az 1863-ban kiadott Valujevi körlevél miatt, amelyben 

Pjotr Valujev, orosz belügyminiszter kijelentette, hogy „ukrán nyelv 

sohasem volt, nincs és nem is lehet”. Az 1876-os Emszki rendelet pe-

dig tovább bővítette a valujevi körlevél tiltó rendelkezéseit, így az uk-

rán nyelvet gyakorlatilag kitiltották a kulturális életből. 

Egyébként Pantelejmon Kulis tollából született az ún. új ukrán iro-

dalom első történelmi regénye is, a Fekete Tanács, amely a kozákok 

világába kalauzolja az olvasót. A regényt ‒ és ez ritka jelenség a vi-

lágirodalomban is – Pantelejmon Kulis két nyelven, ukránul és oroszul 

is megírta, két, bizonyos mértékig eltérő változatban. A Fekete Tanács 

1978-ban magyarul is napvilágot látott Bojtár Anna fordításában.  

Pantelejmon Kulis már 1867-tól foglalkozott bibliai szövegek for-

dításával. 1868–1869-ben a lembergi Pravda c. újságban megjelen-

tette Dávid Zsoltárait, (később, 1871-ben a Zsoltárok Könyvének tel-

jes fordítását Pavlo Rataj irói álnéven is közzétette), majd Mózes öt 

könyvét. A fordításokhoz mellékelt megjegyzéseiben Kulis ezeket a 

fordításokat „csak korrektúrának” nevezte, és arra szólította fel az ol-

vasókat, hogy bátran javítsák a szövegeket (Дзера 2014: 217).  

Kulis szeretett volna Lembergben saját nyomdát nyitni, és abban 

reménykedett, hogy amennyiben a bécsi Bibliatársulat megveszi tőle 

az Újszövetség újonnan elkészített ukrán fordítását, abból a pénzből 

finanszírozhatja álmának megvalósítását. A bécsi Bibliatársulat képvi-

selője a Kulistól kapott részleteket átadta Franc Miklošič szlovén 

nyelvésznek, a bécsi egyetem által 1849-ben alapított Szláv Tanszék 

professzorának, akinek az volt a véleménye, hogy Kulis munkája in-

kább tekinthető átköltésnek, mint fordításnak, és a Bibliatársulat csak 

abban az esetben veszi meg tőle, amennyiben az „az eredeti görög 

szöveg hű mása” lesz (Барщевський é. n.).  

Bécsben kapcsolódik be a Biblia fordításába Ivan Puljuj (1845–

1918), aki eredetileg görögkatolikus papnak készült. Később azonban 

a fiatalembert annyira magával ragadta a fizika, hogy tudós lett, okta-

tott a bécsi és a prágai egyetemeken, volt dékán meg rektor, és 1916-
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ban még az Osztrák-Magyar Monarchia oktatási tárcáját is felajánlot-

ták neki, de azt már egészségi állapotára való hivatkozással nem fo-

gadta el. 

A kutatók között nincs egyöntetű vélemény azzal kapcsolatban, ho-

gyan zajlott munka. Maga Kulis is tanult görögül és héberül. O. Bar-

vinszkij, Kulis feleségének fivére, visszaemlékezései szerint mégis in-

kább Ivan Puljuj fordította az Új Szövetséget görögből, Kulis pedig ja-

vította a szöveget, és közösen úgy ellenőrizték az eredményt, hogy 

összevetették a Biblia egyházi szláv, orosz, lengyel, szerb, német és 

latin fordításaival (Барщевський é. n.). 

Kulis és Puljuj elég gyorsan lefordították az Új Szövetséget, és 

közben Kulis már fordította az Ószövetséget is. Az Új Szövetség uk-

rán nyelven már 1879-ben elkészült, és mivel a bécsi Bibliatársulat to-

vábbra sem vette meg, Kulis saját pénzén adta ki Lembergben 1881-

ben. Ezen a kiadáson már mindkét fordító neve szerepel, publikálási 

helyként Bécs városát, kiadási évként 1871-et tüntették fel. Ezzel a dá-

tummal Panteleimon Kulis – a kutatók véleménye szerint – azt kívánta 

jelezni, hogy első ízben az Új Szövetség az ő fordításában ekkor látott 

napvilágot. A Bibliatársulat végül 1885-ben megvásárolta az Új Szö-

vetség ukrán fordításának kiadási jogát és 1887-ben, illetve 1893-ban 

meg is jelentette (Барщевський é. n.). 

Az Ószövetség ukrán fordításának kézirata viszont a tűz martaléká-

vá vált, amikor 1885-ben Motronivkán, Pantelejmon Kulis feleségé-

nek birtokán máig tisztázatlan körülmények között tűz ütött ki. Érde-

kes, hogy egyik, 1878-ban Puljujnak írott levelében Kulis azt állította, 

hogy ő égette el az Ószövetség fordítását azért, mert nem úgy kellett 

volna fordítani, ahogyan azt ő csinálta. Kulis életrajzírói mégis azt 

tartják valószínűbbnek, hogy az 1885. október 6-i tűzvész pusztította 

el (Барщевський é. n.). 

A nagy veszteség ellenére Pantelejmon Kulis ismét nekilátott a for-

dításnak és élete végéig, még tizenkét éven át fordította ukrán nyelvre 

az Ószövetséget. A munkát mégsem sikerült befejeznie. 1897-ben, 

amikor Pantelejmon Kulis meghalt, kiderült, hogy még bőven maradt 

fordítani való, így a Bibliatársulat Ivan Puljuj javaslatára Ivan Necsuj-

Levickij (1838–1918) ukrán írót vonta be harmadikként a munkába, 
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bár Necsuj-Levickij nem az eredeti héber szöveg, hanem a német és az 

orosz fordítások alapján dolgozott (Барщевський é. n.). 

A Kulis–Puljuj–Necsuj-Levickuj-féle ukrán Biblia-fordítás megíté-

lése nem volt egyöntetű, hiszen a stílusa barokkosan egyenetlen, ese-

tenként nehézkes, megoldásaiban itt-ott téves, ugyanakkor olyan nyel-

vi trouvaille-okat is tartalmazott, amelyek a későbbi fordításokban 

nem találhatók (Дзера 2014: 218). Ivan Frankó, például, rendkívül 

kritikusan fogadta, amit nem csak a korabeli tudósok, hanem a 21. 

századi kritikusok is igazságtalannak tartottak. Frankó nagyon határo-

zottan úgy vélte, hogy a Biblia két féle módon fordítható, és ebből 

egyik sem jellemző Pantelejmon Kulis fordítására: „Az olyan könyv-

nek a fordítása, mint a Biblia vagy népszerűnek kell lennie, vagyis 

legalább nyelvében érthetőnek a széles néptömegek számára, vagy tu-

dományosnak, tehát olyannak, ami részleteiben visszaadja az eredeti 

mű tartalmát és jelentését” (Франко 1918: 49). 

A Kulis–Puljuj–Necsuj-Levickij-féle ukrán Biblia-fordítás végül 

1903-ban Bécsben látott napvilágot a Brit Bibliatársulat gondozásá-

ban. Később 1912-ben Bécsben, 1921-ben és 1930-ban Berlinben, 

majd 1947-ben Londonban és New Yorkban adták ki újra, de Ukrajná-

ban csak 2000-ben publikálták. A Biblia első teljes fordításának az 

1903-as megjelenése után is hányattatott volt a sorsa. Ivan Puljuj több-

ször kérelmezte az orosz vezetéstől, hogy engedélyezzék az ukrán 

Biblia-fordítás kiadását, de kérésének teljesítését mindig megtagadták, 

illetve a tudóst válaszra sem méltatták. 1904-ben a Pétervári Tudomá-

nyos Akadémiának írt levelében Puljuj azt hangsúlyozza, hogy Orosz-

országban több, mint 40 nyelven forgathatják a Szentírást különböző 

népek képviselői, még a mongolok és a tatárok is, csak az ukránokat 

fosztották meg ettől a lehetőségtől az 1876-os Emszki rendelettel 

(Студинський 1930: LXIX). 

Ivan Frankó által elvárt tudományos fordításnak tekinthetjük a 

Szentírás második teljes ukrán fordítását, amit 1917–1940 között Hila-

rion metropolita, világi nevén Ivan Ogijenko (1882–1972) készített. 

Ivan Ogijenko – ismert közéleti személyiség, tudós, nyelvész, lexiko-

gráfus, egyháztörténész, pedagógus – egy szegény parasztcsalád hato-

dik gyermekeként látta meg a napvilágot és eredetileg felcsernek ké-

szült. 1909-tól a Kijevi Egyetemen filológiát, majd pedagógiát tanult. 
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1918-ban egyik alapítója és első rektora volt a Kamjanec-Podilszkij 

Egyetemnek. Szintén 1918-ban látott napvilágot a méltán híres Ukrán 

kultúra c. monográfiája. Az 1917-ben kikiáltott Ukrán Népköztársaság 

idején először oktatásügyi, majd vallásügyi miniszter, ám miután a 

bolsevikok elfoglalták Kamjanec-Podilszkijt, Ivan Ogijenko 1920-ban 

Lengyelországba emigrált, később mégis visszatért Ukrajnába. Dokto-

ri disszertációját a 16. századi ukrán irodalmi nyelvből 1931-ben, a 

Brnoi Egyetemen védte meg. Szerzetesi fogadalmat 1940. októberé-

ben tett az Szent-Onufrion kolostorban. Végleg 1944-ben hagyta el 

hazáját, és először Szlovákiába, majd Svájcba, végül pedig 1947-ben 

Kanadába költözött.  

A Biblia nagyobb részét Varsóban még a II. világháború előtt for-

dította, de a munkát Kanadában és az USA-ban fejezte be. Amikor 

1962. június 12-én a londoni Bibliatársulattól megkapta saját Biblia-

fordításának 3 példányát, azt írta, hogy ez volt hosszú életében az iga-

zán jelentőségteljes, fényes és örömteli nap: „Beteljesült az ötvenéves 

álmom és a harmincéves munkám, íme, itt fekszik előttem az asztalon 

egész életem munkája: a Biblia anyanyelvemen, számomra a legdrá-

gább nyelven – ukránul!” (Митрополит Іларіон 1963: 220). 

Ahhoz, hogy lefordítsa ukrán nyelvre a Bibliát, Ivan Ogijenko 

megtanult héberül és görögül, valamint a latin, német, angol, lengyel 

és az ószláv nyelvet is használta azzal a céllal, hogy saját fordítását 

összevesse más népek fordításaival. Egy új ukrán nyelvű Biblia-fordí-

tás szükségességét Ivan Ogijenko a Szentírás és egyéb istentiszteleti 

könyvek fordításának metodológiaja c. írásában fejti ki. Ivan Ogijenko 

szeme előtt két cél lebegett: a Szentírást a korra jellemző ukrán irodal-

mi nyelven egy minél pontosabb fordításban szerette volna az ukrán 

emberek rendelkezésére bocsátani. P. Kulis Biblia-fordításából Ivan 

Ogijenko hiányolta a ritmust, kifogásolta nyelvi darabosságát, pedig a 

Biblia nyelve nem más, mint „az imádság nyelve, a lélek nyelve, dal-

lamos nyelv” (Іларіон 1958: 17). Ivan Ogijenko úgy fogalmazott, 

hogy szükség van egy olyan Biblia-fordításra, amely a korra jellemző 

ukrán irodalmi nyelven szól, a Bibliát olyan „irodalmi nyelvre kell le-

fordítani, amely példaértékű lehet legalább az első 50 évben. Olyan 

fordítás kell, ami a legjobb tankönyvvé válik ukrán nyelvből.” (Іла-

ріон 1958: 5). Hiszen akkor, érvelt Hilarion metropolita, a parasztok 
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széles tömegei – vagyis, a Szentírás legfőbb olvasói – könnyedén elsa-

játíthatják az irodalmi nyelvet. Fordítói stratégiáját már az ukrán Bib-

lia-fordítás borítóján is egyértelműen leszögezte: „óhéber és görög 

nyelvből ukrán nyelvre szó szerint fordított” felirattal (Дзера 2014: 

218). Ivan Ogijenko a német és francia hagyománynak megfelelően 

saját fordításában jelölte a hangsúlyokat, az Evangélium szövegét fe-

jezetekre bontotta, és a fejezeteket címmel látta el. A jobb megértést 

volt hivatott szolgálni az is, hogy a fordító számtalan megjegyzéssel, 

magyarázattal egészítette ki a Biblia szövegét, amit az eredeti szöveg-

től eltérően dőlt betűvel szedtek, még akkor is, ha az eltérés csak egy 

kötőszó volt (Дзера 2014: 218).  

Az Ogijenko-féle ukrán Biblia kiadása sem volt problémamentes. 

Ivan Ogijenko már 1921-ben felajánlotta a Brit- és Külföldi Biblia-tár-

sulatnak, hogy lefordítja a Bibliát ukrán nyelvre, de a válaszra 15 évig 

kellett várnia. Az 1935-ben aláírt szerződés értelmében Ogijenkónak 5 

év állt a rendelkezésére, hogy 1940-re fordítsa le a következő sorrend-

ben az Új Szövetséget, a Zsoltárok Könyvét és az Ószövetséget.  

1937-ben Lembergben napvilágot látott a négy Evangélium fordítása, 

majd Varsóban 1939-ben a teljes Új Szövetség a Zsoltárok Könyvé-

vel. Ogijenko közben az Ószövetségen is dolgozott, 1936-tól ismét el-

kezdett óhéberül tanulni, illetve kidolgozta az Ószövetség fordításának 

módszertanát. Az egész Ószövetséget saját kezűleg úgy másolta le, 

hogy a füzetben minden egyes szót külön sorban írt: összesen 37 da-

rab egyenként 400 oldalas füzetet használt el erre a célra. Minden óhé-

ber szó mellett leírta a szószerinti fordítást, majd a saját fordítási ja-

vaslatát. A bonyolultabb részeknél a Biblia egyéb európai nyelveken 

korábban elkészített fordításaihoz folyamodott. Az Ószövetség fordí-

tásán Ivan Ogijenko 1936. október 6-tól kezdve 1940. július 1-ig dol-

gozott minden nap! A kész fordítást oda is adta a Brit- és Külföldi 

Biblia-társulatnak, ám annak kiadását a második világháború még 

több, mint húsz évvel elodázta (Барщевський é. n./a). 

Végül a teljes Biblia-fordítás 1529 oldalon csak 1962-ben látott 

napvilágot Londonban. A Moszkvai Patriarchátus is Hilarion metropo-

lita fordítását jelentette meg 1988-ban Oroszország megkeresztelésé-

nek 1000 éves évfordulója alkalmából. Később ezt a fordítást többször 

is kiadták Kanadában, az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. 
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Ukrajnában az Ukrán Bibliatársulat Hilarion metropolita fordítását 

többezres példányszámban első ízben 1995-ben jelentette meg.  

Most pedig az a lehetőség, hogy megismerjék Hilarion metropolita 

Bibliáját, a magyar hívő és nem hívő emberek számára is megadatik, 

ugyanis a Magyar Bibliatársulat Alapítvány és a Kálvin Kiadó a refor-

máció 500. évfordulójára elkészített ünnepi bibliakiadások sorában 

2017-ben az Ukrán–magyar Újszövetséget jelentette meg Hilarion 

metropolita fordításának alapján. 

A Magyarországi evangélikus egyház honlapjáról azt is megtudhat-

juk, hogyan jött mindez létre: „Magyar Bibliatársulat 2015. végén hir-

dette meg azt az adománygyűjtési akciót, amelynek célja egy kétnyel-

vű, magyar–ukrán Újszövetség kiadása volt (Újszövetség magyar és 

ukrán nyelven – Kárpátalján 2017). És 2016-ban a Magyar Bibliatár-

sulat Alapítvány köszönetet mondott mindazoknak, akik az Alapít-

vány munkáját adójuk 1%-val támogatták, és bejelentette, hogy a 

2015-ben beérkezett támogatást az Ukrán-magyar Újszövetség kiadá-

sára használják fel71. 

D. Szebik Imre, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány elnöke az uk-

rán-magyar Újszövetség bemutatóján elmondta, hogy ez az Újszövet-

ség egy évtizedekkel ezelőtt elindított kétnyelvű sorozat része. „Kettős 

célja volt a kiadásnak, egyrészt, hogy a határokon túl élő, kisebbségi 

sorsot vállaló magyar testvéreink kézbe vehessék az Újszövetséget an-

nak az országnak a nyelvén is, amelyben élnek, másrészt a vegyes há-

zasságokban férj és feleség akár együtt is tudja így olvasni az Igét, ki-

ki a maga anyanyelvén. Ez a kezdeményezés átível népek fölött, mert 

a Biblia maga is minden nemzeté, ahogyan Isten minden nép Istene és 

Jézus Krisztus is mindenkiért meghalt” – mondta az elnök. D. Szebik 

Imre elmondta, hogy a Magyar Bibliatársulat Alapítvány átadta a kö-

tetet a kárpátaljai magyaroknak Beregszászon, ahol kiderült, hogy 

Kárpátalján több ezer ukrán tanul magyarul (Jezsoviczki 2017). „Az 

átadáson jelen volt Fekete Károly, a tiszántúli református testvér-egy-

házkerület püspöke is, aki köszöntésében azt a történetet elevenítette 

fel János evangéliumából, amikor Mária megkeni Jézus lábát az illa-

tos, drága olajjal. A jelenetben mindenki szolgál azzal, amije van – 

 
71www.eke.hu/sites/default/files/csatolmanyok/hirek/2016/kalvin.pdf 

http://kalvinkiado.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=1&product_id=1012&Itemid=3&lang=hu
http://kalvinkiado.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=1&product_id=1012&Itemid=3&lang=hu
http://kalvinkiado.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=1&product_id=1012&Itemid=3&lang=hu
http://kalvinkiado.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=1&product_id=1012&Itemid=3&lang=hu
http://reformacio.ma/v/az-ige-osszekot/
http://reformacio.ma/v/az-ige-osszekot/
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emelte ki a püspök, utalva arra, milyen sokaknak kellett együttműköd-

niük és szolgálniuk ahhoz, hogy ez a kiadvány megszülethessen és el-

juthasson a kárpátaljai magyarokhoz: az Ukrán és a Magyar Bibliatár-

sulat a bibliai szövegekkel, a Koreai Bibliatársulat a tördeléssel és a 

nyomdai munkával, a bibliatársulat magyarországi támogatói adomá-

nyaikkal, a Református Szeretetszolgálat pedig (…) a könyvek eljutta-

tásával járult hozzá a nagy közös szolgálathoz, Isten országa építésé-

hez” (Újszövetség magyar és ukrán nyelven – Kárpátalján 2017). 

A beregszászi ünnepségen az Ukrán Bibliatársulat kommunikációs 

igazgatója, Anatolij Rajcsinec  kiemelte, hogy a bibliatársulat nagy 

adósságot törlesztett azzal, hogy „a minden szempontból nehéz és hát-

rányos helyzetben élő magyar kisebbség számára adott ki egy olyan 

Újszövetséget, amely az iskolákban, a családokban és a templomok-

ban egyaránt azt a tanúságtételt testesíti meg, hogy Krisztusban közel 

kerülhet egymáshoz az ukrán és a magyar ember, függetlenül minden 

olyan aktuális és valós feszültségtől, amelyet politikai vagy gazdasági 

érdekek szítanak. A bibliatársulatok mindenkori feladata az egyház 

missziójának segítése, és ha ezen a területen további együttműködésre 

lesz lehetőség, azt meg kell ragadniuk” (Újszövetség magyar és ukrán 

nyelven – Kárpátalján (a) 2017). 

Így valóra válhat Hilarion metropolita álma is, hiszen Ukrajnában 

is szolgálhat nyelvtankönyvként a nemrég napvilágot látott Újszövet-

ség magyar és ukrán nyelven.  

 

Irodalom 
Jezsoviczki, N. 2017, Ünnepi bibliakiadások a reformáció 500. Évforduló-

jára. November 1. refua.tirek.hu/hir/mutat/51242/ (letöltés: 2021. 11. 01.) 

Újszövetség magyar és ukrán nyelven – Kárpátalján. 2017. október 19. 

www.evangelikus.hu/archiv/ujszovetseg-magyar-es-ukran-nyelven-

karpataljan. (letöltés: 2021.11.01.) 

Újszövetség magyar és ukrán nyelven – Kárpátalján (a). 2017.11.14. 

http://bibliatarsulat.hu/?p=4730 (letöltés: 2021.11.01.) 

Барщевський, Т. (é. n.), Переклад Куліша, Пулюя, Нечуя-Левицького 

(1903 р.) Переклади Біблії церковнослов’янською і українською мо-

вами.  www.god.in.ua/?p=18921 (letöltés: 2021.11.01.) 



166 

 

Барщевський, Т. (é. n.)/a, Переклад Івана Огієнка (1962 р.) Переклади 

Біблії церковнослов’янською і українською мовами. www.god.in.ua 

/?p = 18921 (letöltés: 2021.11.01.) 

Бухало, О. 2018, Пересопницьке Євангеліє: як починалася українська лі-

тературна мова? 9. 10. 2018 – www.bbc.com/ukrainian/blog-history-

46152610 (letöltés: 2021.11.01.) 

Кралюк, П. 2010, Євангеліє княгині Жеславської. Українська національ-

на святиня: історія, зміст, загадки. День, 30 липня. № 134. day.kyiv. 

ua/uk/article/ukrayina-incognita/ievangeliie-knyagini-zheslavskoyi 

(letöltés: 2021.11.01.) 

Дзера, О. В. 2014, Історія українських перекладів Святого Письма. Іно-

земна філологія. Львів: Львівський національний університет імені 

Івана Франка, № 127, 214–222. 

Митрополит Іларіон 1958, Біблія – найперше джерело для вивчення 

своєї літературної мови B: Віра і культура. Ч. 6 (66), 13–17.  

Митрополит Іларіон. 1963, Новий переклад Біблії. Історичний нарис. 

Біблійні студії. Богословсько-історичні нариси з духовної культури 

України. Вінніпег: Наша культура.  

Студинський, К. 1930, Листування і зв’язки П. Куліша з Іваном Пулюєм. 

B: Матеріяли і розвідки, т. 2, (Збірник Філологічної секції НТШ, 22), 

Львів.  

Франко, І.  1918, Біблійне оповіданнє про Сотвореннє Сьвіта в сьвітлі 

науки. Вінніпег: Коштом Івана Ковалюка. 

Чепига, И. П. 1989, Уникальный памятник украинского языка – пере-

сопницкое евангелие. В: Рукописные фонды центральной научной 

библиотеки им. В. И. Вернадского. Киев: Наукова думка. 64–77. 

Чорна, С. 2019, Пересопницьке Євангеліє: від гетьмана Мазепи до пре-

зидентів незалежної держави. 17 квітня. www.golos.com.ua/article 

/316079 (letöltés: 2021.11.01.) 

 

Summary 

There are ten complete (Old Testament and New Testament) translations of 

the Bible in Ukrainian. At the same time, the first Ukrainian translation of the 

biblical texts is considered to be the Peresopnytsya Gospels, written between 

1556 and 1561. The study provides an insight into the history and adventu-

rous fate of the significant manuscript of the Old Ukrainian language, one of 

the symbols of the Ukrainian nation. No less exciting and twisting is the his-

tory of P. Kulis–I. Puljuj–I. Nechuj-Levitsky's first complete Ukrainian trans-

lation of the Bible, which was published in 1903, and Metropolitan Ilarion's 

(whose secular name is Ivan Ivanovitch Ohienko), second complete Uk-
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rainian translation of the Bible, which was published in 1962. In 2017, the 

Hungarian Bible Society Foundation and Kálvin Kiadó published the bilin-

gual Ukrainian-Hungarian New Testament on the occasion of the 500th anni-

versary of the Reformation, based on the translation of Metropolitan Ilarion's 

work. 

 

Абстракт 

Cьогодні існує десять повних (Старого та Нового Завіту) перекладів 

Біблії українською мовою. Але першим українським перекладом біб-

лійних текстів вважається Пересопницьке Євангеліє, написане між 1556 

і 1561 роками. В статті йдеться про цікаву історію створення та зворуш-

ливу долю визначної пам’ятки староукраїнської мови, одного із симво-

лів української нації. Не менш хвилюючою є історія створення першого 

повного перекладу Біблії П. Кулішем–І. Пулюєм–І Нечуєм-Левицьким, 

виданого у 1962 році, та другого повного перекладу Біблії українською 

мовою Івана Огієнка (митрополита Іларіона), що побачив світ у 1962 ро-

ці. У 2017 році Фонд Угорського Біблійного Товариства та Видавництво 

Kálvin з нагоди 500-річчя Реформації випустили двомовний українсько-

угорський Новий Завіт на основі перекладу митрополита Іларіона. 
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KRIPTOGRÁFIA PASZTERNAK  

ZSIVAGO DOKTOR C. REGÉNYÉBEN.  

SZAKRALITÁS ÉS HAGIOGRÁFIA.72 

 

Józsa György Zoltán 

 

 
Jurij Zsivago megvilágosodásában a tanatopoétika cvetajevai kontúrjai 

sejlenek fel, a művészet a halálból táplálkozó élet: „Most világosab-

ban látta Zsivago, mint valaha, hogy a művészet mindig, szüntelenül 

két dologgal törődik. Állandóan a halálon töpreng, és ezzel állandóan 

életet teremt.” (Paszternak 1988: 102). A gondolat a hősben hivatásá-

nak tudatosulását jelzi. Nem véletlenül, maga Paszternak is Salamov-

nak címzett, 1955. december 10-én kelt levelében a gyakorlatilag egy 

évtizedes munkájának végét „az istentől rátestált kötelesség” teljesíté-

seként nyilatkoztatja ki (Пастернак 1955). Az emigráns filozófus, F. 

Sztyepun a regény kapcsán Paszternakot egy „misztérium szerpapja-

ként” említi. A regényben végbemenő, az isteni gondviselés erőinek 

hatására mozgó cselekmény menetét, fordulatait, „váratlan” egybeesé-

seit elemezve, – így például rávilágítva a zárlatot jelentő temetési tab-

ló rejtett értelmére: Lara Zsivago felravatalozott holttestét abban a 

szobában találja meg, ahol egykor férje, Antyipov (a hős antagonistá-

ja) lakott egyetemi hallgatóként – pedig megállapítja, hogy a műből 

kirajzolódik „a véletlen”, ami nem egyéb, mint „a csoda ateista álne-

ve” (Степун 1958: 206, 200). Maga Lara is megfogalmazza ugyanezt, 

megtudva Jevgraftól, hogy Antyipov pedig ugyanabban a házban lőtte 

magát agyon, ahonnan ő (Lara) Jurjatyinba elindult: „Micsoda döbbe-

netes, odafentről irányított egybeesése a körülményeknek!” (Paszter-

nak 1988: 555). 

 
72 A dolgozat az Orosz Tudományos Akadémiai Orosz Irodalomtudományi 

Intézete és az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke kutatócsoport-

jai közötti № 21-512-23008 számú projekt keretében folyó együttműködés 

eredményeképp jött létre az RFFI és az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kul-

túráért által kiírt pályázatban. 
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 Hőse révén az író mintegy aláveti magát a számára kiszabott ve-

zeklésnek: még a peresztrojka első évtizedének csillapíthatatlan igaz-

ságszomja által hajtott kritikusa is felrója Paszternaknak az egykor a 

vezérhez írt ódát, a cserében felé megnyilvánuló viszonylagos (ám 

szeszélyes!) kíméletet, privilegizált helyzetét, mely némiképp magya-

rázatot nyújt a rendszerrel szembeni fenntartásai tompább megfogal-

mazásaira. Paszternak ennek dacára sem képes a „nyájszellem” jelen-

sége kapcsán táplált ellenszenvét leplezni, a Gorkij Időszerűtlen gon-

dolatok c. krónikási számvetésében kifejtett, az imperialista és polgár-

háború „vadállati” ösztönöket elszabadító, az állam és a lakosság ret-

tenetes lerongyolódásához vezető pusztításával kapcsolatos álláspont-

ját rejtegetni. Hőse halálát pedig nem véletlenül az agrárium ellen in-

tézett támadás, állami hadjárat évére, 1929-re, az „ellenségek és ügy-

nökök” ellen folyó hajsza időszakára időzíti (Иванова 1990: 192, 194, 

203–205).  

 Noha a regénybe foglalt történelmi idő elkerülhetetlenné tesz bizo-

nyos olvasatokat, a történelmi szükségszerűség sem mentheti fel az al-

kotót, illetve nem teheti semlegessé az emberi szenvedés, a bolsevik 

fordulat után elkövetkezett pokoljárás iránt. Andrej Szinyavszkij, aki 

sok nyugati kritikussal egybehangzóan „irodalmi szempontból gyen-

ge” alkotásnak minősítette a regényt, mégis kiemeli „a hétköznapi 

anyag mitologizálását” és a bibliai szimbólumrendszert (Синявский 

1989: 368, 370). Az orosz emigráns irodalomtörténet-írás vezéralakja 

Gl. Sztruve, a Tolsztoj műveit idéző reminiszcenciák és utalások elle-

nére elveti a tolsztoji nagyregény ideális alapmintáját a Zsivago doktor 

esetében, és inkább Dosztojevszkij világához érzi közel a regényt. 

Emellett szembeszáll a mű népszerűségének titkát a „politikai”, ideo-

lógiai síknak, a sikert a kiadás viszontagságainak, végső soron – ször-

nyű kimondani is – Hruscsovnak tulajdonítók pragmatikus érvelésé-

vel. Amennyiben ilyen típusú titkok övezik a művet, azok a jelentékte-

lennek tűnő részletekben keresendők: az egyik ilyen igazi titkot a 

szovjet sajtóban a regénnyel kapcsolatos, 1954-ben hirtelen beállt 

hallgatás jelenti, majd az, hogy a Novij mir szerkesztőinek a regény 

kiadásának megtagadását mintegy 20 oldalon át taglaló levelének kel-

tezéséből („1956 szeptembere”) vajon miért is maradt el a pontos dá-

tum. Utóbbi, Sztruve igencsak valószínűnek tűnő feltételezése alapján, 
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annak tudható be, hogy a levelet voltaképpen nem a szerző tájékozta-

tására, hanem a szovjet olvasó haragjának kiváltására szánták, ezért 

visszadátumozták: a regény helyett az olvasó kézhez kapott abból egy 

tekintélyes terjedelmű részletet, ami „retrográd” hőst és szerzőt sejtet-

vén, a közvéleményben heves ellenérzést provokált. Vajon miért is dá-

tumozták vissza? – teszi fel a kérdést az értelmező, majd így folytatja: 

a terjedelmes részlet – a fiatal fehér önkéntesnek a főhős általi megse-

besítéséről, majd meggyógyításáról van szó – az elutasító levél része-

ként arra volt hivatott, hogy Paszternak forradalom-, értsd: rendszer-

ellenes álláspontjáról győzze meg a szovjet olvasót. A verdikt értelmé-

ben még a jelentősebb szövegcsonkítás vagy átalakítás is hasztalan kí-

sérlet lett volna: a regényt kiadni tilos (Struve 1962: 229–231). 

 Noha a kifogásolt epizódban a főhős, – emberként és orvosként is – 

a magatehetetlen sebesült iránti szolidaritástól és orvosi esküjétől ve-

zérelve jár el, az ilyen tettre később a pacifizmus bélyegét sütötték. A 

keresztény humanizmus parancsa kerül szembe a nép érdekét unos-un-

talan hangoztató testvérgyilkossággal.  

 A regény elsősorban is talán leginkább a XX. századi autoreflexív, 

lírai próza egyik legkiemelkedőbb alkotásaként marad majd fenn a vi-

lágirodalmi kánonban, olyan könyvként, mely magának a könyvnek a 

keletkezéstörténetét beszéli el. A mű ugyanakkor a palimpszeszttech-

nika iskolapéldája, amely a „szimbolikus realizmus” jegyében fogant. 

Paszternak unokatestvére, a klasszikafilológus Olga Frejdenberg be-

nyomásai a kéziratról ugyanezt erősítik meg: egy szakrális textus 

szent palimpszesztjével állunk szemben: „Könyved ítélkezésen felül 

áll. Az érvényes rá, amit a történelemről, mint második világegyetem-

ről mondasz… A Teremtés könyvének különleges variánsa.” (idézi 

Пастернак 1989: 603).73 A svéd szlavistával, Åke Nilssonnal foly-

tatott beszélgetés során épp Paszternak mondta ki, hogy a „lírai szaka-

szok” értelemszerűen felülírják a realista irányultságú regényműfajt 

(vö. Struve 1962: 240). Paszternak poétikája ezért inkább Vjacseszlav 

Ivanov szimbolista költő „ab realibus ad realiora” definíciójával, a 

„realista szimbolizmust” tételező megfogalmazásával, a szintén szim-

 
73 A szövegeket a külön jelzettek kivételével saját fordításomban közlöm – 

J. Gy. Z. 
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bolista Andrej Belij regényeivel rokonítható (Struve 1962: 233–234). 

Egyik kritikusa e vonatkozásban a korszakban keletkezett levelekre 

hivatkozik, ahol Paszternak az alkotói indíttatást a „vallásos meggyő-

ződéshez” hasonlítja (Иванова 1990: 210). Ez kerül szembe a mű fel-

ütését adó jelenet temetésképével, az elárvultság megélésével, amely-

nek során – Fejér Ádám kifejezésével – a hős már gyermekként „az 

élet értelmetlenségéről származó nyomasztó tapasztalat” hatása alá ke-

rül, talán épp ezért a későbbiekben a „világszellem”, a „világ intellek-

tusa” „médiumává” válik (Фейер 1988: 5, 11, 15), „nem tesz mást, 

mint sorsában” „a világszellem működésének belső logikáját” teljesíti 

be (Han 1996: 291). A Szophiára mint Világlélekre, illetőleg Isteni 

Bölcsességre történő számtalan szakirodalmi hivatkozás, – mely Lara 

és Tonya, a főhős életében döntő szerepet játszó két nő alakjában is 

szimbolikus megfogalmazást nyer, – az Örök Nőiségnek, annak 

goethei, lermontovi, lenaui párhuzamainak figyelembevételével Pasz-

ternak korábbi versciklusában Nővérem, az életben található megfo-

galmazások parafrázisai. Ezek, a trójai Helénára vonatkozó allúzióval 

együtt (Бройтман 2007: 41–42, 501), a téma szisztematikus végig 

gondolását bizonyítják. A nőalakok szimbolikája, a szerelmi három-

szög egyúttal összefüggésben áll Paszternak Olga Ivinszkajához fűző-

dő szerelmi kapcsolatával. (A Bátor György /Егорь Храбрый/ bilinai 

alakjában, mely Sárkányölő Szent György folklorisztikus parafrázisa, 

megbúvó hasonmás nemcsak a regénybeli Larát szabadítja ki Koma-

rovszkij démoni hatalmából, hanem Ivinszkaja potymai lágerből törté-

nő kiszabadításának önéletrajzi ténye is beépült a motívumba.) Pasz-

ternak a regény írásával többé-kevésbé egyidőben dolgozik Shakes-

peare-fordításain (itt hat drámára kell elsősorban gondolnunk), ezért 

Ofélia alakjának és Hamlet önmegtagadásnak keresztény átértelmezé-

se formájában a két alak kontúrja beilleszkedik a regényhős és Lara 

közötti viszony ábrázolásába. Zsivago – az orosz „hamleti hősök” le-

származottjaként, ezzel a szereppel való azonosulásként áldozza fel 

Larát (Struve 1962: 240). Ebben a motívumkörben igen lényeges a 

Paszternak művészetéhez megannyi szállal kötődő Alekszandr Blok 

költői világa (Дьёндьёши 2016), akinek alakja a regény koordináta-

rendszerében kronotoposzként magasodik, mintegy a történet alfa 

pontjaként. A regény koncepcióját érintve, Paszternak a megtört Na-
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gyezsda Mandelstamnak írt levelében 1946-ban Blokot jelölte „a mi 

életünkről szóló próza” időbeli kiindulópontjaként (Пастернак 1989–

1992: V, 445). Az 1947. április 5-én tartott szűkkörű felolvasás beve-

zetőjében az egybegyűltek előtt pedig már azt nyilatkozta, hogy a 

„Blokról szóló” jubileumi cikk helyett a regény megírásával kíván 

tisztelegni a költő emléke előtt (ld. Пастернак 1989: 591).  

 A regényműfaj vizsgálatunk tárgyát képező változatát sokrétű volta 

miatt nem könnyű behatárolni. A főhős orvosi hivatása révén a pana-

ceia-regény, a gyógyító textus potenciálját több szinten is hordozza: 

Ivanova értelmezésében már helyet kap az a megjegyzés, hogy Zsiva-

gót Oroszország sebeinek gyógyítására hívja a sorsa, mikor a polgár-

háborútól romlásba döntött országban bolyongó Jurij Andrejevics 

„igen súlyosan betegnek látta a mezőket” (Иванова 1990: 195), akkor 

tudatosul benne hivatása. Számos motívum és attribútum révén 

Aszklépiosz, az ógörög orvos-istenség a regényhős prototípusának te-

kinthető (Йожа 2013: 7–41). Műfajtani szempontból lényeges a kü-

lönféle beavatási rituálékat leíró diszkurzívákkal folytatott dialógus 

szövegrétege. Ljudmilla Gorelik74 a varázsmeséknek szentelt Propp-

monográfia formális szempontjait ötvözi a subtextusként szolgáló Bá-

tor György történetét elbeszélő bilina elemeinek, illetve a Zsivago 

doktor szüzséje két motívumkomplexumának összevetése céljából. 

Részletes érvelésével feltárja, hogy Jevgraf, a féltestvér ennek az 

értelmezésnek megfelelően a hőst segíti a beavatás felé vezető úton, 

vagyis Jurij erejének és képességeinek megtestesülését jelenti (Горе-

лик 2011: 299; Propp 2006: 161), egyúttal megkockáztatható, hogy 

„mélymagjának” (Selbst) kivetítését is. A Zsivagóhoz Lara nélkülözé-

sekkel terhes életéről Moszkvába jutott hírnek Gorelik mintegy mági-

kus szerepet tulajdonít, ez sarkallja a hőst az Urálon túli utazásra (Го-

релик 2011: 299), hozzátehetjük, Ariadné mintájára a nő a beavatás 

elengedhetetlen része, egyfajta pszichompomposzi minőségben lép 

elő. Ugyanígy a fenevaddal/sárkánnyal végbemenő megküzdést vetíti 

előre a varázsmese vízibirodalmát idéző vízesés zuhatagának robaja a 

Jurjatyin (vagyis a hős nevéből képzett toponímát viselő település, 

 
74 Hálás köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Gyöngyösi Máriának, amiért a 

kötetet rendelkezésemre bocsátotta.  
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amely számára ezáltal tkp. az ideális otthon) felé vezető úton. Ettől 

merül álomba, mely megjósolja a küzdelmet, s melynek során az úti-

társak által emlegetett Sztrelnyikovval, Lara férjével, az ellenlábasával 

megvívandó párbajra készül fel. Ez a sárkánykígyó őrzi a mesében a 

holtak birodalmának vízzel körülvett határát, ahogyan a szövegben a 

víz és a kígyó képe szinte egybefolyik. Hős és sárkány voltaképp egy-

más Doppelgängerei, hasonmásai (Горелик 2011: 300–301). Ugyan-

ilyen szerepre tesz szert a beavatás grádicsait járó regényhősre váró 

próbák sorában a „találós kérdések” népmesei leányalakjához köze-

lített Jelena Proklovna, aki csak adja a naivát, keresztneve révén Bölcs 

Jelenával, az Afanaszjev-féle klasszikus mesegyűjteményből közis-

mert lány alakjával rokon. A gimnáziumi tananyag irodalom, történe-

lem és földrajz tárgykörében feltett kérdései a Szphinx találós kérdé-

sének erejét hordozzák, a hős önmagával folytatott belső dialógusának 

dramatizálását jelentik (Горелик 2011: 311). Az erdei zsiványok („er-

dei sereg”), a Zsivagót orvosi feladatok ellátása céljából elrabló pol-

gárháborús vörös partizánosztag is a népmesei haramiacsapatot idézi, 

különleges, a beavatáshoz kötődő férfiközösség. Gorelik is kiemeli a 

szövegben a hely kultikus jellegének éles kontúrjait, az emberkéz-al-

kotta „áldozóhely” benyomását keltő látványt, lehetett itt Zsivago sze-

rint „ismeretlen bálványimádók pogány szentélye is, szertartáshelyük” 

(Paszternak 1988: 396). Gorelik a következetes hermeneuta virtuozitá-

sával felelteti meg a darabokra szakadt testek szemantikáját (a beava-

tási rituálékban az időleges halál, az átmenetiség és az újjászületés fe-

lé utat nyitó állapot szimbóluma), a Halhatatlan Kasej, a népmesék dé-

monikus gonosz varázslójával való hasonlatosságot (Горелик 2011: 

312–313), illetve a katonaorvosnő, Pörgettyű szerepét, aki Baba-Jaga, 

a boszorkány lélekvezetői szerepét hordozza (Горелик 2011: 315). A 

sárkány figurája Varikinóban bukkan ismét elő, a hős – cárlány – sár-

kány háromszög klasszikus népmesei analógiájaként, ahol a doktort 

minduntalan kísérti a képe, megelőlegezve a Komarovszkijjal soron 

következő „viadalt”, mellyel a cárlány újra a gonosz (sárkány) karmai-

ba kerül (Горелик 2011: 316–317), hogy aztán a ló és álom (конь–

сон) fonetikailag is egymást szólító pólusainak mágikus szerepét az 

iker-motívumra épülő szüzsében felfejtse.  
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 Ezen motívumrendszer beépítésével Paszternak, aki egyaránt elmé-

lyült a zenében és filozófiában, a mese és a hétköznapok közötti, a 

mesekincsben (mint romlatlan, archaikus forrásban) fellehető univer-

záliák, megfelelési sorok kulcsait kutatja. 

A Nobel-díj odaítélésének 60. évfordulójára rendezett szmolenszki 

konferencián a peregyelkinói Paszternak-dácsa könyvtárosnője meg-

erősítette feltételezésemet, miszerint Paszternak hagyatékéban megta-

lálni Jung könyvét is.  

 Han Anna, Paszternak életművének a közelmúltban eltávozott ki-

váló kutatója a beavatást – leválasztva rituális alapjáról – az egyén in-

tellektuális szintjére helyezi, az igazság egyféle feltárulkozásának te-

kinti. Miközben enged az íróra jellemző elitista szemléletmód megke-

rülhetetlen imperatívuszának, távol marad a misztikus-ezoterikus 

olvasatoktól. Eszerint a beavatás célja a magasabb rendű okság megis-

merése: „Kiválasztottnak lenni nem azt jelenti, hogy a romantikus ön-

jelöltség jegyében az élettel szembehelyezkedünk, és akarati vagy tu-

dati beavatkozás, »átformálás« tárgyává tesszük, hanem azt, hogy be-

avatást nyerünk annak a magasabb okságnak a logikájába, amelynek 

nevében az élet cselekszik velünk és általunk” (Han 1996: 294). En-

nek folyományaként a bolsevik fordulat megtagadása Paszternak sze-

mében nemcsak annak a keresztény hittel való kibékíthetetlen ellentét-

je miatt szükségszerű, hanem a társadalom szintjén az erőszakos vál-

toztatást művelő gyakorlatának megtapasztalása okán is. Paszternakot 

– akárcsak a népi felkelésnek álcázott trónkövetelő, uralkodói hata-

lomra törő Pugacsov által vezetett mozgalom iránt élénken érdeklődő 

Puskint – mélyen foglalkoztatja az orosz népfölkelés lehetséges speci-

fikuma.  

 Beavatási témánk vizsgálati szempontját követve, megemlítendő, 

hogy a Zsivago doktor ezoterikus kódrendszere feltérképezésének 

csaknem nyolcszáz oldalas monográfiát szentelő Szergej Burov a sza-

badkőművesség és az alkímia jelkészletének jelenlétét kutatja. Némely 

állítása Paszternak személyes érintettségéről nem hagyható figyelmen 

kívül, mégis e vonatkozásban nyomós érv az író fiatalkori, a Marburgi 

Egyetemen végzett filozófiai tanulmányainak kontextusa. Köztudomá-

sú ugyanis, hogy épp ez idő tájt nemcsak a freudista H. Silberer, ha-

nem C. G. Jung Symbole der Wandlung c. művében is középpontba 
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helyezi a hermetikus, alkimista, rózsakeresztes iratok szimbólumkész-

letének lehetséges olvasatait, az efféle iratok létrejöttén munkálkodó 

szerzői célt. Fleishman kutatásai nyomán Burov a Paszternak-hagya-

ték publikálatlan részeként nevezi meg a „középkori… és ógörög filo-

zófia történetére, vonatkozó jegyzetek”-et, mondván, „a kihagyott 

anyagból különösen fontosak (…) a pythagoreus tanokról és az orfiz-

musról a halhatatlanság eszméjéhez fűződő jegyzetek” (Буров 2018: 

32–33). Mindennek a szabadkőműves tanítás részeként van különös 

jelentősége.  

 A Belij által teremtett, a szabadkőművesség és rózsakeresztesség 

eszméitől cseppet sem függetlenül létrejövő beavatási regény a Zsiva-

go doktorban történt műfaji megújításának tényére hívta fel a figyel-

met jelen cikk szerzője a már említett szmolenszki konferencián el-

hangzott előadásában. A perszonális gnózis a „kozmikus erőkkel” va-

ló érintkezés révén valósul meg, figyelemmel a főhős biográfiájában 

betöltött szerepükre. A regényhős eképpen a hérosz szó hellén kultúrá-

ban betöltött szerepével azonos módon az emelkedés, az apoteózis út-

ját járja (Йожа 2018: 52–54).  

Az általánosságban vett „ember” (Everyman?) kritériumainak meg-

ragadásában rejlik a paszternaki antropológia (Ulanek 2015: 112), 

mindez a szakrális és heroikus erőterében képzelhető el. 

 Regénye hősét Sztálin halála előtt két nappal a filozófus V. F. Asz-

musznak küldött levelében Paszternak „senki számára sem szükséges-

nek”, önmagától „elválaszthatatlannak” minősíti (Пастернак 1989: 

511), némiképp Bahtyinnak a szerző és hős viszonyát taglaló koncep-

ciójával rokon módon (amely, lévén kéziratban, Paszternak nem is-

merhetett). A hős ugyanakkor annak az empirikus énnek, empirikus 

embernek, „a világot a megismerésből alakító” tudatnak felel meg, – 

Kant, Fichte és Hegel nyomán – aki Paszternaknál a képet, a formát 

„az önmagától elválaszthatatlanná váló világ részeként” érzékeli, 

„nem saját felfedezéseként, hanem a világban rejlő igazság egyfajta 

elsajátítása révén”, melyben ismét csak Vjacseszlav Ivanov gondo-

latával való pontos egybeesés mutatkozik meg (Степун 1959: 193). 

Ez az egyén élesen különbözik a XX. század kultuszait uraló, magá-

nak egyre félelmesebb mindenhatóságot vindikáló éntől. Méltóságánál 

fogva szembetűnő, hiszen – ahogyan a későbbiekből ez kitűnik – vala-
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milyen ősibb mechanizmusok vezérlik tetteit, az ősök felhalmozott ta-

pasztalatát gyújtópontként gyűjti egybe. Az amerikai Stern professzor 

elméletét cáfolva, Sztruve rámutat, hogy ezért hamis az a feltételezés, 

miszerint a regény végső párlataként „az egyéni élet értelmének felol-

dódását” kapná az az olvasó, aki a nyugati regényben az egyén ünnep-

léséhez szokott hozzá (Struve 1962: 236).  

 A szent alakja a középkorban a hős alteregójává válik, ezt a menta-

litástörténeti fordulatot sűríti magába a paszternaki antropológia. A 

szent élete a megistenülés útja, már Guszev is felfigyel arra, hogy a 

Zsivago doktor, e „vallási”, „egészében pedig lelkiségi kérdéseknek 

szentelt” mű „nem regény, mint olyan”. Építkezésében hol a hagiográ-

fia, hol az életírások gyakorlatát követi, összességében „alapját” „va-

lamiféle aszkézis-eszme” képezi (Гусев 1990: 236). 

 A Jurij Andrejevics tudatában munkáló, ösztönző erő, hogy a ra-

cionális és az irracionális szférái megbékélésének képletére ráleljen 

(kettős hivatása – költő és orvos – jelzi ezt, már medikusként a szem 

fiziológiájáról írott cikke mélyén ott rejlik a magasabb spirituális látás, 

a clairvoyance felé törekvés, a látható–láthatatlan értelmezésének kí-

sérlete), párhuzamba állítható egy a hagiográfia filozófiai aspektusát 

vizsgáló orosz kutató következtetésével. A két, látszólag ellentétes 

világértelmezés békésen megfér Damaszkuszi Szent János kijelentésé-

nek fényében, aki a filozófiát az Istenhez hasonlatossá válás útjaként 

jelöli meg. Salamon példabeszédei nyomán ennek megfelelően az Ige 

metafizikájára támaszkodó keresztény hit világában a bölcsesség útját, 

a racionalitást a nép „öröme” [Péld 29: 2] szegélyezi (Тузов 2011: 

150–152). Ez annak a Baratinszkijnak a levelében található „utópiá-

nak” is a parafrázisa, aki saját bevallása szerint „frank-szabadkőmű-

ves” nyelven a „spiritualisták” és a „materialisták” egyesítésének ide-

álját vallja (Буров 2018: 39). 

 Paszternak történelemszemlélete is ahhoz a kereszténységhez kötő-

dik már ontológiájában, mely a regény belső világának és az orosz 

kultúrának is éltető forrása. A történelem ontológiája önmagában ke-

resztény gyökerű, még az Istenben nem hívő számára is világos – állít-

ja Sztyepun –, hogy a szó eredeti értelmében azzal együtt születik 

(Степун 1958: 203).  
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 A regény címszereplője nevének szemantikáját sajnálatos módon 

az eddigi magyar nyelvű értelmezésekből mellőzték. Ennek tudatában 

azonban a regény jelentéshálózata más síkba lép át. Az onomasztika 

poligenetikus. Az egyik verziót Olga Ivinszkaja, maga is költő, műfor-

dító, felesége mellett Paszternaknak a II. világháború végétől haláláig 

társa, a főszereplő nevének eredetét Párizsban megjelent memoárjában 

fedi fel, Zsivago gyáros nevére vezeti vissza. Kiválasztása gogoli, és a 

„banális véletlen” hozta (n.b. a „véletlen” ismét felértékelődik a mű 

genezisében): „Borisz Leonyidovics, miközben az utcán ment, egy 

köralakú öntöttvas csatornafedélbe botlott, melybe belenyomták a 

gyáros, »Zsivago« nevét.” (Ивинская 1978: 196). A zárt körben, csak 

megbízható hallgatóság előtt tartott felolvasás alkalmával Paszternak 

azt nyilatkozta az egybegyűlteknek, hogy a családnév Andrej Belij 

egyik művében szerepel (Пастернак 1989: 593). Belij neve ez esetben 

nemcsak a XX. századi regény megújítójaként, a Pétervár szerző-

jeként jelentős, hanem sokkal inkább a művészetével egybeforrt ezote-

rizmus szférájába zarándokló örökös útkeresőként. A következő 

verzió, azaz Szemjon Afanaszjevics Zsivago, a XIX. század derekán 

alkotó festő neve, lehetséges asszociációként elsősorban Paszternak 

apja, Leonyid Paszternak okán merül fel. Festőművész foglalkozásá-

nak köszönhetően figyelmét ugyanis aligha kerülhette el elődje neve; 

noha Zsivagót portréfestőként jegyzik elsősorban, Utolsó vacsora c. 

alkotása révén a regény krisztológiai rétegéhez köthető. Az üdvtörté-

net beteljesülése, a keresztre feszítést megelőző történet ihleti. Refe-

renciális szempontól még hangsúlyosabb az Ima a Getsemáné-kertben 

c. festménye, ez ugyanis Jurij Zsivago verseinek egyik konkrét képe. 

A vezetéknév, az óegyházi szláv eredetű nyelvi forma a Живаго  

Живой ‘élő’ hímnemű gen.-acc. alak feltűnt már Edmund Wilsonnak 

is a New Yorkerben (1958. nov. 15.) közölt, számunkra hozzáférhetet-

len írásában – dacára annak, hogy az óegyházi szláv nyelvet nem is-

merte – a regényben túltelített keresztény szimbólumok elemzése kap-

csán. Wilson ezek közül Sztruve szerint legfontosabbnak tartja az 

Evangélium motívumainak bekapcsolását a regény harmadik részét 

képező Zsivago-versekbe, továbbá a pravoszláv liturgia beható isme-

retét (Struve 1962: 244–245). Ezen a ponton az onomasztika szakrális 

térbe helyezi a regényt. Az Evangélium, melynek motívumai Zsivago 
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verseiben a költő létértelmezésének, a főhős ontológiájának témáit ad-

ják, a regény értelmezésének alapját jelentik. Erre nyomban ráébredt 

Salamov is, miután megismerkedett a regénnyel (ld. Kantor 2020: 

272). A Живой бог/Живого бога ‘élő Isten’ szóösszetétel az Ó- és 

Újszövetség számos helyén75 fellelhető. Így főképp az evangélistáknál 

közvetlenül a feltámadást követő történetben: itt Krisztus az Élő Is-

tenként nyilatkozik meg, „nem a halottak Isteneként” [Mt 23: 23; Mk 

12: 26–27]. Simon Péter Krisztust annak fiaként nevezi meg: „»Te 

vagy Krisztus, az élő Isten fia«” [Mt 16: 16]. Lukácsnál fogalmazódik 

meg mindez a legmarkánsabban: „… Az Isten nem a holtaké, hanem 

az élőké, hiszen mindenki neki él” [Lk 20: 38]. Lara alakjának Mag-

dolnához való közelítése a Zsivago-versekben felveti a Zsivago és 

Krisztus közötti párhuzamot.  

 A főhős keresztneve sem csupán a bilinák folklorizált Bátor Györ-

gyét idézi, akinek alakja a regény komplex jelentéshálózatába ágyazó-

dik. A köztudatban Sárkányölő Szent Györgyöt Oroszország mennyei 

védőszentjeként övezi tisztelet. 

 A bestiális sanyargatást és kegyetlenkedést túlélő Szent György a 

hozzá köthető hagiográfiai irások szerint a meghaló-feltámadó isten-

ség alakjához áll közel: a hét napos kínzás során az égetett mészbe ve-

tést, a kerékbetörést, a vascsizmát, a vesszőzést is túlélte. Veronese 

nem véletlenül, közvetlenül a Szent Család kíséretében, Keresztelő 

Szent János társaságában ábrázolja.  

 Szent György korán a Slavia Orthodoxia részévé válik, nem ritkán 

mintegy „ikerszentként” a vele együtt ábrázolt Thesszaloniki Szent 

Demeterrel. Az Oroszhonban meghonosodott tisztelete közvetlenül a 

kereszténység felvételére datálható. Bölcs Jaroszláv a keresztségben a 

György nevet veszi fel, ő is alapítja 1030-ban Jurjev városát. Szent 

Györgyöt az államiság talpköveként, városvédőként tartják számon 

(Чекова 2007: 108). Figyelemreméltó, hogy a Szt. Demeterről és Szt. 

Györgyről keletkezett hagiográfiai írások nagy hatással voltak az 

orosz hagiográfiára (Чекова 2007: 113). A páros szentek tisztelete 

(Cirill és Metód, Kozma és Damján, György és Demeter, Borisz és 

 
75 Itt mondok hálás köszönetet Dr. Hegedűs Ivánnak, aki a bibliai szöveghe-

lyek értelmezését kommentálta az előadásomat követő vita során.  
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Gleb) jellemzően a pravoszláviában kap hangsúlyt. Paszternak regé-

nyében a főhősnek a folyamatosan megjelenő, mintegy a földből elő-

bukkanó féltestvére Jevgraf miatt (neve jelentése: ‘szépírás’, tkp. a fő-

hős költő énjének önálló alakba történő kivetülése) is érdemes erre az 

aspektusra figyelnünk.  

 A hős és a szent közötti analógiák sorát tovább árnyalja, hogy 

Szent György az orosz hagyományban a fejedelmi hatalom önfeláldo-

zó jellegét testesíti meg (Чекова 2007: 115). Így Jurij Zsivago – ha-

sonlóan a bilinában fennmaradt értelmezéshez, miszerint a cárleányt 

fogságából megszabadító Bátor György lemond a leány kegyéről – le-

mond Laráról, annak megmenekülését Komarovszkijra hagyva látja 

biztosítottnak. Hasonló szakrális teret generál a hős gyógyító ereje és 

tevékenysége, az Ige általi gyógyításra való ösztönös rátalálás leendő 

anyósa betegsége idején, illetve az ellenszolgáltatás nélküli orvoslás, 

az Urálon túlra történt megérkezése után: az önfeláldozó munka az 

apostoli vértanúságot szenvedett ikerszentekhez, Szent Kozmához és 

Damjánhoz teszi hasonlóvá Zsivago alakját.  

 Az individualizmus Zsivago doktor azon megkülönböztető jegye, 

melyet a regény némely nyugati bírálói felmagasztalnak, a szovjet kri-

tikusok viszont, az egyén belső, transzcendenshez kötődő természetes 

ítélőképességében nyilvánvaló veszélyt látva, a patriarchális állami 

gondolatrendőrség mindent maga alá vonó felügyeletére kárhoztatnak 

(Степун 1959: 204). Paszternak a szentek megfellebbezhetetlenségét 

a XX. századi társadalmaknak és államalakulatoknak az individualiz-

mus és kollektivizmus közti dilemmájával helyezi szembe.  

 Szent György katona volt, egyebek mellett pedig a földművesek és 

a jószág oltalmazója, habár személye és legendája az újabb keletű ku-

tatások tükrében is kétséges. Szabó Géza a tisztázatlan eredetű és élet-

rajzú szent személye mögött egy jóval ősibb, trák-illír hagyományt 

sejt, mely a napkultusz részeként érkezik Európába, ilyen ősibb gyö-

kerekre utal a pásztorok tisztító rituáléja (Szabó 2018: 531). A szent 

hagyományos kanonikus életírásának fő elemeit az írói szándék is 

hűen tükrözteti a főhős megkonstruálásakor: orvosként Jurij Andreje-

vics az I. világháborúban a fronton teljesít szolgálatot, az Urálon túli 

birtokon pedig előszeretettel műveli a kertet.  
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 A regény hagiografikus felépítésének elvére fényt vethet a műfaj 

történetének néhány ténye, mint pl. a szövegstruktúra rendező elvei és 

kanonizált témái között megfigyelhető szabályszerűség. Elsőként em-

lítendő, hogy a szentek életírásai kezdetben gyakorlatilag a martiroló-

gia köréhez tartoztak, minthogy keletkezésüket tekintve a keresztény-

üldözések évszázadaira nyúlnak vissza. A hitért elszenvedett üldözte-

tés kulcsszereppel bír a történetekben, a regény szövegében ez Zsiva-

go vitáiban, visszavonultságában, későbbi nélkülözéseiben, etikai ál-

láspontjának integráns fenntartásában, tragikus halála elemeiben ölt 

testet. Zsivago az orosz értelmiség és a forradalom előtti kultúra me-

mentója is. Az Istennek tetsző élet és a korai szellemi érettség, mint a 

szent attribútumai, megfelelnek Zsivago fejlődéstörténetének. Nagy 

Szent Vazul esetében a hagiográfia szüzséjének a tanító célzatú elbe-

szélés elemét kölcsönözve, a reflexió eleme révén a szent életírása át-

lép a valláserkölcsi nevelés műfaji kritériumain: a ráció a szentéletű-

ség követésének alapeleme, a bűn esztelen, az ima megvilágosít 

(Тузов 2011: 153–154). Ebben a mozzanatban érezhető a regényben a 

főhős ellentmondásokat nélkülöző, elfogulatlan kötődése racionális-

hoz és misztikushoz. Lihacsov éppen a hagiográfiai műfaj történetén 

végigtekintve jut arra a következtetésre, hogy kezdetben a műfaj az 

abszolút Igazság körül építkezett, s minthogy az egyéni, az indivi-

duális jelensége távol állt a középkori embertől, saját magát így az ál-

talános igazságok metszéspontján át törekedett meghatározni. Ezért 

képvisel Avakkum életírása fordulatot az individuális és az idealizáció 

összefüggéseinek vonatkozásában (Лихачев 1970: 105). Paszternak 

művében a főhős kiválasztottságát az apátlanság motívumával ötvö-

zött temetési jelenetbe kódolt regénybeli megszületés érzékelteti, a 

szentéletűség parafrázisa az orvosi és katonai hivatás, az ingyenes 

gyógyítás, a Gonosszal való szembeszállás (Antyipov) és a remete el-

zárkózottságával és virrasztásával egyenértékű képei a varikinói éjsza-

kák megfestésében, majd a halálát követő csodákban nyilvánul meg, 

köztük Lara titokzatos felbukkanása révén a temetés előtt, a lakásban 

gyászoló sokaság – mintegy varázsszóra történő – elvonulása Lara és 

Jevgraf megérkezéskor.  

 A hagiográfiai struktúra, mint kriptografikus elem nemcsak a kora-

beli normatív poétika irányát írja felül a rejtőzködő utalások és jelen-
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tések hálózatában, hanem egyúttal az olvasásesztétika elveivel dialogi-

záló regényt teremt. 
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Summary 

The study mainly focuses on demonstrating methods of cryptography used in 

Paternak’s prose poetics. It ventures to provide a brief insight into the 

sacrality and hagiography implied in Pasternak’s Nobel-prize winning novel, 

Doctor Zhivago, listing a set of motifs, – obvious and less obvious. Not de-

nying the political aspects of possible readings, which arise from the chrono-

tope, we choose to focus on hidden meanings encoded in the protagonist’s 

surname and first name. A scrupulous search is done into the writer’s pos-

sible intentions and practices in selecting these names for the hero. Being a 

quotation from the Bible the name, Zhivago suggests a direct contact with 

God, the hero indeed comes close to the Hellenistic heros. On the other hand, 

Jurij as the Russian name for St. George, initiates a dialogue with the ideal of 

fighting the devil, a patron of Russia, and peasants. 

 

 



183 

 

Абстракт 

В предлагаемой работе главным образом в фокусе – демонстрирование 

методов криптографии, используемых в поэтике прозы Пастернака. В 

ней делается попытка дать краткий обзор сакральности и агиографии, 

имплицированной в Докторе Живаго, романе лауреате Нобелевской 

премии, произведении Пастернака, вместе с списком мотивов – очевид-

ных и менее очевидных. Не отрицая политических аспектов возможных 

прочтений, которые возникают в результате хронотопа, мы ставим ак-

цент на скрытой семантике имени и фамилии протагониста. Тщательно 

исследованы возможные интенции и практика автора, проявляющиеся в 

отборе имени и фамилии. Фамилия Живаго, являющаяся цитатой из 

Библии, внушает непосредственную связь с Богом, герой приближается 

к древнегреческим героям. С другой стороны, Юрий, русское имя Св. 

Георгия, небесного покровителя России и земледельцев, инициирует 

диалог с идеалом борения зла.  
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„БЪЛГАРСКИЯТ РИТЪМ” В ТВОРЧЕСТВОТО  

НА БЕЛА БАРТОК  

 
(По повод 140 години от рождението на композитора)  

 

 Пенка Пейковска  

 

 
Връзката на унгарския композитор Бела Барток с българската му-

зикална култура и традиционен музикален фолклор и друг път са 

били обект на научен интерес от страна на унгарски, български и 

чуждестранни изследователи и музиковеди (Реtrоv 1962; Dzsu-

dzsеv 1971; Киш 1980). В настоящото проучване наблюдаваме 

процеса на неговото творческо взаимодействие с български учени 

като анализираме сведенията в документалното му наследство, 

съхранявано в Архива на Барток към Института по музикознание 

при Унгарската академия на науките (УАН)76. По-конкретно про-

следяваме техните междуличностни взаимоотношения и се опит-

ваме да установим по какви пътища, с какви форми и в какви ас-

пекти се е извършвало тяхното творческо общуване и какви са 

неговите реални постижения и приноси за българознанието и ун-

гарознанието като част от общоевропейската култура. 

Известно е, че българският музикален фолклор оказва значи-

телно влияние както върху творчеството на композитора Бела 

Барток, така и върху организацията на изследванията на българ-

ския музикален фолклор. Неговият интерес към българската на-

родна песен е свързан с проучванията му на балканския и изобщо 

на източния музикален фолклор, където той търси паралели с ун-

гарския, за да открие корените на унгарската народна песен и да 

 
76 През 2016 г. е обнародавана и на български език кореспонденция 

между Бела Барток и Райна Кацарова. (Оригиналната им преписка е на 

френски език). Вж. Добрев, Б. Страници от миналото на българската му-

зикална култура. Част 1. София: Верен, 2016. По този въпрос вж. също: 

Димов, Д. Размяна на писма между Бела Барток и г-жа Райна Кацарова. 

– Български музикални хроники, 2000, № 3, с. 15–38. 
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определи по-късните наслоявания в нея. Той не само извършва 

пионерска събирателска работа сред словаци, румънци, южни 

славяни, украинци, но и въвежда нов метод за интерпретация на 

явленията в музикалния фолклор, който се основава на тясната 

връзка между мелодия и текст и включва подробен анализ на ре-

гионалните и диалектовите различия. В този смисъл с право на-

ричат Бела Барток „основател на балканското и източноевропей-

ското фолклорно музикознание” (Dzudzsev 1971).77 Крайната цел 

на тези негови изследвания е, като използва най-модерни техники 

от европейската музика и автохтонната унгарска и източноевро-

пейска музикална традиция, да сътвори нов вид музика, или как-

то той споделя пред своя биограф Серж Моро – да осъществи му-

зикален „синтез между Изтока и Запада” (Moreaux 1943:10). И 

така, през първата половина на XX в. Барток обновява унгарската 

музикална култура, черпейки от изворите на народната музика, 

включително и от българската. Личната кореспонденция на Бар-

ток дава основание да се смята, че той насочва творческите си 

търсения към тази задача вследствие на разговори с влиятелния 

по онова време историк-балканист Лайош Талоци и унгарски 

музикални творци от неговия виенски кръг. През есента на 1903 

г., в началото на своята изпълнителска кариера, търсейки творче-

ския си почерк, току-що завършилият млад пианист Бела Барток 

подготвя първите си концерти. По това време той е представен на 

„държавния секретар в общото финансово министерство” Лайош 

Талоци. Среща се с него на 5 ноември във Виена, след първата си 

публична изява78, а после, пак през този месец обядва няколко пъ-

ти в дома му79. Тогава е обсъждана и неговата бъдеща кариера. 

Към кръга от унгарски интелектуалци около Талоци е и секрета-

 
77 Унгарската музиколожка В. Ламперт изтъква, че Барток поставя осно-

вите на балканското етномузикознание с книгата си „Serbo-Croatian 

Folk Song”, New York, 1951 (Lampеrt 1971: 497). 
78 Писмо от Бела Барток до пианиста Ищван Томан – един от най-голе-

мите унгарски музикални педагози на своето време. Виена, 05.11.1903 

(Déménу 1976: 70). 
79 Писмо от Бела Барток до майка му. Берлин, 28.11.1903 (Déménу 1976: 

71). 
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рят на Унгарската музикална академия Геза Моравчик, който го 

поощрява „да не се отклонява от унгарската кауза” (Déménу 1976: 

70). 

Прекият допир на Бела Барток с българската народна песен се 

осъществява по време на активната му събирателска дейност със 

Золтан Кодай – в годините от 1906 до 1918. В средата на март 

1912 г. той посещава интелектуалното средище на банатските 

българи, град Винга, където прослушва и записва на фонограф 

песни сред тамошните сърби и българи. Цилиндрите се съхраня-

ват в Архива на будапещенския Етнографски музей. Тези записи 

са ценна находка за историята на нашето фолклорно музикозна-

ние, тъй като представляват първите записани български селски 

мелодии.  

В началото на 30-те години Бела Барток започва да обработва 

събрания по-рано огромен теренен материал, като се занимава ед-

новременно с унгарския и източноевропейския. От това време е 

откритието му върху т. нар. български ритъм – асиметричен ри-

тъм с изключително кратки ритмични особености, характерен за 

българската народна музика. През 30-те години творчески про-

дукт на новия музикален стил, въведен от Барток, са и няколко 

негови произведения, в които използва този ритъм. Това са Пети 

струнен квартет от 1934 г., чиято трета част се нарича „Scherzo. 

Alla Bulgarеse” и поредицата „Мicrocosmos”, където осем от пие-

сите за пиано съдържат в наименованието си „български”: две в 

четвъртия свитък със заглавия „Български ритъм” и „Шест танца 

в български ритъм” от шестия свитък – всичките компонирани 

през периода 1937–1939 г. Едно интервю на Бела Барток за унгар-

ския ежедневник „Magyar Nemzet” [Унгарска нация] от октомври 

1940 г. (Szentjóbi 1940: 6), разкрива как гениалният композитор е 

използвал в споменатите произведения формите на българския 

асиметричен ритъм. Там той споделя, че това не са български на-

родни песни, а само ритми; повечето от пиесите дори нямат бъл-

гарски характер, даже мелодиката на някои от тях е по-скоро ун-

гарска – „унгарска в български ритъм”.  

Във връзка със своята хипотеза за съществуването на българс-

кия ритъм Бела Барток се обръща към български музиковеди-
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фолклористи, на които всъщност се дължи откриването и обосно-

ваването на неравноделните размери (Тодоров 1981: 52). Съхра-

няването и обнародването на личните документи на Бела Барток, 

разкриващи връзките му с България и творческата му работа 

върху българските народни песни, е резултат от движението за 

издирване и опазване на неговото документално наследство; то 

възниква в Унгария още през 40-те години на XX в. Така коре-

спонденцията на Бела Барток с основоположничката на теренния 

звукозапис в България80 Райна Кацарова и с изтъкнатия българ-

ски композитор Панчо Владигеров е включена в документалната 

поредица „Documenta Bartókianna” на белгийския музиковед и 

някогашен директор на Архива на Барток в Будапеща Денис Диле 

(Dille  1968: 174–175, 196–197, 283–284; 1970: 165–171, 221–244) 

и в едно от документалните издания на Янош Демен (Démény  

1955/ ifj. Bartók 1981). 

През пролетта на 1934 г. Бела Барток пише писмо до Васил 

Стоин – ръководител на отдела по народна музика в Етнограф-

ския музей81, с молба да му изпрати някои от книгите си82. Труд-

но е да се определи точно кога за пръв път Барток научава за раз-

работките на българските музиковеди върху ритмиката на народ-

ната ни музика. Асиметричният ритъм е описан от Добри Хри-

стов в студията му „Ритмическите особености на народната ни 

музика” от 1913 г., която обаче първоначално остава незабеля-

зана в чужбина. След него Васил Стоин потвърждава метрическа-

та теория въз основа на голямо количество теренен материал (То-

 
80 Вж. по-подробно: Димов, В. Райна Кацарова и най-ранните теренни 

звукозаписи на традиционна музика от България. – Българско музико-

знание, 2016, № 1, с. 33–66. 
81 Секцията „Народна музика” е създадена в Етнографския музей през 

1926 г. и е ръководена от Васил Стоин. Тя представлява центъра, който 

организира събирането на автентичен български песенен фолклор и раз-

работва теоретично проблемите, свързани с българската народна му-

зика. 
82 Писмо от Райна Кацарова до Бела Барток, 25.06.1934. MTA Zenetu-

dományi Intézet, Bartók Archívum. Bartók levelezése Katzarovával, f. 1. 

Énekszó, 1938, № 6, 537–554. 
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доров 1981: 26). Съществуването на неравноделните размери, от-

крито от българските музиковеди изглежда толкова невероятно, 

че по това време в чужбина тяхната теория се приема с недове-

рие; дори някои се опитват да го опровергаят (Тодоров 1981: 52). 

Наличните документи не разкриват кога Барток се запознава с 

труда на Добри Христов. Вероятно 27-ият том на „Сборник за 

народни умотворения, наука и книжнина”, където той е публику-

ван и който Барток цитира през 1938 г. в доклада си „Az ún. bol-

gár ritmusról” [3a m. нар. български ритъм]83, е сред многото кни-

ги, изпратени му от Райна Кацарова. Възможно е в ръцете на Бар-

ток да е попаднала популярната по това време книга на Золтан 

Силади „Bulgária” [България], в която отделна глава е посветена 

на българската музика (Szilády 1931). Всъщност Силади я пред-

ставя въз основа на издадената през 1927 г. студия на Васил 

Стоин „Българската народна музика. Метрика и ритмика”, като 

го цитира и дава примери с нотирани мелодии. Барток е познавал 

добре работата на Стоин и се позовава на нея в книгата си „Me-

lodien der Rumänischen Colinde” (Wien, 1935). Там той за пръв път 

отпечатва записани на фонограф песни в български ритъм и, оп-

ределяйки същността му, въвежда българския ритъм като поня-

тие в етномузикознанието. По време на работата си върху румън-

ските песни Барток открива наличието на българския ритъм и в 

румънския песенен фолклор. Откритието си споделя в първото си 

писмо, адресирано до Васил Стоин84. Стоин предоставя отговора 

на асистентката си Райна Кацарова, която също издирва и записва 

със своя система български народни песни. Именно от това пис-

мо на Райна Кацарова до Бела Барток от 25 юни 1934 г. се вижда, 

че той е споделил откритието си с българските музиковеди85. „С 

голямо удоволствие прочетох за Вашата находка на българския 

ритъм в румънската музика. Добре е, че притежавате фонограми-

те, за да може да се потвърди съществуването на този интересен 

ритъм, защото преди няколко години един европейски учен се 

 
83 Énekszó, 1938, № 6, 537–554. 
84 Кореспонденция нa Б. Барток c P. Кацарова. MTA Zenetudományi Inté-

zet. Bartók Archívum, Bartók levelezése Katzarovával, f. 1. 
85 Пак там. 
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колебаеше за същото” – пише Райна Кацарова86. Тук за първи път 

се споменава терминът „български ритъм”87. 

Кореспондентската връзка между унгарския композитор и 

Райна Кацарова разкрива двупосочно творческо сътрудничество. 

От една страна, тя свидетелства за многостранния интерес на Бе-

ла Барток към българския песенен фолклор и, от друга страна, за 

начина, по който българските музикални среди се запознават с 

етномузиковедските разработки на Барток и как те прилагат опи-

та му в движението за изследване на музикалния фолклор. Пис-

мата показват няколко насоки на взаимоотношенията между Бела 

Барток и Райна Кацарова: книгообмен, интерес към българските 

оплаквателни песни, съвместна работа по събраните от него бъл-

гарски песни в Банат, организирането на концерт на Бела Барток 

в София, запознаване на българските музиковеди с творчеството 

на Барток, изучаване на родния музикален фолклор. 

По молба на Барток Райна Кацарова му изпраща книги и пло-

чи с инструментална народна музика, най-често по живеещия и 

работещия в България унгарски археолог-прабългарист Геза Фе-

хер. Сред тях са сборниците на Васил Стоин „Народни песни от 

Тимок до Вита” (1928), „Народни песни от Средна Северна Бъл-

гария” (1931) и „Родопски песни” на Райна Кацарова и Атанас 

Букорещлиев (1934), както и някои томове от „Сборник за народ-

ни умотворения” и „Известия на Народния етнографски музей”. 

Барток подробно изучава българските книги. В писмото си от 27 

февруари 1935 г.88 той съобщава на Райна Кацарова, че са му 

нужни няколко месеца, за да ги прегледа и тогава ще ѝ зададе ня-

кои въпроси. Както е видно от един неин писмовен отговор с дата 

26 септември 1935 г. те са се отнасяли главно до определянето на 

 
86 Пак там.  
87 Това писмо е останало непубликувано. То коригира мнението на ун-

гарския музиковед Лайош Киш, според когото първото изказване на 

Барток за този вид ритъм е в писмото му до Райна Кацарова от 27 февр. 

1935 г. (Киш 1980: 295). 
88 Писмо от Бела Барток до Райна Кацарова, 27.02.1935 (Démény 1955: 

402–404). 



190 

 

такта и до транспонирането на мелодиите89. Пак там е засви-

детелстван и проявеният от Барток специален интерес към бъл-

гарските оплаквателни песни. Райна Кацарова споделя опита си 

от теренната работа по следния начин: „Всеки път, когато исках 

да запиша песента, жените отказваха с думите, че това не са 

истински песни, че без мъката по умрелия думите не идват... 

Страхуват се да плачат за мнима смърт, защото вярват, че така ще 

предизвикат смъртта”90. Навярно този интерес на Бела Барток е 

бил продиктуван от работата му върху събраните от него през 

1912 г. в Банат български песни, сред които има и оплаквателни. 

Той нотира мелодиите в края на 1935 г. заедно с тези на сръб-

ските и ги издава сам в десет броя със заглавие „Musique pay-

sanne serbe (№ 1–21) et Bulgare (№ 22–28) du Banat” (Budapest, 

1935). Включените в брошурата български песни са само седем и 

са изпяти от двайсетипетгодишната тогава банатчанка Маришка 

Райкова. Три от тях са оплаквателни, три са сватбарски и една е 

коледарска. Уточненията върху мелодиите както на сръбските, 

така и на българските песни прави Райна Кацарова, а по текстове-

те са работили езиковедите Любомир Милетич и Стефан Младе-

нов91. 

В средата на 30-те години на XX в. Бела Барток има желание 

да посети България, за да види как работят българите в областта 

на народната музика и дори да посети някое българско село, за да 

чуе на живо „как селяните пеят тези специфични ритми” (Démény 

1955: 402–404). На два пъти се опитва да организира концерт в 

София: един път през пролетта на 1935 г.92 и втори път през лято-

то на 1936 г. със съдействието на Панчо Владигеров, писателя 

Михаил Кремен, който по това време е импресарио, и Унгарско-

 
89 Писмо от Райна Кацарова до Бела Барток, 26.09.1935 (Dille 1970: 165–

167).  
90 Пак там. 
91 Писмо от Райна Кацарова до Бела Барток, 19.02.1936 (Dille 1970: 169–

170).  
92 Писмо от Райна Кацарова до Бела Барток, 23.03.1935 (Démény 1955: 

402–404; Dille 1970: 174–175).  
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българското дружество на Геза Фехер93. Турнето се осуетява и 

желанието на унгарския композитор да посети нашата страна та-

ка и не се осъществява (срв.: Petrov 1962: 18–19). 

Във връзка с работата си върху българските народни песни и 

евентуалното си посещение в България Бела Барток започва да 

изучава български език. В края на февруари 1935 г. той моли Рай-

на Кацарова да му изпрати граматика за напреднали, христоматия 

за средните училища и списания (Démény 1955: 402–404). В лич-

ната библиотека на Барток са запазени книгите, по които той е 

учил български език94. Бележките му в полетата показват, че е из-

ползвал най-вече учебника на Фр. Вимазал и българо-немския 

речник на Густав Вайганд. 

Българските музиковеди се запознават с теоретичното твор-

чество на Бела Барток чрез онези немски и френски издания на 

трудовете му, които имат отношение главно към балканския му-

зикален фолклор и които той сам им изпраща. Сред тях са споме-

натият сборник с румънски коледни мелодии „Volksmusik der Ru-

mänen von Maramures” и известната му студия „Népzenénk és a 

szomszéd népek zenéje” [„Народната ни музика и народната музи-

ка на съседните народи”], която и до днес си остава едно изклю-

чително начинание на сравнителното музикознание. Райна Каца-

рова проявява голям интерес към теоретичните разработки на 

Барток и към унгарската народна музика. На страниците на „Из-

вестия на Народния етнографски музей в София” тя представя 

неговите книги „Melodien der rumänischen Colinde” и „Népzenénk 

és a szomszéd népek zenéje” (Кацарова  1936; 1939). В едно свое 

писмо от 1935 г. (Dille 1970: 165–167) Р. Кацарова споделя, че ру-

мънските колинди са изключително полезни за нея, тъй като то-

 
93 Писмо от Панчо Владигеров до Бела Барток, 19.06.1936 (Dille 1968: 

196–197). Писмо от П. Владигеров до Б. Барток 26.07.1936: MTA Zene-

tudományi Intézet, Bartók Archívum, Vladigeroff, P. levele Bartókhoz. 
94 В библиотеката на Барток са запазени следните издания: Wörterbü-

cher. Bulgarisch-Deutsch von G. Weigandt. Leipzig, Holtze, 1913; Metoula 

Sprachführer. Eine methode toussaini – Langenscheidt. Bulgarisch von S. G. 

Orantschoff. Berlin: Praktisches Lehrbuch der Bulgarischen Sprache für den 

Selbstunterricht von Fr. Vymazal. Wien und Leipzig. 
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гава работи върху издаването на български коледарски песни95. 

По нейно искане унгарският композитор ѝ изпраща сборник с об-

работени от него и от Золтан Кодай унгарски народни песни със 

съпровод на пиано (Démény 1955: 402–404), а през 1937 г. – и ня-

колко плочи, съдържащи записи на унгарски фолклорни мелодии; 

сравнявайки ги с българските народни песни въз основа на пента-

тонията Райна Кацарова обобщава, че те принадлежат към един 

много стар стил96. 

Краят на 20-те години и 30-тe години на XX в. представляват 

важен организационен период в историята на движението за про-

учване на българския музикален фолклор – период, когато се ак-

тивизира теренната събирателска дейност (Тодоров 1981: 82). В 

средата на 30-те години в това отношение и в Унгария са пред-

приети инициативи, в които участва самият Бела Барток. През 

1936 г. той ръководи записването на първите плочи с унгарски 

народни мелодии, a през 1937–1938 г. подготвя музикалната част 

от голямата етнографска поредица на Унгарското радио, като 

лично записва повечето материали. Кореспонденцията на Бела 

Барток с Райна Кацарова разкрива как се е прилагал неговият 

опит в проучването на българския музикален фолклор. В това от-

ношение писмата от 1936–1937 г. съдържат няколко съществени 

момента. 

От Бела Барток българските музиковеди получават информа-

ция за пътищата, по които могат да се осигурят средства за 

финансиране на проучванията. В писмото си от 6 февруари 1936 

г.97 Б. Барток излага следните три възможности: договор с Бъл-

гарско радио – „радиото да отдели един малък процент в помощ 

на изследването на музикалния фолклор”, който с нарастването 

на абонаментите ще се увеличава; чрез Съюза на композиторите 

да се създаде контрол над музикалните изследвания (Барток съ-

 
95 Става дума за изданието Кацарова, Р. Коледарски песни (София 1934), 

което се намира сред книгите в библиотеката на Барток с автограф от 

авторката на български език с дата „април, 1935”. 
96 Писмо от Райна Кацарова до Бела Барток, 15.02.1937 (Dille 1970: 171).  
97 Писмо от Бела Барток до Райна Кацарова, 06.02.1936 (Dille 1970: 168–

169).  
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ветва да се използва опитът на румънския композитор и етно-

музиколог Константин Браилою с много добре организирания от 

него Съюз на румънските композитори); да се отделят от държав-

ните средства, предвидени за издаване на български народни пес-

ни, като в бъдеще се отпечатват само непознатите мелодии, а ос-

таналата част от парите да се използва за фонограми. 

Във връзка с преговорите на Райна Кацарова с българското ра-

дио и съвместната ѝ работа с немска фирма по първите плочи с 

българска селска музика, Бела Барток споделя следното мнение: 

„Само трябва добре да се изберат примерите, които ще бъдат за-

писани, да се поставят грижовно мелодиите на най-характерните 

музикални видове, да се избегнат натруфените и евентуално де-

формираните мелодии” (Dille 1970: 170–171). 
Барток дава компетентното си мнение и за типа фонограф, 

който е трябвало да бъде закупен с отпуснатите от Министерст-

вото на образованието пари. В писмото си от 15 юли 1937 г. Рай-

на Кацарова пише следното: „Препоръчаха ни апарата, с който си 

служат (...) в Мюнхен... Те [немските колеги] предпочитат непод-

вижен, а за българските условия имаме нужда от апарат ‘за пъту-

ване’. Отдалечените села, в които ще записваме мелодиите, нямат 

електричество. Най-добре би било да имаме два апарата, но за 

начало ще трябва един, който да отговаря на местните условия и 

да е последна дума на техниката. Не вярвам цилиндрите да са по-

практични. Очаквам мъдрия Ви съвет.” (Dille 1970: 171). 

Научните резултати от сътрудничеството на Бела Барток с 

българските музиковеди стават достояние на световната общест-

веност още през същата година. На 29 януари 1937 г. в Амстер-

дам той изнася известния си доклад „Some Problems of Folk Music 

Research in Eastern Еигоре”98, където обобщава своя опит в срав-

нителното етномузикознание. Анализирайки българския песенен 

фолклор на фона на източноевропейския (унгарски, румънски, 

 
98 Съществува и в превод на немски език: Ober einige Probleme der Ost-

europäischen Volksmusic Forschung. Оригиналите се съхраняват в Архива 

на Барток в Будапеща: № 3935а, публикуван като есе в: Suchov 1976: 

173–192. 
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словашки, южнославянски, турски) Бела Барток описва специфи-

ките на българския ритъм, определя географското му разпростра-

нение (България, Румъния, Анатол, Туркестан) и изтъква необхо-

димостта от цялостна програма за по-нататъшни изследвания на 

този ритъм, чиято цел би била да се установи дали той произхож-

да от България, или пък само е запазен най-добре в българските 

условия, а всъщност трябва да бъде търсен другаде. През 

следващите години Бела Барток изнася този доклад в Базел (на 14 

януари 1938 г.), в Хага (на 26 януари 1938 г.) и в Харвард (на 22 

април 1940 г.). Теорията си за българския ритъм той обобщава в 

споменатия доклад „Az ún. bolgár ritmusról”, изнесен на 6 април 

1938 г. пред семинара на сп. „Énekszó” [„Мелодия”]99. Независи-

мо дали родината на този ритъм е България, той смята, че ритъ-

мът с право може да се нарече „български”, тъй като се среща 

най-често именно там.  

Ползотворното сътрудничество между Бела Барток и музикал-

ните фолклористи в България допринася за оформянето на него-

вите възгледи относно българския ритъм. А от своя страна стано-

вището на авторитет като Б. Барток се оказва решаващо за меж-

дународното признание на „един от най-значителните приноси на 

българските музиковеди в световното музикознание – открива-

нето и теоретичната обосновка на неравноделните размери“ 

(Тодоров 1981: 52, 72). 
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Summary 

The connection of the Hungarian composer Béla Bartók with the Bulgarian 

musical culture and traditional musical folklore has already been the subject 

of scientific interest by Hungarian, Bulgarian and foreign researchers and 

musicologists. In the present study we observe the process of his creative in-

teraction with Bulgarian musicologists (Vasil Stoin, Raina Katsarova) and the 

composer Pancho Vladigerov by analyzing the information coming from his 

documentary heritage stored at the Bartok Archives of the Institute of Musi-

cology within the Hungarian Academy of Sciences (now Eötvös Loránd 

Research Network). In particular, we follow their interpersonal relationships 

and try to establish in what ways, in what forms and in what aspects their 

creative communication took place and what his real achievements and 

contributions were to Bulgarian and Hungarian studies as part of common 

European culture. 

 

Rezümé 

Bartók Béla kapcsolata a bolgár zenei kultúrával és a hagyományos népzené-

vel már többször volt a magyar, bolgár és külföldi kutatók tudományos ér-

deklődésének tárgya. A jelen tanulmány az MTA (most ELKH) Zenetudomá-

nyi Intézetében őrzött Bartók-hagyaték segítségével mutatja be a zeneszerző 

kreatív kapcsolatait a bolgár népzenekutatás jeles képviselőivel (Vaszil 

Sztoin és Rajna Kacarova), illetve Pancso Vladigerov bolgár zeneszerzővel. 

A személyes kapcsolatok nyomon követésével próbáljuk bemutatni milyen 

módon, formában és milyen területen zajlott közöttük a kölcsönösen termé-

keny kommunikáció, amelynek következtében a bolgár és a magyar zeneku-

tatások elfoglalták helyüket az európai tudományosságban. 
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A MAGYAR IRODALOM CSEHORSZÁGI  

RECEPCIÓJA 1848 ELŐTT 

 

Berkes Tamás 

 

 
A magyar irodalom csehországi fogadtatásának nyitánya az 1848 előt-

ti két-három évtizedre tehető. Ekkor alakul ki mind a két országban a 

modern értelemben vett olvasóközönség tábora – egy vékony, de hatá-

rozott befogadói elvárásokkal rendelkező kultúrafogyasztó réteg, 

amelyre támaszkodva lassan formát öltenek az irodalmi élet új intéz-

ményi keretei (kiadók, folyóiratok, társaságok, olvasókörök stb.). Ezt 

az időszakot a nemzeti újjászületés eszmei programja hatja át, s az iro-

dalmi kultúra megteremtése a modern értelemben vett nemzeti ön-

építés – vagyis a nyelvi nacionalizmus – céljait szolgálja. Ennek je-

gyében születik meg az új nyelvi norma, amelyet az irodalom – mint-

egy erkölcsi kötelességként – szétterít a társadalomban, felgyorsítva a 

nyelvi öntudatosodás (a nyelvi alapon álló nemzeti identitás) folyama-

tát. A nyelv Jungmann felfogásában nem egyszerűen lingvisztikai 

tény, hanem „érték”, s ebben a „szakralizálódási” folyamatban a „köl-

tészet” és a „nyelv” szinte egylényegűvé válik (Macura 1983: 54). 

Ebben a kontextusban értelmezhető nemcsak a magyar, de vala-

mennyi külföldi irodalom 1848 előtti cseh adaptációja – ideértve a for-

dítást, az irodalmi kölcsönzéseket, illetve a mai értelemben vett recep-

ciót. Jungmann nevezetes Milton és Chateaubriand fordításai kiemelt 

szerepet játszanak a cseh irodalmi nyelv kiművelésében, kodifikálásá-

ban. Vladimír Macura Znamení zrodu című ismert könyvében kifeje-

zetten hangsúlyozza a fordítások jelentőségét az új irodalmiság megal-

kotásában. A műfordító ebben az időszakban szabadon bánik anyagá-

val: nem az eredeti szöveg tolmácsolását, hanem a hazai műveltség 

gazdagítását tekintve elsődleges feladatnak (Macura 1983: 69; 84–85). 

Magyar fordításokat csak elenyésző számban ismerünk az 1848 

előtti korszakból, de mégsem mondhatjuk, hogy a magyar irodalom ne 

gyakorolt volna hatást a korabeli cseh műveltségre. Az persze nyilván-

való, hogy a csehek érdeklődése elsősorban a fejlett nyugati, illetve a 

rokon szláv népek irányába fordult, s azt sem szabad elfelejtenünk, 
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hogy a magyar irodalom ebben az időszakban még a reformkori újjá-

születés kezdeti lépéseit próbálgatta.  

Mégis, amikor az 1930-as években egy fiatal magyar kutató, Sár-

kány Oszkár a cseheket megérintő magyar irodalmi hatások feltérké-

pezésére adta a fejét, meglepően széles anyagot tudott összegyűjteni 

(Berkes 1998: 34–58). Megfogalmazta azt a tézisét, hogy a „magyar 

kulturális fejlődés” 1848 előtt „jelentős”, sőt „döntő fontosságú” ha-

tást gyakorolt a cseh szellemi és politikai életre (Sárkány 1938a: 68). 

Mint írta: „A magyar alkotmányosság és a magyar tudományosság két 

olyan dolog, amelyre a józan fejek Csehországban mindig megbecsü-

léssel és utánzási vággyal tekintettek fel” (Sárkány 1938: 14). Ehhez 

tette hozzá, mintegy magyarázatként, hogy a csehek „…a negyven-

nyolcas fordulóponthoz egy fokkal fejletlenebbül, készületlenebbül” 

érkeznek, mivel „más ütemben halad az egyes társadalmi osztályok 

nemzeti tudatosodása” (Sárkány 1938: 1). 

Kétségtelen, hogy Sárkány Oszkár túlértékeli a magyar hatásokat, 

esetenként „nacionalista szempontokat” és „olcsó analógiákat” hasz-

nál (Pražák 1958: 76), de később cseh kritikusa is módosított állás-

pontján: „Sárkány volt az első, aki rámutatott a cseh-magyar kulturális 

kapcsolatok teljes körére, s kimagasló tisztelet illeti meg a nemzeti új-

jászületés korára vonatkozó kutatások terén” (Pražák 1994: 24). 

Közelebb lépve a feltárt anyaghoz, adódik a kérdés, melyek a ma-

gyar irodalom recepciójának legjelentősebb példái? A válasz előtt 

azonban ki kell térnünk a közvetítő közeg témájára – vagyis arra, hogy 

milyen személyi és nyelvi feltételek mellett, milyen közvetítő csator-

nán keresztül ismerte meg a cseh közönség a magyar kultúra termé-

keit. Közvetlen magyar-cseh irodalmi érintkezésről alig beszélhetünk, 

s az is kétségtelen tény, hogy a szlovák értelmiségiek nem kívánták el-

látni a kulturális közvetítő szerepkörét (Sziklay 1957: 393). Az űrt a 

dunai monarchia német nyelvű lapjai, folyóiratai töltötték ki, melyek 

kölcsönösen átvették egymás híreit, publikációit. A magyar irodalmi 

hírek a kitűnően szerkesztett pesti német lapokon, a Spiegelen vagy a 

Pesther Tageblatton keresztül jutnak el a prágai német újságokhoz – 

például a közvetítő szerepet tudatosan is vállaló Ost und Westhez –, s 

az információk innét kerülnek át cseh folyóiratokba, a Česká wčelába 

és a Kwětybe. Hasonló szerepkört töltenek be a német nyelvű ország-
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ismereti és történelmi munkák, illetve a magyar költők német nyelvű 

fordításai, mindenekelőtt Toldy Ferenc Handbuch című kétkötetes lí-

rai antológiája. Mint Sárkány írja: „Német lapok nélkül, közvetítő né-

met műveltség, egyszóval: német kisebbség nélkül Közép-Európa né-

pei még teljesebb magukba zártságban éltek volna” (Sárkány 1938: 5). 

Ennek illusztrálására érdemes felidézni annak a plágiumvádnak a víg-

játékba illő történetét, amely Erazim Vocel Utolsó orebita (Poslední 

orebita) című elbeszélése körül keletkezett. Vocel a novellát Magyar-

országon írta 1828-ban, amikor nevelőként a Pallavicini családnál tar-

tózkodott. Mivel csehül nem tudta publikálni, először németül jelen-

tette meg a bécsi Jugendfreund című lapban. Ezt olvasta egy Pintér 

Endre nevű magyar író, akinek az elbeszélés témája annyira megtet-

szett, hogy lefordította és saját neve alatt kiadta az Aurora 1837-dik 

évi kötetében. A történeti tárgyú elbeszélés Hunyadi János magányos 

meneküléséről szól az 1448-as rigómezei (kosovopoljei) csata után, 

amikor a szerb despota katonái véres harcban elfogják a kormányzót. 

A szerb túlerővel szemben Hunyadi mellett az utolsó leheletéig harcol 

egy hatalmas termetű huszita vitéz – az utolsó orebita –, akinek halála 

dicső fénybe emeli a hithű csehek tragikus sorsát. Figyelemre méltó, 

hogy Vocel huszita hőse a magyarok oldalán küzd a szerbekkel szem-

ben, ami éles ellentétben áll a XIX. század első felének pánszláv felfo-

gásával — s ez önmagában is érdekességet ad elbeszélésének. A plá-

giumra évekig nem derült fény, mígnem 1844-ben a Luna című zágrá-

bi német folyóirat le nem közli az elbeszélés egy újabb német fordítá-

sát, amely az időközben csehül is megjelent eredeti szöveget vette ala-

pul. A Pesti Hírlap recenzense azonban csak a Luna-t olvasta, s elha-

markodottan plágiumot kiált, csalással vádolva Vocelt és a zágrábi fo-

lyóiratot. A Luna válaszol, s erre a feleletre figyel fel a cseh sajtó, 

amelynek nyomán lassan megvilágosodik a plágium valódi háttere 

(Sárkány 1938: 5). Látható tehát, hogy német lapok és német közvetí-

tő nyelv híján nemcsak Pintér Endre csalása maradt volna homályban, 

de maga a plágium – a cseh-magyar irodalmi kapcsolatok egy érdekes 

epizódja – sem történt volna meg. 

A cseh értelmiségi közvélemény alakítói közül egyedül Palacký 

került közvetlen kapcsolatba a magyar irodalommal, amikor 1812-től 

1823-ig Pozsonyban (Prešpurk) és környékén tanult, illetve nevelői ál-
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lást vállalt. Palacký magyarországi tartózkodása a cseh-magyar kap-

csolatok kutatásának egyik legtöbbet tárgyalt klasszikus témája, mivel 

a jeles történész magyarokkal kapcsolatos – idővel egyre negatívabb 

színezetű – nézetei meghatározó módon befolyásolták a cseh közgon-

dolkodást (Berkes 2000). Itt csupán a magyar irodalom cseh adaptáci-

óját érintő tevékenységére térhetünk ki, amelynek első nevezetes pél-

dája az a Berzsenyi költészetére történt hivatkozás, amelyet a Počát-

kové českého básnictví, obzvlaště prosodie című – Šafárikkal közösen 

írt – ifjúkori művében találunk. A Počátkové irodalmi röpirat, amely-

ben a szerzők azt igyekeznek bizonyítani, hogy az időmértékes 

verselés jobban illik a cseh nyelv természetéhez, mint a hangsúlyos, 

amely németes jellegű, s nem teszi lehetővé a nemzeti sajátszerűség 

hathatós kifejezését. (A polémia éle elsősorban Dobrovský és köre iro-

dalom-felfogása ellen irányult, de a vita nemcsak két ízlésforma, ha-

nem két különböző nemzetfelfogás ütközését is magában rejti.) A har-

madik fejezetben Šafárik kijelenti: „Az időmértékes verselést vala-

mennyi nemzet közül újabban a magyarok sajátították el a legtökélete-

sebb és leginkább szerencsés módon.” (Palacký-Šafárik 1961: 68). Pa-

lacký erre válaszul írja le Berzsenyi Dániel nevét, dicsérve lírájának 

hullámzó szépségét: a magyar vers „antik bájának zengő áradását”100 

(Palacký-Šafárik 1961: 95). Sárkány Oszkár ebből arra következtetett, 

hogy Palacký valószínűleg megismerkedett a magyar időmértékes ver-

seléssel, értesült Berzsenyi fellépéséről, s a magyar példától indíttatva 

volt arra, hogy a klasszikus időmértéket, amely a régi cseh irodalom-

ban már használatos volt, ismét meghonosítsa (Sárkány 1938: 20). 

Talán nem elég közismert, hogy Palacký ifjúkorában behatóan fog-

lalkozott irodalmi témákkal, így nem meglepő, hogy a magyarországi 

állapotokat vizsgáló 1829-es tanulmányában tárgyszerű elemzését adja 

a magyar irodalom korabeli fejlődésének. Amit az ország kulturális el-

maradottságáról és feudális társadalmi viszonyairól mond, az nem ki-

fejezetten kedvező a magyarokra nézve, ám ezek a negatív – olykor 

kifejezetten bántó – kitételek csak még jobban kidomborítják a ma-

gyar irodalomról alkotott kedvező ítéletét. Mint írja, az utóbbi időben 

 
100 „Uher, protra sobě fousy, uchýli se k Berženimu svému, z jehožto maďar-

ské líry antičtí líbezní plynou hláholové”. 
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a magyar költészet – a formák sokféleségét és a stílust tekintve – 

olyannyira fellendült, hogy a csehek költői kincsei nem vetekedhetnek 

vele. „A magyar nyelv – folytatja – inkább illik a költészethez, mint a 

prózához: ott bizonnyal magvas, kifejező, tüzes, itt ezzel szemben, 

ahol elvont fogalmakra és kifejezésekre van szükség, nem elég hajlé-

kony, hanem terjengős és a sok egyforma magánhangzós szótag miatt 

unalmas” (Palacký 1829: 29). Palacký szerint a magyar nyelv gazdag-

sága és kiműveltsége nem éri el a cseh nyelv színvonalát, de azt elis-

meréssel nyugtázza, hogy a nemzeti nyelv terjesztésében sikeres buz-

galmat tapasztalni. A nyelv újításai sok ellenkezést váltottak ki, de a 

nemzet jobbjai és a múzsák néhány felkentje – mint Berzsenyi és Vö-

rösmarty – tevékenységükkel sokkal teljesebb diadalt biztosítottak 

számára, mint amilyen siker a csehek „hasonlóképpen érdemes literá-

torainak” megadatott. A magyar irodalom – folytatja – már csak azért 

is szerencsésebb, mert van két írója – a Kisfaludy testvérpár –, akik-

nek munkái zsenialitásukban ugyan nem múlnak felül másokat, de 

mégis, mivel nemzeti szellem van bennük, az egész nemzet örömmel 

olvassa őket, s ezáltal fennen lobog a szeretetet a hazai múzsa iránt 

(Palacký 1829). 

Palacký tehát Prágába költözése után sem vesztette el érdeklődését a 

magyar irodalom iránt; a legújabban feltűnt írók közül is ki tudta vá-

lasztani a legnagyobbat, Vörösmartyt. Józan szemléletének bizonyíté-

ka – írja Sárkány –, hogy tárgyilagosan elismeri: a csehvel összeha-

sonlítva az újabb magyar irodalom gazdagabb és változatosabb, s a 

magyar nyelvújítás sikeresebb volt a hasonló cseh mozgalomnál (Sár-

kány 1938: 25). Palacký gyakran hangoztatja, hogy a cseheknek érde-

mes megismerniük a többi nemzet kulturális kincseit, s magyarok vo-

natkozásában elsősorban az anyanyelv és a nemzeti szellem lelkes 

ápolását látja követésre méltónak. Igaz, a magyar nemzeti mozgalom 

ellenérzést is szült a csehekben: a szláv összetartozás gondolata alap-

ján a magyarokat a németség mellé állítják, mint a szlávok másik 

„született ellenségét” (Sárkány 1938: 28). Ebben a kontextusban jelen-

nek meg a magyar elnyomásra panaszkodó szlovák értelmiségiek, 

akik a magyar nyelv közéleti terjedését fokozódó veszélyként élik 

meg. A harmincas évektől a cseh közvélemény magyarságképe kifeje-

zetten negatív irányba fordul: a magyarosítás és a feudális viszonyok 



202 

 

eltúlzott rajza mellett gombostűhegyre tűznek minden magyar furcsa-

ságot. Már Palacký (1829: 12) is a magyarok „ázsiai eredetét” és 

arisztokratikus társadalmi szerkezetét hangsúlyozza (az „ázsiai” szó itt 

a „civilizálatlanság” szinonimája). A negatív előítéletek terjesztésében 

fontos szerepet játszott a csehül író pesti szlovák evangélikus lelkész, 

Jan Kollár, aki cseh barátainak kérésére sem vállalta el a kulturális 

közvetítő szerepkörét (Sziklay 1957: 393), ugyanakkor Slávy dcera cí-

mű költeményét átjárják a magyarellenes utalások (Macura 1983: 55; 

190). 

Az érdeklődés és az elutasítás kettőssége megmutatkozik František 

Ladislav Čelakovský esetében is, akinek nevéhez a korabeli cseh-ma-

gyar irodalmi kapcsolatok talán legérdekesebb epizódja fűződik. Čela-

kovský Kisfaludy Sándor Himfy-strófáit tekintette követendő mintá-

nak, amikor tíz éves munka eredményeként 1840-ben kiadta Százleve-

lű rózsa (Růže stolistá) című verskötetét. Az adott korban különös és 

meglepő irodalmi kölcsönzést nem kellett felfedezni, mivel azt maga 

Čelakovský árulta el a Palacký által szerkesztett cseh múzeumi folyó-

irat, a Časopis českého museum 1831-diki évfolyamában. Így írt e he-

lyütt: „Ami pedig verseim alakját illeti, azt Kisfaludy Sándor magyar 

költőtől ismertem meg és vettem át (Himfy' szerelmei). Ezt a formát a 

szonettnél nem kevésbé alkalmatosnak tartom az enyéimhez hasonló 

játszi szerelmes dalok és más apróságok számára.” 101 (Čelakovský 

1831:3). A későbbi kutatás kimerítően igazolta, hogy a Százlevelű ró-

zsa ötven-ötven Kisfaludy-strófából áll; mindkét költő versének azo-

nos a szótagszáma, azonos a rímképlete, sőt olykor még az epigram-

matikus befejező fordulat is megegyezik (Šmelík 1931; Sárkány 

1938a: 71–74). Az is kétségtelen, hogy a cseh költő német fordításból 

ismerte meg a Himfy szerelmeit, ami újra csak a német közvetítő 

nyelv jelentőségét húzza alá. A kölcsönzés indoka és módja azonban 

nehezen kibogozható. Közvetett bizonyítékok utalnak arra, hogy Čela-

kovský ismerte a két korabeli német nyelvű magyar költői antológiát: 

Mailáth János versgyűjteményét, illetve Toldy Ferenc kétkötetes 

 
101 „Způsob pak sám veršů, přijatý a přejatý od maďarského básníka 

Alexandra Kisfaludyho (Himfy' szerelmei), zdá se nám neméně jak samy 

sonety příhoden k básním druhu tohoto, a k podobným milostným hříčkám a 

drobnůstkám”. 
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Handbuch című kézikönyvét, amely minden addiginál részletesebben 

mutatta be a magyar irodalmat. Emellett fontos forrás a cseh költő és 

John Bowring, a „soknyelvű” angol polihisztor levelezése (lásd bő-

vebben: Berkes 1999: 108–109). Sajnos, Čelakovský számunkra leg-

fontosabb levele elveszett, s csupán Bowring válaszát ismerjük, 

amelyből következtetni lehet az eredeti levél tartalmára. A válasz így 

hangzik: „Kisfaludit csak névről ismerem. Sokat nem adnék egy ma-

gyar Čelakovskýért! Valóban sokat, de minden ismeretség nélkül nem 

merészelhetek írni neki. Össze tudna hozni egy levelező kapcsolatot 

vele?”102 (Čelakovský 1907: 331). A „Hungarian Čelakowský” kifeje-

zésből bizonyosnak látszik, hogy a cseh költő elveszett levelében vala-

milyen hasonlóságot vélt felfedezni önmaga és Kisfaludy Sándor kö-

zött. 

Ami Čelakovský személyes motivumait illeti, a magyarok iránti ér-

deklődése nem a kulturális rokonszenv érzéséből táplálkozott. Sárkány 

Oszkár részletesen bemutatta, hogy a cseh költő negatív előítélettel vi-

seltetett a magyarokkal szemben (Sárkány 1938: 29–30). Bizonyos te-

hát, hogy a Himfy-strófa átvételében csak poétikai-verstani okok ját-

szottak szerepet. Nagyon valószínű, hogy az irodalmi kölcsönzés hát-

terében Čelakovský költészetének valamilyen eredendő megoldatlan-

sága lappang. Utánozni akarta Petrarca és Kollár szonettjeit, de a for-

mai kötöttségekkel nehezen tudott megbírkózni. Keresni kezdett egy 

szonetthez hasonló, de az ő alkatához jobban illő versformát, s így ta-

lált rá a Himfy-strófára, amellyel helyettesíteni lehet a klasszikus min-

tát. A kölcsönzés indítékát végül is abban kell látnunk, hogy Kisfaludy 

rokokó szentimentalizmusa tálcán kínálta azokat a gondolati és han-

gulati elemeket, amelyek megfeleltek a cseh irodalom harmincas 

évekbeli biedermeier ízlésvilágának. 

A magyar prózairodalom fogadtatásának legismertebb korabeli 

esete Jósika Miklós A csehek Magyarországon (1839) című regényé-

hez kapcsolódik, amely ugyancsak német fordítása révén jutott el a 

kétnyelvű cseh olvasókhoz. A Kwěty először rövid hírben tudósít a ké-

 
102 „I do not know Kisfaludi other than by name. I would give much for a 

Hungarian Čelakowsky! Much indeed and I can not venture to write to him 

without any acquaintance. Could you bring about a correspondence?” 
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szülő német fordításról, jelezve, hogy a regény aligha tünteti fel jó 

színben a cseheket, majd a lap megjelenteti Karel Sabina részletes, 

szigorú, de erősen elfogult kritikáját. Sabina szerint a regényben túl-

súlyba jut a „hazugság”, az „előítélet” és a „gyűlölet”, mivel a magyar 

író a „…cseh nemzet jellemét lealacsonyítani, olvasói előtt nevetsé-

gessé és gyűlöletessé tenni szándékozott”. Sőt mi több: „Az egész mű 

a cseh nemzet közönséges és indokolatlan, tehát éppen ezért annál 

aljasabb becsmérlése” (Adamová 1962: 343). 

Talán nem árt itt utalni arra, hogy a XIX. századi történelmi regé-

nyek túlnyomó része aktuálpolitikai hazafias célokat kergetett szerte 

Közép- és Kelet-Európában, s ezek a nemzeti célok többnyire egy 

másik nemzet ellenében nyertek megfogalmazást. A romantikus törté-

nelmi regény térségünkben nyugat-európai mintákat követett, jelentős 

részben Walter Scott-ra megy vissza, de a kelet-európai változat kife-

jezetten felerősíti az eredetiben is meglévő nemzeti sztereotípiákat. 

Mindez azonban nem, vagy csak nagyon kis mértékben érvényes 

Jósika regényére, amelyben az alapvető konfliktus nem csehek és ma-

gyarok, hanem a „nemzeti királyság” megteremtésére törekvő Hunya-

di Mátyás, illetve a tartományúri különállást képviselő ellenlábasai 

között feszül. A regény előszava szerint Mátyás „Caesar lelkével (…) 

törte meg a feudum makacs zsarnokait”, s neki köszönhető, hogy a 

„rablás és kényuraság helyett rend kezdett uralkodni: a kalózok el 

kezdték veszteni a lovagiság címzetét” (Jósika 1909: 247). Viszont az 

ellentáborban találjuk Jiskrát és huszita harcosokból verbuválódott 

zsoldos seregét, akik Habsburg Albert utószülött fiának a trónigényét 

pártfogolva mintegy másfél évtizeden keresztül megszállva tartják a 

felvidéki vármegyéket. A korabeli források, amelyekre Jósika támasz-

kodott, a cseh hadak akcióit „rablóháborúnak”, a katonákat pedig 

„martalócoknak” nevezi, s ugyanez a beállítás olvasható Fessler Ignác 

felvilágosult szellemű történetírói munkájában is. Mindez azonban 

távolról sem jelenti a cseh nemzet kollektív megbélyegzését, hiszen a 

gáncsnélküli lovagként ábrázolt Jiskra végül kiegyezik Mátyással, aki-

nek nemcsak első felesége, hanem titkos szerelme is cseh nemzetiségű 

– miképpen a király oldalán harcoló eszményi lovag, Zokoli Mihály 

szerelme is cseh nő: Jiskra leánya, Szeréna. S megfordítva: a Komoró-

czi néven szereplő legelvetemültebb rablólovagról kiderül a regény-
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ben, hogy nem cseh, hanem magyar, s a legyőzött huszita harcosok 

egy része végül megtalálja a helyét Mátyás fekete seregében. Ennek 

alapján nevezi Dobossy László „félreértésnek” Sabina kritikáját, meg-

jegyezve azt, hogy Jósikától távol állt mindennemű etnikai vagy nem-

zeti elfogultság, s regénye nem tekinthető „csehellenesnek” (Dobossy 

1981: 255–257). 

Persze, a regény ettől függetlenül kelthetett még negatív érzelme-

ket az olvasóban a csehek iránt, mivel maga a kor volt az, amely nem-

zeti sérelmekben és nemzeti sztereotípiákban gondolkodott, s hajla-

mos volt minden egyedi példát a fiktív közösségre vonatkoztatni. Két-

ségtelen, hogy Jiskra seregének martalóc hajlamú alvezérei csehek 

voltak, s ez a tény a nemzeti ideológiák felfelé ívelő korában óhatatla-

nul a cseh nemzet megítéléséhez nyújtott adalékot. Mind a magyar, 

mind a cseh olvasó könnyen átcsúszhatott arra a befogadói pályára, 

amelyet a közkeletű gondolati sémák előre kijelöltek. Sabina „félreér-

tése” – pontatlan, a szövegtől elrugaszkodó olvasata – a korszak tipi-

kus befogadói magatartását tükrözi. Olvasata abban a kontextusban 

keletkezett, amikor a cseh értelmiségiek a bizonytalan egzisztenciával 

bíró cseh nemzet megalkotására törekedtek, fegyverként forgatva a 

kultúra hazafiasságra ösztönző termékeit. Abban a korszakban, amikor 

a cseh lapokban rendszeresen jelentek meg a magyar nemzetiségi poli-

tikát élesen és sarkítottan bíráló írások, amikor a nagy német liberális 

újságokban – köztük a monarchiába egyedül beengedett Augsburger 

Allgemeine Zeitung hasábjain német, cseh és magyar értelmiségiek pa-

rázs vitát folytattak a szabadság és a nemzeti elv egyeztetéséről (Hla-

vačka 2005: 7–8). A cseh–magyar vita elsősorban a szlovákok nemze-

ti státusza körül forgott: a csehek a „csehszlovák” egység koncepciója 

alapján a szlovákokat etnikai tartaléknak tekintették, amely a német 

túlsúllyal szemben a szláv elem fölülkerekedését hivatott elősegíteni, 

a magyarok viszont ragaszkodtak az egységes politikai nemzet elvé-

hez, amely nyelvhasználati engedményeket igen, de nemzeti jogokat 

nem engedélyezett a nemzetiségeknek. Lényegében ebbe a kontrover-

ziába nőttek bele az 1848/49-es forradalmi események, melyeknek kö-

vetkeztében csehek és magyarok a barikád ellentétes oldalán találták 

magukat. A forradalmak bukásával azonban ismét felújult a magyarok 

iránti pozitív érdeklődés, hiszen az ötvenes években kezdődik el a 
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magyar irodalom cseh fordításának gyors felfutása. Ezt elősegítették a 

magyar romantika egzotikus vonásai: a cigány- és pusztamotívumok, 

illetve a szabadságért bátran harcoló magyar honvédek iránti felemás 

csodálat. (Petőfi cseh recepciójához lásd Pražák 1991: 97–118 és álta-

la idézett irodalmat.) Mindent egybevetve a cseh nemzetébresztők ro-

konszenve a magyar kultúra iránt éppen azzal magyarázható, hogy a 

cseh értelmiségiek kicsiny csoportja vonzódva-irigykedve tekintett a 

magyar liberális nemesi ellenzék nemzeti öntudatára és alkotmányos 

retorikájára, mivel a csehek a magyarországinál polgárosultabb, de a 

nemzeti ideológiától sokkal inkább érintetlen társadalmat kívántak 

„felébreszteni”. 
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Summary 

The overture of the Czech reception of Hungarian literature can be dated to 

the two to three decades before 1848. This is when a readership in the 

modern sense emerged in both countries, on the basis of which the new 

institutional framework of literary culture slowly took shape (in the form of 

publishers, periodicals, societies, reading circles, etc.). This period was 

permeated by the intellectual program of national revival, spread by literature 

in the society, thereby accelerating the process of linguistic self-awareness 

(i.e. a national identity based on linguistic identity). Translations played an 

especially important role in cultivating and codifying literary language. 

The Czech interest primarily focused on the literature of the developed Wes-

tern peoples, as well as the literature of related Slavic peoples, while the re-

ception of Hungarian literature was limited. Nevertheless, during the 1930s 

Oszkár Sárkány was able to collect a relatively large amount of material, ex-

ploring, among others, the study years of F. Palacký in Hungary and his wri-

ting on Hungarian topics, the Hungarian literary borrowings of F. L. Čela-

kovský, and the mediating role of the German-language press in the region. 

The material explored reflects the mutual Czech-Hungarian stereotypes, as 

well as the negative sentiments stemming from nationalism. 

 

Souhrn 

Předehra české recepce maďarské literatury spadá do dvou tří desetiletí před 

rokem 1848. V této době se v obou zemích vytváří v moderním smyslu chá-

pané čtenářské publikum, které znamená oporu pro pomalu se formující nové 
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instituční rámce literárního života (vydavatelé, časopisy, společnosti, čtenář-

ské kroužky atd.). Toto období je ovlivňováno ideovým programem národní-

ho obrození, jež do společnosti proniká prostřednictvím literatury, a tím je 

urychlován proces jazykového sebeuvědomění (národní identity spočívající 

na jazykovém základě). V zušlechťování a kodifikaci literárního jazyka hrají 

stěžejní roli překlady. 

Zájem Čechů se obracel zejména k rozvinutým západním literaturám, respek-

tive k literaturám příbuzných slovanských národů, recepce maďarské literatu-

ry byla nepatrná. I přesto dokázal ve 30. letech 20. století Oszkár Sárkány 

shromáždit poměrně bohatý materiál, prezentoval mimo jiné studijní léta 

Františka Palackého v Uhrách a jeho spisy s maďarskou tématikou, maďarské 

literární výpůjčky u Františka Ladislava Čelakovského, nebo zprostředkující 

roli německojazyčného tisku vycházejícího v Uhrách. V těchto materiálech se 

rovněž odrážejí česko-maďarské vzájemné stereotypy a z nacionalismu vyp-

lývající negativní vnímání. 
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СПИСАНИЕ „ХЕМУС“ – МЕЖДУ ЕТНИЦИЗМА И 

ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО 

 

Светла Кьосева 

 

 
Малко е рисковано за човек, който е живял със списанието през 

всичките 30 години, от основаването му и от първия до послед-

ния брой, да му прави анализ и да отчита неговите плюсове и ми-

нуси. Всъщност намерението ми е не да създавам мемоар, а из-

следвайки написаното за българо-унгарското списание за култура 

и обществен живот „Хемус“, както и неговото съдържание, да на-

правя изводи за мястото на списанието, за тенденциите за негово-

то развитие. Този подход се оказа много интересен, защото от-

крих неща и насоки, които се оказаха изненадващи и за самата 

мен.  

За да направя този анализ в помощ ми беше реперториума на 

съдържанието на „Хемус“, направен от Райна Симеонова Харги-

таи, който тя събра най-напред за 10-тата, а след това и за 20-тата 

годишнина на списанието. Тези списъци на текстовете на списа-

нието са публикувани само частично.  

Ползвала съм и текстове, написани за списанието по различни 

поводи, както от български, така и унгарски автори. Сред тях на 

първо място е монографията „Корените и короната“ (Ватова 

2001; Vatova 2001) на доц. д-р Пенка Ватова, изследовател на 

културния периодичен печат, понастоящем директор на Институ-

та за литература, издадена по повод 10-годишнината на „Хемус“ 

на двата езика в две отделни книжни тела. Тази тема остава трай-

но в полето на научния интерес на доц. Ватова и тя я доразвива и 

в други свои статии и доклади (Ватова 2007). За списанието е пи-

сал и неговият основател Тошо Дончев, както в свои книги 

(Дончев 2013), така и в доклади и съобщения на научни конфе-

ренции (Дончев 2008). В помощ ми бяха и няколко разговора и 

кръгли маси, които ще цитирам на съответното място.  
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Още със създаването си списанието (и неговата редакция) форму-

лира задачите, които стоят пред него. В уводната статия на Тошо 

Дончев в бр. 1 от 1992 г. (Дончев 1992: 3) те звучат така: 

1. Да покажем живота на българите в Унгария и техните истори-

чески корени. 

2. Да пробудим у всеки наш сънародник родолюбиви чувства, да 

го направим съпричастен към живота на нашата общност. 

3. С унгарската част на списанието ние искаме да погасим едно 

наше старо задължение към унгарския читател и запълним 

празнотата, породена от ограниченото издаване на българска 

художествена литература в Унгария. 

4. Изследването и проучването пък на общото ни минало ще бъ-

де поучително и полезно за всички нас. 

В началото на 90-те години, когато България се отваря широко 

към света, тези цели „изглеждат архаично в своята сериозност в 

очите на българите в България“ (Ватова 2001: 62). Те звучат като 

клишета от предишни десетилетия. В Унгария обаче задачите са 

по-различни – тук стремежът е общността да се запази в една 

променяща се среда, да се възстанови и укрепи етническото й са-

мосъзнание и самочувствие сред другите общности в приемната 

родина; да съгради отново културните мостове с България, 

излинели през десетилетията на тоталитаризма. „В този стремеж 

чрез „Хемус” тя (общността) осъществява активен диалог с всич-

ки слоеве на общността, съумявайки да въвлече в него и предста-

вители на културните среди в България и Унгария, а също и на 

български малцинствени общности от източноеврепейския реги-

он.“ (Ватова 2001: 63). Важно е, че още със създаването си „Хе-

мус“ залага на културното посредничество – то е негов „рожден 

белег“ (Ватова 2001: 74).   

В какво се изразява това посредничество? То се открива не са-

мо в текстовете на списанието, но и в начинания и проекти, които 

излизат извън страниците. Много интересен пример е проектът 

„Българският кондуктор“, който тръгна от страниците на списа-

нието, спечели привърженици, излезе дори извън границите на 

България и Унгария и в известен смисъл продължава и до днес. И 

сега в папката Хемус в моя компютър има няколко непублику-
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вани текста на тема „Българският кондуктор“, които чакат своето 

място в някой от следващите броеве.  

Друг начин, по който списанието и неговият екип работят за 

междукултурните връзки, е организирането на българско участие 

на Фестивала на дебютните романисти, който се провежда всяка 

година в рамките на Международния панаир на книгата, а българ-

ски автори участват от 2007 година насам. През последните две 

години нямаше панаир, а две години участието се организираше 

от Българския културен институт. Става въпрос за представянето 

на 12 автори от ранга на Теодора Димова, Захари Карабашлиев, 

Весела Ляхова, Радостина Ангелова, Иванка Могилска, Евгения 

Иванова, Росен Карамфилов, Наталия Делева, Иван Димитров, 

Милен Русков, Добромир Байчев, Велина Минкова. И което е 

особено радващо, че има издадени вече пет книги на тези автори 

на унгарски, а шестата също е на път към читателите си – 40% от 

представените автори са с издадена книга в Унгария, а на Милен 

Русков излязоха 2 романа.  

Разбира се, тези автори са представени и в списание „Хемус“. 

А благодарение на преводите, създадени от преводачите на „Хе-

мус“ и финансирани от списанието, текстовете на тези автори се 

появиха в авторитетни издания като Élet és irodalom, Magyar 

Lettre International (докато съществуваше), както и в специалния 

сборник на фестивала, издаван всяка година.  

Не ми се ще да скривам удовлетворението си от това, че реди-

ца автори сами ни търсят, за да представим техните книги на 

страниците на списанието. 

Много от текстовете, публикувани в „Хемус“ заживяват живот 

и в отделни книги. Така стана със сборника „Българският кондук-

тор“, който се появи още в началото на проекта и съдържа верси-

ите на 3 български и 5 унгарски автори. Най-интересното е, че 

всички автори по-късно включиха тези разкази в своите сборници 

и така продължиха темата за общуването и разбирането между 

хората, за езика, който ни сближава и отдалечава, олицетворена в 

образа на „българския кондуктор“.  
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Като рожба на списанието се родиха и много от детските изда-

ния през последните години, които първо се появиха на страни-

ците на списанието: 

- Череша с алени сърца, 2010 – сборник с текстове от детска-

та рубрика на списанието. 

- Юлия Спиридонова. Каква магия крие се в снега, 2018. 

- Петя Кокудева. Лупо и Тумба, 2019. 

- Пенко Гелев. Как Лора се научи да брои до десет, 2020. 

Тези книжки се раздават безплатно на децата в българската дет-

ска градина и училището, както и на празници на общността. Те 

са двуезични и достигат както до децата, така и до техните роди-

тели, дори да не знаят български. Самата им структура на успо-

редно разположен текст на двата езика, създава възможности за 

следене на двата текста и улеснява ученето и обогатяването на 

езика. Тук е мястото да се отбележи изключително важната и от-

говорна работа на преводачите и в двете посоки: български – ун-

гарски, унгарски – български, всестранно контролирана от взис-

кателна публика, която владее и двата езика.  

Всъщност в тези издания се крият различни възможности – ед-

на от тях е да се спасят от забравата, на която са обречени в пери-

одичния печат – много ценни поредици на различна тематика. 

Последното, за което се замислих, бе издаването на етнологични-

те проучвания на неодавна напусналата ни Ася Събева-Юричкаи, 

много от които са тясно свързани с празничната и ритуална сис-

тема на местните българи и влиянието на унгарската среда.  

С особен интерес списанието следи текстове на унгарски авто-

ри – от миналото и съвременни – които имат връзка с България. 

Често български автори ни предлагат свои текстове, свързани с 

Унгария.  

И за да не останем с впечатление, че това е едно чисто литера-

турно списание искам да обърна внимание и на други теми, които 

намират място на страниците на „Хемус“.  

В рубриките Сцена, Ателие са представени други изкуства, а в 

Колело и Гравитация се публикуват публицистични текстове, ис-

торически изследвания, мемоари. 
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Искам да обърна внимание на мемоарната рубрика. Особено 

ми е приятно, че започнаха да се обръщат към списанието и бъл-

гари от Унгария, които ни предоставят фрагменти от своите спо-

мени, попълвайки по този начин образа на българина в Унгария. 

Това е една много важна задача. Неотдавна излезе мемоарната 

книга на д-р Мария Николаева „Минало-непреминало”, която съ-

що е изключително свидетелство за живота на преселилите се от 

България българи, а не на последно място дава ценни сведения за 

един от големите български художници Миклош Мажаров. Надя-

вам се, че тя има още какво да разказва. Вярвам, че ще има и дру-

ги спомени, на които списанието може да даде път. 

Мнозина се впечатляват от името Haemus, латинското име на 

Балкана. Както всяко име: nomen est omen, то въздейства както 

върху самоопределението на списанието, така и върху отноше-

нието към него. В унгарска среда често се налага да се разяснява 

какво означава Хемус. И това дава добри възможности за диалог 

и за поставянето му в нов контекст – не тясно етнически,  а 

регионален. Чрез интереса към България и българите, се проявява 

интереса към Балканския регион и допринася за неговото освет-

ляване в една по-различна светлина, в случая – преобладаващо 

положителна.  

В своето изследване „Елементи на идентичността на българи-

те в Пещенска област“ Адам Коложи (Kolozsi 2021) – изхождайки 

от името на списанието и неговата ars publicistica – установява, че 

списанието е многофункционално, а публиката му е хетерогенна. 

„Наред с българската интелигенция, тримесечното списа-

ние често попада в ръцете на не-български читатели. Но 

още по-интересна е ролята му в средите на българската 

общност. С подбора от българска поезия и проза, с тема-

тичните броеве, представящи Балканите и отделни периоди 

от българската история, то представлява един вид ориентир 

за малцинствения елит, в същото време текстовете пресъз-

дават пъстрия образ на България и на българите, оформят 

аз-образа на неговите читатели.“ (Kolozsi 2021). 
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Несъмнена е тази двуяка роля на списанието, насочено както 

към българската, така и към по-широка публика. В началните 

броеве – първите пет години от 1992–1995, двете версии на спи-

санието – българската и унгарската – са различни. Редакцията 

прави разлика между текстовете, които ще предизвикат интереса 

на българите в Унгария, и другите, които са насочени към по-ши-

роката унгарска публика. Това е забелязано от изследователите 

на списанието.   

Според Пенка Ватова през тези години: 

 „...етнокултурните послания са все още твърде директни и 

водят до буквализиране на художествените текстове на 

българоезичните страници на „Хемус“ (белег, който се ком-

пенсира в унгароезичната версия). Постепенно тази особе-

ност се надмогва (не като недостатък, а като стратегическа 

характеристика), списанието ограничава директните вну-

шения в полето на научните, научно-популярните и доку-

менталните текстове, художествената литература все пове-

че се стреми към културно-познавателен и естетически 

ефект.“ (Ватова 2001). 

По време на 30-годишното си съществуване сп. „Хемус“ съз-

дава културен кръг от автори, преводачи, художници, културни 

дейци, читатели. Те, от една страна участват в създаването на 

списанието, от друга страна (всъщност, едновременно) са и него-

ви потребители. В свой доклад за българската литература в Унга-

рия Тошо Дончев твърди, че „в тесния смисъл на думата, за бъл-

гарска художествена литература в Унгария, можем да говорим от 

1992 г. насам, от появата на двуезичното тримесечно списание за 

култура и литература.“ (Doncsev 2008). 

И наистина на страниците на списанието са намерили място 

разказите на Теодор Радевски, Кристина Хаджипеткова с нейната 

незабравима книга „Поли“, миниатюрите на Светослав Стойчев. 

Много интересен блок в рубриката „Кафене“ се получи около 

книгата „Поли“. В нея младата авторка разказва своя литературно 

обработен спомен за родното селище Поликраище с много обич и 

много хумор. И тук ще си позволя един по-дълъг цитат от кръгла-
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та маса по случай 20-годишнината на списанието, направен от 

Наталия Христова от Нов български университет: 

„Много хубава е срещата в Кафене, в която са представени 

разказите на Кристина Хаджипеткова, за която вече се спо-

мена. Тя е бих казала „най-кафеджийска“: вкарва информа-

ция за авторката, как тя е представена в Унгария и в Бълга-

рия, как се възприема подобна проза. Публикувано е и пис-

мото на кмета, което е много автентично и симпатично. От 

трета страна, писмото на Теодора Димова, което внася един 

балансиращ, разбиращ и двете страни момент.” (Хемус 

2012: 16) 

Тук бих прибавила и текста на Кристиян Гречо, който е про-

пуснат понеже не е толкова известен в България, но отдели време 

и с голям интерес прочете книгата и написа своя текст, още пове-

че че съдбата на книгата напомня съдбата на неговия пръв сбор-

ник с разкази, в който той също разказва за родното си място и 

предизвиква възмущението на съселяните си, които се разпозна-

ват в тях. Ето и така на страниците на списанието се състоя среща 

между български и унгарски автори, при това в непринудената 

обстановка на Кафенето (Хемус 2008: 67). 

И всъщност се оказа, че през последните години сме я поза-

немарили тази рубрика, което ме навежда на мисълта, че няма да 

е лошо да я възродим с интересни теми. 

Една от задачите, която си поставих с това съобщение, бе да 

изследвам количествено доколко съдържанието на списанието от-

говаря на заявените в заглавието си цели като списание за култу-

ра и обществен живот. Честно казано, опасенията ми бяха, че ли-

тературата е в превес, за сметка на обществения живот и другите 

изкуства. Това не се оказа така. Другото ми погрешно убеждение 

беше, че има прекалено малко поезия – от една страна, не е лесно 

да се превежда поезия, а от друга, стремежът е да се представят 

нови преводи, нови имена, не само да се препечатват стари (оп-

равдано, разбира се, в някои случаи).  

За целта направих няколко диаграми, разделяйки по десетиле-

тия публикуваните материали.  
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1. Диаграма 

Материалите, отпечатани в „Хемус“ между 1992 и 2001 г. 

 

Съотношенията литература – обществен живот, поезия – проза 

също се оказаха приемливи в смисъл, че отговарят на предвари-

телно поставените цели на списанието, заявени в неговото име и 

подзаглавие. 

а)             б)  

 

2. Диаграма 

Материалите, отпечатани в „Хемус“ между а) 2002 и 2011 

и б) 2012 и 2021 г. 
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Всичко това обаче не е казано в смисъл, че всичко е наред и 

всичко е постигнато. Както неведнъж се е казвало, Хемус е едно 

списание в развитие. Тук не направих анализ на съдържанието на 

Хемус през годините, но то е наистина едно огромно богатство и 

база данни за най-различни сфери на културата и културните от-

ношения. Проектите, в които участва и които инициира списа-

нието се радват на популярност и продължават своя живот извън 

него. 

Докато преглеждах какво е написано и какво е казано за „Хе-

мус“, попаднах на следното изречение: „Ако прибавим една хи-

потетична посока на развитие – в бъдеще изданието да се ориен-

тира и към неизползваната досега възможност да показва какво се 

случва в унгарската литература днес, то би имало всички добри 

шансове да се превърне в пълноценно културно пространство на 

активно взаимодействие между двете литератури и култури, а 

така да потърси и нова читателска аудитория в България.“ 

(Ватова 2001: 81). 

 

а)           б) 

 
3. Диаграма 

Съотношенията между а) литература и обществен живот  

и б) поезия и проза в сп. „Хемус“ 
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Тук ще отворя една скоба. За да разберем, как функционира 

диалогът между автори и култури на страниците на едно списа-

ние, ще ви разкажа само следния пример. В бр. 1/2021 г. публику-

вахме откъс от новия роман на Георги Господинов „Времеубежи-

ще“ (в превод на Петър Кръстев) и текст на унгарската писателка 

Жофия Бан, свързан със споменатия „български кондуктор“. Ко-

гато му изпратих броя, Георги Господинов веднага ми писа да 

предам поздрави на неговата „стара приятелка“ Жофия. Предадох 

ги, разбира се, а тя бе поласкана и отговори също с любезност. 

Тези двама автори, се бяха срещали вече някъде в Европа, а ето 

че сега отново се срещнаха на страниците на списание „Хемус“. 

Допускам и обратния вариант: да се срещнат на страниците на 

„Хемус“ и да се припознаят в друга среда.  

Не че в списанието не се появяват унгарски автори, но то е, 

когато са писали нещо на българска тема или когато се предста-

вят българските преводачи на унгарската литература. (Впрочем 

една поредица, която поддържахме в продължение на няколко го-

дини, с публикуване на интервюта от книгата на Емил Басат 

„Българо-унгарски двуглас“ и преведени от българските превода-

чи на унгарска литература любими техни текстове.) Навярно би 

трябвало да се помисли за постоянна рубрика, която да представя 

новости и недостигнали до българския читател автори и текстове 

на унгарската литература, които биха могли да представляват ин-

терес в България, а и тук. В същото време подобно съжителство 

на български и унгарски текстове несъмнено ще предизвика диа-

лог между тях, което е и лелеяната цел на изданието.  

Включването на списание „Хемус“ в кръговрата на културния 

живот в двете страни – България и Унгария, е несъмнено прино-

сен момент в историята на 30-годишното издание. Както невед-

нъж са отбелязвали хабилитираните почитатели на „Хемус“ – 

малко са в българската културна история периодични издания с 

подобна възраст. Само по себе си това е заслуга на българската 

общност в Унгария, която намира сили, средства и смисъл в 

подобно издание, което да я представи като културна общност, 

обединяваща в едно минало, настояще и бъдеще, която цени 
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своите институции и постижения и желае да остави на поколе-

нията нещо, запечатано в словото.  

Словото днес, разбира се, е не само печатно. Не бива да се 

пренебрегват възможностите на електронните медии и на социал-

ните мрежи. Днес пълната поредица от броевете на „Хемус“ от 

2011 година насам са достъпни онлайн на страницата на Българ-

ското републиканско самоуправление bolgarok.hu, има и фейсбук 

страница, на която се появява информация за новите броеве. Не 

бих казала, че това е достатъчно, че не е необходима много по-

гъвкава и интерактивна връзка с автори и читатели, но това оста-

ва като задача занапред.  

С тези кратки размисли по повод 30-годишнината на българо-

унгарското списание за култура и обществен живот, нахвърлих 

някои от проблемите, свързани с редактирането и издаването на 

подобна културна периодика в чуждоезикова среда – за възмож-

ностите, които предоставя, и за шансовете, които могат да бъдат 

пропуснати. Надявам се, че „Хемус“ наистина използва пълно-

ценно тези възможности и благодарение на благоприятните усло-

вия за неговото издаване се е превърнал в авторитетно издание на 

българската общност. През 2014 година списание „Хемус“ стана 

първият носител на новоучредената награда на Фонд 1300 години 

България за българско периодично издание зад граница, която му 

бе връчена на среща на българските медии по света, организира-

на ежегодно от Българска телеграфна агенция.  

Истинският живец на „Хемус“ е способността да се обновява и 

да бъде в крак с времето.  
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Summary 

In 2021 Bulgarian-Hungarian social and cultural magazine “Haemus” turned 

30. Its objectives include popularizing Bulgarian culture, researching Bulga-

rian-Hungarian relations, providing a publication space for Bulgarian artists 

residing in Hungary, and nourishing and appreciating the labor of literary 

translators.  

Despite having personal experiences surrounding these processes, my main 

endeavor is to paint a more objective picture of the state of the magazine, its 

participants and its role, taking as starting points the publications which have 

appeared in the magazine for 30 years now. A Haemus list of articles (which 

has not been published in its entirety) from Hargitainé Rajna Szimeonova is 

of great help to me during this research. I also rely on papers written about 

Haemus, thus finding its place in the context of Bulgarian cultural 

periodicals. During this process, different periods have emerged, sometimes 

due to external forces, but they all have pushed the magazine towards 

progression.  

 

Rezümé 

2021-ben a Haemus bolgár-magyar társadalmi és kulturális folyóirat 30 éves 

lett. Vállalt feladatai közé tartozik a bolgár kultúra terjesztése, a bolgár-

magyar kapcsolatok kutatása, publikációs tér biztosítása a magyarországi 

bolgár alkotók számára, a műfordítói gárda megbecsülése, kinevelése.  
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Függetlenül attól, hogy ezekhez a folyamatokhoz személyes élményeim 

fűződnek, az az igyekezetem, hogy egy objektívebb képet alkossak a folyó-

irat állapotáról, szereplőiről és szerepéről, kiindulva a publikációkból, ame-

lyek 30 éven át megjelentek benne. Ebben a kutatómunkában nagy segítsé-

gemre van Hargitainé Szimeonova Rajna Haemus cikkjegyzéke (ami csak 

részben publikált). Támaszkodom olyan kutatásokra is, amit Haemusról írtak, 

elhelyezve azt a bolgár kulturális periodika kontextusában. Ebben a folyamat-

ban nyilván összerajzolódnak a különböző periódusok, amelyek, ha néha kül-

ső hatásra keletkeztek, mindig a fejlődés felé tolták a kiadványt.  
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SÁNDOR LÁSZLÓ A KÁRPÁT-UKRAJNAI MAGYAR 

IRODALOMRÓL ÉS KULTURÁLIS ÉLETRŐL  

 

Csépánné Szatmári Szabina 

 

 
Az ukrán-magyar irodalmi kapcsolatok 150–170 évre tekintenek 

vissza. A 19. század vége felé és a 20. század elején az Osztrák-Ma-

gyar Monarchiában egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg az ukrán 

nyelvű művek magyar fordításai iránt, és nem csak a magyar anya-

nyelvű lakosság körében. Ennek okai főleg politikai tényezőkre vezet-

hetőek vissza, hiszen 1907-ben jelent meg a Lex Apponyi, vagyis 

Apponyi gróf által kidolgozott törvényjavaslat, ami a népiskolai köz-

oktatásról szóló 1868. XXXVIII. és a népiskolai hatóságokról szóló 

1876. XXVIII. tc. módosította (vö. Katus 2015). Így, a nem magyar 

tannyelvű iskolákban folyó oktatás újabb szabályozása bizonyos mér-

tékig korlátozta a kisebbségek anyanyelven történő oktatási lehetősé-

geit. A törvény következtében Eperjes és Ungvár környékén a kéttan-

nyelvű ukrán–magyar iskolák száma 306-ről 107-re csökken, majd az 

1914-15-ös tanévben már csak 18 iskola működött. Ennek eredménye-

ként az ukrán ajkú állampolgárok is csak magyar fordításban ismer-

hették meg az ukrán irodalmat. Éppen ezért egyre többen tartották 

fontosnak az ukrán művek magyarra fordítását Ukrajnában is. Ezek-

nek a fordításoknak a célja az volt, hogy megismertessék az ukrán 

irodalom remekeivel a magyar olvasókon kívül a helyi denacionalizált 

ukrán értelmiséget is (vö. Бабота 2008: 1098).  

Az első világháború után átrendeződtek a politikai viszonyok, 

megváltoztak az államhatárok és hangsúlyosabban napirendre kerültek 

a nemzetiségi kérdések. Az egykori magyar területeken egyre inkább a 

magyar ajkú lakosság került kissebségi helyzetbe, ami tömeges migrá-

cióhoz vezetett az anyaország felé. Akik nem hagyták el szülőföldjü-

ket, azok úgy próbáltak az új berendezkedéshez alkalmazkodni, hogy 

nemzeti nyelvüket és kultúrájukat továbbra sem hagyták feledésbe 

merülni (vö. Tátrai 2010). A határon túlra került lakosságnak nagy se-

gítséget jelentett, ha lehetőségük nyílt továbbra is anyanyelvükön ta-

nulni, írni, olvasni, alkotni. Akinek módjában állt – politikusok, írók, 
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művészek – igyekezett mindent megtenni azért, hogy a helyi kulturális 

élet fennmaradjon. Szorgalmazták a magyar nyelvű folyóiratok kiadá-

sát, a magyar tannyelvű iskolák működtetését, a helyi magyar iroda-

lom fejlődését, a magyar és helyi többségi nemzetiségek közötti kap-

csolatok ápolását stb. Többek között ezért is kiemelkedő alakja a ma-

gyar–ukrán kulturális kapcsolatok ápolásának Sándor László, költő és 

műfordító.  

Sándor László felvidéki származású, bár Budapesten, az Osztrák-

Magyar Monarchia egyik fővárosában született 1909. március 20-án. 

Visszaemlékezéseiben így ír róla:  

„Véletlen dolga volt már a világrajöttöm helye is. Felvidéki elő-

deimmel szemben Budapesten születtem, aminek életem folya-

mán – a későbbiekben – nagy hasznát láttam.” (Sándor 2009: 5)   

Gyermekéveiben, főleg édesapja munkája miatt, a család sokat költö-

zött, éltek Kisjenőn, Kassán és Pécset is (vö. Sándor 2009: 5–9). Sán-

dor László az első világháború utáni években, 1920-ban kezdte el ta-

nulmányait a kassai Reálgimnáziumban. Mivel az állami szolgálatot 

teljesítők gyermekeinek szlovák tannyelvű iskolába kellett járniuk, 

ezért iskolát váltott. Így tanult meg Sándor László szlovákul, de ma-

gyar tanulmányait sem hanyagolta el, főleg a magyar irodalom és tör-

ténelem érdekelte (Sándor 2009: 17–18). A hátrányos megkülönbözte-

tést azonban már egészen fiatal korban volt szerencséje megtapasztal-

ni a továbbtanulás és a munkakeresés terén is, később pedig a katonai 

szolgálat teljesítése alatt is. Ennek ellenére, már amikor a katonaság-

nál írnok, majd az ezred könyvtárosa lett, elkezdte Milo Urban Az élő 

ostor című művének fordítását (Sándor 2009: 25–31). Sándor László 

első magyar nyelvű műfordítása 1936-ban látott napvilágot, és idő-

közben sorra jelentek meg kritikái, egyéb műfordításainak részletei a 

felvidéki lapokban (Sándor 2009: 40–48). Sándor László neve ismert 

volt Csehszlovákiában is, a sors mégis úgy hozta, hogy 1939-ben Kár-

pátaljára költözött, ahol évekig az Ungvári Szeszgyár, Szeszfinomító 

és Szeszszabadraktár igazgatói posztját töltötte be (Sándor 2009: 60–

61). 

A második világháború és azt követő évek jelentős mértékben be-

folyásolták Sándor László életét és munkásságát. Kárpátalján a háború 

előtt egyre vészterhesebb lett a helyzet, Sándor László élete több alka-
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lommal is veszélybe kerül, ezért úgy határozott, hogy családjával 

visszatelepül Kassára. Kérelmét azonban elutasították (Sándor 2009: 

66–86). Ezután megpróbálkoztak azzal, hogy Magyarországra költöz-

nek, de erre még évekig várniuk kellett. A nehéz helyzet ellenére Sán-

dor László ezekben az években is azon munkálkodott, hogy a kárpát-

aljai kulturális életet gazdagítsa és az ott elő magyarajkú lakosság ér-

dekeit képviselje. Közbenjárásának köszönhetően nyitotta meg kapuit 

1946-ban az ungvári magyar általános iskola (Sándor 2009: 94–101). 

1947-ben az ungvári képtár igazgatója lett, jelentkezett a Repin Kép-

zőművészeti Intézetbe, de munkája és egyéb elfoglaltságai miatt tanul-

mányait nem tudta befejezni. Az 50-es években Sándor Lászlónak 

újabb kihívásokkal kellett szembe néznie: képtári pozíciójából levál-

tották, és több hónapra munkanélküli lett (Sándor 2009: 113–115). Ez-

után a Területi Könyv- és Lapkiadónál kapott állást, ami lehetőséget 

teremtett számára, hogy fellendítse a kárpátaljai irodalmi életet 

(Sándor 1988a: 78–79).  

1962-ben a Sándor családnak hosszas várakozás után sikerült Ma-

gyarországra költöznie. Sándor László felvételt nyert az Írószövetség 

műfordítói és kritikai szakosztályába, a Gondolat Könyvkiadó szer-

kesztője lett, később pedig a Kiadói Főigazgatás osztályvezetője (Sán-

dor 2009: 134–141). 1965-ben a Gorkij Könyvtár igazgatói posztját 

Peják Emil, az V. kerületi pártbizottság akkori kulturális ügyekkel 

foglalkozó titkára a következő szavakkal ajánlotta fel neki: 

„Ön sokévi vezetői gyakorlattal rendelkezik, és információnk 

szerint több idegen nyelven beszél. Örülnénk, ha elfoglalná ezt 

az állást.” (Sándor 2009: 146). 

1978-ban, mielőtt Sándor László nyugdíjba vonult, a Gorkij Könyvtá-

rat céltudatos és kitartó munkájának köszönhetően tudományos szak-

könyvtárrá nyilvánították, mint országos idegennyelvű intézményt.  

A Magyarországon töltött évek alatt Sándor Lászlónak több ideje 

és lehetősége nyílt irodalmi és tudományos pályájának gazdagítására. 

Rendszeresen megjelenő kritikái, műfordításai és egyéb írásai mellett, 

1979-ben sajtó alá rendezte első magyar nyelvű tanulmánykötetét, 

amely irodalmi tanulmányait, cikkeit és könyvkritikáit tartalmazta 

1937-ig visszamenőleg (vö. Sándor 1979: 5). A tanulmánykötet címe 

Hazánk: Kelet-Európa lett, mert:  
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„Ennek a gondolatnak a jegyében íródtak e gyűjteményben köz-

readott tanulmányaim, kritikáim. Irodalmi látóhatárunk egyre 

nagyobb ívű tágulása hozta magával – kivált az utóbbi évtize-

dekben – az ilyen irányú tanulmányok, kutatások végzését és 

ezek eredményeinek közzétételét. E fontos és nagytávú munka 

egyik láncszeme ez a kötet is.” (Sándor 1979: 6). 

 

1988-ban látott napvilágot a szerző Hidak partok között című második 

magyar nyelvű tanulmánykötete, amelynek alcíme Kapcsolattörténeti 

tanulmányok és dokumentumok az irodalom, művészet és művelődés-

történet köréből lett: 

„Híd – e fogalomnak kettős értelme, tartalma van. […] átvitt ér-

telemben – kapcsolatokat teremt ember és ember, nép és nép 

között. […] E kapcsolatok nélkül szinte elképzelhetetlen embe-

rek és népek együttélése, alkotó együttműködése.” (Sándor 

1988: 5).  

A Hidak partok között olvasói betekintést nyerhetnek olyan témákba, 

mint a csehszlovákiai és kárpát-ukrajnai irodalmi kapcsolatok, a cseh–

szlovák–ukrán–magyar sajtókapcsolatok, a csehszlovákiai magyar ér-

telmiségi mozgalmak története, az orosz-ukrán-magyar művészeti 

kapcsolatok stb., míg a Hazánk: Kelet-Európa című kötet olvasói ma-

gyar és szláv írók életéről, magyar-csehszlovák-orosz-ukrán könyvek 

kritikáit, ill. a Korunk c. folyóirattal kapcsolatos írásokat olvashatják.  

Sándor László a kárpát-ukrajnai irodalmat a magyar irodalom leg-

fiatalabb ágának tekinti (vö. Sándor 1988a: 73), szerinte a magyar iro-

dalomtörténetben a kárpát-ukrajnai irodalom nem eléggé ismert (Sán-

dor 1973: 19). Ezért fordított ő olyan sok figyelmet a kárpát-ukrajnai 

irodalom bemutatására és népszerűsítésére. Amikor az 1950-es évek 

közepén feleségével Magyarországon az Írószövetségben írókkal, köl-

tőkkel, folyóiratok szerkesztőivel találkozott, ez egyértelműen ki is 

derült: 

„Az összegyűlt írókat Simon István köszöntötte, és arra szólított 

fel bennünket, hogy tájékoztassuk őket a kárpát-ukrajnai 

magyar írók munkájáról, melynek elhangzása után a jelenlévők 

valósággal elhalmoztak bennünket a kérdéseikkel. Kiderült, 

hogy jóformán semmit sem tudnak a kárpát-ukrajnai írókról és 
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munkásságukról. Minden érdekelte őket, az irodalmon kívül az 

ottani életünk, a magyarság helyzete, életsorsa.” (Sándor 2009: 

124). 

Ezek után az Írószövetség többször is felkérte Sándor Lászlót, hogy 

tartson előadást a kárpát-ukrajnai irodalomról (Sándor 2009:123–125).  

A két tanulmánykötetben négy olyan tanulmány is szerepel, amely 

kifejezetten a kárpát-ukrajnai irodalommal foglalkozik. 1973-ban a 

Kritika c. folyóiratban megjelent a Magyar irodalom Kárpát-Ukrajná-

ban című cikk, majd 1985-ben az Új Auróra folyóiratban a Magyar 

irodalom Kárpát-Ukrajnában 1944–1984 című írás. Ezek alapján is-

mertetjük Sándor László nézeteit a kárpát-ukrajnai magyar irodalom-

ról. 

A kárpát-ukrajnai magyar irodalom fejlődése, mint önálló iroda-

lom, az első világháború után veszi kezdetét. Magyarországtól való el-

csatolása után Kárpátalja fél évszázad alatt három ország fennhatósága 

alá is tartozott: Csehszlovákihoz, ismét Magyarországhoz, majd a 

Szovjetunióhoz. Mindez nagy hatással volt az irodalmi és kulturális 

élet fejlődésére is. Sándor László az 1973-as cikkében „úttörőknek” 

nevezi azokat az írókat, akik kitaposták az új irodalom ösvényét. Az 

„úttörők” létszámukat tekintve nem voltak sokan, munkájuk és ered-

ményeik mégis hatalmas jelentőséggel bírtak a korban. Sándor László 

megemlíti Illés Bélát, Mácza Jánost, Ilku Pált, Sáfáry Lászlót, Sütő 

Kálmánt, ismerteti főbb műveiket és életük fontosabb eseményeit. Ír 

például arról, hogy Illés Béla műveinek témai Kárpátalja köré fonód-

nak; hogy Sütő Kálmánra nagy hatással volt Ady munkássága és vi-

lágnézete; hogy Ilku Pál baloldali politikus és prózaíró volt; hogy Sá-

fáry László haladó szellemű költő volt, akire nagy hatást gyakorolt a 

Sarló c. folyóirat stb. (vö. Sándor 1979a: 151; 1988a: 74–75).  

A kárpát-ukrajnai magyar irodalom kezdeti virágzásának azonban 

a második világháború véget vetett, hiszen, ahogy azt Sándor László is 

írja 1973-as tanulmányában: „Inter arma silent musae!”103. Súlyosbí-

totta a helyzetet, hogy az „úttörők” közül többen is emigráltak, volt, 

aki a fronton vesztette életét (Sáfáry László), vagy börtönbe és mun-

 
103 Háborúban hallgatnak a múzsák! 
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katáborokba került (Ilku Pál). Így a feltörekvő új írói generációnak 

nem volt kire támaszkodnia:  

„… kellő számú értelmiség híján nem alakulhatott ki megfelelő 

irodalmi légkőr…” (Sándor 1988a: 77).  

A felszabadulást követően sem indult be a várt fejlődés, aminek okát 

Sándor László abban látta, hogy a marxista-leninista világnézetű iro-

dalommal a kárpátaljai szerzők közül sokan nem tudtak vagy nem 

akartak azonosulni (Sándor 1979a: 152-153). Az áttörést az 1954-ben 

megjelent Új hang című antológia jelentette:  

„Megjelenését nem reprezentatív bemutatkozás szándékaként, 

hanem a lappangó tehetségek felkutatásának kísérleteként kell 

értékelni.” (Sándor 1988a: 79). 

A következő években olyan neves kárpát-ukrajnai írók kezdtek el al-

kotni, mint Kovács Vilmos, Kecskés Béla, Osvát Erzsébet, Szalai Bor-

bála, Balázs Béla stb. Az idősebb és fiatalabb írók tollából főleg lírai 

művek születtek, a kárpát-ukrajnai próza ebben az időben még kevés-

bé volt jelen. Ennek oka abban rejlik Sándor László szerint, „hogy az 

eddig feltűnt írók zöme lírai alkatú”. Ettől függetlenül a szerző tanul-

mányában külön foglalkozik a kárpát-ukrajnai magyar prózával is. A 

legkiemelkedőbb kárpát-ukrajnai prózaíró Balla László volt, ismer-

tebb művei A „Juventus” űrhajósai (1963), Meddőfelhők (1964), Hidi 

Pista biciklista (1965). Sándor említést tesz Szenes Lászlóról, Csenge-

ri Dezsőről és Lusztig Károlyról is.  

A kárpát-ukrajnai magyar irodalom a számos megpróbáltatás 

ellenére is fennmaradt és egyre jobban kiteljesedett. A geopolitikai ki-

hívások mellett Sándor László tanulmányaiban többször is említést 

tesz arról, hogy a napilapok és folyóiratok hiánya is nagyban meghatá-

rozta az irodalom fejlődését. Hogy mennyire nagy jelentőséget tulaj-

donít a témának, az abból is látszik, hogy a két tanulmánykötetben 

legalább négy önálló írást (A kárpát-ukrajnai magyar könyv- és lapki-

adás, nyomdászat és könyvkereskedelem 1918-1980-ig; Monográfia 

az ungvári Munkás Újságról; Az ungvári Munkás Újság szépirodalmi 

anyaga; A magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában) szentel az egykori 

sajtó fejlődésének, és a legtöbb Kárpát-Ukrajnával kapcsolatos cikké-

ben is megemlíti az újságokat. 
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Kárpátalja nagymértékben függött Budapesttől, mint művelődési 

központtól (vö. Sándor 1988b: 89). Az első világháborút követő évek-

ben, sőt még a két világháború között is, Kárpát-Ukrajnában nem volt 

intézményes könyvkiadás, ezért ott többek között szembe kellett nézni 

azzal, hogy:  

„A szellemi és műszaki feltételek rendkívül szerények voltak, 

semmiképpen sem pótolták az egykori magyar főváros szín-

vonalát […] A fejlődés igen lassú volt. A nyomdák java 

részében kéziszedés folyt, a nyomógépek, gyorssajtók elavultak 

voltak.” (Sándor 1988b: 90). 

A nehézségek ellenére is 35 nyomda működött, sőt három városban – 

Ungvár, Munkács, Beregszász – a nyomdák még szedőgépekre is szert 

tettek. A korabeli nyomdák általában kisüzemek voltak, csak a helyi 

igényeket elégítették ki, könyveket csak akkor adtak ki, ha a szerző 

megelőlegezte a kiadás költségeit (vö. Sándor 1988b: 92). Igy láttak 

napvilágot többek között a már említett költők kötetei is: Sáfáry Lász-

ló Lendület (1931) és Verhovina (1935), Sütő Kálmán Lelket jöttem 

venni (1936), de Mécs László Hajnali harangszó (1923) című verses-

kötete is, illetve Rácz Pál Furcsa emberek (1924) című elbeszéléskö-

tete, Kiss József Legendák a nagyapámról (1927) című verses elbe-

szélése stb. (Sándor 1988b: 93–94).  

Mielőtt a kárpátaljai területet elcsatolták Magyarországtól, Kárpát-

Ukrajnán főleg a budapesti folyóiratokat forgalmazták, majd idővel a 

fővárosi lapok helyét átvették a helyi újságok, például a Munkás Új-

ság. 1972-ben Rotman Miklós megírta a Munkás Újság történetéről és 

szerepéről szóló kismonográfiáját Fáklyavivők címmel. Erről a mono-

gráfiáról jelent meg Sándor László bírálata a Népszabadság című lap-

ban 1973-ban.  

A Munkás Újság 1919 januárjában jelent meg először, de kezdet-

ben még az Ungvári Munkás címet viselte. Munkás Újság néven 

1920-ban jelent meg az első kiadása. A magyarországi nemzetközi 

szociáldemokrata párt ungvári csoportjának és az ungvári munkásta-

nácsnak a lapja volt (vö. Sándor 1979b: 319): 

„A Munkás Újság csaknem két évtizeden keresztül jelentős 

mértékben támogatta a kárpát-ukrajnai proletártömegek harcát a 

két világháború között. […] A lap aktív szervezője volt a dolgo-
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zók politikai, társadalmi és gazdasági harcának. Felhívta a mun-

kás- és paraszttömegeket, a nincstelen mezőgazdasági dolgozó-

kat a földbirtokosok elleni küzdelemre. […] következetesen ki-

állt a kárpát-ukrajnai nép felemelkedése mellett.” (Sándor 

1988c: 142–143).  

A politikái hangvételű írások miatt az újságot számos alkalommal be-

tiltották, illetve elkobozták, ezzel súlyos anyagi károkat okozva a lap-

nak. Mégis újraéledt és kitartóan tájékoztatta olvasóit az aktualitások-

ról, sőt szépirodalmi rovatában kárpátaljai és külföldi szerzők verseit, 

elbeszéléseit, riportjait stb. is közölte (l.: Sándor 1979b: 321). Főként 

a harmincas években volt jellemző, hogy ismert szerzők – Barta Sán-

dor, Hidas Antal, Illés Béla, Madarász Emil, Somogyi Pál, Alekszej 

Tolsztoj, Fjodor Panfjorov, Balder Olden stb. – írásait közölték a lap-

ban (Sándor 1979b: 321; 1988c: 146). Ami nem mindig volt egyszerű 

feladat a lap kis terjedelme miatt – általában négy, kivételes esetekben 

nyolc oldalas volt egy-egy szám. Vajon miért volt mégis fontos a 

szépirodalom publikálása? Sándor László szerint ennek fő oka:  

„Nyilván nemcsak a szerkesztő szemléletéből következtethető 

[…], hanem a Komintern vezetőinek abból a felismeréséből, 

hogy a szépirodalom segítségével gyakran könnyebb eljuttatni a 

tömegekhez a forradalmi tanokat, nézeteket, mint elvont elmé-

leti cikkek révén.” (Sándor 1988c: 145–146). 

A második világháború előtt, 1938-ban Munkás Újság megszűnt és 

csak 1945-ben indult újra, mint a „Zakarpatszka-Ukrajnai Kommunis-

ta Párt Központi Bizottságának hetilapja” (Sándor 1988c: 147). Ez idő 

tájt jelent meg az újságban „az aránylag kevés” szépirodalmi mű, pél-

dául, Gergely Sándor Életképek a Szovjetunióból, Illés Béla Czinka 

Panna, Győry Dezső Hegyvidék, Szenes László Fordulat, Makszim 

Gorkij Vaszka, az álomszuszék stb. (Sándor 1988c: 147–148).  

Május 27-i újraindítását követően a Munkás Újság alig pár hónap 

múlva, 1945. december 4-én ismét megszűnt, és helyét a kárpát-ukraj-

nai területi és városi párt- és tanácsi végrehajtó bizottság hivatalos 

lapja, a Kárpáti Igaz Szó vette át. Ellentéteben a Munkás Újsággal, ez 

már napilap volt, viszont önálló cikkeket nem közölt, csak a Zakarpat-

szka pravda „tükörfordításaként szolgált” (Sándor 1988b: 99). Végül 

1967-ben az illetékes pártvezetők döntése alapján a lap önálló folyó-
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irattá vált. Így a kárpátaljai magyar íróknak újra lehetőségük nyílt a 

publikálásra és az irodalmi élet fellendítésére. A Munkás Újság mel-

lett természetesen voltak még egyéb sajtóorgánumok is Kárpát-Ukraj-

nában:  

„Kárpátalja városaiban 1918 és 1938 között […] összesen mint-

egy hetven újság – főleg hetilap – jelent meg. Ezeket különböző 

pártok vagy pénzügyi érdekeltségek tartották fenn és támogat-

ták anyagilag.” (Sándor 1988b: 96). 

Kisebb mértékben bár, de ezekről a sajtóorgánumokról is találhatunk 

információt Sándor László tanulmányköteteiben. Ilyen volt például az 

Ungvári Közlöny, ami az egyik legrégebbi ungvári hetilap volt, 1867-

től egészen az első világháborút követő évekig jelent meg (l.: Sándor 

1988b: 94). 

1921-ben indult a Keleti Újság és az Új Közlöny, amelyek napilap-

ként 1938-ig tájékoztatták a szabadelvű polgárságot, az iparosokat és a 

kereskedőket az aktualitásokról (Sándor 1988b: 95).  

A második világháború előtt bekövetkezett területi átrendeződések 

minden újságra, hetilapra és napilapra hatással voltak, így a hetven új-

ságból a legtöbb megszűnt, vagy átalakult (Sándor 1988b: 97). A 

negyvenes évek közepén alapították Beregszászon a Vörös Zászló cí-

mű lapot, amely kulcsfontoságú szerepet töltött be az irodalmi élet fej-

lődésében a Munkás Újság megszűnését követő évtizedekben: 

„[…] az ötvenes évek elejétől kezdve irodalmi rovatában helyet 

adott az egymás után jelentkező fiatal íróknak, költőknek, kriti-

kusoknak és műfordítóknak. Egyetlen hátránya az volt, hogy 

hetente ugyan háromszor jelent meg, irodalmi anyagot azonban 

csak a vasárnapi számban közölt.” (Sándor 1988a: 77).  

A politikai helyzet stabilizálódása, az enyhülés után egyre több lehető-

ség nyílt a kárpát-ukrajnai irodalmi alkotások szélesebb körben való 

népszerűsítésére, több antológia, gyűjteményes kötet és ismeretterjesz-

tő füzet is napvilágot látott. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a kárpát-

ukrajnai irodalom fennmaradjon és fejlődjön a korra jellemző nehéz-

ségek ellenére is.  
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Summary 

The study presents the development of Hungarian literature and cultural life 

in Carpathian Ukraine in the 2 collections of articles written by László Sán-

dor, a poet, translator and critic. László Sándor lived in Carpathian Ukraine 

for many years, he mastered Ukrainian and Russian. As a literary translator 

László Sándor translated many Ukrainian literary pieces into Hungarian. 

During his whole life he tried to promote the establishment and development 

of relations between the Ukrainian, Russian and Hungarian people paying 

special attention to introducing the Carpathian Hungarian literature to the 

people in Hungary. 

 

 



232 

 

Абстракт 
У статті через призму критичних статей письменника, перекладача, 

критика Ласло Шандора представлено розвиток угорської літератури та 

угорського культурного життя у Карпатській Україні. Ласло Шандор 

жив у Словаччині, Угорщині та Карпатській Україні, де вивчив україн-

ську та російську мови. Завдяки перекладацької діяльності письменника 

багато творів української літератури було видано угорською мовою. 

Ласло Шандор протягом усього свого життя намагався налагодити та 

зміцнити відносини між українським, російським та угорським наро-

дами, приділяючи особливу увагу ознайомленню населення Угорщини з 

карпатською угорською літературою. 
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УНГАРО-РУСКИ КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 

ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX  

И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК 

 

Антония Стефанова 

 

 
Между 1860–1890 г, според изчисленията на руския демограф 

В.М. Кабузан, около 760 хиляди души се преместват от Австро-

Унгарската монархия в Русия, което е 29% от общия брой на 

всички пристигнали мигранти (Кабузан 1998: 154). Миграцията 

на австроунгарците продължава активно и в началото на ХХ век, 

въпреки че мащабите намаляват. И така, през 1907–1911г. го-

дишно влизат в Русия средно около 80 хиляди поданици на 

Франц Йосиф с паспорти, т.е. въз основа на разрешение за дълго-

срочен престой104 въпреки че значителен брой пътуват и за крат-

ки периоди (за сезонна работа, търговия и т.н.) и броят им непре-

къснато нараства.   

През този период Русия страда от  липсата на собствени спе-

циалисти, поради което е широко разпространена практиката да 

се канят чуждестранни преподаватели, учени, музиканти, худож-

ници, архитекти, инженери и др.  

Междувременно в Австро–Унгарската монархия в резултат на 

реформите, извършени в края на 18 век, по това време се форми-

ра напреднала образователна система. В страната има значителен 

брой високообразовани специалисти и не всички от тях могат да 

си намерят работа, поради което доброволно емигрират в Русия 

(Вагапова, 2005: 83). Освен това трябва да се има предвид, че за 

австро-унгарските поданици от славянски произход езиковата ба-

риера не играе толкова съществена роля, колкото за другите чуж-

денци. Известно значение имат и характерните за мнозина „сла-

вянски симпатии“ към Русия. 

 
104 Статистический ежегодник России 1914 г. (Год одиннадцатый) – 

1914: 37. 
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Резултатите от първото общо преброяване в Русия от 1897 г. 

дават обща представа за броя на представителите на интелектуал-

ни и творчески професии сред австро-унгарските мигранти. Об-

що в Русия по това време живеят 50 385 чехи, преобладаващото 

мнозинство от които са селяни. 409 чехи са посочили „наука, ли-

тература и изкуство” като основно занимание, а 259 – „препода-

вателски и образователни дейности” (без членове на семейство-

то). От общия брой на унгарците, живеещи в Русия (961 души), 

според преброяването 56 души са били заети в областите „наука“, 

„литература“ и „изкуство“, 8 (без членове на семейството) в „пре-

подавателска и образователна дейност“105. 

През разглеждания период Австро-Унгария е много активно 

посещавана от руски граждани, като мащабът на руската емигра-

ция в тази страна е с порядък по-малък от австро-унгарския. Пре-

брояването от 1880 г. регистрира пребиваването на 11,7 хиляди 

руски граждани в Австро-Унгария (Кабузан 1998: 142). Във Вие-

на се намира най-голямата руска колония в Австро-Унгария. През 

1900 г. наброява 1,7 хил. души, през 1910 г. – вече 4,1 хил. души 

(Leidinger–Moritz 2004: 14). Втората по големина руска колония в 

Лвов през 1907 г. достига 1,5 хиляди души. Повечето от гражда-

ните на Русия, които постоянно пребивават в началото на века в 

австрийските градове, са студенти (V. Molnár 1996).  

Въпреки че всеки имигрант несъмнено е бил носител и повто-

рител на определени черти от културата на родната си страна, 

най-значително е влиянието на образованите и културни малцин-

ства в емигрантската общност върху културния живот на приема-

щата страна. Очевидно е, че междукултурният диалог се подкре-

пя не на последно място на ниво лични контакти, установени и 

развити при посещение в друга държава. Такива контакти между 

културните и научни работници на Русия и Унгария са доста ин-

тензивни. Това се доказва по-специално от техните спомени и ко-

респонденция (Джонстон 2004). 

 
105 Статистический ежегодник России 1914 г. (Год одиннадцатый) – 

1914: 37. 
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Междукултурният диалог между Русия и Унгария се осъщест-

вява в различни области: литература, музика, театър, архитекту-

ра, декоративно-приложно изкуство, наука, образование, перио-

дични издания и др. (вж. Agárdi 1955; V. Molnár 2000). 

Книгоиздателската практика е важно доказателство за между-

културното взаимодействие между двете страни. И така, през вто-

рата половина на XIX – началото на XX век голям брой произ-

ведения на руски класици са публикувани на немски и унгарски – 

А.С. Пушкин, Н.В. Гогол, И.С. Тургенев, И.А. Гончарова, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевски, A.P. Чехов и A.M. Горки. Л.Н. Тол-

стой има значителен брой почитатели и привърженици в Унга-

рия, а негов личен секретар и лекар в продължение на редица го-

дини е словакът Д. Маковицки. От многото руски писатели, посе-

тили Унгария, интересни пътеписи са публикувани от Н.С. Лес-

ков и Вс. В. Крестовски, И. Тургенев и A.P. Чехов, който отразява 

своите впечатления в писма (Leidinger–Moritz 2004: 113; D. 

Zöldhelyi 1983).  

Литературните произведения на унгарските писатели придо-

биват популярност в Русия през втората половина на 19 век. В 

следреформените години в Русия стихотворенията на видния ун-

гарски поет Шандор Петьофи (на руски: Петефи) и исторически-

те романи на популярния унгарски писател Мор Йокай, са много-

кратно публикувани в руски преводи (Штернберг 1970: 27).  

В същото време руските композитори и музиканти също ста-

ват известни в Дунавската монархия. През 1877-1878 г. унгарска-

та публика приема топло П.И. Чайковски, цигуларят Н.Д. Дмит-

риев-Свечин, хора под диригентството на Д.А. Агренев-Славян-

ски, балетната трупа начело с М. Петипа и група руски художни-

ци (Штернберг 1970: 31). 

Унгарските театри многократно са поставяли пиеси на руски 

драматурзи, включително Н.В. Гогол, А.П. Чехов, A.M. Горки и 

др., а по пиесата на Горки „На дъното” в Унгария в началото на 

1910 г.е заснет филм (Стикалин 2004: 134). 

Ясно се проследяват и руско-унгарските отношения в областта 

на изобразителното изкуство. Забележителен феномен в култур-

ния живот на Будапеща през 1880–1890 г. има В.В. Верещагин, 
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който провежда там няколко пъти самостоятелни изложби 

(Штернберг 1970: 31).   

Творчеството на един от най-големите унгарски художници от 

19 век – М. Зичи може да се счита за истинско отражение на меж-

дукултурния диалог. Той прекарва много години в Русия като 

придворен художник на руските императори. М. Зичи е един от 

най-добрите илюстратори на М.Ю. Лермонтов (Штернберг 1970: 

31–32).   

Взаимодействие между Унгария и Русия намираме и в архи-

тектурата. Експертите отбелязват факта, че в Москва и в други 

руски градове в началото на ХХ век. се наблюдава разпростране-

ние и развитие на архитектурния стил, наречен „виенски арт ну-

во”. Теоретичната работа на известния виенски архитект от нача-

лото на века О. Вагнер „Модерна архитектура“ е „справочник“ за 

много руски архитекти от онова време. Някои архитекти от 

Австро-Унгария са работили директно в Русия. По проект на 

чешкия архитект А. Томишко за кралското семейство е построен 

Долният дворец в Петерхоф, гробницата на великия княз в Петро-

павловската крепост, паметника Шипка в България в чест на заги-

налите в Руско-турската война войници, както и жилищни сгради 

и други сгради в Санкт Петербург. А. Томишко преподава дълги 

години в Петербургската художествена академия, възпитавайки 

цяла плеяда руски архитекти (Стикалин 2004: 55). 

Творенията на архитекти от Австро-Унгария са украсявали и 

други руски градове. Така например сградата на оперния театър в 

Одеса е построена от известните виенски архитекти Ф. Фелнер и 

Г. Хелмер, а създателят на редица архитектурни шедьоври в ку-

рорта Пятигорск и Есентуки е синът на австрийския имигрант К.-

Е. Шрьотер (Айгнер 1997: 57). 

Научните връзки също могат да се разглеждат като неразделна 

част от междукултурния диалог. През този период различни 

сфери на руската наука са повлияни от иновативните унгарски 

научни школи (по-специално в областта на психологията, фило-

софията, политическата икономика – Айгнер 1997: 11).  

Както вече споменахме, в предреволюционна Русия е било 

обичайна практика да се канят на работа учени от славянски 
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произход от Австро–Унгария. Най-известният от тях е чехът И. 

Перволф, възпитаник на Пражкия университет, който работи във 

Варшавския университет и основава там научна школа за славис-

тика, която заема водещи позиции в Русия. Хърватът В. Ягич, 

професор във Виенския университет, работи дълги години в Но-

воросийския (в Одеса) и Петербургския университет, доприна-

сяйки за развитието на руската славистика. Чехът Й. Шебор след 

завършването на гимназия в родината си учи и работи в Санкт 

Петербургския университет, като там става професор по кла-

сическа филология. Също така е уместно да се спомене, че един 

от известните руски философи от началото на ХХ век е Е. Радлов 

е роден в семейство на чешки емигранти (Порочкина– Инои 2003: 

98–100). 

Развитието на международното сътрудничество е улеснено от 

такава форма на научно взаимодействие като научни пътувания. 

Още в средата на 19 век. унгарският учен А. Регули с подкрепата 

на Руската академия на науките организира експедиция до Урал и 

Сибир за търсене на „родината“ на унгарския народ. В началото 

на века пътуванията на руски учени в Австро-Унгария, както и на 

австро-унгарски в Русия, се извършват редовно. Така например 

през 1897 г. историкът Кожевников, инженерите Сушински и 

Фрайман, учителят по рисуване Василиев106 посещават Австро-

Унгария. През същата година там идват австрийските историци 

Верес и Клечински, както и метеорологът Бендорф (Leidinger– 

Moritz 2004). 

 

Заключение  

Взаимодействието на Русия и Унгария в края на XIX – начало-

то на XX век се осъществява в много области на културата, както 

и в науката и образованието. Трябва да се подчертае, че култур-

ното влияние е двустранно, а културният обмен е взаимноизго-

ден. Трансграничната миграция е важен фактор, стимулиращ об-

мена на културни ценности между народите на двете страни. 

 
106 Архив на външната политика на Руската империя (АВ-ПРИ).Ф. 155. 

Оп. 408. Д. 1352. 
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Особено важна роля в това изигра движението на културните ра-

ботници, представители на творчески и интелектуални професии. 

В същото време трябва да се отбележи, че развитието на кул-

турните връзки между Русия и Унгария до известна степен е въз-

препятствано от политически причини, тъй като в началото на 

XIX – XX век. тези страни, поради съперничеството на Балкани-

те, многократно преминават към политика на конфронтация. Ос-

вен това в общественото съзнание през разглеждания период нас-

тъпват доста стабилни „антиунгарски“ и „антируски“ комплекси, 

породени най-вече от участието на Руската империя в потушава-

нето на унгарската революция от 1848-49 г. Въпреки това, кул-

турните връзки между двете страни се развиват успешно и допри-

насят за сближаването на техните народи. Избухването на първа-

та световна война през 1914 г. довежда до прекъсването на тези 

връзки (May 1960). 
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Статистический ежегодник России 1914 г. (Год одиннадцатый) Петро-

град. Типография Штаба Петроградского военного округа. 1915   

 

 

Summary 

This paper shows the Hungarian-Russian relations in the period ranging from 

the second part of the 19th century up to the First World War. We present the 

relations between the two countries in different cultural areas, and we explore 

the effects of trans-border migration on the exchange of cultural values. In 

the examined period the migration processes are quite intensive and they 

contribute to the expansion of the dialog between cultures and the expansion 

of the number of professionals participating in it, considering that 

communication via technical devices wasn’t used during this period. 

According to statistical data, the biggest group is made up by Austro-

Hungarian citizens, which passed the borders of the Russian Empire. In the 

second half of the 19th century and in the beginning of the 20th century a 

large-scale migration process begun in the Austro-Hungarian Empire, which 

was mostly due to social-economical and ethnical reasons. The target 

countries of this wave of migration were the USA, Germany and Russia.  

 

Rezümé 

A jelen tanulmány a magyar–orosz kulturális kapcsolatokat mutatja be a 19. 

század második felétól az első világháborúig tartó időszakban. Ismertetjük a 
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két ország közötti kapcsolatokat a kultúra különböző területein, illetve nyo-

mon követjük a határokon átívelő migráció hatásait a kulturális értékek cseré-

jére. A vizsgált időszakban a migrációs folyamatok igen intenzívek, és hozzá-

járulnak a kultúraközi párbeszéd, illetve az ebben részvevő szakemberek szá-

mának kiszélesítéséhez, tekintettel arra, hogy a technikai eszközökön alapuló 

kommunikáció ebben a periódusban még nem igazán működik. A statisztikai 

adatok szerint az osztrák-magyar állampolgárok a legnagyobb számú csopor-

tot alkotják, amely az Orosz Birodalom határait átlépte. Az Osztrák-Magyar 

Monarchiából a 19. század második felében, illetve a 20. század elején igen 

nagyszámű migráció indult, aminek leginkább szociális-gazdasági, illetve et-

nikai okai voltak. A jelentős migrációs áradat célországai leginkább az USA, 

illetve Német- és Oroszország voltak.  
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EGY KÉSZÜLŐ SZÖVEGKIADÁS ELÉ 

 

Kocsis Mihály  

 

 
Pandur Julianna emlékének 

 
A hazánkban található legrégebbi ukrán kódexek feltárásában és bemutatásá-

ban Pandur Juliannának vitathatatlan érdemei vannak. 

A debreceni egyetemen őrzött két XVI. századi ukrán egyházi szláv 

kéziratról összesen négy tanulmányt írt (Pandur 1982; 1998; Пандур 1983; 

1987), továbbá egyet társszerzőként jegyez (Янакиева – Пандур 1987). A 

nyíregyházi kódexekről pedig – a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudomá-

nyi Főiskola felkérésére – gépelt katalógust készített, majd közülük háromról 

külön is publikált (Pandur 1985; 1987; Пандур 1990). 

A két nyíregyházi kézirat közül a Gyulaji Evangéliumi Töredék keletke-

zett korábban, ráadásul alighanem ez a legrégebbi olyan ukrán egyházi szláv 

nyelvemlék, amely Magyarországon található. Korban vele csak az Országos 

Széchényi Könyvtárban őrzött Fol. Eccl. Slav. 14 jelzetű datálatlan Okto-

échosz vetélkedhet, melynek papírjain a vízjelek az 1498–1511 közötti idő-

szakhoz köthetők (Cleminson – Moussakova – Voutova 2006: 68), tehát a 

Gyulaji Evangéliumi Töredékkel (a továbbiakban: GYET) szinte egyidős. 

Ezért határoztuk el ez utóbbi nyelvemlék kommentált szövegkiadásának elké-

szítését. 

A kódexet a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fő-

iskola könyvtárában őrzik, jelzete 20.017. Bemutatását Pandur Julianna róla 

szóló leírásának összegzésével kezdjük. 

A GYET 1983-ban került jelenlegi őrzési helyére. Az 1a és a 77a levélen 

egyaránt a nyírgyulaji görögkatolikus parókia pecsétje látható, melyben az 

1888-as évszám olvasható. Az eredeti kódex nagy része tűz áldozatául esett, 

mindössze 77 levél maradt ránk (sok helyütt még ez is olvashatatlan sorokat 

tartalmaz). A töredék eredetileg tetraevangélium volt: a többé-kevésbé épen 

maradt szöveg Márk evangéliumának a végétől (a 10. rész közepétől) indul és 

Lukács evangéliumának nagy részét magában foglalja (a 22. résznek csak-

nem a legvégéig). Több helyen észlelhető szöveghiány, további legalább 16 

levél elveszett. A kötéstáblákat a tűz szintén megsemmisítette. A levelek mé-

rete 30x18,5 cm, az írástüköré 21x13 cm. A szöveg egyhasábos, az egyes ol-

dalakon 20-20 sor olvasható. A tinta színe barna, a nagybetűk és a perikópák 

cinóberrel írottak. Cinóberrel készültek az iniciálék, melyek ritkák (mind-
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össze négy van belőlük) és kevéssé díszesek. A vízjelek 1490-ből, 1495-ből 

és az 1499–1512 közötti időszakból ismertek (Pandur 1987: 177–178; l. még 

Пандур 1990: 350). 

A kódex három másoló munkája. Az 1–6. és a 8–75. levél scriptora az el-

ső, a 7. levélé a második, végül a 76–77. levélé a harmadik másoló. Ezeket a 

részeket helyesírási szempontból célszerű külön-külön megvizsgálni. 

Általánosságban megállapítható, hogy az ortográfiában – a várakozásnak 

megfelelően – többé-kevésbé a tirnovói reform tükröződik, bár sok kivétel ta-

lálható. 

Szó végén kemény konszonáns után az első és a harmadik másoló főként 

a -ь jelet írja: члzкь 56b, пославь 57b, въ члzцэхь 61a, единь 77a, дворь 77b; а 

-ъ jóval ritkább: рабъ 56b, петръ 77b stb. A második scriptor ebben a hely-

zetben viszont kizárólag -ъ-t ír: рэхъ 7a, вамъ Dpl 7a, снzъ 7b stb. 

Szintén a középbolgár helyesírást mutatja a juszok cseréje, mely az első 

és a harmadik másolónál figyelhető meg: глz 1sg 57a, на в¥ Asg 59a, 

пръв¦ Asgf 59a, братйа твоа Asg 76a, укрэпл¦ Nsgm 76b stb. 

Ezek a markáns déli szláv ortográfiai jegyek sem tudják elfedni azt, hogy 

keleti szláv nyelvemlékkel van dolgunk. Ha ugyanis a jerek helyén vokalizált 

hangot jelölnek a másolók, azt о, е betűkkel teszik: по скорби 7a, наполнитс 

57a, зерно 62b, должни 63a, возмет΅ 76a, §вержеши[с]A 76a stb. Ebből a szem-

pontból a három scriptor egyformán jár el. Szintén mind a hármójukra igaz, 

hogy nyelvükben az egykori nazális helyén a, illetve u hang lehetett: жатва 
7a, славою Isg 7a, начат 58b, въ муках 61b, яти 77a, рук¥ 77a stb.; illetve, 

a juszok írásával ugyanezt bizonyítva: земл Nsg 7b, двw¦ Ldu 7b, раб¦ Dsg 

56b, имэни Gsg 57b, по wб¥ч¦ 76b stb. A hasonló példák vég nélkül 

idézhetők. 

Az egykori redukált és nazális hangok folytatása alapján megalapozottan 

állítható, hogy a GYET keleti szláv emlék. A további nyelvi sajátosságai te-

hát ehhez a térséghez kötendők. Melyek azok a jelenségek, melyek egyéb 

hangtani vagy alaktani vonásokat tükrözhetnek? 

1. A в és az у keverésére számos példát találunk. 

- A в írása у helyett (javítás nélkül): ко вчнzкомь 39а, 60а, 62b, ко вчнzком 

50а, ко вчнzиком 63b, съ вчнzк¥ 74b; навчит 49b; вълучит 71а (Dobrilo Еv.: 

улучити 149b). 

- A в írása у helyett (sor fölé beszúrt javítással): 3 вΉченйи˜΅ 4b; вΉбива¦ще 
6а; съ вΉчнzк¥ 8b, вΉченикь 57а (2х), ко въΉчнком 76b; въ вΉши¦ 23а; поΉвчати 
с 72b. 
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- Az у írása в helyett (javítás nélkül): усю 25а, усе 68b, § усхэ 73а; § 
ускои 26а; у заем 45а; ук¦сит 57а (Dobrilo Ev.: въкусить 149); дом¥ 
удовиць 71b, удовиц¦ 72а. 

- Az у írása в helyett (javítással): ву людехь 8а. 

2. Szó elejéről az и gyakran elmarad: с коренй 5а (Dobrilo Ev.: ис корене 
162b); ¶уда скариwтск¥¶ 8b, скариwт 74а; з далече 15а, з далӵ́е 61b, 65b; 

спиета 2du 2b, спи¦т 3pl 16b (Dobrilo Ev.: испьють 242); сполни с 19а, 

сполнэ с 20а; ск¦сиши 22а (Dobrilo Ev.: искусиши 108); зми 30b 

(Dobrilo Ev.: изьми 114b); зшдеш¦ 45b; ск¦ща¦щее 46а; згонтA 46а; зочтени 
ст¦ 49а (Dobrilo Ev.: ищьтени суть 131b). 

3. Az и megfigyelhető új zártszótagban lévő е, illetve э helyett is: 3 
имени твоимь 43b, въ животэ твоим 62а; § рожиць 58b (Dobrilo Ev.: § 
рожець 172); въ црс̈́твйи моим 75b; идх¦ 27b (Dobrilo Ev.: ядху 120); въ 
вс̈́е никую 44b (Dobrilo Ev.: въ весь нэкую 246b). 

4. Figyelmet érdemelnek még a következő formák: ико (!) тобэ 32b 

(Dobrilo Ev.: къ тебе 115b), тобэ Dat. 59b, въ собэ 46а; есм¥ 1pl 39а, 

вэм¥ 1pl 69b, 70b. 

A felsorolt példák, melyek az u és a (bilabiális w-ből lett) nem szótagkép-

ző ṷ váltakozásáról, a szó eleji i elvesztéséről, a zártszótagba került e és a jaty 

helyén is az i hang jelenlétéről tanúskodnak, együttesen a keleti szláv nyelv-

terület ukrán részére jellemzőek. (A Dobrilo Evangéliumból idézett párhuza-

mos alakok forrása: Німчук – Осінчук 2012.) 

A г¥, к¥, х¥ betűkapcsolatok szinte kivétel nélküli használata még ponto-

sabb nyelvi helymeghatározást is lehetővé tesz. Ez a jelenség annyira gyako-

ri, hogy már az első levélen is három példát találunk rá: нэк¥и 1а, блЌг¥и 1а, 

пак¥ 1b. Ugyanakkor a kivételek száma – vagyis к, г, х után az и írása – a kó-

dex teljes szövegében nagyon alacsony. 

A ги, ки, хи főként idegen szavakban olvasható: леги3нь 36а, ге3рьги¦ 
48b (felső margó), архиереwм 2а, 8b, архиерее 4b, 5b, архиереи 10b stb., § 
архисv”нагога 37b. Az египетъ 29b (alsó margó) későbbi írást tükröz. Ugyan-

így később kézírással készült: чловеческия 77b (alsó margó) és могии 77b 

(alsó margó). A három másolótól egyértelműen csak hat olyan – ги, ки, хи 

betűkapcsolatot tartalmazó – alak származik, mely nem idegen szó: нэки¶ 56b 

(felső margó); гибэль 8а, погибаем 35b; въсхищаше 36а, грэхи Apl 45а, 

хищьници 65б. 
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A г¥, к¥, х¥ következetes írása arról tanúskodik, hogy a másolók nyelv-

járását (vagy nyelvjárásait) az ukrán nyelvterület legnyugatibb részén kell ke-

resnünk: vagy Eperjes környékén, vagy a Kárpátalján, vagy pedig a Lembergi 

terület mai Turkai járásának területén (Жовтобрюх – Русанівський – Скля-

ренко 1979: 250).  
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Summary 

The Gospel Fragment of Gyulaj is one of the oldest Ukrainian Church Slavic 

manuscripts kept in Hungary. During 19th century the codex was used in the 

church of Nyírgyulaj village (Northeastern Hungary), now, however, it be-

longs to the manuscript collection of the library of the St Athanasius Greek 

Catholic Theological College in Nyíregyháza. The first articles on the Gospel 

Fragment were published by Julianna Pandur. She also identified the water-

marks known from the period between 1498 and 1511. 

The present paper deals with the most important phonetic and morphological 

features of the text which can prove the language affiliation of the codex in 

question. These remarks will be attached to the text edition of the manuscript 

that will be published soon. 

 

Резюме 

Фрагментът от евангелието от Дюлай е един от най-старите украински 

старославянски ръкописи, запазени в Унгария. През 19 век кодексът е 

бил използван в църквата в село Нирдюлай (североизточна Унгария), 

докато днес той принадлежи към колекцията от ръкописи на библиоте-

ката в Гръцкокатолическия колеж по теология „Св. Атанасий” в Ниред-

хаза. Първите разработки върху ръкописа са публикувани от Юлианна 

Пандур. Тя също така идентифицира и водните знаци, познати от пе-

риода 1498 г. и 1511 г. 

Настоящата работа разглежда най-важните фонетични и морфоло-

гични особености, които доказват езиковата принадлежност на кодекса. 

Тези бележки ще бъдат приложени към печатното издание на ръкописа, 

което се очаква да бъде реализирано в близко бъдеще. 
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AZ ÓSZLÁV (ÓBOLGÁR) NYELV TIPOLÓGIAI 

HOVATARTOZÁSA 

 

Balázs L. Gábor 

 

 
Az ószláv (vagy óbolgár) nyelv tanulmányozásának egyetemes jelen-

tőségét aligha érdemes külön ecsetelni, hiszen nincs olyan szlavista, 

aki ne lenne ezzel tisztában. A Cirill és Metód, majd tanítványaik, Oh-

ridi Kelemen, Naum, Angelarij, Konstantin presbiter, Grigorij, Joan 

exarcha (hogy csak a legismertebbeket említsük) által használt nyelv-

ről könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre. Ennek a tanulmánynak 

természetesen nem célja a vonatkozó hatalmas történelmi, kultúr- és 

egyháztörténeti, textológiai, vagy akár nyelvészeti irodalom áttekinté-

se, pusztán egyetlen mozzanatra, a tipológiai megközelítés fontossá-

gára szeretném felhívni a figyelmet. A címben megfogalmazott téma 

aktualitását indokolja többek között, hogy a szakirodalomban igen ke-

vés olyan publikációt találunk, amely mind a nyelvtipológiát, mind az 

ószláv nyelvet érinti, holott az utóbbi időben egyre világosabbá válik, 

hogy a tipológiai vizsgálódások mélyrehatóbbak, ha nemcsak a mai 

nyelvekre terjednek ki, hanem a diakrón adatokra is támaszkodnak. 

Lényeges szempont továbbá, hogy az ószláv nyelv fonológiai és gram-

matikai sajátosságainak a figyelembevétele egyaránt gazdagítja az ál-

talános nyelvtipológia diszciplínáját és a szláv nyelvek tipológiai 

leírását is. Az itt bemutatott áttekintést így szerény hozzájárulásként 

ajánlom a téma jobb megismeréséhez. 

 

I. Fonológiai tipológia 

1. A szláv nyelvek nem genealógiai szempontú összehasonlítására 

tett eddigi kísérletek között kiemelkedő helyet foglal el a Jan Niecis-

ław Baudouin de Courtenay által kidolgozott tipológia (Подробная 

программа лекций И. А. Бодуэна де Куртенэ в 1877-1878 уч. году 

– In: Известия и ученые записки имп. Казанского университета. 

Разд. «Известия». Казань, 144–145). Ezt tekinthetjük a szláv nyel-

vek első és máig rendkívül nagy hatású tipológiai osztályozásának 

(vö. Иванов 1960: 38; H. Tóth 2004: 47). Népszerűsége részben azzal 
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magyarázható, hogy mindössze két fonológiai tényező felhasználásá-

val a mai szláv nyelvek öt típusa határozható meg. A Baudouin de 

Courtenay által választott két kritérium a következő: a) a dinamikus 

hangsúly jellege (mozgó vagy állandó), illetve b) a rövid és a hosszú 

magánhangzók oppozíciójának megléte vagy hiánya. Ezeknek a szem-

pontoknak az alkalmazásával, valamint az ószláv nyelv utólagos hoz-

záadásával a következő típusok állapíthatók meg (1. táblázat). 

 

1. Táblázat 

A szláv nyelvjárások osztályozása Baudouin de Courtenay  

kritériumai szerint 

 

Nyelvjárások Rövid/hosszú mgh.-k 

oppozíciója 

Mozgó 

hangsúly 

1) szerbhorvát  + + 

2) szlovén  + (csak hangsúlyos 

szótagban) 
+ 

3) bolgár és orosz, ószláv – + 

4) cseh és szlovák  + – 

5) lengyel, szorb és kasub – – 

 

2. Roman Jakobson, akinek tipológiai osztályozása erősen emlé-

keztet Baudouin de Courtenay imént bemutatott rendszerére, rámutat, 

hogy a redukáltak kiveszése nyomán jelentősen megváltoztak a szláv 

nyelvek prozódiai viszonyai (Jakobson 1955: 15–17). Ezek figyelem-

bevételével ő az alábbi típusokat és altípusokat különbözteti meg (ter-

mészetesen itt is utólag adtam hozzá az ószlávot): 

1) A. Szerb-horvát és szlovén: a zenei hangsúly megléte és a rövid 

és a hosszú magánhangzók oppozíciója. 

  B. Északi kasub (a kasubot gyakran tekintik a lengyel nyelv 

egyik dialektusának): hangsúly alatt hiányzik a rövid és a hosszú ma-

gánhangzók oppozíciója. 

2) Cseh és szlovák: rögzült hangsúly, a rövid és a hosszú magán-

hangzók oppozíciója. 
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3) Lengyel, keletszlovák, ruszin; a szorb nyelvek, déli kasub; 

(nyugat)macedón: rögzült hangsúly, hiányzik a rövid és a hosszú ma-

gánhangzók oppozíciója. 

4) Keleti szláv, bolgár, keletmacedón és ószláv: mozgó hangsúly, 

hiányoznak a kvantitásbeli oppozíciók. 

Jakobson a fentieket további kritériumokkal is kiegészítette, ame-

lyek közül a legérdekesebb az egyes nyelvek prozódiai jegyei és foné-

makészletük közötti meghatározott összefüggések feltárása. Mivel 

azonban ezek a kritériumok főleg diakrón szempontúak, nem érintik 

az ószláv nyelvet.  

3. Edward Stankiewicz a mai szláv nyelveket prozódiai tulajdon-

ságaik alapján két fő csoportba sorolja, hasonlóan a fentebb említett 

nyelvészekhez (Stankiewicz 1958: 13–14). Az ő klasszifikációja a kö-

vetkezőképpen összegezhető: 

- A típus: azok a nyelvek, amelyekben a prozódiai jegyeknek nincs 

megkülönböztető funkciójuk; ezekben a hangsúly helye rögzítve van 

egy adott szótagra. Ide tartoznak a következők: lengyel, alsó- és felső-

szorb, nyugatmacedón, déli kasub, keletszlovák, lach (lachiai) és lem-

ki (Jakobsonnál ruszin (Rusnak)).  

- B típus: azok a nyelvek, amelyekben a prozódiai jegyeknek meg-

különböztető funkciójuk van; ezen belül Stankiewicz a következő 

négy altípust állapítja meg: 

1) disztinktív hangsúllyal rendelkező rendszerek: keleti szláv nyel-

vek, bolgár, északi kasub, a prizren-timoki (vagy (néha) torlak) nyelv-

járás és keletmacedón dialektusok – ide sorolhatjuk az ószlávot is; 

2) disztinktív kvantitatív különbségeket felmutató rendszerek (a rö-

vid és a hosszú magánhangzók oppozíciójával): cseh és szlovák (a 

fentebb az A típushoz sorolt dialektusok kivételével); 

3) disztinktív hangsúllyal és disztinktív kvantitatív különbségekkel 

rendelkező nyelvek: számos periferikus szerb-horvát és szlovén nyelv-

járás (különösen a primorjeiek és a stíriaiak); 

4) disztinktív zenei hangsúllyal rendelkező nyelvek; a zenei intoná-

ció feltételezi a kvantitatív különbségek meglétét: a legtöbb szerb-hor-

vát és szlovén dialektus. 
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Jakobsonhoz hasonlóan Stankiewicz is figyelmet szentel a szláv 

nyelvek prozódiai jegyei és fonémakészletük közötti összefüggések-

nek. 

4. A tipológiai problematikával kapcsolatban feltétlenül meg kell 

említenünk még legalább egy szlavistát, annak ellenére, hogy a nyelv-

tudományban elsősorban nem ezzel, hanem egyéb jelentős eredmé-

nyeivel vált közismertté. Jurij Seveljov (George Shevelov) az ősszláv 

nyelv fonológiai történetének szentelt alapvető művében részletesen 

foglalkozik a szláv nyelvek osztályozásának a kérdéseivel is (Sheve-

lov 1964: 574–578, 595–601). Tisztán prozódiai szempontok alapján ő 

a következő klasszifikációt javasolja: 

 1) A zenei hangsúly, a rövid és a hosszú magánhangzók, valamint 

a dinamikus hangsúly oppozíciója, bizonyos pozícióbeli megköté-

sekkel: szerb-horvát. 

 2) A rövid és a hosszú magánhangzók és a dinamikus hangsúly 

oppozíciója: szlovén (a hosszúság csak hangsúly alatt releváns). 

 3) A zenei hangsúly, valamint a dinamikus hangsúly oppozíciójá-

nak hiánya, de a rövid és a hosszú magánhangzók megkülönböztetése: 

szlovák, cseh. 

 4) Mindennemű prozódiai oppozíció hiánya: lengyel, a szorb nyel-

vek, macedón. 

 5) A zenei hangsúly, valamint a rövid és a hosszú magánhangzók 

megkülönböztetésének hiánya, de a dinamikus hangsúly oppozíciójá-

nak megléte: orosz, belarusz, ukrán, bolgár – és ide soroljuk az ószlá-

vot is. 

Ezt a prozódiai csoportosítást Seveljov a könyvében kiegészíti 

azzal, hogy leírja a szláv nyelvek prozódiai tulajdonságai és a fonéma-

készletük közötti összefüggéseket (1964: 595–601). 

5. A szláv nyelvek (és dialektusok) eddig bemutatott fonológiai 

osztályozási kísérletei közötti hasonlóság kétségkívül szembeötlő. Te-

kintettel arra, hogy Baudouin de Courtenay nem foglalkozott az egyes 

prozódiai típusok és fonémakészletek közötti összefüggések feltárásá-

val (vö. Иванов 1960: 39–40), a négy nyelvész tipológiai rendszere a 

prozódiai jegyek meghatározásán (ld. fent), illetve azok megfelelő tí-

pusokba sorolásán keresztül hasonlítható össze egymással, a 2. táblá-

zat segítségével. 
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2. Táblázat 

A négy nyelvész tipológiai rendszereinek összehasonlítása 

 
Baudouin de 

Courtenay 

típusai 

 Jakobson 

típusai 

Stankiewicz 

típusai 

Seveljov 

típusai 

Nyelvek és 

dialektusok 

1 1А B3, B4 а szerb, horvát 

2 1А B3, B4 b szlovén 

3 4 B1 e 

a keleti szláv 

nyelvek, bolgár 

és ószláv 

4 2 B2 c cseh, szlovák 

5 3 А d 

lengyel, a 

szorb nyelvek, 

macedón 

 

Mindez azt jelenti, hogy fonológiai szempontból az ószláv nyelv mind 

a négy osztályozás alapján ugyanahhoz a nyelvi típushoz tartozik, 

mint a mai bolgár és keleti szláv nyelvek. 

6. Az ószláv fonológiai tipológiai jellemzése természetesen nem 

merül ki annyiban, hogy az éppen az adott típusba esik, hiszen olyan 

paraméterekkel is rendelkezik, amelyek megkülönböztetik minden 

mai szláv és egyéb indoeurópai nyelvtől. Elég, ha csak az ószláv nyelv 

szótagszerkezetére utalunk, melyet a késői ősszlávból örökölt: a nyílt-

szótagúságra. A Nyelvi struktúrák világatlaszában, a WALS-ban 

(https://wals.info/) található 486 nyelvből mindössze 61-ben fordulnak 

elő kizárólag nyílt szótagok (CV), ám ezek közül egyik sem európai, 

és csak egy ázsiai. Így ezt a paramétert az ószláv rendkívül fontos, sőt 

egyedi fonológiai jegyeként kell értékelnünk. Ugyanez mondható el a 

másik domináns fonológiai jelenségről, a szótagharmóniáról is. 

 

II. Morfológiai tipológia 

1. A végletesen általánosító jellemzésekkel szemben, amelyek 

megállapítják, hogy az ószláv nyelv a flektáló (fúziós) nyelvi típusba 

tartozik, akárcsak például a latin, vagy hogy intuitíve szintetikusabb, 

mint a mai bolgár, az első konkrét morfológiai tipológiai elemzést 

Warren Cowgill végezte el (Cowgill 1966). Analízise a John Green-
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berg által bevezetett mennyiségi paramétereken alapul (Greenberg 

1954). Cowgill két mutatót alkalmaz a szintetizmus fokának mérésére 

(M/W), és kettőt az agglutinációéra (A/J), melyek közül az első a szó-

ban lévő morfémák számát mutatja meg, a második pedig azt, hogy a 

morfémakapcsolódások közül mennyi az agglutinatív. Tíz (mai és ré-

gi) indoeurópai nyelv adatai alapján világosan megállapítható, hogy a 

két paraméter között van bizonyos korreláció; a megvizsgált nyelvek 

hierarchiájában az ószláv mindkét mutatója szerint (2,29 és 0,2) közé-

pen helyezkedik el, legközelebb a góthoz és az óangolhoz áll, míg 

elég távol van például a szanszkrittól és a mai angoltól vagy perzsától 

(Cowgill 1966: 124-125). 

2. Cowgill megfigyeléseit Jouko Lindstedt felhasználta az ószláv 

és a mai bolgár nyelv morfológiai összehasonlításához (Линдстет 

1981). Úgy találta, hogy a szintetizmus fokának a reciproka, a W/M 

(azaz az analitizmus foka) a mai bolgárban 0,40, míg az óbolgárban 

0,44. Mindez pedig azt jelentené, hogy története során a bolgár nyelv 

szintetikusabbá, nem pedig analitikusabbá vált az ószlávnál. Ez azon-

ban ellentmond a tényeknek és a bulgaristák körében általánosan elfo-

gadott álláspontnak, és így nem fogadható el hiteles tényként. De ak-

kor hogyan magyarázhatók a Lindstedt által kapott, mégis csak objek-

tív adatok? Erre a kérdésre Georgi Gerdzsikov adott meggyőző vá-

laszt. 

3. Gerdzsikov elismeri, hogy Cowgill és Lindstedt adatai helyesek, 

ám rámutat, hogy egy másik evangéliumi szöveg vizsgálatának az 

eredményei eltérhetnek azoktól. A Gerdzsikov által a Lukács-evangé-

lium VII. fejezetéből választott szövegrész ószláv analitizmus-indexe 

0,44, a mai bolgár fordításának pedig 0,53, ami arra utal, hogy ha azo-

nos stílusú szövegeket (különösen, ha ugyanannak az eredetinek a for-

dításait) hasonlítunk össze, akkor a mai bolgár nyelv még Greenberg 

módszerével is analitikusabbnak bizonyul (Герджиков 1983: 46–48). 

Másrészről Gerdzsikov hangsúlyozza, hogy Greenberg eljárása nem 

ad reális képet a szintetizmus/analitizmus fokáról, mivel elfedi az agg-

lutináló és a flektáló nyelvek közötti alapvető különbséget. Megbíz-

hatóbb eredmények várhatók egy, Gerdzsikov által bevezetett másik 

paramétertől, mégpedig a grammatikai információmennyiség átlagá-

nak és az ún. mikroszóalaknak a hányadosától, azaz s = , ahol s a 
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szintetizmus fokát jelöli (és a = , ahol a az analitizmus fokát jelöli) 

(Герджиков 1998: 63–64). Tézisét Gerdzsikov konkrét példákkal tá-

masztja alá, amelyekben az ószláv adatok a mai bolgár nyelv adataival 

vannak szembe állítva (3. táblázat). 

 

3. táblázat 

Gerdzsikov rendszere 

 
Paradigmák szintetizmusindex: s =   

ószláv mai bolgár 

a duratív igék paradigmája (kijelentő 

mód, egyes szám harmadik személy) 

1,24 0,85 

ugyanez a paradigma valamennyi 

személyre és számra vonatkoztatva 

2,01 1,33 

az egyszerű (határozatlan) melléknevek 

paradigmája 

2,10 0,75 

az összetett (határozott) melléknevek 

paradigmája 

2,78 1,25 

a жена típusú főnevek paradigmája 2,80 1,33 

 

A bemutatott szintetizmusindexek alapján Gerdzsikov teljes joggal le-

szögezi, hogy a mai bolgár nyelv lényegesen analitikusabb az ószláv-

nál (Герджиков 1983: 50–51). 

 

III. Szintaktikai tipológia 

1. Létezik az európai nyelveknek egy érdekes tipológiai osztályo-

zása, amely mondattani paraméterekre épül. Martin Haspelmath kísér-

letéről van szó, melyben bizonyítékokkal igyekszik alátámasztani egy 

olyan nyelvi övezet létét, amely magában foglalja a neolatin, germán, 

balti-szláv, balkáni és – marginálisan – a nyugati finnugor nyelveket. 

Whorf terminológiájával ezt az övezetet gyakran Standard Average 

European (azaz „sztenderd átlagos európai”) nyelvi ligának nevezik 

(Haspelmath 2001: 1492). Haspelmath áttekinti tizenkét, főleg szin-

taktikai jegy meglétét, illetve hiányát az egyes európai nyelvekben. 

Ezek a paraméterek a következők: 

 1) a határozott (és a határozatlan) névelő megléte; 
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 2) vonatkozó névmás használata az alárendelő mellékmondatok-

ban; 

 3) a „have”-perfektum használata; 

 4) az „I like it” ~ „it pleases me” típusú szerkezetek használata, 

 5) igeneves szenvedő szerkezetek használata; 

 6) az antikauzatív képzés (műveltető igékből) túlsúlya; 

 7) dativus használata birtokviszony kifejezésére; 

 8) kettős/egyszeri tagadás; 

 9) középfok kifejezése módosítószóval/esetvégződéssel; 

 10) alapfokú összehasonlítás alárendelő szerkezettel; 

 11) személyes névmás kötelező/opcionális használata igékkel; 

 12) a nyomatékosító és a visszaható névmás azonossága/különbsé-

ge. 

A felsorolt paraméterek alapján az európai nyelveknek egy sajátos 

hierarchiája válik láthatóvá. Az elemzés figyelemre méltó eredmé-

nyekre vezet, melyek szerint a sztenderd átlagos európai nyelvi liga 

(SAE) magját a francia és a német képviseli (9-9 közös paraméterrel), 

míg például az angol 7, a bolgár (a többi szláv, valamint a balti nyel-

vekhez és a magyarhoz hasonlóan) pedig mindössze 5 közös jegyet 

tartalmaz. Maga Haspelmath is elismeri azonban, hogy a kiválasztott 

12 paraméter nem tekinthető reprezentatívnak az európai nyelvek vo-

natkozásában, hiszen azok éppen az SAE-hipotézis szemléltetésére és 

alátámasztására szolgálnak (1504-5). 

Ezenkívül egyes szóban forgó jegyek meghatározása az egyes 

nyelveknél vitatható, és ez csökkentheti az eredmények plauzibilitását. 

Véleményem szerint a vázolt modell fő problémája a szubjektív ténye-

zők szerepe és az adatok leegyszerűsített elemzése. 

2. Haspelmath fent vázolt SAE-koncepciójához figyelemre méltó 

pontosításokkal járul hozzá Hannu Tommola, aki szerint az európai 

nyelvek közösnek vélt tipológiai jegyei nem igazán optimálisak kont-

rasztív vizsgálatok elvégzéséhez (Tommola 2011). Éppen ezért sorra 

veszi mind a tizenkét paramétert és azok altípusait (összesen 31 muta-

tót) nagyszámú példa felhasználásával, megkülönböztetett figyelmet 

fordítva a finnugor és a szláv nyelvekre. Ugyanakkor elismeri, hogy 

az európai nyelvekre jellemző jegyek meghatározásához használt kri-

tériumok bizonyos fokig ellentmondásosak, és alkalmazásuk gyakran 
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nem vesz tudomást a lehetséges alternatívákról (365). Ennek ellenére 

a mondattani tipológiai elemzéshez értékes hozzájárulást jelent Tom-

mola matematikai (statisztikai) módszerekkel kiszámított, az egyes 

nyelvek közötti korrelációkat (-1 és 1 közötti értékeket) feltüntető 

táblázata (388). Mivel ez az áttekintés csak a mai nyelvek adatait 

tartalmazza, kiegészítettem azt a 31 paraméter ószlávra (OCS) történő 

alkalmazásával, majd pedig kiszámítottam a megfelelő korrelációkat 

(4. táblázat). 

 

4. táblázat 

A nyelvek közötti korrelációk Tommola rendszere szerint 

 

 

A számítások során kapott korrelációk alapján fontos következteté-

seket fogalmazhatunk meg: а) a rokon nyelvek közötti átlagos különb-

ség az értékekben sokkal kisebb, mint a többi (nem rokon) nyelvtől 

számított „távolságuk” (vő. Tommola 2011: 384); b) szintaktikai 

szempontból az ószláv nyelv tipológiailag a mai szerb, horvát (egy-

aránt 0,72) és bolgár (0,67) nyelvhez áll a legközelebb. 

3. Mint az eddig elmondottakból is látszik, az ószláv nyelv tipoló-

giai jellemzése terén beszámolhatunk bizonyos konkrét eredmények-
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ről. Ez a fonológiai vizsgálódásoknak, illetve különösen a morfológia 

és a szintaxis terén végzett kvantitatív elemzéseknek köszönhető. 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy maradt elég megválaszolásra váró 

kérdés. További eredmények várhatók mindenekelőtt a tipológiai adat-

bázisok adatainak a gondos feldolgozásától. Minthogy a fentebb emlí-

tett Nyelvi struktúrák világatlasza (WALS) csupán mai nyelvek ada-

tait tartalmazza, ígéretesebb eredmények várhatók egy másik adatbá-

zistól, Az összehasonlító nyelvészet diakrón atlaszától (DiACL). Ez a 

forrás, amely szintén bárki számára elérhető online (diacl.ht.lu.se), a 

régi nyelvek – többek között az ószláv – egyes lexikai és morfo-

szintaktikai adatait is tartalmazza. A diakrón atlasz adatainak a 

feltöltése 2017-ben kezdődött a Lundi Egyetemen, így az természete-

sen még nem teljes, de már jelenlegi állapotában is alkalmas arra, 

hogy értékes tudományos információkkal lássa el a kutatókat, mind a 

paleoszlavisztika, mind pedig a tipológia területén. 
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Summary 

The research of the typological characteristics of Old Church Slavic has al-

ready made certain achievements owing to phonological studies and, espe-

cially, the quantitative analyses in the field of morphology and syntax. Ne-

vertheless, it is clear that a lot of questions have still to be answered. Further 

results can be expected first and foremost from the thorough processing of ty-

pological databases. Since the World Atlas of Language Structures (WALS) 

contains only data of modern languages, more promising results can be obtai-

ned from another typological database – the Diachronic Atlas of Comparative 

Linguistics (DiACL). This source, which is also available online, provides 

lexical and morphosyntactic data for old languages (including Old Church 

Slavic), as well. The work on this diachronic atlas only began in 2017 at 

Lund University, and consequently it cannot be said that this database is 

complete, but it is suitable for providing valuable scientific information for 

researchers of both Paleoslavic studies and typology. 

 

Резюме 

Tипологичната характеристика на старобългарския език вече има оп-

ределени постижения благодарение на фонологични проучвания и осо-

бено на количествени анализи в областта на морфологията и синтакси-



259 

 

са, но също е ясно, че остават още доста въпроси за решаване. По-ната-

тъшни резултати може да се очакват преди всичко от щателна обработка 

на типологичните бази данни. Понеже Световният атлас на езиковите 

структури (WALS) съдържа само данните на съвременни езици, по-на-

деждни резултати обещава една друга база данни – Диахронен атлас на 

съпоставителното езикознание (DiACL). Този извор също е достъпен 

онлайн за всички и предоставя лексически и морфосинтактични данни и 

за старите езици, в това число и на старобългарския. Работата върху ди-

ахронния атлас е започнала в 2017 г. в Лундския университет, следова-

телно не може да се каже, че тази база данни е завършена и съвършена, 

но тя е подходяща да послужи с ценни научни справки на изследовате-

лите както на палеославистиката, така и на типологията. 
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СОЧЕТАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ С ОТНОСЯЩИМИСЯ К НИМ 

ИМЕНАМИ И ПРИЧАСТИЯМИ В ДОБРОМИРОВОМ 

ЕВАНГЕЛИИ 

 

Иштван Пожгаи 

 

 
Введение 

Добромирово Евангелие (в дальнейшем ДЕ) является средне-

болгарским памятником начала XII в. Оно представляет собой 

первое славянское четвероевангелие, написанное кириллицей 

(Велчева 1975: 25). Полная рукопись до конца XIX в. хранилась в 

монастыре Святой Екатерины, на Синайском полуострове, а в 

наши дни она раздроблена на 4 части, хранящиеся отчасти в 

разных местах: 1) в Санкт-Петербурге (санкт-петербургская (в 

издании – ленинградская) часть – РНБ. Q.п.I.55, листы 1–183), 2) 

в монастыре Святой Екатерины (синайская часть – Sinait. slav. 43, 

лл. 1С–23С), 3) в Париже (парижская часть – Paris. slav. 65. лл. 3–

4.), 4) Отрывки из Евангелия от Матфея, найденные в Монастыре 

Святой Екатерины (Sinait. slav. 7/N, 9 листков) (Турилов 2012). ДЕ 

в основном написано двумя писцами (Велчева 1975: 13). Место 

возникновения рукописи по орфографическим особенностям мо-

жет быть отнесено к западноболгарской языковой территории (к 

Македонии) (Турилов 2012). Наиболее полное издание памятника 

осуществлено Боряной Велчевой в 1975 г., в Софии (Велчева 

1975). Оно содержит санкт-петербургскую и синайскую части ко-

декса. Наша работа ведется по этому изданию. 

Слова, обозначающие число в древних славянских языках, во-

обще не считаются именами числительными как грамматически 

самостоятельной частью речи, так как они объединялись лишь по 

общности семантического значения. Если слова образуют одну 

семантическую группу, но не объединены общими граммати-

ческими категориями, то они не могут составлять обособленной 

части речи (Супрун 1969: 4). Существуют и другие мнения, сог-

ласно которым древнеславянские числительные можно рассмат-
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ривать как обособленный частеречный класс, если учитывать их 

парадигматические и синтагматические свойства (Жолобов 2003: 

84). О. Ф. Жолобов считает, что на системный (т. е. частеречный) 

характер числительных может указать их противопоставление в 

праславянском языке всем другим частям речи по типу отноше-

ний, унаследованных от индоевропейского праязыка (Жолобов 

2001: 96). В истории славянских языков наименее изученной 

частью речи являются именно числительные (Жолобов 2003: 82), 

т. е. бесспорно не выяснено, как слова, обозначающие числа, ста-

ли числительными в строгом грамматическом смысле. 

Целью настоящей статьи является анализ системы сочетаний 

количественных числительных с относящимися к ним именами и 

причастиями в ДЕ. Будут проанализированы типы сочетаний ко-

личественных числительных с относящимися к ним словами. Из 

синтаксических отношений между компонентами составных ко-

личественных числительных будут рассмотрены только те, ко-

торые встречаются и между количественными числительными и 

относящимися к ним словами. В системе сочетаний количествен-

ных числительных особое внимание будет посвящено явлениям, 

отличающимся от норм древнеболгарского языка. В данном ис-

следовании будет сделан акцент прежде всего на явлениях, ука-

зывающих на процесс приобретения количественными чис-

лительными общих морфологических и синтаксических свойств. 

Полученные нами данные будут сопоставляться с данными сле-

дующих древнеболгарских, среднеболгарских и древнерусских 

памятников: древнеболгарские Мариинское Евангелие X-XI в. 

(Ягич 1883), Ассеманиево Евангелие конца X – начала XI вв. 

(Kurz 1955), Зографское Евангелие XI в. (Jagić 1879), Саввина 

книга XI в. (Щепкин 1903); среднеболгарские Банишкое Еванге-

лие XIII в. (Дограмаджиева – Райков 1981), Будапештское Еван-

гелие XIII-XIV в. (Заимов – Х. Тот – Балаж 2003) и Курзонское 

(Лондонское) Евангелие, датированное 1350-ми годами (Vakare-

liyska 2008); а также древнерусское Архангельское Евангелие 

1092 г. (Жуковская – Миронова 1997), языком которого является 

русская редакция древнеболгарского языка. 
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В ходе работы будут приняты во внимание также количест-

венные обороты с числительными, которые обозначаются буквой 

или буквами под титлом. Однако, в наше исследование не будут 

включены умножающие числительные типа dva krat'5 (напр. 

97б.16), образованные от вин. п. количественных числительных с 

присоединением подходящей формы слова krat=, которое когда-

то являлось существительным с основой на -ŭ- (Leskien 1981: 

154). В настоящую работу не входят и умножающие числитель-

ные типа triqi (21б.20, < triw'dy). Также не будут нами рас-

смотрены количественные обороты с числительным edin' (за 

исключением компонентов составных числительных), так как в 

них никаких существенных изменений не произошло. 

Несколько листов написано боле поздними почерками. Они не 

будут нами учтены. Как след от предполагаемого глаголического 

протографа или протерографа на месте буквы / везде стоит буква 

\. 
 

1. Система сочетаний количественных числительных с отно-

сящимися к ним словами в ДЕ, соответствующих нормам 

древнеболгарских памятников 

В данном разделе несколькими примерами коротко показаны 

типы сочетаний количественных числительных с относящимися к 

ним именами или причастиями, оформленные по синтаксическим 

нормам древнеболгарских памятников. 

 

1.1. Сочетания простых количественных числительных с от-

носящимися к ним словами 

 

1.1.1. Количественные числительные от 2 до 4 включительно 

Количественные числительные от 2 до 4 включительно согла-

совались с определяемыми ими словами, как прилагательные, в 

роде, числе и падеже (Дуриданов 1991: 253; Колесов 2009: 236). 

Они сочетались с именами или – реже – с причастиями, как опре-

деления. Согласование этих числительных, на наш взгляд, явля-

лось не совсем односторонним, так как эти числительные опреде-
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ляли грамматическое число относящихся к ним слов. В этом под-

пункте рассмотрено и числительное oba, ob\, несмотря на то, что 

его принято относить к собирательным числительным, но оно 

склоняется и сочетается с именами так же, как числительное dva, 

dv\. Помимо того, в древнеболгарских памятниках как числи-

тельное oba, ob\, так и числительное oba na desAte могли слу-

жить и определенными формами для числительных d=va, d=v\ и 

d=va na desAte (Вайан 1952: 189–190). 

- В вин. п. дв. ч. м. р.: vid\wD | slavD ego. i#   o# ba mDxa stoFqa | 
s' nim'.: 65a.16–18. 

- В вин. п. дв. ч. ж. р.: dobr\|e ti est' v'niti v' xivot' | hromu. 

nexe dv\ noz\ imD|qu: 2a.11–14. 

- В мест. п. дв. ч.: po dvo[ d'ni[: 16a.8. 

- В вин. п. мн. ч.: ;et'5ri d'ni | bo i# mat'.: 159a. 11–12. 

- В тв. п. мн. ч.: razorite crkO v' siF. i#  tr'# |mi | den'mi v'3dvig'nD 
F.: 127б.9–10. 
 

1.1.2. Количественные числительные от 5 до 10 включи-

тельно 

Числительные от 5 до 10 включительно вели себя как сущест-

вительные (Лукiнова 2000: 253), они не согласовались с 

относящимися к ним словами в силу того, что эти слова стави-

лись неизменно в род. падеже мн. ч. во всей парадигме (Ломтев 

1956: 442–443) (в случае собирательного существительного – в 

род. п. ед. ч.), значит слова сочетались с этими числительными 

посредством оборота родительного части (родительного парти-

тивного, genitivus partitivus), считающегося особым видом управ-

ления. А. Е. Супрун отмечает, что эти числительные-существи-

тельные «выступали в роли управляющих слов», и количествен-

ный род. падеж (как он называет род. п. мн. ч. в этих случаях) 

возник на базе родительного части (Супрун 1969: 142). По отно-

шению к древнеславянским числительным мы предпочитаем 

употреблять вместо термина «управление» термин «genitivus 

partitivus/родительный части», так как эти числительные доволь-
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но долго сохраняют характерные свойства имен существитель-

ных, как напр. категорию рода. 

- В им. п. ед. ч.: west' dnii# ]st' v' nA|xe dostoit# ' d\lati.: 83a.7–

8. 

- В тв. п. ед. ч.: bDdi oblast' im'5 nad' desA|tiF grad': 101a.8–9. 

- В мест. п. ед. ч.: po o#smi den': 180б.6. 

 

1.1.3. Числительное s'to, 
Числительное s'to тоже являлось существительным и изменя-

лось согласно  существительным среднего рода с основой на -ŏ- 

(Селищев 1952: 143). Оно имело формы во всех трех числах. От-

носящиеся к нему имена или причастия сочетались с ним через 

конструкцию genitivus partitivus. 

- В вин. п. ед. ч.: nosA s'# m\wenie 3'|mir'# no i#  alon# o. \#ko litr'#  
s'to.: 178б.5–6. 
 

1.2. Сочетания составных количественных числительных с 

относящимися к ним словами 

Составные числительные являлись комбинациями простых 

числительных. Примеры сгруппированы в соответствии с типами 

сочетаний составных числительных с относящимися к ним слова-

ми. В первую группу входят те примеры, в которых числитель-

ные – точнее один компонент (единица) числительного – согла-

суются с определяемыми ими словами. А ко второй группе отно-

сятся те примеры, в которых имена или причастия сочетаются с 

числительными через оборот genitivus partitivus. 

 

1.2.1. Согласование составных числительных от 11 до 14 

включительно, а также составных числительных, оканчива-

ющихся на 1, 2, 3, 4 

При установлении падежа и числа составных числительных, 

учтены только падеж и число определяющего компонента. Мы 

считаем определяющим тот компонент, падеж которого опреде-

ляется сказуемым предложения или глаголом, если он не 

выступает в роли сказуемого, или же предлогом. То есть, опреде-
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ляющий компонент представляет собой множитель или единицу. 

В изучаемой группе определяющими компонентами считаются 

только единицы. 

- В им. п. дв. ч. ж. р.: ne dv\ | li na desAte godin\ este vo dni: 

157a.15–16. 

- В вин. п. дв. ч. ж. р.: s'brawD xe | i ispl'niwD d'v\ na desAte 
kow'|nici ukruh': 139a.14–16 

- В род. п. дв. ч.: i xena sDqi v' to;enii#  kr've. | ot' dvo[ na 
desAte l\tu.: 61б.7–8. 
 

1.2.2. Составные числительные от 15 до 19 и составные чис-

лительные, оканчивающиеся на 5, 6, 7, 8, 9, десятки, сотни и 

тысячи 

Падеж и число составных числительных и в этом случае уста-

навливаются только по падежу и числу определяющего ком-

понента. В этом подпункте определяющими компонентами могут 

являться единицы или множители. В случае составных числи-

тельных, состоящих из тысяч, сотен, десятков и единиц, учтено 

число лишь самого маленького компонента. Относящиеся к этим 

составным числительным имена и причастия сочетаются с ними 

через конструкцию родительного части. 

- В вин. п. ед. ч.: b\ xe vi0ania bli3' 6ersO lma : | \ko pAt' na 
desAte stadi6:: 157б.17–18. pAt' desAt' l\t' ne i|mawi: 

150б.18–19. 

- В мест. п. мн. ч.: ;'# togo rad5 miro se ne pro|dano b'5st'# . na treh' 

 s '# t\h#' p\nAz'.: 160б.18–19. 
 

1.3. Согласование или конструкция genitivus partitivus между 

компонентами составных числительных 

Приведенные здесь примеры указаны также по падежу оп-

ределяющего компонента. В данном пункте рассмотрены и чис-

лительные, употребляемые самостоятельно, без имен или при-

частий, однако, не учтены составные числительные, обозначае-
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мые буквами под титлом, так как падежи компонентов (за исклю-

чением определяющего компонента) не поддаются определению. 

 

1.3.1. Согласование 

В дат. п. мн. ч.: i#   egda xe sedm' | ;etyrem' tysAqam' koliko | 
kow'nic' i# spl'neni\ ukruh' || v'1Aste.: 20бС.20 – 21аС.1, состав-

ное числительное употребляется самостоятельно, без имени или 

причастия. 
   

1.3.2. Конструкция genitivus partitivus 

- В вин. п. ед. ч.: pAt' desAt' l\t' ne i|mawi: 150б.18–19. 

  

2. Отклонения от норм памятников древнеболгарского языка 

в употреблении количественных числительных в сочетаниях 

с именами или причастиями 

 

2.1. Отклонения от норм в сочетаниях простых количествен-

ных числительных с именами или причастиями 

 

2.1.1. Отклонения от нормы при числительных от 2 до 4 

включительно 

Все количественные обороты с числительными от 2 до 4 вклю-

чительно оформлены согласно синтаксическим нормам древне-

болгарского языка, исключение нами не найдено. 

 

2.1.2. Отклонения от нормы при числительных от 5 до 10 

включительно 

i#  e#g'|da ispl'niwA sA iO  (8) dni.: 36a.8–9. Словоформа  dni вместо 

формы род. п. мн. ч. стоит в форме им. п. мн. ч. Это указывает на 

то, что числительное, в отличие от древнеболгарских памятников, 

перестало вести себя синтаксически как существительное. На 

этом же месте (Лука II. 21) в древнеболгарских Мариинском 

Евангелии X-XI в. (d'nii: 198.12), в  Зографском Евангелии XI в. 

(d'ni5: 138), в Саввиной книге XI в. (d’n=: 144.), а также в древне-

русском Архангельском Евангелии 1092 г. (dnO ii: 148.4) обнару-



267 

 

живается род. п. мн. ч.. Однако в среднеболгарских Банишком 

Евангелии XIII в. (dO ni osAm': 100a.10), в Будапештском Еванге-

лии XIII-XIV в. (`s'm' dnO i: 76б) и Курзонском Евангелии 1350-

ых гг. (dnO i .iO  .: 79v.16) встречается также им п. мн. ч. Отметим, 

что в Зографском, Будапештском и Курзонском Евангелиях ска-

зуемое стоит в 3 лице ед. ч., в то время как в Мариинском Еванге-

лии, в Саввиной книге, в Архангельском и Банишком Евангелиях, 

так же, как и в ДЕ оно стоит в 3 лице мн. ч.  

- b\hD xe tu vodonosi kam\|niV1O (6) lexDq'.: 69a.16–18. Имя 

существительное с определением vodonosi kam\|ni вместо род. п. 

мн. ч. тоже поставлено в им. п. мн. ч., однако, причастие lexDq' 

находится в род. п. мн. ч. Смысловому согласованию в им. п. мн. 

ч. существительного и его определения мог поспособствовать тот 

факт, что выраженное имперфектом сказуемое стоит в 3 лице мн. 

ч. На этом же месте (Иоанн II. 6) в древнеболгарских Мариин-

ском (vodonos= kam\n=: 319.17) и Зографском (vodonos= kam\n=: 

229v) Евангелиях, а также в среднеболгарских Банишком 

(vodonos' kam\n':150a.23) и Курзонском (vodonos' kamen': 133r.3) 

Евангелиях встречается род. п. мн. ч. Во всех четырех Евангелиях 

имперфект стоит в 3 лице ед. ч. 

- pAt' bo| mDxi 6m\la esi: 132a.16–17. Словоформа mDxi вместо 

род. п. мн. ч. стоит в вин. п. мн. ч. (формально в им. п. мн. ч.). На 

этом же месте (Иоанн IV. 18) в Мариинском (mDx': 327.3), Зог-

рафском (mDx': 233), в Банишком (mDx': 154a.3) и Курзонском 

(mAxei: 136v.6) Евангелиях обнаружен род. п. мн. ч. 
Все три примера свидетельствуют о том, что «существитель-

ные», обозначающие число, в отличие от древнеболгарских па-

мятников, с синтаксической точки зрения начинают вести себя не 

так, как существительные. Кирил Мирчев установил, что числи-

тельные от 5 до 10 перестали обладать свойствами существитель-

ных именно в среднеболгарский период (Мирчев 1978: 193–194). 
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2.2. Отклонения от норм в сочетаниях составных количест-

венных числительных с именами или причастиями 

 

2.2.1. Отклонения от нормы при составных числительных от 

11 до 14 включительно, а также при составных числитель-

ных, оканчивающихся на 1, 2, 3, 4 

- i#  e# gda b'5ste dvo[ na de|sAte l\t'.: 37б.11–12. Словоформа 

l\t' вместо род. п. дв. ч. поставлена в род. п. мн. ч., значит, 

согласование в числе неправильно. На этом же месте (Лука II. 42) 

в Мариинском Евангелии (l\tu: 200.19) и в Будапештском 

Евангелии (l\tu: 78a) существительное находится в род. п. дв. 

ч. В Зографском Евангелии обнаружено также согласование, но в 

им. п. дв. ч. (vO 5O  l\t\: 139v). В Банишком (dv\ma na desAte 

l\toma: 101a.21) и Курзонском (dv\|ma na desAte l\toma: 

80v.15–16) Евангелиях согласование осуществляется в дат. п. дв. 

ч. 

- \ko d'qi i# no;A|da e# mu b\ dvo[ na de|sAte l\t'.: 61б.11–12. 

Словоформа l\t' вместо род. п. дв. ч. и здесь стоит в род. п. мн. 

ч. Однако на этом же месте (Лука VIII. 42) в Мариинском (l\tu: 

231.21), в Зографском (l\tu: 162) и Будапештском (l\tu: 92a) 

Евангелиях употребляется род. п. дв. ч. Отметим, что в ДЕ на три 

строки ниже существительное правильно поставлено в род. п. дв. 

ч.: ot' dvo[ na desAte l\tu.: 61б.8. 

- i#  v'3AwA i3b'5v'we im' u|kruh'# . kow' 5vO  (12).: 64a.5–6. 

Словоформа kow' вместо вин. п. дв. ч. находится в род. п. мн. ч. 

Это означает, что составное числительное сочетается с существи-

тельным не посредством согласования, а через конструкцию ро-

дительного части (или через управление?). На этом же месте 

(Лука IX. 17) в Зографском (kowa: 165) и Будапештском (ko|wa: 

94a) Евангелиях найден вин. п. дв. ч. Однако в Мариинском 

(kow=: 235.6), в Банишком (kowni|c': 116б.12–13) и Курзонском 

(kow'|nic': 96r.3–4) Евангелиях существительное kow' и образо-

ванное от него другое существительное так же стоят в род. п. мн., 
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как и в изучаемом нами памятнике. 

pristDp'we | xe dva na desAte r\wD e# mu.: 63б.5–6. Причастие 

pristDp'we вместо им. п. дв. ч. находится в им. п. мн. ч. Непра-

вильному согласованию причастия с составным числительным 

мог содействовать тот факт, что сказуемое, выраженное аорис-

том, стоит в 3 лице мн. ч. На этом же месте (Лука IX. 12) в Ма-

риинском (pristDp'wa: 234.18) и Зографском (pri||stDpl# 'wa: 164 

– 164v.) Евангелиях причастие обнаружено в им п. дв. ч. В обоих 

древнеболгарских Евангелиях сказуемое стоит в 3 лице дв. ч., на 

основании чего может быть подтверждено, что в ДЕ причастие 

уже сильнее сочетается с глаголом, чем с числительным. В сред-

неболгарских Банишком (pristDpl'we: 116a.22), в Будапештском 

(pristDpiwe: 93б) и Курзонском (pristDpl'we: 95v.14) Евангели-

ях причастие так же, как и в ДЕ стоит в им. п. мн. ч. В трех пос-

ледних Евангелиях сказуемое также стоит в 3 лице мн. ч., как и в 

ДЕ. 

i se xena etera (…..) sDqi v' to|;enii#  kr'vi. l\t' dv\ na 
desA|te.: 9aС.14–15. Словоформа l\t' вместо вин. п. дв. ч. пос-

тавлена в род. п. мн. ч., значит, она сочетается с составным чис-

лительным не через согласование, а при помощи оборота geniti-

vus partitivus (или управления?). На этом же месте (Марк V. 25) в 

Мариинском Евангелии (l\t=: 132.27) и Зографском Евангелии 

(l\t: 88v.) также употреблен род. п. мн. ч. В Банишком и 

Курзонском Евангелииях существительное сокращено под дугой 

без написания окончания, поэтому эти примеры нами не учтены. 

В Будапештском Евангелии несмотря на то, что буква t также 

стоит под дугой (lt# \: 49a), на основании стоящей после ней бук-

вы \ с большой долей вероятности словоформа стоит в вин. п. дв. 

ч. 

obr\tosta sov'|kupl'wAA sA edinogo na desAte#  | i#  e# xe s' nimi 
b\hD: 120a.3–5. Причастие sov'|kupl'wAA sA вместо ожидаемо-

го род. п. ед. ч. находится в вин. п. мн. ч., но полностью не проти-

воречит древнеболгарской норме, так как на этом же месте (Лука 

XXIV. 33) в древнеболгарском Мариинском Евангелии также об-
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наружен вин. п. мн. ч. (s=v=|kupl=wA sA). Употребление вин. п. 

мн. ч. может быть объяснено и тем, что сказуемое, выраженное 

аористом, после составного числительного опосредствованно 

обладает еще одним прямым дополнением, которое можно было 

бы предположить перед относительным местоимением e# xe (в 

Маринском Евангелии ixe). Единственной рукописью, где нами 

найдено правильное согласование причастия с числительным, яв-

ляется среднеболгарское Будапештское Евангелие, в котором 

причастие стоит в род. п. ед. ч. (s'v'kupl'wa sA: 119a). Несмотря 

на это, данный пример в ДЕ мы не считаем нарушением древ-

неболгарской нормы. 

 

2.2.2. Отклонения от нормы при составных числительных от 

15 до 19, а также при составных числительных, оканчиваю-

щихся на 5, 6, 7, 8, 9, десятки, сотни и тысячи 

e# din' b\ | dl'xen' pAtiF sot' dinar5.: 57a.2–3. Словоформа 

dinar5 вместо род. п. мн. ч. стоит в им. п. мн. ч., тем самым, 

существительное сочетается с составным числительным не пос-

редством конструкции genitivus partitivus, а через смысловое сог-

ласование в им. п. мн. ч. На этом же месте (Лука VII. 41) в Ма-

риинском (dinar': 224.26), в Зографском (dinar': 157) и Баниш-

ком (dinarii: 112a.21) Евангелиях найден род. п. мн. ч. Однако, в 

Курзонском Евангелии засвидетельствован им. п. мн. ч. (dinari: 

91v.19), как и в изучаемом памятнике. 

v'3legowD ubo mDxi ;islom' | pAt' tysAq': 139a.7–8. Слово-

форма mDxi вместо род. п. мн. ч. обнаружена в им. п. мн. ч., 

значит, существительное и здесь сочетается с составным 

числительным через смысловое согласование в им. п. мн. ч., 

появлению которого мог благоприятствовать и тот факт, что 

выраженное аористом сказуемое стоит в 3 лице мн. ч. На этом же 

месте (Иоанн VI. 10) в Мариинском (mDx=: 336.8), в Зографском 

(mDx': 240), в Банишком (mDx':158a.20) и Курзонском (mAxei: 

140v.17) Евангелиях существительное встречается в род. п. мн. ч.. 
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Отметим, что во всех этих четырех Евангелиях сказуемое – в от-

личие от ДЕ – стоит в 3 лице ед. ч. 

;et'5ri desAti i#  wes|tiF l\ty so3'dana b'5st' crO k|v' si# \#: 

127б.11–13. Словоформа l\ty вместо род. п. мн. ч. стоит в тв. п. 

мн. ч., что свидетельствует о наличии согласования существи-

тельного в падеже с последним компонентом составного числи-

тельного. Отметим, что первые два компонента составного чис-

лительного стоят в вин. п. мн. ч. На этом же месте (Иоанн II. 20) в 

Ассеманиевом (l\t# : 6b.4), в Мариинском (l\t=: 321.8) и Зог-

рафском (l\t=: 230v.) Евангелиях засвидетельствован род. п. мн. 

ч. Однако, в Банишком Евангелии подобно ДЕ также обнаружен 

тв. п. мн. ч. (l\t'5). 
 

2.3. Отклонения от норм в сочетаниях компонентов состав-

ных числительных 

li k'5i#  | crO ' i# d'5 k' i# nomu crO [. s'n5|ti sA na bran'#  . ne s\d' li 
pr\|xde. s'# v\q\vaet'. a# qe sile|n' ]st'. s' desAtiF t'5sA|q'# .  
s'# r\sti gr\dDqa# ego. s' | dv\ma desAt'ma t'5sAqa|ma na n'# .: 
88a.4–11. («Или какой царь, идя на войну против другого царя, не 

сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами 

противостоять идущему на него с двадцатью тысячами?» (Библия 

1991: 1012).) Второй и третий компоненты второго составного 

числительного dv\ma desAt'ma t'5sAqa|ma сочетаются друг с 

другом не через конструкцию genitivus partitivus, а посредством 

согласования. По мнению А. Вайана, когда существительное сог-

ласуется с числительным, которое считается существительным, 

оно оказывается в аппозитивной функции, на что Вайан приводит 

4 примера (Вайан 1952: 189). Встречающееся в аппозитивных сло-

восочетаниях согласование можно называть квази-согласованием 

(Пете 1991: 29). На этом же месте (Лука XIV. 31) неоднократно 

можно найти согласование такого типа в Мариинском Евангелии 

(li kyi csOr= idy k inomu csOr[. | s=niti sA na bran'. ne s\d= li 
pr\|xde. s=v\wtavaat= awte sil=n= | est=. | s= desAtiF 
tysDwt= s=r\sti | grAdDwtaago. s= d=v\ma desA|t=ma 
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tysDwtama na n'.: 266.20–26, этот пример указан и А. Вайаном), 

в Зографском Евангелии (li | by crO'. 4dy k' 4nomu | crO[ s=niti 
sA na bran'. | ne s\d= li pr\xde s=v\|wtavaet=. awte sil'n= 
est=. desAtiF ty|sAwtD (sic!) s=r\sti grAdD|wtaago. s= 
d'v\ma 5O-ma | tysDwtama na n#'. : 188v.). В Банишком Евангелии 

согласование встречается только при первом составном числи-

тельном: (%aqe | i%  silen' ]%st'. s' desAtiD tisA|qD sr\sti. | 

grAdDqago s' dv\ma desAtma tisAq' na n'.:130a.15–17). В Кур-

зонском Евангелии между упомянутыми выше компонентами 

согласование такого типа не обнаружено (aqe silen | ]st' s' 
desAtini . tisAq' sr\sti. grA|dAqago s' dv\ma desAt'ma tisAq 
| na n'.:109r.19–22). 

gre|bewe xe d'va desAte i pAt' | stadii: i# li lO  (30):: 139б.13–14. 

Второй компонент desAte составного числительного вместо вин. 

п. дв. ч. находится или в род. п. ед. ч., или в вин (формально им.) 

п. мн. ч. На этом же месте (Иоанн VI. 19) в Мариинском 

(desAt\: 337.5–6) и Зографском (desAti: 241) Евангелиях обна-

ружен вин. п. дв. ч. Однако, в Курзонском Евангелии наблюда-

ется то же самое явление, что и в ДЕ (desAt<e>: 141r.11). 
i#  pri||plodi. ovo tri desAt (30): 5бС.21 – 6аС1. Второй компо-

нент desAt составного числительного вместо вин. п. мн. ч. стоит 

в род. п. мн. ч. На этом же месте (Марк IV. 8) в Мариинском 

Евангелии обнаруживается вин. п. мн. ч. (desAti: 127.16). 
 

Заключение 

Подводя итоги анализа сочетаний количественных числитель-

ных с сопровождающими их именами или причастиями в ДЕ, мы 

можем установить, что при 122 правильно – с точки зрения норм 

памятников древнеболгарского языка –  оформленных сочета-

ниях числительных с относящимися к ним словами нами найдены 

11 счетных оборотов, оформленных неправильно с точки зрения 

древнеболгарских норм. В конструкциях genitivus partitivus и в 

согласованиях между компонентами составных числительных 
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при 26 правильно – с точки зрения норм древнеболгарского языка 

– оформленных синтаксических конструкциях нами обнаружены 

3 случая нарушения норм. На основании счетных оборотов 

(включая и связи между компонентами составных числитель-

ных), не соответствующих древнеболгарским нормам, можно вы-

явить четыре важных грамматических явления: 

1) При составном числительном 12 в двух примерах, а также 

между компонентами составного числительного 30 в одном при-

мере вместо согласования обнаружена конструкция genitivus par-

titivus (или управление?). Это явление иногда встречается и в 

древнеболгарских памятниках, но особенно характерно для древ-

нерусских кодексов. 

2) При числительных от 5 до 10 включительно в трёх примерах 

имена вместо род. п. мн. ч. поставлены в им. или вин. падеже мн. 

ч. 

3) При составном числительном, обозначающем 12, в трёх приме-

рах существительное и в одном примере причастие вместо двой-

ственного числа стоят во множественном числе. В последнем 

примере нельзя исключить и переход причастия в деепричастие. 

В одном примере второй компонент составного числительного, 

обозначающего 25, вместо двойственного числа встречается во 

множественном числе. 

4) При составных числительных, оканчивающихся на 5, 6, 7, 8, 9, 

десятки, сотни и тысячи, в двух примерах существительное 

вместо род. п. мн. ч. засвидетельствовано в им. п. мн. ч., а в од-

ном примере существительное в тв. п. мн. ч. согласуется с пос-

ледним компонентом составного числительного, стоящим в тв. п. 

ед. ч. 

Первое грамматическое явление скорее указывает на древне-

болгарский язык и может отражать древнеболгарский протограф 

или протерограф. 

Однако второе, третье и четвертое грамматические явления 

могут указать на процессы, происходившие в ранний период 

среднеболгарского языка, и они связаны с заменой счетных обо-

ротов разного типа (согласования в разных числах, конструкции 

genitivus partitivus), существовавших в древнеболгарском языке, 
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другими конструкциями. Кроме этого, эти явления могут быть 

соотнесены и с унификацией типов счетных оборотов. В 12 при-

мерах имена и одно причастие сочетаются с количественными 

числительными во множественном числе, в 7 случаях они нахо-

дятся в им. или вин. падеже мн. ч., из чего можно заключить, что 

при числительных постепенно начинает распространяться упот-

ребление им. или вин. падежа мн. ч. 

В связи со вторым грамматическим явлением следует обра-

тить внимание на то, что с числительными, точнее, с существи-

тельными, обозначающими числа от 5 до 10, имена или причас-

тия оригинально сочетались посредством конструкции genitivus 

partitivus (родительного части). Наличие при них им. п. или вин. 

п. мн. ч. может свидетельствовать о том, что обозначавшие неког-

да число существительные (т. е. числительные-существительные) 

сочетаются с сопровождающими их словами уже не в качестве 

существительного. 

В первой таблице показана пропорция правильных и непра-

вильных с точки зрения древнеболгарских норм примеров по от-

ношению к четырем вышеуказанным грамматическим явлениям 

без учета связей между компонентами составных числительных. 

 

1. Таблица 

Пропорция правильных и неправильных примеров 

 

Числительные Правильные 

примеры 

Неправильные 

примеры 

Пропорция 

неправиль-

ных 

примеров 

5–10 40 3 6,98% 

12 7 5 41,67% 

оканчивающиеся 

на 5–9, на десят-

ки, на сотни, ты-

сячи 

16 3 15,79% 
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Во второй таблице показаны 6 неправильных примеров из преды-

дущих 11 по падежам, в которых формы имен или причастия бы-

ли заменены в ДЕ формами им. или вин. п. мн. ч. 

 

2. Таблица 

Распределение форм, замененных формами  

им. или вин. пп. мн. ч. 

 

Формы в ДЕ Формы, замененные формами им. или 

вин. п. мн. ч. 

им. п. дв. ч. род. п. мн. ч. 

им. п. мн. ч. 1 4 

вин. п. мн. ч.  1 

 

Счетные обороты, не соответствующие древнеболгарским нор-

мам, свидетельствует о том, что в сочетаниях количественных 

числительных с относящимися к ним словами появляются новые 

нормы, формированию которых могли содействовать следующие 

факторы: 

а) Категория двойственного числа уже колеблется и постепенно 

оказывается под влиянием множественного числа. 

б) С количественными числительными 3, 4, 13, 14 и оканчиваю-

щимися на 3, 4 составными числительными имена или причастия 

исконно сочетались во множественном числе. 

в) Употреблению им. п. мн. ч. при числительных мог способст-

вовать тот факт, что, сочетавшееся с ними сказуемое, в средне-

болгарских кодексах всё чаще ставилось в 3 лице мн. ч. На это яв-

ление найдены нами 2 примера уже в древнеболгарских памятни-

ках – один пример в Мариинском Евангелии, а другой в Савви-

ной книге, хотя в них существительные стоят в род. п. мн. ч. 
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Summary 

The aim of this work is to examine the system of the terms of the cardinal 

numerals with the words which belong to them in Dobromir Gospel that was 

copied in Middle Bulgarian language area in the early 12th centurie. I am 

mainly searching those phenomena, which can give information about the 

conditions of the genesis of a new independent part of speech, in our case 

that of the numerals. I am paying attention to the phenomena which can be 

connected with the unification of the several types of the syntactic relations 

of the cardinal numerals with their associated words. Besides I also want to 

examine the types of relations between the components of the combined car-

dinal numerals. As a contrast I am showing data from the other manuscripts. 

 

Rezümé 

Jelen tanulmány célja a tőszámnevek névszókhoz, illetve participiumokhoz 

való kapcsolódási rendszerének vizsgálata a 12. század elején másolt közép-

bolgár Dobromir-Evangéliumban. Kutatásunk során megvizsgáljuk a tőszám-

nevek főnevekhez, melléknevekhez, névmásokhoz és participiumokhoz törté-

nő különféle kapcsolódási típusait, kitérve az összetett tőszámnevek kompo-

nensei között fennálló szintaktikai kapcsolatokra is. A tőszámnevek kapcso-

lódási rendszerének vizsgálata során elsősorban azon jelenségekre fókuszá-

lunk, amelyek eltérnek az óbolgár nyelvemlékek alapján meghatározható nor-

máktól. Az óbolgár szintaktikai normáktól eltérő adatokat összevetjük más ó-

bolgár, középbolgár és óorosz nyelvemlékek adataival is. 
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A XVII. SZÁZADI MOSZKVAI EGYHÁZI 

KÖNYVREVÍZIÓ NYELVI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI 

VONATKOZÁSAI: AZ 1653-AS APOSTOL KIADÁSA107 

 

Hegedűs Iván 

 

 
A XVII. századi orosz egyházszakadás, az orosz történelem egyik leg-

tragikusabb eseménye, melynek következményei mind a ma napig tar-

tanak, nagyrészt a liturgikus könyvek Nikon pátriárka és utódai által 

végrehajtott revíziója miatt következett be. Természetesen voltak más 

okok is: társadalmi, történetfilozófiai, egyházpolitikai stb. okok, mind-

azonáltal ezek mind bizonyos módon kapcsolódtak a könyvkiadás re-

formjaihoz. 

A Nikon-féle könyvrevízió, a korabeli terminológia szerint 

„knyizsnaja szprava”, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az ortodox vi-

lág egyetlen állva maradt szuverén védelmezőjeként fellépő moszkvai 

Oroszországban az istentisztelet teljes mértékben megfeleljen az ak-

kori görög nyelvű gyakorlatnak, amelynek közvetítőjeként a délnyu-

gat-orosz (ukrán–belarusz) könyvek szolgáltak (vö.: Зеньковский 

1970: 217). Mint ismeretes, ebben az időben a kijevi metropólia a 

konstantinápolyi patriarchátus része volt, és itt már ekkorra lezajlott a 

görög gyakorlathoz igazodó liturgikus könyvreform, melyet Petr Mo-

hyla metropolita neve fémjelez. Éppen a nikoni reform liturgikus-szer-

tartási egységesítő törekvései magyarázzák azt a „rejtélyt”, hogy a 

„szpravscsikok” (azaz a szerkesztők) miért elsősorban a XVII. századi 

nyomtatott görög és délnyugat-orosz könyveket használták mintául, és 

nem a régi kéziratokat részesítették előnyben. A kutatók egy része rá-

mutat, hogy az egyházi kiadványok szerkesztői egyszerűen nem ren-

delkezhettek megfelelő tudományos eszköztárral egy ilyen igen össze-

 
107 Jelen cikk a Studia Russica XVIII. kötetének lapjain megjelent orosz nyel-

vű tanulmányunk átdolgozott változata. [Московский кавычный Апостол 

1653 г.: Из истории исправления богослужебных книг в Московской 

Руси 17 века Studia Russica XVIII., 345–353. Будапешт, 2000.] 
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tett nyelvi-textológiai feladat megoldásához. Úgy tűnik, valójában 

nem is volt céljuk, hogy a legősibb, „helyes”, „hibátlan” görög és egy-

házi szláv szöveget helyreállítsák, pedig erről írtak az új kiadások elő- 

és utószavában. Jóval gyakorlatiasabb célokat tűztek ki, melyeknek az 

ideálisnak tartott ősi szövegállapot helyreállítása nem felelt volna 

meg, hiszen egy ilyen szöveg lényegesen különbözött volna a mai gö-

rög szövegektől, és nem hozta volna meg a kívánt moszkvai vezetésű, 

vagy legalábbis védnökségű, pán-ortodox egységességet az istentisz-

teletben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy, mint alább látni fogjuk, a 

kulturális elit új nemzedéke számára a helyesség kritériumai mások, 

összetettebbek voltak, mint elődeik esetében. 

A korabeli görög és délnyugat-orosz egyházi könyvekhez és mű-

veltséghez való viszony a XVII. századi Moszkvában fokozatosan el-

távolodott Filaret pátriárka (1619–1634) és az őt megelőző moszkvai 

egyházfők korának izolacionizmusától, és az azt követő korszakban 

egyre inkább a kulturális univerzalizmus lett a jellemző orientáció 

(vö.: Запольская 2000: 146). Az 1640-es években ez a tendencia 

Alekszej Mihajlovics cár 1645-ös trónra lépésével és a cár gyóntatójá-

nak, Sztefan Vonifatyjevvel, valamint az őt körülvevő „istenszeretők 

körével”, pontosabban annak fővárosi képviselőinek tevékenységével 

függött össze (Каптерев 1909: 35). Joszif pátriárkát (1642–1652) eb-

ben a kontextusban szemlélve inkább konzervatív személyiségnek 

könyvelhetjük el, aki még a régi szellemben lassítani próbálta az el-

kerülhetetlenül közelítő változásokat (Каптерев 1909: 100). 

Az 1640-es években Moszkvában délnyugat-orosz kiadványok 

alapján igen fontos tanító és katekizációs témájú könyveket adnak ki: 

1644-ben, még az első Romanov, Mihail Romanov cár uralkodása ide-

jén, a Moszkvai Nyomtatóudvarban kinyomtatják az úgynevezett Ci-

rill könyvet [Кириллова книга], majd fia, az ekkor még igen ifjú 

Alekszej Mihajlovics uralkodása legelején Meletij Szmotrickij Gram-

matikáját (1648) és a Könyvet a hitről [Книга о вере] (1648). 

Érdekes, hogy mindezeket az új tendenciákat megtestesítő és a Ni-

kon-féle reformokat megalapozó és előkészítő könyveket (a Gramma-

tika kivételével) az óhitűek hiteles forrásként használják a Nikon-elle-

nes fellépésük során. „Az ideológiai folytonosság az óhitű polemikus 

irodalomban ebben a vonatkozásban nyilvánvaló” – írja M. O. Sahov 
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(Шахов 1998: 32). Így paradox helyzet jön létre: az innováció elleni 

küzdelemben az óhitűek/tradicionalisták éppen azon könyvek tekinté-

lyéhez fordulnak, amelyeket bizonyos mértékig az új eszmék elterje-

désének előfeltételeként vagy jeleként is értelmezhetjük. 

A Cirill-könyvben a kijevi metropólia polemikus műveinek kézira-

tos hagyományban már széles körben elterjedt korpuszát adták ki egy-

begyűjtve. A könyvben szerepelt például a Könyv tíz szakaszban 

[Книжицa в десяти отделах] című szöveg, amely az addig Moszkvá-

ban szokásos, főleg szkeptikus színezettől eltérően, pozitív értékelés-

sel vetette fel a görög örökség problémáját (vö. Опарина 1998: 226, 

237). 

A Könyv a hitről valószínűleg már ezt megelőzően kialakult abban 

formában, amelyben nyomdába került. Fjodor diakónus tanúsága sze-

rint a könyv kiadásában nagy szerepe volt a fent már említett Sztefan 

Vonifatyjevnek, a cár lelki atyjának (Опарина 1998: 244). Ez a könyv 

is görögbarát tendenciákat tükröz és „központi gondolata a görög lel-

kiség igaz voltának bizonyítása volt ... a Könyv a hitről minden betűje 

a görögök által megőrzött hit-tanítás tisztaságát hirdeti, amelyre a tö-

rök uralom sem gyakorolt káros hatást. Mitöbb, a könyv valójában a 

görög egyház felsőbbrendűségét bizonyítja nemcsak a római, hanem 

még az orosz katedrával szemben is.” (Опарина 1998: 259). 

Vannak más moszkvai kiadványok is, melyekben görög, illetve 

délnyugat-orosz hatásokat látunk. Az Összegyűjtött rövid hittudomány 

[Собрание краткия науки о вере] (M. 1649) című könyv tartalmazza 

Petr Mohyla Kijevi metropolita Rövid katekizmusát [Краткий Кате-

хизис] (Успенский 1988: 329), a Hatnapos [Шестоднев] (M. 1650) 

utószavában görög könyvekre való utalások találhatók. (Карташев 

1991: 148), a Tanító evangélium [Учительноe Евангелиe] evangé-

liummagyarázat (M. 1652) utószavában pedig megjegyzik, hogy az 

„ellenőrzéshez és javításhoz” egy a délnyugat-orosz Osztrogban 

nyomtatott könyvet használtak (Каптерев 1909: 49). Külön említést 

érdemel az úgynevezett „Joszif-féle” Kormcsaja [kormányos, иоси-

фовская Кормчая книга] egyházi törvényeket tartalmazó könyv (M. 

1650), amely előszavában megemlíti a görög Nomokanont (Карташев 

1991: 148), valamint átveszi Petr Mohyla Euchologionjából [Требник 

Петра Могилы] (K. 1646) a házasságról szóló teljes fejezetet (Успен-
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ский 1988: 329). Ugyanez az Euchologion, de már teljes terjedelmé-

ben képezte a Nikon pátriárka idején kiadott moszkvai Euchologion 

[Требник] (M. 1658) alapját. 

A fent említett könyvek azonban tanító jellegűek (azaz az ortodox 

hit alapfogalmait magyarázzák) vagy magánszertartásokat tartalmaz-

nak (Euchologion-Требник), nem pedig a szó szoros értelmében litur-

gikus szövegeket tartalmaznak. Ami magukat a liturgikus könyveket 

illeti, a görög és délnyugat-orosz minta alapján végrehajtott korrekció-

juk (azaz a nikoni revízió) a Moszkvában 1653-ban nyomtatott Zsoltá-

roskönyvvel (M. 1653) kezdődött, amelynek előszavából két akko-

riban nagyon fontos cikkely kimaradt: 1) a kétujjas keresztvetésről és 

2) a nagyböjt idején naponta többször ismételt Szíriai Szent Efrém 

imája közben végzett meghajlásokról. Ez hatalmas felháborodást kel-

tett mind a papság, mind a hívek körében. 

A könyvrevízió tanulmányozásához különösen értékes forrást je-

lentenek az úgynevezett kavicsnije (кавычные), azaz korrektúrázott 

példányok. A XVII. század második feléből számos korrektúrázott 

liturgikus könyvet ismerünk (vö. Сиромаха 1981: 364–366). Az 

összes ilyen példány a délnyugat-orosz és görög mintákhoz való iga-

zodást tükrözi. A tudományos irodalomban sokáig a legkorábbi ilyen 

jellegű Nikon pátriárka idejéből származó könyvként a moszkvai Szlu-

zsebnik [Служебник] szertartáskönyv 1655-ben való kiadásához hasz-

nált korrektúra példány volt számontartva (vö. Сиромаха и Успен-

ский 1987: 79–81). Ez nem más, mint Gedeon Balaban püspök Szlu-

zsebnik [Служебник] nyomtatott szertartáskönyve (Sztrjatin, 1604), 

melyben az 1655-ös moszkvai kiadáshoz szükséges javítások, korrek-

túra jelzések és széljegyzetek találhatók. 

Az Oroszországi Állami Levéltárának Ősarchívumában az 1990-es 

évek végén folytatott kutatómunkánk során (Российский государст-

венный архив древних актов, a továbbiakban: RGADA) ráakadtunk 

egy korrektúrázott XVII. századi liturgikus könyvre, amellyel a tudo-

mányos szakirodalom legjobb tudomásunk szerint ezt megelőzően kü-

lön nem foglalkozott. Ez a példány a RGADA Moszkvai Szinódusi 

Nyomda Könyvtára Ősnyomtatványok gyűjteményében a 44. szám 

alatt található (фонд Библиотеки московской синодальной типо-

графии/старопечатные книги (БМСТ/СПК), a továbbiakban: 
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BMST/SPK). Ez egy Moszkvában 1648-ban nyomtatott Apostol (M. 

1648), amelyet az 1653-as kiadáshoz korrektúráztak, és annak tipo-

gráfiai eredetije (azaz a nyomdai szedést közvetlenül e példány alap-

ján végezték el). 

A könyv hiányos, két részt kötöttek egybe: 1. rész: fol. 1–164; 2. 

rész: fol. 164v- a végéig, kéziratos betétekkel. Mindkét rész a moszk-

vai 1648-as Apostolból (M. 1648) származik, amit az oldalak díszíté-

sének elemzése is megerősít, azonban az egybekötött 1. és a 2. rész a 

moszkvai 1648-as Apostol (M. 1648) két különböző szedés-változatát 

képviseli. Ezt az 1. rész 139–164. lapjainak és a 2. rész 164v–186. lap-

jainak összehasonlítása mutatja, amelyek (némi eltéréssel) ugyanazt a 

szöveget tartalmazzák.  

Az RGADA-BMST/SPK 44. sz. korrektúrázott Apostol (a továb-

biakban: Ap44k) egyenetlenül van korrektúrázva: a fol. 164v–186. la-

pok szinte érintetlenek, és a tipográfiai jelzések is hiányoznak. Ez nem 

meglepő, mivel ez a rész megismétli a fol. 139–164. lapon található 

szövegeket, melyek korrektúrázását ott már elvégezték. A szerkesztés 

a fol. 186-tól folytatódik, és a példány végéig tart. 

Ahhoz, hogy mélyebben megértsük az alább tárgyalt korrekciók je-

lentőségét, szem előtt kell tartanunk az apostoli olvasmány helyét az 

orosz egyházi gyakorlatban. Minden liturgián felolvasnak egy, néha 

kettő vagy akár három részletet az apostolok leveleiből vagy az Apos-

tolok Cselekedeteiből, ily módon az Apostol az egyik legfontosabb li-

turgikus könyv. Emellett szerepet játszhatott az olvasás hagyományos 

tanításában is: Èçäðgâëg Ðîññèéñêèì ähòîâîäögì è q÷èògëgì 

îáû÷àé áh è gñòü‚ q÷èòè ähòè ìàëû#‚ âú íà÷àëh àçáuöh‚ 

ïîòîìú ÷àñîñëîâöu è jàëòèðè òàæg ïèñàòè, ïîñèõ æg íhöèè 

ïðgïîäàþò è ÷ògíèg àïîñòîëà [Régi időktől fogva és ma is az orosz 

nevelők és tanítók szokása, hogy a kisgyermekeket kezdetben az ábé-

cére, majd az orológionra (imaórákra) és a pszaltirionra tanítsák, majd 

írásra, ezeket követően némelyek az Apostol olvasását is tanítják] – ír-

ja F. Polikarpov Szmotrickij Grammatikájának kiadásában (vö. 

Живов 1996: 22). A korabeli Oroszország lakói tehát igen jól ismer-

hették e könyv szövegét, nem is beszélve a Könyvnyomtató Udvar 

korrektorairól, akiknek többsége szerzetes vagy pap volt. Ezért feltéte-

lezhetjük, hogy a szerkesztők különös gondot fordítottak az Apostol 
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javítására. Másrészt, nem szabad elfelejtenünk, hogy az a tény, hogy a 

korrektorok minden valószínűség szerint sok szövegrészt kívülről 

tudtak, akadályozhatta az „objektív” felülvizsgálatot, és gyengíthette a 

korrekció folyamán domináló kritikus megközelítésmódot. Ez a szi-

tuáció minden bizonnyal pszicholingvisztikai szempontból is sajátos 

jellemzőkkel rendelkezik, hiszen a közvetlen cél a hibásnak tartott for-

mák felderítése és kijavítása, a helyes szöveg csak a szerkesztés végső 

fázisában, extrém esetben a szedéskor jelenik meg. 

Visszatérve könyvünk, az Ap44k leírására, megjegyezzük, hogy a 

szövegben lévő tulajdonképpeni javítások mellett a példány margóján, 

illetve a lap alján és tetején is találhatóak más jellegű bejegyzések: a) 

tipográfiai jegyzetek a kiadás felépítésével kapcsolatban (oldalszámo-

zás, fejlécek elhelyezése); b) utalások a felhasznált forrásokra; c) 

egyéb megjegyzések. Mindezeket a bejegyzéseket a példányba szkoro-

pisz-szal, kurzív kézírással, jegyezték be, amelynek megfejtése néha 

nehéz feladatot jelent a kutató számára. 

 Vizsgáljuk meg az 1653-as moszkvai Apostol kiadási folyamatá-

nak néhány részletét az Ap44k (az 1653-as kiadvány számára korrek-

túrázott tipográfiai eredeti példány), a Könyvnyomtató Udvar archívu-

ma és más dokumentumok alapján. Az Ap44k fol. 21 oldalon a követ-

kező megjegyzést olvassuk: ð̈êà ñgíò#áð â ¨à³ â êðgñòîâîé ãîñuäàðü 

ïàòðèàðõ uêàçàë ägëàòü azaz a 161. évben (a világ teremtésétől 

számítva 7161., Kr. u. 1652.) szeptember 13-án a pátriárka (Nikon) 

rendeletet adott ki a nyomtatás megkezdéséről. 

 Másrészt a Könyvnyomtató Hivatal [Приказ книгопечатного де-

ла] archívumának dokumentumaiban a következőt látjuk: 

B íûíÿøígì ð̈kà [161] ãîäu ¨âi [12] (sic!) 

ñgíòÿáðÿ…öàðü…Àëgêñgé Ìèõàéëîâè÷ uêàçàë ïg÷àòàòü 

Àïîñòîë ògòð [a könyv formátuma H. I.] â ¨ä [4] ñòàíà…ägëàíû ïî 

¨ä [4] ÿíâàðÿ…âûøëè è ñîáðàíû ìàÿ ¨êã [23] [Ez évben 161-ben 

szeptember 12-én Alekszej Mihajlovics cár elrendelte a tetr-Apostol 

nyomtatását 4 nyomtatóprésen … kinyomtatva január 4-re … kiadva 

és összeszedve május 23-án] (RGADA ф. 1182⁄1 № 52 fol. 538–546 

v.). 
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 Az 1653-as moszkvai Apostol utószavában azonban a nyomtatás 

kezdete más dátummal szerepel: 7160. [1652.] augusztus 31. Mind-

azonáltal a korai könyvkiadással kapcsolatos dátumok eltérése megle-

hetősen szokásos (esetünkben a különbség mindössze 13 nap). Így tel-

jes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy az Ap44k valóban az 1653-

ban Moszkvában kiadott Apostol (a továbbiakban: ApM1653) tipográ-

fiai eredetije. 

 A fent idézett két rendelet alapján az is feltételezhető, hogy Nikon 

pátriárka meglehetősen hamar, alig másfél hónappal azután, hogy 

1652. július 25-én hivatalba lépett, máris aktívan hozzáfogott a Nyom-

tatóudvar munkájának ellenőrzéséhez, hiszen a szeptember 12-én kelt 

a cári rendeletet közvetlenül követi a szeptember 13-án kelt külön pát-

riárkai rendelet az ApM1653 nyomtatásának megkezdéséről. 

 Másrészt a korrekciók és a technikai szerkesztés gondosságából ki-

indulva igen valószínűnek tűnik, hogy a könyv javítási munkálatai 

már Nikon pátriárkává választása, 1652. július 22. előtt, még Joszif 

pátriárka idején megkezdődtek. Joszif pátriárka 1652. április 15-én, 

Nagycsütörtökön halt meg. Mindenesetre sajátosak a körülmények, 

melyek között az Ap44k korrektorai dolgoztak. Az egyházi ügyek 

tényleges irányításától elszigetelt, meggyengült Joszif pátriárka aligha 

lehetett a görög és délnyugat-orosz könyvek mintáira támaszkodó re-

vízió szellemi atyja (vö. Каптерев 1909: 103). Nikonnak sem lett 

volna elég ideje, hogy belemerüljön a könyv szövegrevíziójának 

részleteibe. Annál is inkább, hogy abban az időszakban, amikor az 

Ap44k korrekcióinak fő stratégiai irányát és hivatkozási pontjait meg 

kellett határozni, Nikon nem is tartózkodott Moszkvában: március 20-

tól július 9-ig tartott az oda-vissza útja messze északra, a Szoloveckij 

kolostorba, ahová azért ment, hogy elhozza a Rettegett Iván cár paran-

csára megöletett Filipp metropolita ereklyéit (vö. Зеньковский 1970: 

180–183). Vajon kitől származhatott az ötlet, hogy ezt a könyvet az 

ekkori moszkvai istentiszteleti szövegek számára ilyen újszerű módon 

görög és délnyugat-orosz minták szerint a grammatika szabályaira 

támaszkodva javítsák? A kérdés sajnos nyitva marad, de említsünk 

meg néhány érdekes adalékot. 

 A Könyvnyomtató Hivatal [Приказ книгопечатного дела] archí-

vumában (RGADA, ф.1182 опись 1-я № 52 fol. 547–611) fel van je-
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gyezve, hogy az AppM1653 kiadása után kinek hány példányt adtak el 

vagy adtak ki „pénz nélkül”. Közvetlenül a kötelező ajándék- [под-

носные] példányok után (a cárnak 4 arany és 2 közönséges, a pátriár-

kának 2 arany és 1 közönséges) azt a megjegyzést találjuk, hogy 20 

könyvet kapott „pénz nélkül” Sztefan Vonifatjev (a cár gyóntatója, az 

istenszeretők körének vezetője). Más könyvekre vonatkozóan hasonló 

bejegyzéseket említ Sziromaha (vö.: Сиромаха 1999: 21). Lehetséges, 

hogy Sztefan Vonifatjev volt az Ap44k-ban látható javításoknak egyik 

szellemi irányadója. A kutatók mindenesetre megjegyzik, hogy Szte-

fan Vonifatjev aktívan részt vett a Nyomtatóudvar tevékenységében 

(vö. Сиромаха 1999: 21). A Moszkvában jelenlévő görög főpapok és 

a kijevi tudós szerzetesek is hatással lehettek a könyvrevízió általános 

tendenciáira. 

 Mindazonáltal az Ap44k-ban szereplő javítások természetesen el-

sősorban maguknak a korrektoroknak a nyelvi és textológiai nézeteit 

tükrözik, akik a módosításokat a fenti példányba bejegyezték. A kor-

rektorok személyi összetételére a fent idézett archív anyagból követ-

keztethetünk, például a „pénz nélkül kiadott könyvekkel” kapcsolatos 

bejegyzésekből. Itt olvashatjuk, hogy egy-egy könyvet „pénz nélkül, 

füzetekben (könyvbe való kötés nélkül) adtak a következő korrekto-

roknak: Szilvesztrnek az Andronikov kolostor archimandritájának, 

Jevfimij és Matfej szerzetesnek, Zaharij Afanaszjevnek és Zakharij 

Nikonovnak”. A kialakult rend szerint „tiszteletpéldányt” csak olyan 

korrektor kaphatott, aki ténylegesen részt vett a kiadást előkészítő 

munkában. A fenti listában szerepelnek a Nikon-korszak vezető kor-

rektorainak nevei: Jevfimij (Csudovszkij) és Zaharij Afanaszjev, akik 

1652–1690, illetve 1641–1678 között voltak a Nyomtatóudvar mun-

katársai (vö. Сиромаха 1999). Így az általánosan elfogadott nézetet 

kiegészítve elmondhatjuk, hogy a vezető szpravscsikok hosszú ideig 

tartó munkája a Nyomtatóudvaron nemcsak az Ioakim pátriárka 

(1674–1690.) alatti revízió folytonosságát biztosította a Nikon pátriár-

ka (1652–1658) alattihoz képest (vö. Успенский 1988: 340), hanem 

bizonyos mértékig a Nikon pátriárkai revízió folytonosságát is a Joszif 

(1642–1652.) alattihoz képest. Amint alább látni fogjuk, az Ap44k-

ban számos nyelvi és szövegkorrekciós tendencia megelőlegezi a Ni-

kon alatti és a Nikon utáni revízió jellemzőit. 
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 Az Ap44k, az ApM1653 tipográfiai eredeti példánya, mint minden 

ilyen példány, tipográfiai jeleket, megjegyzéseket tartalmaz, például a 

nyomdai előkészítés alatt lévő kiadandó ApM1653 minden tervezett 

nyomtatandó füzetének végén egy ismétlődő formulát: äî[ø] ̈êã ðî[ç] 

¨êä ÷è[ñ] ð̈ïà» (fol. 81) [дошла 23-я тетрадь, розмечай 24-ю, число 

181] [Végéhez ért a 23-as füzet, jelöld ki a 24-est, 181-es szám 

(oldalszám)] A rövidítések feloldásának helyességét igazolja, hogy az 

Ap44k-ban szereplő számozás megfelel magának a kiadott ApM1653 

füzeteinek és oldalainak számozásának. Lásd még a formula rövidítés 

nélküli változatát: äîøëà òèòðàòü ¨êd [29] ðîçìg÷àé ¨ë [30] ÷èñëî 

ñ̈êd [229]. (fol. 123) Megjegyzendő, hogy a дойти szó ebben a jelen-

tésben nem szerepel a XIV– XVII. századi orosz nyelv szótárában 

[СРЯ 14–17 вв.]. Csak a XVIII. századi orosz nyelv szótárában [СРЯ 

18 вв.] található meg a kifogy (készletekkel kapcsolatban) jelentés. 

Ugyanígy az ApM1653-ban a fejrészek helye megfelel az Ap44k-ban 

szereplő utasításoknak, vö: ïîñòàâèòü çàñòàâèöà (sic!) (76, 119. 

fols. stb.), ïîñòàâèòü çàñòàâèöu (274, 275 fols. stb.). Az ApM1653 

megfelelő helyein valóban fejrészt találunk. A заставица Acc. 

Sing.(!) alak ebben az összefüggésben olyan nyelvjárási jelenségként 

értelmezhető, amely a finn-ugor szubsztrátum hatásaként jelent meg 

az oroszban (vö. Issatchenko 1983: 506). 

 A korrektúra-példányok egyik legértékesebb sajátossága az, hogy 

általában a felhasznált forrásokra utaló széljegyzeteket is tartalmaz-

nak. Az Ap44k-ban elég sok ilyen bejegyzés található. Mindenekelőtt 

meg kell említenünk a görög könyvekkel kapcsolatos nagyszámú be-

jegyzést: 

 
греч [греческая] [görög] fol. 37v. , 48v., 172 stb. 

греч стар [старая] [görög régi] fol. 27, 60 stb. 

греч бес [беседы] [görög szentírásmagyarázatok] fol. 164v. stb. 

треф греч [трефологион] [Trephologion [ünnepi minea, szertartások 

gyűjteménye], görög] fol. 164 

греч Г [3] görög G [3] fol. 164 

греч старые бесед[ы] [régi görög szentírásmagyarázatok]. 42, 48 

во всех греч [az összes görögben] fol. 64 
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хар бес греч [харатейные беседы] [pergamen[re írott] görög szentírásma-

gyarázatok] fol. 57, 95v. 

греч писменныя [görög kéziratok] fol. 100. 

 

 Figyelemre méltó az is, hogy a fenti megjegyzések tisztán nyelvi, 

azaz nem textológiai javítások mellett is állhatnak, pl. az àââà îöú 

→ àââà î÷g fol. 40, széljegyzete: греч бес [греческие беседы] [gö-

rög szentírás-magyarázatok]. Az egyházi szláv nyelvtani forma he-

lyességét tehát a görög szöveggel indokolja a javítást bejegyző korrek-

tor. A fol. 48., 57., 60. és egyéb lapokon hasonló indoklást találunk a 

nyelvi jellegű korrekció mellett. 

 Szinte minden apostoli olvasmány végén van egy megjegyzés, 

amely arra utal, hogy a korrektorok összehasonlították a görög és a 

kiadott moszkvai apostolok verseinek számát: «ð̈ãi ñòè[õ] ñî[ø] âú 

ãðg[÷] ¨ñë», т. е. [113 стихов сошлось, в греческом 230] [113 vers 

összesen, a görögben 230] (fol. 146v), vö. még fol. 75, 101, 111 stb. 

Ezek a példák is megerősítik a vizsgált időszak könyvrevíziójának 

gyakorlati-egységesítő irányultságát, hiszen az efféle összehasonlítás-

nak nem lehetett más célja, mint a moszkvai szerkesztésű egyházi 

szláv szöveg „összefésülése” a göröggel, azaz a közös szláv–görög 

szertartások könnyebbé tétele. 

 Egy másik, kevésbé nagyszámú csoportot a délnyugat-orosz for-

rásokra való hivatkozások alkotnak: 

 
кiев (киевская) [kijevi] fol. 95v. 

бес кiев [беседы киевские] [kijevi szentírásmagyarázatok] fol. 100v. 

вилен тол биб писмян [виленская толковая библия письменная] [vileni 

kéziratos magyarázó Biblia] fol. 104 

печатная библея [nyomtatott Biblia (Osztrogi Biblia 1580/81)] fol. 56v. 

 

 A délnyugati orosz szövegek is motiválhatnak nyelvi korrekciókat: 

vö. fol. 100: (íà òàêîâûõ íhñòü) çàêîíà → çàêîíú; (à èæg) 
õðèñòq ²̈ñu → õðèñòîâû ñóòü – a lapszélen a бес кiев [беседы 

киевские] [kijevi szentírásmagyarázatok] megjegyzés szerepel.  

 Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy az АпM1653 kiadása 

során a korrektorok ugyanazokat a könyveket használták forrásként, 
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mint a későbbi Nikon- és Joakim-féle revízió során (vö. Сиромаха 

1981: 55 stb., Сиромаха и Успенский 1987). 

 A szövegen végzett javításokat feloszthatjuk a) textológiai és b) tu-

lajdonképpeni nyelvi korrekciókra, bár egyes esetekben nehéz különb-

séget tenni a kettő között. Ap44k korrekciója egy új típusú kultúra a 

délnyugat-orosz (ukrán–belarusz) területekről való elterjedésének kez-

deti szakaszában zajlott, amelyet Borisz Uszpenszkij „harmadik dél-

szláv hatásnak” nevez. Megjegyzendő, hogy sokan kritikával illetik 

ezt a terminust, talán nem is alaptalanul, ám helyette nem sikerült 

olyan változatot javasolni, amely általánosan elfogadottá vált volna. 

Radikálisan megváltozik a régi szövegekhez való viszony és előtérbe 

kerül az egyházi szláv nyelv aktív használata. Korábban a moszkvai 

liturgikus gyakorlatban a racionalitás elve nem játszott elsődleges sze-

repet: a legfontosabb az volt, hogy a szertartáson elhangzó ima szavai 

eljussanak Istenhez, mégpedig hibátlan formában, – ez utóbbira a régi 

szövegek tekintélyére való támaszkodás nyújtott garanciát, és csak 

másodlagos szerephez jutott, hogy mennyire értették meg azokat az is-

tentiszteleten jelen lévő hívek. Most éppen ellenkezőleg, a racionalista 

megközelítésmód kerül előtérbe, és az új típusú gondolkodás képvise-

lői számára „a Szentírás ősi fordítása nem a helyes szöveg abszolút 

mintája, hanem olyasvalami, ami változtatásra és javításra szorulhat” 

(Успенский 1988: 324). A fentiekből következik a nyelvi jelhez való 

viszony megváltozása: a jel hagyományos ontologikus felfogását fel-

váltja egy konvencionális jellegű, a latin-lengyel kultúrában gyökere-

ző felfogásmód. 

 Ezzel párhuzamosan a XVII. század második felében az új kiadású 

egyházi könyvek szerkesztőinek fő törekvései a nyelvi normák terén 

többek között a lexikai és grammatikai homonímia megszüntetésében 

és a szinonímia korlátozásában nyilvánultak meg. Ebben tökéletes se-

gítséget jelentett a hasonló szellemben készült Szmotrickij Grammati-

ka két kiadása (Jevje, 1619 és Moszkva, 1648, ez utóbbi a szöveg és a 

paradigmák megváltoztatásával és az időközben katolizált szerző neve 

nélkül, vö. Horbatsch 1964: 15–16). Ez a könyv fontos szerepet ját-

szott a XVII. századi könyvrevízióban – mind annak hiteles útmutató-

jaként, mind a moszkvai szerkesztő-korrektorok nyelvi tapasztalatai-

nak rögzítéseként (az M1648-as kiadás esetében).  
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 Alább bemutatunk, csupán illusztratív szándékkal, néhány jellemző 

példát az Ap44k nyelvi korrekciói közül. 

Az ìèðú írásmódot a ‘világ’ értelemben rendszeresen ì¿ðú -re 

javítják: âî âñgì ìèðh → ì¿ðh fol. 121; ãðhõú áh âú ìèðh → 
ì¿ðh fol. 36. 

A korrektorok a ‘béke’ és a ‘világ’ fogalmak között a szavak orto-

gráfiai-grafikai megjelenése alapján igyekeznek különbséget tenni: az 

előbbi esetében ìèðú, az utóbbi esetében ì¿ðú, elkerülve ezzel a lexi-

kai homonímiát. Ez a sajátosság az orosz szerkesztésű egyházi szláv-

ban mind a mai napig érvényes, sőt az orosz irodalmi nyelv helyes-

írásában is megmaradt egészen az 1918-as reformig, amikor többek 

között eltörlik az i betűt is. 

Az й betű bevezetése a magánhangzó utáni pozícióban lévő и he-

lyett a délnyugat-orosz ortográfia hatásával hozható összefüggésbe, 

vö.: ïðàâgäíûè‚ æèâûè → ïðàâgäíûé‚ æèâûé fol. 10.; ñâ#òûè 

→ ñâ#òûé (äuõú) fol. 21, 18. Ez utóbbi szóban az óhitűek hevesen 

ellenzik a й betű használatát a святый ‘szent’ szóban, amelyet „fél-

névnek” tartanak, mintha „Iván helyett [lekicsinylően – H. I.] Vány-

ka” lenne (Uszpenszkij 1988: 347). Megjegyezzük, hogy az Ap44k 

Apostol eredeti, korrektúrázatlan szövegében, azaz a Moszkvában, 

1648-ban kiadott Apostolban, már szórványosan szerepel a й betű: 

áëàægííûé fol. 4 об. ‚ ãàëèëgéñêà fol. 3 об.‚ ìîgé fol. 222 stb., de 

általánossá csak az új, 1653-as kiadástól kezdődően válik. 

Az itt tárgyalt korrekciók jelentős része a második délszláv hatás 

regenerálásának tekinthető, amely a délnyugat-orosz szerkesztésű egy-

házi szlávot használja átadó nyelvként. Ide tartoznak a következő tí-

pusú korrekciók is: (*dj >) ж → жд. v.ö.: ïðgæg → ïðgæäg fol. 30v., 

32; ðàæà#ñ# → ðàæäà#éñ# fol. 99. A íàägæþ forma, fol. 18v, 

megmaradt változtatás nélkül, ám a moszkvai 1671-ben kiadott Apos-

tol megfelelő helyén (valószínűleg figyelmesebb szerkesztőmunkának 

köszönhetően) már a íàägæäu forma található. 
A határozószók és a melléknevek megkülönböztetése céljából a ha-

tározószók végén az w, a melléknevek végén pedig az î betű használa-

tára törekszenek, vö.: èñòèííw åñòü è íhñòü ëîæíw → èñòèííî 

åñòü è íhñòü ëîæíî fol. 18. 
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 Az esethomonímiát, például a melléknévragozás Instr. Sing.=Dat. 

Plur. kiejtésbeli egybeesését helyesírásilag és grafikailag differenciál-

ják. A keménység–lágyság szempontjából pár nélküli mássalhangzók 

után egyes számban è kettős és többes számban û betűt írnak: v.ö.: 

(âàìú,) âhðuþùèì → âhðuþùûìú fol. 21v.; õîä#ùèìú → 

õîä#ùûìú fol. 39v. 

 Az egyes szám 2. személyű egyszerű praeteritum igealakokat a 

perfectum alakjaival helyettesítik, míg a 3. személynél megmarad az 

egyszerű praeteritum (az aoristos, ill. imperfectum). Ily módon 

kiküszöbölik a 3. és 2. személy homonímiáját, amely máskülönben 

több évszázadon át nem „zavart” senkit, csak később, a grammatikai 

szemlélet elterjedésével kezdték el a könyvek szerkesztői bevezetni a 

szóban forgó változtatásokat. Ennek egyik fő oka az volt, hogy az 

egyházi szláv grammatikák számára mintát adó görög paradigmában 

az egyes számban mindhárom személy igealakja különbözött egymás-

tól (vö. Успенский 1988: 180–201). Az Ap44k korrekciói is ezt a tö-

rekvést mutatják: ñò#æà → ñò#æàëú gñè fol. 270. 

 A görög hatással magyarázzák a мой és a твой névmások beveze-

tését a свой helyén (Успенский 1988: 361): (áëèæí#ãw) ñâîgãw → 

òâîgãw fol. 100; (ñïàñè ãîñïîäè ëþäè) ñâî# → òâî# fol. 215v. 

 Végezetül álljon itt egy olyan példa, ami dogmatikai vonatkozásai 

miatt különösen nagy jelentőséggel rendelkezik. A naptári utasításokat 

tartalmazó fejezetben az eredeti formában Eäèíîðîäíûé ñûíú ñëîâî 

áîæ¿g kifejezést kibővítik egy è kötőszóval: ...ñûíg è ñëîâg... (fol. 

245, 248 stb.). Ez szó szerint megfelel a görög változatnak: Ὁ 

μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, (ἀθάνατος ὑπάρχων) [Istennek 

Egyszülött Fia és Igéje]. Az 1660-as években az óhitűek hevesen tilta-

koznak ez ellen: Lázár pap úgy véli, hogy az és kötőszó hozzáadásával 

az Isten Fiát és az Istene Igéjét két személyre választották szét, ez pe-

dig eretnekség (vö.: Успенский 1988: 371). Tudomásunk szerint a 

moszkvai liturgikus könyvekben ez a forma az Ap44k példányban je-

lenik meg először. 

 Az 1640-es években – a délnyugat-orosz és a modern görög tudo-

mányhoz való viszony megváltozásával, illetve annak a gyakorlati le-

hetőségnek a felismerésével, hogy a Moszkvai Oroszország az egyete-

mes ortodoxia központjává válhat – elkezdődött egy új típusú kultúra 
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elsajátításának folyamata. A teológiai és polemikus irodalom kiadása 

után az új szemlélet átterjed a liturgikus könyvekre is. A kutatók egy 

része úgy véli, hogy Nikon pátriárka számára a könyvek revíziója csu-

pán „múló véletlen volt, amely logikusan következett fő gondolatá-

ból” (Карташев 1991: 147). Ezt a talán némileg kategorikus tézist a 

cikkünkben vizsgált korrektúrázott Apostol részben megerősíti. Mint 

fentebb megjegyeztük, a szerkesztés még Nikon pátriárka nélkül kez-

dődött, de már előrevetíti a Nikon és a Nikon utáni javítások főbb 

nyelvtani és szövegbeli korrekcióinak irányát és konkrét megvalósulá-

sát. Az Ap44k példány a legkorábbi szemléletes példája a moszkvai 

korrektorok, szpravscsikok azon törekvésének, hogy szintetikusan 

egységesítsék a liturgikus könyvek nyelvét a Meletij Szmotrickij 

Grammatikájában kifejtett új szemlélet és a görög nyelv és szövegek 

tekintélyére való támaszkodás szellemében. 
 

Rövidítések: 

RGADA = Az Oroszországi Állami Levéltár Ősarchívuma [Российский 

государственный архив древних актов] 

BMST/SPK = [БМСТ/СПК] Moszkvai Szinódusi Nyomda Könyvtára/ Ős-

nyomtatványok gyűjteménye [фонд Библиотеки московской синодальной 

типографии/старопечатные книги] 

Ap44k = RGADA-BMST/SPK 44. sz. korrektúrázott Apostol 

M = Moszkva 

K = Kijev 
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Summary 

The paper deals with the circumstances of the edition process of the Apostle, 

printed in Moscow in 1653, using the text corrections and marginalia of its 

typographical original proof copy, i. e. the unique copy of the Apostle, 

published in Moscow in 1648, which can be found in the funds of the 

Russian State Archive of Old Acts in Moscow. The analysis is carried out in 

the broader context of the normalization, carried out in the preparation of the 

new editions of service books in Moscow in the mid-17th century. It is shown 

in the paper that the role of Patriarch Nikon in the revision bearing his name 

was not as decisive as it is generally believed. The paper points out the 

specific features of the linguistic and cultural situation in which the book 

revisors worked. Certain changes in the graphic and orthographic as well as 

morphological norms of the Standard Church Slavic language are examined 
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as they are reflected in the corrections of the proof copy. The proof copy of the 

Apostle (Moscow 1648k [k=corrected]) can be regarded as the forerunner of the 

subsequent book revision including even theological aspects. 

 

Резюме 

В статье рассматриваются обстоятельства процесса издания Апостола, 

напечатанного в Москве в 1653 году на материале текстовых исправле-

ний и маргиналий его типографского оригинала – уникального экзем-

пляра Апостола, изданного в Москве в 1648 году, хранящегося в Рос-

сийском государственном архиве древних актов в Москве. Анализ про-

водится в более широком контексте нормализации, проведенной при 

подготовке новых изданий богослужебных книг в Москве середине 

XVII века. В работе показано, что роль патриарха Никона в книжном 

исправлении, носящем его имя, была не столь решающей, как принято 

считать. В статье отмечаются особенности языковой и культурной си-

туации, в которой работали редакторы-справщики. Рассматриваются не-

которые изменения графических и орфографических, а также морфоло-

гических норм стандартного церковнославянского языка, отраженные в 

исправлениях корректурного экземпляра. Корректурный или «кавыч-

ный» экземпляр Апостола (Москва 1648k [k=корректурный, «кавыч-

ный»]) может рассматриваться как предвестник последующей «книж-

ной справы», включая даже богословские аспекты. 
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GRAFIJSKA TRADICIJA HRVATSKIH VJERSKIH 

TEKSTOVA U SREDNJEM VIJEKU 

 

Előd Dudás 

 

 
Srednji vijek u Hrvata 

1. Pokrštavanje i počeci pismenosti 

Srednjovjekovnu su hrvatsku kulturu obilježavale trojezičnost i tro-

pismenost. To je bila prirodna posljedica položaja Hrvata, jer su u 7. 

stoljeću naseljavali područje koje se nalazi na sjecištu zapadnog i is-

točnog svijeta i kulture. Ta je činjenica određivala razvoj kulture i po-

litičke povijesti te je utjecala na proces pokrštavanja (Hercigonja 

1994: 10). Pokrštavanje Hrvata vjerojatno je trajalo stoljećima. Prvi 

pokušaji bili su već u 7. stoljeću poslije njihova dolaska u novu domo-

vinu iako ih je intenzivnije i sustavnije pokrštavanje zahvatilo tek po-

četkom 9. stoljeća, kada su došli pod franačko vrhovništvo (Herci-

gonja 1994: 11). Posredovanjem su se Franaka dakle priključili Rimu i 

zapadnoj crkvi, što je značilo i upoznavanje latinske kulture te latins-

kog jezika i grafije. Osim toga hrvatsko su srednjovjekovlje obogaći-

vali i drugi utjecaji koji nisu dolazili s kršćanskog zapada, a stoljećima 

su određivali njegov razvoj. 

2. Trojezičnost 

Trojezičnost je značajno obilježje hrvatske srednjovjekovne kultu-

re. Trojezičnost u ovom slučaju znači uporabu triju jezika: latinskog, 

crkvenoslavenskog i hrvatskog. Latinski ne zahtijeva previše objašnje-

nja, zato što je stoljećima bio jezik zapadne crkve i obrazovane elite 

stoljećima, stoga je imao svoj prestiž i primarnost u pismenosti u na-

rodâ zapadne i srednje Europe.  

Crkvenoslavneski se jezik razvio iz staroslavenske ćirilometodske 

tradicije. Poznate su njegove različite redakcije koje se smatraju regio-

nalnim inačicama toga jezika. Te inačice odražavaju utjecaj lokalnih 

jezika i obilježava ih udio lokalnih elemenata (Mihaljević 2009: 286). 

U slučaju hrvatske redakcije to prije svega znači utjecaj čakavskog 

narječja (Hercigonja 1994: 65). Crkvenoslavensko je razdoblje u 
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Hrvata trajalo do 1561. g., kada je tiskana posljednja knjiga hrvatske 

inačice crkvenoslavenskoga jezika (Mihaljević 2009: 286). 

Treći je jezik pismenosti bio narodni jezik Hrvata, najprije čakav-

sko narječje, a kasnije i štokavsko i kajkavsko narječje također. 

3. Tropismenost 

Pod tropismenošću se dakako podrazumijeva primjena triju pisa-

ma. Primarnost je imala glagoljica koja se upotrebljavala u hrvatskoj 

pismenosti od njezinih početaka te je prevladavala sve do 16. stoljeća. 

Prvo slavensko pismo do Hrvata je došlo za vladavine Branimira 

(Hercigonja 1994: 27), a proširilo se poslije smrti Metoda, kada je je-

dan dio njegovih učenika našao utočište u srednjovjekovnoj hrvatskoj 

državi. Glagoljicom je pisan i prvi hrvatski jezični spomenik, tj. Baš-

ćanska ploča (oko 1100. g.), a bila je njegovana i u sljedećim stolje-

ćima kada ju je već promijenila ćirilica, i to u čitavom slavenskom 

svijetu. Proširena je bila u Istri, na Kvarneru, Lici i Dalmaciji te na 

otocima. Njezina se uporabna prevaga u srednjovjekovnoj pismenosti 

može objasniti s time što je pokrivala sve funkcionalne slojeve tadaš-

nje pismovne produkcije (Žagar 2009: 146). Treba istaknuti i to da je 

čakavština u pisanu praksu ušla posredstvom glagoljice. Prvo slaven-

sko pismo stoga ima neizbrisivu važnost u razvoju hrvatske pisme-

nosti i kulture uopće. 

Uz glagoljicu se od 11. stoljeća upotrebljavala i ćirilica, odnosno 

njezina zapadna inačica koja se zove bosančica. Proširena je bila u 

južnoj Dalmaciji i južnije od nje, tj. na prostoru Duklje, Zete, Huma i 

Bosne (Žagar 2009: 188–189). Ćirilica je k Hrvatima došla s juga, naj-

vjerojatnije iz smjera Makedonije (Žagar 2009: 193). Najstariji je 

hrvatski ćirilički rukopis Povelja Kulina bana iz 1189. g., a najvažniji 

spomenik jest Povaljska listina iz 1250. g. 

Latinica je bila treće pismo koju su upotrebljavali Hrvati u sred-

njem vijeku. Ako se govori o hrvatskoj pismenosti, onda primarnost 

pripada glagoljici, a u slučaju pismenosti na bilo kojem jeziku to ne 

vrijedi, jer se u latinskoj pismenosti hrvatskog srednjovjekovlja pojav-

ljuje već od druge polovice 9. stoljeća (Trpimirova darovnica iz 852. 

g.). Latinska se pismenost njegovala u benediktinskim i drugim samo-

stanskim i katedralnim skriptorijima u Zadru, Splitu, na Rabu i Osoru 

(Hercigonja 1994: 42). Međutim prvi latinični spomenici hrvatske pis-
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menosti potječu tek iz 14. stoljeća, kada su se glagoljica i ćirili-

ca/bosančica upotrebljavale već stoljećima. Unatoč tomu latinica se 

tijekom 15. stoljeća proširila na čitavom hrvatskom jezičnom području 

(Vince 1978: 72) i polako preuzimala vodeću ulogu glagoljice u hrvat-

skoj pismenosti te ju je naposljetku i istisnula. 

U nastavku se opisuje razvoj latinice u Hrvata u srednjem vijeku te 

se prikazuje grafijska tradicija najstarijih hrvatskih latiničnih spomeni-

ka. 

 

Latinica u Hrvata 

1. Općenito o latinici u Hrvata 

Povijest i razvoj latinice bili su u tijesnoj vezi s crkvom i crkvenim 

životom u europskih naroda, odnosno u vezi s izgovorom određenih 

latinskih glasova (Vince 1978: 73; Hadrovics 1994: 8). Taj se izgovor 

naime razlikovao ovisno o jeziku i tradiciji, a u slučaju hrvatskog jezi-

ka čak i o pokrajini. Hrvatsku je srednjovjekovnu latinicu karakterizi-

rala uporaba više grafema za označavanje istoga fonema. To nije bilo 

znakovito samo za hrvatsku nego i za talijansku i mađarsku srednjo-

vjekovnu grafiju, koje su pak znatno odredile razvoj latinice u Hrvata. 

Hrvatskom jeziku je najveću teškoću predstavljalo označavanje 

onih fonema koji ne postoje u latinskome jeziku. To su bili suglasnici: 

/ts/, /ʧ/, /ć/, /đ/, /ʤ/, /ʎ/, /ɲ/, /s/, /ʃ/, /z/, /ʒ/ i samoglasno /r/. Ta se po-

teškoća nastojala prevladati na različite načine, primjerice uporabom 

dijakritičkih znakova ili kombinacijom više slova, a tako su nastali 

dvoslovi i troslovi. Dijakritički su se znakovi najčešće rabili za ozna-

čavanje palatalnih suglasnika (Moguš 1993: 29). Unatoč tomu razvid-

na je tendencija prema monografskim rješenjima (Moguš 1993: 28), tj. 

prema tomu da jedan znak označi jedan fonem. Takav sustav obilježa-

va glagoljicu i ćirilicu/bosančicu, u kojima jedan znak/grafem pred-

stavlja jedan fonem. 

Najvažnije je obilježje srednjovjekovne latinice svakako bila 

dvojna tradicija koja se smatra prirodnom posljedicom političke, gos-

podarske i crkvene podijeljenosti srednjovjekovne Hrvatske. Razvila 

su se dva sustava latinične grafije, tj. dvije tradicije (južna i sjeverna) 

koje je obilježavao različiti izgovor crkvenog latinskog jezika. 
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2. Južna tradicija 

U Primorju, Dalmaciji i na otocima bio je očit talijanski utjecaj, jer 

je riječ o područjima koja su stoljećima bila u neposrednome dodiru s 

Talijanima i Mletačkom Republikom. Na tom području visoko je sve-

ćenstvo bilo talijanskog podrijetla, dok su niži svećenici svi bili hrvat-

skog porijekla premda su dobro poznavali i talijanski jezik (Hadrovics 

1994: 9). Iz jakog talijanskog crkvenog utjecaja slijedi da je izgovor 

latinskog jezika pratio talijansku tradiciju, što je utjecalo i na razvoj 

latinice na jugu. Talijansku tradiciju izgovora prikazuje promjena la-

tinskih suglasničkih skupova /-gn-/ i /-sc-/: lat. /-gn-/ → tal. /ɲ/; hrv. 

/ɲ/, npr. lat. regnum ʼkraljevina, kraljevstvoʼ → tal. regno; hrv. 

renjum; lat. /-sc-/ → hrv. /ʃ/, npr. lat. descendo ʼsići, silazitiʼ → hrv. 

dešendo (Hadrovics 1994: 9). 1. tablica prikazuje grafeme južne tradi-

cije (usp. Hadrovics 1994: 10–11). 

 

1. Tablica 

Grafemi južne tradicije 

 

fonem grafemi 

/ʦ/ z, ç 

/ʧ/ c, ci, ç 

/ć/ cch, ch, chi, chy 

/đ/ g, gi 

/ʤ/ g, gi 

/ʎ/ gl, gli 

/ɲ/ gn, gni 

/s/ s, ſ, ss, ſſ 

/ʃ/ sc, ſc, s, ss, sci 

/z/ s, z 

/ʒ/ x, s, z 

 

3. Sjeverna tradicija 

Tradicija je bila sasvim drugačija na sjevernom dijelu srednjovje-

kovne Hrvatske, to jest na području Zagrebačke biskupije koju je os-

novao kralj sv. Ladislav oko 1094. godine. Na tom području uočljiv je 

utjecaj mađarskog izgovora latinskih glasova umjesto talijanskog. U 
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srednjovjekovnom su mađarskom jeziku lat. /s/ izgovarali kao [ʃ], a u 

međusamoglasničkom položaju i rjeđe na početku riječi kao [ʒ], npr. 

lat. sanctus ʼsvetacʼ > mađ. sanktus > hrv. šanktuš; lat. rosa ʼružaʼ > 

mađ. rózsa > hrv. roža, lat. synagoga ʼsinagogaʼ > mađ. zsinagóga > 

hrv. žinagoga. Naravno, mađarska se izgovorna inačica latinskog /s/ 

odražava i u latinskim imenima i posuđenicama,  npr. lat. Moses > 

mađ. Móses [Mo:ʒeʃ] > hrv. Možeš, lat. Kaifas > mađ. Kaifas > hrv. 

Kaifaš, lat. fundus > mađ. fundus > hrv. funduš, lat. patronus > mađ. 

patrónus > hrv. patronuš (Hadrovics 1977: 15)108.  

 
2. Tablica 

Grafemi sjeverne tradicije 

 
fonem grafemi 

/ʦ/ ch, cz 

/ʧ/ ch, cs, cſ, ts, tſ 

/ć/ ch 

/đ/ gy, gi, dy, dgy 

/ʤ/ gy, gi, dy, dgy 

/ʎ/ ly, li 

/ɲ/ ny, ni 

/s/ z, sz, ſz 

/ʃ/ s, ſ, ss, ſſ 

/z/ z 

/ʒ/ s, ſ 

 

Poznata je i činjenica da je Zagrebačka biskupija bila pod nadzo-

rom Ostrogonske, kasnije Kalačke nadbiskupije, što znači da su i litur-

gijske knjige do Hrvata stizale mađarskim posredovanjem, a tako je 

naravno bila prihvaćena i mađarska izgovorna inačica latinskih glaso-

va. Time je također bio osiguran utjecaj srednjovjekovnog mađarskog 

 
108 Ovaj se rad nalazi u rukopisnoj ostavštini akademika Lászla Hadrovicsa 

na Katedri za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Loránda 

Eötvösa u Budimpešti. Riječ je o izlaganju koje je profesor predstavio na me-

đunarodnom znanstvenom skupu održanom od 8. do 11. studenog 1977. g. u 

Veneciji. 
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latiniteta. 2. tablica prikazuje grafeme sjeverne tradicije (usp. Hadro-

vics 1994: 11). 

Temeljne razlike između dviju tradicije prikazuje 3. tablica. 

 

3. Tablica 

Usporedba grafema dviju tradicije 

 
fonem grafemi – južna 

tradicija 

grafemi – 

sjeverna tradicija 

/ʦ/ z, ç ch, cz 

/ʧ/ c, ci, ç ch, cs, cſ, ts, tſ 

/ć/ cch, ch, chi, 

chy 

ch 

/đ/ g, gi gy, gi, dy, dgy 

/ʤ/ g, gi gy, gi, dy, dgy 

/ʎ/ gl, gli ly, li 

/ɲ/ gn, gni ny, ni 

/s/ s, ſ, ss, ſſ z, sz, ſz 

/ʃ/ sc, ſc, s, ss, sci s, ſ, ss, ſſ 

/z/ s, z z 

/ʒ/ x, s, z s, ſ 

 
Ove dvije tradicije stoljećima su karakterizirale hrvatsku latiničnu gra-

fiju. U 18. stoljeću nastao je mješoviti slavonski sustav koji je crpao iz 

obiju tradicija, a jedinstvena je latinična tradicija nastala tek u 19. stol-

jeću, kada je Ljudevit Gaj 1830. g. objavio svoj pravopis. 

 

Najstariji latinični spomenici 

Počeci uporabe latinice povezani su s južnom tradicijom jer su prvi 

latinični tekstovi nastali u srednjoj Dalmaciji, točnije na području iz-

među Zadra i Splita. Prvi hrvatski tekst koji je pisan latinicom jest Red 

i zakon od primljenʼja na dil dobroga činjenʼja sestar naših reda sve-

toga otca našega Dominika u Zadru iz 1345. g. Iz druge polovice 14. 

stoljeća potječu spomenici Šibenska molitva, Korčulanski lekcionar, 

Žića svetih otaca i Cantilena pro Sabatho iz 1385. godine. Svi su ti 

tekstovi vjerski iako obuhvaćaju različite aspekte vjerskog života i 

čine korpus najstarijih hrvatskih latiničnih tekstova. U nastavku rada 
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podrobnije će se govoriti o spomenicima Red i zakon, Šibenska molit-

va i Cantilena pro Sabatho. 

 

1. Red i zakon (1345) 

Najstariji sačuvani hrvatski latinični spomenik ima 62 retka, pisan 

je goticom i nalazi se u latinskom rukopisnom zborniku (Malić 1977: 

59; Žagar 2009: 140). Latinica je dakle upravo u njemu prvi put primi-

jenjena radi zapisivanja hrvatskog teksta. Grafijski sustav spomenika 

zrcali dobro znanje suvremene talijanske grafije (Malić 1977: 65), a 

upotrijebljena su 23 slova (Žagar 2009: 141). Talijanski se utjecaj od-

ražava u uporabi grafema 〈ç〉, 〈ci〉, 〈chi〉, 〈gl〉, 〈gn〉 i 〈z〉. Ovi su grafe-

mi bili sastavnice južne tradicije.  

Grafem 〈ç〉 za označavanje fonema /ʦ/ pojavljuje se tek u starijim 

hrvatskim spomenicima i vjerojatno je južnofrancuskog podrijetla, a u 

hrvatsku je grafiju dospio sjevernotalijanskim posredovanjem (Hadro-

vics 1994: 11). 

Grafem 〈ci〉 za /ʧ/ i grafem 〈chi〉 za /ć/ talijanskog su podrijetla. 

Talijanskog su podrijetla i grafemi 〈gl〉 i 〈gn〉. Njihova upotreba pot-

puno prati talijanski način označavanja fonema /ʎ/ i /ɲ/. Zanimljiva je 

uporaba grafema 〈z〉 za označavanje fonema /ʒ/ jer je to obilježje tek 

najstarijih hrvatskih tekstova (Hadrovics 1994: 10). 

2. Šibenska molitva (druga polovica 14. stoljeća)  i Cantilena pro 

Sabatho (1385) 

Šibenska se molitva smatra najstarijim spomenikom hrvatskog 

pjesništva (Lukács 2008: 90). Tekst se nalazi u latinskom rukopisnom 

zborniku u franjevačkom samostanu u Šibeniku (Malić 1973: 82). Au-

tor molitve je franjevac Pavao Šibenčanin/Paulus de Sibinico, koji je 

prepisivač i pasionske pjesme Cantilena pro Sabatho iz 1385. g. Ovaj 

vrijedni hrvatski spomenik otkrio je András Vízkelety u jednom la-

tinskom zborniku u mađarskoj Nacionalnoj knjižnici Széchényi u Bu-

dimpešti. Pjesmu je hrvatskoj znanosti predstavio mađarski kroatist 

László Hadrovics (v. Hadrovics 1984), a u novije je vrijeme njezino 

mjesto i ulogu u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti istraživao 

István Lukács (Lukács 2008: 86–98). 

Grafijski je sustav ovih dvaju spomenika manje dosljedan i slože-

niji nego u spomeniku Red i zakon (Malić 1973: 99). S jedne se strane 
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upotrebljava manje grafema, a zbog čega jedan grafem označava više 

fonema. S druge strane nedostaju grafemi spomenika Red i zakon koji 

odražavaju talijanski utjecaj. Jedino se grafem 〈ç〉 za označavanje fo-

nema /ʦ/ poklapa sa sustavom Reda i zakona. Ta se obilježja mogu za-

mijetiti i o grafijskom sustavu spomenika Cantilena pro Sabatho. Dru-

gim riječima upravo iznesene nedosljednosti potvrđuju činjenicu da je 

oba teksta zapisala ista ruka. 

 

Zaključak 

Hrvatsko srednjovjekovlje karakterizirale su trojezičnost i tropis-

menost. Glavno je obilježje hrvatske srednjovjekovne književnosti tro-

pismenost što podrazumijeva uporabu triju pisama, tj. glagoljice, ćiri-

lice/ bosančice i latinice. Primarnost pripada glagoljici, a malo kasnije 

pojavljuje se i ćirilica kao drugo pismo hrvatske pismenosti, a polovi-

com 14. stoljeća i latinica. Glavno je obilježje latinice u Hrvata bila 

dvojna tradicija koja je odredila njezin razvoj sve do pojave Gajeva 

pravopisa iz 1830. g. Najstariji hrvatski latinični spomenici potječu iz 

14. stoljeća i povezani su s južnom tradicijom. Red i zakon najstariji je 

hrvatski latinični spomenik, koji svjedoči o dobrom poznavanju suvre-

mene talijanske grafijske tradicije, što se pak očituje u uporabi pojedi-

nih grafema talijanskoga podrijetla. Šibenska molitva i Cantilena pro 

Sabatho također su nastale u 14. stoljeću iako su složenije i manje 

dosljedne od prvog spomenika te u njima nedostaju talijanski grafemi. 

Korpus latiničnih spomenika postaje bogatiji tek od 15. stoljeća, kada 

se latinica u Hrvata proširila na znatno većem području te je počela 

preuzimati ulogu dotad nadmoćne glagoljice. 

 
Literatura 

Hadrovics, L. 1977, Gemeinsame Traditionen der Latinität in Ungarn und 

Kroatien. Budapest, 1977. [Rukopis.] 

Hadrovics, L. 1984, Das altkroatische Passionslied. Studia Slavica Hung. 30., 

8–37. 

Hadrovics, L. 1994, Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz. 

Hadrovics László válogatott írásaiból./Hilfsbuch zu slavistischen Semi-

narübungen Ausgewählte Schriften von László Hadrovics. Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó. 



302 

 

Hercigonja, E. 1994, Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovje-

kovlja. Zagreb: Matica hrvatska. 

Lukács, I. 2008, Passióhagyomány a horvát irodalomban. Budapest: ELTE 

BTK Szláv Filológiai Tanszék. 

Malić, D. 1973, Šibenska molitva (filološka monografija). Rasprave Instituta 

za jezik JAZU II., Zagreb, 81–192. 

Malić, D. 1977, Red i zakon zadarskih dominikanki iz 1345. Rasprave 

Instituta za jezik JAZU III., Zagreb, 59–128. 

Mihaljević, M. 2009, Hrvatski crkvenoslavenski jezik. In: Damjanović, S. 

(ed.), Povijest hrvatskoga jezika. I. knjiga: srednji vijek. Zagreb: Društvo 

za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 283–349. 

Moguš, M. 1993, Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Globus. 

Vince, Z. 1978, Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: SNL. 

Žagar, M. 2009, Hrvatska pisma u srendjem vijeku. In: Damjanović, S. (ed.), 

Povijest hrvatskoga jezika. I. knjiga: srednji vijek. Zagreb: Društvo za 

promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 107–219. 

 
Summary 

Paper presents the spelling tradition of medieval Croatian religious texts. The 

beginnings of Croatian writing, as with all European nations, can be traced to 

the Christianisation. Christianity meant not only learning about the new 

religion, but also learning about the Latin language and culture, as well as 

writing with Latin scripts. The Croatian Middle Ages were characterized by 

the use of trilingualism and three writing systems. By trilingualism we mean 

Latin, Church Slavic and Croatian. The three writing systems are Glagolitic, 

Cyrillic, and Latin. The paper focuses on the Latin tradition, including its 

initial stages. It presents the dual tradition of Latin writing, as well as the 

oldest Latin language monuments. It examines in detail the use of grapheme 

in the texts Red i zakon and Prayer from Šibenik. The most important 

conclusion is that the oldest Croatian corpus written in medieval Latin letters 

follows the grapheme use of the southern tradition. 

 

Rezümé 

A tanulmány a középkori horvát vallásos szövegek helyesírási hagyományát 

mutatja be. A horvát írásbeliség kezdetei, mint minden európai népnél, a ke-

reszténység felvételével hozhatók összefüggésbe. A kereszténység nem csak 

az új vallás megismerését, hanem egyben a latin nyelv és kultúra, valamint a 

latin betűs írás megismerését is jelentette. A horvát középkort a háromnyel-

vűség és három írásrendszer használata jellemezte. Háromnyelvűség alatt a 

latin, az egyházi szláv és a horvát nyelvet értjük. A három írásrendszer pedig 
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a glagolita, a cirill és a latin betűs írás. A dolgozat elősorban a latin betűs ha-

gyományt állítja előtérbe, annak is a kezdeti szakaszait. Bemutatja a latin 

betűs írás kettős hagyományát, továbbá a legrégibb latin betűs nyelvemléke-

ket is. Részletesen a Red i zakon és a Šibeniki ima című szövegek graféma-

használatát vizsgálja meg. A legfontosabb következtetés, hogy a legrégebbi 

középkori latin betűkkel írott horvát korpusz a déli hagyomány grafémahasz-

nálatát követi. 
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A ČABIANSKY KALENDÁR ÉS AZ EVANGELIČANSKI 

KALENDAR KÖZÖS CENTENÁRIUMA 

 

Rágyanszki György 

 

 
Bevezetés 

A történelmi Magyarország felbomlása után eltérő okokból jelentős 

mértékben megváltozott a Muravidéken élő szlovén és a Békés me-

gyei szlovák evangélikusok helyzete. A trianoni békeszerződés 1920-

as aláírásáig a két nemzetiség evangélikus gyülekezetei a Magyaror-

szági Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház szervezeté-

hez tartoztak. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalapítása utána a 

muravidéki szlovén evangélikusok kiváltak a Dunántúli evangélikus 

egyházkerület Vasi Közép egyházmegyéjéből és 1922. február 2-án 

hivatalosan is megalapították önálló egyházukat, a Muravidéki Evan-

gélikus Esperességet. Az új esperességnek sikerült megőriznie autonó-

miáját, ugyanis a protestáns egyházak kérdése a jugoszláv egyházpoli-

tikán belül marginálisnak számított. Franc Kuzmič szerint: „az állami 

hatalom először nem mutatott különösebb érdeklődést aziránt, hogy 

egységes evangélikus egyházat hozzon létre, hiszen így is három jól 

szervezett és erős felekezete volt (katolikus, pravoszláv és muszlim). 

Az állam ezért nagyobb figyelmet szentelt a nemzeti kérdéseknek, hi-

szen az új állam egymástól különböző nemzeteket foglalt magában, 

melyeknek nem volt közös történelmük” (Kuzmič 2006: 184). 

Habár a jugoszláv vezetés az oktatás területén a központi szlovén 

irodalmi nyelvet tette kötelezővé, a Muravidéki Evangélikus Esperes-

ség az igehirdetés és kiadói tevékenysége során megőrizhette a mura-

vidéki szlovén irodalmi nyelvet, amelyre vendszlovén nyelvként hivat-

koztak (a vend kérdésről bővebben lásd: Angyal 1996: 70–104). A 

történelmi Magyarország területén nem jelent meg szlovén nyelvű 

evangélikus periodika. Az első muravidéki szlovén kalendárium a ka-

tolikus Nájszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendár za lüdsztvo 

(1904–1944) volt, amely 1928-tól Kalendar srca Jezušovoga (Jézus 

legszentebb szíve nagykalendárium az emberiségért, majd Jézus szíve 

kalendárium) címen jelent meg. Az első evangélikus kalendáriumot 
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Kováts István muraszombati evangélikus lelkész, az egyházmegye ké-

sőbbi esperese állította össze. Kováts Luther Kalendarija (Luther ka-

lendárium) 1920-ban jelent meg. A Muravidéki Evangélikus Esperes-

ség 1923 és 1941 között minden évben kiadta az Evangeličanski ka-

lendar (Evangélikus kalendárium) periodikát. A kalendárium későbbi 

főszerkesztői Luthar Ádám battyándi (Puconci) evangélikus lelkész és 

Fliszár János tótkeresztúri (Križevci) tanító volt. 

A muravidéki szlovénekkel ellentétben a Békés megyei szlovák-

ságnak nem kellett új evangélikus egyházat alapítania. A Békés me-

gyei szlovák gyülekezetek a Bányai Evangélikus Egyházkerület Arad-

Békési, Csanád-Csongrádi és Békési evangélikus egyházmegyéjéhez 

tartoztak. Az első világháborút követően pár egyházközség (Nagylak 

és környéke) Romániához került, többségük továbbra is a Bányai 

evangélikus egyházkerület fennhatósága alatt működött. A Bányai 

evangélikus egyházkerület több szlovákok lakta egyházmegyéjét is el-

vesztette (zólyomi és turóci gyülekezetek), a békés megyei szlovák ér-

telmiség számára problémássá vált fenntartani korábbi szlovák evan-

gélikus kapcsolati hálóját, az evangélikus hívek között nem tudták for-

galmazni a Csehszlovákiában megjelent egyházi periodikákat és litur-

gikus kiadványokat, amelyek politikai okokból is problémásak lehet-

tek volna a két világháború közötti Magyarországon. 

A problémát Szeberényi János Zsigmond békéscsabai lelkész és es-

peres többek között egy új kalendárium kiadásával kívánta orvosolni. 

A Čabiansky kalendár (Csabai kalendárium) első száma a muravidéki 

Luther kalendarihoz hasonlóan 1920-ban jelent meg. A Čabiansky ka-

lendárnak 1948-ig összesen 28 száma látott napvilágot. A kalendá-

rium szerkesztői zömében evangélikus lelkészek voltak. Szeberényi 

Lajos Zsigmond volt a kalendárium első főszerkesztője. Mellette szer-

kesztőként közreműködött Morhács Márton budapesti lelkész, Michal 

Francisci békéscsabai lelkész (1936-tól főszerkesztő), és Linder Lász-

ló erzsébethelyi lelkész. A szerkesztőség jellemzően békéscsabaiakból 

állt, de több külsős munkatárssal is együttműködtek a környékbeli te-

lepülésekről. A kalendáriumot leginkább Békéscsabán és a város von-

záskörzetében olvasták, de nógrádi és tatabányai előfizetőkről is ma-

radtak fenn források (Tušková 2021: 38–40). 
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A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a 2020-ban centenáriu-

mukat ünneplő szlovák Čabiansky kalendár és szlovén Evangeličanski 

kalendar periodikák keletkezéstörténetét, a két kalendárium szerkezeti 

felépítését és rendszeresen visszatérő tartalmi elemeit. A kiadványok 

közötti hasonlóságok és különbségek felvázolása mellett részleteseb-

ben elemezzük a szlovák és szlovén kiadvány hangtani, alaktani és le-

xikális sajátosságait is. 

 

A kalendáriumok szerepe a népi művelődésben 

A kalendáriumok könyvtudományi szempontból szabálytalanul 

megjelenő periodikának számítanak. Tipológiai szempontból formai 

és tartalmi jellemzőik alapján lehetnek: 1. szabálytalan könyvszerű pe-

riodikák, 2. periodikus kötetek, almanachok és évkönyvek, 3. éves je-

lentések, 4. sematizmusok (adattárak) és direktóriumok. Az egyes altí-

pusok között nagy az átjárhatóság, hiszen nem húzhatunk minden 

esetben éles határt az évkönyvek, a kalendáriumok és az almanachok 

műfaja között (Kipsová – Vančová – Gešková 1984: 7). 

Az első magyar nyelvű kalendáriumot Székely István történetíró 

készítette 1538-ban Krakkóban. A történelmi Magyarország területén 

a 16. század végén növekedett meg drasztikuson a kalendáriumok szá-

ma. A 17. századból már 150 nyomtatott kalendárium maradt fenn. Az 

első kalendáriumok megjelenésükkor még a műveltebb néprétegek kö-

rében is népszerű nyomtatott naptáraknak számítottak, azonban a 

nyomtatott könyvek terjedésével és a tudomány fejlődésével a kalen-

dárium műfaja elavulttá vált. A 18. századtól megjelenő kiadványokra 

a néprajztudomány már „ponyvára került népkönyvként tekint” (Kül-

lős 1979: 721–722). 

A Čabiansky kalendár és az Evangeličanski kalendar egyaránt az 

alacsonyabb néprétegek számára készült, azonban kiadójuk a békés-

csabai, illetve a muravidéki evangélikus egyház volt. A két kiadó ke-

resztény értékrendje miatt áltudományos tartalmat nem közöltek. A 

két kalendáriumban rendszeresen jelentek meg egyházi tematikájú 

cikkek (egyháztörténeti és etikai írások, egyházközségek és egyházi 

fenntartású intézmények bemutatása). Mindkét kalendáriumra jellem-

ző, hogy rendszeresen publikáltak egészségmegőrzéssel, mezőgazda-

sági munkálatokkal kapcsolatos ismeretterjesztő cikkeket. A muravi-
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déki és békéscsabai szerkesztők továbbá fontosnak tartották a nyelv-

művelést, amit elsősorban szólások és közmondások gyűjtésével való-

sítottak meg. Michal Francisci az 1934-es Čabiansky kalendárban a 

365 legszebb szlovák közmondást (365 najkrajších slovenských pore-

kadiel) gyűjtötte össze, Fliszár János az 1940 és 1942 között megje-

lent három számban közölt muravidéki szlovén szólás- és közmondás-

gyűjteményt (Príglihe, prílični návučni gôvori, Vküp pobráni po stá-

rom Flisár Jánoši). A frazeologizmusok gyűjtése mellett a Čabiansky 

kalendár szerzői foglalkoztak szlovák helyesírási kérdésekkel, vala-

mint idegen eredetű szavak válogatását és magyarázatát is közölték 

(nyelvművelő tevékenységükről bővebben lásd Tušková 2021: 56–

57). 

A népi kalendáriumokra jellemző volt, hogy a kiadványok két na-

gyobb részből álltak, egy naptári részből és az ún. prognosztikonból. 

A naptári részben kalendáriumi rigmusokat közöltek, a prognosztiko-

non belül jóslással, csillagászattal, jövendöléssel, vásárokkal kapcso-

latos leírások voltak olvashatóak. A Čabiansky kalendár és az Evan-

geličanski kalendar egyházi kiadású kalendáriumként nem közölt a 

keresztény értékrendtől távol álló pogány jóslatokat. A Čabiansky ka-

lendárban csak az időjárásra, mezőgazdasági munkákra vonatkozó ka-

lendáriumi rigmusokat találhatunk. Az Evangeličanski kalendarban 

ezzel szemben rendszeresen feltűnik egy százéves bölcs jós, aki a 

prognosztikon elején versben mondja el a következő évre vonatkozó 

látomásait. A szerkesztők egyedül az 1938-as kalendáriumban nem 

közöltek jóslatot, egy évvel később ezt azzal magyarázták, hogy az 

idős jós elfelejtette beküldeni az 1938. évi jóslatát („Na 1938-to leto je 

Starec zamüdo notri poslati.”). A jóslatok a kiadó szellemiségéhez al-

kalmazkodva nem közölnek valódi jövendöléseket, inkább életmódbe-

li tanácsokat („tanáč dávanje”) fogalmaznak meg, valamint a négy év-

szak természetes körforgásáról és az évszakok sajátos jegyeiről szól-

nak. A jóslatok szerzője gyakran kéri Isten segítségét is. Az alábbiak-

ban közöljük az 1937-es Evangeličanski kalendar jóslatának első 

versszakát szlovén nyelven és magyar fordításban (Evangeličanski ka-

lendar 1937: 37–39). 

.  
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Stô lêt staroga očo pripovedávanje 
 

PREDGOVOR. 
 

Mládo leto je pred dvérmi, stáro je pre-

teklo. 

Mêsecje tirajo lêta nestanoma v edno. 

Za aprilom pride májuš ino za njim jú-

ni, 

Premení se mêsec, vrêmen ino lüdjé 

tüdi. 

'Jesto dnévi lêpi, dobri ino jesto hűdi, 

Právoga blájženstva nega, nenájdeš ga 

nindri. 

Kak je bilô, tak je i dnes, pa tak bô do 

veka, 

Za oblačinov vedrína, prehênjanja nega. 

Bojüvati se vsi mámo, tákši je naš žítek, 

Sprotolêt’ príde na zimô, bô nôvi 

prebítek… 

Li onim je nê preteški žítek, šorš 

neznošen, 

Kí se vűpajo vu Bôgi, i dűh májo 

močen, 

Tej májo vűpanje pridti k-cíli obládno-

sti. 

Prijéti máš tak za delo, tô nesmiš po-

zábsti, 

Samo gedrnost sprevája prav blagoslov 

Boži, 

Manják ino te vtraglívi se nestan’ma 

tôži. 

„Več z-pámetjov, kak z-rokámi“ so erk-

li starišje, 

Té reči si zamerkajte, drági tüvárišje. 

Negáji se lehke sreče, tô ti je moj tanáč, 

Ár je vsáki svoje sreče te nájbôgši 

kováč. 

Bogaj záto čedne rečí, stároga človeka, 

Što si delo prav odprávi, nema skrbí 

nika! 

Zdâ pa, da smo preživeli brige stár’ga 

leta 

I da po naši híž dveraj to nôvo že 

Az új év már itt van az ajtóban, az 

előző év véget ért.  

A hónapok száguldanak, az év változat-

lanul egy.  

Április után május következik, azután 

június,  

Változik a hónap, az idő, de még az 

ember is.  

A napok szépek, jók, de rosszak is, 

Valódi boldogságot nem találsz sehol 

sem.  

Ahogyan régen is volt, úgy van ma is, 

és így lesz örökké,  

Ború után derültség jön. 

Mindannyiunknak harcolnunk kell, 

ilyen az az életünk,  

Tavasz jön a tél után, új élet lesz…  

Csak vele nem nehéz az élet és a sors 

elviselhetetlen,  

Akik bíznak Istenben és lelkük erős,  

Csak ők reménykedhetnek abban, hogy 

diadalmaskodnak.  

El kell fogadnod a munkát, ezt nem 

szabad elfelejtened,  

Csak a szorgalmon van rajta az Úr 

áldása.  

A munkakerülő és a léha folyamatosan 

panaszkodik.  

„Többet ésszel, mint erővel” mondták 

az öregek,  

Ezeket a szavakat jól véssétek az 

eszetekbe, drága társaim.  

Ne bízd magad a könnyű szerencsére, 

ez az én tanácsom feléd,  

Hiszen mindenki saját szerencséjének 

kovácsa.  

Fogadd el ezért az öreg ember bölcs 

szavát,  

Ami munkával elintézhető, azzal sen-

kinek sincs gondja!  
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kloncka: 

Prosimo te oh Gospodne, pomágaj nam 

dale, 

Odpusti nam grehe naše prôt’ tebi včin-

jene; 

Daj nam blagoslov nadale v-etom leti 

mládom, 

Ár; nam li tí dávaš pomôč v-šorša hípi 

drágom! 

Naj te nekuné práha sin z-blôdnim go-

vorênjem, 

Neprestôpi právde tvoje z-ružnim pre-

grešênjem. 

Z-vüpaznov i punim trôštom gléda pred 

príšestna, 

Više vrêdnosti necení zemelska níčest-

na. 

 

Most, hogy megéltük az előző év szo-

morúságát,  

és hogy az új esztendő már a házunk 

kapuján kopogtat:  

Kérünk téged, Urunk, segíts minket to-

vább,  

Bocsátsd meg bűneinket, melyeket elle-

ned vétettünk;  

Add áldásodat ránk az új évben,  

Hiszen te nyújtasz nekünk segítséget a 

sorsfordító időben!  

Ne káromoljon téged gyermeked dőre 

beszéddel,  

ne csúfolja meg igazságodat ocsmány 

bűnnel.  

Reménnyel és bizalommal telve nézz a 

jövendő elé,  

A magasabb értékekhez nem tartozik a 

földi hasztalanság.109 

 
A kalendáriumok nyelvi sajátosságai 

1. Čabiansky kalendár 

A békéscsabai kalendárium nyelvi szempontból innovatív kiad-

ványnak tekinthető. Az alföldi szlovák gyülekezetekben az első világ-

háború előtt csak elvétve jelentek meg a kodifikált szlovák irodalmi 

nyelvi normát követő kiadványok. A kalendárium szerkesztői főleg 

ortográfiai szempontból az ún. Czambeli kodifikációt követik, emel-

lett a Čabiansky kalendárban megjelenő cikkek számos békéscsabai 

szlovák nyelvjárási elemet tartalmaznak.  

 

1.1  Hangtani sajátosságok 

1) A rövid a hang palatális mássalhangzók után a marad: jar, košeľa; 

labiális mássalhangzók után e hanggá változik: staveť, zemenská. 

2) A kemény jer helyén o magánhangzó található: edon, ocot, tody, 

kody. 

3) A labiális mássalhangzók után a rövid nazális ę széles e hangra 

változik: hovedo, Čaben. A hosszú nazális ę magánhangzó ia-vá dif-

tongizálódik: desiati. 

 
109 Saját fordítás. 
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4) A középszlovák nyelvjárásokra jellemző módon megfigyelhető az 

e-a hangváltozás: nahať. 

5) Az l és ľ mássalhangzókat vegyesen ejtik, de írásban tudatosan je-

lölik, robile, kúpile). 

6) Gyakori az m-n hangváltozás: poton, seden. 

7) Protetitkus j hiánya az edon számnévnél, birtokos névmásnál vi-

szont megfigyelhető: jich (Tušková 2021: 139–150). 

 

1.2  Alaktani sajátosságok 

1) A főnévragozásban megfigyelhető genitivus többes számban a 

maszkulinalizáció jelensége: okrem gerendov a deskov. 

2) A középszlovák nyelvjárásokhoz hasonlóan semlegesnem nomina-

tivus és accusativus egyes számban az -ie képző helyett -ia képző van: 

krstenia, obilia. 

3) -e morféma az y >e történelmi hangváltozás helyén: do miske (nő-

nem egyes szám genitivus), krave (nőnem többes szám nominativus és 

accusativus), kostole (hímnem többes szám nominativus és accusati-

vus). 

4) Melléknevek semlegesnemű nominativus morfémája -vo: peknvo, 

smutvo (Tušková 2021: 150–155). 

 

1.3  Lexikális sajátosságok 

1) Bohemizmusok, biblikus cseh elemek: jestli, Pán Bůh. 

2) Hungarizmusok, tükörfordítások: bunda na vyvrat (kifordítható 

bunda), uholný kameň (sarokkő) (Tušková 2021: 159). 

 

2. Evangeličanski koledar 

A kalendárium első számától 1924-ig a szerkesztők teljes mérték-

ben a magyar ortográfiai mintát követték. A magánhangzók esetében 

jelölték a hosszúságot, használták a muravidéki nyelvjárások jellegze-

tes fonémáit, az ö és ü magánhangzókat és a diftongusokat is. A dif-

tongusokat először aj, ej és ou grafémákkal írták le, a mellékjeles â, ê, 

ô alakokat 1924-től kezdték használni. A kalendárium történetében a 

második legjelentősebb helyesírási reform a Gaj-féle helyesírás beve-

zetése volt 1931-ben. Az 1931-es változtatások után már csak 1941-
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ben változtattak az újság helyesírásán, a Muravidék magyar meg-

szállása után visszatértek az 1924-es változathoz. 

A kalendárium szempontjából fontos nyelvtörténeti felvetés, hogy 

mennyiben követi a Küzmics István-féle muravidéki szlovén protes-

táns irodalmi nyelv hagyományát. Mihaela Koletnik korábban az 

Evangeličanski kalendarral megegyező nyelvváltozatban írt Düsevni 

Liszt folyóiratot elemezte. Koletnik interpretációja szerint a két világ-

háború közötti protestáns szerzők hangtani szempontból leginkább a 

goričkói és a ravenskoi nyelvjáráshoz álltak közel, tehát az evangéli-

kus lelkészek saját híveik nyelvjárását használták, de a szövegek mon-

dattani szempontból és az összetett szavak gyakorisága miatt megha-

ladják a nyelvjárási szövegek szintjét (Koletnik 2019: 275). 

 

2.1  Hangtani sajátosságok 

1) A hosszú jat utáni diftongus ej vagy ê: lejtnik, cejna, grêh, lêta. 

2) ou diftongus: az ősszláv hosszú o, nazális o vagy a később hang-

súlyossá vált o helyén: Boug, pôt. 

3) Labiális msh-k után nem e, hanem ö magánhangzó áll: človöka, 

dönok. 

4) Használták az â grafémát is az aj hangkapcsolat leírására: zdâ. 

5) Kemény l hang: dale, klücs, vucsitel. 

6) Protetikus v hang: vucsitel, vűha, vűpamo. 

 

2.2  Alaktani sajátosságok 

1) Hímnem és semlegesnem egyes szám dativusban -u helyett -i vég-

ződés: k brati, k srci. 

2) -a és -i tövű nőnemű főnevek egyes szám instrumentálisban -ov,  

-ouv végződést kapnak: rokouv. 

3) Az irodalmi nyelvhez képest eltérés az egyes számú nőnemű főne-

vek dativus, locativus és instrumentalis esetragjában: k svetoj Materi, 

pri etoj postenoj hizsi, z popolnov díkov. 

4) -l participiumot o-val írják: dao, pobegno. 

5) Az imeti (birtokolni) ige tagadása: nemam. 

6) Számos módon képezhetőek határozószók: blüzi, doj, eti. 
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2.3  Lexikális sajátosságok 

1) A szerkesztőek megőrizték a hónapnevek archaikus szláv változa-

tát: sečen (január), süšec (február), mali traven (március), velki traven 

(április), risalšček (május), ivanšček (június), jakobešček (július), meš-

njek (augusztus), mihalšček (szeptember), svetvišček (október), and-

rejšček (november), prosinec (december). 

2) Magyar összetett szavak tükörfordítása: zsivíne vöposztávlanye (ál-

latkiállítás), tanáč dávanje (tanácsadás). 

3) Hungarizmusok: bátor, kincs, példa. 

4) Pannonizmusok: deklinica (lány), gúcsati (mondani), rejcs (szó). 

 

Összegzés 

Az először 1920-ban megjelent Čabiansky kalendár és az Evange-

ličanski kalendar fejlődéstörténetében számos párhuzamot figyelhe-

tünk meg. Az első muravidéki és békéscsabai kalendárium terjedelme 

egyaránt 20-30 oldal körüli volt, szinte csak a naptári részből álltak, 

de a későbbiekben az Evangeličanski kalendar terjedelme elérte a 100 

körüli oldalszámot, a Čabiansky kalendár pedig 120-130 oldalas terje-

delemben jelent meg. A két világháború közötti időszakban mindkét 

szerkesztőség kidolgozta kalendáriumának önálló arculatát. A Čabian-

sky kalendár 1925 óta használja jellegzetes népies, indás díszítésű bo-

rítóját; középen a békéscsabai evangélikus nagy- és kistemplommal. A 

muravidéki szerkesztőség is hasonló népies borítót választott, a népi 

szecessziós díszítésen belül Jézus csodatételéről készült grafika látha-

tó, amelyen Jézus feltámasztja Jairus halott leányát. Sajnos nem lehet 

pontosan meghatározni, hogy mikor használták először ezt a grafikát, 

ugyanis a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban őrzött 

kalendáriumokról egészen az 1937-es évig hiányzik az eredeti borító. 

Mindkét kiadványról elmondható, hogy próbáltak politikailag sem-

legesek maradni, de a muravidéki szerkesztőség jóval nehezebb hely-

zetben volt. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban megjelenő perio-

dikának még a naptári részt megelőző oldalakon ismertetnie kellett az 

uralkodó családfáját, a királyi család tagjainak születésnapját. Emellett 

a szerkesztőségnek reflektálnia kellett a magyar hadsereg 1941-es mu-

ravidéki bevonulására is. Az egyházi és ismeretterjesztő cikkek mel-

lett egyik kalendáriumból sem hiányozhattak a szépirodalmi szemel-
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vények. A Čabiansky kalendár első számaiban Szeberényi Lajos Zsig-

mond műfordításai jelentek meg nagyobb számban, a helyi szerzők 

csak a 30-as évektől dominálnak (Tušková 2021: 53). A muravidéki 

Evangeličanski koledar ezzel szemben a 19. századi magyar klasszi-

kusokat tolmácsolta. 

A második világháború okozta nehézségek miatt átmenetileg mind-

két kalendárium kiadása megszűnt. Az Evangeličanski kalendar 1942-

es évre kiadott számában a szerkesztők nem jelentették be a kalendá-

rium megszűnését, valószínűleg a folytatásban gondolkodtak, mivel 

Fliszár János szólás és közmondás gyűjteményének folytatását ígérte. 

A kalendáriumot érdemes összehasonlítani az 1941-ben megszűnt Dü-

sevni Liszt evangélikus havilappal. Az 1941-es évfolyam végén a szer-

kesztők az újság megszüntetéséről döntöttek. A lap megszűntetésének 

elsősorban anyagi okai voltak, a kiadó nem bírta fedezni a kiadás 

költségeit, a háború miatt az amerikai előfizetőknek nem tudták pos-

tázni a lapot és az előfizetők jelentős részének fizetési elmaradása volt 

(Rágyanszki 2015: 128). A Čabiansky kalendár 1948-ban egy rend-

kívül viharos időszak után szűnt meg. 1946-ban Michal Francisci fő-

szerkesztő úgy döntött, hogy nem szerkeszti a kalendáriumot, helyette 

a Kalendár, ročenka, čítanka (Kalendárium, évkönyv, olvasókönyv) c. 

kiadványt jelentette meg, amelynek elsődleges politikai célja a cseh-

szlovák-magyar lakosságcsere népszerűsítése volt (Tušková 2021: 

42). A Čabiansky kalendár első szakaszának utolsó száma 1948-ban 

jelent meg. 

2020-ban a két kalendárium egy évben ünnepelhette alapításának 

centenáriumát Magyarországon és Szlovéniában. A muravidéki szlo-

vén és a Békés megyei szlovák evangélikusok a Magyarországi Evan-

gélikus Egyház eltérő egyházkerületeihez tartoztak, ez magyarázhatja, 

hogy a két szláv protestáns közösség között nem alakult ki nagyobb 

együttműködés, szellemi kölcsönhatás. Ennek ellenére a szlovén pro-

testantizmus és szépirodalom híre eljutott az Alföldre is. A Čabiansky 

kalendár 1930-as számában Szeberényi Lajos Zsigmond Ivan Tavčar 

Moj sin (Fiam) című elbeszélésének műfordítását közli (Tavčar 1930: 

38–41), valamint egy ismeretterjesztő cikket is megjelentett a szlovén 

protestantizmus egyik legnagyobb képviselőjéről, Primož Trubarról 

(Szeberényi 1930: 53–54). 
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Az Evangeličanski koledar 1952 óta jelenik meg újból, de már a 

központi szlovén irodalmi nyelven. A Čabiansky kalendár újbóli meg-

jelenésére 1991-ig kellett várni. A békéscsabai evangélikus egyház 

csak az első két számnál szerepelt társkiadóként, jelenleg a Csabai 

Szlovákok Egyesületének gondozásában jelenik meg (Tušková 2012: 

23). Az Evangeličanski koledarhoz hasonlóan a csabai kalendárium-

ban megjelenő cikkek döntő többsége szintén a modern irodalmi nyel-

vi normát követi. 
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Summary 

The aim of the study is to present the history of the Čabiansky kalendár and 

the Evangeličanski kalendar, which celebrated their centenary in 2020. The 

Čabiansky kalendár was a publication of the Lutheran congregation in Bé-

késcsaba between 1920 and 1948. The Evangeličanski kaledar was edited by 

the Slovenian diocese in Prekmurje. 

We also present the structure of the two calendars and the regularly recurring 

content elements. In addition to outlining the similarities and differences 

between the publications, we also analyze in more detail the phonological, 

morphological and lexical features of the Slovak and Slovenian publications. 

 

Resumé 

Cieľom tohto príspevku je predstaviť históriu Čabianskeho kalendára a 

Evangeličanského kalendára, ktoré oslavili v roku 2020 storočnicu. 

Čabiansky kalendár bol publikáciou evanjelickej cirkvi v Békešskej Čabe v 

období 1920 – 1948. Evangeličanski kalendar bol redigovaný Evanjelickým 

seniorátom v Zámurí. V príspevku analyzujeme štruktúru a pravidelne sa 

opakujúce obsahové prvky oboch kalendárov. Okrem načrtnutia podobností a 

rozdielov medzi dvoma publikáciami podrobnejšie rozoberáme aj fonolo-

gické, morfologické a lexikálne črty dvoch periodík. 
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„PROCESIJA“ – BÚCSÚJÁRÁS 

A BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁKOK KÖRÉBEN 

A KÉTNYELVŰ VISSZAEMLÉKEZÉSEK TÜKRÉBEN 

 

Császári Éva 

 

 
Bükkszentkereszt, 1940-ig Újhuta, szlovák nemzetiségű római katoli-

kus község a Bükk-hegység keleti részén, Magyarország egyik legma-

gasabban fekvő települése. Ipari telepként, üveghutaként kezdte meg 

működését még a 18. sz. derekán. Lakossága folyamatosan cserélő-

dött, s az egyházi anyakönyvek szerint a betelepülők Nógrád, Túróc és 

Pozsony vármegye kivételével 11 észak-magyarországi komitátusból 

érkeztek (Sipos 1984: 365). Ennek következtében a bükkszentkereszti 

szlovák nyelvjárás mindössze 150 év alatt önálló átmeneti típusú dia-

lektussá forrotta ki magát, amelyben a kelet- és a nyugat szlovák jelleg 

dominál, ám közép-szlovák jellegzetességei is vannak. Ez a sokszínű-

ség a vallási felekezethez való tartozás esetében nem mutatkozik meg. 

A hutalakók nagy többsége kezdettől fogva római katolikus volt. A 

templom 1800-ban épült fel, és azóta is a vallási élet központjaként 

működik. A búcsú és a búcsújárás szokása a római katolikus vallás 

kincse, az ortodox egyház nem ismeri el, a protestáns egyházak pedig 

kifejezetten tagadják – olvashatjuk a Katolikus Lexikonban. A búcsú-

járás időszaka pünkösd után kezdődött és nem bírt kötelező jelleggel. 

A bükkszentkeresztiek elsősorban a környező települések búcsúünne-

peit látogatták: Hámorba, Vasgyárba (Miskolc részei), a szomszédos 

Bükkszentlászlóra (Óhuta), Répáshutára és Kácsra jártak, eljutottak 

azonban gyalogosan Bélapátfalvára is, ám manapság jellemzőbb a 

szervezett, autóbuszos búcsújárás pl. Szentkútra vagy Međugorje-ba. 

A közeli búcsújáróhelyeket általában gyalog látogatták meg a hívek, 

de nem volt ritka a lovaskocsival, ill. kerékpárral közlekedő zarándok 

sem. A felsoroltak közül a bükkszentkeresztiek (újhutaiak) legkedvel-

tebb búcsújáró helye a kácsi búcsú volt, ahova „procesija“ indult 

Bükkszentkeresztről, és ez a szép emlékeket idéző szokás a múlt szá-

zad hatvanas éveiben halt el.  
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A Bükk-hegység déli lábánál fekvő Kács község Bükkszentke-

reszttel együtt az Egri főegyházmegye tagja. Bükkszentkereszttől a 

hegyen keresztül gyalogosan körülbelül három óra alatt lehet eljutni 

Kácsra. A kácsi búcsút Szentháromság ünnepén, pünkösd utáni vasár-

nap tartják. Templomukat is az egykori Szentháromság tiszteletére 

emelték, ugyanis a legenda szerint egykor a településen átutazott egy 

nemes úr a két leányával és megálltak imádkozni a templomnál. Az 

egyik lány a templom melletti hársfán mennyei jelenést: három fehér 

bárányt pillantott meg. Ezt követően szentelték fel a templomot a 

Szentháromság tiszteletére (Barna 1990: 87). 

A Magyar Katolikus Lexinon a következő módon fogalmaz: „a 

búcsú (lat. indulgenta, azaz elengedés) a bűnbánat szentségében már 

föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése“. A bú-

csújárás lényegét ekképp foglalja össze: „a katolikus hívők zarán-

doklata, amely alkalmat ad az elmélyedésre, imádságra, bűnbánatra. 

Testi és lelki erőpróba, magába foglalja a gyaloglást, a virrasztást és 

a böjtölést is. Indítékai között lehet a vezeklés, a hálaadás, a kérés, 

világlátás és a közösségi élmény“.  

A magyar búcsú ótörök eredetű szó, jelentései: felmentés, szabadul 

és a magyar bocsát szó előzményével is rokon.110 A szlovák odpust 

(búcsú, odpustiť: elenged, megbocsát) a latin indulgentia (elengedés) 

tükörfordítása lehet. 

A búcsújárást Pálfiné Szécsényi Klára (1929) és Erdődiné Radvá-

nyi Ilona (1930) elbeszélése alapján mutatom be. Az adatközlők kor-

társak, azonban Erdődiné Radványi Ilona kizárólag magyarul volt haj-

landó beszélni, míg Pálfiné Szécsényi Klára ún. stabil kétnyelvű be-

 
110 A búcsú ótörök eredetű vendégszó: ujgur bosug, kun bosav (‘felmentés’). E szavak töve, 

a bosa- (‘szabadul’) azonos a magyar bocsát előzményével. Ezek szerint a ~ is a bocsát ‘enged’ 

értelme alapján vezet a fenti három jelentéshez. Első jelentése így alakult ki: ‘engedély 

távozásra’ ⇨ ‘távozás’ ⇨ ‘a távozás formalitásai’. A második jelentés lényege a túlvilági bünte-

tésnek vagy egy részének elengedése. A harmadik jelentés abból fakad, hogy az egyház búcsút, 
tehát bűnbocsánatot engedélyezett annak, aki a felszentelését vagy védőszentjét ünneplő temp-

lomot a mondott napon meglátogatta, és ott misét hallgatott; a búcsúnapi vidám népünnepély 

már érthető módon vette fel ugyanazt a nevet (Zaicz 2006: 96–97). 

 

https://www.arcanum.com/ro/online-kiadvanyok/redirect/?type=jump&nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5ESzT-ETIM-bocs%C3%A1t
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szélőként adta elő mondanivalóját. Erdődiné igen vallásos családból 

származik, a templom harangozójaként is dolgozott. Részletes elbe-

szélése nyomán kirajzolódik a mára már feledésbe merült kácsi búcsú-

ba igyekvő Bükkszentkeresztről induló processzió.   

Erdődiné Radványi Ilona visszaemlékezése a kácsi búcsúról: 

„Gyerekkoromban alig vártam, hogy mikor lesz búcsú. Mikor 

eljött a búcsú, már szaladtunk a sátrakhoz. A templomnál voltak 

a sátrak. Ott volt, ahol a parókia sarka van, végig a templomka-

punál. A templomkapu ki volt hajtva és arra a Széchenyi utcá-

ban, meg a másik oldalon, ott, ahol a Tanácsháza van, arra egé-

szen Kinizsiig. Mindig vasárnap. Jaj, de szép volt! De örültünk 

mindig a búcsúnak mi gyerekek! Mentünk vásárolni valami cse-

kélységet: mézes baba volt, mézeskalács rózsafüzér. Mézes ba-

bák... azt nem ettük meg sokáig, mert azzal játszottunk.  

Kácsi búcsú: Suhanc kislány voltam, már elengedett az édes-

anyám. Meddig tartott az út? Attól függött, hogy mennyit pi-

hentünk. A kácsi búcsú előtt összegyűltünk, hogy kik akarnak 

menni, mer‘ idősebbek is mentek, fiatalabbak is mentek, gyere-

kek is jöttek, mindig volt két-három idős nénike, aki vezette az 

éneket. És akkor mi megbeszéltük avval a nénivel, aki minket 

irányított az énekben, az imában, hogy hogy indulunk. Ez volt 

szombaton és akkor megmondta, hogy 10 órakor indulunk, s 

akkor ott összegyűltünk a (bükkszentkereszti) templom előtt, 

bementünk a templomba, énekeltünk egy kicsikét ott, imádkoz-

tunk, és kértük a Jóistent, a Jézuskát, a Szüzanyát, hogy ő óvjon 

meg minket minden bajtól. Csak a keresztet vittük. Kikísértek a 

lobogóval, de csak valameddig. És a lobogósok visszajöttek a 

templomba és amíg ki nem értünk a faluból énekeltünk, 

imádkoztunk és ott aztán abbahagytuk az éneklést és mentünk 

egy darabon, és ott leültünk, megpihentünk, és aki éhes volt, 

evett, ki mit vitt és akkor elindultunk és megint mentünk egy jó 

darabon énekelve. Imádkoztunk, ha fáradtak voltunk, abbahagy-

tuk. Hosszú út volt. Nem lehetett imádkozni (végig), először is 

a rózsafüzért, azt mindig. És aztán vótak nekik, azoknak a 

néniknek, ilyen búcsú imák és ők azt elimádkozták, lepihentünk 

egy helyen és ott ők elimádkozták, hogy mindenki egyformán 
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hallja és mindenki odafigyeljen. És aztán megint mentünk egy 

darabon. Odaértünk, ott már szólt a harang, hogy jönnek a pro-

cessziósok, és amikor jöttünk be a kácsi faluba énekelve, imád-

kozva, és már elkezdtek a harangok szólni, hogy már ott va-

gyunk, s akkor egyenesen bementünk a templomba és ott me-

gint imádkoztunk, hálát adtunk a Jóistennek, hogy odaértünk. 

Mikor megimádkoztunk, akkor kimentünk a templomból és ak-

kor imádkoztunk, énekeltünk, és mindenki leült, vitt egy kis 

plédet vagy valamit magának, és arra ráültünk és ettünk. Ez volt 

a déli ebéd 1 óra fele és azután délután nem volt semmi. Stáci-

ókra mentünk, keresztút, azon végig mentünk, ez volt még este 

előtt. S akkor még misére mentünk. Voltak, akik háznál aludtak, 

de voltak, akik iskola vagy mi volt ez, ott aludtunk. Voltak ott 

olyan dikók. Pokrócokon is feküdtünk a földön. Reggel fölkel-

tünk, rendbe tettük magunkat, megint bementünk a templomba, 

megint kértük a Jóistent, hogy maradjon velünk, mert búcsúra 

jöttünk és nagyon szeretnénk teljes búcsút nyerni. És akkor el-

kezdődött a szentmise és körmenet volt, szentségimádás volt. A 

stációk oldalán volt a körmenet énekelve, imádkozva. De ami-

kor befejeződött a szentmise, akkor mindenki a maga kis ebéd-

jét megette, utána bementünk a templomba, fél 3 fele, még ha-

marább, hálát adtunk a Jóistennek, imádkoztunk, énekeltünk, el-

búcsúztunk a kácsi templomtól imával, énekkel. Mikor elindul-

tunk a faluból imával, énekkel, Szűzanya énekeket, templomi 

éneket énekeltünk. Társulatanyák voltak: Orliczki Lujza néni 

(Eszti néni anyósa), ő volt a fő, de voltak többen: Venczel Gizi 

néni anyja, Szőllősi Móni néni. Ahány titok volt, annyi anya... 

Nem mindenki jött búcsúra, de kettő – három váltotta egymást.  

Mi jártunk búcsúra Óhutára is, amikor felépült a templom. 

A negyvenes években. Mert eleinte, amikor nem volt templom 

(Bükkszentlászlón), ide jártak templomba minden vasárnap, de 

ünnepeken talán az egész falu itt volt. Kint álltak a templom 

előtt, mert nem fértek a templomba. Vidúrról leszaladtunk és 

mindjárt ott voltunk (Bükkszentlászlón, egykori Óhután). Óhu-

tán is volt, amikor körmenettel mentünk.  
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Úgy, hogy hazafele jöttünk Kácsról, akkor már Lófőn voltunk, 

ott jól megpihentünk és ott vártak a lobogósok, ott, ahol a kő 

(ún. Gyógyító Kövek) van. Három lobogós volt, de volt, amikor 

négy. És ott vártak a lobogósok és a kereszttel köszöntünk ne-

kik. Mindenki, aki ott volt, megcsókolta a keresztet, amit búcsú-

ra vittünk, mert nem csak a lobogósok jöttek, a faluból is jöttek 

velük. Mindenki megcsókolta a keresztet és akkor elkezdtünk 

imádkozni és énekelni, és úgy mentünk be a faluba. És akkor 

egyenesen a templomba és hálát adtunk a Jóistennek, hogy 

megsegítette ezt a szép búcsút. Mindenki elköszönt Istentől, 

a lobogókat is helyretettük és mindenki hazatért. Így zajlott 

a kácsi búcsú.“ 

 

Hevesi Dezsőné Erdődi Anna a következő adalékkal egészítette ki 

édesanya visszaemlékezését: „Elmentünk Lófőn, sok ember volt és a 

gyerekek voltunk a lobogóvivők. Amikor odaértünk (Kácsra), a gyere-

keknek megterítettek. Minden ajtóban, minden kapuban kint álltak és 

várták a kácsi búcsúra érkezőket. Megkínálták őket, hívták őket, ven-

dégszeretőek voltak.“. 

 

Pálfiné Szécsényi Klára visszaemlékezése: 

„Orliczki Lujza néni, ő volt a fő, aki előmondta mindig, aki 

pretpovedali Lujza néni, oňi pretpovedali a keď dojšli gu Lato-

ru, podali: „Tu je jama, merkujťe, ňespadňiťe!“, a többi meg ezt 

is ismételték. Nena Lujza oňi pretpovedali, zdiť oňi buli fő. F 

sobotu sme išli, no a tam sme spali. Gdo kcel, spal f kosťele, na 

lavice spal, gdo ňe, tak vonkaj pri kosťele. A Ilonka héjže 

hoďila vela, oňi buli harangozó, ona ždi hoďila, a ona vela bi 

znala hovoriť. Hát mi nem mentünk (gyakran). Volt úgy, hogy 

kocsival mentünk, az unokatestvérem, ott, ahol a Renáta lakik, 

ott volt az az unokatestvérem, kocsijuk volt, lovaskocsival 

voltunk. Még izé, Ildi is, Ildikó is velünk volt, Császári, meg 

még nem tudom, Ildi kivel volt. Ta, kedi to bulo, negyvenhat, 

negyvenhat, negyvenhét, po fronťe. A ja ňeznam, potom len 

raz, héjže se to pominulo. Prišol ten kominizmuš a potom se už 

ňehoďilo. Pedig mohlo isť ftedi bo tu ňebulo take, že ňemože 
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a dobre bulo, ta hoďili. Ja som teho vela ňe, ale ... a sme raďi 

buli, keď sme išli naproťi na Masársek a hovorim, že a tam se 

klaňali ze zastavami, fšdi s troma zastavami, a stamaď prišli s 

križikem. No, oňi s križikem a oňi ze zastavami tak héjže, že 

egymásnak, így köszöntek, szép volt, nagyon is jó volt, örül-

tünk, sokan mentünk elibé. És hoztak ilyen, mint mézeskalács 

olvasót, s medu, te one take kariky a nat fšetko bul križik, oj, 

tak sme se radovali, čo aj babki z medovňika, srca, koňe, 

kaďičo. A ja ňeznam, potom tak se minulo to. Do Káču už zme 

ňehoďili. Aj na Staru Hutu sme šli, ale tam to bulo lem take, že 

išli sme a prišli. Aj do Répášu, héjže aj v Répášu ňebul kosťel, 

aňi na Staréj Huťe ňebul kosťel. Ve škole bulo. Na ale maju 

malički kosťel. Bula si tam? Buli zme a jeden hlap urobil 

z villaňa take one, na te štácie, ta pekne, ale tak maličke lem jak 

ten obrazek. ...ale aj novinka pisala, aj teras pisali na, ale 

malički kosťel barz je. Fšaďi lem v leťe je. Aj do Ďáru zme 

hoďili na otpust, ale v Ďáru ftedi je majdnem, jak aj tu, István 

napra je. Išli sme aj tam. Pešo. Ta lem pešo sme aj do Ďáru 

hoďili, do Miškofca, fšaďe. 

Héjže, mi sme zdi hoďili se spovedať, bo sme buli elsőáldozó, a 

mi zme hoďili od maličke, od ďefče som bula, otftedi vždi sme 

hoďili, illett, nem volt kötelező, de mindenki meggyónt. 

Boso sme išli, bo héjže topanki trebalo merkovať, žebi dluho 

trimali. Boso sme išli, pedig v máju na štvrti ďen je, bul otpust, 

május 4-én volt a búcsú Hámorba és boso sme šli, potom tam 

sme si umili nohi, Szinvapart szélén, a ftedi sme si obuli 

topanki a išli sme daléj, na a tag do kosťela sme šli a potom na 

otpust, aj tam... 

Ftedi bulo vela butkoh a héjže fšeličo predavali: svate obraski a 

ftedi te medovňikove a ftej cukriki, fšeličo bulo tam aj ďeťom 

take, čim se mohli baviť, ale to ňebulo bohdajake, ta lem te 

šátre buli a héjže mi sme se aj temu radovali, keď nam tato dačo 

kupili. Aj na Staréj Huťe ta ten ňebul velki otpust, aj v Répášu, 

ta lem take bulo, čo mohlo kupiť. 

Do Káču, tam héjže procesija išla, aj v onim, gďe som bula, v 

Apátfalve. Ta tam sme pešo išli, ale bars ďaleko to bulo. Na a v 
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Káču v Szentháromságvasárnap bul otpust. Ešči jag sme šli s 

procesiu sme spivali: „Boldog Szentháromság e szép vasárna-

pon békével hoztad ránk.“ Igen. Na to pamatam. Nem azért vit-

tünk váltóruhát, esetleg egy pulóvert, meg ennivalót vittünk. 

Rég volt oj, hát az, 46-ban, 47-ben volt. És bizony akkor meg-

bukott a pénz, a jó pénzünk. Én Répáshutára 50 fillérrel men-

tem na, búcsúra? De csak úgy elmentem nagymamával, nem 

kéredzkedtem otthon, anyám azt sem tudta, hova lettem és ugye 

gyalog mentünk, nem úgy, mint busszal, ahogy megy az or-

szágút és mindenhol keresztülment a gyalogút, ilyen völgyeken 

mentünk gyalog, és jó volt és örültem, hogy mehettem. Hoztam 

én mamának negrót, ezt-azt, de hiába, akármit hoztam, kikap-

tam, amiért kéredzkedés nélkül elmentem.  

Ze staru mamu som uťekla na otpust. Ňepitala som se od 

roďičoh a mama ňeznali, že gďe som se poďela. Paďesát filére 

som mala. Darmo som ju kupila cukriki, negró, hoc čo, ale som 

si dostala, pretože som se ňepitala a ze staru mamu som bula, 

bo staréj mame tam bival brat. Aj v cela Répášu sme mali vela 

roďiny stara mama. Héjže a stara mama fždi raďi išli, aj na 

malini sme išli do Répášu ze staru mamu, aj na hubi, aj vela 

sme hoďili do Répášu, od malička som zdi hoďila. A podala 

som Valiki Petőfi, čo zemrela, podala som jé, Valiko, mi sme 

roďina. To ňevaďi, to ňe, no hogy nem számít, azt mondta. Hát 

akkor nem. Ta tak to bulo. Fšaďi, aj do Apátfalvi pešo som šla. 

Daleko to bulo f štiriceťšestim roku, negyvenhétbe, vagy negy-

venhatba. Hegyközi Ella nénivel mentem. Hegyközi nena Ella 

oňi buli Mezei Karcsiho mama. A s ňima som išla. Hovorim, 

tam bula jedna ďefka, bars plakala, že frajer jé na fronťe 

zemrel. Ale tak plakala, čo hu ňesli gu doktora, bo jé aj plaňe 

prišlo, tak sme hu sanovali. Ftedi bars vela luďoh bulo tam, bo 

velmi, héjže tam zostali na fronťe a te luďe šicke tam šli že 

modliť, prosiť gu pana boha, že nah pomože. Ta tak bulo.“ 

 

A kétnyelvű kommunikáció stratégiáira és vállfajaira találunk pél-

dákat a kiegyensúlyozott kétnyelvűnek tekinthető Szécsényi Klára el-

beszélésében. „A kétnyelvű beszélő legfontosabb ismérve, hogy be-
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széde közben nehézség nélkül vált át a másik nyelvre.“ (Borbély 

2001:187). 

Mielőtt rátérünk a példák elemzésére, érdemes tisztázni a kódváltás 

és a kódkeveredés fogalmát. „A kódváltáskor érintett két nyelv egy-

máshoz való viszonya lényeges. A bázisnyelv (...) az a nyelv, amely 

kódváltás esetén grammatikai szempontból meghatározza az adott 

megnyilatkozás szerkezetét. Kódváltásos beszédmódban a vendég-

nyelv (...) az a nyelv, amelyből a bázisnyelvbe átveszünk egy vagy 

több elemet (pl. szót, szintagmát, mondatot). A kódváltás két nyelv 

váltakozó használata egy megnyilatkozáson belül.” (Borbély 

2001:187–188). 

Ezzel szemben a kódkeveredés olyan kétnyelvűségi beszédstraté-

gia, amikor a megnyilatkozáson belül a két nyelv elemei úgy kevered-

nek, hogy az elemek jelentéstani, mondattani és prozódiai szempont-

ból is egységet alkotnak (Borbély 2001:188). 

A kódváltás vizsgálható nyelvészeti és társadalmi aspektusból is. 

Fajtái társadalmi aspektusból a következők lehetnek: státuszemelés, 

szolidaritás, az üzenet polarizálása, bizalmasság, kizárás, megszólítás, 

személyes kontra objektív álláspont kinyilvánítása, kitöltés, kivál-

tás/kötés, idézés, közbevetés, az üzenet minősítése és az ismétlés 

(Borbély 2001:192–193). 

Lanstyák István a bázistartó kódváltás esetében megkülönböztet Z 

típusú, H típusú, B típusú és V típusú kódváltást. A Z típúsú kódváltás 

esetén a vendégnyelvi betéthez zéró rag, illetve más toldalék (pl. zéró 

egyesszámjel) kapcsolódik (Lanstyák 2011: 332). A H típúsú kódvál-

tás arra utal, hogy egy grammatikai szempontból szükséges toldalék 

hiányzik a kódváltott szekvenciából, ennek hiányos, esetenként 

agrammatikus nyelvi forma lehet a következménye (Lanstyák 2011: 

332–333). A B típúsú kódváltás azt jelenti, hogy a vendégnyelvi ele-

mek (testes) bázisnyelvi nyelvtani eszközök segítségével épülnek be a 

megnyilatkozás egészébe (Lanstyák 2011: 333). A V típúsú kódváltás 

esetén a vendégnyelvi betétek (testes) vendégnyelvi morfémák segít-

ségével épülnek be a megnyilatkozásba (Lanstyák 2011: 333). 
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A kétnyelvű megnyilatkozások számos vállfaja mutatkozik meg 

Pálfiné Szécsényi Klára elbeszélésében: 

- „Tu je jama, merkujťe, ňespadňiťe!“, a többi meg ezt is ismétel-

ték. Kódváltás: a beszélő minősíti az üzenetet, megmagyarázza az 

egyik kódon elhangzottakat. 

- Na a v Káču v Szentháromságvasárnap bul otpust.  

Ún. Z típusú kódváltás: a vendégnyelvi betét (Szentháromságvasár-

nap) zéró morféma segítségével épül be a bázisnyelvű megnyilatko-

zásba. 

- A Ilonka héjže hoďila vela, oňi buli harangozó, ona ždi hoďila, 

a ona vela bi znala hovoriť. Z típusú kódváltás, a magyar vendégnyel-

vi betét zéró morféma segítségével épül be a szlovák bázisnyelvű 

mondatba:  

- Hát mi nem mentünk (gyakran). Volt úgy, hogy kocsival mentünk, 

az unokatestvérem, ott, ahol a Renáta lakik, ott volt az az unokatestvé-

rem, kocsijuk volt, lovaskocsival voltunk. Még izé, Ildi is, Ildikó is ve-

lünk volt, Császári, meg még nem tudom, Ildi kivel volt. Ta, kedi to bu-

lo, negyvenhat, negyvenhat, negyvenhét, po fronťe. A magyar bázis-

nyelvi megnyilatkozást szlovák bázisnyelvi mondat követi, amellyel 

az adatközlő minősíti, kiegészíti, részletezi a magyarul elhangzottakat. 

Ám a szlovák bázisnyelvű mondatban magyar vendégnyelvi betétek 

szerepelnek (negyvenhat, negyvenhat, negyvenhét), amelyek nem ren-

delkeznek sem bázisnyelvi, sem vendégnyelvi toldalékok, ezért H tí-

pusú kódváltásnak tekinthető.  

- No, oňi s križikem a oňi ze zastavami tak héjže, že egymásnak,így 

köszöntek, szép volt, nagyon is jó volt, örültünk, sokan mentünk elibé. 

És hoztak ilyen, mint mézeskalács olvasót, s medu, te one take kariky a 

nat fšetko bul križik, oj, tak sme se radovali, čo aj babki z medovňika, 

srca, koňe, kaďičo. Kódváltás: szlovák és magyar bázisnyelvű monda-

tok váltják egymást. .... mézeskalács olvasót, s medu, te one... az adat-

közlő szlovák nyelven minősíti az üzenetet, megismétli a magyarul el-

hangzott információt. 

- Héjže, mi sme zdi hoďili se spovedať, bo sme buli elsőáldozó, 

a mi zme hoďili od maličke, od ďefče som bula, otftedi vždi sme 

hoďili, illett, nem volt kötelező, de mindenki meggyónt. H típusú kód-

váltás: az elsőáldozó vendégnyelvi betét formális eszközök nélkül 
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épül be a bázisnyelvi kontextusba, majd magyar nyelvre vált a beszé-

lő, hangsúlyozza a szlovákul elhangzottakat, minősíti az üzenetet. 

- Boso zme išli, pedig v máju na štvrti ďen je, bul otpust, május 4-

én volt a búcsú Hámorba és boso sme šli, potom tam sme si umili 

nohi, Szinvapart szélén, a ftedi sme si obuli topanki a išli sme daléj, na 

a tag do kosťela sme šli a potom na otpust, aj tam... A magyar 

vendégnyelvi betét (pedig kötőszó) Z típúsú kódváltás, ezt követően 

V típúsú vendégnyelvi helyhatározós és időhatározós kapcsolatokkal 

egészül ki a szekvencia (minősítés). A V típúsú kódváltás során 

a vendégnyelvi betétek vendégnyelvi morfémákkal épülnek be 

a bázisnyelvbe.  

- Ešči jag sme šli s procesiu sme spivali: „Boldog Szentháromság e 

szép vasárnapon békével hoztad ránk.“ Igen. Na to pamatam. A kód-

váltás a dal szövegének szó szerinti idézése. Igen.: egyszavas kód-

váltás.  

- To ňevaďi, to ňe, no hogy nem számít, azt mondta. Hát akkor 

nem. Idézés, majd a szlovák nyelven elhangzott üzenetet megismétli 

és minősíti.  

- Ta tak to bulo. Daleko to bulo f štiriceťšestim roku, negyvenhétbe, 

vagy negyvenhatba. V típusú kódváltás. 

A kódváltásos beszédmód, a kódváltás nyelvtani és társadalmi 

szempontú vizsgálata által teljesebb képet kaphatunk az adott nyelv-

közösség nyelvi viselkedéséről, kódváltási típusairól, a kódváltások 

okairól és gyakoriságáról.  
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Summary 

 
The study presents the customs of procession of Slovaks living 

Bükkszentkereszt on the basis of recollections. Settlement Kács, situated on 

the southern part of the Bükk mountains was a popular place of pilgrimage 

for Roman Catholics in Bükkszentkereszt which was visited by the proces-

sion. The bilingual recollection made it possible to analyse the types of bilin-

gual strategies and to isolate the most frequent types of code-mixing, code-

switching, base language, guest language, guest language insertions. 

 

Resumé 

V príspevku predstavujeme zvyky spojené s rímskokatolíckym sviatkom, 

s odpustom v kruhu Slovákov žijúcich v Bükkszentkereszte (bývalá Nová 

Huta) na základe porozprávania starších svedkov. Obec Kács leží pri južnom 

svahu Bukového pohoria, je obľúbeným pútnickým miestom, kde chodievali 

Novohuťania každý rok pešo s procesiou na odpust. Odpust nie je povinným 

náboženským sviatkom, predsa bola veľmi populárnou akciou. Vďaka 

dvojjazyčnému porozprávaniu môžeme sledovať a analyzovať stratégie bi-

lingválnej komunikácie ako napríklad: miešanie a prepínanie kódov, bázový 

jazyk, hosťujúci jazyk, hosťujúca vložka, atď. 
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SZENTEK NEVEI  

A MAGYAR ÉS A BOLGÁR FRAZEOLÓGIÁBAN 

 

Dudás Mária 

 

 
Bevezetés 

Szent a valláserkölcsi szempontból tökéletesnek, példaképnek tartott 

és vallásos tiszteletben részesített személy, illetve, akit a katolikus 

egyház hivatalosan szentté nyilvánított (MÉSz 1961). Héber eredetű 

szó, amelynek kultikus jelentése, hogy a hétköznapitól elkülöníteni, 

elhatárolni, kiemelni. A Tórában a szent rituális alapfogalom, a szent 

az önmagát tükröző valóság. Abszolút értelemben szent az Isten, a 

vallástörténetben Isten akarata, kultikus értelemben az Istennek szen-

telt ember, hely, tárgy stb., valláserkölcsi értelemben pedig olyan sze-

mély, aki erkölcsileg tökéletes, gondolkodásmódja, cselekedetei fedd-

hetetlenek (MKL XII. 2007).  

A szentek kultusza meghatározta a hétköznapi életet, az ünnepeket, 

a tetteket. A szentek eszményi életvitelükkel, az isteni és emberi eré-

nyek példás gyakorlásával bebizonyították, hogy Isten akaratának hi-

teles megélése minden körülmények között lehetséges. Szent Bernát 

szavai szerint: „A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit 

sem ad nekik a magasztalásunk. A mi hasznunk – és nem az övék! – 

származik abból, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket”.111 A szentek 

napja ünnepnek, jeles napnak számított mind a magyar, mind a bolgár 

kultúrában. Szokások, megfigyelések kapcsolódtak hozzájuk, amelyek 

lassan a nyelvben is megjelentek, gyakori használatuk révén állandó-

sultak.  

A tanulmány a magyar és a bolgár szentek neveivel, valamint a 

szent komponenssel alkotott frazémákat gyűjtötte össze. A szentekkel 

foglalkozó részekben röviden vázoljuk a szentek legendáit, amit azért 

tartottunk fontosnak, mert egy-egy frazeologizmus keletkezése szoro-

san kapcsolódik életrajzuk egy-egy szakaszához. Általánosságban 

 
111 romkat.ro/2020/11/11/gondolatok-a-magyar-szentekrol/ (letöltés: 2022. 

01.23.) 
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megállapítható, hogy a különböző szólások keletkezéshez számos tör-

ténet és legenda kapcsolódik, amelyek a szentekhez fűződő kultusz 

alapját is képezhetik. 

 

Szent összetevőt tartalmazó frazémák 

A következőkben áttekintjük a szent komponenst tartalmazó fra-

zeologizmusok jelentését. A szentek élete példaértékű, sokan igyekez-

nek szigorúan a vallás törvényei szerint élni: szent életet él az igen 

vallásos, jámbor ember. Minden igyekezet ellenére az életben bárki 

követhet el hibát: Szent ember is csak ember. Van azonban, – külö-

nösen, ha nő – aki csak úgy tesz és megjátssza, hogy keresztényi életet 

él, ő a szentéletű vasfazék, az álszent, szenteskedő személy. A képmu-

tató emberre tréfásan mondható, hogy szentéletű vasfazék, csak a füle 

kormos. Aki a másik nem keresztényi normákat követő cselekedetein 

látványosan megbotránkozik, miközben maga is követ el hibákat, az 

adja a szentet; játssza a szentet.  

A szent a frazeológiában biztosíték, ha valaki valamit nagyon sze-

retne bizonyítani, az állítását hangsúlyosabbá tenni: esküszik minden-

re, ami szent. Aki pedig senkit és semmit sem tisztel, semmire sincs 

tekintettel, annak semmi sem szent. 

Aki meg van győződve valamiről, teljesen biztos valamiben, az 

szentül hisz. Aki a másik véleményét elfogultságtól vezérelve megvál-

toztathatatlannak ítéli meg, az szentnek tartja vkinek a szavát.  

A vakbuzgón, bigott módon vallásos ember még a szenteket is le-

imádkozná az égről. A kifejezés igei összetevője – leimádkozik – arra 

utal, hogy a bűnre csak úgy nyerhetünk bocsánatot, ha buzgón imád-

kozunk. Átvitt értelemben a jelentés módosul: rimánkodással éri el, 

hogy valakit lekönyörögjön valahonnan. A frazémában is ez a gúnyos 

hangvételű értelmezés fordul elő. A vakbuzgó vallásosságában állan-

dóan szenteket emlegető személy a lábuknál fogva húzza le a szente-

ket az égből. A kifejezésnek van másik jelentése is, arra személyre 

használják, aki nagyon káromkodik. A káromkodó embert tréfásan a 

névsorolvasást tart a szenteknél új keletű szólás is elítéli. 

A Minden szentnek maga felé hajlik a keze frazéma jelentése, hogy 

mindenki a maga boldogulását nézi. A közmondás megértést tanúsít 

azok iránt, akik egyéni érdeküket helyezik előtérbe. Ez a mondás a 



329 

 

magyarban már köznyelvivé vált és gyakran használják, ezt bizonyítja 

az, hogy több alakban is létezik (ld. Szemerkényi 2009: 1288). Min-

den szentnek van a mennyországban helye régies közmondás szerint 

minden jó embernek jut hely a mennyországban, mert nincsenek ők 

olyan sokan. Ironikus hangvételű kifejezés a magukat szentnek tartó 

emberek megnyugtatására. 

A vallás törvényei szerint élő ember templomba jár, ám ez nem fel-

tétlenül jelenti azt, hogy az illető rendes és tisztességes, mert nem 

mind szent, aki templomba jár. A német nyelvből átvett közmondás 

(Es sind nicht Alle Heilige, die in aller Heiligen Kirchen gehen.) ezt a 

látszatviselkedést ítéli el. 

A szent komponens szóláshasonlatokban is megjelenik. Ha valami 

nem gyakori, akkor ritka, mint a szent kocsmárosné. A szenteskedés 

kigúnyolására: szent, mint a Bodóné pulykája, mert kan nélkül tojik 

hasonlatot használják.  

A néphitben a katolikus egyházi naptárban szerelő, három szent: 

Pongrác, Szervác és Bonifác a fagyosszentek. Névnapjuk május köze-

pére esik, amikor a közhit és a népi megfigyelés szerint gyakran fordul 

hidegre az idő, ami a már növésnek indult termésben kárt tehet. A fa-

gyosszent szókapcsolatot tréfásan fázós, fázékony emberre is használ-

ják. Margalits szótárában: Itt vannak a fagyosszentek (Margalits 1896: 

213) kifejezés is megtalálható. 

A bolgár nyelvben светец ’szent’ összetevővel a következő frazé-

mákat találtuk. A bűntelen embert szenthez viszonyítják a прав като 

светец ’ártatlan, mint a szent’ bolgár szóláshasonlatban. A viszonyí-

tás a következő kifejezésben is előfordul, aki nem feddhetetlen, nem 

makulátlan, szeret szórakozni, az не съм светец ’nem szent’. A szen-

tek aszketikus külsejére utal a ставам като светец ’olyan lesz, mint 

a szent’ hasonlat. Arra mondják, aki nagyon lefogy, csontsovány lesz. 

Amikor a bolgár ember nehéz helyzetbe kerül, azt sem tudja, kihez 

forduljon a bajban, mert nincs segítsége, támasza, akkor не зная на 

кой светец да се моля ’azt sem tudja, melyik szenthez imádkozzon’. 

A kifejezés létezik isten összetevővel is.  

Egy szólás figyelmeztet arra, hogy nem szabad túlzásokba esni, 

túlzottan erőlködni, érdemes néha háttérbe húzódni: прекаленият 
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светец и богу не е драг ’a túlzásokba esett szent istennek sem ked-

ves’.  

 

Szentek nevei a magyar frazeológiában 

Szent Anna 

Szűz Mária édesanyja a galileai származású Joachim felesége. 

Gyermeküket, Máriát hosszú meddőség után kapták Istentől. Tisztele-

te a 4. században kezdődött, amikor Mária feltételezett születési helyé-

re Szt. Anna templomot emeltek. Kultuszát a keresztény egyházban I. 

Justinianus kelet-római császár tette kötelezővé (MKL I. 1993). 

Névnapja július 26. 

A hagyomány szerint az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották 

Balatonfüreden. Számos balatoni fürdőhelyen is szokás volt az Anna-

naphoz közel eső szombaton bált tartani, de a balatonfüredi táncviga-

dalmak messze a leghíresebbek voltak. Az Anna-nap a báli főszezon 

végét jelentette (Katona 2010).  Ezekhez a mulatságokhoz kapcsoló-

dik a föltette Szent Anna kontyát szólás. Azokra a lányokra használták, 

akik túl jól érezték magukat, és túl sok bort fogyasztottak az Anna-na-

pi mulatságokban. Később a szólás jelentését a részeg lányokra is ki-

terjesztették. 

Szent Antal 

Ilyen névvel két szentet is ismerünk, akiknek kultusza egy idő után 

összekapcsolódik. Remete Szt. Antal a 3. században élt, Egyiptomban. 

Őt tartják a szerzetesek atyjának, mert elvonult remeteségben a siva-

tagba, ahol számos démon kísértette, de ő, szilárd hitének köszönhető-

en, ellenállt minden kísértésnek. Az ortodox és katolikus világ közös 

szentje, akinek Magyarországi tisztelete balkáni, majd délnémet köz-

vetítéssel terjedt el (ld. Menyhárt 2021: 101–112). 

Páduai Szt. Antalt 1220-ban pappá szentelték, majd a ferencesek 

közé lépett, ekkor vette fel védőszentjének, Remete Szt. Antalnak a 

nevét. Remeteségbe küldték, ahol imádságban és vezeklésben élt, 

amíg rendkívüli adottságai – képzettsége és szónoki karizmája – ki 

nem derült. Ettől kezdve prédikált, bűnbánatot, megbékélést és job-

bulást hirdetve bejárta Itáliát (az eretnekek kalapácsa névvel illették). 

Népszerű alakjához legendák fűződnek, alig van hely a világon, ahol 

ne lenne szobra vagy képe (MKL I. 1993).  
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A szent neve a 16. század elejétől az orvosi könyvekben megtalál-

ható Szent Antal tüze főnévi szókapcsolatban (Keszler 2016: 110). Ez 

az elnevezés több különböző eredetű, de tünetei alapján hasonlónak 

vélt megbetegedés neve volt. 1) A népnyelvben az orbánc neve. Az 

elnevezés Remete Szent Antal kísértetekkel vívott harcaira utal, akit 

sivatagi remeteségében az ördög disznó alakjában kísértett. A (disz-

nó)orbánc betegség az emberre átterjedve igen magas lázzal és hólya-

gos kiütéssel jár. A 20. század közepéig halálos betegség volt. (MKL 

I. 1993). 2) A középkorban az anyarozs-mérgezés (ergotizmus) neve 

volt. A nem megfelelően megtisztított gabonában toxikus hatású gom-

baparazita jelent meg. Az anyarozzsal fertőzött őrleményből készült 

kenyér fogyasztása tömeges ételmérgezést okozott. A betegség során a 

toxikus hatóanyag érszűkületet okozhatott, amely során a végtagok el-

üszkösödtek, majd vérzés nélkül leváltak. A kór sokszor tömeges mé-

retekben ütötte fel a fejét. Más középkori járványokhoz hasonlóan idő-

ről időre felbukkant, és rengeteg áldozatot szedett. A betegség a ma-

lomtechnika fejlődésével tűnt el (MNL IV. 1979). A 11. században 

elterjedt a hír, hogy aki Remete Szent Antal sírjánál (Arles-ban) imád-

kozik, meggyógyul. Zarándoklatok indultak a sírhoz, és a betegség ne-

ve lassan Szent Antal tüze lett. 3) Idővel a Szent Antal tüze elnevezés 

átterjedt minden vörösséggel, égető érzéssel, fájdalommal és viszke-

téssel járó betegségre – skarlát, kanyaró, ekcéma, csalánkiütés stb. 

(Csefkó 1930: 182–183). 

Később a frazéma jelentésé tovább bővült. Nemcsak a betegségek 

megjelölésére használták, hanem az italt bőséggel fogyasztó férfiem-

ber ábrázatán megjelenő borvirágra is: kiverte a Szent Antal tüze; ki-

verte orcáját a Szent Antal tüze. 

Szent Dávid 

Júda és Izrael királya, Izáj legkisebb fia. Dávidot először Saul 

fegyverhordozójaként említik, aki azért vette magához, mert legyőzte 

Góliátot. A Bibliából tudjuk, hogy Dávid korában milyen hangszere-

ket ismertek, és hogy Dávid maga is szerette a zenét, hárfán és hege-

dűn játszott. Neve beleszövődött a népi hagyományvilágba is. A világ-

szerte ismert hiedelem szerint a holdban Dávid király hegedül, a ma-

gyar néphit szerint nem az élőknek, hanem a holtaknak. (MKL II. 

1996; Szemerkényi 2009: 254). Vagyis, akinek Dávid hegedül, az már 
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nem él, Dávid elhegedülte a nótáját. Énekelt arról Szent Dávid, el is 

magyarázta; Hegedült arról Szent Dávid; Hegedült arról Szent Dávid, 

el is magyarázta; Régen elhegedülte azt Szent Dávid, el is énekelte. A 

kifejezéseknek több jelentése van: 1) nem lesz abból semmi; 2) régen 

elmúlt az már; 3) a szegedi nép a kölcsönadott, de vissza nem adott 

dologra mondja. Ha valami soha nem fog megtörténni: Megjön az 

esze, majd ha Szent Dávid két garasért hegedülni jár. Az elhegedüli 

rajta a Szent Dávid nótáját kifejezést arra a személyre használták, akit 

jól megvertek. 

A magyar ember, ha restelli magában, hogy káromkodott, illetlenül 

vagy gorombául fejezte ki magát, főleg, ha átkozódott, e mondatot 

szokta, mintegy mentségül, utána vetni: Akasszon fel a pocsaji hóhér, 

hogy így szóljak Szent Dáviddal. Ismeretes, hogy Dávid nagyon tudott 

átkozódni, név szerint a CIX. zsoltár tele van átokkal. Ezért ily esetek-

ben akár ez is hallható: Verjen meg a százkilencedik zsoltár (Erdélyi 

1851: 83; Szemerkényi 2009: 254). 

Szent Gellért 

A 10. és 11. század fordulóján élt velencei származású bencés püspök. 

1046-ban hordóba zárva taszították a Dunába a kereszténység ellen lá-

zadó pogány magyarok. Kultuszát egész Magyarországon, különösen 

a főváros és Szeged környékén ápolják (MKL IV. 1998).  

Neve a Szent Gellért hegyi táncos kifejezésben fordul elő, jelentése 

boszorkány. A magyarországi boszorkányperek irataiban rendszeresen 

előfordul a Gellérthegy, mint a boszorkányok buja összejöveteleinek 

helyszíne. Valamikor élhetett az egész országban olyan mulatság, ün-

nepség, összejövetel emléke, amelyet Szent Gellért halálának emléké-

re pogány módon tartottak. A köznyelvbe átszivárgott a gellérthegyre 

járás kifejezés, mivel a vidéki periratokban is gellérthegynek hívták 

azokat a dombokat, hegyeket, ahol a boszorkányok összejöttek (Ipolyi 

1854: 423). 

Szent Gergely 

Nagy Szent Gergely pápa kezdetben Róma prefektusa volt. Műveltsé-

ge, hivatali ügyekben való jártassága, személyének kedvessége nagy 

tekintélyt szerzett számára. Pápai kinevezése után minden erejével 

azon fáradozott, hogy a sok oldalról veszélyeztetett itáliai népnek se-
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gítséget szerezzen a császártól. Visszavonulása után utódja gyakran 

felkereste és tanácskozott vele (KA).  

Magyarországon hozzá kapcsolódik a gergely-járás szokása, az is-

kolás gyermekek köszöntő, adománygyűjtő, eredetileg többszereplős 

dramatikus jellegű játéka, amelyre Nagy Szent Gergely pápa napján, 

március 12-én került sor. IV. Gergely pápa rendelte el, hogy az iskolás 

gyerekek ünnepe legyen. Kezdetben az iskolás gyermekeket katoná-

nak öltöztették, zászlóval, kardosan, szalagos süvegekben a falut jár-

ták be, éneket és verset mondva iskolába hívogattak, mintegy toboroz-

tak. A Gergely-járás iskolába toborzó funkciója idővel formálissá vált, 

ám játékos jellege megmaradt. A kisebb iskolás gyermekek úgy öltöz-

tek fel, mint a háromkirályjáráskor, majd a faluban házról-házra éne-

kelve mentek, amiért apró-cseprő ajándékot (pénzt, tojást, kalácsot, 

lisztet stb.) kaptak (MNL II. 1979).  

Szent Iván 

Szent Iván Keresztelő Szent János nevének szláv változata, Szent Iván 

napja Keresztelő Szent János ünnepe, amely június 24-re esik. A júni-

us hónap is a szentről kapta népi nevét – Szent Iván hava.  

Szent Iván neve több szóláshasonlatban is előfordul, melyek jelen-

tése: hosszú. A szentiványi remete, egy bizonyos Szent Iván, a zsoltá-

rokat éjjel-nappal énekelte. A szólás teljes alakja: Hosszú beszédje, 

mint a szentiványi remete éneke; Hosszú beszédje, mint Szent Iván 

éneke; Hosszú, mint a Szent Iván éneke. Heltai 1570-ben másik tör-

ténettel magyarázza a szólás megjelenését: „Hallottam, hogy igen 

hosszú a Szent Iván éneke, az ördög azt megkezdvén, el nem végez-

hette, hanem megfulladott rajta” (Dömötör 1972). A szókapcsolat ala-

kú kifejezés, Szent Iván éneke, jelentése: hosszú beszéd. 

Szent Iván nevéhez népi mulatság kapcsolódik: Szent Iván tüze. 

Szent Iván vagy virágos szent János napját a legpogányabb ünnepnek 

tartják. A házasságszerző ünnepek közé sorolható. A helységtől távol 

eső, leginkább halmos helyeken tüzeket rakott a falubeli ifjúság, főleg 

a leányok, mert a fiúk inkább csak nézők, a tűznek lángját énekszó 

alatt keresztülugrálták. Abból, hogy a lány hogyan és miképp ugorja át 

a tüzet, szokták megjósolni a férjhez menést (MNL XII. 2007).  

A két frazeológizmus egy ponton találkozik. Azért hosszú a Szent 

Iván éneke közmondás jelentése, mert az ünnep vagy mulatság két hé-
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tig szokott tartani, melynek Szent Iván napja éppen a közepére esik 

(Erdélyi 1851: 207–208).  

Szent János  

János evangélista napját december 27-én ünnepeljük. A premontrei 

szerzeteseknek köszönhetően az ünnep a középkor végétől a borászok 

körében is népszerűvé vált. Ezen a napon történt ugyanis a hagyomá-

nyos borszentelés, amely még az egyházi liturgiába is belekerült.112 

A következő kifejezés őrzi ezt a szokást: Szent János áldása (Er-

nyey 1913: 400). A katolikus egyházban ezen a napon tartották az új-

bor megáldásának szertartását. A pap a következő szavakkal nyújtotta 

át a megszentelt bort a híveknek: „Igyátok Szent János szeretetét!” A 

megszentelt bort ünnepélyes családi alkalmakkor fogyasztották, fül-, 

és fogfájásra tartogatták, a boroshordókba öntöttek belőle, hogy a ter-

més a következő évben is jó legyen. A középkorban az útnak induló-

kat kínálták vele Szent János áldását kérve (Szemerkényi 2009: 671). 

Ehhez a szokáshoz kapcsolódik a búcsúzáskor megivott utolsó pohár 

(Szent János-pohár) és a szólás: Igyuk meg Szent János áldását. Mivel 

ez gyakran mégsem az utolsó pohár, olykor soknak bizonyul és végül 

a sok búcsúpohár megárt: Gyakran megárt Szent János pohara (MNL 

XII. 2007).  

Számos, további szokás kötődik e naphoz: jánosköszöntés, jánoso-

lás, amelyekből hajdani borküldésre, barátságajánlásra következtethe-

tünk. Legtovább a koldusok és gyermekek világában maradt fenn, 

akik e szavakkal kopogtattak be a házakba: „elküldtek a Szent János-

pohárral” (ld. Szapu 1994: 26). 

Szent Márton 

A középkor egyik legnépszerűbb szentje, kultusza Magyarországon is 

elterjedt. Emléknapja november 11., amelyet az 1611. évi nagyszom-

bati zsinat határozata szerint ünnepeltek. A 14. századi krónikákban 

 
112 A boros gazdák egy-egy üveg bort vittek a templomba, ahol azokat litur-

gikus szertartás közben megszentelték. A borokat ezután hazavitték és gyak-

ran gyógyításra használták, de több helyen a boroshordókba csurgatták, ezzel 

biztosítva az egész borkészlet egészségét. A napjainkban is működő szép szo-

kás egyik legszebb példája a Pannonhalmi Főapátságban e napon lezajló bor-

szentelés. (ld. karpatokbora.hu/irodalom – letöltés: 2022.01.22) 
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határnapként szerepelt, a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lero-

vásának napja (Szemerkényi 2009: 985). Márton segítőkészségét, jó-

indulatát feljegyzésekben említik. Egy téli estén nélkülöző koldussal 

találkozott, saját köpenyét kardjával kettévágta és felét a koldus vállá-

ra terítette. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy ré-

szét megtérítette. Életét csodák és gyógyulások kísérték (MKL VIII 

2003). Egy régies szólás figyelmeztet azonban arra, hogy nem minden 

Márton nevet viselő személy olyan jóságos és segítőkész, mint Szent 

Márton volt: Nem minden Márton Szent Márton.   

A frazeológiában megtalálható Szent Márton lúdja kifejezéshez 

számos történet, legenda kapcsolódik. 1) Mártont 371-ben püspökké 

választották, de ő nem akarta a tisztséget elfogadni, ezért a legenda 

szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak gágogásukkal el-

árulták. 2) A libaáldozat a gyógyítás istenéhez kacsolódó kultuszkör 

része volt a rómaiaknál. Ezért az évszakzáró ünnepen, amely épp Már-

ton napra esett, liba került az asztalra (Szendrey 1935: 188–189). 3) A 

következő hagyomány szerint a Capitolium lúdjai ébresztették föl a 

fáradt őrséget, amikor a gallok a várost éjnek idején el akarták foglalni 

(MKL XII. 2007). 

A Dunántúlon ezen a napon vágták le Márton lúdját és kóstolták 

meg az újbort. Ehhez kapcsolódik a következő regula: Aki Márton 

napján libát nem eszik, egész évben éhezik.  

A borászok körében Szent Márton napjának jelentősége hasonlatos 

volt Szent Jánoséval, mert A bornak szent Márton a bírája. A késői 

érésű szőlőfajtákból készített borok ugyanis Márton napjára nem ké-

szültek el, melynek ideje december vége. A borászatok jelentős részé-

ben – főként a kisparaszti gazdálkodás idején – épp Karácsony és 

Újév között történt meg a borok fejtése, a hordók megkezdése. 

Ennek a napnak az időjárásához népi megfigyelés is kapcsolódik: 

Ha Mártonkor a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.   

Szent Mihály  

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály a 7 arkangyal egyike, a 

mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptem-

ber 29., amely a kisfarsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak 

ideje. Ettől a naptól várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását: 
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Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Ez a nap a betakarítás 

befejezésének a jelképe. 

Szent Mihály az utolsó ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cse-

lekedeteit mérlegeli (MKL IX. 2004). Szent Mihály lova a halottszállí-

tó saroglya. Fából készült, négy lábbal ellátott eszköz. Temetéskor a 

koporsót helyezték rá, melyet aztán négy ember a vállára emelve a sír-

hoz vitt. Nevét feltehetőleg onnan kapta, hogy a kora középkortól Ma-

gyarországon is a temetők és a temetés védőszentjeként tisztelték 

Szent Mihályt. Katolikusok és protestánsok egyaránt használták a 

Szent Mihály lova kifejezést, ami ugyancsak az eszköz nagy múltjára 

vall. Általában dísztelen és fekete színű volt, de faragott, fehér és szí-

nes virágokkal díszített, festett példányokat is ismerünk, amelyeket 

gyermekek temetésénél használtak. Alkalmazását a gyászkocsik szorí-

tották ki (MNL IV. 1979). Ehhez a kifejezéshez kapcsolódnak a kö-

vetkező szólások: elvisz a Szent Mihály lova; kivisznek a Szent Mihály 

lován; Szent Mihály lovára teszik; Megrúgta szent Mihály lova, ki sem 

gyógyul soha. A szólások jelentése: meghalt, kiviszik a temetőbe és 

eltemetik.  

A földműves ember időjárásra vonatkozó megfigyelésének ered-

ménye a gazdaregulákhoz tartozó szólások: Szent Mihály után, ha ha-

rapófogóval húznák is a füvet, még se nő; Meglapul, mint a légy szent 

Mihály napja után; Fél a czigány szent Mihálytól; Búsul, mint a ci-

gány szent Mihály napján, mert szeptember 29-e után hűvösödik az 

idő, beáll a hideg. 

Szent Pál 

Szent Pál Jézus szolgája, a „tizenharmadik apostol” volt. Isten őt vá-

lasztotta az evangéliumának hirdetésére, érdeme, hogy a keresztény-

ség világvallássá lett (MKL X. 2005). Ünnepe január 25.  

Szent Pálhoz egy történet kapcsolódik: 

„… a vaslábi oláhok megérkeztek a faluba és a földesúr mind-

járt templomot ígért nekik. Meg is épült, fel is cifrázták szépen, 

s aztán kellett belé szentkép is. Szent Pált is megfestették, an-

nak a képnek a mása pedig erőst hasonlított a tekerőpataki bíró-

hoz. 

Na ennek hamar híre futott, mert egy tekerőpataki ember bé-

ment a templomba és szemügyre vette az oltárt. Akkor a tekerő-
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patakiak, akik nem akarták, hogy ekkora csúfság essék rajtuk, 

még azon éjjel ellopták a templomból, és helyette hagytak ott 

egy krajcárt. A vaslábi atyafiak mindjárt újólag megfestették, de 

a piktor bárhányszor csinált új képet, mindannyiszor furfango-

san ellopták. Hiába őrizték éjjel-nappal, hajnalra mindig hűlt 

helye maradt csak. 

Egy idő múlva belátták, hogy hiába szeretnék, hogy Szent Pál 

az ő falujokat védelmezze, Szent Pál mindig sarkon fordult és 

nagy hertelen otthagyta őket. Nem is kereszteltek a faluban 

hosszú ideig egy gyermeket sem Pál apostol nevére, pedig nagy 

szentjük az az oláhoknak is….” (Sárközi 2005: 569). 

A történet a frazeológiába is átkerült: otthagy, mint Szent Pál az olá-

hokat. Bosszankodva, elítélően mondják arra a személyre, aki váratla-

nul, hirtelen ott hagy valakit, esetleg hirtelen, köszönés nélkül távozik. 

Pál fordulása szólás jelentése, hogy valakinek megváltozik a vélemé-

nye. A kifejezés Pál apostollal a damaszkuszi úton történt eseményre, 

Pál megtérésére utal, amikor üldözőből Jézus leghívebb apostola lett 

(Erdélyi 1851: 323; MNL IV. 1979). 

Hegedült arról Szent Dávid szólás mintájára keletkezhetett az El-

hegedülte azt Szent Pál szólás, melynek jelentése, hogy ez már nem 

fog sikerülni. 

Mint a többi jeles naphoz, január 25-hez is kapcsolódik időjárási 

megfigyelés, amelyből az egész évi termésre, időjárásra, a társadalmat 

érintő eseményekre vontak le következtetéseket: Ha Pál fordul köd-

del, ember meghal döggel. Ha ezen a napon ködös az idő, járvány lesz 

abban az évben. 

Szent Péter 

Jézus tizenkét apostolának egyike és a katolikusok szerint a korai egy-

ház első vezetője. Eredeti neve Simon, a Péter nevet, mely a pápai fe-

ladatát jelzi, Jézustól kapta (MKL X. 2005). 

Péter neve számos frazémában megjelenik. Ha dörög az ég, tréfá-

san azt mondják: Szent Péter kuglizik. A Meglátogatta Szent Péter 

szakállát gúnyos szólást az ittas személyekre használták. Szent Péter 

szakállának hívják azt a hosszú gyaluforgácsot, mely szalag formában, 

fodrosan mint borcégér függ a kocsmák előtt (Erdélyi 1851: 328; Sze-

merkényi 2009: 1150). Ha valakit jól elvernek, arra gúnyosan azt 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
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mondják: Dicséri, mint Szent Péter a szamarat. Egy rosszalló szólás 

szerint: Szent Pétert is megvesztegetné. A kifejezés Szent Péterre, mint 

a mennyország ajtajánál álló őrre utal (Erdélyi 1851: 328). Arra a sze-

mélyre mondják, aki bárkit képes megvesztegetni. 

 

Szentek nevei a bolgár frazeológiában 

Свети Атанас / Alexandriai Szent Atanáz 

Szent Atanáz Alexandria törvényes püspöke volt, aki a bolgár néphit 

szerint a jég és hó fölött uralkodott. A legenda szerint január 18-án le-

vette téli bundáját, majd fehér selyeminget öltött és fehér lovon kilo-

vagolt a Balkánba, hogy elüldözze a telet. Erről a napról azt tartották, 

hogy a tél véget ér és jön a tavasz, a nyár. Ezt a hitet az Атанас дой-

де, лятото дойде ’Megjött Atanáz, megjött a nyár’ mondás is őrzi. 

Szent Atanáz a pestis védőszentje volt. Észak-Bulgáriában az tartot-

ták, hogy ezen a napon születik meg a pestis. Január 17-én (Szent An-

tal napján) a betegségek összegyűltek, hogy a következő napon, Ata-

náz napján elinduljanak megbetegíteni az embereket (Стойнев 1994: 

16). 

Aki nyáron téli ruhát vesz fel, arra azt mondják: Наметнал на све-

ти Атанаса кожуха ’magára vetette Szent Atanáz bundáját’; Обля-

къл на свети Атанас кожуха ’felvette Szent Atanáz bundáját’. 

Свети Васил /Nagy Szent Vazul  

Nagy Szent Vazul az egyházatyák egyik legjelentősebb képviselője, a 

keleti típusú keresztény szerzetesség egyik alapítója volt. A nevéhez 

kötött Nagy szerzetesi szabályzat 55. fejezetében rögzített szabályok, 

amelyek az aszketizmus és a folyamatos tanulás ötvözetéből állnak 

össze, a mai napig meghatározzák a keleti szerzetesi közösségek, ko-

lostorok életét.  

Ünnepe január 1., mely bolgároknak az újévkezdetét jelenti. Ehhez 

naphoz köthető a bolgár szurvakane szokás. A 12 évesnél fiatalabb 

gyerekek körbejárják a rokonokat, ismerősöket, és pattogatott kukori-

cával díszített somfaágakkal ütögetik őket, közben köszöntő versiké-

ket mondanak, amelyekkel egészséget és bőséget kívánnak az újesz-

tendőre. A felnőttek viszonzásul apró ajándékokat adnak a gyerekek-

nek (Стойнев 1994: 346). A szent neve a következő örül jelentésű ki-
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fejezésben fordul elő: кихнал на свети Васил ’Szent Vazulnak 

tüsszentett’. 

Свети Илия / Szent Illés 

Illés próféta az egyik legnagyobb ószövetségi szent, akit a zsidók, a 

keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. Olyan szentéletű 

ember volt, aki Isten akaratát, a Megmentő eljövetelét hirdette. 

Népszerűségét legendás elemekkel átszőtt történetek sora tanúsítja. 

Nagy hatással volt a későbbi korokra, elsősorban titokzatos mennybe-

vitele révén. Élete végén nagy kegyelemben részesült, Isten tüzes sze-

kérrel – Illés szekere – ragadta el őt a mennybe (MKL V. 2000). Szent 

Illés a nyári természeti csapások ura. Arany szekerével az égen jár és a 

vetést lelegelő sárkányokat üldözi. A villámok az ő égő nyilai, me-

lyekkel a sárkányokra lő (Стойнев 1994: 157). Kultuszában, amely 

még a bizánci keresztény kapcsolatok révén került Magyarországra, 

több réteg fedezhető fel (ld. Menyhárt 2021: 92–98). Ünnepe július 

20. Ezen a napon számos tilalom volt érvényben, a legjellemzőbb a 

dologtilalom, nem szabadott dolgozni, nehogy villám csapjon az 

emberbe. Ezt a momentumot őrzi a Свети Илия ме скълца ’Szent 

Illés összezúzott’ bolgár frazeologizmus, melynek jelentése: villám 

csapott valakibe. 

Света Петка Параскева / Szent Paraszkiva 

A szlávok és a románok között az egyik legnépszerűbb szent a 

Balkán-félszigeten. Paraszkiva szerzetesnő, akit a bolgárok röviden 

csak Szent Petkának neveznek, 15 évesen lépett kolostorba. A Fekete-

tenger partján temették el. Holttestét később romlatlanul találták meg. 

Maradványait többször eladták, csodálatos módon még egy tűzvész-

ben is épen maradtak, végül Epivátba vitték (MKL X. 2005). Ünnepe 

október 14., a nyár vége, az elszámolás napja. Ezen a napon fizették ki 

a mezőgazdaságban dolgozókat és kötötték meg a szerződést a követ-

kező gazdasági évre (Стойнев 1994: 264).113  

 
113 A magyarországi bolgárok körében az „osztozkodás napja” Szent Demeter 

vértanú napja volt (október 26). Ezután a bolgár vendégmunkások készülődni 

kezdtek, majd hazatértek Bulgáriába. 
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A szent nevét a на света Петка в трънието ’Szent Paraszkiva 

bogáncsaiban’ frazéma őrzi, melynek jelentése – ismeretlen helyen, 

nem tudni hol.  

Света Неделя / Szent Nedelya 

A bolgárok által leginkább tisztelt szent vértanú. Keresztény vallása 

miatt börtönbe vetették, szörnyen megkínozták. Sebei csodálatos mó-

don mindig begyógyultak, ezért végül halálra ítélték. A kivégzés nap-

ján (vasárnap), közvetlenül imádkozása után, átadta lelkét Istennek, 

mielőtt kivégezhették volna (289. július 7.).114 A szent ünnepe július 7.  

Egy népdal első sorát, amelyben Szent Nedelya és Szent Parasz-

kiva együtt szerepel, olyan gyakran használták, hogy végül a kifejezés 

átkerült a hétköznapi nyelvbe: Заспала света Неделя на света Пет-

ка на скута ’Elaludt Szent Nedelya Szent Paraszkiva ölében’. A nép-

dalt jellemzően a koldusok énekelték. Innen ered a kifejezés jelentése, 

arra mondták, akinek nem volt szép hangja és hamisan énekelt. 

Свети Петър / Szent Péter 

Az eddig ismertetettek szentek közül Szent Péter az egyetlen, kinek 

neve a magyar és bolgár frazeológiában is előfordul: отивам/отида 

при свети Петър ’Szent Péterhez megy’. Arra mondják, aki meghal. 

A kifejezésben Szent Péter ismét, mint a mennyország kapujának őre 

jelenik meg.  

 

Összegzés 

A bemutatott elemzésből világosan látható, hogy a magyar és a bolgár 

nyelvben egyaránt találunk szent komponenst tartalmazó kifejezése-

ket. A frazémák mindkét nyelvben előfordulhatnak pozitív és a nega-

tív jelentésben, lehetnének akár egymás antonímái is. A vallás törvé-

nyei szerint élő ember szent életet él, míg az álszent, szenteskedő sze-

mély játssza a szentet; a bolgárban a feddhetetlen ember – прав като 

светец ’ártatlan, mint a szent’, míg a nem tiszta erkölcsű a не съм 

светец ’nem szent’. 

Annak ellenére, hogy a katolikus és az ortodox egyháznak sok a 

közös szentje, Szent Péter az egyetlen, akinek neve mindkét nyelv fra-

zeológiai készletében megtalálható. Mindkét nyelvben Szent Péter a 

 
114 bg-patriarshia.bg/saint-martyr-nedelya (letöltés: 2022.01.23.) 
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mennyország kapujának kulcsait őrző személy, aki az arra méltó em-

bereket beengedi a mennybe. A bolgárban az elhunyt emberre, aki már 

Szent Péter előtt áll (отивам/отида при свети Петър ’Szent Péter-

hez megy’) frazémát használják. A magyarban a mennyországba min-

den áron bejutni vágyó személy, aki Szent Péterben egy megveszte-

gethető személyt lát (Szent Pétert is megvesztegetné).  

A szenteknek mindkét országban van ünnepnapja, amelyek az év-

szakok tekintetében választóvonalak. Ezekhez a jeles napokhoz népi 

hiedelmek, babonák, szokások kapcsolódnak. Gyakoriak a tilalmak, 

pl. dologtilalom, amelyek betartása azért volt kiemelten fontos, hogy 

az embereket egy lehetséges rossz esemény elkerülje (nem szabad dol-

gozni Illés napján, hogy ne csapjon az emberbe villám). Jellemzőek az 

időjárási megfigyelések, az időjárási regulák (Ha Mártonkor a lúd jé-

gen áll, karácsonykor sárban botorkál; Szent Mihály öltöztet, Szent 

György vetkőztet). A bolgárban Szent Atanáz hozza el a tavaszt. A 

szentek nevével alkotott kifejezések gyakran átkerülnek a köznyelvbe 

(Szent Iván éneke, Szent János pohara). A szentek neve a néphit to-

vábbi területein is megjelent, a magyar nyelvben a Göncölszekér 

csillagképet is egy szent nevével azonosítják: Szent Mihály szekere.  
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Summary 

A saint is a person who is considered morally perfect, exemplary, and re-

ligiously respected. A person canonized by the Catholic Church. The aim of 

the study is to collect and analyze the phrasemes containing the names of 

saints and to present their meanings. Among the terms containing saints as 

components in Hungarian and Bulgarian, we found only Hungarian phrases, 

which are characterized by the fact that both positive and negative meanings 

occur, and are antonyms of each other. They refer to both the man who lives 

by the laws of religion and the hypocritical, sanctimonious man. Despite the 

fact that the Catholic and Orthodox Churches have many common saints, St. 

Peter is the only saint whose name can be found in the phraseology collection 

of both languages. In both cases, St. Peter is the guardian of the keys to the 

gates of Heaven, who will let worthy people into Heaven. The Saints have 

their dedicated holidays in both cultures, which are dividing lines between 

the seasons. Folk beliefs, superstitions and customs are associated with these 

famous days. Prohibitions are common, and adherence to them was para-

mount in order to protect people from negative events. Weather observations 

and weather regulations are typical. Things typical of the lives of the saints 

are transferred to the ordinary language. 

 

Резюме 

Светецът е човек, който се счита за морално съвършен, примерен и ува-

жаван от религиозна гледна точка, лице, официално ръкоположено за 

светец от католическата църква. Целта на изследването е да се съберат и 

анализират фразеологизмите, съдържащи имената на светци и да се 

представи тяхното значение. Сред ФЕ, съдържащи компонент свети в 

унгарския и българския език, открихме само унгарски фраземи, които се 

характеризират с това, че се срещат както положителни, така и отрица-

телни значения, които са антоними един на друг. Фраземите назовават 

както човека, живеещ според законите на религията, така и лицемерния 
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човек. Въпреки многото общи светци на католическата и православната 

църква, св. Петър е единственият светец, чието име може да се намери 

във фразеологичните сборници на двата езика. И в двата случая св. 

Петър е пазител на ключовете на небесните порти, който има право да 

пусне само достойните хора в рая. Празникът на светците и в двата 

езика често се свързва с прелома в годишното време от един сезон към 

следващия. Народните вярвания, суеверия и обичаи са свързани с тези 

празници на светците. Забраните са често срещани и спазването им е от 

първостепенно значение, за да се предпазят хората от някакво лошо съ-

битие. В унгарския материал за тези дни са характерни и метеорологи-

ческите наблюдения. 
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OSZMÁN-TÖRÖK SZAVAK A BOLGÁR ÉS A MAGYAR 

ÁLLAMIGAZGATÁSI NYELVBEN 

 

Szücs Zsanett 

 

 
A tanulmány az oszmán időszakban a bolgár nyelvben megjelent jogi 

és államigazgatási szókincset elemzi. A célja, hogy bemutassa, a bol-

gár és a magyar irodalom két regényében a vizsgált szakterület mely 

szavai fordulnak elő. A korpuszban a példákat három nyelven tün-

tetjük fel, az átadó oszmán-török alakot, valamint a bolgár és a ma-

gyar megfelelőket. A kutatás célja áttekinteni, hogy az oszmán-török 

szavak, milyen jelentéssel kerültek át az átvevő nyelvekbe, ezért a 

szavak mellet a jelentést is feltüntetjük.   

 

Nyelvtörténeti áttekintés: az oszmán-török nyelv (Osmanlıca) tér-

hódítása a magyar és a bolgár nyelvben 

A magyar nyelvben megjelenő oszmán-török jövevényszavak 

hangtani jellemzőit főként az befolyásolta, hogy az e szavakat átadó 

törökök nem az Oszmán-Török Birodalom magjából, az Anatóliai- 

félszigetről érkeztek, hanem a Balkán-félszigetről. Az akkori Magyar-

ország területét megszálló török katonaság származását tekintve nagy-

részt délszláv volt. Ezek a katonák mind a szláv anyanyelvüket, mind 

a törököt kiválóan beszélték. A katonák mellett jelentősebb szerephez 

jutott az oszmán-török szavak átadásában a törökök elől menekülő 

balkáni szláv lakosság is, amely a török veszedelem ellen Magyaror-

szágon keresett új otthont. Ez a folyamat ahhoz vezetett, hogy a ma-

gyar emberek török és szláv forrásokból is hallották a szavakat, ennek 

hatására kettős alakok alakultak ki, vagyis egy-egy oszmán-török szó-

nak egyszerre két változata is használatban volt, például: szpáhi – 

szpáhia, aszker – aszkerlik, (Kakuk–Róna-Tas 1967: 104 –109). 

Bulgáriában az oszmán-török szavak beáramlása a 14. század vé-

gén kezdődött, amikor 1396-ban a törökök elfoglalták az országot, és 

a 19. század második feléig tartott, amikor az Orosz Birodalom segít-

ségével a bolgárok visszanyerték függetlenségüket. Bulgária egyes ré-

szein viszonylag nagyszámú török anyanyelvű népesség telepedett le, 
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ezzel is erősödött az oszmán-török nyelvnek a bolgár nyelvre gyako-

rolt hatása. Az említett időszakban az adminisztráció hivatalos nyelve 

az arab betűs oszmán-török volt. A bolgár területek nem egyenlő mér-

tékben kerültek a török lexika befolyása alá, például a kelet-bulgáriai 

területek sokkal jobban érintettek voltak, mivel itt jóval több anatóliai 

török telepedett le, mint az ország más pontjain. A 19. század második 

felétől kezdve, de leginkább a Felszabadulás (1878) után az addig 

használatos török szavak jelentős hányada kikopott a bolgár hivatali 

nyelvből, míg a népi nyelvben a hétköznapi élet jelenségeit, tárgyait 

jelölő oszmán-török jövevényszavak megmaradtak (Kakuk–Róna-Tas 

1967: 115–120). 

 

2. Az oszmán-török államigazgatási jog alapjai 

A jogalkotás szokásos alapjai az oszmán társadalomban kettős jog-

rendszertől függtek: a Sharīʿah-tól, vagyis a muszlim vallási törvény-

től és a Kanun-tól, a polgári jogtól. A Sharīʿah volt az oszmán társada-

lom alaptörvénye, a muszlimok életének minden területére kiterjedt. 

Az oszmán-törökök a közjog, az államszervezés és a közigazgatás kér-

déseit soha nem fejtették ki részletesen. A mindenkori szultán kivált-

sága volt, hogy polgárjogi kérdésekben törvényt hozzon, amennyiben 

nem ütközik a Sharīʿah alapelveivel (Öztürk 2014: 1–10). A Sharīʿah-t 

az ulama tagjai értelmezték és tartatták be.  

Az ulama (bíróság) tagjai a kádik és a muftik voltak, akik a jogta-

nácsosi szerepet töltöttek be. Joguk volt minden olyan világi törvényt 

érvényteleníteni, amelyet úgy éreztek, hogy a Sharīʿah-nak ellent-

mond.  

Az oszmán adminisztráció territoriális/provinciális és vallási ala-

pon két nagy részre bontható. Az oszmán állam, mint teokratikus, sok-

nemzetiségű birodalom, az embereket nem etnikum vagy nyelv alap-

ján különböztette meg, hanem a megkülönböztetés alapja a vallás volt.  

A nem muzulmán kisebbségek önrendelkezési joggal rendelkeztek. 

A millet (provincia) rendszerben lehetőség volt arra, hogy a különbö-

ző vallású kisebbségek békében élhessenek egymás mellett (Öztürk 

2014: 17, Kapucu–Palabiyik 2008: 40–43). A millet vezetője a millet-

basi, legyen akár pátriárka, akár rabbi, mint egy politikai vezető kép-

viselte a közösségét az állam előtt. Az oszmán korszakban több vezír 
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(miniszter) és nagyvezír (miniszterelnök) került ki olyan muszlimok 

köréből, akik nem voltak török nemzetiségűek.  

A keresztények autonómiájának jogi alapját az ún. aman (védelem, 

kegyelem) határozta meg, amely szabályozta az oszmán állam viszo-

nyát azokhoz a nem muzulmán vallású, meghódított népekhez, ame-

lyek nem tanúsítottak ellenállást. Ők nemcsak megmenekültek a halál-

tól vagy a rabszolgaságtól, hanem meg is tarthatták földjeik haszonél-

vezetét, feltéve, hogy adót fizettek (fejadó és egyéb terhek) és enge-

delmeskedtek a szultánnak (Hadrovics 1991: 35; Menyhárt 2021: 17–

18).  A nem muszlim kisebbségek a vallási közösségeiken belül ren-

delkeztek bizonyos önállósággal és saját iskolákat is működtethettek 

(bár a bolgárok első világi iskolái csak 1830-40-es években nyíltak 

meg – Димитров 1987). A millet rendszerben a nemzetiségeket egy-

fajta testületként kezelték, és számukra megengedték, hogy saját belső 

struktúrájuk és hierarchiájuk legyen (Kapucu–Palabiyik 2008: 40–50, 

Siska 2017: 180–186). 

 
3. A magyar és bolgár forrásokban előforduló oszmán-török ál-

lamigazgatási szavak 

A tanulmány elkészítése során többször azzal a problémával szem-

besültem, hogy a bolgár nyelvű szakirodalomban az bolgár államigaz-

gatási nyelvre tett oszmán-török hatást röviden tárgyalják, mindössze 

néhány példát említenek. Az oszmán-török időkből fennmaradt, már 

digitalizált jogi szövegek csak kis számban lelhetők fel.115 Ezért a 

vizsgált szókészlet forrásai két ismert magyar, illetve bolgár nyelvű 

irodalmi mű lett, Gárdonyi Géza Egri csillagok (1901) c. regénye, il-

letve Ljuben Karavelov Régi idők bolgárjái (Българи от старо време, 

1867) c. kisregénye.  

Az eredeti források nehéz hozzáférhetősége miatt a vizsgálat során 

leginkább szótárakat, szakszótárakat használtam. A magyar források 

ennél gazdagabbak voltak, a hivatalos oszmán-török levelezések a vi-

lághálón megtalálhatóak. A fellelt források alapján egy listát állítottam 

 
115 Itt jegyezném, meg hogy a bulgáriai könyvtárak, köztük a plovdivi Iván 

Vazov Könyvtár is, számos jogi szöveggel rendelkezik, melyek elemzése egy 

későbbi kutatás részét képezik.  
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össze (vö. 1. táblázat), amelyben összegyűjtöttem a fontosabb állam-

vezetői tisztségeket. Ezek államigazgatási jelentésének, etimológiai 

hátterének meghatározásához a Török Tudományos Akadémia (törö-

kül Güncel Türkçe Sözlük), A magyar értelmező kéziszótárat, Az ide-

gen szavak és kifejezések szótárát és a bolgár Тълковен речник на 

турцизмите в българския език című szótárt vettem alapul. 

 
1. Táblázat:  

Államvezetői tisztségeket jelölő oszmán-török eredetű szavak a bolgár 

és magyar nyelvben 

 
Oszmán-török Bolgár Magyar 

ağa (mongol-tö-

rök eredetű szó) 

ага – 1) katonai 

vezető címe az 

Oszmán Biroda-

lomban;  

2) tiszteletbeli cím 

egy prominens török 

állampolgár számára 

Bulgáriában (a fel-

szabadulás előtt);  

3) úr, megszólítás. 

aga – 1) régi török tiszti 

rendfokozat, ill. ezt a 

rendfokozatot viselő személy. 

2) úr; 

3) öregebb fiútestvér. 

 

asker (arab 

eredetű szó) 

aскер, аскерлик –

katona 

aszker – hadsereg; innét 

szeraszker (a hadsereg feje), a 

török hadügyminiszter címe. 

başıbozuk 

(oszmán-török 

eredetű szó) 

башибозук – a nem 

reguláris török 

hadsereg katonája a 

18-19. században. 

basibozuk – a magyar és a 

bolgár jelentés azonos. 

 

bey (arab 

eredetű szó) 

бей – 1) az uralkodó, 

katonai vagy nagy-

birtokos címe az 

Oszmán Birodalom-

ban. 2) Úr megszó-

lítása: деребей 

bég – „úr”; nemzetségfő, 

törzsfő, hadifőnök, kormány-

zó, átvitt értelemben bármi-

lyen nagyúr lehet. Ősi török 

cím, eredeti jelentése úr, 

vezető. 

cami (arab 

eredetű szó) 

джамия – muszlim 

templom. 

dzsámi – azok a mecsetek, 

amelyek jogosultak a pénteki 

istentisztelet helyszínéül, nagy 
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mecsetek. 

divan (arab 

eredetű szó) 

диван – 1) 

tanácsadó testület a 

török szultanátusban;  

2) kanapé. 

díván – 1) tanácsadó testület a 

török szultanátusban; 

2) dívány, kanapé. 

defterdâr (arab 

eredetű szó) 

дефтердар – a 

magyar és a bolgár 

jelentés azonos. 

 

defterdár – „jegyzékmester”, 

adólista készítője ill. őrzője, 

adószedő. A birodalom pénz-

ügyigazgatásának különböző 

szintjein lévő vezetők neve (a 

fődefterdár a birodalom pénz-

ügyminisztere); defter – adó-

jegyzék, számviteli könyv. 

efendi (görög 

eredetű szó) 

ефенди – a magyar 

és a bolgár jelentés 

azonos. 

 

efendi – úr, uram, török állami 

hivatalnokok, tanult emberek 

megszólításaként; régebben 

effendi alakban is. (A szó a bi-

zánci görög afthendisz meg-

szólító afthendi formájából 

alakult ki.) 

yeniçeri 

(oszmán-török 

eredetű szó) 

еничар - – a magyar 

és a bolgár jelentés 

azonos. 

 

jancsár – a janicsár szó XVI. 

századi alakja. A török haderő 

reguláris, állandó zsoldos gya-

logsága. II. Szulejmánig csak 

a szultán személyes vezérlete 

alatt volt köteles háborúba 

menni. 

kanunî (arab 

eredetű szó) 

кануни – Szulejmán 

szultánt illeti ezzel a 

jelzővel a mai 

modern, török 

történetírás. 

kánuni – törvényhozó 

han (perzsa 

eredetű szó) 

 

хан – a magyar és a 

bolgár jelentés 

azonos. 

 

Kán (Khán) – török és mon-

gol népeknél uralkodót jelent, 

a szultánok is használták 

címként. 
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vezir (arab 

eredetű szó) 

 

везир – miniszter, a 

muszlim országok 

vezető közigazgatási 

tisztviselője. 

vezír – magas rangú politikai 

vezető 

 

vilâyet (arab 

eredetű szó) 

вилает – 

közigazgatási-terü-

leti egység az Osz-

mán Birodalomban. 

vilájet (ejálet) – beglerbégség 

kormányzóság, területi egység 

az Oszmán-Török 

Birodalomban. 

 

A fent felsorolt szakszavak nagy része már csak szépirodalmi művek-

ben és történelmi témájú írásokban fordulnak elő (a dívány kivételé-

vel, amely mind a mai magyar, mind a mai bolgár nyelvben ülésre, 

fekvésre alkalmas kényelmes bútordarabbot jelent). A vizsgált szép-

irodalmi művek gazdag nyelvi forrást biztosítottak az államigazgatási 

szavak összegyűjtéséhez (Gárdonyi Géza: Egri csillagok és Ljuben 

Karavelov Régi idők bolgárjái). 

 

4. Az oszmán-török nyelv használatának hanyatlása a bolgár és a 

magyar nyelvterületen 

Amilyen gyorsan hivatalos jogi nyelvvé vált az oszmán-török 

nyelv, olyan gyorsan el is veszítette jelentőségét a politikai helyzet 

változásával. Magyarországon erre a 150 éves török uralom bukása 

után került sor, az ország újraegyesítését követően újra a latin, majd 

később a német vált az államigazgatás nyelvévé. Ebből a korból szár-

mazó jogi iratok a mai napig fennmaradtak, a világhálón az érdeklő-

dők és a kutatók számára elérhetővé váltak. Bulgáriában az új bolgár 

állam létrejöttét követően európai jogrendszert igyekeztek létrehozni, 

melyben az oszmán-török nyelv már elvesztette jelentőségét. A jogal-

kotásban a turcizmusok helyét előbb a ruszizmusok vették át, majd 

egyre inkább a bolgár kifejezések használatára törekedtek. Ugyanak-

kor 1908-ig116 a bolgár állam két hivatalos nyelvet ismert el, a bolgárt 

és az oszmán-törököt. Eddigi kutatásaim során kevés, a mai Bulgária 

területén, oszmán-török nyelven íródott jogi dokumentumot találtam, 

amelyet bolgár vagy angol nyelvre lefordítottak volna, ezért a kutatás-

 
116 1908-ban hirdették ki hivatalosan Bulgária függetlenségét. 
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hoz az oszmán-török nyelv és írásrendszer beható ismerete nélkülöz-

hetetlen. 

 

Összefoglalás 

A tanulmányban a két vizsgált regény jogi és államigazgatási terü-

leten meghonosodott oszmán-török eredetű szavainak jelentését vetet-

tük össze. Az elemzett 14 kifejezésből öt esetében a jelentés mindkét 

nyelvben teljesen megegyezik. A szavak nagyobb részénél azonban 

eltérő jelentés és használat figyelhető meg. Van olyan kifejezés, 

amelyhez a bolgár nyelvben több jelentés tartozik (pl. бей); illetve 

olyan tisztség, amely nem azonos a két nyelvben (pl. aszker, szulej-

mán).    
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Summary 

The Hungarian language took over from the Ottoman-Turkish language the 

terms used in military and administrative institutions during the Turkish 

occupation. These words and expressions can only be found in historical and 

literary texts today. The Ottoman-Turkish loanwords were transferred by the 

Turks settled down in the Balkans and the Slavic-speaking peoples living on 

the peninsula. Many terms have become part of the Hungarian vocabulary 

through Croatian and Serbian mediation. In the research of the Hungarian 

legal language, great emphasis is placed on terms of Latin origin, although it 

was influenced by other languages besides Latin. Among other things, the 

Ottoman-Turkish language. We have a comprehensive library of Hungarian 

literature on this linguistic effect. Although the Ottoman-Turkish language 

has left a greater impression on the Bulgarian language, little research in 

Bulgarian deals with the influence of the Ottoman-Turkish language on the 

Bulgarian legal language, although until 1908 the Ottoman-Turkish was one 

of the official languages of Bulgaria and the historically modern, independent 

Bulgarian state was established 30 years earlier. 

 

Резюме 

Унгарският език приема от османо-турския език термините, използвани 

във военните и административните институции по време на османското 

владичество (1526–1686). Тези думи и изрази днес могат да бъдат наме-

рени само в исторически и литературни текстове. Османо-турските 

заемки са пренесени от заселилите се на Балканите турци и живеещите 

на полуострова славяноезични народи. Много термини са станали част 

от унгарския речник чрез хърватско и сръбско посредничество. При из-

следването на унгарския правен език се набляга на термините с ла-

тински произход, въпреки че е повлиян от други езици освен латинския, 

между тях и османо-турският език. Имаме обширна литература от 
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унгарски трудове за този езиков ефект. Въпреки че османо-турският 

език е имал по-голямо влияние върху българския език, малко български 

изследвания се занимават с влиянието на османо-турския език върху 

българския правен език, въпреки че до 1908 г. османо-турският е един 

от официалните езици на България, а исторически модерната, 

независима българска държава е създадена едва 30 години по-рано. 
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BOLGÁR GAZDASÁGI TERMINUSOK ELMÉLETI ÉS 

GYAKORLATI ÁTTEKINTÉSE 

 

Cindel Anikó 

 

 
A szaknyelv és a terminológia elméleti vonatkozásai 

A szaknyelv meghatározása nehéz és összetett feladat. A szak-

nyelvek fő jellemzői maguk a szakszavak, de a szaknyelvet a köz-

nyelvtől és a többi csoportnyelvtől nemcsak szóállománya, hanem 

szerkesztésmódja és stílusa is megkülönbözteti (Kurtán 2003: 38). 

Lauren és Nordman megfogalmazásában a szaknyelvek a technikai 

fejlődés, a munkamegosztás, az elvont tudományos gondolkodás 

következtében jöttek létre és fejlődnek tovább (vö. Lauren–

Nordman 1989; Kurtán 2003: 38). Kontra meghatározásában a 

szaknyelvek a szókincs speciális rétegét képezik, amelyeknek a 

többi nyelvi rétegtől eltérő helyzete éppen a specifikuma miatt van, 

mivel a különféle szaknyelvek más-más szakterületet fednek le. 

Ugyanis a hatékonyság a szakmai nyelvhasználat célja, a szakter-

minológia használata nem esztétikai vagy erkölcsi kérdés. A görög 

és latin bázisú nemzetközi szakkifejezések helyes használata nyelvi 

és stilisztikai, nem pedig hazafias kérdés. Az idegen kultúra ele-

mei, ha fontosak, így vagy úgy, de megtalálják útjukat az átvevő 

nyelvbe (Kontra 1981: 19). 

Aki egy élő nyelvet beszél, az szükségszerűen a nyelv valame-

lyik változatát beszéli. Mindegyik nyelvváltozatnak megvan a meg-

határozott funkciója, szerepköre és a gyakorlati kommunikációs 

szempontú létjogosultsága. Az egyes nyelvváltozatok között szere-

pük és egymáshoz való viszonyuk tekintetében jelentős különbsé-

gek vannak (Kiss 2002: 74–77). 

A szaknyelvek terminológiájának alapfokú ismerete az egész 

közösség számára fontos. Ide sorolható a politikai, a közgazdasági, 

a pénzügyi szféra mellett az információtechnológia nyelve. Egy 

adott szakterületen létrejött új eredmények alkalmazását megnehe-

zíti a szaknyelv ismeretének hiánya. Mivel azonban a szaknyelvek 

egyre inkább általánossá válnak, nem elég csak elsajátítani, hanem 
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állandóan frissíteni, aktualizálni szükséges őket (Bańczerowski 

2003: 279–280). Nehéz megítélni, hogy mi számít idegen szónak, 

mivel számos olyan idegen eredetű kifejezés van a nyelvben, amit 

évek, sőt évtizedek óta használunk és a köztudatban is jelen van. 

Szókölcsönzés során szavak és állandósult szókapcsolatok kerülnek 

egyik nyelvből a másikba, ezáltal a nyelv részéve válnak (Trudgill 

1997: 41). A nyelvi kölcsönzés szerves részei a jövevényszavak, 

melyek más nyelvből kerültek egy adott nyelvbe, ahol később meg-

honosodtak (Horger 1940: 125). 

A tanulmány célja, hogy ismertesse, milyen grammatikai nemet 

kapnak a bolgár gazdasági nyelvbe bekerült angol eredetű főnevek. 

Emellett összeállítottam egy szószedetet, amelybe a szótárakban 

feltüntetett általános gazdasági kifejezések kerültek. A Google 

Trends program segítségével egy kutatást végeztem és megnéztem, 

hogy a szószedet kifejezései közül a bolgár felhasználók az anya-

nyelvi vagy az idegen eredetű kifejezésekre keresnek-e rá gyakrab-

ban. 

 

A terminológia tárgya 

A terminológia az a tudomány, amely tanulmányozza a fogalmak 

eredetét, a köztük lévő kapcsolatokat, a fogalmak tulajdonságait, a fo-

galmi rendszerek létrehozását és azok leírását, a definíciók megalkotá-

sát, a terminológiai lexikográfia módszereit és a terminológiai adatbá-

zisok kiépítésének problémáit (Hrvatska enciklopedija 2012). 

A terminológia egy nyelvi tudományág, amely a terminusokkal és 

azok használatával foglalkozik. Ez a tudományterület a lexikológia 

csoportjába sorolható. Egy foglalkozás összes speciális (specifikus) le-

xémájának halmazát az adott szakterület terminológiájának nevezzük. 

A terminológia, mint tudományág többek között e kifejezések fejlődé-

sét és kapcsolatát vizsgálja egy adott szakmai területen. Abban külön-

bözik a lexikológiától, hogy a kutatási területe magába foglalja a fo-

galmak, a fogalmi rendszerek és azok megnevezéseinek (terminusai-

nak) tanulmányozását, míg a lexikológia a szavakat és azok jelentését 

tanulmányozza (Stanojčić 2010: 261–278). 

A terminológia nem újkeletű tudományág, ugyanis évszázadok óta 

az emberi kommunikáció része, kezdve az ősemberek táplálékszerzési 
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szokásaitól, majd később a különböző mesterségeken át, egészen a 

mai modern szaknyelvekig. Létfontosságú volt minden korban az 

adott tevékenységeket, eszközöket megnevezni a hatékonyabb kom-

munikáció érdekében (Fischer 2018: 13–14).  

A terminológia eredete a latin terminus szóra vezethető vissza, 

amelynek jelentése ’határ, cél, vég’, valamint a görög eredetű logos’ 

szó, beszéd’ jelentésű kifejezésre (Mihaljević 1984: 148). A mai érte-

lemben vett terminológia szóalak legkorábban William Whewell kuta-

tásaiban jelent meg (Budin és Oeser 1999). 

A terminológiai rendszerek használatához elengedhetetlen az adott 

szakmai ismeretek elsajátítása, ugyanis minden fogalom bizonyos fo-

galomrendszerben működik, amelyben ezeket a kifejezéseket definiál-

ni lehet, valamint ismerni kell a rendszer sajátosságait (Fóris 2005: 

39). 

 

A jövevényszavak és a terminológia kapcsolata 

A szavak idegen nyelvből történő kölcsönzése olyan folyamat, 

amely minden nyelvben jelen van. Az idegen szavak jellemzői, hogy 

viszonylag frissen kerültek be a nyelvbe, így még nem telt el kellő idő 

a megszokásukhoz; hangtani tulajdonságuk eltér az átvevő nyelvben 

megszokottaktól; valamilyen jellegzetes idegen szóelem található a 

szóban; a szó használata valamely csoport- vagy rétegnyelvre korláto-

zódik. A jövevényszavak ezzel szemben régen kerültek be a nyelvbe, 

hangtanilag az átvevő nyelvhez igazodtak, és a szó használata közke-

letű, jelentése közismert. Nemzetközi szavaknak, vándorszavaknak 

azokat az újkori művelődés, civilizáció fogalomkincsével kapcsolatos 

idegen szavakat nevezzük, amelyek különféle nyelvekben, nyelvek 

egész seregében megtalálhatók, és egyikből vagy egyszerre többől 

vándorolnak tovább. Nem tudjuk pontosan megállapítani az átadó 

nyelvet, ahonnan bekerült (Minya 2019). Az idegen szó és a jövevény-

szó közös megnevezése a kölcsönszó. Minden nyelvben vannak ide-

gen eredetű kifejezések, mivel a nyelvek kapcsolatban vannak egy-

mással. Különösen fontosak az idegen szavak kölcsönzése szempont-

jából a geopolitikai és kultúrtörténeti tényezők. A szavak egyik nyelv-

ről a másikra való átvitele az elmúlt évtizedekben nagyon aktív volt, 

amikor a népek és a nyelvek közötti határok gyakorlatilag megszűn-
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tek. Ezáltal a kölcsönszavak egyik nyelvből a másikba kerülése sokkal 

könnyebb lett, ami az összes modern európai nyelv szókincsében az 

idegen eredetű lexikális elemek növekedéséhez vezetett. A történelmi 

tapasztalat azt mutatja, hogy páneurópai kontextusban mindig várható 

volt egy-egy nyelv bizonyos fokú túlsúlya, fokozott hatása. Bármelyik 

nyelvről is volt szó, vezető szerepe elsősorban társadalmi-politikai és 

kulturális jelentőségétől, a nyelvközi kommunikációban betöltött sze-

repétől függ. A 20. század végét és a 21. század elejét a társadalmi di-

namika jellemzi – a politikai rendszerek változása, a társadalmi és 

gazdasági kapcsolatok alakulása, az új technológiák elterjedése, a 

kommunikációs és nyelvi határok megnyitása, mind jelentős változá-

sok a szellemi és az anyagi kultúrában. Ezek a változások egyidejűleg, 

viszonylag rövid idő alatt zajlottak le. Ezért az elmúlt évtizedeket ki-

vételes nyelvi dinamika is jellemezte. A lexikális és szemantikai újítá-

sok száma nőtt, ami új kapcsolatokat és új standardokat eredményezett 

a beszédtérben. Az új nominatív egységek (neologizmusok) azonban 

gyorsan elváltak fő jellemzőiktől – az újdonság és szokatlanság érzé-

sétől –, és alkalmazkodtak az aktív szókincshez. 

Ezek a folyamatok a bolgár nyelvben is jelen vannak. A törökök 

alóli felszabadulást (1878) követő időszakban a bolgár szókincsben 

csupán néhány tucat angol eredetű szó volt, amelyeket nem közvetle-

nül az angolból, hanem a franciából vagy az orosz nyelvből kölcsö-

nöztek. A 20. században az angol nyelv globális szinten növelte befo-

lyását, ami az angol eredetű jövevényszavak mértékére is hatással volt 

a bolgár nyelvben. A rendszerváltás után a médián keresztül számos 

tematikus angol kifejezés jelent meg a bolgár nyelvben. A legtöbbet 

szükségesnek tartják, mert új jelentéseket és valóságot teremtenek a 

közéletben (Зидарова 2011: 41–42).  

 

A gazdasági terminusok vizsgálata a bolgár nyelvben  

A bolgár nyelvben az üzleti szféra területén számos angol kifeje-

zésnek nincs pontos, bolgár megfelelője, ezért anglicizmusok jelennek 

meg, amelyek száma folyamatosan növekszik. Ez a tény indokolja egy 

alaposabb vizsgálat lefolytatását, amely kitér az idegen eredetű főne-

vek grammatikai nemére, valamint az anyanyelvi vagy idegenszó 

használatának gyakoriságára. 
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A kutatást szinkrón szempontból közelítettem meg, mivel az alkal-

mazott kifejezések a modern nyelvre vonatkoznak, melyek többnyire 

csupán az utóbbi évtizedek során kerültek a magyar és a szláv nyel-

vekbe egyaránt. Módszertani eljárásként – az angol kifejezések, illetve 

azok bolgár megfelelőinek vizsgálata során – a kontrasztív módszert 

alkalmaztam. 

 

Az idegen eredetű főnevek grammatikai nem szerinti elemzése 

1. Hímnemű főnevek a bolgár nyelvben 

A bolgár nyelvben az angolból átvett pénzügyi és gazdasági köl-

csönszavak a bolgár helyesírás szabályainak megfelelő, cirill betűs fo-

netikus átírással honosodnak meg. 

Az idegen szavak átírása a mai bolgár nyelvben az angol nyelv mo-

dern kiejtésén alapszik, továbbá egyre nagyobb figyelmet fordítanak 

az eredeti, pontosabb hangmegfelelésére, még akkor is, ha ez a kiejtés 

nem jellemző a bolgár nyelvre, ez egy új trendként vehető figyelembe. 

Néhány korábban használt kifejezés átírásában is változás ment végbe. 

Például a korábban a тим (team) kifejezés írásban и-vel volt jelölve, 

míg az új norma szerint ий-re változott az alábbi módon: тийм. 

Az alábbi bolgár kifejezések helyesírása az angol szavak átírása a 

szavakban eredetileg meglévő diftongusokat tükrözi: 

[ei] – ей: рейтинг (rating) 

[ai] – ай: сайт (site) 

Az angol w félmagánhangzó (siklóhang) a bolgárban y-ként kerül 

átírásra, pl. УЕБ-технологии (web + технологии). 

A komplex szóösszetételek rövidítései sok esetben eredeti latin he-

lyesírás szerint használatosak, azonban vannak olyan kifejezések, 

amelyeknél vegyes alakot használnak, ezáltal a latin mellett cirill fo-

netikus átírást is tartalmaznak. Az alábbi példában látható, hogy 

amennyiben egy szóösszetétel neologizmust is tartalmaz, azt cirill be-

tűvel írják, de nem fordítják le bolgár nyelvre: pl. ПОС терминал 

POS (Point of sale) + терминал (Платонова 2016: 464–467). 

A bolgár nyelvben az angolból átvett, igéből -ing utóképzővel kép-

zett főnevek – a handling kivételével – hímneműek, ezek a teljesség 

igénye nélkül a következők: маркетинg (marketing), франчайзинг 

(franchising), рейтин (rating), ранкинг (ranking), дъмпинг (dum-
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ping), клиринг (clearing), кетъринг (catering), лизинг (leasing), аут-

сорсинг (outsourcing), фиксинг (fixing), мониторинг (monitoring), 

офшоринг (offshoring), бенчмаркинг (benchmarking), тайминг (ti-

ming), шо-пинг (shopping), трейдинг (trading), банкинг (banking), 

брандинг/брендинг (branding), делистинг (delisting), дилинг (dea-

ling),холдинг (holding), семплинг (sampling), фишинг (fishing), 

факторинг (factoring), аутстафинг (outstaffing), мърчандайзинг 

(merchandising), форуърдинг (forwarding), форфетинг (forfeiting), 

хеджинг (hedging), смърфинг (smurfing). 

Nedeva a kutatásai során megállapította, hogy a bolgár nyelvben a 

mássalhangzóra végződő angol eredetű főnevek – hímneműek (Неде-

ва 2016). Néhány ezek közül: таргет (target), тренд (trend), борд 

(board), бранд (brand), спот (spot), аутлет (outlet), маркет (mar-

ket), дискаунт (discount), маржин (margin), мениджмънт (mana-

gement), клъстер (cluster), франчайз (franchise), одит (audit), 

овърдрафт/овердрафт (overdraft), аутплейсмънт (outplacement), 

бенчмарк (benchmark) stb. 

Sok esetben az angol prototípus -e-re végződik (ezt nem ejtik ki), 

de bolgárul az adaptált kölcsönszó mássalhangzóra végződik, így au-

tomatikusan hímnemet kap. Ebbe a típusba tartoznak a következő an-

glicizmusok, amelyek átírt formája mássalhangzóra végződik: баркод 

(bar-code), бек-офис (back-office), венчър (venture), аксептънс (ac-

ceptance). 

Érdemes megfigyelni az angol stand-by kifejezést, amely félhang-

zóra végződik, viszont az adaptált стендбай formája mássalhangzóra, 

ezért ez a főnév szintén hímnemű. 

Az üzleti szférában használt foglalkozásokat jelölő terminusok is a 

legtöbb esetben szintén hímneműek. A legtöbb esetben az angol köl-

csönszavak -ер, -ър, -ор végződésűek, amelyek könnyen beilleszked-

nek a bolgár nyelvbe. Néhány ezek közül: промоутър/промотър 

(promoter), ексчейнджър (exchanger), аутсорсер (outsourcer), мър-

чандайзер/мърчандайзър (merchandiser), бенефициер (beneficiary), 

уебмастер (webmaster), трежърър (treasurer), маркетмейкър 

(marketmaker/marketer), стокброкер (stockbroker), дилър (dealer), 

трейдър (trader), франчайзър/франчайзер (franchisor). Akad azon-



360 

 

ban egy kivétel is, ez pedig az -ейт végződés: афилиейт (affiliate) 

(Недева 2016: 472–474). 

 

2. Nőnemű főnevek a bolgár nyelvben 

A nőnemű főnevek kisebb számban fordulnak elő a bolgár nyelv-

ben az angolból átvett kifejezések között, mint a hímneműek (Недева 

2016: 474). A bolgár nyelvben az -a és -я végű, idegen eredetű főne-

vek nőnemet kapnak, mint pl. a винетка (vignette). Az új bolgár sza-

vak szótára117 szerint a fent említett kifejezés az angol és a német 

nyelv közvetítésével egyaránt bekerülhetett a nyelvbe (Пернишка–

Благоева–Колковска 2010). 

A логистика jövevényszó az elmúlt években honosodott meg a 

bolgár nyelvben, az angol logistics változatból alakult ki, ám az 

adaptáció során a -cs végződés helyett a -ка terjedt el a használatban. 

Szintén megfigyelhető az alábbi absztrakt főneveknél, hogy az angol 

végződés helyett a bolgár lép életbe, tehát a -tion végződés a -ция-ra 

cserélődik. Példa: дюрация (duration) és стагфлация (stagflation). A 

szóalkotó -(а)ци(я) utótag régebbi kölcsönzések során került a bolgár 

nyelvbe a latin nyelvből, főképp francia és olasz közvetítéssel. Így 

általános szabály, hogy az új -tion végződésű anglicizmusok a -

(а)ци(я) utótaggal adaptálódnak (Крумова-Цветкова 2013: 148–149).  

A bolgár nyelvben is számos latin eredetű főnév található, ame-

lyeknek a francia, spanyol és az olasz nyelv volt a közvetítője. Ilyenek 

például a дистрибуция (distribution), промоция (promotion), обли-

гация (obligation), презентация (presentation), опция (option). 

 Összefoglalva, a bolgár nyelvben kevés a nőnemű kölcsönszó, a 

legtöbb ilyen kifejezés pedig –a végződést kap (Недева 2016: 477).  

 

3. Semleges nemű főnevek a bolgár nyelvben 

Ahogyan már említésre került, a bolgár nyelvben elfogadott angli-

cizmusok nemét leggyakrabban a szó végződése határozza meg. Az 

angolból eredő pénzügyi és gazdasági jövevényszavak, amelyek a 

bolgárban -o, -e, -u, -y vagy -ю magánhangzóra végződnek, semleges 

 
117 Речник на новите думи в българския език (от края на XX и първото 

десетилетие на XXI в.) 
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neműek lesznek. Példa: лого (logotype), лоби (lobby), брейди (bra-

dy). A Недева által összeállított bolgár korpuszban nem regisztráltak 

más, morfológiailag adaptált angol nyelvű jövevényszót, amelyet a 

pénzügyi és gazdasági szókincsben használnak, és amely semleges ne-

mű lenne (Недева 2016: 477). 

 

3. A többes szám jelölése a jövevényszavak esetében 

A bolgár nyelvben előforduló anglicizmusok többes számú alakjá-

nak képzésére szintén a bolgár nyelv képzési szabályai vonatkoznak. 

A bolgár nyelvben meglévő anglicizmusokra a többes szám jelölése 

során az általános szabályok szerint kialakított formák érvényesek. A 

nőnemű főnevek többes számban -и végződést kapnak, pl. винетка – 

винетки (vignette). 

A legtöbb idegen eredetű hímnemű szó szintén -и végződésű lesz 

többes számban, ahogyan a több szótagú bolgár eredetű szavak is, né-

hány ezek közül: одит – одити (audit), ваучер – ваучери (voucher), 

клъстер – клъстери (cluster), дискаунт – дискаунти (discount); 

néhány foglalkozás: трейдър – трейдъри (trader), мейджър – мей-

джъри (major), промоутър – промоутъри (promoter). 

Az -ing végű főnevek szintén -и végződést kapnak többes szám-

ban, mint pl.: семплинги (sampling), смърфинги (smurfing), рейтин-

ги (rating), лизинги (leasing). A г-re végződő bolgár szavak többes 

számában г ~ з hangváltás (palatalizáció) megy végbe, pl. ковчег – 

ковчези, ez a hangváltozás azonban az angol eredetű szavakban, mivel 

ezek újabb átvételek, már nem következik be, pl. паркинг – паркинги 

(parking). 

Az egyszótagú, hímnemű jövevényszavak többes száma -ове-vég-

ződésű, mint például a мол–молове (mall), бран–брандове (brand), 

суап–суапове (swap). Akad azonban néhány olyan többszótagú kife-

jezés is, amely szintén a fent említett végződést kapja, többek között a 

бенчмарк–бенчмаркове (benchmark), билборд–билбордове (billbo-

ard), пинкодове (pincode), травълчекове (travelchecks), мулти-

брандове (multibrand). Ennek az a magyarázata, hogy ezek összetett 

szavak és a második összetevő egyszótagú és korábban honosodott 

meg a bolgár nyelvben (борд, чек stb.). Nedeva kutatásaiból kiderül 

(Недева 2016), hogy néhány gazdasági kifejezés többes száma két kü-
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lönböző alakban is használatos a bolgár nyelvben, ezek a бенчмарки 

és бенчмаркове (benchmark), овърдрафти és овърдрафтове (over-

draft), суапи és суапове (swap), ami egyfelől a nyelvhasználók kiejté-

si bizonytalanságára utal, másfelől pedig arra, hogy még nem alakult 

ki a végleges változat.  

A semleges nemben lévő szavak -o végűek, többes szám esetén pe-

dig -a végződést kapnak. Az angol logo főnév bolgár többes száma 

kétféleképpen terjedt el: лога és логота, azonban a hivatalos bolgár 

helyesírási szótár (OPR)118 szerint ennek a kifejezésnek nincs többes 

száma. Köznyelvi használatban elterjedté vált az евра és еврота 

(euro) többes számú alakok használata, azonban nyelvtanilag szintén 

nem helyes, akárcsak a korábban említett példa, ugyanis nincs többes 

száma. 

Megállapítható, hogy a bolgár nyelvben a pénzügyi és gazdasági 

területről származó angol eredetű kifejezések esetében teljes vagy 

nagyfokú morfológiai alkalmazkodás figyelhető meg. Az ilyen követ-

keztetések alapját az adja, hogy minden kölcsönzött főnév nyelvtani 

nemet kap (Недева 2016: 481). 

 

Fonetikai eltérések a bolgár nyelvben 

A bolgár és az angol nyelv közötti fonetikai különbségek jelentő-

sek, ezért nem mindig lehet pontosan visszaadni az eredeti kiejtést. 

Néhány angol hangnak nincs bolgár megfelelője, éppen ezért sok 

esetben csak hasonló hanggal lehet adaptálni az adott kifejezést. Az 

/a/ fonéma átírása kétféleképpen történik meg a bolgár nyelvben. Az 

[ǽ] kiejtés esetében e–vel, pl. хепънинг – (happening). Ez a gyakoribb 

és közelebb áll a transzkripcióhoz. A második esetben az /a/ fonéma 

átírása a, amikor inkább átbetűzésről beszélhetünk, pl. адвам (add). 

Akadnak még hasonló példák, amelyekben nincs következetesség, 

mint például a скенер (scanner) főnévből kialakult igei alakja a ска-

нирам (to scan).  

Az angol /u/ fonéma átírása szintén kétféleképpen történik, az 

egyik ilyen szabály szerint az ъ-t használják, mint például a пъб (pub) 

 
118 Официален правописен речник, 2012. 
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szónál, a másik pedig az a, amely a gyakorlatban az alábbiak szerint, 

párhuzamos formák létezéséhez vezet: стаф/стъф (stuff).  

A megegyező átvétel az újabb jövevényszavakban is megfigyelhe-

tő, ezek közül néhány: бартер (barter), дизайнер (designer), брокер 

(broker), стикер (stiker), тестер (tester), хакер (hacker), лидер (lea-

der), постер (poster), принтер (printer). 

Gyakran előfordul kettőség, mivel még nem sikerült egyértelműen 

eldönteni az adott szó átírásának mikéntjét, pl. пърформанс/пърфор-

мънс (performance), органайзер/органайзър (organizer), менажер/ 

мениджър (manager), стопер/стопър (stopper). 

Korábban az angol guide kifejezést az orosz гид változat szerint 

használták, azonban гайд már létezik olyan alakban is, amely össz-

hangban áll a hiteles kiejtéssel. 

Megállapítható, hogy az angol kölcsönszavak kiejtésének ingado-

zása meglehetősen jelentős. Nincs egységes rendszer a szavak átvéte-

lére, továbbá az angol és a bolgár hangkészlet közötti eltérések gyak-

ran okoznak nehézséget az átvétel során. A szavak fokozatos átvétele 

következetlenségekhez vezetett a kiejtésben és a helyesírásban is egy-

aránt (Зидарова 2011: 41–47). 

Arra is találunk példát, hogy angol és bolgár szavakból összetett 

szavakat alkotnak. Az alábbi néhány példában a gyakran használatos 

összetett főneveket mutatjuk be, amelyekben az angol kifejezések bol-

gár szavakkal vagy már meghonosodott jövevényszavakkal együtt al-

kotnak egy új fogalmat: уебстраница: web + страница; уебдизай-

нер: web + дизайнер; уебадрес: web + адрес; чейнджбюро: change 

+ бюро; бизнесконтакти: business + contact; бизнескореспонден-

ция: business + correspondence; бизнессекретарка: business + sec-

retary; бизнесцентър: business + center; офисоборудване: office + 

оборудване; офисконсумативи: office + консумативи; офиссекре-

тарка: office + secretary; офисмениджър: office + manager; офис-

техника: office + technique. 

A bolgár nyelv mozaikszavakat is átvesz, pl.: сиви (CV), джиесем 

(GSM), есемес (SMS), пиар (PR), сиди (CD). 

Az angol szavak bolgár nyelvű adaptációjával kapcsolatos megfi-

gyelések azt mutatják, hogy függetlenül az angol nyelv mai hozzáfér-

hetőségétől és a bolgár értelmező szótár mennyiségi és minőségi fej-
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lesztésétől, nincs egység az angol szavak átvételének módjaiban. 

Egyes kifejezések kiejtése és helyesírása sok esetben pontosítást igé-

nyel, illetve még mindig nincsenek következetesen alkalmazott me-

chanizmusok és elvek, amelyek szabályoznák az angol szókincs alkal-

mazkodását a bolgár nyelvsajátosságaihoz (Зидарова 2011: 47–49). 

 

A bolgár gazdasági terminusok a statisztikai kutatások tükrében 

Az általam összeállított korpusz bolgár nyelvű gazdasági témájú 

tudományos publikációk összességéből jött létre. 45 kifejezést vizsgál-

tam a Google Trends keresési kimutatásai által. A vizsgálatból 5 kife-

jezés kiesett, mivel ezekre a szavakra a Google Trends nem tudott re-

leváns keresési információval szolgálni, ezért 40 kifejezés került bele 

a diagramba (1. ábra). 

Az alábbi 40 kifejezésre sikeres keresési eredmények jöttek elő: 

аксептънс, афилиейт, баркод, бенчмарк, билборд, къстъмър, 

сиви, дедлайн, дисплей, имейл, естаблишд, фиксинг, фреймворк, 

фрий, холдинг, лидер, лизинг, мениджър/менажер, маржин, ми-

тинг, мониторинг, офис, офшор, органайзер/ органайзър, пауни, 

пейчек, пойнтофсейл, презентация, ранкинг, рейтинг, рецепцио-

нист, шипинг, шопинг, щок, стаф/стъф, супервайзър, тим, тай-

минг, венчър, УЕБ пейдж. 

Az elemzés során a bolgár gazdasági kifejezések két variánsát ha-

sonlítottam össze: az adott szó anglicizmusát (pl. бенчмарк) és a bol-

gár kifejezést (pl. критерий). Arra voltam kíváncsi, hogy az interne-

tes keresések során, melyre kerestek rá gyakrabban a felhasználók az 

elmúlt öt évben. Az elemzést tovább szűkítettem azzal a feltétellel, 

hogy csupán az üzleti kategóriában végbement keresések kerüljenek 

kimutatásra.  

A kimutatásban látható (1. ábra), melyek azok a gazdasági vagy 

üzleti kifejezések, amelyekre inkább bolgár nyelven kerestek és me-

lyek azok, amelyeknél az anglicizmus volt a keresettebb.  
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1. ábra: A bolgár anglicizmusok és anyanyelvi kifejezések 

összehasonlítása keresési gyakoriság szerint 

A diagram a könnyebb érthetőség miatt csak az angol kifejezéseket 

tartalmazza, a bal oldalon található mérőszámok a keresések számát 

jelölik, piros színnel az anglicizmusok, kékkel pedig az anyanyelvi 

kifejezések vannak ábrázolva. Az elmúlt öt évben a legkeresettebb 

kifejezések az office és a paycheck volt, míg az előbbire legtöbbször 

angol nyelven kerestek, az utóbbira csupán bolgár nyelven.  

A Mean Rank (számtani átlag) értékekből kiolvasható, hogy vajon 

a bolgár üzleti témájú Google-keresésekben, az anglicizmusokra vagy 

a kifejezések anyanyelvi megfelelőire kerestek-e rá gyakrabban. A 

minta alapján kiderül, hogy az anyanyelvi kifejezésekre kerestek rá 

többször. 

 

Statisztikai összegzés: Mann-Whitney-U-próba 

A statisztikai vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy az 

anglicizmusok a bolgár gazdasági nyelvben nagy számban vannak je-

len, előfordulási arányuk sokkal nagyobb, mint a bolgár kifejezéseké. 
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2. ábra: Mann-Whitney-U-próba bolgár kifejezésekkel 

 
Néhány szó elemzése nehézségekbe ütközött több okból kifolyó-

lag is: az összetett kifejezésekre a Google Trends nem futtatott le rele-

váns elemzéseket, az igéből létrejött melléknévi és határozói igenevek 

anglicizmusai is körültekintést és további vizsgálatokat igényelnek, 

továbbá számos rejtett anglicizmus fordult elő a korpuszban, amelyek 

már olyan szinten meghonosodtak, hogy nem minden esetben tekintik 

őket annak. A gazdasági ágazatok rohamtempóban való fejlődése 

miatt, akadnak olyan fogalmak is, amelyeknek nincs anyanyelvi meg-

felelője, így az eredeti, angol változatban használják, ez a jelenség is 

nehezítő tényező volt az összehasonlítás során. 

 

Összefoglalás 

 A bolgár nyelvű gazdasági szakszókincsben az angol eredetű ide-

gen szavak döntő többségben hímneműek, míg a nőnemű és semleges 

nemű főnevek kisebb számban fordulnak elő. A többes számú alakok 

képzésére jellemző, hogy két alak lehet egyszerre használatban, ami 

utalhat a nyelvhasználók kiejtési bizonytalanságára, illetve azt is jelzi, 
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hogy még nem alakult ki az adott kifejezés többes számának végleges 

változata.   

 A tanulmány keretén belül elvégzett kutatás választ adott arra a 

kérdésre, hogy az elmúlt öt év folyamán a Google Trends által megha-

tározott Üzleti és ipari kategóriában, a kiválasztott üzleti szakkifejezé-

sek angol vagy pedig bolgár megfelelőjére kerestek rá nagyobb szám-

ban. A statisztikai vizsgálat eredménye szerint egyértelműen az anya-

nyelvi kifejezésekre való keresés a gyakoribb. 

 
Irodalom 

Bańczerowski, J. 2003, A szaknyelvek szerepe a civilizációs fejlődésben. 

Magyar Nyelvőr 127/3. 277–282. 

Budin, G. – Oeser, E. 1999, Grundlagen der Terminologiewissenschaft. 14. 

In: Hoffmann, L.: Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur 

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Berlin, New 

York: de Gruyter, 2171–2182. 

Cabré, M. T. 2003, Theories of Terminology: Their description, prescription 

and explanation. Terminology 9/2. 163–199. 

Demeczky, J. 2009, A terminológia-menedzsment gazdasági haszna a minő-

ségirányítás pénzügyi mutatói alapján. Magyar Terminológia 2, 155–173. 

Fischer, M. 2018, Terminológia és fordítás. Válogatott terminológia elméleti 

és fordítástudományi tanulmányok. Pécs: Institutio Könyvkiadó. 

Fóris, Á. 2005, Hat terminológia lecke. Lexikográfia és terminológia kézi-

könyvek 1. Pécs: Lexikográfia Kiadó. 

Fóris, Á. 2010, A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: szocioling-

visztikai megközelítés. Magyar Nyelv 106/4. 424–438. 

Horger, A. 1940, A jövevényszó fogalma—In: Magyar Nyelv, 125. 

Hrvatska enciklopedija 2012, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 

www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60954. (letöltés: 2021. 03 27) 

Keglevich, D. 1990, The economics of terminology management in business 

environments. Wien: University Wien. 

Kiss, J. 2002, Társadalom és nyelvhasználat. Szociolongvisztikai alapfogal-

mak. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 

Kontra, M. 1981, Nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös 

tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre. Nyelvtudományi értekezé-

sek 109. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Kurtán, Zs. 2003, Szakmai nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyv-

kiadó. 



368 

 

Lauren, Ch. – Nordman, M. (eds.) 1989, Special Language: From Humans 

Thinking to Thinking Machines. Clevedon, Philadelphia: Multilingual 

Matters. 

Mihaljević, M. 1984, Nazivlje i terminologija. Jezik: časopis za kulturu 

hrvatskoga književnog jezika 32/5. 148–149. 

Minya, K. 2019, Jövevényszó, idegen szó, vándorszó. E-nyelv.hu https://e-

nyelv.hu/2019-05-21/jovevenyszo-idegen-szo-vandorszo/ (letöltés: 2022. 

01. 19). 

Muráth, J. 2005, A terminológiai iskolák. In: Muráth, J.– Hubainé Oláh Á.: A 

XXI. század kihívásai a szakfordítóképzésben. Pécs: PTE KTK. 

Sager, J. C. 1990, A Practical Course in Terminology Processing. Amster-

dam, Philadelphia: John Benjamins. 

Stanojčić, Ž. S. 2010, Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Krea-

tivni Centar. 

Trudgill, P. 1997, Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Sze-

ged: JGYTF Kiadó. 

Зидарова, В. 2011. Наблюдения връху новите английски заемки и тяхна-

та адаптация към системата на българския книжовен език. Научни 

трудове 49. Пловдив: Пловдивски университет Паисий Хилендар-

ски, 41–49. 

Крумова-Цветкова, Л. 2013, Формулиране на законодателната лекси-

кална система. В: Крумова-Цветкова, Л.и др.: Българската лексико-

логия и фразеология. 1. София: AИ „Проф. Марин Дринов.”, 33–214. 

Недева, Б. 2016, Морфологична адаптация на същността. В: Благоева 

Д.– Колковска С. (ред.): Лексикографията в началото на 21 век. 

София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 469–483. 

[OPR] Официален правописен речник 2012, София: Българска академия 

на науките – ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин–Просвета. 

Пернишка, Е. – Благоева Д. – Колковска С. 2010, Речник на новите думи 

в българския език (от края на XX и първото десетилетие на XXI в.). 

София: Наука и изкуство. 

Платонова, И. 2016, За процеса на адаптация и интегриране на нови 

английски езици (включително интернационализация) в България. В: 

Благоева Д. – Колковска С. (ред.): Лексикографията в началото на 

21 век. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 461–468. 

 
 

 

 

 



369 

 

Summary 

The aim of the research is to examine the Bulgarian economic or business 

language from different linguistic aspects and at linguistic levels (terminolo-

gy, etymology, vocabulary), as well as how we can convey economic know-

ledge through the language. In addition to the extensive literature on the 

development of the topic, one of Google's search engine features, which has 

become popular as Google Trends, has been expanded. The purpose of the 

interface is to store and process search data from a few years to the present 

day, from which we can create statistical statements. In our case, language 

has a function that conveys economic knowledge and gives a comprehensive 

picture to lay people. The terms examined are part of the general business 

language, in which I would like to provide a comprehensive insight for those 

who are less familiar with the given technical language. In the course of my 

research, I sought answers to the hypothesis that over the past five years, a 

greater number of English or Slavic equivalents of selected business terms 

have been searched for in the Business and Industry category defined by 

Google Trends. 

 

Резюме 

Целта на изследването е да се представи българския икономически или 

бизнес език от различни езикови аспекти и на различнш езикови нива 

(терминология, етимология, лексика), както и да се разгледа как могат 

да се предадат икономически познания чрез езика. В допълнение към 

обширната литература, свързана с темата, една от функциите на търсач-

ката на Google, която стана популярна като Google Trends, беше разши-

рена. Целта на интерфейса е да съхранява и обработва данни за търсене 

от няколко години до наши дни, от които можем да създаваме статисти-

чески отчети. В нашия случай езикът има функция, която предава ико-

номически познания и дава цялостна картина. Разгледаните термини са 

част от общия бизнес език, за който бих искала да дам изчерпателна 

представа за тези, които са по-малко запознати с него. В хода на изслед-

ването търсих отговор на въпроса, през последните пет години в катего-

рията бизнес и индустрия, дефинирана от Google Trends, дали англий-

ските или славянските еквиваленти на избраните бизнес термини са тър-

сени в по-голям брой. 
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