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ELÕSZÓ

Elsõ és eddig egyetlen novellám esz-
közzé vált, melynek segítségével össze-
gyûjtöttem barátaimat a világ négy sar-
kából, és új barátokra tettem szert. Régi
és új barátaim fordították le a novellámat
58 európai, 13 ázsiai és 6 afrikai nyelvre.

A rövid, könnyen áttekinthetõ novella,
„A norvég biblia” szinte kínálta magát,
hogy rajta mutassuk be az európai nyel-
vek egy részét és néhány nem európai
nyelvet.

A nyelvek leírásához és osztályozásá-
hoz a „Miatyánk 121 európai nyelven” c.
könyvet hívtam segítségül. Ebben a ki-
adványban Németh Zsigmond gyûjtötte
össze az imádságokat, és õ írta a magya-
rázatokat is.

A fordítások mind hiteles forrásból
valók, hiszen barátaim – néhány kivétel-
lel – anyanyelvükre fordították le a novel-
lát. Ilyen kivétel az eszperantó és a többi
mûnyelv, valamint az angol, mivel az
angolt én, egy magyar írtam. A követke-
zõ néhány nyelvre is magyarok fordítot-
tak: ógörög, latin, török, horvát és ci-
gány. Barátaim nagy része beszél ango-
lul, ezért barátságunk angolul folyik.
Néhány további esetben a magyar, len-
gyel, német, orosz, illetve a spanyol volt
a közös nyelv.

Ezt a könyvet tulajdonképpen a bará-
taimnak írtam. Megismerkedhetnek be-
lõle egymás nyelvével. Ha esetleg valaki
a nyelvek hasonlóságai és különbségei
alapján szándékozik megtanulni egy kö-
vetkezõ nyelvet, akár nyelvkönyvként is
használhatja dolgozatomat. Másrészt a
munkahelyem, egy gimnázium 650 di-
ákja számára írtam a könyvet. Iskolai
könyvtáros és angoltanár vagyok, a világ
nyelveirõl szóló kézikönyvként használ-
hatják a hozzám kérdésekkel, kérések-
kel fordulók.

PREFACE

My first, and until now, only short story
has become a device with which I could
make friends from all over the world and
create new friendships. These old and
new friends have translated my short
story into 58 European, 13 Asian and 6
African languages.

Because of its lucidity, “The Norwegian
Bible” short story has lended itself par-
ticularly well in representing the lan-
guages in Europe and some outside of
Europe.

As a basis for qualification and de-
scription of languages I used the book
“Lord’s Prayer in 121 European Lan-
guages” in which the prayers were col-
lected, compiled and the commentaries
were written by Zsigmond Németh.

All the translations are from a reliable
source because they were written by per-
sons who were writing in the language of
their mother tounge. The only excep-
tions are the Esperanto and the other
artificial languages and English, because
the English was written by me, a Hungar-
ian. The translation into Classical Greek,
Latin, Turkish, Croatian and Gipsy was
carried out by native speakers of Hun-
garian. Most friends speak English as a
second language, so the language of our
friendship was in many cases English. In
some other cases the common language
was Hungarian, Polish, German, Russian
or Spanish.

To some extent I wrote this book for
my friends. They can get to know each
other’s language from my book. If any-
one wants to learn a language on the
basis of the similarity and differences
between grammatical structures and
vocabulary of languages, they can use
my book as a textbook. In addition I
wrote this book for my 650 students in
the secondary school where I work as
librarian and English teacher. They can
use it as a reference about languages of
the world.
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A könyv elõször 1994-ben magánki-
adásban, kis példányszámban jelent meg,
benne 50 nyelvvel. Az elmúlt hat évben
újabb 27 nyelvre fordították le a novellát.

 Közben, 1999-ben Podmaniczky nagy-
apám halálának 50. évfordulóján meg-
emlékezést tartottak a soproni evangéli-
kus templomban, valamint a Budapesti
Evangélikus Teológián. Az itt hallott elõ-
adásokból ismertem meg közelebbrõl
nagyapámat, ott tudtam meg, hogy mi-
lyen nagy ember volt, milyen gazdag
életmûvet hagyott maga után, milyen
sok egykori teológus kapott tõle életre
szóló tanítást, nevelést.

Az elsõ kiadás Függelékét kicseréltem
és elhelyeztem ott báró Podmaniczky Pál
teológiai tanár életét és munkásságát
bemutató esszét, valamint finnbõl ma-
gyarra fordított énekeit, melyeket gyak-
ran énekelünk ma is az evangélikus és a
református templomokban. A Függelék-
ben helyet kapott még egy önéletrajz és
egy sportnovella is.

Itt szeretnék köszönetet mondani Né-
meth Zsigmondnak, aki lehetõvé tette,
hogy a már megjelent könyvébõl, és új,
elõkészületben lévõ könyvébõl átemel-
jem a nyelvleírásokat.

A nyelvgyûjtögetõ játék tovább folyta-
tódik, kérem a tisztelt olvasókat, hogy
fordítsák le újabb nyelvekre a novellát,
és küldjék el nekem (Martinovitsné Ku-
tas Ilona, 3300 Eger, Széchenyi u. 9.),
hogy majd pár év múlva megjelenhes-
sen egy könyv, benne mondjuk 100 nyel-
ven a Norvég Biblia.

Elõre köszönöm szíves érdeklõdésü-
ket!

Eger, 2000. szeptember 29.

Originally, the book was published  in
1994 in 50 languages. In the last 6 years,
the short story was translated into  an
additional 27 languages.

During this time, the 50th  year anniver-
sary of the death of my grandfather was
celebrated at a memorial session in
Sopron and in Budapest Lutheran Theol-
ogy. I got to know even more about my
grandfather from these presentations and
came to treasure him more than I had
previously. I began to appreciate what a
precious treasurey of jewels he left for
us. I met there many theologians and
pastors who were once educated by him,
love him still and carry on teaching his
nuggets of precious truths.

I changed the theme of the “Appendix”
of the first edition of my book and have
placed therein an essay  which presents
the  life  and  work  of  Baron  Pál
Podmaniczky, professor of Lutheran the-
ology, lover of God and the World of God.
I also included two of his beloved hymns
which were translated by him from Finn-
ish into Hungarian, and which are, even
today, sung often in Hungarian Lutheran
and Reformed Protestant churches. In
the Appendix, I also submit an autobiog-
raphy and a short sport story of mine.

And hereby I should like to express my
gratitude to Mr. Zsigmond Németh for
his kindly permission to quote the most
peculiar features characterizing differ-
ent languages described in his works
published and forthcoming respectively

The language collecting game contin-
ues and I ask you, the reader, once again,
to translate the original short story into
any language not present in this book,
and send it to me. I would like to publish
a new edition in the year 2005 with 100
languages in it. Thank you, dear reader,
for your help.

Martinovitsné Kutas Ilona
nyelvgyûjtögetõ / language collector
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A KIS NOYELLA SOK ÉLETE
„A NORVÉG BIBLIA”

BEFOGADÁSVIZSGÁLATA

Azon a karácsonyi délutánon, amikor
barátaimnak címezgettem a borítékokat
„A norvég bibliá”-hoz, nem gondoltam,
hogy most kezdõdik csak az igazi nagy
játszma.

A kétnyelvû könyvecske önálló életet
kezdett élni. Tükör lett, megismerhet-
tem belõle barátaimat. Feltárták önma-
gukat elõttem leveleikben, telefonon,
vagy személyes beszélgetések során,
amikor közösen elemezgettük elsõ iro-
dalmi alkotásomat. Novellám olvasatai
hívták aztán életre az új, hosszabb törté-
netet, melynek szereplõi õk, a barátaim,
egyéniségük, gondolkodásmódjuk és a
minket összefûzõ kapcsolatrendszer.

Itt következik tehát „A norvég biblia”
sok élete:

Tavaly elsõ félévben a Tanárképzõ
Fõiskolán az volt a házi feladat, hogy
írjunk egy angol nyelvû novellát. Én egy
norvégiai utazásom élményét örökítet-
tem meg. Itt következik a novella és
annak magyar fordítása:

RECEPTION OF THE SHORT STORY.
AN ESSAY ON THE MANY LIVES OF

“THE NORWEGIAN BIBLE”

I hadn’t thought on that Christmas day,
when I addressed the envelopes contain-
ing “The Norwegian Bible” to my friends,
that it was only then that the great play
would begin.

The small bilingual book began its
own life. It became a mirror for me
through which I could get to know my
friends. They introduced themselves in
the letters, telephone calls and private
talks connected with my first “literary
effort”. Their reactions to my short story
began to give birth to a larger story about
my friend’s characteristics, their way of
thinking and about the ties that con-
nected them to me.

So here follows the many lives of “The
Norwegian Bible”:

In the previous semester at the Teach-
ers Training College we had a task of
writing a short story in English. I wrote
one about my experience while visiting
Norway. The short story and its Hungar-
ian translation follow below:
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A NORVÉG BIBLIA
novella, írta Kutas Ilona  nagyapámnak

Életem egyik nagy élménye a nyelvek csodálatos világának felfedezése. Családi
eredetû az indíttatás: anyai nagyapám teológiai professzor volt, és tizennyolc nyelven
beszélt. A nyelv és a vallás igen fontos volt számára. Engem sajnos nem tudott
megtanítani németre, héberre, lengyelre, vagy angolra, mert ötéves voltam, amikor
meghalt. Csak a génjeimben érzem valahol, hogy az ô útján kellene járnom.

Könyvtáros delegáció tagjaként egy hetet töltöttem Oslóban. A gazdag, érdekes
programok után minden nap siettem haza szállodai szobámba, hogy a magányos
estéket új barátom, egy angol–norvég kétnyelvû Biblia társaságában töltsem.

Az éjjeliszekrényen találtam elsô nap, mikor beléptem a szobámba, amely aztán egy
hétig az otthonom volt.

A keresztény országokban valószínû, hogy az a szokás, hogy Bibliával is ellátják a
vendégeket, én azonban ott, Oslóban találkoztam elôször ezzel a gyakorlattal. A
Bibliával való találkozás a gyermekkoromat is felidézte. Református papgyerekként
egészen tizenhatéves koromig a parókián éltem, templomba jártam és bibliaolvasó
ember voltam. Életem következô harminc évében aztán kezembe sem került a Könyvek
Könyve.

Elkezdôdött a nagy játszma. Elolvastam a Biblia angol hasábját, aztán összehason-
lítottam a norvég oldallal, és hajdani bibliaismeretem segítségével egyszerre kezdtem
el megérteni a szöveget és az angol–német keverékû norvég szavakat.

Ahogy teltek a napok, a Biblia és én egyre szorosabb barátságba kerültünk. Kezdtem
félni a közelgô elválástól.

A hatodik napon úgy éreztem, hogy olyan jó lenne itthon is folytatni ezt a játékot.
Elhatároztam, hogy ellopom a Bibliát.
Utolsó este olvasás után beleraktam a bôröndömbe. Aztán eloltottam a villanyt, de

nem jött álom a szememre. A sötétben csak a bôröndöt néztem, ami a barátomat
rejtegette. Nagy harc dúlt a fejemben.

A csata a következô kérdéseket vetette fel:
– Tolvaj és paplány. Hogy egyeztessem össze magamban ezt a két dolgot?
– Itt van leírva ebben a Bibliában két szép nyelven is: „Ne lopj!”
– Mit szólna a nagyapám, ha megtudná, hogy az unokája ellopott egy Bibliát?
Gondolom, nem nehéz kitalálni a történet végét!
Reggel kivettem a bôröndbôl a Bibliát, visszatettem az éjjeliszekrényre, és kezemben

a bôrönddel, szívemben nagy nyugalommal kiléptem a szobából.
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THE NORWEGIAN BIBLE
a short story by Ilona Kutas                                to my grandfather

The discovery of the marvellous world of languages is the great experience of my life.
The motivation for this sprang from family roots. My maternal grandfather, a theological
professor, had mastered eighteen languages. Language and religion were very impor-
tant for him. He was not able to teach me German, Hebrew, Polish or English because
I was only five when he died. I only feel somewhere in my genes that I should follow in
his footsteps.

As a member of a librarian delegation I spent a week in Oslo. After the rich and
interesting daily programmes I always ran back to my hotel room to spend the lonely
evenings in the company of my new friend, an English–Norwegian bilingual Bible.

I had found it on the night table on the first day when I entered the hotel room, my
home for a week.

Perhaps it is common in the hotel rooms of Christian countries to have a Bible at the
guest’s disposal. I experienced this custom for the first time in my life there in Oslo.
Finding that Bible brought to mind remembrances of my childhood as well. As a
daughter of a protestant minister, living at the parsonage until the age of sixteen, I used
to go to church and read the Bible. During the next thirty years of my life, however, I had
not even held a Bible in my hand.

A great game began. I read the English column of the page, compared it with the
Norwegian column and, with the help of my past knowledge about the Bible, I began to
understand the text and the Norwegian words of mixed English and German origins at
the same time.

Day by day the Bible and I became closer and closer friends. I began to fear my
impending separation from it.

On the sixth day I felt a great desire to continue the game at home as well.
I decided therefore to steal the Bible.
I packed it into my bag on the last evening after reading it. But after I switched off the

lamp I could not fall asleep. In the darkness I watched the closed bag with my friend in
it. A battle raged in my head.

This battle raised the following questions:
– How could I reconcile being the daughter of a minister and a thief at the same time?
– Moreover it was written in this Bible in two beautiful languages: “Thou shalt not

steal!”?
– What would my grandfather say if he knew that his granddaughter had stolen a

Bible?
I think you can imagine the end of the story!
In the morning I took the Bible out of my bag, placed it back on the night table and,

with bag in hand and a great calmness in my heart, I left the room.
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A magyar fordítással utóbb egészítettem ki a „mûvet”, amikor is úgy döntöttem, hogy
karácsonyi üdvözlôlap helyett novellámat küldöm el barátaimnak, és mivel egy részük
nem tud angolul, gondoltam, hogy mindenki örül majd a kétnyelvû könyvecskének.

Novemberben írtuk a novellákat, következô házifeladatként pedig mindenkinek a
saját novelláját kellett elemeznie. Az elemzésem elsô oldala így nézett ki:

A NORVÉG BIBLIA
elemzés

A mûfaj nagyjaihoz hasonlóan a szerzô is egy felütéssel kezd, egy mondatba sûríti az
egész novella motivációját:

„Életem egyik nagy élménye a nyelvek csodálatos világának felfedezése.”
Ez a gondolat aztán végigvonul a novellán, ez motiválja a történet csúcspontját, a

kétnyelvû Biblia eltulajdonítására tett kísérletet.
A történet egészen egyszerû. A szerzô (a novella egyes szám elsô személyben íródott)

talál egy Bibliát, olvasni kezdi, megszereti, el akarja lopni, de aztán ellenáll a kísértés-
nek.

Nem a cselekmény a történet igazi üzenete, az inkább a sorok közé van rejtve. Az ese-
ménysorozat nem túl fontos. A szerzô gondolatmenete, az, ahogy elmeséli a történetet,
az az érdekes.

A novella mint irodalmi mûfaj egyik jellegzetessége, hogy kell benne lenni egy
csúcspontnak. Ebben a novellában a kulminációt úgy építi fel a szerzô, hogy elmeséli,
fokozatosan hogyan válik egyre fontosabbá számára a kétnyelvû Biblia (a nagyapa
kedvenc idôtöltése, a gyerekkori emlékek, a nyelvek szeretete). Ezeknek a dolgoknak
az ecsetelése elôrevetíti a csúcspontot.

.............
Az elemzés további négy oldala elveszett. Ez az elvesztés is tükörként kezdett

mûködni. Az egyik fôiskolai tanárt lehetett megismerni belôle. De errôl majd késôbb
esik szó!

Karácsony másnapján nagy családi összejövetel volt Budapesten, édesanyám laká-
sában. Ajándékomat átadtam Anyunak, a húgomnak, négy fivéremnek, egy nagybá-
tyámnak, a férjemnek, két kislányomnak és a fiamnak.

Néhány reagálás:
– Anyám, a teológiai professzor lánya, lelkész édesapám özvegye, hat gyerek anyja,

tizenhatszoros nagymama és van két dédunokája is. Életcéljának, idôskori szinte
egyetlen feladatának érzi, hogy a rokonságot vissza-, illetve beterelje a templomba,
visszavezesse a tévelygô bárányokat Istenhez. Vallásos nyári táborokat szervez az
unokahadseregnek, vasárnap reggel templomba hív mindenkit, és mindig énekes-
könyveket és vallásos tárgyú könyveket ajándékoz nekünk. A következô volt a vélemé-
nye: „Tetszett az angolságod, érdekes témát találtál. Örültem neki, hogy édesapám, a
te nagyapád szellemével találkozhattam a novellában. Ha azonban tényleg beismered,
hogy az elmúlt harminc évben nem olvastad a Bibliát, kérlek, hogy kezdd el olvasni, és
a következô harminc évedben élj is a Biblia tanításai alapján”.

– Öcsém, a volt korcsolyaedzô, most üzletember. Bécsben él harmadik feleségével
és harmadik és negyedik gyermekével. A család Benjáminja, a legkisebb fiú, aki szeret
bennünket, a testvéreit, szereti Anyut, az elôzô feleségeit és az elsô két fiát, de azért
mindig mindent úgy csinál, hogy az elsôsorban neki, saját magának legyen jó. Gyorsan
végigolvasta a novellámat – nem volt sok ideje, éppen egy következô üzlete után sietett
–, és kinevetett. „Ne hülyéskedj, Ilus (ez a becenevem a családban), hát miért hagytad
ott azt a Bibliát? Nekem tizennégy, vagy tizenöt Bibliám van, különbözô országok
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I completed my work with a Hungarian translation later on when I decided to send my
short story as a Christmas card to my friends. Though some of them spoke no English,
I hoped they would be happy to get the small bilingual book.

After writing the short story in November, our next task was to analyse our own literary
work. The first page of my self analysis as follows:

THE NORWEGIAN BIBLE
an analysis

The writer begins her story - as classical authors of this genre - with an upbeat
expression of the motivating power of the whole story in one sentence.

“The discovery of the marvellous world of languages is the great experience of my
life.”

This idea runs through the story and motivates the climax of the story, an attempt to
steal the bilingual Bible.

The plot is very simple, the writer (the story is written in the first person singular) finds
a Bible, reads it, becomes attached to it, wants to steal it - but in the end she resists the
temptation.

The story is only the superficial message of the story. The real message is hidden
between the lines. The storyline is less important. What is important is the frame of mind
of the writer, the way she narrates the story.

One of the characteristic features of the genre of the short story is that there must
be a culminating point. The way to this point of this story is shown by explaining how
important the bilingual Bible becomes for the writer. Although grandfather’s hobbies,
memories, religious childhood, and his love of languages are mirrored in the story, the
description of all this foreshadows the climax.

............
The next three or four pages of this analysis were lost. This loss too became a mirror.

One of my professors at the Teacher’s Training College was introduced in this mirror.
But I will write about this event later on!

There was a big family meeting on the second day of Christmas in my mother’s flat
in Budapest. I gave my present to my mother, sister, four brothers, an uncle, my
husband, my two daughters and my son.

Some of the reactions:
– My mother, daughter of a theology professor, wife of my minister father, mother of

six children, grandmother of sixteen grandchildren and two great grandchildren, whose
great aim, perhaps whose only task in her old age is to lead her relatives back to the
church, to a religious life, to God. She organises religious summer camps for her
grandchildren, summons everybody to church on Sunday mornings and always
presents us with Protestant hymn books and psalms. Her opinion: “I liked your English,
the theme was interesting, I liked meeting my father’s – your grandfather’s spirit in it.
But if you confess you haven’t learned the Bible in your last 30 years, please read it now
and live on the basis of it in your next thirty years.”

– Younger brother, a former speed skating trainer, who is now a businessman, living
in Vienna with his third wife and third and fourth children. He is the small Benjamin of
the family, the youngest child – who likes other brothers and sisters, our mother, his
former wives and children, but does everything for his own good rather than that of
others. Having read my short story very quickly - (he had not much time, he was running
after his next business!), – he began to laugh at me, “Gee, Ilus (my nickname in the
family), you are a fool, aren’t you? Why did you leave the Bible there? I have got about
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szállodaszobáiban gyûjtöttem világbajnokságokon, olimpiákon. Nem azért, hogy elol-
vassam ôket, csak hogy meglegyenek a polcomon.”

– Másik bátyám egy bécsi üzletasszony férje. Sógornôm tele van ötletekkel és
tervekkel, és van is pénze a megvalósításhoz. Most például egy orosz festô csodagye-
reket fedezett fel és támogat, részt vett a pesti angol nyelvû színház létrehozásában.
Üzlethálózata van. Bátyám azt kérdezte: „Nincs szükséged egy kiadóra, éppen most
alapítottunk egyet!”

– Amerikanisztika-testnevelés szakos nagyobbik lányom boldogan mutogatta min-
denkinek a neki dedikált novellát: „Iskolatársamnak szeretettel, Anyu!”

– Hatvanhat éves nagybátyám, a nyugdíjas jogász, aki két évvel ezelôtt végezte el az
evangélikus teológiát, így vélekedett: „Most, hogy ismét összetalálkoztál a Bibliával,
nem gondoltál arra, hogy ezt a barátságot otthon, mindennapi életedben is folytasd?”
Anyuhoz hasonlóan gondolkozik. Unokatestvérek, a közös dédapjuk püspök és zsoltár-
író volt. Talán tôle örökölték ezt a gondolkodásmódot.

Ez évi karácsonyi üdvözletem, a 40–50 „Norvég Biblia” szétküldését követôen
megnövekedett a napi postám. Heti egy levelet és havi egy Bibliát kaptam.

– Az utolsóval kezdem. Március 11-én japán barátunktól, egy fül-orr-gégésztôl
kaptam egy levelezôlapot. Ez állt rajta: „Köszönöm a szép novellát. Élvezettel olvastam
a »Norvég bibliá«-t. Most már értem, hogy honnan: az ôseidtôl, nagyszüleidtôl örököl-
ted a nyelvek iránti affinitásodat. Kérlek, hogy írd meg egy másik variációban is ezt a
történetet. Mondjuk úgy, hogy ellopod a Bibliát. Biztos vagyok benne, hogy Jézus
megbocsátja neked ezt a tettet. Mindenesetre szerintem tehetséges novellista vagy,
kérlek, folytasd az írást!”

Szép szavak, ugye?
– Könyvtáros kollégám a Széchényi Könyvtárból: „Nini, egy újdonsült könyvtáros író!

Nem akarsz belépni a Magyar Olvasástársaságba? Most alakultunk, március 29-én lesz
az elsô gyûlésünk.”

– Angolul beszélô amerikai nagybátyám, aki hetven évvel ezelôtt emigrált a szüleivel,
karácsonyi levelemre postafordultával küldött egy új kiadású angol nyelvû Bibliát.
Valahogy így gondolkozhatott: „Szegény kis unokahúgom, nincs Bibliája, ezért kényte-
len lopni egyet magának.”

– Lehet, hogy ugyanez jutott eszébe egy finn fül-orr-gégész barátunknak, mert ô meg
egy finn-svéd-angol háromnyelvû Újtestamentummal lepett meg.

– Egy másik fül-orr-gégész ismerôsünk, egy kiváló, intelligens, jóhumorú professzor
is válaszolt. Nagyon szeretem ôt. Ô is beletartozik abba a körbe, akikkel sátoros
ünnepeken üdvözlôlapot cserélünk, így ápolgatjuk a barátságot. Ô operálta meg a bal
fülemet: sikeres dobhártyaplasztikát hajtott végre rajtam. Az operáció közben zsoltá-
rokat énekelt, amit én a részleges altatás ködfüggönyén keresztül hallottam. Meggyó-
gyította a fülemet, így most már nem megy bele a víz. Egy köszönô lapot küldtem neki
a Balaton átúszó verseny után: nagyon boldog voltam, hogy az ötkilométeres távot –
hála a sikeres fülmûtétnek – füldugó és fürdôsapka nélkül tudtam leúszni. A következô
megjegyzést tette novellámmal kapcsolatban: „De hát miért nem lopta el a Bibliát?
Virágot, könyvet és csókot lopni nem bûn!”

– Keresztfiúnk nagymamáját, egy idôs parasztasszonyt úgy hívják, hogy Pap Lászlóné
Pap Emma. A „pap” magyarul azt jelenti, hogy lelkész, neki tehát a leánykori és a
férjezett neve is Pap. A következôket írta nekem: „Kedves Iluska, igaz, hogy én paplány
is meg papfeleség is vagyok egyszerre, mégsem tudok ilyen szép novellát írni.
Gratulálok!”

– Az utolsó ebben a felsorolásban ismét egy fül-orr-gégész, aki azonban az összes fül-
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fourteen or sixteen Bibles from different hotel rooms in the different countries that I
visited when I took part in skating competitions, the Olympics, and the world champi-
onships. Not to read them but to possess them.”

– Other brother, husband of a rich business-woman. She is full of ideas and plans and
has got the money for her good deeds. She promotes a young Russian painter, an infant
prodigy and helped to found an English theatre in Budapest. She has a chain of clothing
shops. My brother asked me: “Don’t you need a publisher? We have just founded a
publishing house.”

– My elder daughter, a student (her majors are: American Studies and Physical
Education) happily showed everyone her copy with my dedication in it: „To my
schoolmate with love – your mummy”.

– A sixty-six year old uncle, a retired lawyer, very religious, who finished studying
Protestant theology two years ago. “Now that you have met the Bible again won’t you
think of continuing this friendship at home in your life?” The same thought as my
mother’s. They are cousins and have a common great-grandfather, a bishop and psalm
writer. An inherited way of thinking, perhaps?

Three or four weeks after mailing the forty or fifty bilingual “Norwegian Bibles” as my
Christmas cards this year, my everyday post has grown. I got two or three letters weekly
and a Bible every month.

– I begin with the last one. On the 11th March I got a postcard from a Japanese
penfriend of mine, an otolaryngologist. He has written: “Thank you for your nice short
story. I enjoyed ’The Norwegian Bible’ very much. I now understand you have inherited
your multilingual ability from your ancestors, your grandparents. Please write another
version of this story. Suppose you steal the Bible. I am sure Christ will be pleased.
Anyway, I think you have a great talent for story telling. Please continue to write!”

Nice words, aren’t they?
– A librarian colleague in the Hungarian National Library: “It’s a new fresh librarian

writer. Don’t you want to join our new founded International Reading Association? Our
first meeting will be on March 29th.”

– An old English speaking uncle from the U.S.A. He emigrated there seventy years ago
with his parents. After getting my Christmas card he posted an English Bible: a copy of
the Revised English Bible (Oxford, 1989) immediately by courier post. I got it in three
days time. I think he thought: “My poor niece, she has no Bible to read, that’s why she
has to steal one.”

– Perhaps the same idea occured to one of our Finnish friends, an otolaryngologist,
because he sent me a tri-lingual (Finnish-Swedish-English) New Testament.

– Another otolaryngologist, an excellent professor, very intelligent, who has got a
good sense of humour, sent a message. I like him very much. He falls too into the circle
with whom I cultivate friendships through exchanging greeting cards on Feasts of
Tabernacles. He operated on my ear: he did an ear drum transplant on my left ear.
During my operation he sang a Protestant psalm for me that I could hear through the
veil of the partial sedation of the anaesthesia. He cured my ear, so it became waterproof
again. I wrote him a grateful card after finishing the Lake Balaton cross-swimming
competition where I could cover the five kilometre without a swimming cap and
earplugs. His remark on my book was the following: “Why didn’t you steal it? It is not a
sin to steal flowers, kisses and books.”

– An old country woman, our godson’s grandmother. Her name is Pap Lászlóné Pap
Emma. “Pap” means minister in Hungarian and both her maiden name and husband’s
name is “Pap”. She wrote me: “Dear Iluska, although I am the daughter of a minister and
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orr-gégész közül a legfontosabb ember számomra. A férjemrôl van szó, az 54 éves
maratonistáról, aki sose dicsér engem. A késôbb említésre kerülô piros rózsacsokor
volt az egyetlen, amivel valaha is megajándékozott. Nem szokott virágot hozni. Az
elsôsorban az ô szájaíze szerint elkészített vasárnapi ebéd után soha sem mondja azt,
hogy „Jaj, de finom volt”, csak annyit mond, hogy „ehetô volt”. Engem mégis ezekkel
a negatív elôjelû elismerésekkel inspirál. A novellámról így vélekedett: „Nehogy azt hidd
magadról, hogy már író vagy! Az írót általában a második regénye avatja íróvá, hisz az
elsô novellát mindenki a saját életérôl írja, és mindenkinek van egy élete. A második
novellát kitalálni, az a mûvészet. Várom tehát a 2. számú mûvedet!”

Az esszé végén még egy elveszített és egy soha el nem küldött „Norvég Bibliá”-ról
szeretnék írni.

Ahogy már korábban említettem, a fôiskolán nekünk, az orosz átképzôs angol
szakosoknak elôször házifeladatként egy novellát kellett írni angol nyelven, majd saját
novellánk mûelemzését kellett elkészíteni.

Szép, érdekes házifeladat, ugye?
Csoportunkból mindenki érdekes novellát írt, majd a következô órán hangosan

felolvastuk. Aztán a novellákat az elemzésekkel együtt be kellett adni a tanárnak, aki
megígérte, hogy kijavítja és leosztályozza, majd egy anyanyelvû tanárokból álló zsûri
értékel, és a legjobb három novella megjelenik a fôiskolai évkönyvben.

A félév utolsó szemináriumán tanárunk bejött a terembe, mind a nyolc hallgatónak
beírt egy-egy ötöst az indexbe és elköszönt tôlünk. Már akkor sejtettük, hogy el sem
olvasta dolgozatainkat, és biztos semmi sem lesz a novellaíró pályázatból.

Februárban kinéztem magamnak egy angliai esszéíró pályázatot, ezért elhatároz-
tam, hogy összeszedem a „Norvég Biblia” utóéletével kapcsolatos gondolataimat.
Szükségem lett volna az esszére is. Elismerem, hogy egy szörnyû rendetlen alak
vagyok, így aztán az esszé piszkozatának csak az elsô oldalát találtam meg a papírjaim
között. Megkerestem hát a tanárunkat, hogy elkérjem tôle a novellámról készített
elemzésemet. Kértem, hogy adja ide, ha nincs szüksége rá. Azt mondta, hogy kell neki,
mert odaadta valamelyik külföldi tanárnak, de nem emlékszik rá, hogy melyiknek.

Megkértem, hogy kérje vissza, hogy lemásolhassam.
Egy hét múlva azt mondta, hogy egyik külföldi tanár sem emlékszik rá, hogy kapott

volna tôle valamilyen novellákat és esszéket.
A következô héten megint elmentem hozzá és kértem, hogy adja vissza az elemzé-

semet, de azzal hárított el, hogy most ne zavarjam, mert nem ér rá.
Hirtelen leesett a tantusz! Rájöttem, hogy a mi esszéinknek igen egyszerû lehetett az

útja: beszedte ôket a teremben, majd az ajtón kilépve behajította az elsô szemétkosár-
ba.

Jó, jó, meg tudom ôt érteni. Unta a házi feladatainkat. Igen elfoglalt ember. De akkor
minek ígérget? Miért hazudik? Ja, igen, azért, mert ô ilyen. A norvég tükör legalábbis
ilyennek mutatja.

Végül az utolsó történet egy el nem küldött „Norvég Bibliá”-ról szól.
Ismertem egyszer egy fiatalembert. Angol tanfolyamra jártunk együtt sok-sok évvel

ezelôtt. Az órák után mindig együtt indultunk haza, és az utcán csaknem minden
alkalommal szembetalálkoztunk akkori barátommal – aki késôbb a férjem lett. Ô német
tanfolyamra járt ugyanabba az iskolába. Mindig üdvözöltük egymást, aztán ki-ki
folytatta az útját tovább: ô ment a németórára, mi meg – az osztálytárs és én –
beszélgetve andalogtunk az utcán. Megtárgyaltuk a gyermekkorunkat, beszélgettünk
tanulmányaimról, családjainkról, a vallásról. Nagyon vallásos fiú volt, így aztán furcsál-
lotta, hogy én papgyerek létemre bibliaolvasás nélkül élem az életemet. Adott nekem
egy Bibliát és egy kis versikével dedikálta. A kilencsoros jótanács elsô, színes ceruzával
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the wife of a minister at the same time, I can not write such a nice short story.
Congratulations.”

– The last one in this list, another otolaryngologist, the fourth laryngologist, but the
most important among them for me was my husband, a fifty-four year old marathon
runner. He never praises me. The red bunch of roses, mentioned later, was the only one,
the only time he presented me with flowers in my life. After eating my Sunday dinner,
which I cooked first of all for his taste, he never says: “it was marvellous”, but he says:
“it was edible”. But he inspires me with his negative approval. His opinion about the
short story: “Don’t believe yourself to be a writer. It is the second novel or short story
which makes the writer a real writer, because the first book is on his or her life – and
everyone has a life. To discover the second story is the art. So I am waiting for your
second short story.”

At the end of my essay I would like to write about a lost Norwegian Bible and one that
was never sent.

As I mentioned before, it was our assignment in the second year Russian teacher’s
retraining course to write a short story then to write a literary analysis on our own work.

It is nice, interesting homework, isn’t it?
All of the students in our group wrote interesting stories, then we read them aloud

during the next lesson. We had to hand in the stories and the analyses to our professor
who promised to correct them and give us a mark for them at the end of the semester.
And besides all of these to give the stories to a jury consisting of teachers who were
native speakers. The best three would be published in a library bulletin of the Teacher’s
Training College. At the last lesson of the semester she gave all of us the best marks and
said, “Good bye”. At that time we thought she had not even read our work and was not
interested in our analyses and that nothing would come of the short-story-writing
competition.

In February I found an essay-writing competiton in England, so I thought I needed my
analysis because I wanted to collect materials connected with “The Norwegian Bible”.
I admit I am very untidy and disorderly. I found only the first page of my manuscript
among my papers in the drawer. So I went to this professor to ask for my analysis if she
did not need it. She told me that she had needed it because she gave it to one of the
foreign professors but she did not remember to whom. I asked her to get it back so that
I would be able to copy it. The week after, she said perhaps she had not given my papers
to anybody as they did not remember it. The next week after that, I asked her again, but
she said she was very busy. Suddenly, it was clear to me that the journey of our short
stories and analyses was very simple. After being collected in the classroom their final
destination was the first waste-basket.

Yes, I could understand her. She was bored with our assignments. She was busy. But
why did she promise? Why did she not tell the truth? Because it was her character? I
believed the reflection I saw in the mirror.

And now the last story: something about an unposted “The Norwegian Bible”.
There was a young man in my life. We were classmates in an English course many

years ago. After each lesson we went out of the school together and almost every time
we met my then boyfriend – (today he is my husband). He attended a German course
in the same school, just after our lesson. We greeted each other every time and
everyone continued on his or her own way. My future husband went to his class, and we,
my classmate and I walked along the street. We talked about the English lesson, about
my studies, about family, about childhood, about religion. He was very religious. He was
very curious about my being a daughter of a minister and living without the daily reading
of the Bible. He gave me a Bible with a dedication note in it. This inscription was a nine
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írt betûi a keresztnevemet adták ki. Most is megvan még ez a Biblia, de nem ereklyeként
ôrzöm, mint ahogy D.H. Lawrence: „Szülôk és szeretôk” c. könyvében Mrs. Morell a
leánykorában egy paptól kapott Bibliát. A kisebbik lányom az angolkisasszonyok
gimnáziumában hittanórán használja ezt a dedikált Bibliát.Ez az osztálytárs egyszer
elhívott engem a szülôfalujába síelni és a családját meglátogatni. Rövid habozás után
visszutasítottam a meghívást. Már tartott akkor a barátság késôbbi férjemmel, nagyon
szerettem ôt, nem akartam szakítani vele, nem akartam felcserélni egy másik fiúra.
Valószínûleg nem volt valami túl kellemes neki a hétfô és szerda délután, amikor
szembetalálkozott velem az utcán, amint éppen barátságosan diskurálok egy másik
férfival. Az esetleges kirándulással nem akartam ôt megbántani, nem akartam ôt emiatt
elveszíteni. Így aztán visszautasítottam a kedves meghívást, annak ellenére, hogy
nagyon szerettem síelni. Barátom – mostani férjem – megérezte bizonytalanságomat,
hogy mennék is, meg nem is: ô is tudta, hogy mennyire szeretek síelni. Egy este aztán
beállított egy hatalmas piros rózsacsokorral és megkért, hogy ne menjek el síelni.
Otthon maradtam, vele maradtam, most is együtt vagyunk, szeretetben és harmóniá-
ban. Megfordult a fejemben, hogy küldök az egykori osztálytársnak egy „Norvég Bibliá”-
t, de aztán nem küldtem. Nem akartam megzavarni ezt a harmóniát.

Ez volt tehát a kis novella élettörténete ezidáig. Remélem, hogy továbbfolytatódik.
Lehet, hogy még további húsz vagy harminc barátom válaszol a karácsonyi lapra.

Tulajdonképpen hálás lehetek az én feledékeny, megbízhatatlan tanáromnak, hogy
novellaíró házi feladatot adott nekünk.
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line “poem”, a clever introduction to me. The first letters of the lines read vertically
formed my name ILONKÁNAK (to Ilona). The nine letters were written in different
colours, the rest of the text in blue ink. I still have his present, this Bible. I preserved it
in the same way Mrs Morel preserved John Field’s Bible in D.H. Lawrence’s novel “Sons
and Lovers”. But it is not a relic for me: it is used by my younger daughter in her everyday
life at the convent school she attends.

This classmate once invited me to ski and visit his family in a mountain village. I
hesitated a little bit, but at last I refused the invitation. I had my boyfriend at that time
whom I loved very much and did not want to give him up for another man. It was a little
unpleasant for my boyfriend to meet me every Monday and Wednesday while I was
chatting with this other man in a very friendly manner. I did not want to hurt my boyfriend
nor did I want to lose him, so I refused the invitation, although I loved skiing. My
boyfriend felt my hesitation because he knew how much I liked to ski. One evening he
came to me with a big bunch of red roses and asked me not to go skiing. So I remained
with him and we are still together, in love and in harmony. I thought about sending my
former classmate a copy of ”The Norwegian Bible”, but I do not want to disturb this
harmony, so I have not sent him one.

So this is the story of the small short story up to now. And it will be going on I hope.
Perhaps the other twenty or thirty friends will answer my Christmas card as well.

I can say “thank you” to my absent-minded, unreliable professor, who gave us the
assignment idea to write a short story.
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A SOKNYELVÛ NOVELLA SZÜLETÉSE
Az esszé befejezôdött, de a történet továbbfolytatódik.

Májusban egy angol barátom helyesírási szempontból kijavította az esszét és küldött
egy kis fehér Újtestamentumot.

Meg kell említenem egy kedves mosolyt is. Az esszét végigolvasva értékelt így a
kisfiam, az egykori vízilabdás, most éppen népitáncos és apjával együtt maratonit fut.
Budapestre utazva, a vonaton olvasta el a mûvemet és közben mosolygott. Nyilván apja
és anyja fiatalkori történetei tetszettek neki.

Másik barátom, egy félig szlovák, félig lengyel jogász nem válaszolt ugyan a
karácsonyi üdvözletre, viszont elküldte a lengyelországi szlovákok folyóiratának, a
Zivot-nak egy példányát, benne „a Norvég Biblia” szlovák fordítása és egy rövid
újságcikk a kettônk barátságáról, a szerinte szlovák származású Podmaniczky nagy-
apámról és „a Norvég Biblia” keletkezésének a körülményeirôl.

Most tehát három nyelven van meg „A norvég Biblia”: angolul, magyarul és szlovákul.
A következô akció az lesz, hogy még további 15, vagy még ennél is több nyelvre
lefordíttatom. Megkérem erre a világban sokfelé élô barátaimat. Én nem valószínû,
hogy 18 nyelvet megtanulok, ebben nem tudom utólérni a nagyapámat, de szeretném,
ha lefordítanák a novellámat 18, vagy ennél még több nyelvre.

„A norvég Biblia” eddig tükörként mûködött, mostantól fogva pedig mágnes lesz.
Vonzza a nyelveket, és a nyelveken keresztül az egymást nem ismerô barátaimból egy
szerzôgárdát alakít. Közösen dolgozunk a „A norvég Biblia” soknyelvû kiadásán.

Az esszé tehát önmagát folytatja tovább.
– Férjem volt munkatársának félig arab, félig magyar fia látogatott meg bennünket

nyáron az unokatestvérével együtt és lefordították a szöveget arab nyelvre. Nagyon szép
kézírással írta le, majd késôbb, Jordániába hazatérve számítógéppel is leírta.

– Egy szabadkai fül-orr-gégész barátunknak is elküldtem a szöveget. Magyar ember,
de tud szerbül is, de inkább egy szerb anyanyelvû ismerôsét kérte meg, hogy fordítsa
le a novellát szerbre.

– A cseh fordítást unokahúgom és szlovák férje együtt csinálta meg.
– A Velencei Maratonin együtt futott a férjem egy dán futóval. A verseny után

megkértem ezt az embert, hogy fordítsa le „A norvég Bibliá”-t dánra.
Az esszét a már meglévô fordításokkal együtt elvittem magammal Kanadába, ahol

egy másfél hónapos angol nyelvtanfolyamon vettem részt. Megkínáltam az olvas-
mánnyal néhány ottani tanárunkat, valamint újonnan szerzett barátaimat.

– Odaadtam az olvasnivalót a Kanada irodalmát tanitó tanárunknak, egy írónak.
Néhány stilisztikai javítás után visszaadta az esszét és további írásra buzdított. Irodalom-
órán megismerkedhettünk „Winter Tulip” (Téli tulipán) címû, nemrég megjelent
regényével.

– Egy fiatal, indiai származású hölgy tanította a nyelvészetet. Kanadai fehér emberhez
ment feleségül, tôle hallottam életemben elôször a „visible minority” (szemmel
láthatóan a kisebbséghez tartozó) fogalmáról. Szomorúan mondta el, hogy a fehér
család, a többségében fehér arcszínû társadalom nehezen fogadja be a távolról
érkezettet. Megigérte, hogy megkéri édesanyját, hogy fordítsa le anyanyelvükre a
novellát. Azt mondta, hogy a szülôk jobban tudják az elhagyott nyelvet, mint a második
generáció. Ugyanez a jelenség máskor is elôfordult fordítás és fordító gyûjtögetésem
során. Elküldte a fordítást, de nem írta meg, hogy melyik ez a nyelv, és én meg nem
tudtam azonosítani, hogy a kb. 500 indiai nyelv közül melyik lehet ez a nyelv.
Nyelvcsaládomnak így ez lett az anonim tagja.

– Történelemtanárunk is elolvasta a novellát és cserébe adott egy újságcikket, amit
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BIRTH OF A MULTI-LINGUAL SHORT STORY
The essay is finished, but the story continues.

In May my English pen-friend since 1964 corrected my essay grammatically and sent
me a small white English New Testament.

There was a friendly smile that I have to mention. I got it as an appreciation for the
essay from my son, a former water-polo player who is now a marathon runner and a folk-
dancer. He read the essay on the train to Budapest. He did not say anything but laughed
at me. I think he enjoyed the stories of mine and his father’s.

Instead of answering my Christmas card my half-Polish, half-Slovakian pen-friend
since 1963 sent me a copy of an article. He published my ”Norwegian Bible” in “Zivot”,
a newspaper of the Slovaks living in Poland and he wrote an article about our friendship,
my grandfather of Slovakian origin and about the short story.

Now I have my “Norwegian Bible” in three languages: English, Hungarian and
Slovakian. The next move will be to translate it into another fifteen or more languages.
I think I will ask my friends to do it. I can not master eighteen languages like my
grandfather, but I would like to have the “Norwegian Bible” translated into eighteen or
more languages.

Until now the “Norwegian Bible” served as a mirror. From now on it works as a magnet.
It attracts languages, and through it gathers my foreign friends, unknown to each other
into a team working for me, and with me on a multi-lingual short story. The essay
continues on its own.

– The half-Hungarian half-Jordanian son of my husband’s colleague visited us in
summer and translated the text into Arabic. He wrote it with very nice handwriting and
later on, returning home he typed it as well.

– I sent the text to Subotica to our friend, a laryngologist. He is Hungarian, but speaks
Serbo-Croatian as well. He told me it would be better to ask one of his friends, a Serbian
by origin to make the translations.

– My niece and her Slovakian husband made the Czech translation.
– My husband ran the Venice Marathon with a Danish runner, so I asked this man to

translate “The Norwegian Bible” into Danish.
I took my story and the essay with me to Canada where I took part in an English

immersion course. I gave my work to some of our teachers and to some of my new
friends. The responses were as follows:

– I gave it to our professor of Canadian literature, a writer. He corrected my essay,
praised me and encouraged me to write more. I also had the pleasure of getting
acquainted with his first novel ”Winter Tulips” which had been recently published.

– The teacher of Linguistics was a Canadian of “visible minority”, a young lady from
East India, who married a white Canadian. I heard about the problems of being a visible
minority first from her, a very authentic source. She promised to have my text translated
into her mother language later on by her mother, because parents know the abandoned
language better than the second generation. The same phenomenon occurred at other
times during my quest for further languages. She sent me the translation, but she did
not mention which language it was, and I could not identify it either. So it is the unknown
member of my language company.

– Our teacher of Canadian history read my short story and presented me with his
article which also, was about languages, the role of bilingualism in the family. He had
also written a book about native Indians in Canada, so I asked him to ask somebody to
translate my story into an ancient Indian language. He tried to organise it, sent my story
to an Indian Cultural Centre to a man who seemed interested. Our teacher promised
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ô írt a nyelvekrôl és a kétnyelvû házasságról. Említette, hogy írt egy könyvet a kanadai
indiánokról, így aztán megkértem, hogy keressen valakit, aki lefordítaná a novellát
valamilyen régi indián nyelvre. Megpróbálta megszervezni a dolgot, elküldte a szöveget
egy indián kulturális központba egy embernek, aki úgy tûnt, hogy hajlandó megcsinálni
a fordítást. Megígérte nekik, hogy egy csekély adománnyal honorálja a fáradozást,
aztán várta a fordítást. Várta, várta, de hiába. Telefonon érdeklôdött a központban,
elôször azt mondták, hogy az a bizonyos ember megbetegedett, végül bevallották,
hogy nem tudják elkészíteni a fordítást, mert az ô nyelvük inkább beszélt nyelv, írásban
nem tudnák visszaadni a novella szövegét. Nem lett tehát kanadai indián nyelvû
fordításom, de ez a történet szintén hozzáad valamit a nyelvi térképhez, amit dolgoza-
tomban próbálok megrajzolni.

– Kollégiumunk egyik portása Ceylonból emigrált Kanadába. Elkezdte lefordítani a
novellát anyanyelvére, tamilra, de aztán inkább megkérte az unokaöccsét, hogy
készítse el a fordítást. Azt mondta, hogy ô egy egyszerû ember, állomásfônök volt
negyven évig a mai Sri Lankán, unokaöccse viszont tanult ember, jobb fordítást tud
csinálni.

– Torontóban meglátogattam egy távoli rokont. Nemzetközi társaság gyûlt össze
náluk, itt találkoztam egy már Kanadában született lett asszonnyal. 83 éves édesapja
készítette el aztán a lett nyelvû fordítást.

– Érdekes dolog történt velem Kanadában. Harminc évvel ezelôtt leveleztem egy
lengyel lánnyal. Ô is volt nálunk Budapesten, én meg vele együtt vettem részt egy
diáktáborban a lengyel Kárpátokban. Barátságunk késôbb megszakadt, csak annyit
tudtam róla, hogy kivándorolt valahova Amerikába. Torontói városnézés alkalmával a
társaimra vártam egy utcasarkon, éppen egy telefonfülke mellett. Hirtelen elhatározás-
sal nézegetni kezdtem a telefonkönyvet. „Grazyna itt van valahol Amerikában. Én is itt
vagyok Amerikában. Hátha itt lakik valahol.” És mit ad Isten, megtaláltam a nevét a
torontói telefonkönyvben. Micsoda meglepetés! Rögtön telefonáltam neki,  ô is nagyon
örült a véletlen szerencsének. Találkoztunk, és egy álló napig beszélgettünk az elmúlt
28 évrôl. Természetesen ô lesz a lengyel fordítóm – gondoltam. Barátja fog segíteni
neki, igérték, hisz már 20 éve Amerikában élnek, angolul beszélnek, úgyhogy ketten
együtt könnyebben összehozzák a lengyel fordítást. Kértem, hogy majd küldjék
utánam Magyarországra. De hiába vártam, nem küldték. Lehet, hogy a következô
harminc évre megint szem elôl tévesztettem Grazynát? Igy aztán másik lengyel
barátomat, az én elsô kiadómat kértem meg, hogy fordítsa le erre a szép nyelvre a
novellát. Végül is nem ô, hanem egy könyvtáros ismerôse készítette el a fordítását.

Kanadából hazatérve tovább folytattam a nyelvgyûjtögetést.
– Egy tanártársam fordította le a novellát latinra.
– Egy kárpátaljai festô barátunk készítette el az orosz, az ukrán és a ruszin fordítást.
– Férjem görög származású kolleganôje fordította le a novellát újgörögre, és

barátnôje édesapját kérte meg, hogy gépelje le a szöveget. A doktornô azt mondta,
hogy ô már itt, Magyarországon született, így jobb lesz, ha az idôsebb ember gépeli le,
mert az biztosan jobban tud még görögül. Ugyanaz a helyzet, mint az indiai, a lett és
a spanyol családban, hogy az idôsebb generáció beszéli jobban a nyelvet. Pont az
ellenkezôje fordul elô a románnál és a tamilnál, ahol az idôsebb generáció úgy érzi,
hogy a fiatalabbak tudnak jobban az illetô nyelven.

– Ismerek egy matematika tanárnôt a fôiskolán, aki tud eszperantóul, és tanítja is ezt
az érdekes mûnyelvet. Megkértem ôt, és meg is csinálta a fordítást.

– Egy másik fôiskolai tanár, egy koreai szólóénekes fordította le a szöveget erre a
távol-keleti nyelvre.

– A „Béke Hadtest” önkéntese, egy texasi fiatalember tanított tavaly az iskolánkban.
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to make a small donation to the centre, sent the material and waited. And waited and
waited. Finally he called them to be told that the man was ill and that nobody else was
able to do the translation. He expressed some surprise but in explanation he was told
that Indian (Native People) languages are mainly an oral tradition. So I do not have a
Canadian Indian translation, but this story is also an interesting contribution to the
language map of the world as I try to describe it in my final paper.

– There was a security guard in the College where we lived. He emigrated from Ceylon
many years ago. He began to translate my short story into Tamil, but later on he asked
his nephew to continue it. He told me he was a stationmaster at home and that his
nephew was more educated, so the young man was able to make a better translation.

– I visited my relatives in Toronto. An international company was there at the party.
I met a Latvian woman who was already born in Canada, but she promised me to ask
her 83 year old father to translate the text into Latvian.

– A great surprise awaited me in Canada. I had a Polish penfriend thirty years ago. She
had visited us in Budapest and I was with her on a student excursion in the Polish
Carpathians. Later on our friendship was broken off and I knew only that she left Poland
for America, but I did not have her address. During a sight-seeing trip to Toronto while
waiting for my colleagues, I found a telephone box with a directory in it. A quick idea
came to my mind: “Here I am in America, why not look for my friend. Perhaps she lives
somewhere here!” And I happened to find her name in the directory. What a big surprise!
I phoned her at once. She, too, was so very happy. We met and had an all-day-long chat
about our last 28 years. Naturally she became my Polish translator. Her friend helped
her. For 20 years they had lived there in America and had been speaking English.
Perhaps they could make a better Polish translation together. I asked them to send me
the translation, but I waited and waited in vain. It is possible she will be lost to me for
the next thirty years33? So I asked another friend, my first publisher, to translate the
text into Polish, my beloved language. However instead of him, his friend did the
translation.

After arriving home I continued to collect languages.
– My colleague at school translated the story into Latin.
– Our friend, a painter, who emigrated to Hungary from Sub-Carpahia, worked

through the Ukrainian, Russian and Ruthenian translations.
– My husband’s colleague, who is of Greek origin translated the text into Modern

Greek and asked her friend’s father to write it down. She told me she was born in
Hungary, so her friend’s father knew Modern Greek better then she. The same situation
exists in the East Indian, the Latvian and the Spanish languages, that the elder
generation speaks it better. It is remarkably opposite in Rumanian and Tamil, where the
older generation thinks that the younger knows the language better.

– I know a math teacher at the Teacher’s Training College whose hobby is speaking
and teaching Esperanto. Let’s ask her! I will have one translation in an artificial language
as well.

– An other teacher at the College, a soloist of Korean origin translated my text into
this Far East language.

– We had a Peace Corps volunteer in the secondary school one year, who came from
Texas. His mother tongue was Spanish, but he asked his mother to translate my story
into Spanish.

– We have a friend, a member of the Rumanian minority which have been living among
Hungarians for 300 years. He told me that although his mother tongue was Rumanian,
his daughter attended a Rumanian secondary school, so she translated the text into
Rumanian and later on as a Christmas present, my friend sent me their newspaper with
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Angolul beszél, de spanyol az anyanyelve. Édesanyját kérte meg, hogy készítse el a
spanyol fordítást.

– Gyulai barátunk a már kb. 300 év óta Magyarországon élô román kisebbségi
közösség tagja. Román az anyanyelve, de azt mondta, hogy inkább a kislánya fordítja
le a novellát románra, mert a lánya most jár a román tannyelvû gimnáziumba. A kislány
fordította tehát le „A norvég Bibliát” románra, barátunk viszont karácsonyi ajándékul
elküldte az újságjukban megjelentetett novellát. Még 720 Ft szerzôi honoráriumot is
kaptam érte.

– Egyik finn barátunkat megkértem, hogy keressen egy lapp fordítót, egy másik finn
barátunkat, egy finn-svéd kétnyelvû asszonyt pedig arra, hogy fordítsa le a novellát
svédre. Végül is nem ô, hanem a lánya készítette el a fordítást.

– Egy másik finn barátunk, egy fül-orr-gégész fordította le a szöveget finnre.
– Könyvtárosdelegációnk norvégiai vendégfogadója, egy könyvtárigazgató készítet-

te el a norvég szöveget.
– Unokahúgomat, 18 nyelvû nagyapám egy másik unokáját kértem meg, hogy

fordítson franciára. 12 éves, félig francia, félig magyar kislánya és francia férje segített
neki.

– Annak az angol embernek, akivel 1964 óta levelezek és aki egy kis fehér Újtesta-
mentumot küldött, Fidzsi-szigeteken élô felesége van. Megígérték, hogy lefordítják a
szöveget ennek a távol-keleti országnak a nyelvére.

– Egy olasz barátunk olaszra fordított,
– egy horvátra, egy másik pedig szlovénra,
– egy barátunk barátja héberre,
– egy dublini könyvtáros írre,
– a japán fül-orr-gégész pedig japánra. Hogy jelezze, hogy a japán írást függôleges

irányban kell olvasni, lerajzolt engem és „A norvég Bibliát”. Írt még egy hosszú levelet
is, melyben ismertette a japán nyelv eredetét és jellemzôit a szakdolgozatomhoz. Ezen
kívül még elküldte a japán Miatyánkot is.

– Kisebbik lányom 84 éves némettanárja, egy apáca fordította le a novellát németre.
Kaptam tôle egy könyvet ajándékba. Nemrég jelent meg ez a könyv, egy német regényt
fordított le Teréz nôvér magyarra. „a fordítás, a nyelvekkel való játszadozás megfiatalít”
– mondta nekem, és dedikálta is a könyvét.

Ha mindenki beváltja ígéretét, akkor 32 nyelven lesz meg a novella. Ez majdnem
kétszer annyi, mint a nagyapám 18 nyelve.

Májusban beadtam a szakdolgozatomat, amelyben 31 nyelven volt meg a novella.
Államvizsgáztam és megkaptam az angoltanári oklevelet. A nyelvek azonban tovább
gyûltek, 1993 Karácsonyára már újabb 14 nyelvre fordították le „A norvég Bibliát”.
Szponzort kezdtem keresni, hogy kiadjak egy könyvet. Találtam egy vállalkozó szelle-
mû embert, akinek megtetszett az ötlet. Bár még csak 45 nyelven volt meg, azt
mondtam neki, hogy van egy 50 nyelvû kéziratom. A hiányzó 5 nyelvet is megszerez-
tem. Itt következik a 19 nyelv gyûjtéstörténete:

– Egy festõbarátunk 11 éves kora óta Magyarországon élõ felesége fordította le „A
norvég Bibliát” bulgárra.

– 1993 szeptemberében Finn-Ugor Irótalálkozó volt Egerben. Nyelvgyûjtõ körútra
indultam. Oroszul próbáltam beszélni nyelvrokonainkkal, bár 20 évvel ezelõtt használ-
tam utoljára ezt a nyelvet. Néhányan megígérték, hogy lefordítják anyanyelvükre, és
elküldik a fordítást. Karéliai, votják, észt, komi-permják és nyenyec nyelven küldték el.
Találkoztam a kongresszuson egy liv egyetemistával. Ezt a nyelvet csupán 20 ember
beszéli a világon. Megígérte, hogy lefordítja és elküldi, de mindezideig hiába várom a
küldeményt. Nem válaszolt második és harmadik levelemre sem. Mivel Rigában lakik,
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“The Norwegian Bible” in it. I got 720 Fts for the publication as well.
– I asked one of our Finnish friends to look for a Lappish translator, and another, a

woman, who is Finnish-Swedish bilingual, to translate the Bible into Swedish. Not she,
but her daughter did the job for me.

– Another Finnish friend, a laryngologist translated the text into Finnish.
– A library director who hosted our librarian delegation in Norway completed the

Norwegian translation.
– I asked my cousin, another granddaugther of our eighteen-lingual grandfather, to

translate it into French. She did it and her 12 year old half-French half-Hungarian
daughter  and her French husband helped her.

– My English penfriend since 1964, who sent me the white New Testament has a wife
of Fijian origin. They promised me a translation into the language of that far away
country.

– An Italian friend translated it into Italian,
– another friend into Croat,
– and one into Slovenian
– a friend of our friends into Hebrew,
– a librarian from Dublin into Irish, and
– the Japanese laryngologist into Japanese. He drew a sketch of me and my Bible to

show that Japanese write and read vertically. He wrote a long letter as well in which he
described his language for my final paper and in additon he sent me the Japanese Lord’s
Prayer.

– My daughter’s 84 year old teacher of German, a nun translated my short story into
German. She presented me with her book which has been recently published. She
translated a German book into Hungarian. “Translating, playing with languages makes
people young.” – she told me and dedicated her book to me.

If everybody follows through as promised, I will have my short story in 32 languages.
It is almost twice as many as my grandfather’s 18 spoken languages.

In May I handed in my final paper with 31 languages in it, took the state exam and got
my degree as Teacher of English. But the collecting of languages didn’t stop and by
Christmas 1993 I had 14 more languages. I began to look for a publisher and when I
found one, I promised him a book with 50 languages in it.

The story of the later 19 languages is as follows:
–  The wife of one of our painter friends, a Bulgarian, who has been living in Hungary

since the age of 11, translated “The Norwegian Bible” into Bulgarian.
– There had been a congress of Finno-Ugric writers in Eger in September 1993. “So

many languages in my town”, I thought, “Why not get acquaintance with some of them?”
With the help of my somewhat forgotten but hastily refreshed Russian knowledge, I
spoke with the representatives of our Hungarian language relatives.  Some of them
promised to send me a translation after returning home. From that congress I have the
following languages translated: Karelian, Udmurt, Estonian, Komi and Nenets. At the
congress, I met a Livonian student who is a representative of a small group of people
whose language is spoken by only 20 people. He promised me the translation but has
not sent it yet. He hasn’t even answered my second and third letter either. In my last
letter I asked him to translate the text into Lituanian as well as Livonian. Since he lives
in Riga, Lithuania, I assume he is bilingual. I hope he will eventually respond as did my
Lappish translator after one and a half years.

– One of our Finnish friends had promised to look for a Lappish translator. Much time
passed and I had given up all hope of ever getting that translation but now I do have it.

– The next year Venice Marathon brought me two further languages. After my
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gondoltam, hogy biztosan tud litvánul is, ezért kértem hogy fordítsa le livre is és litvánra
is. Remélem, hogy valamikor rászánja magát – talán úgy, mint a lapp fordítóm, akitõl
másfél év elmúltával kaptam meg a fordítást.

– Egy finn barátunk szerezte ezt a lapp fordítót.
– A következõ velencei maratoni további két nyelvvel ajándékozott meg. A vasárnapi

maratoni futás után hétfõn Veronába utaztunk a férjemmel. Odafelé a vonaton négy
vidám, nevetgélõ fiatal jött be a kupénkba. A négy testvér, 3 lány és egy fiú valami furcsa
nyelven beszélt. Elõször azt hittem, hogy svédek. Nevetve mondták, hogy nem, de más
is szokta õket svédeknek nézni. Svájci német nyelven beszéltek, de aztán átváltottak
Hochdeutschra, így tudtunk velük beszélgetni. Megígérték, hogy majd otthon lefordít-
ják a novellát és elküldik Magyarországra. Egy hónap múlva meg is kaptam. Megírták,
hogy otthon körbeülték az ebédlôasztalt – úgy, mint akkor ott a kupéban körben ültünk
– és mondatról mondatra haladva közösen fordították le a novellát svájci németre.

– A veronai kirándulás utáni napon olasz barátunk, az én olasz fordítóm elvitt
bennünket az Alpokba. Olyan hegyi falvakon utaztunk keresztül, ahol egy kis népcso-
port nem olaszul, hanem friuli nyelven beszél. Ez egy rétoromán nyelv, barátunk azt
mondta, hogy egy üzlettársa itt él, majd vele lefordíttatja „A norvég Bibliát” friulira.

– Legidõsebb bátyám holland barátja készítette el a holland fordítást. Írtam még egy
belga biológusnak, akivel Egerben ismerkedtem meg. Kértem, hogy fordítsa le fla-
mandra a novellát. Elküldtem neki a fordítók és nyelvek listáját is, hogy írja be a kért
adatokat magáról. A flamand fordítás helyett egy pár soros levelet kaptam tõle, írta,
hogy mivel látja a listáról, hogy hollandul már megvan, felesleges lefordítania flamand-
ra, mivel ez a két nyelv teljesen azonos, csupán a kiejtésben van némi eltérés.

– Ô nem fordította le, pár hét múlva viszont egy belga házaspár látogatott meg
minket, akik meghallva a kérésemet írógépet kértek és rögtön lefordították a novellát
flamandra. Megígérték még azt is, hogy kasmír nyelvû fordítást is szereznek, mert lakik
a falujukban egy ilyen ember. Késôbb azt írták, hogy a kasmíri csak beszélt nyelv, a hindi
írást használják, hindi fordításom viszont már van. Helyette egy afrikai nyelvet szervez-
tek: egy másik ismerôsük a faluban, egy zairei házaspár fordította le a novellát luba
nyelvre.

Késõbb a novellám megint mágnesként kezdett mûködni és két új barátot szerzett
nekem, két embert, akik a nyelvek szerelmesei. Mikor a könyvkiadáson kezdtem
gondolkozni, rájöttem, hogy engedélyt kellene kérni a „Miatyánk 121 európai nyelven”
c. könyv szerzõjétõl, hogy átemelhessen tõle a nyelvleírásokat készülõ könyvembe. A
pesti telefonkönyvben 4 Német Zsigmondot találtam. Megint szerencsém volt a
telefonnal, éppúgy, mint Torontóban, ahol a 30 éve elveszettnek hitt lengyel barátnõ-
met találtam meg. Az elsõ Németh Zsigmond, akit felhívtam, õ volt, a könyv szerzõje.
Találkoztunk Budapesten, és együtt mentünk el az Indiai Nagykövetségre. Én azt
akartam megtudni, hogy az indiai fordításom vajon melyik indiai nyelven íródott,
Németh Zsigmond pedig készülõ új könyvéhez („Ázsia nyelveinek bemutatása a
Miatyánk fordításokon keresztül”) kívánt megkérdezni valamilyen nyelvi problémát.
Németh egy újabb nyelvhez is hozzájuttatott, mert – elküldte a novellámat egy
embernek, aki egy új mûnyelvet alkotott, a viktot.

Németh úr egy kedves ismerõséhez is elvitt, akinek a héber fordítás keltette fel
érdeklõdését. Dr. Lomb Kató, a 16 nyelvû szinkrontolmács most éppen héberül tanul
a  budapesti egyetemen. Késõbb egy interjúban elmondta, hogy 16 nyelven tolmácsol
ugyan, de kb. 30 azon nyelveknek a száma, melyekkel már pénzt keresett. Eddig négy
könyve jelent meg, egy a nyelvekrõl, egy saját nyelvtanulási módszerérõl, egy a hozzá
hasonló soknyelvû emberekrõl és egy saját világkörüli utazásáról. Egyik könyvét
dedikálva nekem ajándékozta, a másik kettõt itthonról vittem el dedikáltatni, a
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husband had run the marathon on Sunday, we took a trip to Verona on Monday. On our
way there, a group of four happy, talkative young people entered our compartment. The
three sisters and a brother spoke an interesting sounding language, unknown to me.
I asked them if they were Swedish. Smiling, they said, “No”, but that I wasn’t  the first
to mistake their language for Swedish. They were speaking Swiss German. Later on they
changed to formal German, so we could understand them. They promised to translate
my short story into their mother tongue. I received it in one month’s time. They wrote
that at home they were sitting around the dinner table the same way that we sat in a
round in the train compartment. And sentence by sentence they translated the text
together.

– The next day, our friend the Italian translator took us on a trip into the Alps. We
passed a region where, he said, a small group of people speak Friuli, a Rheto Romance
language. He promised to ask one of his customers who lives there to make the Friulian
translation.

– My eldest brother’s Dutch art partner who organizes figure and medal exhibitions
for him, translated the text into Dutch. I wrote to a Biology professor from Belgium who
I met some years ago in Eger (my home town) and asked him to translate the text into
Flemish. I sent him the list of languages and translators as well, asking him to fill in his
data, also. Instead of the Flemish translation I got a short letter in which he said he felt
it not to be important to write a Flemish translation since he saw I already had the text
in Dutch. These two languages are, as he wrote, similar in written form, and only in
pronunciation are there some differences.

– He did not make the translation, but some month later another Belgian couple
visited us. Listening to my request they asked for a typing machine and immediately
translated the short story into Flemish. They also promised me a Cashmirian translation
because a Cashmirian man lives in their village, they ask him to do the work. Later on
they wrote me it was told them that Cashmirian is a spoken language only, They use
Hindi script while writing, but Hindi I already have. Instead of the Chasmirian they
organised an African language: another friend in their village, couple from Zaire
translated the short story into Luba language.

Later, my short story continued its role as a magnet and brought me two new friends;
two language fans. As I had begun to think about publishing a book, I had to look for
and ask permission for copying the language descriptions from the writer of the “Lord’s
Prayer in 121 European Languages”. Looking for his name in the Budapest telephone
book and finding four Németh Zsigmonds, I had the same good fortune as I did in my
Toronto search. The first number I dialed was his. He was very friendly. We met in
Budapest and went together to the Indian Embassy. I wanted to ask them about the herd
of the Indian language for which I have translation. He asked about some language
problems pertaining to the preparation of his next book entitled, “Asia’s Languages
Shown Through the Lord’s Prayer in Different Languages.” He directed me to a new
language at this time because he sent my story to:

– a man who constructed a new artificial language, Vikto.
Mr. Németh brought me to a friend of his who became interested in me when she

heard I had written about 31 languages with Hebrew among them. Kató Lomb studies
Hebrew at the Budapest University. It is the 17th language she speaks. She is a synchron
translator. She speaks in 16 languages, but as she said in an interview, the number of
languages by which she has already earned money is about 30. She wrote four books
about languages, her language learning method, other multilingual people, and her
journeys around the world as a translator. She autographed one of her books and gave
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negyedik könyvet pedig következõ héten egy antikváriumban vettem meg. Egy héten
belül elolvastam mind a négy könyvet. Nagyon tetszettek, elhatároztam, hogy újraki-
adásukon kellene gondolkozni, hogy minél több ember elolvashassa õket.

Egy hónap múlva meghívtam ezt a két kedves embert Egerbe a gimnáziumunkba,
hogy a diákok is megismerkedhessenek velük. Lomb Kató a diákoknak nyelvtanulási
módszereirõl tartott elõadást, a tanároknak pedig arról beszélt, hogyan teheti a
nyelvtanulás tartalmasabbá a nyugdíjas éveket. Németh Zsigmond nyelvrokonainknál,
a távoli Szibériában élõ hantiknál tett utazásáról számolt be, és az ott készített
videofilmjét is bemutatta.

– Férjem egyik betege török-arab szakon végzett, ô készítette el a török fordítást,
– valaki más pedig a magyarországi cigányt.
– Kislányom osztálytársának az édesapja készítette el az ógörög fordítást.
– Legidõsebb bátyám további nyelveket szervezett nekem. Elmentem vele Németor-

szágba és Hollandiába: bronz szobrait gyûjtöttük össze budapesti kiállításához a kinti
galériákból. Meglátogattuk holland barátját, az én holland fordítómat. Theo, a hollan-
dus és felesége igen meglepõdtek, mikor mondtam, hogy 43 nyelvre van már lefordítva
a novella, nem gondolták, hogy ilyen sok nyelv létezik Európában. Késõbb aztán a
felesége leemelt a könyvespolcról egy könyvet, amibõl kiolvastuk, hogy a világon 2796
nyelvet és mintegy 7000–8000 féle nyelvjárást beszélnek. Az 50 nyelv tehát, amit én a
könyvemben bemutatok, csupán keskeny szelete a nyelvek gazdag világának. Theo is
megpróbálja gazdagítani gyûjteményemet, – megígérte, hogy – szerez nyugati-fríz
fordítást. Ezt a nyelvet egy kis népcsoport beszéli Észak-Hollandiában.

– Bátyám hamburgi barátjánál egy vietnami-kínai kétnyelvû emberrel találkoztam, õ
fordította le a novellát kínaira.

Megvan tehát a szponzornak megígért 50 nyelv, be kell fejeznem a nyelvgyûjtöge-
tést. Illetve nem. Még kigondoltam, hogy nyitottá teszem a könyvet, megkérem a
kedves olvasókat, hogy ha valaki le tudja fordítani itt még nem szereplõ nyelvre a
novellát, kérem, küldje el nekem. (cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 9.) A második
kiadásban 2746 nyelvvel jelentkezem.
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it to me. I had brought two others with me and she autographed those as well. The fourth
title I bought the next week in a secondhand book shop. In a week’s time I had read all
four of the books with much enjoyment.

The next month I invited this lovely pair to our secondary school. I wanted our
students to have the pleasure of getting acquainted with these two language fans. Mrs.
Kató Lomb gave a lecture to the students about her language learning method, and
another lecture for teachers about how language learning can make the retired person’s
everyday life more interesting. Mr. Németh delivered a lecture about his trip to a far land
to find a people who speak a language distantly relative to Hungarian. He also showed
a video film he made while visiting this Hanti group in Siberia.

– I found someone, my husband’s patient, who studied and speaks Turkish.
– Somebody else translated the text into Hungarian Gipsy language.
– Father of may dauther’s classmate translated the text into Classic Greek.
– My eldest brother organised some more languages for me. I went to the Netherlands

and Germany with him to collect his bronze figures from galleries there. He needed
them for his great exhibition in Budapest. We visited his friend, my Dutch translator
Theo, the Hollander and his wife. They were astonished while I told them I had
translations in 43 languages, they did’nt think there were so many languages in Europe.
But later on the wife took a book from the bookshelf in which we could read there were
2796 languages in the world and the number of dialects were 7000-8000. So the 50
languages I plan for my book is only a small slice of this rich world of languages.

– Theo wanted to enrich my collection so he promised to organise the West Frisian
translation for me, a language spoken in the Netherlands by a minority group.

– At my brother’s friend in Hamburg I met a bilingual Chinese man. He translated the
short story into Chinese.

Now I must finish collecting languages. I have about 50 translations - the number I
promised to my sponsor in publishing the book. Or maybe not. Perhaps I should leave
this book open and ask my reader who may know any language not present here, to
translate the short story into that language and send it to me, (address: 3300 Eger,
Széchenyi u. 9. Hungary). In the second edition I would like to present the other 2746
languages.
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A 27 új nyelv története

A fenti felhívás eljutott érdeklõdõ olvasóimhoz és néhányan kedvet kaptak a játékhoz.
27 nyelv gyûlt össze az elmúlt 4 év alatt. Itt van tehát a második kiadás, ha nem is a
tervezett 2746 nyelvvel, hanem 77 nyelvvel benne.

A 27 nyelv gyûjtéstörténete:
– Egy nyugdíjas egri szemész fõorvos hívott fel telefonon, hogy olvasta a könyvemet,

tetszik az ötlet, és sok ismerõse, levelezõtársa van szerte a világban. A következõ nyolc
nyelvre fordíttatta le a novellát: afrikánsz, csicseva, erdélyi szász, portugál, szuahéli,
velszi, zulu, manx.

– Francia ösztöndíjas vendégünkrõl kiderült, hogy Bretagne-ban lakik, és a szom-
szédja breton anyanyelvû, így lefordíttathatta vele a novellát.

– A chanti fordítást még a finnugor írótalálkozón ígérte meg egy hanti írónõ, és el is
küldte a fordítást. Kézzel írta le. A nehezen olvasható, módosított cirill betûs írást nem
tudtam egyértelmûen legépelni, ezért írtam neki, kértem, hogy gépelve vagy szebben
írva küldje el. Nem válaszolt levelemre, késõbb Budapesten és Szombathelyen próbál-
tam hanti nyelvet ismerõ embert találni, de ez sem sikerült, ezért végül a gyengén
olvasható kézírást szkenneltük be a második kiadásba.

– Kedves gimnazista könyvtári tagomnak, Adorján Jutkának is tetszett a könyvem,
amikor a könyvtártakarításnál segítettek nekem Bukta Beával együtt. Jutka felajánlotta,
hogy ibo anyanyelvû unokatestvérével lefordíttatja a novellát erre az afrikai nyelvre.

– A mûnyelvek kedvelõit igen lelkes embereknek ismertem meg. Az elsõ kiadásban
megjelentetett vikto nyelv megalkotója, a pécsi Bõsz Vilmos széleskörû levelezésének
és biztatásának köszönhetem az interlingua, glosa, volapük és unitario nyelveket,
melyeket Budapestrõl, Angliából illetve Németországból küldtek el nekem. Interlingua
nyelven küldte el kísérõ levelét az a litván ember is, akinek a felesége és kislánya
fordította le a novellát litvánra.

– Szobrász bátyám Pesten élõ, örmény származású szobrász kollégája fordított
örményre.

– Szintén egy szobrász közremûködésével jutottam a perzsa fordításhoz: Bohn
Mihály, bátyám szobrász barátja vesebetegsége miatt heti három alkalommal dialízisre
kényszerül. Ott, a betegágyánál csapott le ápolójára, egy iráni orvostanhallgatóra és
megkérte, hogy készítse el a perzsa fordítást.

– Megint egy fül-orr-gégész! Illetve kettõ, a könyvben eddig szereplõ 6 fõs fül-orr-
gégész csapatot õk egészítik ki nyolcra. Berényi Imre, szegedi fül-orr-gégész barátunk
ismeri nyelvgyûjtögetõ szenvedélyemet, ezért mikor megtudta, hogy a klinikán egy
olyan fiatal orvos dolgozik, aki eddig még nem szereplõ nyelveket ismer, lefordíttatta
Sahrammal a novellát anyanyelvére, azerire és apanyelvére, perzsára. Perzsa fordítá-
som ugyan már volt, az azerinek viszont nagyon örültem. Sahrammal késõbb szemé-
lyesen is megismerkedtem, akkor mondta, hogy nagyon tetszik neki a nyelvgyûjtés
ötlete, ezért tervezi, hogy felteszi a novellát az internetre, így biztos, hogy még több
nyelv fog összegyûlni.

– Latintanár kollégám, aki a latin fordítást készítette, levelezés útján tett szert szárd
fordításra.

– A szingaléz is kanadai eredetû: másfél hónapos fõiskolai kanadai tanulmányutun-
kon az egyik évfolyamtársam Torontóban meglátogatta régi levelezõtársát, egy beván-
dorló családot. A szingaléz anyanyelvû férfi kb. 4 év múlva küldte el a fordítást.

– A mongol is fül-orr-gégészeti vonatkozású: a férjem vette ki a manduláját egy
Egerben élõ mongol fiatalasszonynak, akit én is meglátogattam, és aki még ott a
kórházban, lábadozás közben fordította le a novellát mongolra.
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Story of the further 27 languages

The above appeal reached my readers and some of them joined into the game. With
their help and suggestions from new and old friends, another 27 languages came
together in the last 4 years.

Here you have the story of this collection:
A retired chief of ophthalmology phoned me to say he had read my book, enjoyed it,

liked the idea and had a lot of pen-friends around the world. He collected 8 languages
for me (Afrikaans, Chicheva, Saxon in Transylvania, Portuguese, Swahili, Welsh, Zulu
and Manx).

We had a French guest and it came to light that he lived in Bretagne and his
neighbour’s mother-tongue is Breton, so after returning home he sent me the Breton
translation.

The Hanti translation was promised me some years ago during the Ugro-Finn writer’s
meeting in Eger by a woman writer and she sent me the Hanti translation by manuscript
which I could hardly read and transliterate. I asked her in a letter to type it but she did
not answer. Later on I looked for somebody who knew Hanti in Budapest and
Szombathely but I was not successful in finding one. In the end I put this hardly legible
text into the second edition.

One of my dear library visitors in the school, Jutka Adorján liked my book and told me
her cousin was of the Ibo mother-tongue and asked him, the agriculture student, to
translate the short story into this African language.

I got to know fans of artificial languages as enthusiastic people. Thanks to Vilmos
Bõsz, the creator of the Vikto language for allowing me to use it in the first edition of
my book. He has a rather large pen- and language friend circle and through his efforts
I received additional translations in 4 more artificial languages. These languages
(Interlingua, Volapük, Glosa and Unitario) came from Budapest, Germany and England.
From Lithuania I received the Lithuanian translation which was interpreted by the wife
and daughter of a man who wrote me an accompanying letter in Interlingua.

My eldest brother, a sculptor has an Armenian sculptor friend who translated the
Armenian text.

Another sculptor friend of my brother, Mihály Bohn has trouble with his kidney so he
has to go for dialysis 3 times a week. There, in his hospital bed, pleaded with his nurse,
a medical student, to translate the story into Persian, his mother tongue.

And again laryngologists. A colleague of my husband who knew about my language
gathering enthusiasm discovered that a new laryngologist in the Szeged HNO Clinic
speaks two languages not yet present in my book. He asked this young doctor to
translate the text into his mother’s and father’s language respectively. I got the Azeri and
the Persian translation from him and when later on I got acquainted with him personally,
he said he liked the idea of gathering more languages and he would like to put The
Norwegian Bible short story onto the internet. Perhaps then I would get more
translations in additional languages. I already had the Persian, but the Azeri was new,
so I put it happily into the second edition of my book.

– My colleague, a teacher of Latin who made the latin translation, requested a
Sardinian translation from his Sardinian friend.

– The Sinhalese translaton also come from Canda as we spent one and a half months
there on a scloraship trip. My colleaque there visited his old family friend who os of
Sinhalese nationality. The Sinhalese friend has finally sent me his translation after four
years.

– Mongolian is also of HNO origin. My husband operated on a Mongolian young lady.
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– Luxemburgi nyelvre egy szeniorúszó-társam fordított,
– bengálira meg a Szilágyi Erzsébet Gimnázium ez évi anyanyelvû angoltanárjának

az édesanyja. Sumit indiai szülõk Londonban született fia. Ért bengáli nyelven, de írni
már nem tud, ezért könyvtáros édesanyja, aki a British Library indiai könyvgyûjtemé-
nyében dolgozik, fordította le a novellát bengálira.

– Öcsém menye 1949-ben még gyermekként Magyarországra menekült görög
szülõk gyermeke. Édesapja macedón anyanyelvû, õ kérte meg egy, a nyelvet még
jobban beszélõ ismerõsét, hogy fordítsa le a novellát.

– Malájra egy Brunei-ben élõ tanár fordított.
– A katalán fordítást is kalandos úton szereztem: a televízióban láttam egy kisebbsé-

gekrõl készített mûsort. Éppen a katalán kultuszminiszter nyilatkozott, és oda volt írva
a képernyõre a neve is. Gyorsan lemásoltam, és másnap el is küldtem a levelet és a
novellát. A címzés ez volt: X. Y. katalán kultuszminiszter, Barcelona, Spanyolország.
Három hét múlva megérkezett a katalán fordítás, amit aztán majdnem személyesen
tudtam megköszönni: Péter fiam épp akkor utazott ki három hónapos tanulmányútra
a barcelonai egyetemre, és elvitte magával ajándékomat, a “Norvég biblia” c. könyvet.
A minisztériumban dolgozó fordítónõ nagyon kedvesen fogadta Pétert, és elhívta
magához vacsorára.

– Találtam a fiókomban egy 15 évvel ezelõtti, angol nyelven írott önéletrajzot. A
nyelvekhez fûzõdõ élményeim, nyelvtanulási periódusaim is helyet kaptak benne, ezért
gondoltam, hogy beleteszem a Függelékbe.

– Ezenkívül még elhelyeztem a Függelékben tavaly karácsonykor írott sport önélet-
rajzomat, mivel ebben arról is van szó, hogy már szinte sportot ûzök a nyelvek
gyûjtögetésébõl.

Most ismét a felkérõ szöveggel fejezem be a gyûjtéstörténetet: még kigondoltam,
hogy megint nyitottá teszem a könyvet, megkérem a kedves olvasókat, hogy ha valaki
le tudja fordítani itt még nem szereplõ nyelvre a novellát, kérem, küldje el nekem (cím:
3300 Eger, Széchenyi u. 9. e-mail cím: tenger@eszeg.sulinet.hu). A harmadik kiadás-
ban 100 nyelvvel szeretnék jelentkezni.
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I visited her in the hospital and she immediately translated my story into Mongolian in
her hospital bed while recovering from her operation.

– The short story was translated Into Luxemburgian by one of my senior swimming
colleagues.

– My younger brother’s daughter-in-law is from a Greek family. Her parents came to
Hungary in 1949 as young children with the Greek refugee group. Her father’s mother
tongue is Macedonian, so he asked a friend of his who writes this language better than
he, to translate the short story.

– The Catalan translation has a story of its own. Once I saw a programme on minority
groups on television. The Catalan Minister of Education could be seen on the screen and
his name was written there, too. I noted it down quickly, wrote a letter and sent the short
story immediately to the Ministry of Education, Barcelona, Spain. I received the
translation within 3 weeks and was able to send my thanks for it almost personally
because my son just this month prepared to travel to Barcelona for a 3 month
scholarship. He met with the dear translator, a clerk in the Ministry of Education, gave
her my present (my book) and Peter was also invited to a dinner by this lady.

– In October 1998, a native English teacher arrived at our school, the Szilágyi Erzsébet
secondary school. He came from London, his birthplace, but was born into an Indian
family. His mother tongue is Bengali, but he can not write it. He asked his mother who
works as a librarian in the Indian collection of British Library in London,  to translate the
short story into Bengali.

– A Brunei teacher translated the short story into Malay.
– I found a 15 year old autobiography of mine in my drawer, written in English, so I

placed it in the Appendix because there I wrote many things about my attitude toward
languages.

– I felt encouraged to include my newly written sport-autobiography because I
reported there how I make language collecting a real sport. It became one sport among
my many sports.

I shall finish my language-collecting story with my continuing request:
Perhaps I should consider this book incomplete and ask my readers who may know

any languages not present here to translate the short story into that language and send
it to me. (Address: 3300 Eger, Széchenyi u. 9. Hungary. E-mail address:
tenger@eszeg.sulinet.hu). In the next, third edition, I would like to present about 100
languages.
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A KÖNYVBEN ELÕFORDULÓ
NYELVEK OSZTÁLYOZÁSA

CLASSIFICATION OF LANGUAGES
PRESENTED IN THIS BOOK
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LATIN ÉS ÚJLATIN NYELVEK

latin
szárd

román
olasz

rétoromán: friuli
francia
katalán
spanyol
portugál

LATIN AND ROMANCE LANGUAGES

Latin
Sardinian
Rumanian

Italian
Rheto-Romace: Friuli

French
Catalan
Spanish

Portuguese
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1.-2. Indoeurópai, a nyelvcsalád itáliai
ágának legjelentôsebb képviselôje. Ere-
detileg Latium tartomány nyelve. A ró-
mai állam növekedésével egész Itáliá-
ban elterjedt. Magába olvasztotta a ro-
kon itáliai nyelveket (faliszkuszit, oszkot,
umbert) és elfoglalta más, nem rokon
nyelvek helyét (etruszk, ligur). A Római
Birodalom gyarmatainak többségén ki-
szorította az ôslakosság nyelvét, s az
eltanult köznyelvi (vulgáris) latin helyi
változataiból alakultak ki az újlatin (más
néven neoromán, neolatin, román) nyel-
vek.

3. Három nyelvtani nem, 5 fônévrago-
zási osztály (deklináció). Az 1. és 2. dek-
linációba tartozó fônevek magánhang-
zóval képezik a többesszámot, a többiek
s-szel, a semlegesek a-val. A mellék-
névragozás hasonló a fônévragozáshoz,
s a jelzô megegyezik a jelzett szóval
nemben számban és esetben. 4 igerago-
zási osztály (a-, e-, e-i-tövû igék) számos
rendhagyó alakkal és kivétellel.

4. Szókincsében megtaláljuk a beol-
vasztott nyelvek néhány szavát. Az idô-
számítás kezdete körüli idôktôl kölcsön-
zések. A latin szókincs valamennyi euró-
pai nyelvre hatással volt és ma is hat.

5. Elsô írásos emlékek a Krisztus elôtti
VI. századból. Irodalom a Krisztus elôtti
III. századtól. A Krisztus utáni I. század-
ban bekapcsolódnak a nem itáliai szer-
zôk is. A Római Birodalom felbomlása
után (Krisztus utáni VI. század vége) fo-
kozatosan megszûnik beszélt nyelv len-
ni. Helyét elfoglalják a nemzeti nyelvvé
fejlôdô újlatin nyelvek. A helyi sajátossá-
gok az írásban azonban csak jóval ké-
sôbb – az évezred utolsó századaiban –
jelentkeznek. Holt nyelvként évszázado-
kon át az államigazgatás, a diplomácia, a
tudomány és az oktatás nyelve Európá-
ban. Ma is a római katolikus egyház és a
Vatikán hivatalos nyelve.

1.-2. Indo-European, the most impor-
tant member of the Italic branch. Latin
was originally spoken in province Latium.
With the growth of Rome, Latin incorpo-
rated the cognate languages Faliscan,
Oscan, Umbrian and overcame the non-
related Etruscan and Ligurian. Later it
spread through the Empire and often
caused the extinction of the local lan-
guages. Inhabitants of the colonies
switched from their native languages to
local Vulgar Latin, which in turn served as
the basis for the modern Romance lan-
guages.

3. Three genders, five classes of de-
clension of nouns, five cases. In declen-
sion classes 1 and 2, plural by vowels, in
the other classes by -s. Adjectives agree
with nouns in gender, case and number.
Four classes of verbal conjugation (a,e,e
and i verbs) with numerous irregulari-
ties.

4. Vocabulary contains some elements
from the incorporated languages.
Loanwords from Greek after the last 1st
C. The lexis of all European languages
was influenced by Latin and it influences
them in our own days still.

5. First records from the 6th C B.C.;
literature from the 3rd C B.C. After the
1st C A.D. non-Roman authors appear,
too. After the fall of the Roman Empire
(late 6th C) Latin gradually lost its impor-
tance as a spoken language and was
replaced by local Romance dialects. But
local features in the written language
apear as late as the end of the 1st
millenum. Latin was the language of ad-
ministration, diplomacy, science and
education in Europe until the most re-
cent centuries. Now Latin is official lan-
guage of the Roman Catholic Church and
State Vatican.

LATINLATIN

1 unus 2 duo 3 tres 4 quattuor 5 quinque 6 sex 7 septem
8 octo 9 novem 10 decem 100 centum
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BIBLIA NORVEGICA

historia brevis auctore Ilona Kutas                                                                       avo meo
in Latinum conversa auctore Gertrud Bartók

Grandi delectationi vitae meae universitatem mirabilem linguarum cognoscere erat.
Motio e familia orta est: avus maternus professor theologiae fuit et duodeviginti linguis
loqui potuit. Lingua et religio magni momenti ei fuerunt. Quod valde doleo, me linguam
Germanicam, Hebraicam, Polonicam sive Anglicam docere non potuit, quia me
quintum annum agente mortuus est. Modo sanguine aliqua debere vestigia eius
prosequi sentio.

Socia legationis bibliothecariorum hebdomadem Oslai transegi. Quotidie copiosis,
notabilibus negotiis finitis in conclave deversorii venire properavi, ut vesperas solitarias
comite amico modo cognito, Bibliis bilinguibus, scilicet Anglico-Norvegicis degerem.

In mensa nocturna prima die haec inveni, cum conclave intravi, quod domo per
hebdomadem erat.

In regnis Christianis nescio an mos est hospites Bibliis instruere, ego autem eo loco,
Oslai primum huic usui occurri. Occursus Bibliis infantiam renovavit. Filia sacerdotis
confessionis Helveticae usque ad sedecimum annum vitae in parochia vixi, templum
frequentavi et Biblia legi. Per triginta annos sequentes vitae neque in manus Liber
Librorum pervenit.

Incepit lusus magnus. Columnam lingua Anglica scriptam perlegi, postea paginae
Norvegicae composui; et prisca Bibliorum notitia adiuvante simul textum verbaque
Norvegica ex Anglica ac Germanica lingua mixta intellegere aggressa sum.

Ut dies praeterierunt, ego cum Bibliis artissimo amicitiae vinculo coniuncti facti
sumus. Discessum appropinquantem metuere coepi.

Sexta die tam bonum domi ludum pergere esse sensi.
Biblia surripere constitui.
Suprema nocte post lectionem illa in riscum condidi. Postea lumen electricum

exstinxi, sed oculis somnum non vidi. In tenebris solum riscum amicum occultantem
spectavi. Pugna atrox in mente accensa est.

Pugna illa has quaestiones proposuit:
– Fur et filia sacerdotis. Quomodo ambo cum mente conferam?
– Hic, in his Bibliis duabus quoque linguis pulchris scripta est: „Noli furi!”
– Quid de hac re avus sentiret, si neptem Biblia clam tollere audiret?
Non finem historiae conicere difficilem esse arbitror!
Mane Biblia risco exprompsi, in mensam nocturnam reposui, riscum manu gerens,

animo tranquillimo conclave egredi.
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1. Indoeurópai, az újlatin nyelvek önálló
ága. Legfontosabb nyelvjárásai a
logudorói, a kampidanói, a galluriai és a
szasszari. E két utóbbi mindinkább el-
olaszosodik. Egységes szárd nyelv nem
alakult ki. Ezt a hiányt részben pótolja a
sardo illustre nyelvjárások feletti mes-
terséges nyelv.

2. Szardínia szigetén 1 millió beszélõ.
A városlakók többsége kétnyelvû (szárd-
olasz vagy szárd-katalán).

3. Az újlatin nyelvek között a szárd õrzi
a legtöbb régies vonást. A nyugati újlatin
nyelvekhez hasonlóan s-szel képezi a
többes számot. A határozott névelõ a
latin ipse mutatónévmásból fejlõdött, míg
a többi újlatin nyelvben az ille-bõl. Külö-
nösen konzervatív a logudorói, mely a
latin k-t minden helyzetben megõrízte
(chelu olv. kélu ‘menny’, chentu olv. kentu
‘száz’).

4. Szókincsében számos, más újlatin
nyelvekbõl kihalt latin szót találunk. Õríz
néhány szót a latin elõtti korból. Az egyes
nyelvjárásokra különbözõképpen hatot-
tak az olasz, a spanyol, a katalán. A
szasszariban pún szavak is elõfordulnak.

5. Elsõ írásos emlékek a Condaghi
(adás-vételi szerzõdések) a XI. század-
ból. A középkorban a közigazgatás nyel-
ve. Ezt a szerepet 1337-tõl a katalán
vette át, majd a XVII. századtól a spanyol.
A XVI. századtól némi vallásos irodalom.
Ma több helyi lap jelenik meg szárd nyel-
ven.

logud.
(oa 1 unu 2 duos 3 tres 4 battoro 5 chimbe 6 sese 7 sette 8 otto 9 nobe 10 deche

100 chentu

kamp
1 unu 2 duus 3 tresi 4 quattru 5 cincu 6 ses 7 sette 8 ottu 9 noi 10 degi 100 centu

1. Indo-European, independent branch
of the Romance languages. Sardinian is
the common name of different dialects
as Logudorese, Campidanese, Gallurese,
Sassurese etc. Especially these latter two
ones are influenced by Italian. No uni-
form Sardinian literary language has
formed. Artifical Sardo Illustre is partly
filling the gap between the local dialects.

2. Sardinia 1 m speakers. Town-dwell-
ers are usually bilingual (Sardinian-Ital-
ian or Sardinian-Catalan).

3. Sardinian dialects are the most ar-
chaic among the Romance languages,
especially Logudorese which preserved
Latin k in all situations (chelu read kélu
‘heaven’, chentu read kentu ‘100’). Plural
by -s as in western type of Romance
languages. Definite article from Latin
ipse (in the other Romance languages
from ille).

4. Substrate from pre-Roman times,
some Latin words survived only in
Sardinian. The dialects are differently
influenced by Italian, Spanish or Catalan.
In Campidanese there are some words of
Punic origin, too.

5. First recorded in the 11th C
(Condaghi – ‘Business contracts’). Offi-
cial status in the Middle Ages. Catalan
took over after 1337, Spanish after the
17th C. From 16th C some religious
literature. Some newspapers appear in
local dialects in our own days.



37LIMBA SARDA

SA BIBBIA NORVEGESA

Unu contu de Ilona Kutas                                                                              A zaju meu
bortau ín sardu / nugoresu dae Bobore Filindeu

S’iscoperta de su meravillosu mundu ‘e sas limbas est istada pro mene sa prus grande
esperienzia de sa bida. Sa cosa est cuminzada paris chin sa famillia mea ca jaju, su
babbu ‘e mama, chi fit professore de teologia, connoschiat decheotto limbas. Limbas
e religione fini meda importantes pro issu. no at fattu in tempus a m’imparare su
Tedescu, s’Ebreu, su Polaccu o s’Ingresu ca aia pezzi chimb’ annos cando si ch’est
mortu. Ma b’ at carchi cosa intro ‘e mene chi m’ispinghet a li sichire sas trattas.

Li benit chi una borta m’aia colau una chida in Oslo cale componente de una
delegassione bibliotecaria. Appustis de riccos e interessantes programmas chi sichia
a didie, torrabo a s’istanzia ‘e s’albergo e mi colabo seros intregos in cumpannia de
un’amicu nobu, una Bibbia iscritta in duas limbas: Ingresu e Norvegesu.

L’aia accattada in su comodinu de s’istanzia chi fit diventada, pro una chida, dommo
mea.

Forzis est usanzia de sas naziones Cristianas sue fachere accattare in cad’istanzia de
albergo una Bibbia a manuzu ‘e sos istranzos. A mimme m’es capitau pro sa prima borta
in sa bida in ibe, in Oslo. Cussa Bibbia m’aiat fattu torrare in mente sa pizzinnia; infattis,
essende fiza de unu pride protestante e aende biviu in sa calonica finas a sos
seich’annos, andabo a cresia cada die e leghia sa Bibbia. A cada modu b’at de narrere
chi, in tottu sos trinYannos chi aia, no fipp’istada mai mere de una Bibbia.

Est cuminzau gai unu grande jocu. Prima leghia in Ingresu e poi cunfrontabo sas
paragulas chin sas norvegesas e, fachendemi forte de sa connoschenzia chi aia de sa
Bibbia, cuminzabo a crumpendere su testu e sas paragulas Norvegesas chi aiana
origines mistas de Ingresu e Tedescu.

Die pro die deo e sa Bibbia fimus diventaos amicos semper prus custrintos. Fippo
cuminzand’a timer su mamentu ‘e la lassare.

A sa sesta die m’intrat in mente unu grande disizu, sue sichire su jocu finas cando
essére ghirada a dommo.

E pro cussu aia dezisu de che la furare.
E gai, s’urtimu sero, appustis de mi I’aer torrada a leghere, nchela ponzo in sa valligia:

nche morjo sa luche, ma non resesso a piccare sonnu. In cudd’iscricore osserbabo sa
valligia serrada chin s’amicu meu in intro. In cherbeddos juchia unu grande oriolu ca
non che bocabo pedes dae custos pessamentos:

– Comente fit possibile chi essende deo fiza de unu pride essére a su matessi tempus
una ladra?

– Non bastat cussu; in sa Bibbia b’aiat iscrittu, in duas limbas: – Non fures!
– It’aiat’appiu nau jaju meu si aeret ischiu chi sa netta sicch’aiat furau una bibbia?

Pesso chi bos podazas pessare sa fin’e su contu! Su manzanu che torra bocare sa Bibbia,
la torr’a ponnere in su comodinu e lasso s’istanzia chin sa valligia in manos e una grande
tranquillidade in su coro.
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1. Indo-Europian, Romance, eastern
group, closest to Dalmatian and Italian.
Dialects: Daco-Rumanian, Arumun or
Macedo-Rumanian, Megleno-Rumanian
and Istro-Rumanian.

2. Around 22 m speakers, in Rumania
over 20 m (88% of inhabitants), Moldavian
SSR: 1,5 m, Yugoslavia: 81,000; Bul-
garia: 40,000; Greece: 50,000; Alba-
nia:10,000; USA: 230,000.

3. Two genders (masculine and femi-
nine), numerous words are masculine in
singular and feminine in plural. These
words often are described as neuter.
Remains of Latin declension survived
only in Rumanian. Some features com-
mon to the not closely related Balkan
languages (Albanian, Bulgarian). The
most important Balkanisms are: definite
form of the noun by suffixed article (om
- omul ‘man’ – ‘the man’); lack of infini-
tive; cardinals between 11 and 19 com-
posed by ‘spre’ (above) (11=un-spre-
zece=one over ten).

4. The most frequently used 2000 roots
and derivates of Latin origin produce the
Romance character of the language.
Borrowings from Slavonic (2-3 of the
whole vocabulary), Greek, Turkish and
Hungarian. Late borrowings and calques
from Italian and French. Istro-Rumanian
considerably influenced by Croat.

5. First text from 1521 (letter of the
Boyar Neacýu), first printed book 1544,
first printing house established in
Tîrgoviste 1580. Written in Cyrillic alpha-
bet until 1868 but scripts in Latin charac-
ters known from as early as the 16th C.

1. Indoeurópai, az újlatin nyelvek ke-
leti ágába tartozik. Legközelebbi rokonai
a dalmát és az olasz. Nyelvjárások: dáko-
román, macedoromán vagy arumun,
megleni román, isztroromán.

2. Mintegy 22 millió beszélô, Románia
20 millió felett (a lakosság 88%-a), Mold-
vai SZSZK 1,5 millió (lásd moldován),
Jugoszlávia 58 ezer arumun, Bulgária 40
ezer, Görögország 50 ezer, Albánia 10
ezer,  USA 230 ezer.

3. Két nyelvtani nem (hím- és nônem),
gyakoriak az egyes számban hímnemû,
többesben nônemû fônevek. Ezeket a
kétnemû szavakat egyes nyelvkönyvek
semlegesként említik. Az újlatin nyelvek
közül a román az egyetlen, amely máig
megôrizte a latin fônévragozás néhány
esetét. Néhány tulajdonsága a nem kö-
zeli balkáni nyelvekével (albán, bolgár-
macedon) közös. Ilyenek a hátravetett
névelô (om – omul, ‘ember – az ember’);
a fônévi igenév hiánya; a számneveket
11 és 19 között a „felett” szóval képezi
(11= un-spr-zece).

4. A mintegy 2000 latin eredetû szó-
gyök és származékai képezik a leggyak-
rabban használt szavakat, ezek határoz-
zák meg a nyelv újlatin jellegét. Teljes
szókincsében kétszer annyi szláv szó van,
mint latin. Megtaláljuk benne a kihalt dák
és trák néhány elemét, kölcsönzött a
törökbôl, görögbôl és magyarból. Az
utóbbi századokban tudatosan fordultak
a francia és olasz felé, ezekbôl számos
szó és tükörfordítás került a románba. Az
isztrorománban nagyon erôs a horvát
hatás.

5. Az elsô összefüggô szöveg Neacýu
bojár levele 1521-bôl. Az elsô nyom-
tatvány egy katekizmus 1544-bôl, az elsô
nyomda Tîrgovistében létesült 1580-ban.
1868-ig cirill betûvel írtak, de a XVI. szá-
zadtól megjelennek a latinbetûs szö-
vegek.

ROMÁN RUMANIAN

1 un 2 doi 3 trei 4 patru 5 cinci 6 ýase 7 ýapte
8 opt 9 nouã 10 zece 100 sutã
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BIBLIA NORVEGIANÃ

nuvelã de Ilona Kutas                                                                                   bunicului meu
traducere din român: Cristina Oroian

Una dintre cele mai însemnate experienþe ale vieþii mele este descoperirea lumii
miraculoase. Pornirea e de origine familialã: bunicul mamei mele a fost profesor de
teologie ýi a vorbit optsprezece limbi. Limba ýi religia a fost primordialã ýi foarte
importantã pentru dînsul. Din pãcate, n-am putut sã învãþ de la dînsul poloneza,
germana, ebraica sau engleza: a murit cînd aveam cinci ani.

Numai în genele mele simt cã ar trebui sã urmez calea lui.
Într-o delegaþie de bibliotecari, am petrecut aproape o sãptãmînã la Oslo. Dupã

programele bogate ýi interesante, în fiecare zi m-am grãbit acasã în camera mea de
hotel, ca serile singuratice sã le petrec în compania noului meu prieten, în compania
unei Biblii bilingve englezo-norvegiene.

Am aflat-o în prima zi pe noptierã, imediat cînd am intrat în camera, care timp de o
sãptãmîna a fost casa mea, cãminul meu.

În þãrile creýtine probabil e un obicei sã se ofere oaspeþilor o Biblie. Dar eu, acolo,
la Oslo m-am întîlnit pentru prima datã cu aceastã practicã. Întîlnirea cu Cartea Cãrþilor
a evocat ýi amintirile copilãriei mele. Ca fiica de preot reformat, pînã la vîrsta de
ýaisprezece ani am trait la parohie, am umblat la bisericã ýi am fost cititor de Biblie. În
ultimii treizeci de ani n-am mai luat în mînã Cartea Cãrtilor.

A început „partida” mare. Am citit coloanele Bibliei în englezã, apoi am comparat-o
cu pagina scrisã în limba norvegianã. Pe baza cunoýtinþelor de odinioarã ale Bibliei, am
început sã înþeleg textul ýi cuvintele norvegiene, combinate din germanã ýi englezã.

Aýa, cum trecurã zilele, am legat o strînsã prietenie cu Cartea Sfîntã. A început sã-mi
fie teamã de apropiata despãrþire.

Într-a ýasea zi am simþit cã ar fi bine sã continu ýi acasã acest joc interesant.
Am hotãrît sã fur Biblia.
În ultima searã, dupã lecturã, am pus-o în valizã. Am stins lumina, dar n-am putut

adormi, somnul nu mi-a venit pe pleoape. În întuneric mã tot uitam spre valiza care
ascunsese prietena mea. Era o mare luptã în conýtiinþã mea.

Luptîndu-mã cu gîndurile, cu îndoialã mi-am pus un ýir de întrebãri:
– Fiicã de preot ýi hoaþã?! Cum se potrivesc aceste douã lucruri?!
– Aici e scris în Biblie, ýi înca în douã limbi frumoase: „Sã nu furi!”
– Ce-ar spune oare bunicul dacã ar ýti cã nepoata sa a furat o Biblie?!
Cred cã nu e greu de ghicit care e sfîrýitul întîmplãrii.
Dimineaþa am luat Biblia din valizã, am pus-o pe noptierã ýi cu valiza în mînã, cu inima

uýoarã, pãtrunsã de liniýte, am pãrãsit camera.
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1. Indo-European, Romance, eastern
branch, close to extinct Dalmatian and
Rumanian dialects. Dialects: North-Ita-
lian (Gallo-Italic), Central Italian, South
Italian. Some of them can be regarded as
independent languages.

2. Italy: 58 m; Switzerland: 800,000
(12% of population); France (Alps, Cor-
sica): 800,000; Slovenia: 20,000; USA: 4-
5 m; colonies in South-America; current
in Malta. Official status in Italy, Switzer-
land and San Marino (20,000 speakers).

3-4. Italian is direct descendant of Latin
and Latin vocabulary is best preserved in
Italian.

5. First (disputable) record from the
9th C. After the 13th C, various local
literary languages developed (Sicilian,
Venetian, Tuscan etc.). Modern literary
language based on Tuscan (Florence)
dialect.

1. Indoeurópai, újlatin, keleti ág. Leg-
közelebbi rokonai a kihalt dalmát és ro-
mán nyelvjárások. Számos, önálló nyelv-
nek is tekinthetô nyelvjárásra bomlik.
Felosztásuk: észak-olasz, közép-olasz,
dél-olasz.

2. Olaszország 58 millió, Svájc 800
ezer (a lakosság 12%-a), Franciaország
(Alpok, Korzika) 800 ezer, Szlovénia 20
ezer, USA 4,5 millió elsô- és másodgene-
rációs beszélô, erôs kolóniák Dél-Ameri-
kában, elterjedt Málta szigetén. Hivata-
los nyelv Olaszországban, Svájcban és
San Marinóban (22 ezer).

3-4. A latin egyenesági folytatása, va-
lamennyi újlatin nyelv között a legjobban
ôrzi a latin szókincset.

5.Elsô – még vitatható emléke az ún.
Veronai találóskérdés a XI. századból. A
XIII. századtól számos helyi irodalmi nyelv
alakul (szicíliai, toszkánai, velencei stb.).
A mai irodalmi nyelv a toszkánai (Firen-
ze) nyelvjáráson alapul.

OLASZ ITALIAN

1 uno 2 due 3 tre 4 quattro 5 cinque 6 sei 7 sette
 8 otto 9 nove 10 dieci 100 cento
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LA BIBBIA NORVEGESE

una novella di Ilona Kutas                                                                                     a mio nonno
tradotta in italiano da Renato Spadotto

La scoperta del meraviglioso mondo delle linque è la grande esperienza della mia
vita. La causa di questo risale alle mie origini familiari. Mio nonno per parte di madre,
un professore di teologia, conosceva diciotto lingue. Lingua e religione erano molto
importanti per lui. Egli non potè insegnarmi il Tedesco, Ebraico, il Polacco o l’Inglese
perchè io avevo soltanto cinque anni quando egli morì. C’è solo qualcosa dentro di me
che mi spinge a seguire le sue orme.

Trascorsi una settimana a Oslo in qualità di membro di una delegazione bibliotecaria.
Dopo i ricchi ed interessanti programmi diurni io rientravo nella mia camera d’albergo
per trascorrere le serate solitarie in compagnia del mio nuovo amico, una Bibbia
bilingue Anglo-norvegese.

L’avevo trovata sul mio comodino il primo giorno quando presi possesso della
camera d’albergo, la mia casa per una settimana.

Forse è comune nei paesi Cristiani tenere in ogni camera d’albergo una Bibbia a
disposizione degli ospiti. Io ebbi questa esperienza per la prima volta in vita mia lì a
Oslo. Quella Bibbia riportò nella mia mente i ricordi della mia infanzia. Come figlia di
un pastore protestante e avendo vissuto in parochia fino all’età di sedici anni, andavo
in chiesa e leggevo la Bibbia. Durante i trenta anni della mia vita, comunque, non avevo
mai posseduto una Bibbia.

Iniziò un grande gioco. Io leggevo la colonna inglese della pagina, la comparavo con
la colonna norvegese e, con l’aiuto della mia precedente conoscenza della Bibbia,
cominciai contemporaneamente a comprendere il testo e le parole norvegesi con
origini miste inglesi e tedesche.

Giorno per giorno io e la Bibbia divenimmo amici sempre più stretti. Cominciai a
temere la prossima separazione da essa.

Al sesto giorno provai il forte desiderio di continuare comunque il gioco a casa.
Decisi perciò di rubare la Bibbia.
La infilai nella mia valigia l’ultima sera dopo averla letta. Ma dopo aver spento la luce

non potei addormentarmi. Nel buio io guardavo la mia valigia chiusa con dentro il mio
amico. Nel mio carvello si svolgeva una battaglia.

Questa battaglia concerneva le seguenti domande:
– Come potevo io conciliare il fatto di essere la figlia di un pastore e allo stesso tempo

una ladra?
– Inoltre era scritto in questa Bibbia in due belle lingue: „Non rubare!”
– Cosa avrebbe detto mio nonno se avesse saputo che sua nipote aveva rubato una

Bibbia?
Penso che voi possiate immaginare la fine della storia!
Al mattino estrassi la Bibbia dalla mia valigia, la rimisi sul comodino e lasciai la stanza

con la valigia in mano e una grande tranquillità nel mio cuore.



42

Indoeurópai, az újlatin nyelvek nyuga-
ti ágába tartozik. Legközelebbi rokonai
az észak-olasz nyelvjárások, francia és
okszitán. A rétorománt nevezik még
ladin-nak is. (Nem tévesztendõ össze a
ladinoval, ami a spanyol földrõl a XV.
században emigrált zsidók nyelve.)

A retoromán három csoportra tagozó-
dik:

1. románs, mintegy 50 ezer Svájcban,
többségük (38 ezer) Graubünden-
Grissons tartományban, ahol a lakosság
26%-a románs. Az alábbi városokban kb.
2-2 ezer románs él: Chur, Zürich, Disentis,
Domat.

2. ladin, Olaszországban Dél-Tirolban
12.500.

3. friuli, Olaszországban (Friuli-Venezia
Giulia autonóm terület) 437 ezer.

E nyelvek elszigetelten fejlõdtek az
Alpok völgyeiben, belsõ újításaik egy-
mással sem közösek. Az egyes nyelvjárá-
sokat más-más nyelvi hatások érték:dé-
len az olasz/velencei, északon a  német
hagyott nyomot. Kialakulásuk története
és egymáshoz való viszonyuk tisztázat-
lan. A Római Birodalom Krisztus elõtt
220-ban terjesztette ki hatalmát Gallia
Alpokon túli területére, ahol ma a friulit
beszélik, míg a mai ladin és románs
nyelvterület csak Krisztus elõtt 15-ben
került római fennhatóság alá. Az itt élt
népek nyelvének (réti/rhaeti, kelta, itáli-
ai) csak nyomait találjuk a mai nyelvjárá-
sokban.

A nyelvterület északon a Dunáig ért. Az
V. századtól különféle germán törzsek
hatoltak be a térségbe (alemánnok, ba-
jorok, gótok, longobárdok). Elsõ irodal-
mi alkotás G.Travers: La chanzun de la
guerra dal Chasté d’Müsch (Müsch vára
háborújáról szóló ének) 1527-ból. Az el-
sõ nyomtatott könyv egy protestáns ka-
tekizmus 1552-bõl, az elsõ bibliafordítás
1560-ból, mely egyúttal az elsõ újlatin
nyelvû  Biblia is. Az egyes kis nyelvek is
számos nyelvjárásra bomlanak. Svájc-
ban ma az alábbi irodalmi hagyomá-
nyokkal rendelkezõ nyelvjárások létez-
nek: felsõ-engadini (1527 óta),

Indo-European, West-Romance, most
closely related to North Italian dialects,
French and Occitan. Rheto-Romance is
also called Ladin (not to be confused with
Ladino, Judeo-Spanish). Rheto-Romance
has three groups:

1. Romansch, 50,000 speakers in Swit-
zerland most of them in province
Graubünden/Grissons (38,000 are 26%of
the inhabitants). Around 2,000 Romansch
speakers in the towns d'Chur, Zurich,
Disentis, Domat.

2. Ladin in Italy (South-Tirol) 12,000
speakers.

3. Friuli in Italy (Friuli-Venezia Giulia
Autonomous Region) 437,000 speakers.

The history of these languages and
their relations to each other is still not
clear. They developed in isolation in the
valleys of Alps and were influenced by
different languages, by Italian/Venetian
in the South, by German in the North.
Imperial Rome conquered Transalpic
Gallia in 220 B.C., where Friulian now is
spoken, while modern Ladin and
Romansch speaking territories became
part of the Roman Empire in 15 B.C.
Remnants of original languages (Rhaeti,
Celtic, Italic) preserved in the modern
dialects. Rheto Romance reached the
Danube in the North. After the 5th C
different Germanic tribes infiltrated
(Alemanns, Bavarians, Goths, Longo-
bards). First literary work: La chanzun de
la Guerra dal Chasté d'Müsch by G.Travers
1527. First printed book was a Protestant
catechism from 1552, first Bible transla-
tion in a Romance language. The small
Rheto-Romance languages devide into
numerous dialects. Only in Switzerland
the dialects have their literary traditions:
Upper Engadin dialect since 1727, Mun-
ster-Valley dialect (1562), Catholic
Surselvian (1601), Protestant Surselvian
(1611), Surmiran (1673). Lia Rumantscha
(Romansch League) was established in
1919. Rheto- Romance is an official lan-
guage and language of education in
Switzerland since 1938 alongside Ger-

RÉTOROMÁN  / FRIULI RHETO-ROMANCE /FRIULI
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LA BIBIE NORVEGESE

une conte di Ilona Kutas                                                                                   a gno nono
metude par furlan di Gotart Mitri

La discuvierte dal maraveos mont des lenghis a è la grande esperience de mê vite.
Il motîf di dut chest al va indaur as mês origjinis familiârs. Gno nono de bande de mari,
un professor di teologjie, al conosseve disevot lenghis. La lenghe e la religjion a erin
cetant impuartantis par lui. Lui nol podè insegnâmi il todesc, l'ebraic, il polac o l'inglês
parcè ch'o vevi nome cinc agns cuant ch'al muri. Tal font dentri di me al è alc ch'a mi
sburte a lâ daur des sos olmis.

I passai une setemane a Oslo sicu membri di une delegatsion bibliotecarie. Daspo i
impuartants e interessants programs di vie pal di, i tornavi te mê cjamare di alberg par
passâ lis seradis bessolis in companie dal gno gnuf ami, une Bibie bilengâl angli-
norvegese.

I l'avevi cjatade sul laterâl il prin dì cuant ch'o eri jentrât te cjamare di alberg, la mê
cjase par une setemane.

Al è forsit normâl tai Paîs cristians tignî in ogni cjamare di alberg une Bibie a
dispositsion dai ospits. Cheste esperience jo i l'ai vude pe prime volte te mê vite alì a
Oslo. Chê Bibie a me fasè vignî iniment i ricuarts de mê infantsie. Sicu fie di un predi
protestant, vint stât in canoniche fin a l'etât di sedis agns, i lavi in glesie e i leievi la Bibie.
Intant dai trent'agns de mê vite, a ogni mot, no vevi mai vude une Bibie.

Al començà un grant zuc. Jo i leievi la colone inglese da la pagjine, i fasevi confront
cu la colone norvegese e, par vie de mê prime esperience da la Bibie, i scomençai a capî
tal  istess moment il test e lis peraulis norvegesis cun origjinis misturadis inglesis e
todescjs.

Dì par dì jo e la Bibie i diventarin simpri plui amîs. I scomençai a vê pore de mê
separatsion di jê.

Ae seste zornade i sentii la fuarte brame di lâ indenant a ogni mot cul zuc a cjase.
Pa la cuâl decidei di robâ la Bibie.
La inbrucjai te mê valîs l'ultime sere prime di vêle lete. Ma daspò distudade la lus, no

podei indurmidîmi. Tal scur i cjalavi la mê valîs siarade cun dentri il gno ami. Tal me
zurviel si stave davualgint une batae.

 Une batae ch'a rivuardave chestis domandis:
– Cemot podevio-jo cumbinâ il fat di jessi la fie di un predi e tal stess timp une lare?
– Cundiplui ta cheste Bibie al ere scrit in dos legnhis: "No stâ robâ !"
– Ce varessial dit gno nono s'al ves savut che so gnece a veve sgrifignât une Bibie?
O pensi ch'o podeis inmagjinâsi la fin de storie!
Il di dopo, di buinoris, i tirai-fur la Bibie de valîs, la rimetei sul laterâl e i lassai la stanze

cu la valîs in man e une grande calme tal cur.

FRIULANO



44

münstervölgyi (1562), katolikus surselvi
(1601), protestáns surselvi (1611),
surmirani (1673). 1919-ben alakult a Lia
Romantscha nyelvvédõ társaság. A réto-
román nemzeti és oktatási nyelv Svájc-
ban 1938 óta a német, francia  és olasz
mellett. A friuli jól tartja magát. Legve-
szélyeztetettebb a ladin Dél-Tirolban,
ahol az olasz mind nagyobb teret nyer.

man, French and Italian. Friulian seems
to be strongest in the group, while Ladin
is threatened by Italian.

romans:
1 in 2 due 3 tréis 4 quáter 5 tschun 6 sis 7 siát

 8 otg 9 nov 10 díesch 100 tschien

ladin:
1 ün 2 duos 3 trais 4 quatter 5 tschinch 6 ses 7 set

8 ot 9 nouv 10 desch 100 tschiánt

friuli:
1 un 2 doi 3 tre 4 quatri 5 cinc 6 sîs 7 siet

8 vot 9 nuf 10 dis 100 cent

RÉTOROMÁN  / FRIULI RHETO-ROMANCE /FRIULI
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Édesapja, báró Podmaniczky Ármin / His father
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1. Indo-European, West Romance,
northern Gallo-Romance group. Closely
related to Occitan.

2. Over 60 million speakers in Europe.
France: 40 million first language speak-
ers (70% of population); Belgium 4.1
million (41%); Switzerland 1.2 million
(18%); Monaco 18,000; Italy (Val d’Aosta)
90,000; Canada 5.5 million (31%). As
second language used by 11 million
Occitans, 1.2 m Bretons, 800,000 Ger-
mans and Italians, 200,000 Catalans and
Flemings, 100,000 Basques in France.
Current in the former French colonies.

3. Gap between written and spoken
language but more consistent rules than
in English.

4. Celtic, Germanic and Classic Latin
elements in the vocabulary. Académie
Francaise has controlled the develop-
ment and fixed the language since 1645.

5. First record: Serments de Stras-
bourg (842). Modern French dates from
the 17th C. Language of diplomacy and
international contact for centuries. In the
20th C it has lost ground against English.

FRENCH

1. Indoeurópai, az újlatin nyelvek nyu-
gati ágába tatozik, a gallo-román északi
képviselõje. Legközelebbi rokona az ok-
szitán.

2. Európában 60 millió fölött beszélik.
Franciaországban 40 millió anyanyelvû
(a lakosság 70%-a), Belgium 4,1 millió
(41%), Svájc 1,2 millió (18%), Monaco 18
ezer, Olaszország (Val d`Aosta) 90 ezer,
Kanada 5,5 millió (31%). Második nyelv-
ként Franciaországban 11 millió okszi-
tán, 1,2 millió breton, 800 ezer német és
olasz, 200 ezer katalán és flamand, 100
ezer baszk használja.

Elterjedt még a volt gyarmatokon.
3. Helyesírása lényegében a középkori

kiejtést tükrözi, ezért önkényesnek tûn-
het, mégis a kiejtés szabályokba foglal-
ható.

4. Szókincsében sok kelta, frank és
klasszikus latin szó él. A mai szókincs és
a nyelvi normák az Académie Francaise
(1645) folyamatos tevékenysége mellett
alakultak ki.

5. A kelta (gall) és germán (frank) né-
pesség által eltanult köznyelvi latinból
fejlõdött. Elsõ emléke a strasbourgi eskü
(842). Nyelvtanát és fonetikáját tekintve
újítóbb valamennyi újlatin nyelvnél.

Évszázadokon át a diplomácia és a
nemzetközi kapcsolatok nyelve volt. A
XX. században fokozatosan teret veszí-
tett az angollal szemben.

FRANCIA

1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept
8 huit 9 neuf 10 dix 100 cent
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LA BIBLE NORVÉGIENNE

La nouvelle écrite par Ilona Kutas                                                   Pour mon grand-pére
traduite en français par Podmaniczky Katinka et
Gabrielle Travers-Podmaniczky et Michel Travers

L’un des plus grands évènements de ma vie fut la découverte de l’univers des
langues. La motivation est d’origine familiale. Mon grand-père maternel ètait profes-
seur de théologie et parlait 18 langues. Les langues et la religion étaient très
importantes pour lui. Malheureusement, il ne put m’apprendre ni l’allemand, ni
l’hébreu, ni le polonais, ni l’anglais, car j’avais 5 ans quand il est décédé. J’ai senti au
plus profond de moi-même que je devais suivre son exemple.

Étant membre d’une délégation de bibliothéquaires, j’ai passé 1 semaine à Oslo.
Chaque jour, après les programmes nombreux et variés j’allais directement dans ma
chambre d’hotel pour passer mes soirées solitaires en compagnie de ma nouvelle
amie, une bible bilingue anglais-norvégien.

C’est sur la table de nuit que je l’avais trouvée le premier jour, en entrant dans la
chambre qui fut mon chez – moi pendant 1 semaine.

Dans les pays chrétiens, c’est sans doute une habitude de fournir une bible aux hotes.
C’est à Oslo que j’ai rencontré cette coutume pour la première fois. La rencontre avec
la bible me rappela mon enfance. En tant que fille de pasteur protestant, j’ai vécu
jusqu’à l’âge de 16 ans dans le presbytère, je fréquentais le temple et j’avais l’habitude
de lire la bible. Les 30 années suivantes je n’ai jamais eu une bible entre les mains.

Le grand jeu a commencé: j’ai lu une page en anglais, puis je l’ai comparée avec la
page en norvégien et grâce à mes connaissances bibliques anciennes, soudain je
commençai à comprendre le texte et les mots norvégiens qui sont un mélange d’anglais
et d’allemand.

Au fil des jours, la bible et moi, nous sommes prise d’amitié. Je me mis à craindre la
séparation prochaine.

Le 6e jour j’eus le sentiment qu’il serait agréable de continuer ce jeu à la maison.
Je pris la décision de voler la bible.
Le dernier soir, après la lecture, je la mis dans ma valise. Ensuite j’éteignis la lumière,

mais le sommeil tarda à venir.
Dans l’obscurité, je ne cessai de regarder la valise qui recelait mon amie. Une grande

lutte intérieure commença. Les questions suivantes surgirent en moi:
– Voleur et fille de pasteur. Comment concilier ces deux réalités?
– Ici dans cette bible est écrite même en 2 langues: „Tu ne voleras pas!”
– Que dirait mon grand père s’il savait que sa petite fille a volé une bible?
Je crois qu’il n’est-pas difficile d’imaginer la fin de l’anecdote.
Le lendemain matin, je sortis la bible de la valise, la remis sur la table de nuit et la

valise à la main, le coeur léger, je quittai la chambre.
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1. Indo-European West-Romance, link
between Provencal and Spanish/Portu-
guese. Dialects: eastern and western.

2. Over 6 million speakers; Catalonia:
5,7 million (18% of the inhabitants of
Spain); Balearics: 500,000; Rousillon
(France): 200,000; Sardegnna: 20,000
(in Alghero since the 14th C); Andorra:
13,000 (33% of the population).

3. Borrowings from Greek and Ger-
manic (West Gothic). The number of Ara-
bic words not as high as in Spanish. In
modern Catalan there are about 250
Arabic words and expressions. Spanish
influences the modern vocabulary.

4. Since the 9th C Catalan has been an
independent language. As a result of the
wars against the Moors, the area of
Catalan expanded to the south. First
record: Homilis d’Organya (1171). It was
widely spoken over the Mediterranean
region. Catalan was the language used
for prosa in the Middle Ages while poets
used Provencal. The golden age was the
13th–14th C; then came centuries of
decline. The 18th–19th C saw a revival
with numerous literary works. Official
status in the autonomous territory be-
tween 1932–1939. After repression in
the forties, various concessions were
made. Nowadays compulsory subject in
schools on Catalan territories; it is the
language of education in many places
including at university level.

Catalan history has some links with the
Hungarian. Jolanta (Yolanda/Violant),
daughter of Andrew II. of Hungary mar-
ried Jaume I., king of Aragon and Catalo-
nia in 1235. At the time some people
dreamed about a Catalan–Hungarian
South and Central European empire. In
Spain still exists a family which derives
itself from one of Jolanta’s Hungarian
escorts.

1. Indoeurópai, nyugati típusú újlatin
nyelv. Átmenetet képez a galloromán
(francia-okszitán) és az iberoromán (spa-
nyol-portugál) nyelvek között. Megkü-
lönböztetnek keleti és nyugati nyelvjá-
rást.

2. A beszélõk száma 7 millió körül van.
Spanyolország (39 millió) lakóinak 18%-
a katalán (Catalunya/Cataluna és Valencia
tartományokban, valamint a Baleári szi-
geteken). Beszélik még Rousillonban
(Franciaország 200 ezer), Szardínián a
XVI. század óta Algero városában (200
ezer), Andorrában (13 ezer, a lakosság
33%-a).

3. Szókincsében számos görög és ger-
mán (fõként nyugati gót) szót találunk.
Az arab kölcsönzések száma kevesebb,
mint a spanyolban, mégis mintegy 250
arab szó és kifejezés él a modern nyelv-
ben. A szókincs alakulására nagy hatás-
sal van a spanyol.

4. A IX. századtól tekintik önálló nyelv-
nek. Az arabok elleni harcok következté-
ben a nyelvhatár kitolódott déli irányban.
Elsõ emléke Homilies d’Organya a XIII.
század elejérõl. A középkorban a próza
nyelve, míg a költõk a közeli provenszálon
írtak. Aranykora a XIII–XV. század, széles
körben használták a Földközi tenger vi-
dékén. A hanyatlás évszázadai után újra
éled a XIX. században, s jelentõs önálló
alkotások keletkeznek. 1932–39 között
hivatalos nyelv a katalán autonóm terü-
leten. 1978-tól pedig mindhárom kata-
lán nyelvû tartományban. Ma kötelezõ
tantárgy a nyelvterületen és sokhelyütt
az oktatás nyelve egyetemi szinten is.

A katalán történelem magyar vonat-
kozású eseménye, hogy II. Endre Jolánta
(Yolanda) Violant nevû lányát I. Jaume,
Aragónia és Katalónia királya feleségül
vette 1235-ben. Akkoriban egyesek ka-
talán–magyar dél-közép-európai biro-
dalomról szõttek terveket. Spanyolor-
szágban mindmáig él olyan család, amely
magát Jolanta magyar kísérõjétõl szár-
maztatja.

1 un 2 dos 3 tres 4 quatre 5 cinc 6 sis 7 set 8 vuit 9 nou 10 deu 100 cent
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LA BÍBLIA NORUEGA

Conte de Ilona Kutas                                                                                 Al meu aui
naducció al catalá de Laura Jaime i Femenia

El descobriment del món meravellós dels idiomes és la gran experiéncia de la meva
vida. Aquesta motivació té un origen familiar. L’avi matern, un professor de teologia,
dominavat divuit llengües. El llenguatge i la religió havien estat importants per a ell. No
va poder ensenyar-me t’alemany, I’hebreu, el polonés ni l’anglés perqué, quan ell va
morir, jo només tenia cinc anys. Solament sento, en algun racó dels meus gens, que
he seguir les seves empremtes.

Com a membre d’una delegació de bibliotecaris, vaig haver de passar-me una
setmana a Oslo. Després d’assistir als interessants programes diaris, tornava de pressa
a l’habitació de l’hotel, on passava les vetllades solitáries en companyia de la meva nova
amiga: una bíbiia en anglés i noruec.

La vaig trobar a la tauleta de nit el primer dia que vaig arribar a l’habitació de l’hotel,
casa meva per una setmana.

Potser tenir una bíblia a disposició dels hostes sigui un fet comú als hotels dels països
cristians. Per primera vegada a la vida vaig conéixer aquest costum a Oslo. Trobar
aquella bíblia també em va portar a la ment records de la meva infantesa.

Com que era la filla d’un ministre de l’església protestant i havia viscut a la rectoria
fins als setze anys, tenia el costum d’anar a 1’església i de Ilegir la bíblia. Peró en canvi,
durant trenta anys de la meva vida, no n’havia tingut cap a les mans.

Va començar un gran joc. Llegia la columna de la página en anglés, la comparava
amb la columna escrita en noruec i, amb l’ajuda del cone’ucement anterior que tenia
de la bíblia, vaig començar a entendre ei text i les paraules noruegues d’origen anglés
i alemany.

Dia rere dia, la bíblia i jo ens vam convertir en molt bones amigues. I vaig començar
a témer la separació imminent.

L’últim dia de la meva estada a Oslo vaig sentir el desig de continuar aquell joc també
a casa.

Per tant, vaig decidir que robaria la bíblia. L’última nit, després d’haver-la Ilegit, la
vaig posar a la maleta. Vaig apagar el llum, peró no em podia adormir. En la foscor,
mirava la maleta tancada amb la meva amiga a dins. hi havia una lluita al meu cap.

Aquesta batalla em va suscitá les preguntes següents:
– Com podria reconciliar-me, essent la filla d’un pastor i alhora una lladregota?
– A més, estava escrit a la bíblia, en totes dues boniques llengües: “No robarás”!
– Qué diria l’avi, si sabés que la seva néta havia robat una bíblia?
Em penso que ja es poden imaginar el final de la história!
Al matí vaig treure la bíblia de la maleta, la vaig posar sobre la tauleta de nit i, amb

la maleta a la má i una gran serenor al meu cor, vaig deixar l’habitació.
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1. Indo-Eurpoean, Iberian branch of
West-Romance languages, close to Por-
tuguese. Main dialects: Northern (Astu-
rian, Leonese, Aragonese), Southern
(Andalusian) and central (Castilian). The
literary language is based on the latter.
Therefore Spanish is called Castellano
too. Archaic Castilian dialect: Judeo-
Spanish or Ladino, spoken by Jews who
emigrated from Spain in the 15th C. They
settled in the Balkan, North Africa and
Near-East. Ladino is written with Hebrew
letters.

2. 29 million first language speakers in
Spain (73% of the population), spoken as
second language by minorities (Catalans,
Galegos, Basques). Official status in all
the South American states (except Bra-
zil), in Central America, in Mexico; widely
spoken in the southern states of U.S.A.,
current in many countries in North Africa.

3. Continuous tense, vowel changes in
the verbal conjugation (duermo –
dormimos ‘I sleep – we sleep’).

4. In the Romance vocabulary Iberian,
Celtic and Arabic elements. Influenced
by French.

5. Glosses from the 1Oth C. Poema de
mio Cid (12th C) written in Castilian dia-
lect. Since the days of colonisation Span-
ish has become fifth most used language
in the world; widely spread in territory, its
only rival is English.

1. Indoeurópai, újlatin nyelv. A portu-
gállal együtt alkotja a nyugati újlatin nyel-
vek ibériai ágát (iberoeomán). Nyelvjárá-
sok: északon az asztúriai, leóni és ara-
góniai, délen az andalúziai, középen a
kasztíliai, amely az irodalmi nyelv alapja.
Ezért a spanyolt castellanónak is neve-
zik. A kasztíliai régi állapotát õrzi a zsidó-
spanyol vagy ladino, mely a XV. század-
ban Spanyolországból kivándorolt zsi-
dók nyelve a Balkánon, Észak-Afrikában
és Közel-Keleten. A ladinót héber betûk-
kel írják.

2. Spanyolország 28 millió (a lakosság
73%-a). Második nyelvként beszélik a
spanyolországi nemzetiségek (katalánok,
galegók, baszkok). Európán kívül hivata-
los nyelv Brazília kivételével valamennyi
dél-amerikai államban, a legtöbb közép-
amerikai államban és Mexikóban. Elter-
jedt az USA déli államaiban. Beszélik
még Észak-Afrikában a volt spanyol gyar-
matokon.

3. Igeragozásában megtaláljuk az an-
goléhoz hasonló folyamatos idõt. Sok a
tõhangzóváltós ige (duermo - dormimos
‘alszom – alszunk’).

4. Alapvetõen latin eredetû szókincsé-
ben ibér és kelta elemek, és az arab
megszállás (VIII-XV. század) alatt szá-
mos arab szó került a spanyolba. A fran-
cia hatás is jelentõs.

5. Szórványos emlékek a X. századból.
A Poema de mio Cid a 12. században
keletkezett kasztíliai nyelvjáráson. A gyar-
matosítás során a spanyol eljutott min-
den földrészre.

Elterjedtségében csak az angol verse-
nyezhet vele.

SPANYOL SPANISH

1 uno 2 dos 3 tres 4 cuatro 5 cinco 6 seis
7 siete 8 ocho 9 nueve 10 diez 100 ciento/cien
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LA BIBLIA NORUEGA

Cuento Corto por Ilona Kutas                                                                            Para mi Abuelo
Tradució al espanol por Sylvia Swift

El descubrimiento del maravilloso mundo de los idiomas es la gran experiencia de
mi vida. La motivación para esto nació de las raices de familia. Mi abuelo materno, un
profesor de teología, había dominado dieciocho lenguajes. El lenguaje y la religión eran
muy importantes para él. No pudo enseñarme alemán, hebreo, polaco o inglés porque
yo tenía nada más cinco años cuando él murió. Yo sólo siento, en alguna parte de mis
genes, que debo seguir sus huellas.

Como miembro de una delegación de bibliotecarios, pasé una semana en Oslo.
Después de los interesantes y ricos programas diarios, siempre corría de regreso a mi
cuatro en el hotel para pasar las veladas solitarias en compañía de mi nueva amiga, una
biblia bilingüe en inglés y noruego.

La había encontrado en la mesa de noche el primer día cuando entré a mi cuarto del
hotel, mi hogar por una semana.

Quizás sea común en los cuartos de hotel de los paises Cristianos el tener una biblia
a la disposición del huesped. Yo probé esta costumbre por primera vez en mi vida ahí
en Oslo. El encontrar esa biblia trajó a la mente recuerdos de mi niñez también. Siendo
la hija de un ministro protestante, viviendo en la rectoría hasta la edad de diez y seis
años, yo acostumbraba a ir a la iglesia y leer la biblia. Durante treinta años de mi vida,
sin embargo, no había tenido en mi mano una biblia.

Comenzó un gran juego. Yo leía la columna de la página en inglés, la comparaba con
la columna noruega y, con la ayuda de mi conocimiento anterior de la biblia, empecé
a comprender al mismo tiempo el texto y las palabras noruegas de orígenes ingleses
y alemanes.

Día con día la biblia y yo nos convertimos en mejores y mejores amigas. Yo empecé
a temer nuestra inminente separación.

Al sexto día sentí un gran deseo de continuar el juego en casa también.
Por lo tanto decidí robarme la biblia.
La empaqué en mi maleta la última noche después de haberla leído. Pero después

de apagar la lámpara, no me pude dormir. En la obscuridad miraba la maleta cerrada
con mi amiga adentro. Había una lucha en mi cabeza.

Esta batalla suscitó las siguientes preguntas:
– ¿Cómo podría reconciliar ser la hija de un pastor y una ladrona al mismo tiempo?
– Además, esteba escrito en esta biblia en dos hermosas lenguas: “¡No hurtarás!”
– ¿Qué diría mi abuelo si supiera que su nieta había robado una biblia?
¡Yo pienso que se pueden imaginar el final de la historia!
En la mañana saqué la biblia de mi maleta, la coloqué en la mesa de noche, y con la

maleta en mi mano y una gran calma en mi corazón dejé el cuarto.

ESPAÑOL
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1. Indoeurópai, nyugati típusú újlatin
nyelv, a spanyollal együtt alkotja az újla-
tin nyelvek ibériai ágát. Több nyelvjárási
övezetet különböztetnek meg, de igen
egységes. A galego a portugál spanyol-
országi nyelvjárása. A brazíliai portugál
kiejtésben, szókincsben és szórendben
tér el az európaitól.

2. A beszélõk száma 200 millió körül
lehet. Portugália 10,3 millió, Brazília la-
kóinak száma 140 millió, hivatalos nyelv
illetve beszélik még az alábbi helyeken:
Angola, Mozambik, Bissau-Guinea, nyu-
gat-afrikai szigetek (Zöldfoki szigetek,
Sao Tomé, Principe).

3. Igen közel áll a spanyolhoz, tõle
eltérõ jeliegzetességek: határozott név-
elõ o, a, os, as; ragozható fõnévi igenév
(É nessesario trabalharmos ’Dolgoznunk
kell’); nazális magánhangzók és kettõs
mássalhangzók.

4. Lásd spanyol 4. Kevesebb benne az
arab eredetû szó, mint a spanyolban, a
francia viszont nagyobb hatással volt rá.

5. Portugál jellegû elemek a IX–XII.
századbeli latin szövegekben. Elsõ igazi
portugál szöveg a XII. század végérõl,
Galego-portugál alapú emlékek a XIl–
XV. századból. A XVI. századtól a Galego
megszûnik írott nyelv lenni, ekkor a por-
tugál súlypontja áttevõdik délebbre. A
modern portugál irodalmi nyelv a
Coimbra és Lisszabon közötti nyelvjá-
rásokból alakult.

1. Indo-European, West Romance; with
Spanish, member of the Ibero-Romance
branch. Very uniform. Galego in Spain is
a Portuguese dialect. Brazilian variant
differs mostly in pronounciation, vocabu-
lary and word order.

2. Around 200 million speakers. Por-
tugal: 10,3 million; Brazil: 140 million;
spoken also in Angola, Mozambique,
Guinea-Bissau, islands of west African
coast.

3. Very close to Spanish. The most
noticeable differences are definite ar-
ticle o, a, os, as; personal suffixed infini-
tive; nasal vowels and diphtongs.

4. See Spanish, though Portuguese is
less influenced by Arabic and more by
French.

5. Portuguese features in Latin texts in
the 9th–2th centuries. First record from
the end of the 12th C. GalegoPortuguese
records in the 12th–15th centuries. From
the 16th C Galego ceases to exist as
written language. From that time the
main point of Portuguese moves towards
the south. Modern Portuguese based on
the dialect area between Coimbre and
Lisbon.

1 um 2 dois 3 tres 4 quatro 5 cinco 6 seis 7 sete 8 oito 9 nove 10 dez 100 cem/cento
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A BÍBLIA NORUEGUESA

Um conto de Ilona Kutas                                                                               a meu avó
Traduzido em Portugueses por Ramiro Castro

A descoberta do mundo maravilhoso das línguas é a grande experiência da minha
vida. A motivação para isto provém de raizes familiares. Meu avo materno, um professor
de teologia, era mestre em dezoito línguas. As línguas e a religião eram muito
importantes para ele. Ele não pôde ensinar-me o alemão, o hebraico, o polonês ou o
inglês porque eu tinha somente cinco anos quando ele morreu. Apenas sinto em algum
lugar nos meus gens, que devo seguir seus passos.

Como membro de uma delegação de bibliotecários, passei uma semana em Oslo.
Depois dos programas ricos e interessantes, corria sempre ao meu quarto de hotel para
passar as tardes solitárias na companhia de minha nova amiga: uma Bíblia bilíngüe
anglo-norueguesa.

Eu a tinha achado sobre a mesa, no primeiro dia de noite, depois de ter entrado no
quarto do hotel, meu lar por uma semana.

Talvez seja costume nos quartos de hotel dos países cristãos por uma Bíblia á
disposição dos hóspedes. Experimentei este costume pela primeira vez durante minha
estadia em Oslo. Achar aquela Bíblia me relembrou também da minha infância. Como
filha de um pastor protestante, vivendo na casa paroquial até a idade de dezesseis anos,
costumava ir a igreja e ler a Bíblia. Mas durante os trinta anos ulteriores da minha vida
eu nem mesmo tinha uma Bíblia nas mãos.

Um grande jogo começou. Eu lia a colma inglesa da página, e a comparava com a
coluna norueguesa, e com a ajuda do meu antigo conhecimento da Bíblia, comecei a
compreender ao mesmo tempo o texto e os vocábulos noruegueses de origem
misturada ao ingles e alemão.

A cada dia a Bíblia e eu nos tornávamos amigos mais próximos. Comecei a temer
minha separação iminente dela. No sexto dia senti um grande desejo de continuar o
jogo também em casa.

Por isso, decidi roubar a Bíblia
Depois de tê-la lido, eu a empacotei na minha bolsa na última tarde. Mas depois de

ter apagado a lâmpada, não pude dormir. Na escuridão vigiava a bolsa fechada com
minha amiga dentro dela. Uma luta raivosa se fez em minha cabeça.

Esta luta trazia-me as seguintes questões:
– Como posso conciliar ser a filha de um pastor e uma ladra ao mesmo tempo?
– Ademais, estava escrito naquela Bíblia em duas belas línguas: “Não furtarás!”
– Que diria meu avô se soubesse que sua neta tinha roubado uma Bíblia?
Creio que você pode imaginar o fim da história!
De manha peguei a Bíblia da minha bolsa, recoloquei-a sobre a mesa, e com a minha

bolsa na mão e grande calma no coração, abandonei a quarto.
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Édesanyja, báró Podmaniczky Árminné Egyessy Etelka / His mother
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KELTA NYELVEK
ír

breton
velszi
manx

CELTIC LANGUAGES

Irish
Breton
Welsh
Manx
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1. Indo-European, Q-Celtic, closest to
Gaelic and Manx. Dialects: northern (Don-
egal, Mayo, Galway) and southern (Kerry,
Cork, Waterford). The northern dialects
are more conservative.

2. Around 1 million, mostly bilingual
(English/Irish) speakers. In Ireland, 30%
of the inhabitants can speak the lan-
guage. The number of speakers dimin-
ished rapidly in the last century but it
seems to be slightly increasing in the last
50 years. 1.5 million in 1850, 660,000 in
1890, 540,000 in 1926, 600,000 in 1946.

3. Discrepancy between script and
pronounciation though orthography has
been reformed several times, last 1948.
Example: tabhair dhom read turam ‘give
me’.

Two genders: masculine and feminine,
about 20 ways of formation of plural
(some examples: ceann - cinn, ‘head’, at
-aiteanna ‘place’). Five cases with initial
mutation (eclipis).

Regular and iregular verbs. Tenses:
present, imperfect, perfect, future tense
and conditional mood. Verbal suffixes
express the person. Irregular verbs have
roots of different origin. Roots of the verb
‘to go’ are: teim, theinn, chuas, raghad,
dulta. Present time is expressed by con-
tinuous. The correct use of cardinals is
bound to complicated rules.

4. Vocabulary was influenced by Latin
(2nd-5th centuries), after this period by
English. In our century, purification
against words of English origin started.
In the period 9th-12th centuries, Nor-
man influence was considerable.

5. Earliest records: inscriptions on
graves from the 5th-6th centuries. Reli-
gious literature since the 6th century,
Saga-poetry written down in the 8th-9th
centuries. Uniform literary language
formed very early. Dialect literature since
the 17th century. From 1600 until the
establishment of Republic of Ireland in
1921, Irish did not have official status. In
the 19th century associations to protect
and encourage the Gaelic language were
formed. Irish has been an examination

1. Indoeurópai q-kelta, legközelebbi
rokonai a gael-skót és a Man-szigeti vagy
manx. Nyelvjárások: északi (Donegal,
Mayo, Galway) és déli (Kerry, Cork,
Waterford).  A déli nyelvjárások újítób-
bak.

2. Mintegy 1 millió, többségében két-
nyelvû (angol-ír) beszélõ, Írország lakos-
ságának kb. 30%-a. A beszélõk száma az
utóbbi században rohamosan csökkent,
de az 50-es évek óta némi emelkedés
tapasztalható. 1850:1,5 millió, 1890: 660
ezer, 1926: 540 ezer, 1946: 600 ezer.

3.  Számos  helyesírási  egyszerûsítés
(legutóbb 1948-ban) ellenére az írás erõ-
sen eltér a kiejtéstõl. Pl.: tabhair dhom
olv. turam ,add nekem’. Két nyelvtani
nem: him- és nõnem. Mintegy húszféle
többesképzés. Pl.: ceann – cinn ‘fej’, át -
áiteanna ‘hely’. A fõnévragozásban 5 eset,
egyes esetekben kezdõhang változás
(eklipszis) következik be. Szabályos és
rendhagyó igék (jelen, félmúlt, régmúlt,
jövõ és feltételes mód). A személyragok
többnyire kifejezik a személyt. A rendha-
gyókat a soktövûség jellemzi. A ‘menni`
ige alakjai: téim, théinn, chuas, raghad,
dulta. A jelenidõt fônevesített igével feje-
zi ki (olvasásban vagyok). A számnevek
helyes használatának bonyolult szabá-
lyai vannak.

4. Szókincsére nagy hatással volt a
latin a II–V. század között. Ezt követõen
angolszász befolyás napjainkig. Száza-
dunkban következetesen küzdenek  az
angol kölcsönszavak ellen. A IX. és a XII.
század között jelentõs volt a normann
hatás.

5. Legrégibb emlékei a sírfeliratok az
V–VI. századból. A VI. századtól vallásos
irodalom, a VIII–IX. században sága köl-
tészet. Korán kialakult az egységes iro-
dalmi nyelv. A XVII. századtól nyelvjárási
mozgalom. 1600-tól az Ir Köztársaság
megalakulásáig (1921) a nyelvnek nincs
hivatalos státusza. Azóta hivatalos nyelv
az angol mellett. A XIX. században nyelv-
megôrzô egyesületek alakultak. 1878 óta
középiskolai vizsgaanyag. 1904 óta két-
nyelvû oktatás a népiskolákban. 1893. a

IR IRISH
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AN BÍOBLA IORUACH

Gearrscéal le Ilona Kutas                                                                     Do mo shean-athair
Aistrithe go Gaeilge ag Órla McMorow

Is é an tábhar spéise agus pléisiúir is mó dem’ shaol é eolas a chur ar an iliomad
teangacha atá sa domhan. Fuaireas an spreagadh seo ó mo chúlra. Bhí mo shean-
athair, ollamh le diagacht, in a údar ar ocht teanga déag. Bhí dúil mhór aige i
dteangacha agus sa religiún. Ní raibh ar a chumas, monuar, Gearmainis, Eabhrais,
Polanais ná Béarla a mhúineadh dom toisc gur cailleadh é nuair nach raibh mé féin ach
cúig bliana d’aois. Ach mothaím ionam féin gur cóir dom a shampla a leanacht.

Im’bhall de thoscaireacht leabharlainne, chaith mé seachtain in Osló. I ndiaidh na
gcláracha breá spéisiúla gach lá, d’fhilinn go cíocrach ar mo sheomra sa teach ósta chun
na tráthnóntaí uaigneacha a chaitheamh in éineacht le mo chara nua, bíobla
dhátheangach, Béarla - Ioruach.

Fuaireas é ar an mbord chois leapan an chéad lí nuair a bhuaileas isteach sa seomra
óstáin, mo bhaile don tseachtain.

Seans gur gnáth rud é Biobla a fhágáil i gcóir na lóistéirí i seomraí títhe ósta i dtíotha
Críostaí. Tháinig mé féin ar an nós seo don chéad uair agus mé ansiúd in Osló. Chuir
an bíobla sin laethe m’óige i gcuimhne dom chomh-maith. Agus mé im’ iníon le
ministéir Protastúnach, ag cónaí dom i dteach an mhinistéara go dtí go raibh mé sé
bliana déag d’aois, théinn go dtí an séipéal agus léinn an bíobla. Le tríocha bliain anuas
áfach, níor thógas bíobla i mo láimh.

Thosaigh an spórt. Léigh mé an colún Béarla ar an leathanach romham, chuir mé é
i gcomparáid leis an colún Ioruach agus le cabhair ó mo shean-eolas ar an mbíobla
chuaigh mé i dtuiscint ar an dtéasc agus ar na focail Ioruach de bhunadh meascaithe
Béarla agus Gearmánaise, ag an am gcéanna.

Lá i ndiaidh lae chuir mé aithne níos fearr ar an mbíobla sin. Ní rabhas ag tnúth le mo
scarúint uaidh, rud a bhí i ndán.

Ar an séú lá tháinig fonn mór orm leanúint leis an gcluiche nuair a bheinn imithe
abhaile.

Bheartaigh mé dá bhrí sin ar an mbíobla a ghoid.
Rinne mé é a phacáil i mo mhála an oíche dheireanach tar éis dom é a léamh. Ach

ní fhéadfainn dul a chodladh tar éis dom an lampa a mhúchadh. Sa dorchadas, d’fhéach
mé ar an mála dúnta in a raibh mo chara. Bhí mé i gcoimhlint liom féin.

D’ardaigh an choimhlint na ceisteanna seo leanas:
– Chonas a réiteoinn, bheith i m’iníon mhinistéara agus i mo ghadaí ag an am

gcéanna.
– Lena chois sin, bhí sé scrífa sa bhíobla seo, i ndá theanga áilne: “Ná déan goid!”.
– Céard a dhéarfadh mo shean-athair dá mba rud é go raibh a fhios aige gur ghoid

a ghariníon bíobla Ioruach.
Sílim gur féidir leat deireadh an scéil a shamhlú.
Ar maidin, thóg mé an bíobla amach as mo mhála chuir mé thar n’ais ar an mbórd

chois leapan é agus le mo mhála i mo lámh, agus suaimhneas i mo chroí, d’fhág mé an
seomra.

IRISH
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Gaelic League kidolgozta a modern iro-
dalmi nyelv normáit.

subject in secondary schools since 1878.
Bilingual teaching in elementary schools
since 1904. The Gaelic League elabo-
rated norms of modern Irish literary lan-
guage in 1893.

1 a haon/aon 2 a do 3 a tri 4 a ceathair
5 a cuig 6 se 7 a seacht 8 a hocht/ocht

9 a naoi 10 a deich 100 cead
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1. Indo-European, P-Celtic language,
closest to Welsh and Cornish (extinct).
Dialects: north-western (Léon), north-
eastern (Tréguier), western (Middle and
West Bretagne), south-eastern (Vannes).

Modern dialects preserved the par-
ticularities of the language of the settlers
of the 6th-7th C who fled to Bretagne
because of the Anglo-Saxon invasion.

2. Around 600 000 bilingual (Breton-
French) speakers in France.

3. Two genders: masculine and femi-
nine; different plural suffixes: -ed for
living beings (plants, animals, people), -
ou, -iou for inanimate objects as well as
-i, -ier, -er, -en, -idi, -iz, - erien, -ourien,
- eien, -eion; plural also by change of
vowel (dant - dent ‘tooth - teeth’) or in
irregular way (den - tud ‘human being
human beings’). Initial consonants mu-
tate in some situations (breur-preurvreur
‘brother’, penn-fenn-benn ‘head’, tal-dal-
zal ‘forehead’). Regular and irregular
verbs with different roots. (See the con-
jugation of the verb’monY (to go) in the
Hungarian text.)

4. Like other Celtic languages, Breton
was also influenced by Latin during the
period 2nd-5th C. Since settlement in
Bretagne, French influence.

5. First record Arthur legend cycle
around 1450 (the original version is miss-
ing), dictionary from 1464 edited 1499,
Passion -play from 1530. First monolin-
gual dictionary in 1995. Since 1951 op-
tional teaching language. Since 1977
privat schools in Breton language.

1. Indoeurópai, p-kelta, legközelebbi
rokona a velszi és a kornvalliszi (Cornish)
(kihalt). Nyelvjárásai: északnyugati
(Léon), északkeleti (Tréguier), nyugati
(Közép- és nyugat-Bretagne), délkeleti
(Vannes).

A mai nyelvjárások õrzik a VI–VII. szá-
zadbeli betelepülõk nyelvi sajátosságait,
akik az angolszász invázió elõl mene-
kültek a mai Bretagneba.

2. Mintegy 600 000 francia-breton két-
nyelvû beszélõ Bretagne/Franciaország.

3. A fõnév hím- vagy nõnemû. A töb-
besszámot sokféle módon képezi. Élõlé-
nyek (növény, állat, ember) esetében a
többes jel -ed, életteleneknél -ou, -iou a
legáltalánosabb. Ezenkívül -i, -ier, -er, -
en, -idi, -iz, -erien, -ourien, -eien, -eion
jellel, hangváltással (dant - dent, ‘fog -
fogak’), rendhagyó módon (den - tud
‘ember - emberek’) stb. Bizonyos helyze-
tekben a szókezdõ mássalhangzó meg-
változik (mutáció) breur-preur-vreur ‘test-
vér’, penn-fennbenn ‘fej’, tal-dal-zal ‘hom-
lok’ stb. Szabályos és rendhagyó igék, ez
utóbbiakra a soktövûség jellemzõ. A mont
‘menni’ ige jelenidejû ragozása:

A mont egyéb alakjai: aen ‘mentem’, is
‘mentem volt, in ‘menni fogok’, afen ‘men-
nék’, ajen ‘mentem volna’ (k)a(e) ‘menj’,
o vont ‘menve’, aet ‘menvén’.

4. Szókincsére nagy hatással volt a
latin a II–V. században, ez a közös kelta
átvételek kora. Az áttelepülés óta a fran-
cia befolyása alatt áll.

5. Elsõ eméke az Artur mondakör 1450
körül, melynek eredetije nem maradt
fenn. Szótár 1464-bõl, amelyet 1499-
ben nyomtattak ki. Szinpadi passiójáték
1530-ból. 1951 óta választható oktatási
nyelv. Elsõ egynyelvû szótár 1995. 1977
óta breton nyelvû magániskolák.

1 an/un 2 daou/div 3 tri/teir 4 pevar/peder 5 pemp 6 c’hwec’h 7 seizh 8 eiizh
9 nav, 10 dek 100 kant

iskolába megyek d’ar skol ez I go to school
“ mész d’ar skol ez ez you go to school
“ megy d’ar skol ez a he/she goes to school
“ megyünk d’ar skol ez eomp we go to school
“ mentek d’ar skol ez it you go to school
“ mennek d’ar skol ez eont they go to school
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AR BIBL NORYEGEK

Danevell skrivet gant Ilona Kutas                                                            D’am zad-kozh
Lakaet e brezhoneg gant Laorans Motrot

Unan eus brasan darvoudou va buhez e voe dizoloidigezh bed ar yezhou. Ar familh
eo an abeg eus al lusked-se. Kelenner war an doueoniezh e oa va zad-kozh ha 18 yezh
a gomze. A-bouez bras e oa ar yezhou hag ar relijion evitan. Siwazh, ne c’hellas deskin
din nag an alamaneg, nag ar poloneg, nag ar saozneg, peogwir ne oan nemet pemp
bloaz pa marvet. Santet em eus em c’hreizon e ranken ober diouzh e skouer.

War-zigarez ma oan ezel eus un dileuriadur a levraouegerien, em boa tremenet ur
sizhunvezh en Oslo. Bemdez, goude ar programou niverus ha liesseurt, ez aen war
eeun betekva c’hambr el leti evit tremen va nozvezhiou digenvez e kompagnunezh va
mignonez nevez, ur bibl divyezhek saozneg - norvegeg.

War an daol-noz em boa e gavet an deiz kentan, o vont tre er gambr a voe va c’her
e-pad ur sizhunvezh.

Ur boaz eo moarvat, er broiou kristen, pourchas ur bibl d’an ostizidi. En Oslo eo em
boa bet un anaoudegezh eus ar c’hustum-se evit ar wezh kentan. Degas a reas ar
gejadenn ouzh ar bibl din ar c’houn eus va bugeliezh. A-fet merc’h ur pastor protestant,
em boa bevet betek an oad a c’hwezek vloaz er presbital, ober a raen va darempred en
templ ha boazan a raen lenn ar Bibl. Gwezh ebet ne zalc’his ur bibl etre va daouarn e-
doug an tregont bloavezh war-lerc’h.

Kregin a reas ar c’hoari bras: lennet em boa ur bajennad e saozneg, he c’henveriet
em boa neuze gant ar bajennad e norvegeg hag a - drugarez d’an anaoudegezh kozh
am eus ag ar Bibl, e krogis a - daol da entent an destenn hag ar geriou norvegek zo
anezho ur meskad saozneg hag alamaneg.

Gant an devezhiou e savas mignoniezh etre ar bibl ha me. En em lakaat a ris da zoujan
an disparti nesan.

D’ar c’hwec’hvet deiz e kavas din e vefe gradus delc’her war ar c’hoari-se em c’her.
Kemer a ris an diviz da laerezh ar bibl.

An noz diwezhan, war-lerc’h lenn, el lakais em malizenn. Goude-se e lazhis ar goulou,
hogen diwezhat e teuas ar c’housked din.

lYe baouezen ket, en denvalijenn, da sellet ouzh ar valizenn a zalc’he kloz va
mignonez. Bec’h bras a oa warnon. Ar goulennou - man a savas ennon:

– Laerez ha merc’h ur pastor. Penaos ober unan a ziv wirvoudenn?
– Aman er bibl-man eman skrivet e div yezh zoken: “Ne laeri ket!”
– Petra a lavarfe va zad-kozh ma ouije eo bet e verc’h-vihan o laerezh ur bibl?
N’eo ket diaes, a gav din, ijinan dibenn ar richenn.
Antrenoz veure e tennis ar bibl eus ar valizenn, el lakais en-dro war an daol-noz ha,

va malizenn ouzh va dorn, frankaet warnon, e kuitais ar gambr.
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1. Indo-European, P-Celtic, closest to
Breton and the extinct Cornish. Dialects:
northern (Gwynedd, Powys) and south-
ern (Gwent, Morgannwg).

2. 600-700,000 Welsh-English bilin-
gual speakers in Wales. At the beginning
of the 20th C, the number of speakers
was double the present number. Ratio of
Welsh-speakers reaches 60-70% in the
west-north-western districts but only 3%
in the east (Monmouth). Considerable
colonies in USA and Argentina (Chabut
valley, since 1865).

3. Two genders: masculine and femi-
nine. Declension of nouns died out be-
fore literary times. Celtic feature of initial
consonantmutation: pen-mhen-benphen
‘head’, tad-dad-nhad ‘father’, mamfam
‘mother’ (see eacamples in the hungarian
text). Plural formed by suffucation (-au, -
iau, -ion, -uod, -i, -od), by phonetic
change: bardd-beirdd ‘poet’ and by pho-
netic change and suffixation: garddgerddi
‘garden’. Regular and irregular verbs,
present tense (used for future) of the
verb mund (to go):

4. Borrowings from Latin in the period
of 2nd-5th C. Elimination of words of
English origin by examples in other Celtic
languages.

5. Literary traditions from the 6th C.
heroic epic until the llth C, law book from
the 10th C, Mabinogior collection from
the 11th-13th C, bardic-poetry 11th-14th
C. Religious literature from the 16th C.
The language seems to be very steady.

1. Indoeurópai, p-kelta. Legközelebbi
rokona a breton és a kihait kornvalliszi
(Cornish). Nyelvjárások: északi (Gwynedd,
Powys) és déli (Gwent, Morgannwg).

2. 600–700 ezer kétnyelvû (angolvelszi)
beszélõ Wales tartományban. Számuk az
angol javára fokozatosan csökken. A szá-
zad elején még kétszer ennyien beszél-
ték Wales-ben (Nagy-Britania). A nyuga-
ti-északnyugati körzetekben a beszélõk
aránya eléri a 60–70%-ot, kelet felé ha-
ladva a szám 3%-ra csökken (Monmouth).
Jelentõs velszi csoportok vannak az USA-
ban és Argentínában (Chabut-völgy, 1865
óta).

3. Két nem: hím- és nõnem. A fõnév-
ragozás még az irodalom elõtti idõkben
megszûnt. Jellegzetes kelta vonás a szó-
kezdõ mássalhangzók változása (mutá-
ció): pen-mhen-ben-phen ‘fej’, tad-dad-
nhad ‘apa’, mam-fam ‘anya’, gardd-ardd
‘kert’, továbbá mutáció tõhangzóválto-
zással tlws-dlos ‘csinos’, gwlub-wleb ‘ned-
ves’, brwnt-front ‘piszkos’, crwn-gron ‘ke-
rek’. Változatos többesképzés: -au, -iau,
-ion, -uod, -i, -od jellel, hangváltással:
bardd-beirdd ‘költõ’, hangváltással és
jellel: gardd-gerddi ‘kert’.

Szabályos és rendhagyó igék, az utób-
biak soktövûek. A munk ‘menni’ ige
jelenidejû (tulajdonképpen jövõ idõként
használt) ragozása:

4. Latin kölcsönzések a II–VII. század
között. Az angol folyamatosan hat. Az
angol eredetû kölcsönszavak kiküszö-
bölésére a kelta nyelveknél keres példát.
Jelentõs normann hatás is (XII–XIV. szá-
zad).

5. Irodalmi hagyományoka VI. század-
tól. hõsi eposzok a XI. századig. Tör-
vénykönyv a X. századból, Mabinogior
gyûjtemény a XI–XIII. századból. XI–XIV.

magyar velszi/Welsh English magyar velszi/Welsh English
megyek af I go megyünk awn we go
mész ei you go mentek ewch you go
megy a he goes mennek ant they go
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Y BEIBL NORWYEG

gan Ilona Kutas                                                                                             i fy nhadcu
(translated into Welsh by Ray Morgan)

Y profiad mwyaf o fy mywyd yw darganfyddiad y byd o iaethoedd. Daeth y cymhelliad
am hyn o gwraidd y teulu. Oedd dacu teuluol yn prifathro Ddiwynyddiaeth wedi dysgu
dri ar bymtheg o iaethoedd. Nid oedd gallu dysgu Almaeneg, hebraeg, Pwyleg a
Saesneg i mi achos roeddwn ond pum m(wydd oed pan fu farw. Yr ydwy’n teimlo yn fy
ngwythiennau dylwn dilyn yn eu camau.

Fel aelod o cennad llyfrgellydd, treuliais wythnos yn Oslo. Bob tro ar ol y dyddiol
rhaglennau gwerthfawr a diddorol, rhedais yn ol im ystafell yn y gwesty i treulio min yr
hwyr unig yn cwmni fy nghyfaill newydd sef y Beibl dwyiaethog, Saesneg a Norwyeg. Yr
oeddwn wedi eu sylfaenu ar y bwrdd nos y dydd cyntaf es i mewn ir ystafell gwesty, fy
nghartref am wythnos.

Felly eu fod yn cyffredin mewn gwledydd Cristion i gael Beibl at ddefnydd y gwestion.
Profais yr arferiad hyn am y tro cyntaf yn fy mywyd yn Oslo. Pan darganfyddais y Beibl
cofiais hefyd fy plentyndod. Fel merch gweinidog Protestant yn byw yn y persondy hyd
nes oeddwn yn un ar bymtheg oed es ir eglwys i ddarllen y Beibl. Yn ystod y deg ar ugain
blwyddyn om bywyd nid oeddwn hyd yn oed wedi dal Beibl yn fy Ilaw.

Dechreuodd gem fawr. Darllenais y golofn Saesneg ary tudalen au gymharu ar golofn
norwyeg, ac efo cymorth fy ngwybodaeth gorffenol o gwmpas y Beibl dechreuais deall
y testun ar geiriau nocwyeg o cymysgiad gwreiddiol Saesneg a Almaeneg.

Dydd ar ol dydd daeth y Beibl a fu yn ffrindiau agos. Dechreuais ofni cael eu gwahanu
oddi wrtho. Ar y chweched dydd teimlais dymuniad mawr i barhau y gem yn fy nghartref
hefyd. Penderfynais felly, i dwyn y Beibt. Paciais ef yn fy cwd ar y noswaith olaf ar ol
darllen. Ond ar ol i mi rhoi y golau allan nid oeddwn gallu cysgu. Yn y tywyllwch gwyliais
y cwd gyda nghyfaill ynddo. Dechreuodd brwydr gwyllt yn fy mhen. Cododd y brwydr y
cwestynau sydd yn dilyn.

– Fel gallai cymodi fod yn ferch i weinidog a lleidr yr un pryd?
– A ymhellach yr oedd wedi eu ysgrifennu yn y Beibl yma mewn dwyiaeth prydferth

“na ddylit ladrata!”
– Be ddywedau fy nghacu os fyddain gwybod fod eu wyres wedi ladrata Beibl?
Rydy’n meddwl gallwch dychmygu diwedd y chwedl.
Yn y bore tynnais y Beibl or cwdyn, gosodais y Beibl yn ol ar y bwrdd nos a efo fy cwdyn

yn fy llaw a tawelwch mawr yn fy nghalon gadewais yr ystafell.
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század bárd-költészet. Vallásos irodalom
a XVI. századtól. A nyelv igen stabil, az
elsõ emlékek és a modern nyelv között –
eltekintve többszöri helyesírási változá-
soktól – nincs nagy különbség. 1907 óta
tanítási nyelv.

Except for changes in orthography, there
are only negligible differences between
the language of the first records and
modern Welsh. Since 1907 an official
language of education.

1 un 2 dau 3 tri 4 pedwar 5 pump 6 chwech 7 saith 8 wuth 9 naw 10 deg
100 un cant

VELSZI WELSH
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Podmaniczky Frigyes szobra, készítette Kutas László
Bronze figure of his uncle, made by László Kutas
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1. Indoeurópai, p-kelta. Legközelebbi
rokona a skót-gael és az ír.

2. Nagy-Britannia Man szigete (570
km2, 50 ezer lakos). A század elején még
4,5 ezer beszélõ, 1920-ban 900, 1961-
ben 1. Az 1800-as években még manx
nyelven vitatkoztak a parlamentben. Ma
évente csak egyszer, a parlamenti cere-
móniák alkalmával hangzik fel.

3. Lásd ír 3.
4. Lásd ír 4.
5. 1525 és 1530 között lefordították az

Angol Imádságos könyvet, ami nyomta-
tásban csak 1891-ben jelent meg. A XX.
század elejéig 60, fõként vallásos tárgyú
könyvet adtak ki. A nyelv egységes. 1899-
ben alapították a Manx Language So-
ciety-t a nyelv megmentése érdekében,
de mûködése eredménytelennek  bizo-
nyult. 1968-ban megalakult az Yn
Chashogt Chaickagh (Manx Nyelvvédõ
Társaság), mellette számos egyesület
foglalkozik a manx kultúra és nyelv ápo-
lásával. A nyelvet most sok ezren újrata-
nulják.

MANX MANX

1. Indo-European, closest to Gaelic
and Irish.

2. In the beginning of the 20th century
there were 4,5 thousand speakers on
Man Island (570 km2), 900 in 1920, just 1
in 1961. In the 19th century parliamen-
tary debates were continued in Manx. In
our days Manx is used just once a year
when parliament will be opened. The
island has 50 thousand inhabitants.

3– 4. See Irish.
 5. Between 1525 and 1529 English

Prayer Book was translated which was
edited as late as 1891. Manx Language
Society was established in 1899 for sav-
ing of the language. Its activity was un-
successful. Its follower, Yn Cheshogt
Chaickagh came into being 1968. Be-
side it several societies patronized local
culture and language. Nowadays respect-
able number of people study their an-
cient’s language. Until the beginning of
the 20th century 60 books were edited in
Manx.

1 un 2 daa 3 tree 4 kiare 5 queig 6 shey 7 shiaght 8 hoght 9 nuy 10 jeih 100 keead
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YN BIBLE LOGHLYNNAGH

Skeeal ghiare liorish Ilona Kutas,                    da my haner
çhyndaait gys y Ghaelg ec Adrian y Pilgrim

Tra hooar mee magh cre cho yindyssagh ta çhengaghyn, she taghyrt mooar my vea
v’eh. Haink shoh gy kione kyndagh rish my henn-ayraghyn. Va ayr my vayrey, as eshyn
ny olloo jeeaghtys, er nynsaghey hoght çhengaghyn jeig. Scanshoil dy jarroo va
çhengaghyn as craueeaght da. Cha dod eh Germaanish, Hewnish, Polynnish ny Baarle
ynsaghey dou er y fa nagh row mee agh queig bleeaney d’eash tra hooar eh baase. Agh
raad ennagh ayns diunid yn eer-dooghys aym strooys dy by chair dou eiyrt er y raad
echeysyn.

Cheau mee shiaghtin ayns Oslo myr oltey skimmee fir-lioarlagh. Tra va claare ny
taghyrtyn anchasley as annaasagh ec kione gagh laa, yinnin roie er-ash gys my hamyr
‘sy thie-aaght dy cheau ny fastyryn my lomarcan agh ayns sheshaght my charrey noa,
Bible ghaa-hengagh Loghlynnagh as Baarlagh.

Va mee er n’gheddyn ee er y voayrd-oie y chied laa hie mee stiagh ayns shamyr y thie-
aaght, veagh my hie hene rish shiaghtin..

Foddee dy vel eh cliaghtagh ayns çheeraghyn Creestee Bible y chur ayns shamyryn
thieyn-aaght cour goaldee. Hoal ayns Oslo haink mee er y chliaghtey shen son y chied
cheayrt ayns my vea. Tra hooar mee yn Vible shen, haink cooinaghtyn er-ash dou er my
lhambaanid myrgeddyn. Myr inneen saggyrt Prostanagh as mish cummal ‘sy thie-
saggyrt derrey va mee shey bleeaney jeig d’eash, boallin goll gys y cheeill as y Vible y
lhaih. Ny-yeih shen, cha row mee eer er chummal Bible ayns my laue car yn jeih bleeaney
as feed ny lurg shen.

Eisht ghow gamman mooar toshiaght. Yinnin y colloo Baarlagh y lhaih er y duillag as
eh shoh y chosoylaghey rish y cholloo Loghlynnagh; eisht, er y fa dy row tushtey aym
jeh’n Vible hannah, ghow mee toshiaght er toiggal y çheks as, ec y traa cheddin, ny goan
Loghlynnagh haink veih’n Vaarle as veih’n Ghermaanish neesht.

Laa er laa elley haink y Vible as mish dy ve nyn gaarjyn b’ainjyssee. Ghow mee
toshiaght aggle y ghoaill jeh’n traa veign scarrit vo’ee.

By vian lhiam er y çheyoo laa yn gamman y hannaghtyn ec y thie neesht.
Chiare mee myr shen y Vible y gheid.
Ren mee ee yingey stiagh ‘sy phoagey-laue aym er yn astyr s’jerree erreish dou v’er

lhaih ee. Agh tra va mee er vooghey yn londeyr cha darragh cadley orrym. Vlake mee
‘sy dorraghys er y phoagey doont as my charrey ayn. Va cah creoi goll er ayns my
cheeayll.

Haink ny feyshtyn shoh magh ass y chah shen:
– Kys oddym ve my inneen ynrick jeh saggyrt as my vaarliagh ec y traa cheddin?
– Ny sodjey, v’eh scruit ayns daa hengey aalin ‘sy Vible shoh: “Cha jean oo geid!”
– Cre yiarragh my haner dy beagh fys echey dy row e inneen er gheid Bible?
Er-lhiam dy vod oo sheiltyn kys haink y skeeal gy kione!
Tra haink y moghrey ren mee yn Vible y ghoaill magh ass my phoagey as hug mee

ee reesht er y voayrd-oie; va my phoagey ayns my laue as kiunid mooar ayns my chree
tra daag mee yn çhamyr.

MANX
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Gyerekkori fényképe / In his childhood
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GERMÁN NYELVEK

norvég
dán
svéd
angol

fríz
holland
flamand
német

svájci német
erdélyi szász
luxemburgi
afrikaans

GERMANIC LANGUAGES

Norwegian
Danish

Swedish
English
Frisian
Dutch

Flemish
German

Swiss German
Saxon in Transylvania

Luxemburgian
Afrikaans
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1. Indo-European, North Germanic or
Scandinavian, historically seen as a west-
ern member of North Germanic.The lin-
guistic history of Norway has developed
in a peculiar way. Norwegian had com-
mon trends of development with Swed-
ish and Danish. When Denmark and Nor-
way were united (1397-1814), Danish
was the language of administration, edu-
cation and of the church. Danish was
received well in Norway because written
Danish was more intelligible than ar-
chaic written Norwegian. Over the centu-
ries, the Norwegian language of the towns
and the coastal population assimiled to
Danish. After the Norwegian independ-
ence in 1814, research into pure dialects
started. As result a Norwegian literary
standard was created. The Norwegian
government accepted the existence of
two official Norwegian languages in 1885.
Bokmål, based on Danish, was gradually
adjusted to Norwegian pronunciation and
the orthography of Nynorsk of Landsmål
was also drawn nearer to Bokmål. Par-
ents decide on which variant of the two
languages will be taught in a particular
school. The ratio is about 2/3 to 1/3 for
Bokmål. Some Norwegian dialects are
close to Danish: for example the lan-
guage of the south-west coast area from
Arendal to Stavanger and the language
of Bergen. Along the long Swedish-Nor-
wegian border, dialects merge with Swed-
ish dialects.

2. 4,2 m inhabitants in Norway; 300-
400,000 speakers in North America.

3. In Bokmål there are originally two
genders (masculine-feminine) as in
Swedish and Danish, in Nynorsk there
are three. Nowadays some nouns are
used only in the feminine in Bokmål. In
Nynorsk most German borrowings are
missing along with German verbal pre-
fixes, too.

1. Indoeurópai, északi germán vagy
skandináv. Nyelvtörténetileg az északi
germán nyelvek nyugati ágának tagja.
Két testvérnyelvével, a svéddel és a dán-
nal hasonló módon fejlõdött az óskandi-
návból. Ennek a fejlõdésnek egyik leg-
fontosabb jellemzõje a ragozási rend-
szer egyszerûsödése.

A dán-norvég unió (1397–1814) ideje
alatt Norvégiában a dán volt a közigazga-
tás, az oktatás és az egyház nyelve. Ez a
körülmény nem ütközött ellenállásba,
mert a dán írott nyelv közelebb állt a
norvég köznyelvhez, mint a régies nor-
vég irodalmi nyelv. Az együttélés évszá-
zadai alatt a városok és a déli, délnyugati
partvidék lakóinak nyelve fokozatosan a
dánhoz hasonult. Norvégia függetlenné
válása után (1814) megindult a dántól
érintetlen népnyelv kutatása. E kutatá-
sok alapján alkották meg a norvég iro-
dalmi népnyelvet. A törvényhozás 1885-
ben elfogadta a dán alapú norvég bokmål
mellett a népies nynorsk vagy landsmål
nyelvet hivatalos nyelvnek. A bokmålt
több lépésben hozzáigazították a norvég
kiejtéshez és a nynorsk helyesírását is
többször közelítették a bokmåléhoz. A
szülõk szavazatai alapján oktatják az is-
kolákban valamelyik változatot fõnyelv-
ként körülbelül 2/3 : 1/3 arányban a
bokmål javára. A dánhoz igen közel áll a
partvidék nyelve Arendaltól nyugatra,
Stavanger magasságáig. Ide tartozik
Bergen város nyelve is. A hosszú keleti
norvég-svéd határ közelében a nyelvjá-
rások a svédhez hajlanak.

2. Norvégia lakossága 4,2 millió. Észak-
Amerikában mintegy 300-400 ezer nor-
vég él.

3. A bokmålban eredetileg két nem
van (himnôs és semleges), mint a svéd-
ben és a dánban; a nynorskban 3 nem.
Ma azonban egyes szavakat rendszere-
sen nõnemben használnak a bokmålban
is. A nynorskból hiányoznak a bokmålban,
a dánban és a svédben polgárjogot nyert
alnémet eredetû igekötõk, valamint az
alnémet szavak jelentõs hányada. A nor-
vég ismeri a zenei hangsúlyt, ami lénye-
gében azonos a svéd intonációval.

NORWEGIAN

Bokmål: 1 en 2 to 3 tre 4 fire 5 fem 6
seks 7 syv/sju 8 åtte 9 ni 10 ti 100 hundre

Nynorsk: 1 ein 2 to/tvo 3 tre/tri 4 fire 5
fem 6 seks 7 sju 8 åtte 9 ni 10 ti

100 hundre/hundrad

NORVÉG
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DEN NORSKE BIBEL

En novelle av Ilona Kutas                                                                                 Til min bestefar
Oversat til norsk av Else Granheim

Å oppdage språkenes fantastiske verden er mitt livs store opplevelse. Motivasjonen
skyldes mine “røtter”. Min morfar som var professor i teologi, behersket 18 språk. Språk
og religion var svært viktig for ham, men han var ikke i stand til å lære meg tysk,
hebraisk, polsk eller engelsk, for jeg var bare fem år da han døde. Jeg føler bare at jeg
må følge i hans fotspor, noe som jeg antar må ha med arveanlegg å gjøre.

Som medlem av en bibliotekardelegasjon tilbrakte jeg en uke i Oslo. Etter at det
omfattende og interessante program hver dag var slutt, skyndte jeg meg tilbake til
hotellrommet mitt for å tilbringe kveldene alene sammen med min nye venn, en
engelsk-norsk tospråklig bibel.

Jeg hadde funnet den på nattbordet da jeg den første dagen kom til hotellet, mitt
hjem for en uke.

Det er kanskje vanlig med en bibel til gjestens disposisjon i hotellrommene i kristne
land. Jeg opplevde denne skikken for første gang i Oslo. Denne hendelsen gjenkalte
også i erindringen minner fra min barndom. Som datter av en protestantisk prest og
bosatt i prestegården inntil jeg var seksten år, brukte jeg å gå i kirken og lese i bibelen.
I løpet av de siste tredve år av mitt liv hadde jeg imidlertid ikke en gang holdt en bibel
i hånden.

En storartet lek begynte. Jeg leste den engelske spalten, sammenlignet den med den
norske, og ved hjelp av min tidligere viten om bibelen, begynte jeg å forstå teksten og
de norske ordene av blandet engelsk og tysk opprinnelse på samme tid.

Dag for dag ble bibelen og jeg bedre og bedre venner. Jeg begynte å grue meg til å
måtte skilles fra den.

Den sjette dagen følte jeg et sterkt ønske om å kunne fortsette leken også hjemme.
Jeg bestemte meg derfor til å stjele bibelen.
Etter å ha lest i den den siste kvelden, pakket jeg den ned i kufferten. Men etter å ha

slukket lyset, fikk jeg ikke sove. I mørket betraktet jeg den lukkete kuffferten der min
venn befant seg. Det foregikk en kamp i hodet mitt.

Kampen førte til følgende spørsmål:
– Hvorledes kunne jeg forene det å være prestedatter og samtidig en tyv?
– Enn videre stod det i denne bibelen på to vakre språk: “Du skal ikke stjele!”
– Hva ville min bestefar si hvis han visste at hans barnebarn hadde stjålet en bibel?
Jeg tror du kan tenke deg slutten på historien!
Om morgenen tok jeg bibelen ut av kufferten, la den tilbake på nattbordet, og med

kufferten i hånden og stor ro i hjertet forlot jeg rummet.
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1. Indoeurópai, északi germán vagy
skandináv nyelvek keleti ágának képvi-
selôje. Nyelvtörténetileg a svéd a legkö-
zelebbi rokona, de mai állapotát tekintve
a norvég bokmålhoz áll legközelebb. Az
egyes nyelvjárások tájegységekhez kap-
csolódnak. Bornholm sziget nyelve tulaj-
donképpen svéd nyelvjárás. A déli svéd
nyelvjárások viszont a dánra emlékeztet-
nek. Ugyancsak közel állnak a dánhoz a
délnyugati norvég nyelvjárások.

2. Dánia lakossága 4,12 millió, ebbôl
mintegy 25 ezer német-dán kétnyelvû.
Németországban a határ közelében 3500
dán anyanyelvû. A helyi nyelvek mellett
hivatalos nyelv a Feröer- szigeteken és
Grönlandon, ismerik Izlandon. A dán
nyelvterület korábban lényegesen na-
gyobb volt. Déli határa Schleswig város-
nál húzódott és dán volt a svédországi
Skåne, Halland és Blekinge tartományok
nyelve.

3. Nyelvtani tekintetben alig különbö-
zik svéd és norvég testvéreitôl. Néhány
jellegzetes vonás azonban elhatárolja tô-
lük. Ilyen például a hangzár (glottal stop,
dánul stød), a laza artikuláció; megvan az
angolból ismert fogközi t, d (th); a norvég
és svéd p, t, k helyett gyakran b, d, g áll
(skib - skip ‘hajó', frihed - frihet ‘szabad-
ság', rige rik(e) ‘ország'), illetve g helyett
v (skov - skog ‘erdô').

4. Szókincse szinte teljes egészében
egyezik a két testvérnyelvével. Még a
XIV. században átvett (al)német szavak
többsége is bekerült mindhárom nyelv-
be. A németnek azonban nagyobb hatá-
sa volt a dánra, mint a svédre és a nor-
végra.

5. Runafeliratok a IX. századtól, ezek
azonban nem különböznek a korabeli
svéd és norvég szövegektôl. Elsô írott
emlékek a XIII. század elejérôl. Ezek
nyelve már dán sajátosságokat mutat. Az
elsô nyomtatott könyv 1495-ben, az elsô
Biblia (III. Keresztély Bibliája), 1550-ben
jelent meg. A XVIII. században kiforrott
helyesírás kisebb változtatásokkal máig
érvényben van.

1. Indo-European, North Germanic or
Scandinavian, eastern branch, histori-
cally regarded as closest to Swedish but
now nearest to Norwegian Bokmål. Dan-
ish islands and Julland have their own
dialects. The language of Bornholm is a
Swedish dialect and some southern
Swedish dialects are very close to Dan-
ish. Norwegian dialects in the South-
West are also very similar to Danish.

2. Denmark has 4.12 m inhabitants;
25,000 people near the German-Danish
border are bilingual, 3500 are first-lan-
guage speakers on the German side of
the border. Danish has official status on
the Faroe Islands and on Greenland along
side the local languages. It is current in
Iceland. Earlier, Danish was spoken in
South Sweden (Skåne, Halland, Blekinge)
and in Germany near the town of
Schleswig.

3. Very close to Swedish and Norwe-
gian. Some Danish features differentiat-
ing it from the other two: easy articula-
tion, interdental d and t (English th) and
glottal stop (Danish stød); instead of
Swedish-Norwegian p, t, k there is b, d, g
in many cases (skib – skip ‘ship’, frihed –
frihet ‘freedom’, rige – rik[e] ‘land’) etc.

4. Vocabulary is very close to Norwe-
gian and Swedish, but Danish was more
influenced by German.

5. Runic inscriptions from the 9th cen-
tury. Written texts from the beginning of
the 13th century. First printed book 1459,
Bible 1550 (Christian III.Bible). The or-
thography established in the l8th cen-
tury.

DÁN DANISH

l en 2 to 3 tre 4 fire 5 fem 6 seks 7 syv
8 otte 9 ni l0 ti l00 hundrede
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DEN NORSKE BIBEL

en lille historie af Ilona Kutas                                                                  till min bedstefar
oversat til dansk af Poul Ganer

Opdagelsen af sprogenes mangfoldige verden er mit livs store oplevelse. Motivationen
dertil kom fra familiære rødder. Min morfar, professor i teologi, mestrede atten sprog.
Sprog og religion var meget vigtigt for ham. Han var ikke istand til at lære mig tysk,
hebræisjk, polsk eller engelsk, for jeg var blot fem, da han døde. Men jeg føler et sted
fra mine arveanlæg, at jeg sku følge i hans fodspor.

Som medlem af en bibliotekar gruppe tilbragte jeg en uge i Oslo. Efter dagens rige
og interessant program løb jeg altid tilbage til hotellet for at tilbringe de ensomme
aftener i samvær med min nye ven, en engelsk-norsk tosproget bibel.

Jeg fandt den på mit natbord den første dag, da jeg ankom til hotelværelset, mit hjem
for en uge.

Måske er det normalt på hoteller i kristne lande at der er en bibel til gæstens rådighed.
Jeg oplevede dette for første gang i mit liv der i Oslo. Fundet af biblen bragte også
minder frem fra min barndom. Som datter af en protestantisk minister, boende på
præstegården indtil en alder af seksten, var jeg vant til at gå i kirken og læse biblen.
Trods dette, havde jeg alligevel ikke gennem mine trevive år, nogensinde holdt en bibel
i mine hænder.

En stor tid begyndte. Jeg læste den engelske spalte samlignede den med den norske
og ved hjælp af min tidligere viden om biblen, begyndte jeg at forstå teksten og de
norske ord af blandet engelsk og tysk oprindelse på samme tid.

Dag for dag blev biblen og jeg bedre og bedre venner. Jeg begyndte at frygte den
kommende adskillelse fra den.

På den sjette dag følte jeg et stort ønske om at fortsætte legen også når jeg kom hjem.
Jeg besluttede derfor at stjæle biblen.
Jeg pakkede den i min taske den sidste aften efter at have læst den. Men da jeg havde

slukket lampen kunne jeg ikke falde i søvn. I mørket betragtede jeg den lukkede taske
med min ven i den. Der foregik en kamp i mit hovede.

Kampen rejste følgende spørgsmål:
– Hvordan kunne jeg forene værende en datter af en minster med at være tyv på

samme tid?
– Herudover så stod der i denne bibel på to smukke sprog: “Du må ikke stjæle!”
– Og hvad ville min morfar sige, hvis han vidste at hans barnebarn havde stjælet en

norsk bibel?
Jeg tror du kan regne enden af den historie ud!
Næste morgen tog jeg biblen ud af tasken, anbragte den tilbage på natbordet og med

min taske i hånden og en stor ro i mit hjerte forlod jeg rummet.

DANSK
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1. Indo-European, North Germanic or
Scandinavian, east branch together with
Danish. Some Swedish dialects merge
with Danish, others with Norwegian.

2. Sweden has around 8.5 m inhabit-
ants and 8 m native speakers. Official
status also in Finland (6.6%). Largest
oversea colonies in USA (600-700,000).

3. Modern Swedish, Norwegian and
Danish have developed very similarly and
they can be regarded as variants of the
same language.

4. Vocabulary is very similar to those of
the two related languages. Most borrow-
ings are of Low German origin.

5. First records: Runic inscriptions in
the 9th-11th centuries. After Christia-
nization (around 1000 A.D.) Latin alpha-
bet came into use but runic script is
widely known in our days too.

1. Indoeurópai, a dánnal együtt alkotja
az északi germán vagy skandináv nyel-
vek keleti ágát. Egyes svéd nyelvjárások
a dánhoz, mások a norvéghoz közelíte-
nek.

2. Svédország lakossága 8,5 millió,
ebbôl mintegy 8 millió svéd anyanyelvû.
Hivatalos nyelv Finnországban (6,6%).
Európán kívül a legtöbb svéd az USA-ban
él (600-700 ezer).

3. A modern svéd, norvég és dán igen
hasonló módon fejlôdtek, és ma is akár
egyetlen nyelv változatainak tekinthetôk.
Nyelvtörténetileg a dánnal van közelebbi
rokonságban, mai állapotában azonban
közelebb áll a norvéghoz. Ismeri a nor-
végban is meglévô zenei hangsúlyt.

Két nyelvtani nem: közös nem (himnôs
nem) és semleges.

4. Szókincse nagymértékben közös a
két testvérnyelvével. A kölcsönszavak je-
lentôs hányada az alnémetbôl szárma-
zik.

5. Elsô írásos emlékei a IX-XI. század
között keletkezett runafeliratok. A ke-
reszténység felvétele után (1000 körül)
áttértek a latinbetûs írásra, de a runajelek
ismerete ma is általános.

SVÉD SWEDISH

1 en/ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex
7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 100 (ett) hundra
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DEN NORSKA BIBELN

en novel skriven av Ilona Kutas                                                                    till min morfar
översatt till svenska av Anna Granskog

Upptäckten av språkens underbara värld har varit mitt livs största upplevelse.
Ursprunget till detta ligger i min familjehistoria. Min morfar som var teologie professor
behärskade aderton språk. Både språk och religion var mycket viktiga för honom. Han
kunde inte lära mej tyska, hebreiska, polska eller engelska eftersom jag var endast fem
år vid hans död, men jag känner på mig att jag borde följa hans fotspår.

Som medlem av en bibliotekariedelegation tillbringade jag en vecka i Oslo. Efter ett
innehållsrikt och intressant dagsprogram rusade jag varje kväll till mitt hotellrum för att
dela den ensamma kvällen med min nya vän, en tvåspråkig engelsk-norsk Bibel som
hade jag funnit på nattduksbordet då jag för första gången steg in i rummet, mitt hem
i en veckas tid.

Det är kanske vanligt att det i hotellrum i kristna länder finns en Bibel till hotellgästarnas
förfogande. Jag upplevde dock detta för första gången i Oslo. Bibeln framkallade även
barndomsminnen hos mig. Som dotter till en protestantisk präst bodde jag i en
prästgård ända till sexton års ålder och jag besökte kyrkan och läste Bibeln ofta. Under
de trettio senaste åren hade jag dock inte ens hållit en Bibel i min hand.

En underbar lek började. Jag läste den engels-språkiga kolumnen jämförde den med
den norsk, och med hjälp av min kännedom om Bibeln började jag så småningom förstå
texten och de norska orden vars grunden ligger såväl hos tyskan som hos engelskan.

För varje dag som gick kom Bibeln och jag närmare varandra. Jag började ängslas
för den stundande skilsmässan mellan oss.

På den sjätte dagen kände jag stor lust att fortsätta med leken även hemma.
Jag beslöt att stjäla Bibeln.
Efter att ha läst i den sista kvällen, packade jag ner den i min väska, men då ja släckt

lampan kunde jag inte somna. I mörkret såg jag på den stängda väskan som innehöll
min vän. En kamp pågick inom mig.

Den väckte de följande frågor:
– Hur kunde jag känna mig tillfreds med att vara både en prästdotter och en tjuv på

samma gång?
– Dessutom; det stod i Bibeln: ”Du skall icke stjäla” på två vackra språk.
– Vad skulle min morfar saga om han visste att hans dotterdotter hade stulit en Bibel?
Jag antar att ni kan tänka ut hur historien slutar:
På morgonen lyfte jag ut Bibeln ur väskan, placerade den på nattduksbordet och

lämnade hotellrummet med min väska i handen och med ett övertygande lugn i mitt
hjärta.
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1. Indo-European, West Germanic,
closely related to Frisian and Dutch.

2. Spoken by around 60 m native speak-
ers in Europe (Great Britain and Ireland),
official in Malta alongside Maltese. About
300–400 m native speakers in the world
though reliable data are missing. It is
more difficult to estimate the number
who speak English as a second language.

3. Simplified grammar, gap between
script and pronunciation.

4. Most loanwords taken from Latin
and French. The history of the Anglo-
Norman language is rather complicated.
Romanized Gauls (a Celtiic people) and
Romanized Franks (a Germanic tribe)
created the French language. Normans
(Scandinavians or Vikings) appeared al-
most everywhere in Europe in the 8th
and 9th C, on the western sea-board of
the Frankish Empire (784). After the death
of Charlemagne (814) the empire disin-
tegrated and Normans became crushing
danger for France. They occupied the
mouths of rivers and moving upstream
engaged in raiding in the middle of the
country. Between 845 and 911 they held
Paris to ransom several times. Then
Charles III. granted Normandy to the
Normans as a fief and Rollo the Viking
chief married the king’s daughter, Gisella
(911). The Vikings became strong pillars
of the state. They adopted Christianity
and soon after the French language.

William the Conqueror defeated the
Anglo-Saxon king at Hastings and he was
crowned in 1066. He transplanted the
feudal system of the Norman type to
England. French acquired an official sta-
tus which was only ended in the late
1800’s. Today some French sentences
used during ceremonies in the Parlia-
ment and several thousand French words
incorporated into English recall the Nor-
man times.

5. Earliest recorded around 450 A.D.
Literature since 8th century.

1. Indoeurópai, nyugati germán, leg-
közelebbi rokona a fríz és holland.

2. Európában mintegy 60 millió anya-
nyelvû beszélô (Nagy-Britannia és Íror-
szág), hivatalos nyelv Máltán a máltai
mellett. Mintegy 300–400 millió ember
anyanyelve, de erre vonatkozó adatok
nem állnak rendelkezésre. Még nehezeb-
ben meghatározható az angolt második
nyelvként beszélôk száma.

3. A modern angol nyelvtana rendkívül
leegyszerûsödött.

4. Szókincsének alapját a germán sza-
vak képezik, a latin és francia eredetû
szavak száma azonban felülmúlja ama-
zokét. A francia szavak többsége a nor-
mann hódítás idején és ezt követôen
került a szókészletbe.

Az anglonormann nyelv története iga-
zán kalandos. A romanizált gallok (kel-
ták) és frankok (germánok) ajkán szüle-
tett meg a francia nyelv. A normannok
(skandinávok-vikingek) Európának szin-
te minden részébe eljutnak az elsô évez-
red utolsó századaiban, így a Frank Biro-
dalom nyugati partjaihoz is (784). Nagy
Károly halála (814) után a birodalom
felbomlik, és a normannok Franciaor-
szág ostorává lesznek. Megvetik lábukat
a folyók torkolatánál, onnan felevezve
rablóhadjáratokat indítanak az ország
belsejébe. 845 és 911 között Párizst is
többször megsarcolják. Ekkor III. Károly
a normannoknak adja hûbérül
Normandiát. A normannok vezére, Rollo
feleségül kapja a király lányát, Gizellát. A
normannok a francia állam erôs táma-
szai lettek. Felvették a kereszténységet
és hamarosan elfranciásodtak. Vilmos
Normandia herecege, aki a Hódító elô-
nevet érdemelte ki magának, 1066-ban
Hastingsnál legyôzi az angolszász királyt
és ô ül az angol trónra. Megvalósítja a
normandiai típusú hûbérrendszert Ang-
liában, a hivatalos nyelv a francia lesz és
az is marad évszázadokon át. Parlamenti
használatát a múlt században szüntették
meg, ma csak a szertartások néhány
francia mondata emlékeztet rá. És ter-
mészetesen az angolba beépült sok ezer
francia szó.

Az angol könnyen fogad be idegen
szavakat, szókincsének gyarapításához
számos nyelv hozzájárult.

5. A legrégibb nyelvi emlékek 450 kö-
rül keletkeztek. Tulajdonképpeni iroda-
lom a VIII. századtól folyamatosan.

ENGLISHANGOL

1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven
8 eight 9 nine 10 ten 100 hundred
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THE NORWEGIAN BIBLE

a short story by Ilona Kutas                                                                       to my grandfather

The discovery of the marvellous world of languages is the great experience of my life.
The motivation for this sprang from family roots. My maternal grandfather, a theological
professor, had mastered eighteen languages. Language and religion were very impor-
tant for him. He was not able to teach me German, Hebrew, Polish or English because
I was only five when he died. I only feel somewhere in my genes that I should follow in
his footsteps.

As a member of a librarian delegation I spent a week in Oslo. After the rich and
interesting daily programmes I always ran back to my hotel room to spend the lonely
evenings in the company of my new friend, an English-Norwegian bilingual Bible.

I had found it on the night table on the first day when I entered the hotel room, my
home for a week.

Perhaps it is common in the hotel rooms of Christian countries to have a Bible at the
guest’s disposal. I experienced this custom for the first time in my life there in Oslo.
Finding that Bible brought to mind remembrances of my childhood as well. As a
daughter of a protestant minister, living at the parsonage until the age of sixteen, I used
to go to church and read the Bible. During the next thirty years of my life, however, I had
not even held a Bible in my hand.

A great game began. I read the English column of the page, compared it with the
Norwegian column and, with the help of my past knowledge about the Bible, I began to
understand the text and the Norwegian words of mixed English and German origins at
the same time.

Day by day the Bible and I became closer and closer friends. I began to fear my
impending separation from it.

On the sixth day I felt a great desire to continue the game at home as well.
I decided therefore to steal the Bible.
I packed it into my bag on the last evening after reading it. But after I switched off the

lamp I could not fall asleep. In the darkness I watched the closed bag with my friend in
it. A battle raged in my head.

This battle raised the following questions:
– How could I reconcile being the daughter of a minister and a thief at the same time?
– Moreover it was written in this Bible in two beautiful languages: “Thou shalt not

steal!”
– What would my grandfather say if he knew that his granddaughter had stolen a

Bible?
I think you can imagine the end of the story!
In the morning I took the Bible out of my bag, placed it back on the night table and,

with bag in hand and a great calmness in my heart, I left the room.

ENGLISH



78

1. Indoeurópai, nyugati germán nyelv,
közel az angolhoz.

2. A három erôsen különbözô fríz nyelv-
járást körülbelül  300 ezren beszélik:

III. nyugati fríz Friesland (Hollandia)
III. keleti fríz Saterland (NSZK)
III. északi fríz két jól elkülöníthetô ág-

gal
a) szigeti (3 nyelvjárás) a Fríz-szigete-

ken (Németország)
b) szárazföldi (7 nyelvjárás) a dán ha-

tártól Husum vonaláig a partvidéken (Né-
metország).

A fríz legerôsebb nyelvjárása a nyuga-
ti. A nyugati frízek többsége Friesland
hollandiai tartományában él, melynek
területe 3400 km2, fôvárosa Leeuwarden
– Ljouwert. Friesland 500 ezer lakójának
mintegy 60%-a beszéli a nyelvet.

A nyelvterület korábban kiterjedt vala-
mennyi nyugati fríz szigetre és Hollandia
egész partvidékére a mai belga határig.

Legrégibb emlékei a XI-XII. századból
származnak. Friesland függetlensége
megszûnt a XVI. században, és ekkor a
nyelv kiszorult a közigazgatásból. Másfél
évszázaddal késôbb, a XVIII. század má-
sodik felétôl alakul a modern nyugati fríz
irodalmi nyelv. Az egységes „stan-
dardfrysk” hivatalos nyelv Hollandiában,
és az élet minden területén használatos.
Befogadja a nyelvjárási sajátosságokat
is. Az oktatás, a sajtó, a szép- és szak-
irodalom nyelve.

A holland hatása megmutatkozik he-
lyesírásában, szókincsében egyaránt.

1. Indo-European, West-Germanic,
closely related to English.

2. Around 300,000 native speakers in
3 distinct Frisian dialects:

III. West Frisian, Friesland in Holland
III. East Frisian, Saterland in Germany
III. North Frisian, it has two branches:
a) island dialects (3) on the North Fri-

sian Islands (Germany)
b) coastal dialects (7) along the coast

of district from the Danish border to
Husum in Germany.

The most dominant dialect is the West
Frisian, spoken in Friesland (3400 km2,
capital: Leeuwarden – Ljouwert). Of the
500,000 inhabitants about 60% are
speakers.

Earlier West Frisian was spoken on all
the West Frisian islands and along the
coastal area of the Netherlands to the
Belgian border.

Earliest records from the 11th-12th
century. Friesland's independence ended
in the 16th century and Frisian was re-
placed by Dutch in administration. One
and half centuries later, modern literary
West Frisian formed. "Standardfrysk" is
uniform but it takes dialectal forms too.

Now it has offical status in Holland,
where is used in education, poetry, liter-
ary and technical editing.

NYUGATI  FRIZ WEST FRISIAN

nyugati fríz / Western Frisian

1 ien 2 twa 3 trije 4 fjouwer 5 fiif 6 seis 7 sân/sawn
8 acht 9 njoggen 10 tsien 100 hundert
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DE NOARSKE BIBEL

troch Ilona Kutas                                                                                                      foar pake
vertaling Doet Visser

De untdekking fan de hearlike wrâld fan de talen is ien fan de grutste underfinings
yn myn libben. De oarsprong dêrfan is werom te finen yn myn komof, yn myn famylje.
Us pake fan memme kant, in heechlearaar yn 'e teology, koe him rêde yn 18 talen. Talen
en godstsjinst wiene tige wichtich foar him. Doe't er stoar, wie ik noch mar fiif jier;
spitigernoch hat hy my sadwaande gjin Dútsk, Hebrieusk, Poalsk of  Ingelsk leare
kinnen. Op de ien of oare wize fiel ik dat ik syn fuotstappen folgje moat.

As lid fan in bibletekêre delegaasja ha ik in wike yn Oslo west. Alle dagen hastige ik
my, nei it rike en nijsgjirrige programma, werom nei myn hotelkeamer om myn
iensume junen te sliten mei myn nije freon, in twatalige Ingelsk-Noarske Bibel. Dy hie
ik de earste deis op it nachtkastke fan de hotelkeamer fun, myn thús foar ien wike.

Mooglik is it yn kristlike lannen wizâns je om op hotelkeamers foar de gasten in Bibel
del te lizzen, mar foar my wie it de earste kears dat ik soks meimakke. Mei it finen fan
dy Bibel kamen my bylden út myn jeugd yn it sin. As dumnysdochter wenne ik oant myn
sechstjinde jier yn in pastorij en fansels gie ik doe nei tsjerke ta en lies ik yn de Bibel.
Yn de tritich jier dêrnei rekke ik lykwols gjin Bibel mear oan.

No soe it heve! Ik lies de Ingelske kolom, ferlike dy mei de Noarske tekst dêrnjonken
in mei help fan myn eardere bibelkennis koe ik de tekst fierhinne begripe, dêrby  holpen
troch de Noarske wurden fan Ingelske en Dútske oarsprong.

By de dei waarden de Bibel en ik gruttere spitsen en ik begun tsjin it ofskied oan te
sjen. Op de seisde dei fielde ik in grut langstme om thús it spul fuort te setten.

Dêrom woe ik de Bibel mar meinimme.
De lêste juns die ik 'm dêrom stikem yn 'e tas. Mar doe't ik it l jocht útdien hie, koe

ik net yn 'e sliep komme. Yn it tsjuster seach ik nei myn tas, dêr't myn freon yn siet. Yn
myn holle tyspelen de folgjende fragen:

– Dief en dumnysdochter, soks past dochs net byinoar?
– Yn 'e Bibel stiet (ek noch wol yn twa talen): "Do meist net stelle!"
– Wat soe ús pake wol net sein hawwe, as er witten hie dat syn pakesizzer in Bibel stelle

hie?
De ein fan dit ferhaal is maklik te rieden.
De oare moarns pakte ik de Bibel wer út 'e tas, lei 'm wer op it nachtkastke del en mei

in suver gewisse ferliet ik it hotel.

FRYSK
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1. Indoeurópai, nyugati germán, leg-
közelebbi rokonai az afrikaans vagy búr
és az alnémet nyelvjárások. A holland és
a flamand irodalmi nyelv ma azonos. A
neve Allgemeen Beschaafd Nederlands
(ABN), azaz általános pallérozott német-
alföldi. A nyelvterület nyugaton és délen
a francia nyelvhatárig terjed, keleten fo-
kozatosan beleolvad a németbe. Köz-
nyelvi szinten több nyelvjárásra bomlik,
az egyes nyelvjárások átnyúlnak a belga-
holland határon.

2. Európában hivatalos nyelv a Holland
Királyságban és a Belga Királyságban. A
beszélõk száma 20 millió felett van. Hol-
landia 14,5 millió, Belgium 6 millió (a
lakosság csaknem 60%-a), Flandria 200
ezer, Németország 500 ezer, jelentõs
kolóniák vannak Észak-Amerikában és
elterjedt a volt holland gyarmatokon.

3. A der-die-das holland párjának, a
de-de-het ragozott alakjai ma már csak
kövült nyelvi fordulatokban élnek
(Koningin der Nederlanden `Hollandia
királynõje'). A birtokos esetet a »van«, a
részes esetet az »aan« elöljárószóval fe-
jezi ki. A hím- és nõnem egybeesik, s a
nyelvvédõk panaszaiból kiderül, hogy a
semleges nem is eltünõben van. Igera-
gozása a németéhez igen hasonló.

4. Szókincse közel áll a német nyelv-
járásokéhoz. Jelentékeny a fríz hatás. A
hollandiaiban több a francia elem, mint a
flamandban, ahol minden francia beha-
tást igyekeznek kiiktatni.

5. A frankok, szászok és frízek nyelvé-
bõl alakultak ki a németalföldi nyelvjá-
rások. Több nyelvjáráson jelentõs iroda-
lom jött létre. A Statenbijbel (1619–1637)
Biblia-fordítás nagymértékben segítette
az egységes irodalmi nyelv  kialakulását.
A századokkal korábban felmerült egy-
séges holland-flamand nyelv kívánalma
azonban csak a XX. században valósult
meg.

1. Indo-European, West Germanic,
closely related to Afrikaans and Low Ger-
man dialects. At our days Dutch and
Flemish are identical in their written form
(General Cultured Netherlandic or ABN).
Southern and western limit borders on
French-speaking areas, in the East it
gradually merges with German. In its
spoken form there are many distinct dia-
lects which cross the Dutch-Belgian bor-
der.

2. In the European continent it has
official status in Netherlands and Bel-
gium, spoken by over 20 millions.
Netherland 14.5 million, Belgium 6 mil-
lion (around 60% of the inhabitants),
Flanders 200,000, Germany 500,000.
There are massive colonies in North
America, widely spoken on the Dutch ex-
colonies.

3. Theoretically three genders (but
masculins and feminins confused), case
system symplified as in English, verbal
system close to that of German.

4. Vocabulary has much in common
with that of German dialects. Significant
number of Frisian elements; in the lan-
guage spoken in the Netherlands there
are more French words than in Flemish,
where French elements are eleminated.

5. Netherland dialects formed from
the languages of the Franks, Saxons and
Frisians. Several dialects developed their
own literary standard with considerable
literatures. Bible translation Statenbijbel
(1619–1637) helped to form the homog-
enous language.

NETHERLANDIC (DUTCH-FLEMISH)NÉMETALFÖLDI (HOLLAND-FLAMAND)

1 een 2 twee 3 drie 4 vier 5 vijf 6 zes
7 zeven 8 acht 9 negen 10 tien 100 honderd
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De Noorse Bijbel

door Ilona Kutas                                                                                   aan mijn grootvader
vertaling Theo Schaapveld

De ontdekking van de heerlijke wereld van de talen is een van de grote ervaringen
van mijn leven. De oorsprong daarvan is in mijn afkomst, mijn familie, terug  te vinden.
Mijn grootvader van moeder`s kant, een hoogleraar in de theologie, beheerste 18
talen. Talen en godsdienst waren voor hem erg belangrijk. Toen hij stierf was ik pas vijf
jaar; helaas heeft hij mij dus nooit Duits, Hebreeuws, Pools of Engels kunnen
bijbrengen. Ergens binnen in mij voel ik dat ik in zijn voetsporen moet treden.

Als lid van een bibliothecaire delegatie heb ik een week in Oslo doorgebracht. Iedere
dag haastte ik mij na het rijke en interessante programma terug naar mijn hotelkamer
om mijn eenzame avonden in gezelschap van mijn nieuwe vriend, een tweetalige
Engels-Noorse Bijbel door te brengen. Ik had deze de eerste dag dat ik mijn kamer -
mijn tehuis voor een week - binnenkwam op het nachtkastje gevonden.

Wellicht is het in christelijke landen gebruikelijk een Bijbel aan gasten ter beschik-
king te stellen; voor mij was het daar in Oslo de eerste keer dat ik zoiets meemaakte.
Het vinden van die Bijbel bracht tegelijkertijd beelden uit mijn jeugd terug. Als de
dochter van een dominee heb ik tot mijn zestiende op een pastorie gewoond waar ik
vanzelfsprekend naar de kerk ging en ook de Bijbel las. Gedurende de dertig jaar
daarna heb ik echter geen Bijbel meer aangeraakt.

Er begon nu een groot spel. Ik las de Engelse kolom van de pagina, vergeleek deeze
met de Noorse en met behulp van mijn vroegere kennis van de Bijbel begon ik de tekst
te begrijpen en tegelijkertijd de Noorse woorden van Engelse en Duitse corsprong.

Van dag tot dag werden de Bijbel en ik grotere vrienden en ik begon bang voor het
afscheid te worden. Op de zesde dag voelde ik een groot verlangen om dit spel thuis
voort te zetten.

Daarom besloot ik de Bijbel te stelen.
Op de laatste avond deed ik hem na het lezen in mijn tas. Maar nadat ik het licht had

uitgedaan kon ik de slaap viet vatten. In het donker keek in naar de gesloten tas waar
mijn vriend in zat.

In mijn hoofd woedde een zware tweestrijd met de volgende vragen:
– Dief en domineesdochter, hoe valt dat te rijmen?
– In de Bijbel staat – zelfs in twee talen – geschreven "Gij zult nie stelen!"
– Wat zou je grootvader wel zeggen als hij zou weten dat zijn kleindochter een Bijbel

had gestolen?
 U kunt zich het slot van het verhaal wel voorstellen!
`s Morgens nam ik de Bijbel uit mijn tas, legde hem terug op het nachtkastje en met

een goed geweten verliet ik de hotelkamer.

HOLLANDS
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A flamandra vonatkozó adatokat lásd a
németalföldi alatt.

For Flemish see chapter on
Netherlandic.



83

DE NOORSE BIJBEL

Een vertelsel van Ilona Kutas                                                                aan mijn grootvader
Vertaling: Martin Van Kerrebroeck

De ontdekking van de wondere wereld van de talen is de grote ervaring van mijn
leven. De motivatie daarvoor ontspringt in de wortels van mijn familie. Mijn grootvader
van moeders kant, een professor in de theologie was achttien talen meester. Taal en
godsdienst waren heel erg belangrijk voor hem. Hij kon mij geen Duits, Hebreeuws,
Pools of Engels leren want ik was nog maar vijf jaar toen hij stierf. Alleen voel ik ergens
in mijn genen dat ik hem in zijn voetspoor moet volgen.

Als lid van een bibliotkeek-delegatie verbleef ik een week in Oslo. Na de dagelijkse
rijke en interessante programma’ s snelde ik altijd naar mijn hotel om de lange en
eenzame nachten in het gezelschap van mijn nieuwe vriend door te brengen ; een
tweetalige engels-noorse bijbel.

Ik had hem gevonden op mijn nachttafel de eerste dag dat ik de hotelkamer
binnenkwam, mijn thuis voor een week.

Misschien is het in hotelkamers van christelijke landen de gewoonte om bijbels neer
te leggen voor hun gasten. Voor mij was het daar in Oslo voor het eerst van mijn leven
dat ik die gevoonte meemaakte. Het vinden van die bijbel bracht me ook herinneringen
uit mijn kindertijd. Als dochter van een protestantse dominee, wonend in de pastorie
tot mijn zestiende, ging ik naar de kerk en las ik de bijbel. In de volgende dertig jaar
van mijn leven, daartegen, heb ik niet eens een bijbel in mijn hand gehad.

Er begon een geweldig spel. Ik las de engelse kolom van de bladzij, vergeleek met
de noorse en met behulp van mijn oude kennis van de bijbel begon ik de tekst te
verstaan en ter gelijker tijd de noorse woorden van gemengd engelse en germaanse
oorsprong.

Van dag tot dag geraakten de bijbel en ik meer bevriend. Ik begon te vrezen voor de
naderende scheiding met het boek. De zesde dag voelde ik een groot verlangen om het
spel ook thuis voort te zetten.

Daarom besloot ik om de bijbel te stelen.
Ik stak hem in mijn valies de laatste avond na het lezen. Maar nadat ik het licht had

uitgedaan kon ik niet in slaap geraken. In het donker keek ik naar het gesloten valies
met mijn vriend erin. Een tweestrijd woedde in mijn hoofd.

Deze strijd opperde de volgende vragen:
– Hoe kon ik het verenigen om tegelijkertijd de dochter van een dominee en een dief

te zijn?
– Temeer was er in deze bijbel in twee schone talen geschreven: “Gij zult niet stelen!”
– Wat zou mijn grootvader ervan zeggen als hij wist dat zijn kleindochter een bijbel

gestolen had?
Ik denk dat ge u het eind van het verhaal wel kunt indenken.
s’Morgens heb ik de bijbel uit het valies gepakt, weer op de nachttafel gelegd en, met

mijn valies in mijn hand en een grote rust in mijn hart heb ik de kamer verlaten.

VLAAMS
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1. Indo-European, West German, close
to Dutch and Flemish. German or High
German differs from Low German and all
Germanic languages through the sec-
ond Great German sound shift. This
means that original p, t and in some
cases k changed to pf/f, b/tz/z and ch. For
example:

L.German H.German

maken machen ‘make’
pepper Pfeffer ‘pepper’
twee  zwei  ‘two’

There are many distinct German dia-
lects. The second Great German sound
shift was executed in the southern (Ba-
varian, Austrian, Swiss) dialects.

2. Over 100 m speakers. Official status
in Germany 79 m, Austria 7,5 m, Switzer-
land 4,6 m (of a total of 6,63 m inhabit-
ants). Spoken in most Central and East
European countries. (Over 220,000 in
Hungary). There are large colonies in
America.

3. 3 genders, 4 cases. Gender and
cases are expressed by definite article
der-die-das. In the declination nouns
can also change. 3 category of verbs:
strong, mixed, weak. Conjugation of verbs
principally as in Old English.

4. Borrowings from Latin-French,
sometimes new coinages alongside for-
eign words (Fernsehen ‘tv’, Kraftwagen
‘car’).

5. The first recorded vocabulary from
760 A.D. After 1500 modern German.
Luther’s Bible (1534) played a great part
in the formation of the modern literary
language.

1. Indoeurópai, nyugati germán, leg-
közelebbi rokona a holland és a flamand.
Német nyelven a felnémet (Hochdeutsch)
nyelvet értjük. Ez abban különbözik az
alnémettõl és valamennyi germán nyelv-
tõl, hogy végbement benne egy hangvál-
tozás, az. u.n. 2. hangeltolódás. Ennek
során a p-bõl pf vagy f, a t-bõl ß, tz, vagy
z, a k-ból egyes esetekben ch lett. Pl.

alnémet           felnémet

maken                machen            ̀ csinálni’
pepper            Pfeffer               `bors’
twee                zwei                  `kettõ’

A német számos, egymástól jelentõ-
sen eltérõ nyelvjárásra bomlik. A hangel-
tolódást a délnémet nyelvjárások (bajor,
osztrák, svájci) hajtották végre a legkö-
vetkezetesebben.

2. 100 millió felett beszélik. Állam-
nyelv az alábbi országokban: Németor-
szág 79 millió, Ausztria 7,5 millió, Svájc
4,6 millió (6,63 millióból). Beszélik még
a legtöbb közép- és kelet- európai or-
szágban. Magyarországon 220 ezer fe-
lett van a német nemzetiségûek száma.
Jelentõs német kolóniák vannak Ameri-
kában.

3. 3 nyelvtani nem, 4 eset mindkét
számban. A fõnév nemét és esetét a
határozott névelõ (der, die, das) fejezi ki.
A ragozás során a fõnév is változhat. Az
igéknek 3 csoportja van: erõs, vegyes és
gyenge igék. Az elsõ két csoport magán-
hangzói megváltoznak a ragozás során
(singen, sang, gesungen `énekelni´).

4. Szókincsében számos latin szó ke-
rült (házépités, kertészet, hadászat, ké-
sõbb tudományos szavak). Újításaival
gyakran sikeresen szorítja vissza az ide-
gen szavakat (Fernsehen `televízió’,
Kraftwagen `autó’).

5. Elsõ nyelvemléke egy szójegyzék
760-ból. 1500 után modern vagy újné-
met nyelv. Az egységes német nyelv kia-
lakulásában fontos szerepet játszott Lu-
ther bibliafordítása (1534).

NÉMET GERMAN

1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs
7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 100 hundert
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DIE  NORWEGISCHE  BIBEL

Novella von Ilona Kutas                                                                    für meinen Großvater
Übersetzung in Deutsch von Theresia Jeszenkovits
                                                  und Hans Ullrich

Eines der größten Erlebnisse meines Lebens war die Entdeckung die wunderbare
Welt der Sprachen, wozu mich meine familiären Verhältnisse geführt haben. Der
Großvater von der mütterlichen Seite war Professor der Theologie. Er beherrschte 18
Sprachen. Für ihn waren Religion und Sprachen gleich wichtig. Als er starb, war ich
leider erst 5 Jahre alt, so konnte er mir nicht mehr Deutsch, Hebräisch, Polnisch oder
Englisch beibringen. Aber in meinem tiefsten Innern spürte ich, daß ich seinen Weg
gehen mußte.

Als Mitglied einer Delegation für Bibliothekare verbrachte ich eine Woche in Oslo.
Nach den reichen, interessanten Programmen beeilte ich mich immer in das Hotelzim-
mer zu kommen, um die einsamen Abende in Gesellschaft der zweisprachigen english-
norwegischen Bibel, – die mein Freund wurde – zu verbringen.

Ich fand das Buch, als ich am ersten Tag ins Zimmer trat – das für eine Woche mein
zu Hause sein sollte – auf dem Nachtkästchen.

Ich vermutete damals daß es in den christlichen Ländern ein Brauch ist, den Gäste
auch eine Bibel zur Verfügung zu stellen. Erst in Oslo habe ich diese Sitte kennenge-
lernt. Die Begegnung mit der Bibel erweckte Kindheitserinnerungen in mir. Als Tochter
eines protestantischen Pastors lebte ich bis zu meinem sechzehnten Lebensjahr in de
Pfarrei, ging fleißig zur Kirche und las in der Bibel. In den folgenden dreißig Jahren griff
ich nie zum Buch der Bücher.

Es begann ein großes Spiel. Ich las die englischen Spalten und verglich sie mit den
norwegischen. Norwegisch ist ja dem Englischen und dem Deutschen verwandt.

In den nächsten Tagen wurde meine Freundschaft mit der Bibel immer inniger. Ich
hatte Angst vor dem Abschied.

Am sechsten Tag kam ich auf den Gedanken daß, ich eigentlich das Spiel auch zu
Hause fortsetzen könnte.

Ich faßte den Entschluß die Bibel zu stehlen, und am letzten Abend legte ich die Bibel
in meine Tasche. In der Dunkelheit schaute ich nur auf den Koffer, der meinen Freund
verbarg.

In der Nacht stellte ich mir ständig die Fragen:
– Ich, die Tochter eines Pfarrers und gleichzeitig eine Diebin – wie ist das zu

vereinbaren?
– In der Bibel steht geschrieben: “Du sollst nicht stehlen!”
– Was würde mein Großvater sagen, wenn er erfahren würde daß seine Enkelin eine

Bibel gestohlen hat?
Es ist wohl nicht schwer, den Schluß der Geschichte herauszufinden.
Am Morgen nahm ich die Bibel aus dem Koffer, legte sie auf das Nachtkästchen und

verließ das Hotelzimmer mit gutem Gewissen.

DEUTSCH
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1. Indoeurópai, germán, felnémet,
alemán nyelvjárás. Tulajdonképpen több
egymáshoz közel álló alemán nyelvjárás
gyûjtõneve.

2. Svájc lakosságának mintegy 70%-a,
azaz kb. 4,6 millió beszéli a svájci néme-
tet. Ide tartozik Liechtenstein, Vorarlberg/
Ausztria és a déli Fekete-erdõ/Schwarz-
wald/Németország nyelvjárása.

3. A felnémetre jellemzõ ún. második
hangeltolódást a németnél következe-
tesebben vitte véghez. (Lásd a germán
nyelvek fejezetet és táblázatot.) Nyelvta-
nát tekintve közel áll az irodalmi német-
hez, de annál egyszerûbb. A kicsinyítõ-
képzõ gyakori használata miatt a semle-
ges szavak aránya igen jelentõs.

4. Szókincse alapjában egyezik a né-
metével, de a szavak svájci formájukban
gyakran nehezen ismerhetõk fel
(Oobig=Abend ‘este’, ’s Chüeli=die Kuh
‘a tehén’, gnaa=genommen ‘véve’), de
eltérés mutatkozik a szóhasználatban is
(reede=sprechen ‘beszélni’). Szívesen
kölcsönöz a franciából és nem ismeri a
német irodalmi, mesterséges szavakat.

5. Nincs egységes sztenderdje, helyi
változatokban írják német helyesírással
vagy annak módosított változatával, ahol
a hosszú hangokat kettõzve írják
(Baanhof=Bahnhof). Bár az egyes nyelv-
járásoknak komoly irodalmuk van, a né-
metet tekintik közös irodalmi nyelvük-
nek, amely mind írott, mind beszélt for-
májában magán viseli a svájci sajátossá-
gokat.

1. Indo-European, Germanic, High
German; Swiss German is the common
name of different Allemannic dialects.

2. Spoken in Switzerland by 70% of the
population, (cca. 4,6 m) in Liechten-
stein, in Vorarlberg in Austria and in the
southern Black Forest.

3. High German second consonant
shift fully completed (see the chapter
and tabulation of Germanic languages).
Grammar close to German but not as
complex. Because of frequent use of
diminutive suffix the ratio of neutral nouns
is very high.

4. Its vocabulary very close to German
though  the  words  in  their Swiss forms
are unrecognizable (Oobig=Abend
‘evening’, ‘s Chüeli=die Kuh ‘cow’,
gnaa=genommen ‘taken’); there is also
a difference in the use of words
(reede=sprechen ‘speak’).

5. No literary standard, written in Ger-
man orthography or in its modified vari-
ant where long sounds are written dou-
bled (Baanhof=Bahnhof ‘railway station’).
Speakers of Swiss German regard liter-
ary German as the common language
which, written and spoken in Switzer-
land, has its special flavour.

SVÁJCI NÉMET SWISS GERMAN

1. äis 2 zwäi 3 drüü 4 vieri 5 föifi 6 sächsi 7 sibni
8 achti 9 nüüni 10 zääni 100 hunderti

(zürichi nyelvjárásban) (in Zurich dialect)
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DIE NORWEGISCHI BEBLE

e chlini Gschecht vo de Ilona Kutas                                                                 för mine Grossvater
Übersetzung Simone, David, Astrid und Iris Wigger

Eis vo mine gröschte Erläbnis vo mim Läbe isch d`Entdeckig vo de wonderbare Wält
vo de Sproche gsii, wo mech mini familiäre Verhältnis dezue gfüehrt händ. De
Grossvater vos Muetters Siite isch en Profässer vo de Theologie gsii. Är hät 18 Sproche
beherrscht. För ehn send d`Sproche ond d`Religione sehr wechtig gsii. Won är gstorbe
isch, ben ech leider erscht 5 jährig gsii, drom häd är mer s`düütsch, s`hebräisch,
s`polnisch oder s`änglisch nömme chönne biibrenge. Aber mini Erbalaage füherid
mech dezu, sine Wäg fortzsetze.

Als Metgled vonere Bibliotheksdelegation han ech dörfe förne Woche of Oslo go.
Noch de riichhaltige interessante Tagesprogramm han ech jede Obig prässiert, emis
Hotelzemmer z`cho, om d`Einsamkeit vom Obig met de zwöisprochige Beble änglisch
- norwegisch, wo mine Frönd worde esch, z’verbrenge. Wonech am erschte Tag i`s
Zemmer cho be, wo för ei Woche mis Deheim set sii, han ech das Buech of em
Nachttischli gfonde.

Wahrschiindlech esch es e Bruuch ide chreschtleche Länder, dass Gescht au metere
Beble versorgt wärdid. Erscht in Oslo han ech dä Bruch könneglehrt. D`Beggänig met
dere Beble het emer Chendheitserennerige erweckt. As Tochter vomene Pfarrer han
ech bes zomim sächzähte Läbesjohr ide Pfarrei gläbt. Ede folgende driisg Johr han ech
nie zom Buech vode Büecher greffe.

Es het för mech es grosses Schpeli agfange. Ech ha die änglische Schpalte gläse ond
ha sii met de norwegische vergleche. Met Höuf vo mine damalige Beble – Kenntnis han
ech au de norwegischi Text afo verschtoh. Norwegisch esch jo es Gmesch vo änglisch
ond düütsch.

Edene Täg wo schnöu vergange send, isch mini Fröndschaft met de Beble emmer
tüüfer worde. Ech han Angscht vor em Asched gha. Am sächste Tag han ech tnkt, ech
chönti das Schpeli deheime wiitermache.

Ech ha mech entschlosse die Beble z`schtähle.
Am letschte Obig han ech noch de Lääsig d`Beble i`mini Täsche ine gleid. Ech has

Liecht abglösche, aber ech han ned chönne schloofe. Trotz de Tonkuheit han ech nor
of d`Goffere gluegt, wo mine Frönd drenne verschteckt gsi esch. E`mim Chopf hät
e`grosse Kampf agfange, wo mer folgendi Frooge gstellt hed:

– Dieb ond Prieschtertochter. Wie esch das z`verschtoh?
– I`de Beble schtoht sogar i`zwöi Schproche gschrebe: "Du settisch ned stähle!"
– Was wörd de Grossfater säge, wenn är wörd erfahre, dass sini Aenkelin e`Beble

gschtohle hed?
Ech meine es esch ned schwär, de Schloss vo dere Gschecht usezfende.
Am morge han ech d`Beble us de Goffere gno, han sie of ’s Nachtteschli gleit ond has

Hotelzemmer met emne guete Gwösse chönne verloo.

BUUREDÜTSCH



88 ERDÉLYI SZÁSZ SAXON IN TRANSYLVANIAN

Az erdélyi szászok többsége az 1150-
es évek körül települt be a Közép-Rajna
és Mosel vidékérõl. Nyelvüket is onnan
hozták, amely nem szász, hanem frank,
a nyugati középnémet nyelvjárás sajáto-
san fejlõdött változata. A luxemburgi
német (letzenburgisch) is ebbe a cso-
portba tartozik. Olyannyira, hogy a
luxemburgiak jól megértetik magukat
ezekkel a szászokkal. A szászok egy ki-
sebb csoportja fél évszázaddal késõbb
érkezett és a Barcaságban (Burzenland),
Brassó környékén telepedett le. Õk a
behívott német lovagrendek utódai, nyel-
vük is eltér a Rajna-Mosel vidéki szászo-
kétól. Különállásukat napjainkig
megõrízték.

A szászok feladata eredetileg a délke-
leti magyar határ védelme volt. Különfé-
le kiváltságokat, jogokat élveztek. Szer-
vezettségük megóvta õket a beolvadás-
tól. A reformáció idején evangélikus hit-
re tértek. Kulturális és közigazgatási köz-
pontjuk Sibiu/Nagyszeben/Hermannstadt
volt, Trianon idején mintegy 17 ezer né-
met, 9 ezer román és 8 ezer magyar
lakossal. Számuk a 20. sz. elején 200
ezer fölött lehetett. Az utóbbi fél évszá-
zadban a szászok településeiken minde-
nütt kisebbségbe kerültek. A kivándorlás
miatt számuk erõsen megfogyatkozott
az utóbbi két évtized folyamán.

Most of the Transylvanian Saxons in-
habited the land round the 1150s com-
ing from the region of Middle Rhine and
Mosel. They brought their language as
well, which is not Saxon, but Frank, a
specially developed version of the west-
ern Middle German dialect. The Luxem-
burgian German (Letzenburgisch) be-
longs to that group as well. To such an
extent that Luxemburgians made them-
selves understood very well with these
Saxons. A smaller group of Saxons ar-
rived half a century later and settled
down in Barcaság (Burzenland), the en-
virons of Brashov. They are successors of
the called-up German orders of the
knighthood, even their language
derivates from the Saoons’ of the Rhine-
Mosel region. They preserved their sepa-
ration until the present days.

Originally, the Saxons’ task was the
defence of the south-eastern Hungarian
border. They benefitted from several
privileges and rights. Their organization
– protected them from assimilation. In
the time of the Reformation they were
converted to the Lutheran belief. Their
cultural and administrative centre was
Sibiu/Nagyszeben/Hermanstadt, ap-
proximately with 17.000 German, 9.000
Romanian and 8000 Hungarian residents
at the time of Trianon. In the beginning
of the 20th C, their number was over
200.000. In the last half of the century
the Saxons became a minority in each of
their settlements. Because of the mi-
gration, their number decreased con-
siderably during the last two decades.

1 ein,en 2 zwe, zwi, zwo 3 dra, drua 4 var 5 fönf 6 sechs 7 siwe 8 acht 9 njenj, nenj
10 zehnj
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DE NORWEGESCtI BIBBEL

vun Ilona Kutas                                                                         fiur menjen Griußuueter

Et wor iint vun den greßten Erliewnässen än menjem Liewen, als ech eangder
Uliidungen eos menger Familie de weangderbor Weält der Sprochen entdäckt hun.
Meng Griußvueter, der Vueter menger Motter, wor Professor der Theologie, hi wor
ämstoand flässich än uechtzähn Sprochen ze liesen. De Religion und fremd Sprochen
hadden ähn sengj Liewen laong bescheifticht. Wä hi gestorwen wor, wor ech liider irscht
foaf Johr aolt, und esi keangjt hi mir nemmi Detsch, Englesch, Piulnesch oder
tIebräesch bäbroinjen. Baold awer wor mer klor worden, dat ech vum Griuiivueter de
Froad un fremd Sprochen geärwt hun.

Vill Johr schpeter hun ech als Mätgläd ener Delegation fiur Bibliothekar iin Wooch än
Oslo zeabruecht. No dem rechen und interessanten Fiurtbäldungsprogramm hun ech
mech ängden getummelt, än meng tIotäl ze kunn, äm den Owend mät er Bibbel än der
engleschen und norwegeschen Sproch ze verbroingjen.

Un diem Daoch, un diem ech än Oslo ukunn wor, hat ech det Beach af dem
lYuechtkästen feangden.

Wohrschenglich wor et än chrästlichen Ländern en Breoch, den hotälgiesten en
Bibbel zer Verfäjung ze ställen. Mengj Begiejneng mät der Bibbel huet Erännerungen
un mengj Käjndhit wach wern lossen. Als Duchter vun em evangeleschen Farr hun ech
bäs ze mengjem sieszähnten Liewensjohr af dem Farrhof gewunnt, wor fleißich än de
Kirch gegaongen und hun zeklich än der Bibbel geliesen. Dro hun ech treßich Johr
laong de Bibbel näkest mi än de tIaond geniun.

Án diem tIotäl än Oslo wor ech nea wedder af det Beach der Bäjer geschtiussen und
bän dervun mächtich ugeziujen worden. Ech hun de englesch Schpalden getiesen und
sä mät dem norwegeschen Täxt verglächen. De Verwaondschuft der bieden Sprochen
und de Áhnlichket ährer Wierter mät villen detschen Wiertern, dä mer bekaont woren,
wor zem Staonen. Mengj fränjdschuftlich Bezähung mät der zwiesprochigen Bibbel äs
däjlich oingjer worden, und ech hun dem Oingjd easer Daogung, dä af iin Wooch
fiestgesatzt wor, mät Bedeoren entkeen gesähn.

Um siesten Daoch awer bän ech af den Gedaonken kunn, dat ech det Vergnäjen mät
dier zwiesprochigen Bibbet ijentlich uch derhiim fiurtsätzen kännt und hun den
Entschlß gefaßt, de Bibbel ze schtielen.

Un lietzten Owend hun ech se än mengen Koffer gedon. Än der nuecht hun ech sihr
eareach geschlofen. Ech hun den Koffer, än diem ech de Bibbel verstochen hat,
ängjden wedder ugesähn.

Des bedräckend Gedaonken sen mer durcht Hiift gegaongen:
– Wor ech als Farrersduchter nea en Riiwer worden?
– Än der Bibbel schiht geschriwwen: „Tea saolt nät schtieh(en!”
– Wat wed mengj Griuiivueter son, wonn hi wäßt, dat sengj Änkel en Bibbel

geschtiuhlen huet?
Et äs net schwer, det Oingjd deser Geschicht ze erroden.
Um Morjen hun ech de Bibbel eos dem Koffer geniun, hu se af det Nuechtkästchen

gedon und hun det tIotälzimmer mät geadem Gewässen verlossen.

ERDÉLYI SZÁSZ – SAXON IN TRANSYLVANIAN
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1.Indo-European, West Germanic,
Mosel-Frank dialect of German. Very close
to Saxon dialects in Transylvania.

2. 366,000 inhabitants in Luxemburg,
around 280,000 speakers. In Belgium
30,000.

3-4-5. Unwritten until the beginning of
the 19th century. Press since 1869. Prose
writings first in the 20th century. In conse-
quence of the occupation in 1942, aver-
sion against High German and the posi-
tion of the dialect became stronger. After
1942 Luxemburgian ousted German from
Parliament. Since that time German has
partly regained its position but dialect is
flourishing in all levels of everyday life
along side official French.

1. Indoeurópai, nyugati germán, a né-
met mózel-frank nyelvjárása. Hasonlít az
erdélyi szászra.

2. Luxemburg lakossága 366 ezer, eb-
bõl 280 ezer luxemburgi anyanyelvû.
Belgiumban 30 ezren beszélik.

3-4-5. A XIX. század elejéig nincs írott
nyelv. 1869 óta jelenik meg a luxembur-
gi nyelven a sajtó. Próza is csak a XX.
századtól íródik e nyelven. Az 1941. évi
német megszállás után szembefordul-
tak az irodalmi némettel és ez a nyelvjá-
rás megerõsödését hozta magával. 1942
után már a parlamentben is nyelvjáráson
tárgyaltak. Azóta az irodalmi német rész-
ben visszanyerte hivatalos funkcióját, de
a francia közigazgatási nyelv mellett is jól
tartja magát az élet minden területén a
szintén hivatalos luxemburgi is.

Az 1946-ban bevezetett és a némettõl
eltérõ helyesírás nem talált kedvezõ fo-
gadtatásra, ezért késõbb elvetették.

LUXEMBURGI LUXEMBURGIAN

1 eent 2 zwee 3 drëi 4 vëer 5 fönnef 6 sechs 7 siewen 8 aacht 9 nëng 10 zëng
100 honnert



91

D’NORWEGESCH BIBEL

Eng kuurz Geschicht vum Ilona Kutas                                            Fir mäi Grousspapp
An d’lëtzebuergescht iwwersat vum Margot Bechet-Gras

Eeent vun de gréissten Erliefnisser vu méngem Liewen wor d’Entdeckung vun dene
verschiddene Sproochen. De Grondsteen duerzou louch an der Famill. Ménger Mamm
hire Papp wor Theologiesprofesser an huet 18 Sprooche konnt. D’Sproochen an
d’Religioun wore ganz wichteg fir hien. Leider konnt hie mir weder d’Däitscht,
d’Hebräëscht, d’Polnëscht nach d’Englescht bäibréngen, well ech hat eréischt 5 Joër
wéi hie gestuerw as. Mäi irgendwéi hun ech a mir selwer gespuert dass ech séngem
Beispill soll follechen.

Als Member vun enger Delegatioun vun Bibliothekären wor ech eng Woch zu Oslo.
All Dag no denen villen an interessante Programmen sin ech ëmmer séier zréck a mäin
Hotelszëmmer gaang fir d’Owenter eleng mat méngem neie Frënd, der
zweesproochecher Englesch-Norwegesch Bibel ze verbréngen.

Ech hat së den éischten Owend op méngem Nuetsdësch a méngem Hotelszëmmer
fonnt dat fir eng Woch mäin Heem war.

Vläischt as dat eng Gewunnecht an de chräschtleche Länner de Gäscht eng Bibel
dohin ze leën. Ech hat dat fir t’éischt a méngem Liewen zu Oslo erlieft. Déi Bibel huet
mech erëm u méng Kandheet erënnert. Als Meedchen vun engem protestantesche
Paschtouer hun ech, bis ech 16 Joër al war, am Paschtoueschhaus geliewt, sin an
d’Kiirch gaangen an hun d’Bibel gelies. Ower an denen 30 Joren duerno hat ech ni méi
eng Bibel am Grapp.

E grousst Spill huet ugefaang. Ech hun di englesch Säit gelies, se duerno mat der
norwegescher verglach a mat deem wat ech nach vun der Bibel wosst, hun ech esou
ugefaang den Text an di norwegesch Sprooch, eng Mëschung vun Englesch an Däitsch,
ze verstoën.

Dag fir Dag sin d’Bibel an ech eis e Stéck méi nokomm. Ech hu mat Angscht op deen
Dag gewaart wou ech méch vun hir misst trennen.

De sechsten Dag hun ech d’Gefill gehat wéi wann ech dat Spill och doheem soll
weiderféieren.

Du hun ech mer virgeholl fir d’Bibel ze klauen.
De läschten Dag, nom Liesen, hun ech se a méng Valiss gepaakt. Mee wéi ech

d’Luucht ausgemat hat konnt ech nët méi aschlofen. An der Däischtert hun ech di
ganzen Zäit op di zoue Valiss gekuckt wou méng Frëndin, d’Bibel, dralouch. A méngem
Kapp huet ët nëmmen esou gedréint an di heite Froën hun ech mir op eemol gestallt:

– Wéi passt dat zesummen?: e Meedche vun engem Passchtouer an en Déif?
– Esouguer an deër heite Bibel steet ët an zwou schéiner Sproochen: „Du solls nët

klauen!”
– Wat géng mäi Bopi soën wann hie géif wëssen dass séng Enkelin eng Bibel geklaut

hätt?
Ech mengen Dir kënnt Iech d’Enn vun der Geschicht virstellen!
Deen anere Muerjhen hun ech d’Bibel aus ménger Valiss geholl, se zréck op de

Nuetsdësch geluecht an, d’Valiss an der Hand an eng grouss Rou am Häerz, sin ech aus
dem Zëmmer gaang.

LETZEBURGISCH



92 AFRIKAANS (AFRIKÁNSZ, BÚR) AFRIKAANS

Nyugati-germán nyelv, a németalföldi
telepesek nyelve. Az angol mellett hiva-
talos nyelv a Dél-Afrikai Köztársaságban
és mintegy 15 millió ember anyanyelve.
A különbözõ németalföldi nyelvjárások-
ból ötvözõdött, a nyelvtani és fonetikai
különbségek elmosódtak, nyelvtana a
hollandhoz-flamandhoz viszonyítva rend-
kívül leegyszerûsödött. Eltûntek a nyelv-
tani nemek, azaz minden szó die névelõt
kap: die vader, die moeder, die kind, ‘az
apa’, ‘az anya’, ‘a gyermek’. (A holland-
ban de vader, de moeder, het kind.)

Az igének is egyetlen tõalakja van és
ez nem ragozható: te sing ‘énekelni’, ek
sing ‘énekelek’, ek het gesing ‘énekel-
tem’. (Holland: ikzing, ikhebgezongen.)
Azt mondhatjuk, hogy a búr egy spontán
germán eszperantó.

Szókincse néhány angol és afrikai szó-
tól eltekintve holland-flamand. Az
afrikánsz és a holland-flamand – némi
gyakorlat után – kölcsönösen érthetõ.

Helyesírásában nem követte a holland-
flamand változásokat, megtartotta az y-t
(holland-flamand ij) és az s-t (holland-
flamand z).

A West-German language, the lan-
guage of the Flemish settlers (from the
Low Countries). Besides English, it is the
official language in South-Africa and
mother tongue of 15 million people. Al-
loyed from different Flemish dialects,
grammatical and phonetic differences
faded away. Compared to Holland-Flem-
ish, its grammar is simplified consider-
ably. Grammatical seaces disappeared,
which means every word gets the “die”
article: die vader, die moeder, die kind,
‘the fatheY, ‘the mother’, ‘the child’. (In
Holland: de vader, de moeder, het kind.)

Verbs have only one stem and cannot
be conjugated: te sing ‘to sing’, ek sing ‘I
sing’, ek get gesing ‘I sang’. (Holland: ik
zing, ik heb gezongen.) We can say
Afrikaans is a spontaneous German Es-
peranto.

Apart from some English and African
words, its vocabulary is of holland-Flem-
ish. After some practice, Afrikaans and
Holland-Flemish – are mutually under-
standable.

In orthography Afrikaans did not follow
the Holland-Flemish changes, kept y (Hol-
land-Flemish ij) and s (Holland–Flemish
z).

1 een 2 twee 3 drie 4 vier 5 vyf 6 ses 7 sewe 8 ag(t) 9 nege 10 tien 100 honderd
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DIE NOORWEEGSE BYBEL

deur Ilona Kutas                                                                                         aan my oupa

Die ontdekking van die verbasende wereld van tale is die grooste ondervinding van
my lewe. tIierdie motivering het sy oorsprong deur die familie stam. My oupa van
moederskant, ‘n teologiese professor was 18 tale magtig. Dit was nie vir hom moontlik
om my Duits, iiebreeus, Pools of Engels te leer nie omrede ek net vyf jaar oud was toe
hy oorlede is. Ek is van ooytuiging dat ek in sy voetspore moet volg.

As’n lid van die BiblioteekAfraardiging het ek’n week in Oslo deurgebring. na afloop
van die ryk en interessante daaglikse programme het ek my altyd terug gehaas na my
hotelkamer toe om die eensame aande deur te bring in die geselskap van my “nuwe
vriend” ‘n Engelse-Noorweegse tweetalige Bybel.

Ek het dit op my bedkassie gevind, op die eerste dag in my hotelkamer wat my tuiste
vir ‘n week was.

Miskien is dit ‘n algemene gebruik om in hotelkamers von Christelike lande ‘n Bybel
tot gaste se beskikking te he. Ek het hierdie gewoonte vir die eerste keer in my lewe
ondervind, hier in Oslo. hierdie fonds van die Bybel het ook herinneringe herroep uit
my kinderdae. As ‘n dogter van ‘n Protestantse predikant met ‘n pastorie lewe tot die
ouderdom van sestien was dit my gewoonte om kerk toe te gaan en die Bybel te lees.
Gedurende die volgende 30 jaar van my lewe, het ek nie eers ‘n Bybel in my hand
vasgehou nie.

‘n Groot stryd het begin naamlik: ek lees die Engelse kolon van die bladsy, vergelyk
dit met die Noorweegse kolon en met die hulp van my kennis van die verlede omtrent
die Bybel het ek die teks begin verstaan, as ook terself dertyd die noorweegse woorde
van gemengde Engels en Duitse oorsprong.

Van dag tot dag het die Bybel en ek groter vriende geword. Ek het begin vrees vir my
dreigende skeiding van die Bybel. Op die sesde dag het ek ‘n groot beggerse gehad om
met hierdic speletjie by die huis aan te gaan.

Ek het toe besluit om die Bybel te steel.
Ek het dit op die laaste aand in my tas gepak nadat ek dit gelees het. Nadat ek die lamp

afgeskakel het kon ek nie slaap nie. In die donkerte het ek na die geslote tas gekyk met
my ‘Friend” daarbinne.

‘n Stryd het in my gedagtes ontstaan – hierdie stryd het die volgende vrae laat
ontstaan:

– hoe kan ek terselfdestyd ‘n dief wees asook die dogter van ‘n dominee?
– Veral omdat daar in die Bybel in twee pragtige tale geskryf staan “Ty mag nie steel

nie!”
– Wat sal my oupa se as hy moet weet dat my kleindogter ‘n Bybel gesteel het?
Ek is van oortuiging dat jy die einde van die storie in jou verbeelding kan belee!
Die volgende oggend het ek die Bybel uit my tas gehaal en dit op die bedkassie terug

gesit en.... met die tas in my hand en ‘n groot kalmte in my gemoed het ek die
hotelkamer uitgestad.

AFRIKAANS
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Felesége, Vargha Ilona leánykori képe / His wife as young girl
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BALTI NYELVEK
litván
lett

BALTIC LANGUAGES
Lithuanian

Latvian/Lettish
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1. Indo-European, Baltic. Lithuanian
and Latvian make up the east branch of
the Baltic languages. The three Baltic
languages Lithuanian, Latvian and Old-
Prussian (extinct, west branch) have some
common features with the Slavonic lan-
guages, Lithuanian has two main dia-
lects: Low and High.

2. 2,8 m speakers: Lithuania 2,5 m
(80% of the inhabitants); other parts of
the former Sovietunion 180,000, Poland
10,000, Western Europe 24,000, USA
45,000, Canada 20,000, South America
and Germany 14,000.

3. Two grammatical genders, 5 de-
clension classes, 7 cases, four verbal
tenses. Free accent and musical accent
(intonation) in script not indicated. Rich
in derivatives. Many archaic features.

4. Vocabulary common with the other
Baltic languages. Borrowings from Polish
and Russian.

5. East-Baltic divided in the 7th century.
Only Lithuanian and Latvian have sur-
vived. Lithuaninan is more archaic. Writ-
ten since the 16th century. After 1918
official status in Lithuaninan Republic.

1. Indoeurópai, balti nyelv. A lettel
alkotja a balti nyelvek keleti ágát. A kihalt
ó-porosz a nyugati ág egyetlen képvise-
lõje. A balti nyelvek sok olyan vonást
mutatnak, amelyek miatt a szlávokkal
hozhatók közelebbi kapcsolatba az indo-
európai nyelvcsaládon belül.

A litvánnak két fõ nyelvjárása van, az
alsó-litván (zemaitijai vagy zsmugyi) és a
felsõ-  litván (aukstaitijai).

2. 2,8 millió beszélõ: Litvánia 2,5 mil-
lió (az összlakosság 80%-a), a volt Szov-
jetunió más részein 180 ezer, Lengyelor-
szág 10 ezer, Nyugat-Európa 24 ezer,
USA 45 ezer, Kanada 20 ezer, Németor-
szág és Amerika 14 ezer

3. Két nyelvtani nem (hím- és nõnem),
öt fõnévragozási osztály hét esettel. Négy
igeidõ. Igen gazdag a képzõrendszere. A
változó nyomatékos hangsúly mellett
zenei hangsúly is van, az írás ezeket nem
jelöli.

4. Alapszókincse közös a balti nyelve-
kével. Kölcsönzés a lengyelbõl, orosz-
ból.

5. A VII. századtól a keleti-balti ág
litvánra és lettre bomlik. E kettõ közül a
litván a régiesebb. A XVI. Századtól van
írott emléke. Korábban a fraktúr (gót)
írást használták, ma latin betûvel írják. A
XIX. Század végén kialakult az egységes
irodalmi nyelv. 1918 után a Litván Köz-
társaság hivatalos nyelve.

LITVÁN LITHUANIAN

1 vienas 2 du 3 trys 4 keturi 5 penki 6 šeši 7 septyni 8 aštuoni 9 devyni 10 dešimtis
100 šimtas
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NORVEGØ BIBLIJA

Ilonos Kutas novelé                           mano seneliui
á lietuviµ kalbà verté Auðra Liepinyté ir Genuté Liepinia

Nuostabaus kalbµ pasaulio atradimas yra didysis mano gyvenimo ávykis. Tai paskatino
mano ðeimos ðaknys. Ið motinos pusés mano senelis buvo teologijos profesorius, mokéjo
aðtuoniolika kalbµ. Kalba ir religija jam buvo labai svarbu. Jis nesuspéjo manês iðmokyti
vokieèiµ, hebrajµ, lenkµ ar anglµ kalbos, nes man buvo tik penkeri, kai jis miré. Tik giliai savo
genuose jauèiu, kad turéèiau sekti jo pédomis.

Kaip bibliotekininkµ delegacijos naré að praleidau vienà savaitê Osle. Po turiningos ir
ádomios dienos programos visuomet skubéjau á savo kambará vieðbutyje, kad vakarus
vienatvéje praleisèiau kartu su savo naujuoju draugu – anglà – norvegµ dvikalbe Biblija.

Að jà radau ant naktinio staliuko, pirmàjà dienà áéjusi á vieðbuèio kambari, savaitê tapusi
mano namais.

Gal yra áprasta krikðèioniðkµ ðaliµ vieðbuèiµ kambariuose palikti Biblijà sveèiµ þinioje.
Að su ðiuo paproèiu pirmà kartà gyvenime susipaþinau èia, Osle. Pamaèius Biblijà atmintyje
iðkilo vaikystés vaizdai. Kaip protestantµ dvasininko dukra, gyvenusi dvasininko namuose iki
ðeðiolikos metµ amþiaus, að daþnai eidavau á baþnyèià ir skaitydavau Biblijà. Taèiau dabar
trisdeðimt metµ nebuvau net á rankas paémusi Biblijos.

Didysis þaidimas prasidéjo. Að skaièiau puslapá angliðkai, lyginau já su kitu puslapiu,
paraðytu norvegiðkai ir, remdamasi ankstesnémis Biblijos þiniomis, að pradéjau suprasti
tekstà ir kartu su juo – norvegiðkus þodþius, turinèius angliðkà ir vokiðkà kilmê.

Diena po dienos Biblija ir að tapome vis artimesniais draugais. Pradéjau bijoti vis artéjanèio
iðsiskyrimo.

Ðeðtàjà dienà að pajutau didelá norà têsti ðá þaidimà ir namie. Todél að nusprendþiau ðià
Biblijà pavogti.

Paskutiná vakarà paskaièiusi ásidéjau jà á rankinê. Bet uþgesinusi ðviesà, niekaip negaléjau
uþmigti. Tamsoje stebéjau uþsegtà rankinê, paslépusià mano draugà. Mano galvoje vyko
kova.

Ðioje kovoje kilo klausimai:
– Kaip að galéèiau tuo pat metu büti dvasininko dukra ir vasiðé?
– Dar daugiau, ðioje Biblijoje dviem nuostabiomis kalbomis paraðyta: „Nevok!”
– Kà pasakytµ mano senelis, jeigu suþinotµ, kad jo anüké pavogé Biblijà?
Tikriausiai numanote, kaip baigsis ðis pasakojimas.
Ryte ið rankinés iðémiau Biblijà, padéjau jà ant naktinio staliuko ir su rankine rankoje bei

ramybe ðirdyje palikau kambará.

LIETUVIŠKAI
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1. Indo-European, Baltic, Latvian and
Lithuanian make up the east branch of
the Baltic languages. The three Baltic
languages Lithuanian, Latvian and Old-
Prussian (extinct, west branch) have some
common features with the Slavonic lan-
guages. Latvian has dialects: East or
Upper Latvian, Central, West Latvian and
Curian.

2. 1.6 m Lettish population, Latvia
1.34 m (53% of inhabitants), other parts
of the former USSR 10,OOO, abroad
165,000.

3. More modern than its close relative
Lithuanian. Stress on the 1st syllable, 2
genders, 7 declension cases.

4. Vocabulary mainly Baltic, borrow-
ings from (Low) German, Estonian, Rus-
sian. In the 19th century, Latvian was
purged of most foreign elements.

5. Written since 16th century. First
recorded in Gothic alphabet, after 1922
in Latin phonetic script. Since 1920 offi-
cial status in Latvian Republic, since 1944
parallel with Russian.

1. Indoeurópai, balti nyelv. A  litvánnal
alkotja a balti nyelvek keleti ágát. A kihalt
ó-porosz a nyugati ág egyetlen képvise-
lôje. A balti nyelvek sok olyan vonást
mutatnak, amelyek miatt a szlávokkal
hozhatók közelebbi kapcsolatba az
indouerópai nyelvcsaládon belül. Nyelv-
járások: keleti vagy felsô-lett (latgal), köz-
ponti (vidus), nyugati (tamnieku), kurs.

2. 1,6 millió lett,  1,35 millió beszéli a
nyelvet. Lettország 1,34 millió (az össz-
lakosság 57%-a), a volt Szovjetunió más
területein 10 ezer, külföldön 165 ezer.

3. Nagyon közel áll a litvánhoz. A VI–
VII. században történt szétválásuk óta a
lettben számos újítás következett be.
Két nyelvtani nem, 7 eset. A hangsúly
mindig az elsô szótagon van.

4. Szókincse alapjában balti. Átvétel
(al-)németbôl, észtbôl, oroszból. A XIX.
század második felében lefolyt nyelvtisz-
títás során az idegen eredetû szavak nagy
részétôl megszabadult.

5. Az elsô nyelvemlék a XVI. századból
maradt fenn. Helyesírása korábban a né-
met hatására alakult és gót betûvel írták.
1922 óta latinbetûs fonetikus írás. 1920
óta a Lett Köztársaság hivatalos nyelve,
1944-tôl a Lett SZSZK hivatalos nyelve
az orosz mellett.

LETT LATVIAN or LETTISH

1 viens 2 divi 3 tris 4 ¢etri 5 pieci 6 seši
7 septini 8 astoni 9 devini 10 desmit 100 simts
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NORVEGU BIBELE

isstasts veltits Ilona Kutas                                                                      manam vectevam
latviski tulkojis: Karlis Lapinš

Manas dzives liels piedzivojums ir briniškiga pasaules valodu atklasme. Ierosmi tam
deva manas gimenes saknes. Mans vectevs no mates puses, teologijas profesors,
parvaldija astonpadsmit valodas. Valoda un religija vinam bija svarigas. Vinš nepaspeja
man iemacit vacu, ebreju, polu vai anglu valodas, jo vinš mira, kad man bija pieci gadi.
Es tomer jutu savos genos vajadzibu iet vina pedas.

Ka bibliotekaru delegacijas locekle es pavadiju vienu nedelu Oslo. Pec bagatas un
interesantas dienas programmas es arvien steidzos uz savu viesnicas istabu, lai
pavaditu vakaru vienatne ar savu jauno draugu – anglu-norvegu divvalodu Bibeli. Es to
atradu uz naktsgaldina pirmaja diena ieejot viesnicas istaba, mana maja vienai nedelai.

Varbut tas ir parasti kristigo zemju viesnicu istabas atstat Bibeli viesu lietošanai. Ar
šo para£u es iepazinos pirmo reizi še Oslo. Sastapšanas ar Bibeli izsauca atmina manu
bernibu. Ka protestantu macitaja meita, kas dzivoja macitaja maja lidz sešpadsmit gadu
vecumam, es bie£i apmekleju baznicu un lasiju Bibeli. Bet trisdesmit gadus es Bibeli
nebiju turejusi rokas.

Sakas lieliska spelo. Es lasiju lapas anglisko pusi, salidzinaju to ar norvegu pusi un,
balstoties uz manam agrakam Bibeles zinašanam, es saku saprast tekstu un lidz ar to
norvegu vardus ar vacu un anglu izcelsmi.

Dienu pec dienas Bibele un es kluvam tuvaki un tuvaki draugi. Es saku baidities no
škiršanas, kas tuvojas.

Sestaja diena es jutu velešanos turpinat šo speli ari majas. Tapec es nolemu šo Bibeli
nozagt.

Pedeja vakara, pabeigusi lasit, es to ieliku sava soma. Bet nodzesusi lampu es
nevareju iemigt. Tumsa es veroju slegto somu ar manu draugu tani. Mana galva notika
cina.

Šai cina tika jautats:
– Ka es varetu vienlaikus but macitaja meita un zagle?
– Vel vairak, šini divu valodu Bibele bija rakstits:
“Tev nebus zagt!”
– Ko teiktu mans vectevs, ja vinš zinatu, ka vina mazmeite ir nozagusi Bibeli?
Liekas, ka jus varat iedomaties ši stasta beigas.
Rita es iznemu Bibeli no somas, noliku atpakal, uz naktsgaldina un ar somu roka un

mieru sirdi atstaju istabu.

LATVISKI



100

Eljegyzési kép / Engagement photo
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SZLÁV NYELVEK

macedon
bolgár
szerb
horvát
szlovén
szlovák

cseh
lengyel
orosz
ukrán

rutén/ruszin

SLAVONIC LANGUAGES

Macedonian
Bulgarian

Serb
Croat

Slovenian
Slovakian

Czech
Polish

Russian
Ukrainian
Ruthenian
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1. Indo-European, South Slavonic,  very
close to Bulgarian. Many small dialects.
The east dialect extends over Bulgaria
and it melts into Bulgarian. The northern
dialect forms bridge between Serbian
and Bulgarian. The south dialect streches
over to Greece. The literary language is
based on the dialect of Skopje and of its
surroundings. Written in modified Ser-
bian Cyrillic in Yugoslavia, with Bulgarian
orthography on other places.

2. Around 1,4 speakers. Macedonia:
1,2 m (70% of the inhabitants); Greece:
150,000; Bulgaria: 9,000.

3. See Bulgarian 3. In Macedonian
there are three different definite suffixed
articles (u¢itel ‘theacher’, u¢iteljot,
u¢iteljov, u¢iteljon ‘the teacher’). Rests
of declension in some transitional dia-
lects.

4. See Bulgarian 4. Many borrowings
from Serbian in Yugoslavia.

5. Macedonians and Bulgarians have a
common history. Their efforts to seek
independence are known from earlier
times. Macedonian diverged from the
very closely related Bulgarian in conse-
quence of political events. Macedonian
became an independent language in
1944.

1. Indoeurópai, déli szláv nyelv. Leg-
közelebbi rokona a bolgár. Nyelvjárási-
lag igen tagolt. A keleti nyelvjárás átnyú-
lik bolgár területre és beleolvad a bolgár-
ba. Az északi nyelvjárás a szerb és bolgár
között képez átmenetet. A déli nyelvjá-
rások görög földre húzódnak át. Az iro-
dalmi nyelv alapját a Szkopje környéki
nyelvjárás adja. Jugoszláviában módosí-
tott szerb cirill írással, máshol bolgár
helyesírással írják.

2. Mintegy 1,4 millió beszélõ. Jugo-
szlávia (Makedónia 1,2 millió) a lakosság
70 %-a, Görögország 150 ezer, Bulgária
9 ezer.

3. A bolgártól eltérõen többfélekép-
pen is határozottá teheti a fõnevet (u¢itel
‘tanár’, u¢iteljot, u¢iteljov, uóiteljon ‘a
tanár’). Egyes átmeneti nyelvjárásokban
több-kevesebb nyoma van a ragozás-
nak. Egyébként lásd bolgár 3.

4. Lásd bolgár 4. Jugoszláviában je-
lentõs a szerb kölcsönzések száma

5. A macedon és a bolgár nyelv törté-
nete közös. Macedon önállósági törek-
vések korábban is voltak, de a két nyelv
a közelmúlt politikai fordulatai következ-
tében vált külön. A macedont 1944-ben
ismerték el önálló nyelvként.

MACEDON MACEDONIAN
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������, �	 
���� ���� ��������
�� �������	�
 �� ������ �
�
�� ������             �� �����


��j����� ������ 	����j�j �� ����, ��������� �� j������� �������. ����������
������� ����: ��	�j�� �� ��j���� ����� ���� �������� �� �������, � ���������
�� ��������� j���!�. "���� �� ���� ����� j����� � ��������. �� ��� ����
�������� 	� �� ����� �� ���������, ����j���, ������ ��� ��������, ��	�j�� ��
��	��� ���� ���� ����. #��� ��  ����� ���$��, 	��� �� ������� �� �� ������ 	�
�	��.

���� ���� �� ����������� 	�����!��, �	�� ��	��� ��� �� %���. #���j 	�� �����
��������� � ����������� ��������, ���� �	�� �� &������� ����, ��j ���� ����
��������-�������� �������� 	��j������ 	�����.

(�� ����������  �� ����� j� ��j	��, �� ������� ����	 ������, �� ��j� �����	��
�	�� ��	���. )� &���������� 	����� ������� � �����j �� ����� �� ����� 	� �� 	���
*�����, ��� j�� �� %���, ����� �� ������ �� ���j �����j. #��	��� �� *������ ��
��	��� �� 	����� 	����j��. +� ����� �������� ��	��� ������ ���� 	�� �� ����
����� � ���, ������ �� ������ ��$�, �	�� �� !���� � j� ���� *������. )�
����	��� ����� ��	��� �� �� ���� �� ��!�� ������ ��	 ������.


 ������� ������� ����. J� ������� ��������� ������ �� *������, � ����� j�
�����	�� �� ��������� �����, � �� ����$ �� ����� �������� ������, �	�	���
������ 	� �� �������� ���� �	 ��������-��������� �������� �	����� ��������
�������. ���� �� ��������� 	������, *������ � -�� ��� �������� �������
�������. (����� 	� �� ������ �	 ��������.

%��� ���� �� ����� 	�� ����� 	��� � 	��� �� ������ 	� j� ���	�����. #� �����
	� j� ����	�� *������.

(����	��� ����� j� ����� �� ������. .� ������� ������, ��� ������ �������
	� �������. )� ������� ���� ������ �� ���	��, �� ��j ���� ������� ��j� ���j���.
.����� ���� �� �	����� �� ��j�� �����.

*���� ����	���� ������� �� ��	���:
– ���	�! ��� 	���j�� �	 ����. ���� 	� �� ���	����� ���� 	�� �����?
– )� *������ �� 	�� ����� j����� � ��������: „�� ���	�!”
– 4� �� ����� 	�	���, ���� �� 	����� 	��� ������ �� ����	� �	��
*�����?
"����� 	��� �� � ���� 	� �� ������� ���j�!
#���j�� j� ����	�� ������ �	 ������, j� ����� �� ������� ����	 ������, � ��

����� �� ������, �� ��!�� �� ��������� ������� �	 �����.
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1. Indoeurópai, déli szláv nyelv. Leg-
közelebbi rokona a macedon. Két fõ
nyelvjárása: nyugati és keleti. Közöttük
elsõsorban hangtani különbségek van-
nak.

2. A mintegy 8,5 millió bolgár anya-
nyelvû többsége Bulgáriában él. Bulgá-
ria 8 millió (a lakosság 90%-a), Szovjet-
unió (Moldvai és Ukrán SZSZK) 360 ezer,
Jugoszlávia 60 ezer, Görögország 20
ezer, Törökország 35 ezer, USA, Kanada,
Argentina 25 ezer. Kisebb bolgár kolóni-
ák vannak Magyarországon is.

3. Hangsúlya változó. A legfõbb jel-
lemzõk, amelyekben a bolgár és a mace-
dón eltér a többi szlávtól, az alábbiak:
nincs fõnév- és melléknévragozás; a bir-
tokos és részes esetet a »na« elöljáró-
szóval fejezi ki; a fõnevet határozottá
tudja tenni (ucitel – uciteljat ‘tanár – a
tanár’); nincs fõnévi igenév. E két utóbbi
sajátosság un. balkanizmus (lásd albán,
román). Igeragozása belsõ újítások ré-
vén az ószlávhoz képest is gazdagabb.

4. Szókincsében tükrözõdik a sok év-
százados szoros oszmán-török együtt-
élés. Erõs hatással volt rá a görög (egy-
házi) nyelv is. A névadó bolgár-török nyelv
(lásd csuvas) elemei közül azonban ke-
vés õrzõdött meg. A XVIII. század máso-
dik felétõl számottevõ az orosz hatás.

5. Az óegyházi szlávot óbolgárnak is
nevezik, bár a tulajdonképpeni bolgár
nyelvterületen kívül is használták. Az
óbolgár nyelvû irodalom bolgár földön a
X. század elsõ felében élte virágkorát. A
XII. századtól felerõsödtek a népnyelvi
hatások. A modern bolgár irodalmi nyelv
a XVIII. században alakult ki. A független-
ség elnyerése (1876) után a bolgár iro-
dalom  hamarosan felzárkózik az euró-
pai szinthez. Az elsõ nyomtatott könyvek
megjelentetésében fontos szerepet ját-
szott a Budai Egyetemi Nyomda. Kezdet-
ben mind a glagolita, mind pedig a cirill
írást használták, a glagolita azonban
visszaszorult.

BOLGÁR

1. Indo-European, South Slavonic,
closest to Macedonian. The two main
dialects, eastern and western, differ
mostly as regards pronunciation.

2. Around 8.5 m speakers. Bulgaria 8
m (90% of population), Moldavian and
Ukrainian SSRs 360,000, Yugoslavia
60,000, Greece 20,000, Turkey 35,000,
America 25,000. Smaller colonies also in
Hungary.

3. Changing stress, three genders. The
most obvious features marking Bulgar-
ian and Macedonian from the other Sla-
vonic languages are: no declination; geni-
tive and dative formed by preposition
»na«; noun can be determined by
suffixation; no infinitive. These two latter
peculiarities (called balkanism) are also
found in Albanian and Rumanian.

4. Many borrowings from Turkish, also
influenced by Greek (ecclesiastic) lan-
guage.

5. Old church Slavonic is called also
Old Bulgarian though it was used beyond
the main Bulgarian linguistic area. Lite-
rature in Old Bulgarian in the Bulgarian
territory flourished in the 1st half of the
10th century. Colloquial features
strengthened from the 12th century.
Modern Bulgarian literary language
formed in the 18th century. After inde-
pendence (1876) Bulgarian literature
soon reached the European level. In the
publishing of Bulgarian works the Uni-
versity Printing House of Buda played an
important role. In the beginning it was
written in both the Glagolitic and Cyrillic
alphabets. Later Glagolitic script was
supplanted.

BULGARIAN

1 edin 2 dva 3 tri 4 cetiri 5 pet 6 šest
7 sedem 8 osem 9 devet 10 deset 100 sto
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1. Indoeurópai, déli szláv nyelv, legkö-
zelebbi rokona a szlovén. A szerb és a
horvát ugyanannak a nyelvnek két válto-
zata. A két változat kialakulásának külön-
bözô a háttere. Az ortodox szerbek a cirill
írást használják. Ma azonban mindkét
változat bármelyik abc-vel írható. Dal-
máciában a horvátok körében fennma-
radt a glagolita írás un. szögletes válto-
zata.

A nyelvjárásokat a ‘mi?' kérdônévmás
alakjai (što, ca, kaj), valamint az ószláv e
(jaty) megfelelôi (e, ije, i) szerint osztá-
lyozzák. Mindkét irodalmi változat a što
nyelvjáráson alapul. A szerb inkább e-zô
(reka ‘folyó'), a horvát inkább ije-zô
(rijeka).

2. Jugoszlávia lakossága 23 millió, eb-
bôl 16 millió (73%) szerb-horvát nyelvû,
ezen belül a szerbek és horvátok aránya
70:30. Beszélik még Magyarországon,
Romániában, valamint szórványokban az
amerikai földrészen.

3. A szlovénhoz hasonlónak ismeri a
zenei hangsúly is.

4. Különösen a szerbben sok a török
eredetû szó. A múlt századbeli nyelvújí-
táskor a szerb és a horvát különbözô
módon alkotott számos új szót. (szerb
pozorište, horvát kazaliste ‘színház').

5. Emlékek a  XII. századtól folyamato-
san léteznek. A modern irodalmi nyelv
alakításában a magyarországi délszlá-
vok is kivették részüket. A Matica Srpska
szerb irodalmi és közmûvelôdési egye-
sülés Pesten alakult 1826-ban. 1864-tôl
Újvidéken mûködik.

SZERB-HORVÁT

1. Indo-European, South Slavonic,
closest to Slovenian. Serbian and Croatian
are two variants of the same language.
The background to the two is different.
Serbs belong to the Orthodox Church
and write in Cyrilic, Croatians belong to
Roman Catholic Church and use the Latin
alphabet. In our days the two variants can
be written in both characters. Croatians
in Dalmatia preserved the square
Glagolitic alphabet. Dialects are classi-
fied according to two criteria: by the
different forms of the interrogative pro-
noun ‘what’ (što, ca, kaj) and by the
quality of the successor of Common Sla-
vonic e (jat’) which can appear as e, ije or
i. (Serbian reka, Croatian rijeka ‘river’.)
Both literary variants are based on the
što-dialect.

2. Of the 23 m inhabitants of Yugosla-
via, 16 m (73%) are Serbo-Croat speak-
ers. The ratio of Serbs to Croats is 70:30.
It is also spoken in Hungary, Rumania
and by emigrants in America.

3. Like Slovenian, Serbo-Croatian also
possesses intonation.

4. Serbian especially has borrowed
much from Turkish. Neologisms of the
past century are sometimes different in
the two variants (Serbian pozorište,
Croatian kazalište ‘theater’).

5. Continuously records from the 12th
C. Serbian in Hungary played their part in
forming the modern language in the last
century. The Matica Srpska Literary and
Cultural Society was founded in Pest (Hun-
gary) 1826. It has been located in Újvidék
(now Novi Sad) since 1864.

SERBO-CROAT

1 jedan 2 dva 3 tri 4 ¢etiri 5 pet 6 šest
7 sedam 8 osam 9 devet 10 deset 100 sto
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NORVEŠKA BIBLIJA

pripovetka Ilone Kutasa                                                                                      mom dedi
preveo na srpski Laslo Kiraly

Jedan od zna¢ajnijih do£ivljaja u mom £ivotu je bilo otkrice ¢udesnog sveta jezika.
Povod je porodi¢ni: otac moje majke bio je profesor teologije, a govorio je osamnaest
jezika. Jezik i religija su mi oduvek mnogo zna¢ili. Deda me nije mogao nau¢iti nema¢ki,
hebrejski, poljski ili engleski, jer sam imala tek pet godina kada je umro. Ipak, negde
duboko u svojim genima osecamda bih ga trebala slediti.

Jednom sam prilikom, kao ¢lan bibliotecke delegacije, provela nedelju dana u Oslu.
Nakon zanimljivih i zbilja bogatih dnevnih programa, £urila sam u svoju hotelsku sobu
da bih ve¢eri provodila u društvu sa novim prijateljem – dvojezi¢nom englesko-
norveškom Biblijom.

Sveto pismo sam našla na nocnom ormaricu, prvoga dana, kada sam ušla u sobu koja
mi je posluzila kao dom, na nedlju dana.

Pretpostavljam da je obi¢aj u hrišcanskim zemljama da se hotelskim gostima ponudi
i po jedna Biblija, no ja sam to iskusila prvi put, u Oslu. Dru£enje sa Svetim pismom
podsetilo me je na detinjstvo. Do svoje šesnaeste godine sam £ivela u parohiji
Reformatske crkve, prisustvovala obredima, i kao popovsko dete, prou¢avala Bibliju.
Naredne tri decenije mi Knjiga nad knjigama nije bila na domah ruke.

Po¢ela je velika partija: pro¢itavši stubac iz Biblije na engleskom, po¢ela sam da
upore¥ujem isti tekst u stupcu na norveškom, i zahvaljujuci poznavanju materije,
odjednom mi postade jasno da razumem ¢ak i norvešku mešavinu nema¢kog i
engleskog jezika.

Kako su dani prolazili Biblija mi je postajala sve bliskija. Strah me je bilo i od pomisli
na rastanak koji se pribli£avao.

Šestog dana osetih da bi ovo dru£enje valjalo nastaviti i kod kuce.
Rešila sam da ukradem Bibliju.
Poslednje ve¢e, nakon ¢itanja, knjigu sam spakovala u svoj kov¢eg. Pogasila sam

svetlo ali mi san mije dolazio na o¢i. U mraku nisam mogla da odvratim pa£nju sa
kov¢ega u kome se krio moj prijatelj. Dugo sam se dvoumila.

Borba u mojoj glavi iznedrila je sledeca pitanja:
– Popovsko dete, a lopov. Kako pomiriti te protivure¢nosti?
– Upravo u ovoj Bibliji stoji napisano, na dva lepa jezika:
“Ne kradi!”
– Šta bi mi rekao deda kada bi saznao da je njegovo unuce ukralo Bibliju?
Mislim da je lako naslutiti kraj pri¢e.
Ujutro sam izvadila Bibliju iz kov¢ega, vratila je na nocni ormaric i s kov¢egom u ruci,

AZ mirna srca izašla iz sobe.
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Feleségével és kedves õzikéjével Felsõszeliben / With his wife and with his
belowed fawn in Felsõszeli
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NORVEŠKA BIBLIJA

pripovjetka Ilone Kutasa                                                                                     mom djedi
preveo na hrvatski István Lôkös

Jedan od zna¢ajnijih do£ivljaja u mom £ivotu je bilo otkrice ¢udesnog svijeta jezika.
Povod je porodi¢ni: otac moje majke bio je profesor teologije, a govorio je osamnaest
jezika. Jezik i vjera su mi oduvijek mnogo zna¢ili. Djeda me nije mogao nau¢iti
njema¢ki, hebrejski, poljski ili engleski, jer sam imala tek pet godina kada je umro. Ipak,
negdje duboko u svojim genima osjecam da bih ga trebala sljediti.

Jednom sam prilikom, kao ¢lan knji£ni¢arske delegacije, provjela nedjelju dana u
Oslu. Nakon zanimljivih i zbilja bogatih dnevnih programa, £urila sam u svoju hotelsku
sobu da bih ve¢eri provodila u društvu sa novim prijateljem – dvojezi¢nom englesko-
norveškom Biblijom.

Sveto pismo sam našla na nocnom ormaricu, prvoga dana, kada sam ušla u sobu koja
mi je poslu£ila kao stan, na nedjelju dana.

Pretpostavljam da je obi¢aj u krscanškim zemljama da se hotelskim gostima ponudi
i po jedna Biblija, no ja sam to iskusila prvi put, u Oslu. Dru£enje sa Svetim pismom
podsjetilo me je na djetinjstvo. Do svoje šesnaeste godine sam £ivjela u parohiji
Reformatske crkve, prisustvovala obredima, i kao sveceni¢ko dijete, prou¢avala Bibliju.
Naredne tri decenije mi Knjiga nad knjigama nije bila na domah ruke.

Po¢ela je velika partija: pro¢itavši stubac iz Biblije na engleskom, po¢ela sam da
upore¥ujem isti tekst u stupcu na norveškom, i zahvaljujuci poznavanju materije,
odjednom mi postade jasno da razumijem ¢ak i norvešku mješavinu nema¢kog i
engleskog jezika.

Kako su dani prolazili Biblija mi je postajala sve bliskija. Strah me je bilo i od pomisli
na rastanak koji se pribli£avao.

Šestog dana ojsetih da bi ovo dru£enje valjalo nastaviti i kod ku¢e.
Rješila sam da ukradem Bibliju.
Posljednje ve¢e, nakon ¢itanja, knjigu sam spakovala u svoj kov¢eg. Pogasila sam

svjetlo ali mi san nije dolazio na o¢i. U mraku nisam mogla da odvratim pa£nju sa
kov¢ega u kome se krio moj prijatelj. Dugo sam se dvoumila.

Borba u mojoj glavi iznedrila je sljedeca pitanja:
– Sveceni¢ko dijete, a lopov. Kako pomiriti te protivure¢nosti?
– Upravo u ovoj Bibliji stoji napisano, na dva ljepa jezika:
“Ne kradi!”
– Što bi mi rekao djeda kada bi saznao da je njegovo unu¢e ukralo Bibliju?
Mislim da je lako naslutiti kraj pri¢e.
Ujutro sam izvadila Bibliju iz kov¢ega, vratila je na nocni ormaric i s kov¢egom u ruci,

mirna srca izašla iz sobe.

HRVATSKI



110

1. Indo-European, South Slavonic,
closest to Serbo-Croat but some fea-
tures link it with the West Slavonic group.
It is hard to classify its dialects. The
literary language is based on the Krajnian
dialect. Written in  Latin characters.
Slovenian in Hungary is also called
Wendish, written in the Hungarian or-
thography. Slovenian and Croatian melt
into each other.

2. 2 m speakers, 1,51 m in Slovenia
(95% of the inhabitants), 55,000 in other
parts of Yugoslavia, mainly in Croatia.
125,000 in Italy, 36,000 in other Euro-
pean countries, 400,000 overseas.

3. Free stress and intonation (musical
accent) as in Serbo-Croat. West Slavonic
features: dual (as in Serbian) and lack of
simple past.

4. Vocabulary influenced by German
but German borrowings fade out in the
literary language. Intentional borrowings
from Czech. The Slovenian spoken in
Hungary has many Hungarian loan words.
(See Hungarian text for examples.)

5. First recorded at the end of the 10th
century (Freising Folia). After a long in-
terval records from the end of the 15th
century and genuine literature from Ref-
ormation times. Influenced by Latin,
German and Italian. Original literature
from the time of Reformation. ABC book
and Calendar (1551), New Testament
(1557–60) both by Trubar. Bible by
George Dalmatin (1584). Modern
Slovenian literary language since the late
18th century.

1. Indoeurópai, déli szláv, legközeleb-
bi rokona a szerb-horvát, de egyes voná-
sai a nyugati szlávokhoz kötik. A szlovén
és a horvát között éles nyelvhatár nem
húzható. Nyelvjárásilag igen tarka képet
mutat, emiatt nehézségekbe ütközik a
nyelvjárások osztályozása. Az irodalmi
nyelv a krajnai nyelvjáráson alapul. Latin
betûvel írják. A magyarországi szlovént
vendnek is nevezik, helyesírása a ma-
gyarét követte.

2. 2 millió beszélô, ebbôl 1,51 millió
Szlovéniában (a lakosság 95 %-a), 55
ezer Jugoszlávia más tartományaiban,
fôként Horvátországban. Továbbá 125
ezer Olaszországban, Európa más orszá-
gaiban 36 ezer, a tengeren túl 400 ezer.

3. Nincs egységes irodalmi kiejtés. A
változó nyomatékos hangsúly mellett van
zenei hangsúly (intonáció) is, mint a
szerb-horvátban. Megôrizte a kettes szá-
mot (mint a szorb), a déli szlávok közül
csak a szlovénban nincs egyszerû múlt.

4. Szókincsére nagy hatással volt a
német, de a német kölcsönszók vissza-
szorulóban vannak az írott nyelvben. A
magyarországi vendben sok magyar szót
találunk (berság ‘bírság’, csiga ‘emelô
csiga’, dics ‘dicsôség’, gyüjta ‘szénát
gyûjt’, mezöv ‘mezô’, váras ‘város’ stb.

5. Legkorábbi feljegyzés az ún.
Freisingi emlék a X. század végérôl. La-
tin, német, olasz nyelvi és kulturális ha-
tás. Igazi irodalom a reformáció idejéból
létezik. Trubar fordítói tevékenységébôl:
ABC és kalendárium (1551), Újszövetség
(1557–60). Dalmatin György fordításá-
ban teljes Biblia (1584). A modern szlo-
vén a XVIII. század végétôl számítható.

1 eden 2 dva 3 tri 4 štiri 5 pet 6 šest
7 sedem 8 osem 9 devet 10 deset 100 sto

SZLOVÉN SLOVENIAN
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NORVESKA  BIBLIJA

Napisala: Ilona Kutas                                                                                     Mojemu dedu
Prevedla: Elizabeta Bernjak

Med najve¢ja do£ivetja mojega £ivljenja sodi tudi odkrivanje ¢udovitega sveta
jezikov. Motivacijo zanj je iskati v  mojem dru£inskem poreklu: ded po materini strani
je bil profesor teologije in je govoril osemnajst jezikov. Jezik in vera sta bili zanj
izrednega pomena. Na £alost pa mene ni mogel nau¢iti nemš¢ine, hebrejš¢ine,
poljš¢ine ali angleš¢ine, ker sem bila stara komaj pet let, ko je umrl. Nekje v genih pa
le ¢utim, da bi morala hoditi po njegovi poti.

Kot ¢lanica delegacije knji£ni¢arjev sem pre£ivela teden dni v Oslu. Po bogatem in
zanimivem programu sem vsak dan hitela v svojo hotelsko sobo, da bi samotne ve¢ere
prebila v dru£bi s svojo novo prijateljico, z dvojezi¢no angleško-norveško biblijo.

Našla sem jo privi dan na no¢ni omarici, ko sem stopila v sobo, ki je odslej bila teden
dni moj dom.

V katoliških dr£avah je verjetno obi¢aj, da goste oskrbijo tudi z biblijo, toda jaz sem
se šele v Oslu prvi¢ sre¢ala s to prakso. Sre¢anje z Biblijo mi je obudilo spomine na moje
otroštvo. Kot otrok protestantske dru£ine sem vse do šestnajstega leta £ivela v
£upniš¢u, hodila v cerkev in brala biblijo. V naslednjih tridesetih letih pa tako reko¢
Knjige knjig nisem vzela v roke.

Za¢ela se je velika igra. Prebrala sem angleške stolpce v Bibliji, zatem sem jih
primerjala z norveškimi stranmi in naenkrat sem s pomo¢jo svojih nekdanjih biblijskih
vedenj za¢ela rozumevati besedilo ter norveške besede z angleško-nemškimi primesmi.

Dnevi so minevali, a medve z Biblijo sva se stapljali v vse tesnejše prijateljstvo. Za¢el
me je prevevati strah pred bli£ajo¢o se lo¢itvijo.

Šesti dan se mi je porodil ob¢utek, da bi bilo dobro tudi doma nadaljevati s to igro.
Odlo¢ila sem se, da bom ukradla Biblijo.
Zadnji ve¢er sem jo po branju polo£ila v kov¢ek. Zatem sem ugasnila lu¢, toda spanca

ni bilo od nikoder. V temi sem zrla le v kov¢ek, ki je v sebi skrival mojo prijateljico. V
glavi mi je razbijal vihar.

V tem boju je prišlo na površje ve¢ vprašanj:
– Tatica in duhovniška h¢i. Kako naj to dvoje zdru£im v sebi?
– Tu, v tej Bibliji je napisano celo v dveh lepih jezikih: “Ne kradi!”.
– Kaj bi rekel moj ded, ko bi zvedel, da je njegova vnukinja udradla Biblijo?”
Mislim, da ni bilo te£ko ugotoviti konca te zgodbe!
Zjutraj sem vzela Biblijo iz kov¢ka in jo polo£ila na no¢no omarico ter s kov¢kom v

roki in z mirnim srcem stopila iz sobe.
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1. Indo-European, West Slavonic, clos-
est to Czech. The western dialect gradu-
ally melts into Czech; East Slovakian has
some common features with Polish and
Ukrainian. Literary language based on
Middle-Slovakian dialect.

2. Czech and Slovak FR: 4,5 million
speakers; Hungary 25,000; Poland
21,000; Ukraine 6,000; Yugoslavia
84,000; USA 430,000; Canada 40,000.

3. Stress on the first syllable. Two
adjoining syllables cannot be long (rhyth-
mic rule). Three genders, complex de-
clension of nouns as in the other Slavonic
languages. Three tenses: present, past
(niesol som ‘I  brought’) and  future
(budem niest’ I’ll bring’).

4. Because of the use of Czech (lan-
guage of the Kralice Bible) in Slovakian
territories, Slovakian developed later than
its surrounding languages. Slovakian was
first written more or less continuously
from at the end of the 18th century.
Calvinist communities in East-Slovakia
(then Hungary) were in vanguard in writ-
ing Slovakian (with Hungarian orthogra-
phy). Bernolák’s grammar 1790, diction-
ary after his death published 1825-27.
Štúr’s, linguistic works were born in the
spirit of the national movement and they
helped the move to a uniform language
(1846). Some later Slovakian literary
congresses in Pozsony-Pressburg (now
Bratislava, capital of Slovakia) accepted
Štúr’s ideas with some modifications.
This gave birth to the modern literary
language. Since the establishment of the
Czechoslovakian state it has had official
status alongside Czech.

1. Indoeurópai, nyugati szláv. Legkö-
zelebbi rokona a cseh. A nyugati nyelvjá-
rás fokozatosan olvad bele a csehbe, míg
a keleti sajátosságok a lengyel és az
ukrán felé mutatnak. Az irodalmi nyelv a
viszonylag egységes közép-szlovák nyelv-
járáson alapul.

2. Cseh és Szlovák SZK 4,5 millió,
Magyarország 25 ezer, Ukrajna 6 ezer,
Lengyelország 21 ezer, Jugoszlávia 84
ezer, USA 430 ezer, Kanada 40 ezer.

3. A hangsúly az elsô szótagon van. Két
egymás melletti szótag magánhangzója
nem lehet hosszú (ritmustörvény). A töb-
bi szlávéhoz hasonló gazdag névszóra-
gozás. Három igeidô: jelen, múlt (niesol
som ‘vittem'), jövô idô (budem niest ‘vin-
ni fogok').

4. A szlovákok körében a Kralicei Bib-
lia cseh nyelvét használták irodalmi cé-
lokra, ezért a szlovák irodalmi nyelv a
szomszédos népekéinél késôbben ala-
kult ki. Csak a XVIII. század végén kez-
dôdtek kísérletek a szlovák következetes
használatára. Élen jártak ebben a kelet-
szlovákiai református községek. Bernolák
nyelvtana 1790-ben látott napvilágot, ha-
lála után hatkötetes szótárát is kinyom-
tatták (1825–27). Štúr fontos nyelvi mun-
kái a nemzeti öntudat ébredése idején
készültek és az egységes szlovák irodal-
mi nyelvet szolgálták (1846). Néhány év-
vel késôbb a pozsonyi írókongresszuson
megvitatták és kisebb módosításokkal
elfogadták Štúr javaslatait. Ekkor szüle-
tett meg a modern irodalmi szlovák nyelv.
A csehszlovák állam megalakulásakor ál-
lamnyelv lett a cseh mellett.

5. Szókincse a csehéhez áll legköze-
lebb, a belsô újítások egy részét is közö-
sen használják. A sok évszázados együtt-
élés következtében számos magyar szó
került a szlovákba.

SZLOVÁK SLOVAKIAN

1 jeden 2 dva 3 tri 4 štyri 5 pät’ 6 šest’
 7 sedem 8 osem 9 devät’ 10 desät’ 100 sto
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NORSKA BIBLIA

poviedku napísala Ilona Martinovitsová                                           Mojmu Starému Otcovi
prelozil do slovenciny Jozef Ciagwa

Jednym z vel’kych zá£itkov mojho £ivota je objav zázra¢ného sveta jazykov. Prí¢ina
toho mala rodinny povod. Moj stary otec z matkynej strany bol profesorom teológie a
hovoril v osemnástich jazykoch. Jazyk i viera boli prenho vel’mi dole£ité. Mna bohu£ial’
nevedel nau¢it’ po nemecky, po hebrejsky, pol’sky bud’ anglicky, preto£e zomrel ked’
som mala pät’ rokov. Len kdesi v mojich génoch cítim, £e by som mala íst’ jeho cestou.

Ako ¢len delegácie knihovníkov som pre£ila ty£den v Oslo. Ka£dy den sa po bohatom,
zaujímavom programe ponáhl’am domov, do mojej hotelovej izby, aby som v spolo¢nosti
mojho nového priatel’a – dvojjazy¢nej anglicko-norskej Biblie – strávila osamelé ve¢ery.

Našla som ju v no£nej stolíku v prvy den, ked’ som vošla do izby, ktorá cez ty£den bola
mojim domom.

V krest’anskych krajinách je pravdepodobne taká oby¢aj, £e hostom zaopatria aj
Bibliu. Avšak ja tam v Oslo som sa s tou praxou stretla po prvykrát. Stretnutie s Bibliou
o£ivilo spomienky aj na moje detstvo. Ako diet’a kalvínskeho knaza som do mojich
šesnástich rokov £ila vo farnosti, chodila som do kostola a ¢ítala som Bibliu. V d’alšich
tridsiatich rokoch £ivota sa mi u£ potom nedostala do rúk táto Kniha kníh.

Zacala vel’ká hra. Pre¢ítala som anglicky stl’pec Biblie. Potom som ho porovnala s
norskou stranou, a za pomoci mojej dávnej znalosti Biblie som zrazu za¢ala chápat’ text
a nórske slová, ktoré vznikli zmiešaním anglicko-nemeckych vyrazov.

Ako sa mínali dni, Biblia a ja sme sa dostávali do stále dovernejšieho priatel’stva, a
ja som sa za¢ala bát’ bli£iacej sa rozlú¢ky.

Šiesteho dna cítim, £e aj doma by bolo dobre pokra¢ovat’ v tejto hre.
Rozhodla som sa, £e Bibliu ukradnem.
V posledny ve¢er po ¢ítaní som Bibliu zabalila do mojho kufra. Potom som vypla

svetlo, ale sen neprichádzal na moje vie¢ka. V tme som videla len kufor, ktory skryval
mojho priatel’a. Vel’ky boj zúril v mojej hlave.

Boj priviezol následujúce otázky:
– Zlodejka a pritom knazova dcéra. Ako mám spojit’ v sebe tieto dva pojmy?
– Tu, v tejto Biblii, je napísané v dvoch krásnych jazykoch: „Nepokradneš!”.
– Co by na to povedal moj stary otec, keby sa dozvedel, £e jeho vnu¢ka ukradla Bibliu?
Myslím si, £e nieje t’a£ko uhádnut’ koniec príbehu.
Ráno som z kufra Bibliu vybrala, polo£ila ju naspät’ na no¢ny stolík, a potom s kufrom

v ruke a s vel’kym pokojom v srdci vykro¢ila som z izby.

SLOVENSKY

ˆ
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1. Indo-European, West Slavonic, clos-
est to Slovakian. Dialects: west (Czech
proper) and east (Moravian). The latter
has two branches again: Hanák and Lech.
Lech has some common features with
Polish.

2. Czech and Slovak FR: 10 million
Czech speakers (65% of population),
Yugoslavia 60,000; USSR 9,000; Ruma-
nia 12,000; USA and Canada 600,000.

3. Stress on the first syllable, h instead
of Common Slavonic g (hora - gora ‘hill’),
Slavonic rj became r (rzh). Particular
Czech change of vowels (Umlaut; trasu -
treses). Three genders, declension es-
sentially similar to other Slavonic lan-
guages. Three tenses: present, past (nesl
jsem ‘I bought’), future (budu nesti ‘I’ll
bring’).

4. In vocabulary numerous innovations
common with Slovakian (divadlo
‘theater’). International words are an
important part of its vocabulary.

5. Old Slavonic was the literary lan-
guage between the 9th and 11th centu-
ries. Then Latin took over this role. Ger-
man was also widely spoken by higher
social classes and in the towns. Czech
developed vigorously in the 13th century
and it reached a very high standard dur-
ing the 14th century. The career of Jan
Hus (1370-1415) influenced the forming
of the language (orthography, elimina-
tion of foreign words). First Bible transla-
tion 1579-93 (Kralice Bible). During
Hapsburg rule it was overtaken by Ger-
man. It received equal status with Ger-
man 1897. In 1918 the Czechoslovak
state was declared and since then it has
had equal official status with Slovakian.

1. Indoeurópai, nyugati szláv nyelv,
legközelebbi rokona a szlovák. Nyelvjá-
rásai: nyugati (a tulajdonképpeni cseh)
és keleti (morva). Ez utóbbi ismét két
ágra szakad: hanákra és lechre. A lech
sok tekintetben a lengyelre hasonlít.

2. A Cseh és Szlovák SZK-ban 10 millió
cseh anyanyelvû (a lakosság 65%-a) él.
Beszélik még az alábbi országokban: Ju-
goszlávia (60 ezer), volt Szovjetunió (9
ezer), Románia (12 ezer), USA és Kanada
(600 ezer).

3. Hangsúly az elsô szótagon,  az ôs-
szláv g helyett h-t találunk, az rj hang-
kapcsolatból r (rzs) lett. Csak a csehre
jellemzô az un. prehláska (Umlaut; pl.:
trasu – treseš). Három nyelvtani nem,
fônévragozása lényegében hasonló a töb-
bi szlávéhoz. Három igeidôt használ: je-
len, múlt (nesl  jsem ‘vittem'), jövô (budu
nésti ‘vinni fogok').

4. Szókészletében számos belsô ke-
letkezésû szót találunk, ezeknek többsé-
ge a szlovákban is megvan (pl. divadlo
‘színház'). Szókincsének fontos részét ké-
pezik a nemzetközi szavak.

5. Cseh nyelvterületen a IX. század
második felétôl a  XI. század végéig az
egyházi szláv szolgált irodalmi nyelvként.
Szerepét késôbb a latin vette át. A városi
polgárság és a nemesség körében álta-
lánossá vált a német használata. A XIII.
századtól a cseh irodalmi nyelv erôteljes
fejlôdésnek indul, és a XIV. században
már igen magas fokot ér el. Husz János
(1370-1415) irodalmi és szónoki tevé-
kenysége nagy hatással volt a nyelv ala-
kulására (helyesírási reform, idegen sza-
vak kiküszöbölése). Teljes bibliafordítás
1579-93 (Kralicei Biblia). A Habsburg
monarchia idején a német közigazgatási
nyelv bevezetésével háttérbe szorul.
1897-ben egyenjogúsították a némettel.
A csehszlovák állam megalakulása óta
(1918) egyenrangú hivatalos nyelv a szlo-
vákkal.

CSEH CZECH

1 jeden 2 dva 3 tri 4 ¢tyri 5 pet 6 šest
7 sedm 8 osm 9 devet 10 deset 100 sto
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NORSKÁ BIBLE

povádku napsala Ilona Kutas                                                                 mému starému otci
prelozil do cestini Kutas Ágnes a �i�ka Tomás

Jednim z velikych zázitku mého £ivota je odkrytí zázracného sveta jazyku. Pri¢inou byl
rodinny puvod. Muj dede¢ek z mat¢iny strany byl profesorem teologie a mluvil
osumnácti jazyky. Jazyk a víra byli pro nej velmi dule£ité. Mne bohu£el nemohl nau¢it
nemecky, hebrejsky, polsky nebo anglicky proto£e zemrel kdy£ mne bylo pet let. Jenom
v sobe v génech cítím £e bych mela jíti jeho cestou.

Jako ¢lenka delegace knihovníku trávila jsem tyden v Oslo. Ka£dy den po bohatém,
zajímavém programu jsem pospíchala domu do svého hotelového pokoje, kde jsem v
spole¢nosti mé nové prítelkyné – anglicko-norské dvoujazycné Bible o samote trávila
ve¢ery.

Nasla jsem ji v no¢ním stolku, hned kdy£ jsem vstoupíla do pokoje ktery se stal pres
tyden mám domovem.

V krestánskych zemích je pravdepodobne zvykem £e hostum je poskytnuta i Bible,
ale pro me to bylo poprvé práve v Oslo co jsem se stimhle zvykem potkala. Setkání s
Biblí ozivilo mé spomínky na detství. Jako díte kalvinského kneze jsem do svych
šestnacti let £ila na fare, chodila do kostelá a ¢etla Bibli. Pak u£ v dalších tri¢eti letech
jsem tuto Knihu Knih nedr£ela v rukou.

Za¢ala velká hra. Precetla jsem anglicky sloupec Bible, pak ho porovnala s norskou
stranou, a za pomoci mé dávné znalosti Bible jsem za¢ala chápat text i norské slova
které vznikly z mícháním anglicko-nemeckych vyrazu.

Jak dní ubyvalo Bible a já jsme se dostávalí do stále duvernejsiho prátelství, a já jsem
se zacala bát blízící se rozloucky.

Sestého dne jsem pocítila, ze bylo by dobré i doma pokracovat v této hre.
Rozhodla jsem se, £e Bibli ukradnu.
Poslední vecer po po¢tení jsem bibli zabalila do kufru. Zhasla jsem svetlo, ale ne

mohla jsem zaspat. Ve tme jsem pozorovala kufr, ktery ukryval mou prítelkyni. Velky boj
zuril mi v hlave.

Boj prinesl sebou tyto otázky:
– Zlodej a dcéra kneze. Jak mám v sobe slou¢it tyto dva pojmy?
– Tady v té Bibli je napsáno ve dvou krásnych jazycích: „Neukradnes!”
– Co by na to rekl muj deda, kdyby se dozvedel ze jeho vnu¢ka ukradla Bibli?
Myslím si, £e snadno uhádnete konec historky.
Ráno jsem Bibli vybrala z kufru, vrátila jsem ji do no¢ního stolku a s kufrem v ruce,

s klidnym srdcem jsem odcházela z pokoje.
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1. Indo-European, nearest relative is
Kashubian. Two main dialects: mazuring
dialects with consonants z, c, sz, dz and
non-mazuring dialects where we find the
consonants �, cz, sz, d� (�ona-zona
‘woman’). Literary Polish based on the
smaller non-mazuring dialect.

2. In Poland 36.5 m (out of 38 m
population); Ukrainia 400,000 (plus
600,000 Russian-speaking Poles); France
350.000; Great Britain 140,000; Czecho-
slovakia 67,000; Germany 75,000; Bel-
gium 40,000; Rumania 10,000; North
America: 3.5 m; South America 150,000.

3. Archaic features in Polish are pre-
served: gv-, kv- (gwiazda – Russian zvezda
‘star’), nasal vowels e a (r�ka – Russian
ruka ‘hand’). Declension similar to Czech
and Russian. Attribute usually behind the
noun (dzie� dobry ’good day’). Polish
developed particular past: pisa�em,
pisa�esz, pisa� ‘I wrote, you wrote, he
wrote’. Stress on the penultimate sylla-
ble.

4. Vocabulary between West and East
Slavonic with borrowings from Latin and
German.

5. Complete sentence in Polish first
recorded 1270. Texts since the 14th cen-
tury. First Bible translation from 15th
century (found in Sárospatak, Hungary).

1. Indoeurópai, nyugati szláv nyelv,
legközelebbi rokona a kasub. Két fô nyelv-
járást különböztetnek meg: mazuráló és
nem mazuráló nyelvjárásokat. A
mazurálókban a �, cz sz és d� helyén z, c,
s és dz van, pl. �ona - zona ‘asszony'. Az
irodalmi nyelv a kisebbségben lévô nem
mazuráló nyelvjáráson alapul.

2. Lengyelországban 36,5 millió anya-
nyelvû beszélô (összlakosság közel 38
millió). Beszélik még az alábbi országok-
ban: Ukrajna 400 ezer (és 600 ezer oro-
szul beszélô lengyel), Franciaország 350
ezer, Anglia 140 ezer, Csehszlovákia 67
ezer, Nénetország 75 ezer, Belgium 40
ezer, Románia 10 ezer, Észak-Amerika
3,5 millió, Dél-Amerika 150 ezer. A törté-
nelmi Magyarországon is beszéltek len-
gyelül néhány Gallíciával szomszédos
községben.

3. Régies vonások a gv-, kv- hangkap-
csolat (gwiazda – orosz zvezda ‘csillag'),
valamint az orrhangú magánhangzók (a,
e) megôrzése (r�ka – orosz ruka ‘kéz').
Ragozási rendszere igen hasonló a cse-
héhez, oroszéhoz. A jelzô általában a
jelzett szó után áll (dzie� dobry ’jó na-
pot'). Sajátos múlt idôt fejlesztett:
pisa�em, pisa�esz, pisa�, ‘írtam, írtál, írt'.
A hangsúly az utolsó elôtti szótagon van.

4. Szókincsét tekintve a cseh és a
keleti szlávok között foglal helyet, de él
benne számos, más szláv nyelvekben
nem használatos német és latin szó is.

5. Az elsô lengyel mondatot 1270-ben
jegyezték le, az elsô összefüggô szöve-
get a XIV. századtól. A teljes Bibliát a XV.
században fordították csehbôl lengyelre.
Ez az ún. Zsófia Biblia, amelyet lelôhe-
lyérôl Sárospataki Bibliának is neveznek.

LENGYEL POLISH

1 jeden 2 dwa 3 trzy 4 cztery 5 pi�� 6 sze��
7 siedem 8 osiem 9 dziewi�� 10 dziesi�� 100 sto



117POLSKI

��������	
�
���

��	�
���������	���������������� �����������������������������������������������	
��	���
������
����������
���������������������
���

�������������
�����
�����������
������
����� ������� � �����������!�"������������
�
�#����� ��� �������$� ������!�%��� ������� ��� ������ ������ 	��&����� ���������� ���
���� ������������
!�'���������������(�������������(������������!�%������ �����������
��������� ����������$�(�����������	������������������������������� ���� ������
���	���
������������ ���!�)������������������
� ���$�����$����� ����(� �	��������������� !
*��#�� ������� � ���������� (�(����������� �	������ � �������� 
� ����!� "�� (����� � �

��������#�� �	����� ��������������(����� ���
������� ������$�����
����	�������(�
�� ����
���������	������
���
������
��� ������
���	��������������
����������*�(���
��������+��
������!
,������ ��#�������������� �����	���
�����������	��
����������$�����
����	������

 �������� ����������������!
*��� ��������
������	������������
�$������$������
��$�������������$������������
����#

��
����*�(��#!�,���� ������ ��	������ �����
������	������	���
����
� �� ������!�-	������
��*�(��#�	���
�������
�	� ������������
� ���������������
�!�'�������������
��������
�������� �������� ���	��(����������������������������!�)$������ �
������������������
������� �*�(���!�"��� ��
������������������������ ��������������
������	���� ��� �
�����
��������������#�!
,�����������
������������
��!�)������ ��������#����� ���������	���
�
��� ��

��
���#�����
����#���������	� ���� �������
������� �����*�(������������� ����� ���
�������������� ���
���������
�������
�#��� ������������������������ ��������!
������������	����(����	�����.�� ������ #���*�(��#!�,������� �����(������$���#����

��������!
-������������	������ �
�������	��������������
��������������
������!
"�����
��� ��������*�(���!
-	���
��� ��#���� �����
�����������������
���������	����������!�,������ ��
�������������

������$�����!�/���� �����
������� �������� ��#��� ����#�
������������#�#�
���(��� ��#
	�����������!�/������(������������������
� �� � ����!
/�
������
�����	���(�����	������	�����0
1�'��� ����(������������������#����
����������������������������#2
1�/�����*�(�����	�����
��
��$�	�����$��������$0�34���������53
1�)��	�
�������(�� ���������������(��
�����������������
�����������������#�*�(���2
-#�����������
������#������������$�������5
6���
����� �*�(������
��������	������� ������ �������������
�����#�
������������ � 

�	����� �
�������
����� ���	�����!



118

1. Indo-European; with Ukrainian and
Byelo-Russian it makes up the eastern
branch of Slavonic languages. The dia-
lects of these three languages merge
into one another. Mainly on the basis of
the pronunciation, three Russian dia-
lects are distinguished: northern, central
and southern.

2. The USSR has 280 m inhabitants
and around 200 m Russian speakers
(70%).

3. Changing accent. Only stressed syl-
lables are clearly articulated. Eastern fea-
ture is that Church Slavonic syllables la,
ra, re became olo, oro, ere in Russian
(glas-golos ‘sound’, grad-gorod ‘town’,
breg-bereg ‘shore’). Three genders, com-
plex declension system of nouns and
adjectives. Considerably simplified com-
pared with Church Slavonic.

4. Most of the vocabulary is of Slavonic
origin, borrowings from French and (Low)
German.

5.First records from the 11th century.
Up to about the middle of the 17th cen-
tury, Church Slavonic served as literary
language. Modern literary Russian formed
in the 18th century.

1. Indoeurópai nyelv, az ukránnal és a
belorusszal alkotja a szláv nyelvek keleti
ágát. E három nyelv nyelvjárásai egy-
másba olvadnak. Fôként kiejtésbeli sajá-
tosságok miatt három nyelvjárást külön-
böztetnek meg: északi, déli és középo-
roszt.

2. A Szovjetunió lakóinak száma 280
millió, ebbôl 70% (mintegy 200 millió)
beszéli a nyelvet.

3. Változó hangsúly, csak a hangsú-
lyos szótagok artikulációja tiszta. Keleti
szláv jellegzetesség, hogy az ószláv la,
ra, re szótagoknak az oroszban olo, oro,
ere felel meg (glas-golos ‘hang', grad-
gorod ‘város', breg-bereg ‘part'). Három
nyelvtani nem, gazdag fônév- és mellék-
névragozás. Az igeragozás az ószlávhoz
viszonyítva leegyszerûsödött. Az ige le-
het befejezett és befejezetlen.

4. Szókincse döntôen szláv eredetû,
sok francia és (al)német kölcsönszóval.
5. Az elsô nyelvemlékek a XI. századból
származnak. Kb. a XVII. század közepéig
az egyházi szláv volt az irodalmi nyelv. A
mai orosz irodalmi nyelv a XVIII. század
folyamán alakult ki.

OROSZ RUSSIAN

1 odin 2 dva 3 tri 4 ¢etyre 5 pjat’ 6 šest’ 7 sem’
8 vosem’ 9 devjat’ 10 desjat’ 100 sto
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������� 
���5 ����                   ��	������	� ����� �������
������ �� �		�
� ����: ���
� �����

%	�� �� �������� 6���& ���������7 ���7 ����� - ���5�� ��	������ ����
6�5���. (������ 8��� ������ ����7��6: ��7 	�	���� �� ���������7 ����� �5�
����������� ������� � ������� �� �������	!�� 6�5��&. 9�5� � ���� �5�� ����:
����5 	�6 ����. "��6, � ��������;, �� �� ���� �����: ����!����, �����, ���:�����,
��� �����7�����, ����� �� ��� �5�� ����� �6: ��, ���	� �� ����. <��: � ����&
����& �	�-� ������;, �� 	����� ���	���: ��� ��=�.

) ������ 	�����!�� �����������7 6 ������� �	�� ��	��; � %���. ���	57 	��:,
����� ���5>���5& � �������5& ��������, 6 ������� 	���7, � ��������57 �����,
���5 ������� �	�����7 ����� � �������� ����� ������ 	���� - �����-���������7
	��6�5���7 *�����. 9 ����� �= �� ������� � ����57 �� 	��:, ��� ��:�� ����� �
������, �����; ���� �� ��	��; ���� 	����.

) &���������& �����&, ��	���, ����6�, �� ���6� ���	����; � *����;, 6 ��
� 8�� ���������: �����5� ��, � %���. )����� � *�����7 ������� ���6 � ��= 	����.
?��=��� ��6>������-���:������, 6 	� �����	!�� �� ���� � ����&��, &�	��� �
!�����@ � ����� *����;. A��� � ���	�;>�� ��	!�: �� ����� ��� 	��� � ���� ��
����	����: ����� ����.

�������: ���:��6 ����. 9 �����5���� �����7���7 �����! *�����, ���� ����������
� ���������7 �����!�7 �, �����:��6 ������� �����7���� �������6, 6 �	����������
�������� ������: ��� � ���������� �����, ����5� �������: ��� ��&����� ��
�����7���� � ����!���.

# ���	5� 	��� ���� 	����� � *�����7 ������. 9 ���� �������:�6 ����������6
���� ������ ���������6. �� ����7 	��: 6 ������������, �� &����� �5�� �5
���	����: 8� ���5 � 	���.

9 ������ �����: *����;.
) �����	��7 ����� ����� ����6 6 �������� �= � ����	��. A��� ������� ���, ��

����� �� ����� ����:. ) ����� 6 ������� �� ����	��, ���5��;>�7 ����� 	����.
) �������� �� ��=� �����&�	��� ���:��6 ���:��.

B� �5�� ���� ��������:
– )�� � 	��: ��6>������. ��� ����� �������: � ���� 8� 	�� ��>�?
– A	��: � 8�7 *����� �������� �� 	��& ������5& 6�5��&:  ”�� ���	�!”.
– C� �5 ������ 	�	����, ���� �5 �����, �� ��� ������ ������ *����;?
+���;, �� ��	�� ���	�: ����! 8�7 ������.
D��� 6 �5����� �� ����	��� *����;, �������� �= ������ �� ������� � �

����	���� � ����&, � ������5� ����������� �� ���	!�, �������� ������.
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1. Indo-European, together with the
very closely related Byelo-Russian and
Russian it makes up the eastern group of
Slavonic languages.

2. 37-38 m first-language speakers.
Ukraine: 35 m (86% of population);
Byelorussia, Moldavia, Russia and Po-
land (200,000); Slovak Republic (60,000);
Rumania, Yugoslavia (15,000), USA,
Canada.

3. See Russian.
4. Over 90% of the vocabulary is com-

mon with Byelo-Russian and Russian.
5. In the period 11th-16th centuries,

Ukrainian represented common devel-
opment with Byelo-Russian and Russian.
In the 16-17th centuries there existed
two literary variants: slavjanorusskij (high
style) and prosta mova (simple speech).
After the 18th century modern literary
language is based on the dialect of Mid-
dle Dnepr area.

1. Indoeurópai, keleti szláv nyelv. A
belorusszal és az orosszal alkotja a szláv
nyelvek keleti ágát. E három nyelv hatá-
rai egymásba olvadnak.

2. 37–38 millió beszélô. Ukrajna 35
millió (a lakosság 86%–a), Fehérorosz-
ország, Oroszország, Moldávia, továbbá
Lengyelország (200 ezer), Szlovákia (60
ezer), Románia, Jugoszlávia (15 ezer),
USA, Kanada.

3. Lásd orosz.
4. Szókincsének több mint 90%–a

egyezik az oroszéval és a beloruszéval.
5. Az orosszal és a belorusszal közö-

sen alakult ki a XI–XVI. század folyamán.
A XVI–XVII. században kettôs irodalmi
nyelv: emelkedett stílus (szlavjanorusszkij
jazyk), és köznyelvi (proszta mova=egy-
szerû beszéd). A XVIII. századtól modern
irodalmi nyelv. Alapja a Dnyeper közép-
sô vidékének dialektusa.

UKRÁN UKRAINIAN

1 odin 2 dva 3 tri 4 ¢otiri 5 pjat’ 6 šist’ 7 sim
8 visim 9 devjat’ 10 desjat’ 100 sto
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������� I���5 ����                             �
	������ 	� ����� �i��	��i
������� �� ���"�	 �� ����: ���
� �����

��7�i�:��� �������6� ���� ��6 G �i	���6 ��	����� ��i� ���. (������ !:���
���� �i��7��: �i7 	i	��: �� ��������i7 �i�iH ��� ���������� �����iH � �������6�
�� �i�i���	!6:�& ����&. "o�� � �i�� ���� 	��� ��������� 	�6 �:���. "���, �� ���:,
�i� �� ��i� ������ �i��!:��H, i����, ���:�:��H ��� ����i7!:��H, ��� >� ���i ����
��:��� �’6: ���i�, ���� �i� �����. <��� � ���H& ����& 	�-��-	� �i	����;, >�  �������
7� 7��� ��6&��.

9� ���� 	�����!iH �i��i�����i� 6 ������� �	�� ��	��: � %���. (i��6 ��������& �
!i����& ������� �����7 	��: 6 ����i���� 	�	���, � �i���� ����;, >�� � ������iH
���� ������ 	���� - ����i7�:��-������:��H 	�������H *i��iH, �����	�� �����i ������.
9 ���7��� HH �� �����!i � �����7 	��:, ���� 6 i�:�� ��i7��� � �i����, 6�� ���� ��
��	��: ��H� ���������6�.

D &����6��:��& ���H��&, �������, ���7�6� ������������ ����7 i *i��iG;, ��� 6
� !�� ����i���6 ������ ��, � %���. A���i� � *i��iG; ��������� ���� � ���
	������. 9� 	���� ��6>������-���:�i�i��, 6 	� �i���	!6� ���i� ���� � ���a�iH,
&�	��� 	� !����� � ����� *i��i;.

(�i� � ������i ��	!6: ���i� ��6 ���i ���i: 	� ��� �� ������6�� !6 �����
����.

?���������6 ������ ���. 9 �������� ����i7�:��7 ������� *i��iH, ��i� ��i��;����
� ������:��; ����i���; �, ������;���: ������	�i�� �i���7�:���� �����6��, 6
�	������� ���� �����i� ��� � �����-�i��!:��-�����i ������:�i �����.

A ������ 	��� ���� 	����� � *i��iG; �i!�i����. 9 ���� ����;����6 ���������6
���� ������ ���������6. �� ����7 	��: 6 �i	����, >� 	���� ���� �� ���	����� !;
��� i 	���.

9 ���i���� ������ *i��i;.
) �����i7 ���i� �i��6 �����6 6 ������� H 	� ����	���. (�i� �������� ��i��, ���

��� �� ���&�	�� 	� ����. D ���6�i 6 	������: �� ���i��, 6�� �������� ���� ������
	����. D ��H7 ��i	����i 7��� ������ ����:��.

L6 ���� �������� ��i �������6:
– A��	i7 � 	��:�� ��6>������. 9� ����� ��G	��� � ���i !i 	�i ���i?
– M�, � !i7 *i��iH, �������� �� 	��& ��	���& ����&: ”�� ���	�!”.
– N� �� ������ �i7 	i	��:, 6��� �����, >� 7��� ������ ������ *i��i;?
+���;, �� ����� �i	��	�� �i��!: !iGH i���iH.
A����� 6 	i���� � ����	��� *i��i;, ������� iH ����	 �� �������  � ����	���� �

����& � � ������� ���������6� �� ���!i ��7��� � �i����.

D�?OI�#P�A
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1. Indo-European, East Slavonic, dia-
lect of Ukrainian with particular features.

2. Ruthenians numbered aruond 0,5
m in the old kingdom of Hungary during
the First World War; Zakarpatskaja oblast
(13.000 sq), part of the Ukraine has 1,1 m
inhabitants, of which nearly 3/4 are
Ruthenians (Hungarians 16%).

3-4-5. Close to Ukrainian and Russian,
influenced by Church Slavonic and Rus-
sian which were earlier used as literary
language. It has also borrowed from
Hungarian. Written in Cyrillic alphabet
but Latin alphabet with Hungarian or-
thography also has long traditions. Be-
tween 1880 and 1907 some 43 thousand
Ruthenians left for America. Their de-
scendants employ “jazyzije” in Latin script
with the more comfortable Slovakian
orthography.

RUSZIN – RUTÉN – KISOROSZ RUTHENIAN

1. Indoeurópai, keleti szláv. Az ukrán
nyelvjárása, de attól sok tekintetben el-
tér.

2. Számuk a történelmi Magyarorszá-
gon az elsô világháború idején csaknem
félmillió volt. A Kárpátalján (13 ezer km2),
mely Ukrajna része, ma 1,2 millióan él-
nek és a lakosság csaknem 3/4–e ruszin
(16%-uk magyar).

3–4–5. Nyelvtani tekintetben közel áll
az ukránhoz, oroszhoz. Szókincsére nagy
hatással volt a korábban irodalmi nyelv-
ként használt egyházi szláv és orosz, de
igen jelentôs a magyar átvételek száma
(álás ‘állvány', bácsi, bajusz, betega ‘be-
teg', bicigla ‘bicikli', bogrács stb.).

Cirill betûvel írják, de hagyományai
vannak a magyar helyesírású latinbetûs
írásnak is. Ezt a nyelvet, ami tulajdon-
képpen az egyházi szláv kárpátukrajnai
változata „jazicsije" néven ismerik. 1880
és 1907 között 43 ezer ruszin vándorolt
ki Amerikába, körükben mindmáig él a
latinbetûs jazicsije, de ma az alkalma-
sabb szlovák helyesírással írják.

1 odin 2 dva 3 tri 4 ¢otyri 5 pjat’ 6 šest’
7 sem’ 8 vosem’ 9 devjat’ 10 desjat’ 100 sto
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Igazolványkép / Identity card photo
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AZ INDOEURÓPAI CSALÁD
ÖNÁLLÓ ÁGAT ALKOTÓ NYELVEI

ógörög
újgörög
örmény

INDEPENDENT BRANCHES
OF THE INDO-EUROPEAN FAMILY

Classic Greek
Modern Greek

Armenian
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1. Indo-European, independent mem-
ber of the family. Classic Greek (Koiné)
formed in the 4th century Before Christ
based on the Attic/Athenian dialect. Most
other dialects have been also used as
literary languages but with one or two
exceptions, they were incorporated by
Koiné. The New Testament was written in
the Koiné of the 1st century Anno Do-
mini.

2. It was spoken in the West seashore
of Asia Minor, in the Balkan Peninsula,
South Italy, Sicily, on the islands of the
Ion and Aegean sea. After Great Alexan-
der’s conquest in  the whole Asia Minor,
Syria, Mezopotamia, Egypt.

3. Three genders, four cases. Article
declined together with the noun (as in
German). Very complex verbal system.

4. Basic vocabulary is of Indo-Euro-
pean origin. Substrate elements from
the language of the Pelasgians, the pre-
Hellenic population of Greece. Words
like thalassa ‘sea’, kybernó ‘to govern’
come from Palasgian. Borrowings from
Latin, the Semitic languages, Coptic and
other neighbouring languages. In Latin
there are many loan words from Greek
words in European languages transmit-
ted. The vocabulary of modern science is
often enriched by borrowings directly
from Greek (telephone, atom, geology
etc.).

5. Greek script derived from Phoenician
(Punic). Latin and Cyrillic script devel-
oped from Greek. First records: inscrip-
tions in Abu Simbel from 591 B.C. Litur-
gical language of the Greek orthodox
and Greek catholic churches.

1. Indoeurópai nyelv, a nyelvcsalád
önálló ága. A Krisztus elõtti IV. század-
ban kialakult klasszikus irodalmi nyelv, a
koiné az attikai/athéni nyelvjáráson ala-
pul. Más nyelvjárásoknak is volt irodalmi
szerepük, de ezek a dialektusok kevés
kivétellel felszívódtak a koinéba. Ennek
I. századbeli változatán íródott az Újszö-
vetség.

2. A Balkán félszigeten, Kis-Ázsia nyu-
gati partvidékén, Dél-Itáliában, Szicíliá-
ban, az Ión- és az Égei-tenger szigetein
beszélték. Nagy Sándor hódításai folytán
elterjedt egész Kis-Ázsiában, Szíriában,
Mezopotámiában, Egyiptomban.

3. Három nyelvtani nem, négy eset
van. A névelõt a fõnévvel együtt ragozza
(a némethez hasonlóan). Módokban és
idõkben gazdag és bonyolult igeragozás
jellemzi.

4. Alapvetõ szókincse indoeurópai ere-
detû. Sok elemet magába olvasztott a
magas kultúrájú, balkáni õslakos
pelazgok nyelvébõl (thalassa ‘tenger’,
kyberno ‘kormányozni’). Szókincse  la-
tin, sémi, kopt és más szomszédos nyel-
vek készletébõl bõvült. A görög szókincs-
bõl bõségesen merített a latin, és a gö-
rög szók tekintélyes hányada a latin köz-
vetítésével került az európai nyelvekbe.
A modern tudomány és technika szó-
készletét gyakran egyenesen a görögbõl
veszik (telefon, atom pedagógia, geoló-
gia stb.).

5. A görög írás a fôníciaiból fejlõdött.
Származékai, a latin és a cirill írás a
legelterjedtebbek a világon. Legrégibb
emlékei a Nílus-menti Abu Simbel-i feli-
ratok Krisztus elõtt 591-bõl származnak.
Ma a görög szertartású egyházak liturgi-
kus nyelve.

ÓGÖRÖG CLASSIC GREEK

1 eis 2 dyo 3 treis 4 téttares 5 pénte 6 heks
7 heptá 8 októ 9 ennéa 10 déka 100 hekatón
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Τα Ιερα Βιβλια ΝορυηγικαΤα Ιερα Βιβλια ΝορυηγικαΤα Ιερα Βιβλια ΝορυηγικαΤα Ιερα Βιβλια ΝορυηγικαΤα Ιερα Βιβλια Νορυηγικα

Λογος βραχυς  υπο  Ελενης Κουτας γεγραµµενος                                                   Τω παππω

 Τη αρχαια Ελληνικη γλωσση ερµηνευθεις υπο  Βηλα Νηµετ

 Εµοι µεν  η  µεγιστη του εµου βιου  µαθησις ειναι η του των γλωσσων  κοσµου
αναγνωρισις ϕαινεται . Η δε ορµη επ αυτην οικοθεν ετρεϕετο. Ο γαρ  παππος,  ο τησ µητρος
πατηρ  διδασκαλος εν τη των ανδρων τον Καλυινα εποµενων σχολη ην οκτωκαιδεκα
γλωσσας επισταµενος. Ουτος τας γλωσσας και τα του Θεου αντι απαντων ετιµησε. Οµως
δε εµε τας των Γερµανων Ιουδαιων Πολωνων η Αγγλων γλωσσας  διδασκεσθαι  ουκ
εδυνατο, εµης  γαρ  µονον πεντε ετη εχουσης ετελησε τον βιον.

Οµως εν  τοις στοιχειοις εµοις  µενειν τι  πως  ϕαινεται, ω εισ την του εκεινου οδον
ετραποµην.

Εβδοµαδα  τινα εν  τη πολει Οσλο  µια   απο της των  των βιβλιοθηκων  επισταµενων
εταιριας διηγον. Και µετα τα ολβια και θαυµαστα εφηµερια κατα εκαστην  εσπεραν
σϕοδρως επι την εν τω των ξενων  δοµω ενουσαν κοιτην µοναδικην απην συν το εµω
νεωτερω ϕιλω συγγενησοµενη. Ουτοσ  εµος  εν  ταις ερηµαις εσπαραις εταιρος  τα Ιερα
Βιβλια  ην δυαιν γλωσσαιν  τη Αγγλικη και Νορυεγικη γεγραµµνενα .

Ετυγχανε τη πρωτη ηµερα   εν τη τραπεζα παρα το εµον λεκτρον κειµενα , οτε εις τον
δοµον εβην,  ω εν εβδοµαδι χρησθαι  εµελλον.

Εικος εστιν τασ Χριστιανας πολιτειας εν ηθει εχειν , οτι τοις ξενοις και Τα Ιερα Βιβλια
παρεχουσιν, αλλα εγω πρωτον εν ταυτη τη πολει εν Οσλο τουτο επαθον. Εµησ δε τοισ Ιεροις
Βιβλιοις εµπιπτουσης και η  παιδεια εµνησθη.  Παις γαρ ιερεως των τον Καλυινα εποµενων
ουσα εζην προς  το τρεισκαιδεκατον της

ζωης ετος εν τω  του ιερεως οικω, εισ το ιερον  κατα τας εορτας  εβην και τα Ιερα Βιβλια
ελεγον. Οµως δε εν τοις  τω ακολουθοις τριακοντα ετεσι     τα των βιβλιων Βιβλια µηδαµως
χειρι ελαβοµην.

 Νυν αθλος τις µεγας ηρχετο. Ανελεξαµην  ουν το Αγλικον των Βιβλιων µερος
συνεκρισαµην τω µερει Νορυεγικω και τη εµη των Βιβλιων πριν επιστηµη χρωµενη. Εν τω
τε καιρω αµα εγνων  και τα γεγραµµενα και τα  επη µικτα εξ της Αγλικης και της Γερµανικης
γλωσσης.

Φευγοντων ουν ηµερων η εµη των Βιβλιων ϕιλοτης  ετυγχανε µοι αει µειζων ουσα .
Εδεισα δε το  της αυτης τελος  εν ολιγωτατω χρονω  σαφως εσοµενον.

Εν τη εκτη ηµερα ιµερος τις µε ελαβε αθλου τουτου και εν οικω διηνεκους.
Εθελησα µοι τα Βιβλια. κλεψεσθαι
Αναλεξαµενη  ουν τη υστερα εσπερα ταυτα εισ το εµον φορτιον απεκρυψαµην. Μετα δε

ταυτα  ϕωτοσ σβεσθεντος ευδεµεναι επεχειροµην, αλλα    ονειρος ουτις τοις οφθαλµοις
ηλθεν. Εν τη µεν της νυκτος σκοτεια αιει το φορτιον  υπ εµου εβλεπετο, ο  τον εµον φιλον
εκρυψε. Εν θυµω  δε µαχη  τις µεγαλη εγενετο.

Και τα τησ µαχης  προβληµατα ην ως επεται..
– Η κλεπτης και η παις ιερεως , πως συνειναι δυναται;
– Εν ταυτοις τοις αυτοις Βιβλιοις δυαιν γλωσσαιν γεγραπται, Μη κλεπτε!
– Τι δε ο παππος λεγη µαθων ην εγγονον τα Βιβλια  κλεπτησαµενην;
– Οιµαι οτι το του λογου τελος εκµαθειν  ουκ εστι χαλεπον.
Αυριου επελθοντος τα µεν Βιβλια εκ του  φορτιου  εξελοµην και εις την τραπεζαν παλιν

εθηκα. Το φορτιον δε εν χειρι λαβουσα  κατα την µεγιστην εν θυµω ησυχιαν ελιπον τον
δοµον.
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1. Indo-European independent mem-
ber of the family, developed from Koiné
(Classic Greek), has two variants: official
and archaic Katharevusa and modern
literary and spoken language Dhimotiki.
Bilinguism has existed almost 2000 years.

2. Spoken by 10 millions in Grece and
spoken in Turkey, USSR, Bulgaria and
countries overseas.

3. Both Katharevusa and Dhimotiki
have lost infinitive (Balkanism) and dual
number, declension and conjugation
have simplified. Katharevusa is nearer to
Koiné, in Dhimotiki there are numerous
neologisms like the strict tendency to
one-root conjugation:

1. Indoeurópai nyelv, a nyelvcsalád
önálló ága, az ógörög folytatása. Két
változata él egymás mellett: a hivatalos,
régies katharevusza és a modern társal-
gás és szépirodalom nyelve, a dhimotiki.
A szakadás az írott és a beszélt nyelv
között már az elsô évezredben megtör-
tént.

2. Görögország 10 millió, beszélik még
az alábbi országokban: Törökország,
Szovjetunió, Bulgária, valamint számos
tengerentúli kolóniában.

3. Mindkét változatban megszûnt a
kettes szám, egyszerûsödött a fônév– és
igeragozás. A katharevusza konzervatí-
vabb és közelebb áll a koinéhoz, míg a
dhimotikiben számos újítást találunk. A
soktövû igeragozást a dhimotikiben
gyakolatilag az egytövû váltotta fel.

ÚJGÖRÖG MODERN GREEK

Ancient Greek Modern Greek Hungarian English

lambane laveni vesz he takes
lépsetai tha lavi venni fog he will take
elaben elave vett he took
élépen echi lavi vett he has taken

Kialakult a szlávéhoz hasonló folya-
matos – befejezett igei szemlélet. El-
hagyta a fônévi igenevet, ami a többi
balkán nyelvre is jellemzô. (Ez a
balkanizmus még a déli magyar nyelvjá-
rásokra is hatott: ‘el kell mennem' helyett
‘el kell menjek'.)

4. Jól ôrzi az ógörög szókincset, de
számos szó jelentése megváltozott, és
kölcsönzött a környezô nyelvekbôl (szláv,
arumun, román, török).

5. A görög írást használja, de több jel
hangértéke megváltozott.

Completed-incompleted aspect as in
the Slavonic languages; leak of infinitive
(Balkanism).

4. Old Greek vocabulary well preserved
often with change of meaning. Borrow-
ings from the neighbouring languages
such as Slavonic, Rumanian (Arumun),
Turkish.

5. Written in Greek script but the pho-
netic value of several letters has changed.

1 énas 2 dhío 3 tris 4 téseris 5 pénde 6 éksi 7 eptá/eftá
8 októ/ohtó 9 enéa 10 dhéka 100 ekató(n)
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Családi kép gyermekeikkel (Márta, Tamás, Zsuzsánna, János)
/ Family photo with their children
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1 meg 2 (j)ergu 3 (j)erek 4 chors 5 hipq 6 veti 7 yota 8 vutn 9 inn 10 dasu 100 hariur

1. Indoeurópai nyelv, a család önálló
ága. A modern örmény két nagy nyelvjá-
rásra oszlik: keletire (araráti/Örmény-
ország) és nyugatira, amelyhez szinte
valamennyi örmény kolónia tartozik.

2. A beszélõk száma 4–4,5 millió lehet.
Fontosabb településeik: Örményország
2,5 millió, valamint Szíria, Irak, Egyip-
tom, Franciaország, Olaszország/Velen-
ce, Irán, India, Amerika. Magyarországon
1669-ben települt le az elsõ csoport Gyer-
gyószentmiklós környékén. További te-
lepülések: Szamosújvár 1726, Erzsébet-
város 1738, Újvidék 1739. Budapesten
ma is mûködik az örmény katolikus plé-
bánia.

3. Nyelvtani szerkezete annyira eltá-
volodott a rokon nyelvekétõl és inkább a
ragozó (agglutináló) nyelvekhez (török,
magyar) hasonlít. Nincs nyelvtani nem. A
fõnévnek 7 esete van, amelyeket ragok-
kal képez. A többes jele -ner, ehhez
csatlakoznak ugyanazok az esetragok,
mint egyes számban. A jelzõ változatlan.
A fõnévhez határozott névelõ csatlakoz-
hat (aschar, aschare ‘világ’ - ‘a világ’).A
viszonyszók névutóként használatosak.
A fõnévi igenév végzõdése alapján 3 ige-
ragozási kategória (1. -il, -el, 2. -al, 3. -
anal) és rendhagyó igék. Gazdag igera-
gozás.

4. Szókincse alapjában indoeurópai
nyelv, amelyet számos korai iráni átvétel
gazdagít. Szavainak egy rétege közel-
kelet õsi nyelveibõl származik (pl. urarti).
Kölcsönzött a kaukázusi nyelvekbõl, gö-
rögbõl, franciából.

5. Egyik legrégibb irodalmi hagyomá-
nyokkal rendelkezõ nyelv. Az örmények
története a Krisztus elõtti II. századra
nyúlik vissza. Bibliamagyarázatok a Krisz-
tus utáni IV. századból származnak. A
régies nyelv (grabar) egészen a XIX. szá-
zadik tartotta magát és a liturgia nyelve
mindmáig. A modern irodalmi nyelv a
XIV. században formálódott, de csak a
XIX. században ismerték el. Kezdetben
görög írással jegyezték le. Az örmény
írást Meszrop Masthoc alkotta 406-ban.
Megkülönböztet kis- és nagybetûket,
balról jobbra halad, minden hangra kü-
lön jele van (38).

1. Indo-European, standing alone in
the family. There are two dialects in
modern Armenian: eastern (Ararat/in Ar-
menia) and western /see 2.n

2. About 4-4,5 m speakers. Armenia:
2,5 m, Syria, lraq, Egypt, France, Italy/
Venezia, Iran, India, America. Armenians
in hungary first settled 1669. A church in
Budapest.

3. Grammar is rather agglutinative (like
Turkish, Hungarian). No genders, 7 cases
by suffixes which are the same in singular
and plural. Plural suffix -ner. Enclitic de-
finitive article (aschar-aschare ‘world’ –
‘the world’). Postpositions are used in-
stead of prepositions. Three conjugation
systems determined by the form of in-
finitive (1. -il, el, 2. -al, 3. -anal, enal) and
irregular verbes. Complex verbal sys-
tem.

4. Basic vocabulary of Indo-European
origin, early borrowings from Iranian.
Some words from old year East languages
(eg. Urarti) survive. Borrowings from
Caucasian languages, Greek, French.

5. Earliest literary records from the 2th
century BC (one of the oldest of literary
languages); homilies from the 4th C Anno
Domini. The archaic language (Grabar)
used until the 19th century and is the
liturgical language of the Armenian
church today. Modern literary language
formed in the 16th century but only ac-
cepted in the 19th century. In initially it
was written in the Greek alphabet. Mesrop
Mashthoc created the Armenian script in
406 Anno Domini, which goes from left
to right and has one letter for each sound
(38).

ÖRMÉNY ARMENIAN
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Huszonéves korában / In this twenties
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IND NYELVEK

cigány

INDO LANGUAGES

Gipsy
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Indo-European, member of the Indo-
Aryan branch, derived from Sanskrit,
close to modern Hindi-Urdu, Bengali and
others. Dialects very diversified but not
studied sufficiently. The only Indo-Aryan
language in Europe.

2. Spoken all over the world, the
number of speakers is unknown. In Hun-
gary there are an estimated 400-500,000
Gipsies, half of them Romany speakers.

3. Gipsies left India in the 9th century
and thus did not take part in the neolo-
gism of the modern Indo-Aryan lan-
guages. Therefore the grammar is more
archaic. Two genders, 6-8 cases, adjec-
tive congrues with noun, complex verbal
conjugation.

4. Basic vocabulary identical with mod-
ern Indo-Aryan languages in India/Paki-
stan enriched with early borrowings from
Persian, Armenian, Greek etc. Some of
these early loan words have become part
of the basic vocabulary in all dialects,
such as cardinals 7, 8, 9 and kokalo
‘bone’ from Greek.

5. The origin of the Romanies was not
cleared up until the last century. In Hun-
gary the Archduke Josef (1833-1905)
studied the people and their language.
The Hungarian Academy published his
Romany grammar and he compiled a
dictionary, too. Recently it came to light
that the Archduke had corresponded in
Gipsy to his family.

Romany grammar is influenced by lo-
cal languages. In some countries Roma-
nies create interences with inherited
Romany words and the grammar of the
host language, whether French, English
or Spanish etc.

Written in Latin script with uniform
orthography.

CIGÁNY GIPSY / ROMANI

1. Indoeurópai nyelv, a szanszkrit le-
ánynyelve, az egyedüli ind nyelv Európá-
ban. Rokonai az Indiában, Pakisztánban
beszélt ind nyelvek, melyek közül a leg-
ismertebbek a hindi, az urdu, a bengáli.
A cigány nyelvnek az egyértelmû nyelvjá-
rási feltérképezése nem történt meg.

2. Az egész világon elterjedt, de a
beszélôk számát adatok hiányában nem
lehet megállapítani. Magyarországon
mintegy 400–500 ezerre becsülik a ci-
gány lakosság számát, s feltehetôen fele
ennyien ismerik a nyelvet.

3. A cigány a IX. században kivált az
indiai nyelvek közösségébôl, és nem vett
részt azok újításaiban. Ezért jobban meg-
ôrizte a fônév- és igeragozást, mint ama-
zok. Két nyelvtani nem (hím- és nônem),
a jelzô egyezik a jelzett szóval nemben,
számban és részt vesz a ragozásban.
Igeragozása gazdag, de az utóbbi évszá-
zadban számos egyszerûsödés követke-
zett be.

4. Alapszókincse zömében megegye-
zik a modern indiai nyelvekével, de már
elvándorlásuk korai szakaszában meg-
kezdôdött a befogadó népek szókincsé-
nek beáramlása (perzsa, örmény, görög
stb.).  A korai kölcsönzések egy része az
alapszókincsbe került és minden nyelv-
járásban ismeretes. Ilyenek például a
görögbôl átvett 7, 8, 9, kokalo ‘csont’.

5. A hazai cigányok tanulmányozásá-
val József (Károly Lajos) fôherceg (1833–
1905) foglalkozott. Cigány nyelvtanát az
Akadémia adta ki, szótárt is szerkesztett.
Nemrég elôkerült iratokból kiderült, hogy
még családja tagjaival is levelezett cigá-
nyul. Sok országban (Franciaország, Spa-
nyolország, Svédország, Norvégia) a ci-
gány nyelvtan helyét a környezô nyelv
grammatikája foglalja el.

Az egységes latinbetûs írás bevezeté-
sével remény van a közeli nyelvjárások
összehangolására. A nagy nyelvjárásbeli
különbségek ellenére alapfokú megér-
tés minden nyelvjárás között létrejöhet.

1 jek 2 duj 3 trin 4 shtar 5 panzh 6 shov
7(j)efta 8 oxto 9 inja/ijja 10 desh 100 shel
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I NORVÉGIKO BIBLIJA

Novella, Kutas Ilona piszingyala.                                                           Mre phure dadeszke

Mre íletoszke ek bári ílmínyi szja ole cshibengere csudálatosne szvitoszkeri felfedezísi.
I indittatási családiko eredetüno szja; mra dakero dad teológiai professzor szja thaj
desohto cshib  vakergya. I cshib thaj i vallási báre fontosno szja leszke. Sajnos man na
dzsangja te szikljaren németika, héberika, lengyelika vagy angolika mer pándzs bersiki
szjomáhi kana múja. Csak ande mre génnyeimben hajuvav valakaj hogy te kamplahi
mange te phiren uppe leszkero drom.

Szar könyvtárosne delegácijakero tago jek kurko töltingyom ando Oszló. Pala
barvále, érdekesne programmi szako dive sietingyom khére ande mre szállodakeri
szoba te töltinav ole korkóre rátya ande néve barátoszkero társaságo, ande angoliko–
norvégiko duj cshibengera biblijako.

Uppe íjjeliszekrínyi találingyom la o angluno dive, kana ánde lípingyom andi szoba
szavi pal adá jek kurko mro otthono szja.

Ande keresztínyiki them valószínû hogy odá szokási hi, hogy te biblijaha ellátinen ole
vendígon, de me odoj ando Oszló találkozingyom anglune adale gyakorlatoha. I
találkozási ole Biblijaha uppe idézingya te mro raklikáno császo. Szar reformátusne
rasajeszkeri rakli egíszen dzsi ko desusó bers ande parókija dzsigyom, andi khangéri
phirgyom thaj bibliaolvasóvo manusnyi szjomáhji. Pal adá ande mre íletoszkero
következô tranda bers ni na ande mro vá na kerülingya i Kenyvengeri Kenyva.

Kezdôdingya i bári jácma. Gináhi ole Biblijakero angoliko hasábo thaj pal odá
összehasonlítingyom ole norvégike oldaloha thaj mre csilutne bibliaismeretem
segítsígoha jokkharsza kezdingyom te hajon o szövego thaj ole angoliko–németike
keveríkne norvégike szavakat.

Szar géle o dive, i Biblija thaj me sza szorosabb barátságba keveredtünk. Kezdingyom
te daran ole közelgô elválásitar.

Uppo sovto dive avka hajiljom hogy báre lacsho ovlahi te khére te fojtatinen adá
khelipe.

Avka határozingyom hogy csórav i Biblija.
Andi utolsóvo ráti pala olvasási ánde thogyom la ande mro bôröndo. Pal odá ári

kergyom i villanyi de na ája szúno uppe mre jákha. Ando setítsígo csak o bôröndo
dikjom szavi garugya mre baráte. Baro maribe szja ande mro séro.

O maribe phucsja adale kérdéssa:
– Csór thaj rasajeszkeri rakli. Szar te kerav khetáne ande mande adale duj dolgi?
– Adaj hi téle írimen and adá Biblija te uppe duj sukár cshib: “Ma csór!”
– Szo phenlahi mro phuro dad te ári dzsanlahi hogy leszkeri unoka csórgya jek

Biblija?
Gondolinav, na phári  búti hi ári te dzsanen ole törtínetoszkero vígo.
Ratyaha ári linyom ole bôröndosztar i Biblija, pale thogyom la uppe íjjeliszekrínyi thaj

ole bôröndoha ande mro vá thaj báre nyugalmoha ande mro jílo ári géjom andar i szoba.

MAGYARORSZÁGI CIGÁNY
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Löbi családi kép felesége családjával (Vargha Tamás és Magay Mária, Vargha Ilona
és Podmaniczky Pál, Vargha Erzsébet, Maczurek Blanka és ifj. Vargha Gyula,

Straub Matild, Vargha Gyula és Szász Póla, Straub Józsefné Szász Ida
és a három Podmaniczky gyerek, Márta, Tamás és Zsuzsánna

/ Family photo in Löb

Családi kép unokákkal 1940-bõl (Podmaniczky Zsuzsánna, Podmaniczky Tamás,
Kutas Emil, Podmaniczky János, Kutas László, Kutas Gábor, Vargha Ilona, Kutas

Emilné Podmaniczky Márta, Kutas Péter, Podmaniczky Pál) / Phamily photo
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IRÁNI NYELVEK

perzsa
hindi

bengáli
szingaléz

IRANIAN LANGUAGES

Persian
Hindi

Bengali
Singhalese



140 PERZSA/PÁRSZI PERSIAN/PARSI/IRANIAN

1. The most well known member of the
Iranian line of the Indoeuropean lan-
guages, close to Farsi, Tadsik, Tat and
Lur languages and Beluz and other dia-
lects. (The meaning of Farsi is dual: 1.
New Persian language, 2. South Iranian
dialect.) From the 7th C Arabian script
has been used which, however less ap-
propriate for signing Persian. Outside
Iran, in Middle Asia it is the language of
the Jews, but they write Persian with
hebrew letters.

2. Official language in Iran (45 mil-
lion), where it is the mother language of
60% of the population. Spoken in
Azerbaydzhan,Turkmenistan, Uzbeki-
stan, Kirghizia, Afghanistan and Paki-
stan.

3. Vowels: á, í, ú, and ä, e, o and ei and
ou. Voiced and voiceless pairs: b/p, d/t,
dz/c, g/k, v/f, z/s, z/s, gh/ch. Pairless: h, j,
l, m, n, r and ... no grammatical genders.
no declension, but there is possessive
suffucation: pedär-pedär-äm ‘father - my
father’. The most common plural points:
-ha and -an. Arabian words kept their
original plurals: faghír-foghära ‘poor
men’. Attribute stands after the qualified
word, and is connected to it by: gus-e
deraz ‘long car’. Verbs have two stems: 1.
kon-, 2. kard-.

Conjugation of ‘to make’:
konäm koním
koní koníd
konäd konänd,
kardeam ‘I made’. Verb may get “pre-

fix”, e.g. in imperative be-: be-kon ‘make’,
be-dah ‘give’.

4. Many words came into Persian lan-
guage from related languages and dia-
lects. Words of Arabian origin entered to
all spheres of the vocabulary. They can
be found in targe amount particularly in
religious and scientific texts. Arabian
words live together with the Persian words
of the same meaning, even sometimes
these squeeze them out: zän zoudze
‘woman’, cäsm-ein ‘eye’. Significant Turk-
ish-Mongol and European borrowings.

1. Az indoeurópai nyelvek iráni ágának
legismertebb tagja, hozzá közel állnak a
fárszi, a tadzsik, a tát, a lúr nyelvek-
nyelvjárások, a beludzs és mások. (A
fárszi jelentése kettõs: 1. újperzsa nyelv,
2. déliráni nyelvjárás.) A 7. század óta az
arab írás használatos, amely azonban
kevéssé alkalmas a perzsa jelölésére.
Iránon kívül Közép-Ázsiában a zsidók
nyelve, õk azonban a perzsát héber be-
tûvel írják.

2. Hívatalos nyelv Iránban (45 millió),
ahol a lakosság mintegy 60%-ának anya-
nyelve. Beszélik még Azerbajdzsánban,
Türkméniában, az Üzbég Köztársaság-
ban, Kirgiziában, Afganisztánban és Pa-
kisztánban.

3. Magánhangzói: á, í, ú és ä, e, o
valamint az ei és ou. Zöngés-zöngétlen
párokat alkotnak: b/p, d/t, dz/c, g/k, v/f, z/
s, z/s, gh/ch, páratlanok: h, j, l, m, n, r
és... Nem ismeri a nyelvtani nemek fo-
galmát. Fõnévragozás nincs, van azon-
ban birtokos személyragozás: pedär-
pedär-äm ‘apa-apám’. A leggyakoribb
többes jel a -ha és az -an. Az arab szavak
megtartották eredeti többesüket: faghír-
foghära ‘szegényember’. A jelzõ a jelzett
szó után áll, ezeket az ún. izafet (-e) köti
össze: gus-e deraz ‘hosszú fül’. Az igének
két töve van: 1. kon-, 2. kard-.

‘csinál’ ragozása:
konäm ‘csinálok’ stb. koním
koní koníd
konäd konänd,
kardeam ‘csináltam’. Az ige kaphat

„elõtétet”, ez pl. a felszólító módban be-
: be-kon ‘csináld’, be-dah ‘add’.

4. A perzsa szókincsbe számos szó
került a rokonnyelvekbõl, nyelvjárások-
ból. Az arab eredetû szavak a szókincs
minden szférájába behatoltak, különö-
sen nagy számban találhatók a vallásos
és tudományos szövegekben. Az arab
szavak együtt élnek a hasonló jelentésû
perzsa szavakkal, de nem egyszer ki is
szorítják azokat: zän-zoudze ‘asszony’,
cäsm-ein ‘szem’. Jelentõs még a török-
mongol és az európai kölcsönzések szá-
ma.
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5. Az óiráninak két változatát ismerjük:
az Aveszta nyelvét (keleti), melyen a
Zaratusztra szent könyvei keletkeztek és
az óperzsát (nyugati), amely Dárius (Kr.
e. 522–486) király óta az udvar ékírással
írott nyelve. E két változat még közel állt
a szanszkrithoz. A Kr. elõtti 3. sz. köze-
pén az óperzsát felváltotta a középperzsa
(pehlevi), amit arámi betûvel írtak. Kr. u.
1000 körül már újperzsa nyelvrõl beszél-
hetünk. A modern perzsát a 19. sz. köze-
pétõl számítjuk. A több évezrede nyo-
mon követhetõ fejlõdése során a perzsa
nagy mértékben leegyszerûsödött és
számos olyan jellegzetességét elveszí-
tette, ami az indoeurópai nyelvekre jel-
lemzõ.

5. Two variations of Ancient Iranian is
known: the language of the Aveszta (east-
ern), on which Saint books of Zoroaster
were written, and Ancient Persian (west-
ern) which is the cunei form writting
language of the court since the aerea of
King Darius (522-486 BC). These two
variations were yet ciose to Sanskrit. In
the middle of the 3rd C BC Ancient Per-
sian was replaced by Middle Persian
(Pehlevi) which was written by Arami let-
ters. In about 1000 AD we could speak
about new Persian language. Modern
Persian is from the middle of l9th C.
Throught its many thousand years de-
velopment Persian became simple in
large extent and lost many of his charac-
teristics which were common with lndo-
European languages.

Aveszta nyelve / the language of the Aveszta
1 aina- 2 dva- 3 tr(a)i 4 catur-/catvar- 5 panca 6 xšvaš 7 hapta 8 astá 9 nava 10

dasa 100 satam

középperzsa/pehlevi Middle Persian/Pehlevi
1 évak 2 dó 3 sé 4 cahár 5 panj 6 šaš 7 haft 8 hašt 9 nah 10 dah 100 sad

újperzsa/New Persian
1 jek 2 do 3 se 4 cähár 5 pänj 6 šeš 7 häft 8 häšt 9 noh 10 dah 100 säd

PERZSA/PÁRSZI PERSIAN/PARSI/IRANIAN
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1. Member of the Indo-Aryan branch of
the Indo-European languages, derived
from Sanskrit. It is essentially identical
with Urdu. The common name for both
Hindi and Urdu is Hindustani. People of
the Hindi religion write Hindi by
Devanágari script; Moslims write Urdu by
Arabic script. (Connection between these
two languages can be compared with
Serbo-Croat where the two, almost iden-
tical languages are written by Orthodox
Serbs in Cyrillic script, and the Catholic
Croats write in Latin letters.)

2. It has been official language of the
Indian Republic since 1964. In the multi-
lingual state it is the mother language of
about 200 m people in some states of
North-Middle India. The two big dialects
are western and eastern. Hindi language
is the official literary language as are the
dialects and variations together.

3. The vovels are closed and long a, e,
i, o, u, open and short a, i, u and two long
dyphtongs: 'e and ao. All vowels have
nasal variants. Almost all consonants have
aspirate variants: b-bh, d-dh, g-gh, k-kh,
l-lh, m-mh, r-rh, etc. Two genders, mas-
culine and feminine, two cases: Nomina-
tive and Subordinate. Attribute stands
before the attributed word and fits in to it
in gender, number and case. The word's
place in the sentence is determined by
the two declension cases and the
postpositions. Postpositions can be sim-
ple and combined. Only auxiliaries and
subjunctives have conjugation. Instead
of conjugation: infinitive + conjugated
auxiliary verb hona "to be". Active and
passive mood and agentialis, this con-
struction is like passive voice. Continu-
ous tenses egzist as well.

4. Most of the vocabulary is inherited
from Prákhit (common Sanskrit). Words
of foreign origin are from Persian, Arabic
and Turkic.

5. Hindustani language developed from
Khari-boli, a western dialect in the 12-
17th C.

1. Az indoeurópai nyelvek ind ágának
tagja, a szanszkrit leánynyelve. Lényegé-
ben azonos az urduval. A két nyelv közös
neve hindosztáni. A hindu vallásúak a
hindit dévanagari irással, míg a moha-
medánok az urdut arab írással írják. (E
nyelvek egymáshoz való viszonyát a
szerb-horváthoz hasonlíthatjuk, ahol a
szinte két azonos nyelvet az ortodox szer-
bek cirill betûvel, míg a katolikus horvá-
tok latin abc-vel jegyzik).

2. Az Indiai Köztársaság hivatalos nyel-
ve 1964 óta. A soknyelvû országban mint-
egy 200 millió ember anyanyelve Észak-
Közép-India több államában. Két nagy
nyelvjárást különböztetnek meg, a kele-
tit és a nyugatit. Hindi néven mind a
hivatalos irodalmi nyelvet, mind pedig a
nyelvjárások és változatok összességét
értjük.

3. Magánhangzói a zárt és hosszú a, e,
i, o, u; a nyílt és rövid a, i, u  és a két,
szintén hosszú kettõshangzó, az 'e és ao.
Valamennyi magánhangzónak van orr-
hangú változata. A legtöbb mássalhang-
zónak van hehezetes párja: b-bh, d-dh,
g-gh, k-kh, l-lh, m-mh, r-rh stb. Két nyelv-
tani nem: him- és nõnem. A fõnévnek két
esete van: alanyeset és függõeset. A jel-
zõ a jelzett szó elõtt áll és illeszkedik a
jelzett szóhoz nemben, számban és eset-
ben. A fõnév mondatbeli szerepét a két
eset  és a névutók mutatják. Ez utóbbiak
lehetnek egyszerûek és összetettek. Ige-
ragozás valójában csak a segédigéknél
és a kötõmódban létezik, az igeragozást
az igenév a hona „lenni" segédige rago-
zott alakjai pótolják. (tu bolta he = te
beszélõ vagy, azaz beszélsz). A cselekvõ
és szenvedõ igeragozás mellett ismeri az
un. agentialis-t, amely szerkezet a szen-
vedõ ragozáshoz hasonlít. Van továbbá
folyamatos igemód is.

4. Szókincsének döntõ többségét a
köznyelvi szanszkritból, a prákritból örö-
költ ind szavak alkotják, de jelentõs a
szanszkritból közvetlenül átvett szavak
mennyisége is. Az idegen eredetû sza-
vak a perzsából, az arabból és a törökbõl
kerültek a hindibe.

5. A hindosztáni a 12–17. század folya-
mán alakult ki egy nyugati nyelvjárásból,
a khari-boliból.

HINDI HINDI

1 ek 2 do 3 tin 4 ¢ár 5 pán¢ 6 šha 7 sát 8 áth 9 nau 10 das 100 sau/sai
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1. A szanszkrit leánynyelve. Legkö-
zelebbi rokonai a bihari, az orija és az
asszámi, velük együtt alkotja az ind nyel-
vek keleti csoportját. A (déva)nágari írás
bengáli változatával írják.

2. Az Indiai Köztársaság Nyugat-
Bengál tartományában, a vele szomszé-
dos Bihár és Asszám tartományokban,
továbbá Bangladesben mintegy 110 mil-
lió ember anyanyelve. A 18. sz. végén az
irodalmi nyelvnek két változata jött létre:
a klasszikus irodalmi sadhi-bhasa és a
kalkuttai (köznyelvi és irodalmi) csolti-
bhasa.

3. Magánhangzói á, i, æ, e, nyílt és
zárt o, u, ezek orrhangú (nazális) változa-
tai valamint a felsorolt magánhangzók-
ból alakult kettõshangzók: ae, ou stb.
Mássalhangzóinak száma 35. A zárhang-
oknak és az r-nek van hehezetes párjuk
(b-bh, d-dh stb. és r-rh). A fõneveknek
végzõdésük szerint négy ragozási cso-
portjuk  (1.  o-végû,  2. a-végû, 3. i-, u-,
e-, o-végû, 4. két magánhangzóra vég-
zõdõ) van. A fõnévragozás négy esete:
alanyeset, objektív eset, birtokos eset,
társhatározói-helyhatározói eset. A ra-
gozásban megkülönbözteti az élõk és
élettelenek kategóriáját. A fõnév mon-
datbeli szerepét az említett eseteken kí-
vül gyakran névutós szerkezetekkel feje-
zi ki. A szanszkrit kölcsönszavak megtar-
tották nemüket. Ezekhez nemben is il-
leszkedik a jelzõ, egyébként a melléknév
változatlan. A személyes névmások azo-
nosak egyes és többes számban, de van
közömbös, “alacsony” és “magas” válto-
zatuk, és az ige ragozása is e névmások-
nak megfelelõen történik (tui koriš ‘te
csinálsz’ és ‘ti csináltok’ tumi koro ‘maga
csinál’ és ‘maguk csinálnak’ apni koren
‘ön csinál’ és ‘önök csinálnak’). A két
irodalmi változat közötti különbségek
elsõsorban az igeragozásban jelentõsek
(sadhu-bhasa és csolti-bhasa párok:
korijaè - koreèi ‘csináltam volt’, korilam-
korlam ‘csináltam’ stb.).  Gyakoriak az
igenevek és az ach- ‘lenni’ segédigével
összetett alakok is.

4. Szókincse alapjában ind eredetû.

1. Daughter-language of Sanskrit.
Nearest relatives: Bihari, Oriya and
Assami. Together with these forms the
Eastern group of Indo languages. Writ-
ten by Bengali version of dévanagari
script.

2. Spoken by about 110 million people
in Indian State of West Bengal, Bihár and
Assam and in Bangladesh. At the end of
18th century two versions came into be-
ing in literature language: classic literary
language: Sadhi-Bhasa which has a vo-
cabulary with many Sanskrit words and
Calit Bhasa, the colloquial speech of Cal-
cutta.

3. Vowels: a, i, ae, e, open and closed
o and u and nasal versions of these and
many diphthongs from these vowels (ae,
ou, etc.). 35 consonants. Plosive conso-
nants and r have aspirated pairs (b- bh,
d-dh etc. and r-rh). According to its end-
ings, nouns have 4 declension groups (1.
o-ending, 2. a-ending, 3. i-, u-, e-, o-
ending, 4. diphthong-ending). Noun de-
clension cases: Nominative, Objective,
Genitive and Locative. In declension
Bengali distinguishes four to six cases,
depending on whether the word inflected
represents a rational or a nonrational
being or thing. Sanskrit borrowed words
kept their gender. Personal pronouns
are the same in singular and in plural but
have “low” and “high” versions and verb
conjugation is according to pronouns
(tui koris ‘you make’ and in plural ‘you
make’, tumi koro ‘he does’ and ‘they do’).
Difference between the two literary ver-
sions are important first of all  in verb
conjugation (Sadhu-Bhasa  and Calit-
Bhasa pairs: korijaci-koreci ‘I had done’,
korilam-korlam ‘I did’ etc.). Frequent are
participles and compound forms with
auxiliary ach- ‘to be’.

4. Vocabulary is mainly of Sanskrit
origin. From 13th century onwards in-
creased foreign, mainly Persian, Arabic
and Turkic elements.

5. First Bengali literary monument is a
lyric collection, from about the 12th cen-
tury  AD. From this time onwards many

BENGÁLI BENGALI
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Amint a többi modern ind nyelvben, a
bengáliban is egymás mellett élnek a
szanszkritból természetes úton szárma-
zott szavak (tadbhava ‘belõle való’) és a
változatlan alakban átvett (tatszama ‘vele
azonos’) szavak. Ez utóbbiak elsõsorban
a sadhu-bhasa-ban vannak nagy szám-
ban, a köznyelv azonban kerüli õket. A
13. sz.-tól jelentõs számban megnöve-
kedett  az idegen - fõként perzsa és török
- elemek száma.

5. Az elsõ bengáli nyelvemlék egy
lírai gyûjtemény, ami talán még a Kr.
utáni 12. Sz. elõtt keletkezett. E kortól
napjainkig folyamatosan számos jelen-
tõs irodalmi mû jött létre. Hazánkban a
legismertebb bengáli nyelvû költõ
Rabindranáth Tagore.

important literary works came into be-
ing. In Hungary the best known poet who
wrote in Bengali: Rabindranáth Tagore.

1 æk 2 dui 3 tin 4 èar 5 pãè 6 èhoy 7 šat 8 at 9 noy 10 doš 100 æk šo (to)

BENGÁLI BENGALI
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1. Az indoeurópai nyelvek ind ágába
tartozik, a többi ind nyelvhez való viszo-
nya azonban nem tisztázott. Így például
nem lehet tudni, hogy a prákrit (köznyel-
vi szanszkrit) valamelyik változatából,
vagy a prákrithoz közeli nyelvbõl szár-
mazik -e. Az irodalmi nyelvtõl eltérõ
máhlit a Maldive-szigeteken beszélik. Írá-
sa a bráhmi eredetû dél-indiai granthából
származik.

2. Srí-Lanka (Ceylon) mintegy 17 mil-
lió lakójából 12 milliónak szingaléz az
anyanyelve, de a többi nemzetiség is
beszéli a nyelvet.

3. Magánhangzói a rövid és hosszú a,
e, i, o, u és két kettõshangzó, az ai és au.
Írásban jelöli a hehezetes és nem hehe-
zetes zárthangokat, de a beszélt nyelv-
bõl a hehezetesek kivesztek.

Az élõt jelentõ fõnevek a természetes
nem szerint hím- vagy nõnemûek, az
élettelenek semlegesek. A többes szám
képzése szóvégi hangváltozással, tõvál-
tozással, többes jellel vagy rövidüléssel
történik: piyó-piyá ‘apa’, minisá-minissu
‘ember, raja-rajavaru ‘király’, gasa-gas
‘fa’. A fõnévnek van határozatlan alakja:
pota-potak ‘könyv’, ‘egy könyv’. A nyelv-
tankönyvek 9 esetet említenek. A mel-
léknév változatlan. Egymás mellett élnek
a ragozatlan és a ragozott igealakok, pl.
kijelentõ mód jelenidõben: mama
karanavá ’csinálok’, tó karanavá ‘csinálsz’,
tk ‘én csinálni, te csinálni’. A hagyomá-
nyos igeragozás szerint karami ‘csiná-
lok’, karahi ‘csinálsz’. Az igetõ az egyes
igeidõkben változik: karanavá, keruvá,
kala, kota, kiríma...

4. A nyelvészek egyöntetûen vallják,
hogy a szingaléz szókincse rendkívül
gazdag. Alapját az ind elem képezi. Eb-
ben jelen vannak a szanszkritból öröklött
és a szanszkritból átvett szavak. A hosszú
együttélés következtében nagy mennyi-
ségû dravida szó került a nyelvbe. Keve-
sebb a malájjal rokon veddából, az arab-
ból, a perzsából és a törökbõl. Jelentõs
az európai elem is.

5. Az ind népesség, az oroszlánok népe
(szingh ‘oroszlán’) a Kr. elõtti 6. és 4. sz.

1. Although it belongs to the Indo
branch of Indoeuropean languages, its
connection to the rest of the Indo lan-
guages is not clear. So therefore it is
unknown, if Singhalese is derived from
some version of Prákrit (everyday
Szanszkrit) or from other language close
to Prakrit. Máhli, a language deviated
from literary language, which is spoken
on Maldive islands. Script is derived from
South-Indian grantha, which is of Brahmi
origin.

2. It is the mother tongue of 12 million,
(from the 17 million inhabitants of Srí-
Lanka /Ceylon), but the other minority
speaks Singhalese as well.

3. Consonants: short and long a, e, i, o,
u and two dipthongs ai and au. Asperated
and unasperated plosives are marked in
written script but asperated sounds dis-
appeared from the spoken language.

Animated nouns are male or female
according to their natural sexes,
unanimated nouns are neutral. The plu-
ral is formed byword end sound changes,
stem changes, plural marks or shorten-
ing: piyo-piyá ‘father’, minisá-minissu
‘man’, raja-rajavaru ‘king’, gasa-gas ‘tree’.
nouns have indefinite form: potapotak
‘book’ ‘a book’. Grammar books mention
9 cases. Adjectives are unchanged.
Uninflected and inflected verb forms ex-
ist side by side, e.g.: mama karanavá’I
make’, tó karanavá you ‘make’, tk ‘I to
make, you to ‘make’. According to tradi-
tional verb conjugation: karami ‘I make’,
karahi you make’. Verb stem changes in
different verb tenses: karanavá, keruvá,
kala, kota, kiríma...

4. Linguists say unanimously: vocabu-
lary of Singhalese is very rich. Its bases
are the Indo elements, with words inher-
ited or taken from Szanszkrit. During the
long coexistence, a lot of Dravida words
came to Singhalese and a smaller amount
from Vedda (relative to Malaj), Arabic,
Persian and Turkish. There are impor-
tant European elements as well.

5. Indo population is the “nation of the
lions” (szing = ‘lion’), and came to Ceylon



151SZINGALÉZ – SINGHALESE



152 SINGHALESESZINGALÉZ

1 eka 2 deka 3 tuna 4 hatara/satara 5 paha/pasa 6 haya/saya 7 hata/sata 8 ata
 9 navaya/namaya 10 dahaya/dasaya 100 (ek)siyaya

között érkezett Ceylonba. A vedda õsla-
kosság ma már szinte teljesen beolvadt
a szingalézokba. A szingaléz fejlõdésére
nagy hatással voltak a dravida nyelvek
(fõként a tamil). A Kr. utáni 6. századtól
folyamatosan írják Ceylon történelmét.
Az új-szingaléz nyelv már a 13. század-
ban kialakult, a modern irodalmi nyelv
létrejöttét a 19. század végére teszik.

in 6-4 C BC. By now, the Vedda aborigi-
nes melted into Singhalese population.
Dravida languages (first of all Tamil) had
great effect on the develop-ment of
Singhalese. Written history of Ceylon from
6 C AD. New Singhalese was developed in
the 13 C. Modern Singhalese was the
standard language at the end of 19 C.
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Néhány unokája: László, Gábor, Péter, Ilona, Bálint, Ágnes / Some of his
grandchildren

Néhány dédunokája: Dóra, Edit, Koppány, Péter, Ágnes, Krisztina, Gergõ, Diana,
Attila, Emil / Some of his great-grandchildren
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URALI VAGY SZAMOJÉD
ÉS FINNUGOR NYELVEK

nyenyec/jurak-szamojéd
lapp
finn

karjalai/karél
észt

zürjén/komi-permják
votják/udmurt

magyar
magyar – rovásírással

osztják/hanti

URALIC OR SAMOYEDIC
AND FINNO-UGRIAN LANGUAGES

Nenets /Yurak-Samoyedic
Lappish
Finnish
Karelian
Estonian

Zyrian/Komi-Permyak
Votyak/Udmurt

Hungarian
Hungarian in runic script

Ostyak/Chanti
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1. Szamojéd nyelv. A szamojéd nyel-
vek a finnugor nyelvekkel alkotják az
uráli nyelvcsaládot. A nyenyec az egyet-
len olyan szamojéd nyelv, amelyet Euró-
pában is beszélik. Két nyelvjárása a tund-
rai és az erdei.

2. A 30 ezer nyenyecbõl 24 ezren be-
szélik a nyelvet, ebbõl kb. 2 ezer az erdei
nyelvjárást. Többségük a Jamalo-Nye-
nyec nemzetiségi körzetben (Oroszor-
szág) él, kislétszámú csoportjaik a Hanti-
Manysi nemzetiségi körzetben és Mur-
manszk környékén találhatók. Rénte-
nyésztéssel foglalkoznak.

3. A hangsúly az elsõ szótagon van,
amely a toldalékolt szóban áttevõdik a
második szótagra. A hangsúlyos szótag
rendszerint hosszú is. A fõnévragozás-
ban 7 eset van, a fõnév felvehet birtokos
személyragokat. Ismeri a kettes számot,
valamint a határozott (tárgyas) és hatá-
rozatlan (tárgyatlan) igeragozást.

4. A szamojéd nyelvek szókincse sok
egyezést mutat a finnugorokéval. Az
egyezõ szavak a szókincs legõsibb réte-
gébe tartoznak. Ilyenek például ‘hal` (kü-
lönféle szamojéd nyelveken) - hala, kol,
kel; ,fa - pa, fa; ‘tûz’ - tû, tu; ‘él’ – jil, ill; ‘nõ’
– ne; ‘szem’ -sew, sajma stb. A finn-ugor
és szamojéd számnevek azonban nem
egyeznek. Számos szót átvettek a kör-
nyezõ nyelvekbõl (türk, osztják, orosz).

5. Az elsõ feljegyzések a XVII. század-
ból származnak. A pétervári akadémia
megbízásából a finn Castrén 1842. és
1849. között két alkalommal tartózko-
dott hosszabb ideig Észak-Szibériában
és hatalmas nyelvi anyagot gyûjtött. A
magyar kutatók közül Reguly Antal, Pápay
Károly, N. Sebestyén Irén és Hajdú Péter
foglalkoztak behatóan a szamojédokkal.
1932 óta tankönyvek sora jelent meg, de
kiadtak verseket, elbeszéléseket és fõ-
ként oroszból fordított irodalmi mûveket
is.

NYENYEC / JURAK-SZAMOJÉD

1. Samoyedic. Nenets is the only
Samoyedic language also spoken in Eu-
rope. Tundra and forest dialects.
Samoyedic languages together with
Finno-Ugric languages make up the Uralic
family.

2. 30,000 Nenets, 24,000 speakers,
around 2,000 of these are Forest nenets
in Yamalo-Nenets National Okrug (Rus-
sia), with scaltered population in Hanti-
Mansi National Okrug and in the sur-
roundings of Murmansk. They are rein-
deer breeders.

3. Stress normally on the first syllable,
on the second in suffixed words. Stressed
syllables are usually long. Stress can give
new meaning, too. Three numbers, noun
has seven cases, possesive suffixes.

4. Many words in common with Finno-
Ugric (examples in the Hungarian text:
fish, tree, lips, fire, woman, eye). New
words by endogenous formation, calques.
Borrowings from neighbouring lan-
guages (Turkic, Ostiak, Russian).

5. First records from the 17th century.
St. Petersburg Academy charged the Finn-
ish scholar Castrén with research into the
Siberian peoples. He visited North Sibe-
ria twice between 1842 and 1849 and
recorded a very rich material. Notable
Hungarian researchers of the Samoyedic
peoples and languages are A. Reguly, J.
Pápay, Irén N. Sebestyén, P. Hajdú. Since
1932 school books, poetry books, short
stories and translations (mostly from
Russian) have been published.

NENETS

1 nob/nopoj 2 side 3 naxar-nar 4 t et 5 samlank 6 mat 7 si iw
8 sidnd et 9 xasuju 10 ju 100 jur
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1. Finno-Ugric, a special branch of the
Finno-Ugric languages, closest to Balto-
Finnic languages. There are three main
dialects, which are regarded as separate
languages. These are: eastern (Russian-
Lapp), northern (Norwegian-Lapp) and
southern (Swedish-Lapp) dialects.

The names in parentheses are much
used but they are misleading since dia-
lects don't follow state borders. Northern
dialect is spoken in Northern Norway,
Northern Sweden and Northern Finland;
the eastern on the Kola Peninsula in the
Soviet Union, Varanger in Norvay and
around the lake Sevettijärvi in Finland;
the southern is spoken in Sweden and in
Norway.

2. 33,000 Lapps of whom 18,000
speakers. Norway 19,000 (10,500 speak-
ers), Sweden 7,500 (5,000), Finland 4,400
(2,000), former Sowietunion 2,000
(1,000). Diminution of speakers in this
century has noticeable stoped because
of education, radio, television programs
and press in the Lapp languages.

3. Stress on the first syllable. Vowels
and consonants can be short, long and
very long. Stage changes in the root like
in Balto-Finnic. Noun has plural and dual,
plural suffix is diverse in the individual
dialects:-t, -k, -h, or Ø (zero) in the east-
ern dialect (guoli ‘fish', guolit-guolik-
guolih ‘fishes', in the e.d. kull (sing.) and
kúl (plural). Possessive suffix: a¢¢i ‘fa-
ther', a¢¢amek ‘our father'. In conse-
quence of foreign influences some dia-
lects use analithic forms (mu a¢¢e ‘my
father'). The possessive suffixes and the
verbal personal suffixes are of the same
origin.

4. Greatest part of vocabulary is of
Finn-Ugric origin, with the same foreign
elements as in the Balto-Finnic lan-
guages: German, Baltic and Slavonic loan
words. But a considerable part of the
lexical stock is of unknown origin. Be-
cause of this and because of the anthro-
pological dissimilarity of the Lapp peo-
ples from the other Finno-Ugric peoples,

1. Finnugor nyelv. Különleges helyet
foglal el a rokonnyelvek sorában. A leg-
több közös vonást a balti-finn nyelvekkel
mutatja, de ezektõl sok tekintetben el-
tér. Elfogadott az a nézet, hogy a finn-
ugor nyelveknek önálló ága. Három fõ
nyelvjárása: északi, keleti és déli. Ezek
külön nyelveknek tekinthetõk. Haszná-
latos még a norvég-lapp, orosz-lapp,
svéd-lapp elnevezés, azonban ez félre-
vezetõ. A nyelvjárások ugyanis nem kö-
vetik az államhatárokat. Északi nyelvjá-
rást beszélnek Észak-Norvégiában,
Észak-Svédországban és Észak-Finnor-
szágban; keletit a Kola félszigeten és
Finnországban a Sevettijärvi-tó környé-
kén, valamint Norvégiában Varangerban;
déli nyelvjárást Svédországban és Nor-
végiában.

2. A mintegy 33 ezer lappból 18 ezer
ismeri a nyelvet. Norvégia 19 ezer (10,5
ezer beszélõ), Svédország 7,5 ezer
(5000), Finnország 4,4 ezer (2200), volt
Szovjetunió 2 ezer (1000). A beszélõk
száma rohamosan csökkent a század
második harmadában. Az idõközben
megszer-vezett anyanyelvi oktatás, a lapp
nyelvû rádió és televízió megállította ezt
a folyamatot.

3. Hangsúly az elsõ szótagon van. Mind
a magánhangzók, mind a mássalhang-
zók lehetnek rövidek, hosszúak és túl-
hosszúak. Ismeri a fokváltakozást (tõ-
hangváltást). Mintegy 30 fokváltakozási
típus van, s ez a gyakorlatban sok száz
kategóriát jelent. A fõnévnek egyes-,
kettes- és többesszáma van. A töb-
besszám jele nyelvjárásonként más és
más . Lehet -t, -k, -h, a keletiben pedig jel
nélküli fokváltással: guolli-guolik/guolit/
guolih ‘hal - halak', keleti: kull - kúl, ‘hal
- halak'. Van birtokos személyragozás:
a¢¢e – atya, a¢¢am – atyám, a¢¢ad –
atyád, a¢¢amek – atyánk, a¢¢adek – atyá-
tok, de idegen hatásra egyes nyelvjárás-
okban nem használják (mu a¢¢e – enyém
atya). Az igei személyragok – akár a ma-
gyarban – azonos eredetûek a személy-
ragokkal (gulam – gulat ‘hallom – hal-

LAPPISHLAPP
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TAAZA RÁÁMMÁT

uánihis maainâs Ilona Kutas                                                                                    äijihsân
jurgâlâm aanaarsämikielân Ilmari Mattus

Kielâi imâšlâš maailm kavnâm lii elimân stuorrâ tubdâmuš. Suijâ taas šoodâi
peerâmadduin. Eeniee¢i, teologia professor, haldâšij käävcinubáloh kiellâd. Kiellâ já
osko  láin  sunjin  uáli tergâdeh. Sun ij puáhtám máttáátti¥ munjin saksa-, hebrea-,
puola-, ijge engâlskielâ tanen, ko lijjim talle eskân vii¥â ihásâš, ko sun jaamij. Mun
tuubdâm kostnii jie¢¢ân geenijn, et ferttiim kuorrâ¥ suu luodâid.

Kirjerájuvuolgâttâskode jesânin viettim oho Osloost. Riggá já mielâkiddiivâš piäiválii
ohjelm mana mun ain toommim maasâd hooteelviistán vietti¥ ohtuunis ehidijd u¥¥a
ustevijnân, engâlslâš – taa£â kyevtkiellâg ráámmáttáin.

Lijjim kavnâm ton ijjâpeevdi alne vuossâmuu peeivi, ko lävkkejim siisâ hooteelviistán,
mii lâi muu päikki oho ääigi.

Vaarrâ lii táválâš tääpi, et hooteelviistijn kristâliijn enâmijn ráámmát lii väridum kyesi
kevâttâssân. Kuâhtájim táám vyevi vuossâmuu keerdi elimistân tääbbin Osloost. Tuom
ráámmát kavnâm macâttij miellâsân še muštooid pärnivuo¥âstân. Protestanttâpaapâ
nieidân já pappâlist aassâm kee£ild, ain kutnubálov ihásii räi, must lâi vyehin eelli¥
kirhoost já luuhâd ráámmát. Kuittâggin kuulmâlov ihán jiem lam ubâ toollâmgin
ráámmát kie¥âst.

Stuorrâ kišto aalgij. Luuhim engâlskielâsii palsta siij¥ost já verdidim ton tárukielâsii
paalstan já tolebáá ráámmáttubdâmuš iššeen keevtin algim iberdi¥ teevstâ já
tárukielâsiijd saanijd, moh lijjii siämmáá ääigi algâalgâlávt engâlskielâliih já saksakielâliih.

Peivi peeivild aldanáin Ráámmáttáin ain pyerebin ustevin. Algim poollâ¥ aldaneijee
iäránem tast.

Kuu¥âd peeivi tubdim stuorrâ haalu juátki¥ kišto meid pääihist.
Pettim ton tiet suáládi¥ Ráámmát.
Majemuu eehid luuhâm mana pakkajim ton laavkân. Mutâ ko ¢askâdim ¢uovâ, jiem

puáhtám nohádi¥. Sevnâdâsâst fakšuustellim laavhâ mast lâi ustevân. Tuárru valdâšij
uáiván siste.

Táát taištâlem luptij ¢uávuvááid ko¢¢âmušâid:
– Maht sovâtti¢¢im, et lijjim paapâ nieidâ já suolâ siämmáááigásáávt?
– Lasseen lâi ¢aallum táám Ráámmáttân kuovttijn fiijnâ kieláin: "Tun jieh koolgâ

suáládi¥!"
– Maid äijihân e¥â¢¢ij, jis sun tiä¥á¢¢ij et suu párnáápáárnáš lii suáládâm taa£â

Ráámmát?
Smietâdâm, et tij pyehtivette¥ jurdâ¢¢id mainâs loopâ!
I¥edist valdim Ráámmát lavhâstân, pieijim ton maasâd ijjâpeevdi oolâ já lavkkâ

kie¥âstân já stuorrâ kuálkkivuotâ váimustân kuo¥¥im viste.
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many scholars suppose that they adopted
this language through contact.

5. Earliest records in Swedish-Lapp
(ABC book 1619, 1638). The missionary
Laestadius formed the written northern
dialect with southern features in the 1840.
Grammar book (1856) and dictionary
(1881) by Friis in the northern dialect. His
norms remained valid until the 1920s of
the 20th century. The orthography drawn
up in the 1920s has remained with some
modification until today. The East-Lapp
language has records from the 19th cen-
tury (Matheus' Evangelium 1878, 1884),
political works and school books from
the 1930s.

lod'). A melléknevet jelzõként nem ra-
gozza. A melléknév középfokának kép-
zõje -b vagy -bbo: nuorra - nuorab ‘fiatal
– fiatalabb'.

4. Szókincsének nagy része finnugor
eredetû. Zömében megtaláljuk azokat a
germán, balti és szláv elemeket, ame-
lyek a balti-finn nyelvekben is megvan-
nak. Számos szó eredete azonban isme-
retlen. Emiatt, és mert a lappok ember-
tanilag is erõsen különböznek a finnugor
népektõl, többen arra a következtetésre
jutottak, hogy a lappok nyelvcsere útján
jutottak nyelvükhöz. Sajnovits János je-
zsuita szerzetes1768-ban Észak-Norvé-
giába utazott, hogy Vardöben megfigyel-
je a Vénusz elvonulását a a Nap elõtt. Már
korábban értesült a magyar és a lapp
hasonlóságról, ezért hosszú útja során
kereste az alkalmat arra, hogy kapcsola-
tot létesítsen a lappokkal. Visszatérte
után, 1770-ben adta ki Koppenhágában
Demonstratio Idioma Ungarorum et
Lapponum idem esse (Annak bemutatá-
sa, hogy a magyar és a lapp nyelv azo-
nos) címû mûvét. Sajnovits megállapítá-
sainak nagy része ma is helyesnek te-
kinthetõ.

Meg kell említeni a lappok népzenéjét,
melynek jellemzõi az archaikus öfokú
dallamszerkezet, a személyre szóló dal-
lam és szöveg, valamint a torokhangú
éneklés. Ez utóbbira példát csak az
ainóknál és egyes észak-amerikai indián
törzseknél találunk. Hangszeres zenéjük
egészen a legutóbbi idõkig (1980-as
évek) nem volt.

5. Legrégibb emlékei az északi és déli
nyelvjárásokat összekötõ svédországi
lapp nyelvnek vannak. Az elsõ nyomta-
tott mûvek ABC-s könyv (1619 és 1638),
Manuala Lapponicum (1648 és 1669),
Katekizmus 1667. Az 1840-es években
alakította ki Laestadius svéd-lapp lel-
kész- hittérítõ az északi írott nyelvet,
melyben déli elemek is helyet kaptak. Az
elsõ északi nyelvjáráson írott katekiz-
mus 1728-ban jelent meg Koppenhágá-
ban. Fontos állomása az északi (norvég-
lapp) nyelv egységesülésének a Friis féle

LAPPISHLAPP
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nyelvtan (1856) és szótár (1881). Ennek
normái egészen a XX. század második
évtizedéig érvényben voltak. A 20-as
években kidolgozott helyesírás elvei mind
a mai napig érvényesek, csak a 80-as
években hajtottak végre némi módosí-
tást. Ennek célja az észak-norvégiai,
észak-svéd-országi egységes helyesírás
megteremtése volt. A déli lapp nyelvjá-
rás írott normáit az utóbbi évtizedben
dolgozták ki. A keleti (orosz-lapp) nyelv-
járás írási hagyományai sem régiek.
Kildini Máté evangéliuma 1878 és 1884,
mindkettõ cirill írással készült. 1930 után
több politikai mû és tankönyv jelent meg.
Az írott nyelv azonban nem terjedt el,
hiszen a mintegy 1000 lelket számláló
lapp anyanyelvû lakosság óriási terüle-
ten szétszóródva, idegen (orosz, zürjén)
környezetben él, ezenkívül a kolai lapp
maga is három nyelvjárásra szakad.

A lappoknak mintegy 10%-a él rén-
szarvastenyésztésbõl (pásztorkodásból),
többségük gyûjtögetõ, halász-vadász
életmódot folytatott a legutóbbi idõkig.
Ma sokan az iparban helyezkedtek el
(halfeldolgozás), halászhajókra szerzõd-
tek és mezõgazdasággal párosult kétla-
kiságban élnek.

keleti/eastern
1 eht 2 kuht 3 kolm 4 n'el'j 5 vidd 6 kudd 7 kizem 8 kahs 9 ahs 10 log'g 100 ¢ud'd

északi/northern
1 okta 2 guokte 3 golmba 4 njeallje 5 vihtta 6 guhtta 7 ¢ieh¢¢a 8 gavci 9 ovci 10 logi

100 ¢uohti

déli/southern
1 akte 2 gök'te 3 gulme 4 nieljie 5 vijte 6 guvte 7 ¢ij¢e 8 gákcie 9 ukcie 10 lukkie

100 ¢uödie

LAPPISHLAPP
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1. Finnugor nyelv, a balti-finn nyelvek
(karjalai, észt, liv, vót, izsóri, vepsze) cso-
portjának tagja. A magyar után a legna-
gyobb finnugor nyelv. A finnugor nyelv-
családon belül a balti-finn nyelvek a ma-
gyar legtávolabbi rokonai.

2. 5,6 millió körüli beszélô. Finnország
5 millió lakójából 7% svéd anyanyelvû,
Szovjetunió 80 ezer finn nemzetiségû,
ebbôl 40 ezer finnül beszélô. Svédország
(eredetileg Norrbotten tartományban, ma
azonban kolóniák a nagyobb városok-
ban) Norvégia, (Finnmark tartományban
úgynevezett kvének), tengerentúl 0,5 mil-
lió fölött.

3. Közös vonásai a magyarral: hang-
súly az elsô szótagon, hosszú és rövid
mássalhangzók, ragok és képzôk hang-
rendi illeszkedése, birtokos személyra-
gozás, névutók személyragozása, szám-
nevek után egyes szám. Eltérô vonások:
bonyolult tôhangváltások (fokváltás), a
melléknév egyeztetése a fônévvel, nincs
"tárgyas-tárgyatlan" igeragozás.

4. A szókincs alaprétegét a mintegy
1000 finnugor eredetû gyökszó alkotja,
melyek nagy része a magyarban is meg-
van (käsi - ‘kéz', vesi - ‘víz', pää - ‘fô/fej',
veri - ‘vér', mennä ‘menni', me - ‘mi', te -
‘ti' stb). Sokat kölcsönzött a skandináv-
ból, a balti nyelvekbôl és kisebb mérték-
ben az oroszból.

5. A feljegyzések a XV. századból el-
vesztek. Az elsô nyomtatott könyvek
Agricola (1510-1557), Turku elsô luthe-
ránus püspökének tevékenysége nyo-
mán jelentek meg (ABC 1543, imakönyv
1544, Újszövetség 1548). Az irodalmi
nyelv alapja 300 éven át Turku nyelvjárá-
sa volt Lönnrot 1835-ben kiadta a Kale-
valát. Ezt követôen mind több keleti nyelv-
járási vonás került az irodalmi nyelvbe. A
finn másodrangú szerepet töltött be a
svéd közigazgatási nyelv mellett. 1919
óta államnyelv a svéd mellett.

FINN

1.Finno-Ugric, member of the Balto-
Finnic group (Karelian, Estonian,
Livonian, Vote, Ingrian, Vepse). The sec-
ond most widely spoken Finno-Ugric lan-
guage after Hungarian. Within the fam-
ily, Hungarian is farthest from the Balto-
Finnic group.

2. Around 5,6 million speakers. Fin-
land 5 million inhabitants (7% Swedish
speakers), UdSSR 80 thousand Finns
(50% speakers), Sweden (originally in
Norrbotten province, now in colonies in
larger towns), Norway (in the province of
Finnmark or Evens), over than 0.5 mil-
lions overseas.

3. Common features with Hungarian
are: stress on the first syllable, long and
short vowels and consonants, vowel har-
mony, possessive suffixation, personal
suffixation of postpositions, singular af-
ter cardinals. Differences: complicated
changes in the root (alternation of gradu-
ation), agreement between adjectives
and nouns, and intransitive conjugation
of verbs.

4. The base of the vocabulary is about
1000 roots of Finno-Ugric origin, most of
them known to Hungarian. Borrowings
from the Scandinavian, Baltic and to a
lesser degree from Russian languages.

5. First (missing) records from the 15th
century. First printed books from Mikael
Agricola, the first Lutheran bishop of
Turku (ABC book 1543, Prayer Book 1544,
New Testament 1548), based on the dia-
lect of Turku. 300 years later, after
Lönnrot published the Kalevala, eastern
features came into the literary languages.
Finnish had subordinate role after to the
administration language Swedish. Since
1919 official status given Finnish (along
with Swedish).

FINNISH

1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän
8 kahdeksan 9 yhdeksän 10 kymmenen 100 sata
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NORJALAINEN RAAMATTU

lyhyt kertomus Ilona Kutas                                                                                  isoisalleni
kaantanyt suomeksi Yrjö Qvarnberg

Kielten ihmeellisen maailman löytäminen on elämäni suuri kokemus. Aihe tähän
syntyi perhejuurista. Äidinisäni, teologian professori, hallitsi kahdeksaatoista kieltä.
Kieli ja uskonto olivat hyvin tärkeitä hänelle. Han ei voinut opettaa minulle saksaa,
hepreaa, puolaa eikä englantia, koska minä olin vasta viiden vanha, kun hän kuoli. Minä
tunnen jossain geeneissäni, että minun on seurattava hänen jalanjälkiään.

Kirjastolähetystön jäsenenä vietin viikon Oslossa. Rikkaan ja mielenkiintoisen päivit-
täisen ohjelman jälkeen minä aina kiiruhdin takaisin hotellihuoneeseeni viettämään
yksinäisiä iltoja uuden ystäväni, englantilais-norjalaisen kaksikielisen Raamatun kans-
sa.

Olin löytänyt sen yöpöydältä ensimmäisenä päivänä, kun astuin sisään hotellihuo-
neeseen, joka oli kotini viikon ajan.

Ehkä on yleistä, että hotellihuoneissa kristillisissä maissa raamattu on varattu vieraan
käyttöön. Koin tämän tavan ensimmäistä kertaa ellämässäni täällä Oslossa. Tuon
raamatun löytäminen palautti mieleeni myös muistoja lapsuudestani. Protestanttipapin
tyttärenä ja elettyäni pappilassa aina kuudentoista ikään minulla oli tapana käydä
kirkossa ja lukea raamattua. Kuitenkaan kolmeenkymmeneen vuoteen elämässäni en
ollut edes pitänyt raamattua kädessäni.

Suuri kisa alkoi. Luin englanninkielisen palstan sivulta ja vertasin sitä norjankieliseen
palstaan, ja aikaisemman raamatun tietämykseni avulla aloin ymmärtää tekstiä ja
norjankielisiä sanoja, jotka olivat samaan aikaan alkuperältään englanninkielisiä ja
saksankielisiä.

Päivä päivältä Raamattu ja minä tulimme yhä läheisimmiksi ystäviksi. Aloin pelätä
tulevaa eroa siitä.

Kuudentena päivänä tunsin suurta halua jatkaa kisaa kotona myös.
Päätin sen tähden varastaa Raamatun.
Pakkasin sen laukkuuni viimeisenä iltana luettuani sitä. Mutta sammutettuani valon

en voinut nukahtaa. Pimeydessä tarkkailin suljettua laukkua, jossa oli ystäväni. Taisto
vallitsi päässäni.

Tämä taistelu nosti seuraavat kysymykset:
– Kuinka sovittaisin, että olin papin tytär ja varas samanaikaisesti?
– Lisäksi oli kirjoitettu tähän Raamattuun kahdella hienolla
kielellä: “Sinun ei pidä varastaman!”
– Mitä isoisäni sanoisi, jos hän tietäisi hänen lapsenlapsensa varastaneen norjalalaisen

Raamatun?
Ajattelen teidan voivanne kuvitella kertomuksen lopun!
Aamulla otin Raamatun laukustani, laitoin sen takaisin yöpöydälle ja laukku kädessä-

ni ja suuri tyyneys sydämmessäni jätin huoneen.

SUOMALAINEN
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1. Finnugor, balti-finn nyelv, igen szo-
ros rokonságban áll a finnel. Három nyelv-
járása van.

2. Számuk 146 ezer, ebbõl 93 ezer
beszélõ (63%). A Karéliában 68 ezren
élnek (a lakosság 12%-a). A XIII. század-
ban kivándorlás északra a Jeges-tenge-
rig. Az Orosz SZSZK-ban (Kalinin,
Novgorod) a XVII. században elvándorolt
karélok leszármazottai élnek, körülbelül
60 ezer fõ. Beszélik még a nyelvet Fin-
nországban, de ezt a finn nyelvjárásának
tekintik.

3. lásd Finn 3.
4.Tekintélyes mennyiségû orosz szót

vett át, egyébként lásd Finn 4.
5. Elsõ feljegyzés egy villámlás elleni

varázsima a XIII. századból. A XIII. szá-
zadtól szerény vallásos irodalom. 1786-
89-ben megjelenik a Pallas féle szótár
(300 szó), 1820-ban a Máté evangélium,
1835-ben Lönnrot karél nyelvterületen
gyûjtött anyaga a késõbbi Kalevalához.
1920 és 1940 között mintegy 250 kisebb
eredeti karél mûvet adnak ki. Az utóbbi
50 évben csak tudományos mûvek lát-
nak napvilágot a nyelvrõl. Ma irodalom
nélküli népnyelv. A cirill mellett elterjedt
a latin irás is.

1. Finno-Ugric, Balto-Finnic language,
very close to Finnish. There are three
dialects.

2. 146,000 Karelians, 93,000 speak-
ers (63%). Karelia  86,000 (12% of total
population). Karelians migrated to the
north (Arctic Ocean) in the 13th century.
Descendants (60,000) of in the 17th cen-
tury Karelins emigrants in Russian SSR
(Kalinin, Novgorod). Karelians live in Fin-
land too.

3-4. See Finnish 3-4. More borrowings
from Russian than in Finnish.

5. First records from the 13th century.
Religious literature from the 16th cen-
tury. Vocabulary 1786-89, Gospel of St
Mathew 1820. In 1835 Lönnrot published
his collections from Karelian territory
(chapters of his later published Kalevala).
From 1920 to 1940 about 250 original
works published. Since then used as a
demotic Cyrillic and Latin script.

KARJALAI/KARÉL KARELIAN

1. üksi 2 kakši 3 kolme 4 nel’l’ä 5 viiz’i 6 kuw£i 7 šei¢¢imen
8 kahekšän 9 ühekšän 10 kümmenen 100 šada
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NORJALAINE BIBLII

Novellu. Ilona Kutas.                                                                                Diedjol nimitetty
Kiändi karjalan kielel Olga Mishina.

Kaikis suurembi cuudu minun elaigas on avuandu cudesnoidu kieliin muailmua.
Mindähbo muga rodiehes - tädä voibi eccie meijän perehes: minun diedjoi muaman
puoles oli teologian professoru i pagizi kaheksantostu kielel. Kieli i uskondu oldih
vaznoid häneh niskoi. Häi ei ehtinyh opastua minuu saksab, ivritan, pol‘skan daigi
angliiskoin kielel: minul oli vai viizi vuottu, konzu häi kuoli. Tol‘ko vai cusvuiju: minul
geenois gu ollou, sto voizimbo mennä hänen dorogua myö.

Minä olin biblioteekarien delegatsijas, i yhten nedälin puutui eliä Oslos.Programmat
oldih interesnoid i tävvet, kuundelimizien jälgeh minä kiirehtin kodih, gostindutalon
pertih viettämäh yksinäh ildua uvven druugan kel – anglo-norvezskoin kaksi-kieliizen
Biblien kel. Kniigan minä lövvin yöpövväl enzipäiväl, vaste tulduu komnattah, kudai
rodih nedälikse minun eländykohtannu.

Pravoslavnoin ristikanzoin mualois, voibo olla, mugagi on zavodittu: gostil taritah
Bibliedy, minä enzikerdua nenga olin vastattu sie, Oslos.

Biblija kiändi minuu omah lapsuusaigah. Ollessaan kalvinistan papin tyttärenny,
minä kuudeksahtostu vuodessah elin pappilas, kävyin kirikköh i luvin Bibliedy. Sen
jälles minul ei puuttunuh käzih se Kniigoin Kniigu juuri kolmekymmen vuottu.

Algui suuri kiza. Minä luvin angliiskoin palstan Bibliedy, verratin sen norvezskoin
palstan kel i endizien biblioloin tiedämizien avulleh rubein ellendelemäh tekstua i
sevoitettuloi anglo-saksoin i norvezskoin kielizii sanoi.

Päivy päivin meijän tuttavundu Biblien kel jätkui. Minul jo ei himoitannuh eroittua
icespäi tädä kniigua. Kuvvendel päiväl minul tuli mieleh jätkua tädä kizua omas kois.

Minä ressin varrastua Biblien.
Jälgimäizel illal luvin kodvaizen i panin sen cemodanah. Sammutin tulen, no uinota

en voinnuh. Pimies pertis minun silmät kacottih cemodanah päi, kudamah oli salvattu
kniigu. Ice kaiken aigua duumaicin, ecin vastustu kyzyndöil:

– Papin tytär i varrastai. Kuibo sovitanneh yhtes olles?
– Täs, minun Biblies, on kirjutettu kahtel kaunehel kielel: “Älä varrasta!”
– Midäbo sanos diedjoi, konzubo tiijustas, sto hänen vunukkaine varrasti Biblien?
Duumaicen, ei ole jygei arvata loppuu täl istorial.
Huondeksel minä otin Biblien cemodanas, panin sen järilleh yöpövväl, i cemodanu

käis, hillju tyynistys sydämes jätin komnattaizen.

KARJALAINE
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1. Finnugor nyelv, a livvel és a vóttal
alkotja a balti-finn nyelvek délnyugati
ágát. Két fõ nyelvjárása az északi és a
déli.

2. Az 1 millió észt nemzetiségû több-
sége Észtországban él, 46 ezer a volt
Szovjetunió más területén, 26 ezer Svéd-
országban, 70 ezer Kanadában.

3. Hasonló a finnhez, de attól több
tekintetben különbözik. A magánhang-
zók lehetnek rövidek, hosszúak és túl
hosszúak, az irodalmi nyelv nem ismeri a
magánhangzó-illeszkedést és hiányzik a
birtokos személyragozás.

4. A szavak hangalakja általában rövi-
debb, mint a finnben (számnevek!).
Egyébként lásd a finnre vonatkozókat.

5. Az elsõ irott emlékek (imák) 1524-
28-ból származnak, katekizmus 1535-
bõl. Az irodalmi nyelvben mind a déli,
mind pedig az északi jellegzetességek
megtalálhatók. Hivatalos nyelv az Észt
Köztársaságban 1919-tõl 1940-ig. 1989-
ig másodrangú szerepet játszott az orosz
mellett. Ma ismét hivatalos nyelv Észtor-
szágban.

1. Finno-Ugric; together with Livonian
and Vote makes up the south-western
group of the Balto-Finnic branch. Two
main dialects: southern and northern.

2. 1 million speakers, most of them in
Estonia, 46,000 in Russia and in former
USSR, 26,000 in Sweden and 70,000 in
Canada.

3. Close to Finnish but vowels in Esto-
nian can be short, long or over-long,
vowel harmony and possessive suffixa-
tion are missing.

4. The words are usually shorter than
in Finnish (cardinals!) otherwise see the
chapter on Finnish.

5. First records from 1524-28 (prayers),
catechism from 1535. Modern literary
language based on a synthesis of the two
main dialects. Official status from 1919
to 1940 in Estonian Republic. Secondary
role to Russian but regained official sta-
tus in Estonian Republic in 1989.

ÉSZT ESTONIAN

1 üks 2 kaks 3 kolm 4 neli 5 viis 6 kuus 7 seitse
 8 kaheksa 9 üheksa 10 kümme 100 sada
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NORRA PIIBEL

Novell, kirjutanud: Ilona Kutas                                             Minu vanaisale
Eesti keelde tõlkinud Mati Hint

Üks minu elu suurimaid elamusi on keelte imepärase maailma avastamine, milleni
mind juhtis mu perekonnalugu. Mu emapoolne vanaisa, usuteaduse professor, oskas
kaheksatteist keelt. Nii keel kui ka usk olid talle väga tähtsad. Ta ei saanud mulle
õpetada saksa, heebrea, poola või inglise keelt, sest ma olin alles viieaastane, kui ta
sure. Aga ma tunnen kuskil oma geenides, et ma pean astuma tema jälgedes.

Ühe raamatukogu delegatsiooni liikmena veetsin kord nädala Oslos. Pärast rikast ja
huvitavat päevakava jooksin ma alati tagasi oma hotellituppa, et veeta üksildasi õhtuid
oma uue sõbraga - inglise-norra kakskeelse piibliga.

Ma olin avastanud selle oma öölaual kohe esimesel päeval, kui ma astusin hotellituppa,
mis oli terve nädala mu koduks.

Võib-olla on kristlikes maades päris tavaline, et hotellitubades on piibel külaliste
käsutuses. Mina puutusin sellega esimest korda elus kokku seal Oslos. Avastasin, et
piibel tuletas mulle meelde lapsepõlvemälestusi. Protestantliku kirikuõpetaja tütrena,
kes kuueteistkümnenda eluaastani elas kiriklas, olin ma harjunud käima kirikus ja
lugema piiblit. Ja siiski polnud ma järgneva kolmekümne aasta kestel hoidnud piiblit
isegi käes.

Algas suur mäng. Ma lugesin leheküljelt ingliskeelse veeru, võrdlesin seda
norrakeelsega ja, toetudes oma varasemale piibli tundmisele, hakkasin korraga aru
saama nii piiblitekstist kui ka inglise-saksa segu moodi norra sõnadest.

Päev-päevalt saime piibliga üha lähedasemateks sõpradeks. Hakkasin kartma
lähenevat lahkuminekut oma sõbrast. Kuuendal päeval tundsin sügavat soovi jätkata
seda mängu ka kodus.

Seepärast otsustasin piibli varastada.
Pakkisin piibli oma reisikotti viimasel õhtul, selle järel kui olin seda lugenud. Kuid kui

olin tule kustutanud, ei saanud ma und. Suletud silmadega vaatasin pimeduses oma
pakitud reisikotti, milles oli mu sõber.

Mu peas kees võitlus, mis sundis mind vastama järgmistele küsimustele:
– Kuidas saan ma olla ühel ajal kirikuõpetaja tütar ja varas?
– Enamgi veel, piiblis oli ju kahes ilusas keeles kirjutatud: ”Sina ei pea mitte

varastama!”
– Mida ütleks mu vanaisa, kui ta teaks, et tema tütretütar on varastanud norra piibli?
Arvatavasti võite te kujutleda selle loo lõppu!
Hommikul võtsin piibli oma reisikotist välja, panin tagasi öölauale ja, reisikott käes,

lahkusin suure südamerahuga oma toast.

EESTI
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1. Finnugor nyelv, a votjákkal együtt
alkotja a finnugor nyelvek permi ágát. Fõ
nyelvjárásai a zürjén és a permják. A
permjáknak önálló irodalmi sztenderdje
van.

2. 475 ezer zürjén és premják nem-
zetiségi közül 400 ezer (84%) beszéli a
nyelvet. A zürjének többsége a Komi
ASZSZK-ban él, 322 ezer, a lakosság
30%-a. A permjákokat a Permják nem-
zetiségi körzetben találjuk, és az Orosz-
ország Permi területén. Számuk 153 ezer,
a lakosság 56%-a. Élnek még Perm és
Arhangelszk vidékén, továbbá a Kola fél-
szigeten, Szibériában a Hanti-Manysi
nemzetiségi körzetben.

3. A hangsúly a votjáktól eltérõen rend-
szerint az elsõ szótagon van.

4. Kezdetben a Szent István permi
püspök általá alkotott „abur” betûkkel
irták. Késõbb a cirill írásra tértek át. 1932-
39 között a latin abc-t használták. Az elsõ
nyomtatott könyv Máté evangéliuma
(1823).

KOMI - PERMJÁK/ZÜRJÉN

1. Finno-Ugric, together with Votyak
makes up the Permian branch of the
Finno-Ugric languages. (See Votyak). Two
main dialects: Zyrian and Permyak. Each
having its own literary standard.

2. 475,000 Zyrians and Permyaks of
which 400,000 speakers (84%). Komi
ASSR 322,000 (30% of population),
Permyak National Territory 153,000 (56%
of population). Speakers in other parts of
Perm and in the environs of Archangelsk,
Kola Peninsula, Siberia.

3. Stress usually on the first syllable,
otherwise see Votyak 3. and 4.

4. Earliest recorded Finno-Ugric lan-
guage (14th century) after Hungarian,
initially with its own ’Abur’ alphabet cre-
ated by St Stephan of Perm, later in
Cyrillic script. First printed book Gospel
of St Matthew 1823.

KOMI - PERMYAK

1 etik 2 kik 3 kujim 4 nol  5 vit 6 kvajt 7 sizim 8 kekjamis 9 ekmis 10 das 100 so
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1. Finno-Ugric; along with Zyrian and
its dialect, Permyak Votyak make up the
Permian-Finnic branch. These three lan-
guages are very closely related to each
other.

2. Of 710,000 Votyaks, 590,000 (82%)
are speakers. Most of them in Votyak ASR
(41% of population). Votyak populations
in Bashkir, Tatar, Cheremiss ASRs and in
Russian towns Gorki, Kirov, Sverdlovsk.
The Bessermans in the north are Votyak
speaking Tatars (10,000).

3. Agglutinative structure. No vowel
harmony, stress on the last syllable. 15
cases, possessive suffixes.

4. Around 80% of vocabulary is com-
mon with Zyrian. Borrowings from Turkic,
Iranian and Russian.

5. Texts from the 18th century. Until
I.W.W. over 100 books were published in
Votyak. In Udmurt ASR it has official sta-
tus to Russian. Cyrillic script.

VOTYAK/UDMURT

1. A zürjénnel együtt alkotja a finnugor
nyelvek permi ágát. Újabban a zürjén
egyik nyelvjárását, a permjákot külön
nyelvnek tekintik. E három nyelv rokon-
sága igen közeli.

2. A 710 ezer votják nemzetiségû kö-
zül 590 ezer (81%) beszéli a nyelvet.
Többségük az Udmurt ASZSZK-ban él,
ahol a lakosság 40%-át teszik ki. Laknak
még a Baskir, Tatár, Mari ASZSZK-ban,
és Gorkij, Kirov, Szverdlovszk városok-
ban. A tatár eredetû beszermánok (10
ezer fõ) is votjákul beszélnek.

3. A hangsúly rendszerint az utolsó
szótagon van, nincs magánhangzó-illesz-
kedés. A fõnévnek 15 esete van. Ismeri a
birtokos személyragozást.

4. Szókincsének mintegy 80%-a közös
a zürjénével. Ennek ellenére kölcsönös
megértés nem mindig jön létre a külön-
válás (IX-X. század) óta bekövetkezett
hangváltozások miatt. Számos rag is erõ-
sen különbözik az egyes permi nyelvek-
ben. A finn ág nyelvei közül a permiek
mutatják a legtöbb hasonlóságot az ugor
nyelvekhez. A közös eredetû szavak mel-
lett számos hasonló képzõt is találunk.
Votják-magyar példákon bemutatva:
todni - ‘tudni’, toditni - ‘tudatni’, vurni -
‘varrni’, vuris - ‘varrás’, ¢il`i-val`i - ‘csillog
- villog’, lobalni – ‘lebegni’ stb. Tekinté-
lyes mennyiségû szót vett át a török és az
iráni nyelvekbõl, valamint az oroszból.
Gyakran ugyanazokat, amelyek a ma-
gyarba is bekerültek, pl.: sur – ‘sör’ (irá-
ni), surlo – ‘sarló’ (török), me£a – ‘mezs-
gye’ (szláv).

5. Az elsõ összefüggõ szöveg, nyelvtan
és szógyûjtemény a XVIII. századból szár-
mazik. A XIX. század elsõ felében, a hit-
térítés idején vallásos tárgyú mûvek íród-
tak. Az I. világháborúig mintegy 100 könyv
jelent meg. A köztársaságban hivatalos
nyelv az orosz mellett. Cirill betûkkel
írják.

VOTJÁK/UDMURT

1 odig 2 kik 3 kujin 4 nil 5 vit 6 kvat 7 sizim 8 tamis 9 ukmis 10 das 100 su
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1. A finnugor nyelvek ugor ágába tar-
tozik. Legközelebbi rokonai a két obi-
ugor nyelv, a vogul (manysi) és az osztják
(hanti).

2. 15 millió magyar anyanyelvût tarta-
nak számon. Magyarország 10 millió,
Románia 2 millió, Szlovákia 700 ezer,
Jugoszlávia 500 ezer, Ukrajna 170 ezer,
kolóniák Amerikában.

3. A hangsúly az elsô szótagon van,
rövid és hosszú magánhangzók, magán-
hangzó-illeszkedés jellemzi. Ragozó
nyelv. 15 eset van (az akadémiai nyelvtan
szerint 28), igeragozása határozott és
határozatlan (tárgyas-tárgyatlan).

4. A szókincs legôsibb rétege finnugor
eredetû, egyúttal ez a szókincs legaktí-
vabb része. Folyó szövegben a finnugor
szavak aránya eléri a 70–90%-ot. Az iráni
eredetû szavak egy része finnugor kori
átvétel (hét, száz, méz), mások a magyar
nyelv önálló életében kerültek a szó-
készletbe (asszony, híd, áru, tej, tehén).
Évszázadokon át tartott a magyarság kap-
csolata a török népekkel, ennek emléke
számos magyarrá lett török szó (sarló,
szôlô, bor, búza, árpa, gyümölcs, alma,
borjú, ökör, térd, gyomor, gyermek...).
Jelentôs a szláv (pince, pad, asztal, ud-
var, kemence, padlás, szoba, ebéd,
uzsonna, vacsora, kereszt, oszlop, cö-
löp...), valamint a latin eredetû szavak
száma (templom, orgona, diktál, kártya,
tábla, palánta, petrezselyem...). Sok a
belsô képzésû és az ismeretlen eredetû
szó.

5. Elsô összefüggô nyelvemlék az un.
Halotti beszéd a XIII. századból. Bibliai
részletek a XV. századból, az elsô teljes
Biblia 1590-ben látott napvilágot Károlyi
Gáspár fordításában. A XVIII. század vé-
gén nyelvújítás. 1876-ig a latin volt a
hivatalos nyelv.

MAGYAR

1. Finno-Ugric, together with Ob-Ugrian
languages (Vogul and Ostyak), Hungar-
ian makes up the Ugric branch.

2. 15 m speakers. Hungary 10 m, Ru-
mania 2 m, Slovakia 700,000, Yugosla-
via 500,000, Ukraine 170,000, colonies
in America.

3. Stress on the first syllable, short and
long sounds, vowel harmony. Agglutina-
tive structure. 15 cases (according to the
Academy grammar 28) by suffixation,
determined and undetermined conjuga-
tion (Látom a házat ‘I see the house’;
Látok egy házat ‘I see a house’; Látlak ‘I
see you’).

4. Basic vocabulary of Finno-Ugric ori-
gin, borrowings from Iranian, Turkic, the
Slavonic languages and from Latin. Nu-
merous endogenous words and words of
unknown origin.

5. First text from the 13th century, first
complete Bible translation 1590. Lan-
guage reform in the late 18th century.

HUNGARIAN

1 egy 2 kettô/két 3 három 4 négy 5 öt 6 hat 7 hét 8 nyolc 9 kilenc 10 tíz 100 száz
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A NORVÉG BIBLIA

novella, írta Kutas Ilona                                                                               nagyapámnak
magyarra fordította Martinovits Jánosné

Életem egyik nagy élménye a nyelvek csodálatos világának felfedezése. Családi
eredetû az indíttatás: anyai nagyapám teológiai professzor volt, és tizennyolc nyelven
beszélt. A nyelv és a vallás igen fontos volt számára. Engem sajnos nem tudott
megtanítani németre, héberre, lengyelre, vagy angolra, mert ötéves voltam, amikor
meghalt. Csak a génjeimben érzem valahol, hogy az ô útján kellene járnom.

Könyvtáros delegáció tagjaként egy hetet töltöttem Oslóban. A gazdag, érdekes
programok után minden nap siettem haza szállodai szobámba, hogy a magányos
estéket új barátom, egy angol-norvég kétnyelvû Biblia társaságában töltsem.

Az éjjeliszekrényen találtam elsô nap, mikor beléptem a szobámba, amely aztán egy
hétig az otthonom volt.

A keresztény országokban valószínû, hogy az a szokás, hogy Bibliával is ellátják a
vendégeket, én azonban ott, Oslóban találkoztam elôször ezzel a gyakorlattal. A
Bibliával való találkozás a gyermekkoromat is felidézte. Református papgyerekként
egészen tizenhatéves koromig a parókián éltem, templomba jártam és bibliaolvasó
ember voltam. Életem következô harminc évében aztán kezembe sem került a Könyvek
Könyve.

Elkezdôdött a nagy játszma. Elolvastam a Biblia angol hasábját, aztán összehason-
lítottam a norvég oldallal, és hajdani bibliaismeretem segítségével egyszerre kezdtem
el megérteni a szöveget és az angol-német keverék norvég szavakat.

Ahogy teltek a napok, a Biblia és én egyre szorosabb barátságba kerültünk. Kezdtem
félni a közelgô elválástól.

A hatodik napon úgy éreztem, hogy olyan jó lenne itthon is folytatni ezt a játékot.
Elhatároztam, hogy ellopom a Bibliát.
Utolsó este olvasás után beleraktam a bôröndömbe. Aztán eloltottam a villanyt, de

nem jött álom a szememre. A sötétben csak a bôröndöt néztem, ami a barátomat
rejtegette. Nagy harc dúlt a fejemben.

A csata a következô kérdéseket vetette fel:
– Tolvaj és paplány. Hogy egyeztessem össze magamban ezt a két dolgot?
– Itt van leírva ebben a Bibliában két szép nyelven is: „Ne lopj!”
– Mit szólna a nagyapám, ha megtudná, hogy az unokája ellopott egy Bibliát?
Gondolom, nem nehéz kitalálni a történet végét!
Reggel kivettem a bôröndbôl a Bibliát, visszatettem az éjjeliszekrényre, és kezemben

a bôrönddel, szívemben nagy nyugalommal kiléptem a szobából.

MAGYAR
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A székely vagy magyar rovásírás csak a
magyarok körében ismeretes. Hívják hún
írásnak is. A latin betûk átvétele után a
magyar rovásírás fejlõdése elakadt. Ez a
szövegpélda kísérlet a rovásírás meg-
újítására: a mai magyar helyesírás szol-
gál alapul, az írás pedig balról jobbra
halad, szemben a rovásírás hagyomá-
nyos jobbról balra haladó irányával.

A 175. oldalon közölt magyar nyelvû
novella, „A norvég biblia” rovásírásos át-
írását Németh Zsigmond készítette.

Old Hungarian or Szekler runic script
is only known among Hungarians. It is
also called hunic script. After taking over
Latin letter script, the development of
Hungarian script stopped. Based on cur-
rent Hungarian orthography, this sample
text is an attempt to renew runic script.
The direction of writing goes from left to
right as opposed to traditional right to
left direction of the runic script.

The Norwegian Bible short story in
Hungarian (page 175) is transliterated in
runic script by Zsigmond Németh.

MAGYAR (magyar rovásírással) HUNGARIAN (in old Hungarian runic script)

A rovásírás betûi és számjegyei e könyv szerint
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1. Finno-Ugric. There are 3 languages
in the Ugric division: Hungarian, Vogul/
Mansi and Ostyak/Hanti or Khanti. The
two latter form the Ob-Ugric group. 3
mutually unintelligible dialects: north-
ern, southern and eastern.

Their own name Hanti can be related
to Hungarian ‘had’ and Finnish ‘kunta’
(both mean ‘warrior troops’). Their name
Ostyak perhaps comes from As (Ob river)
and the Russian suffix -iak (-ian). Ostyaks
and Voguls are mentioned in the Russian
chronicles under the common name
Yugra or Ugra.

2. 19,000 Ostyaks, of which 15,000
speakers live east of the Urals, most in
the Hanti-Mansi National Okrug (523 sq.
km) and sporadically in Yamalo-Nenets
National Okrug and in the Tomsk region.
In our times the Ostyaks (and Voguls) do
not live in Europe but their former home-
land and their kinship with Finno-Ugric
peoples are grounds for classifying them
among the European peoples.

3. Stress usually on the first syllable.
Vowels long or short (not indicated in the
Cyrillic script). Singular, dual and plural,
3 cases. Possessive suffixes can express
the following relations: my dog, my two
dogs, my dogs, dog of the two of us, two
dogs of the two of us, dogs of the two of
us, our dog, our two dogs, our dogs (see
examples in the Hungarian text above).
Verbal conjugation expresses number
and person and the definiteness of the
object (transitive or intransitive conju-
gation).

4. The vocabulary is for the most part
of common origin with Vogul. Beside
endegenous words borrowings from
Nenets, Zyrian, Tartar and Russian.

5. Ostyaks and Voguls mentioned first
in the Russian Nestor chronicles (12th C).
At this time they lived west from Ural. In
consequence of repeating attacks of
Russians, they transmitted east-wards
gradually. In the 2nd half of the 14th C
they already lived east from Ural at the
area of the river Lower Ob.

Ugrians resistence broke at the end of

1. Finnugor, ugor, obi-ugor. Az ugor
csoportba 3 nyelv tartozik: a magyar, a
vogul és az osztják. A két utóbbi alkotja
az obi-ugor ágat. A három osztják nyelv-
járás: északi, keleti és déli. Ezek egymás
számára érthetetlenek.

Saját népnevük, a hanti összefüggés-
be hozható a magyar had és a finn kunta
(ua.) szóval. Az osztják pedig talán az As
(Ob folyó) és az orosz jak képzõ össze-
tétele. Az orosz krónikák a vogulokkal
közös (j)ugra néven említik õket.

2. 19 ezer osztjákot tartanak számon,
15 ezer beszélõ él az északi Uraltól kelet-
re, fõként a Hanti-Manysi nemzetiségi
körzetben (523 km2), elszórtan a Jamalo-
Nyenyec nemzetiségi körzetben, vala-
mint a tomszki kerületben.

Az osztjákok ma nem európai nép, s
hogy ebben a gyûjteményben mégis
helyet kapnak, azt korábbi lakhelyük és
finnugor rokonságuk indokolja.

3. A hangsúly általában az elsõ szóta-
gon van. A magánhangzó lehet rövid és
hosszú, amit a cirill írás nem jelöl. A
fõnévnek 3 esete és 3 száma (egyes,
kettes, többes szám) van. A birtokos sze-
mélyragozás az alábbi viszonyokat fejez-
heti ki: ámp/áp - eb/kutya; ámpem ,ebem’;
ápn lam ‘két ebem’; áplam ‘ebeim’;
ámpemn ‘kettõnk egy ebe’; ápn lm n
‘kettõnk két ebe’; áplamn ‘kettõnk ebei’;
ámpew ‘ebünk’; ápn luw ‘mi két ebünk’;
ápluw ‘ebeink’.

Az igei személyragok kifejezik a sze-
mélyt és számot. A magyarhoz hasonló-
an van határozott és határozatlan (tár-
gyas és tárgyattan) igeragozás. A sze-
mélyragba foglalt tárgy csak harmadik
személyû lehet, azaz van ‘látok’ és ‘lá-
tom’, de nincs ‘látlak’.

4. Szókincsének jelentõs része a vo-
guléval azonos eredetû, a többi belsõ
keletkezésû vagy átvétel a nyenyecbõl,
zürjénbõl, tatárból és oroszból.

5. Elsõ ízben a Nyestor-féle orosz kró-
nikákban (XII. század eleje) olvashatunk
(J)Ugra országáról és népérõl. Ekkor még
az Uraltól nyugatra éltek. Az oroszok is-
métlõdõ zaklatása elõl fokozatosan ke-

OSZTJÁK/HANTI OSTYAK/HANTI/KHANTI
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letre telepednek. A XIV. század második
felében már az Uraltól keletre az Alsó-Ob
vidékén találjuk õket. Az ugorok ellenál-
lása a XVI. század végére megtörik, és a
hatalmas területen szétszórt obi-ugorok
a kemény szibériai éghajlaton felõrlõd-
nek. 1712-ben kezdõdött formális meg-
keresztelkedésük, de õsi animisztikus
hitüket a legutóbbi idõkig megtartották.

Az elsõ nyomtatott kiadványok a XIX.
század végérõl származnak. Az 1940-es
évek folyamán négy irodalmi nyelvet
dolgoztak ki (obdorszki, kazimi, suriskári,
serkáli).

Reguly Antal (1819–1858), Pápay Jó-
zsef (1873–1931), Schmidt Éva, a finn
Karjalainen, az orosz Patkanov és a né-
met Steinitz hihetetlenül gazdag nép-
költészetet jegyeztek le az obi-ugorok
földjén. Teljes kiadásuk máig sem tör-
tént meg.

1 it/i 2 kätn/kät 3 chúlem 4 näl 5 wet 6 chut 7 lápat 8 níl 9 jart jang 10 jang 100 sot

the 16th C and they were dispersed in an
enorm area where the hard Siberian cli-
mate wore them out. In 1712 their for-
mal Christianization started but they held
their animistic faith.

First printed materials from the end of
the 19th C. In the nineteen forties and
fifties four literarary standards were elabo-
rated in the dialect of Oldorsk, Kazim,
Sariskar and Serkal.

Researchers as A. Reguly (1819–1858),
J. Pápay (1873–1931), E. Schmidt – all
Hungarians – Karjalainen (Finnish),
Steinitz (German) and Patkanov (Rus-
sian) have written down uncredible rich
folk-poetry. (Not fully published yet.)

OSZTJÁK/HANTI OSTYAK/HANTI/KHANTI
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Tolmácsol a 9. Keresztyén Világkonferencián 1935-ben
As an interpreter on the Christian World Eudeavor Conference in 1935
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SÉMI NYELVEK

héber
arab

SEMITIC LANGUAGES

Hebrew
Arabic
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Hebrew belongs to the northern branch
of the Semitic languages, close to the
extinct Punic or Phoenician and Aramaic
languages. Language of the Old Testa-
ment and Judaism. Modern Hebrew has
been administrative or official language
of Palestine since 1919 and of Israel
since 1948. Israel has around 4,5 million
inhabitants.

First records from the 12th century
B.C. During the Babilonian captivity (6th-
5th centuries Before Christ) it gradually
declined as spoken language and was
replaced by the closely related Aramaic.
Several chapters of the Old Testament
were written in Aramaic and it was the
language of Jesus. Aramaic also influ-
enced Hebrew. Hebrew was the common
literary language for the dispersed Jews
all over the world until modern Israel
state was established.

The language reform (started 1881)
primarily affected vocabulary. Old words
got new meaning, unusual compounds
came into being. Sometimes closely re-
lated Arabic provided samples and nu-
merous international words, adjusted to
Hebrew phonology came into the mod-
ern vocabulary.

This full revival of an extinct language
is unique.

Hebrew script goes from right to left
and has separate letters for each conso-
nant. Vowels are marked by comple-
mentary signs (punctation). In Europe
there are two different pronounciations:
Sephardic and Askenazi. Sephardic is
closer to the pronounciation of Biblic
times. In modern Hebrew, called Ivrit,
the Sephardic pronounciation is usual.

A sémi nyelvek északi csoportjába tar-
tozik. Közeli rokonai a kihalt pún vagy
fôníciai és az arámi vagy arameus. Az
ószövetség és a zsidó vallás szent nyelve.
Modern változata, az ivrit 1919 óta Pa-
lesztina, illetve 1948 óta Izrael hivatalos
nyelve. Izrael lakossága 4,5 millió.

Elsô emlékei a Krisztus elôtti 12. szá-
zadból származnak. A babiloni fogság
idején (Krisztus elôtt 6-5. század) foko-
zatosan megszûnt beszélt nyelv lenni.
Helyét a közeli rokon arámi foglalta el.
Arámi nyelven íródtak a Biblia egyes feje-
zetei és ez volt Jézus anyanyelve . Az
arámi hatással volt a héberre is.

A héber – a nagy területen szétszóró-
dott és soknyelvûvé vált zsidóság közös
írott nyelve maradt egészen a modern
zsidó állam megszületéséig.

Az 1881–ben kezdôdött nyelvújítás el-
sôsorban a szókészletet érintette. Ennek
során régi szavak kaptak új értelmet,
addig szokatlan szóösszetételek kelet-
keztek. Egyes esetekben a szomszédos
és rokon arab szolgált például, és nagy
számban kerültek nemzetközi szavak a
szókészletbe, többnyire a nyelv hang-
rendszeréhez igazítva.

Egy holt nyelv feltámasztása példanél-
küli  a nyelvek történetében.

A héber írás jobbról balra halad. Min-
den mássalhangzóra külön betûje van, a
magánhangzók jelölését szükség ese-
tén kiegészítô jelekkel (pontozással) oldja
meg. Európában kétféle kiejtési norma
használatos: a szefárd és az askenázi. A
szefárd közelebb áll a bibliai kiejtéshez,
és használatos a beszélt, modern héber-
ben is.

HÉBER HEBREW

1 ahat 2 štájim 3 šaloš 4 arbá 5 haméš 6 šéš 7 ševa
8 šmone 9 téša 10 eser 100 méá
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Negyvenes éveiben / In his fourties
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1. Semitic, western branch. The ho-
mogenous literary is intelligible to every
educated Arabs. Demotic Arabic has three
main dialects: eastern, central and west-
ern.

2. Estimated 200 million speakers in
the Near East and in North Africa. In our
days Arabic is spoken by millions of set-
tled people and employees in West Eu-
rope.

3. Among the related languages Ara-
bic has preserved best the characteristic
Semitic features of phonetics, grammar
and vocabularity. Tri-literal root can be
prefixed, infixed and suffixed. KTB =
‘write’, KiTaB ‘book’, uKTuB ‘write!’,
maKT‘áBah ‘library’ etc. 2 genders, 3
cases, singular, dual and plural. Definite
article ‘al’ can be assimilated by some
following consonants (al-šamšu –
aššamšu ’the Sun’). A noun without pre-
ceding definite article is in its undefinite
form (al-kitabu – kitabun, ‘the book – a
book’). Regular plural by suffixes -úna
(masc) and -átun (fem), “broken” plural
by changes in the root (kitab – kutubu,
‘book – books’).

4. Many international words in the spo-
ken language. Arabic entered the vo-
cabulary of European languages (chemy,
alchemy, alcohol, algebra, zenith, nadir
etc.) and it influenced many Asiatic lan-
guages too. Words of Arabic origin trans-
mitted through Turkish and South-Sla-
vonic into Hungarian. Some of them have
travelled further (like hussar in English).

5. In the Middle Ages Arabic served as
the language of science beside Latin and
Greek. Arabic cultural and lingual influ-
ence on Europe, especially during the
Moorish invasion of Iberia (from the 8th
C until the late 15th C). Written arabic
script.

1. Sémi (szemita) nyugati ág. Az egy-
séges nyugati arab, valamennyi mûvelt
arab közös nyelve. A beszélt nyelv három
nagy nyelvjárása: keleti, központi és nyu-
gati.

2. Mintegy 200 millió beszélô Közel-
Keleten és Észak-Afrikában. Ma több mil-
lió arab nyelvû vendégmunkás dolgozik
Nyugat-Európa államaiban.

3. A sémi nyelvek közül az irodalmi
arab ôrizte meg legjobban a családra
jellemzô hangrendszert, grammatikát és
szókincset. A jelentés hordozója rend-
szerint három mássalhangzó, mely tol-
dalékokat kaphat. KTB = ‘ír', KiTaB
‘könyv', uKTuB ‘írj', maKTáBah ‘könyvtár'
stb. Két nem, három eset, egyes, kettes
és többes szám. A határozott névelô al,
ami egyes mássalhangzókhoz hasonul
(al-samsu olv. assamsu ‘a Nap'). A névelô
nélküli fônév határozatlan alakban van
(al-kitab ‘a könyv', kitabun ‘egy könyv').
Szabályos többesképzés -úna (hn) és -
átun (nn) jelle, "tört" többes hangváltás-
sal (kitab - kutubu ‘könyv - könyvek').

4. A beszélt nyelvben sok a nemzetkö-
zi szó. Szókincsével nemcsak az európai
nyelveket gazdagította, de hatása kisu-
gárzott Ázsia jelentôs részére is. A nem-
zetközi szókészlet arab eredetû elemei
pl. kémia, alkímia, alkohol, algebra, ze-
nit, nadír. A magyarba török-délszláv köz-
vetítéssel került számos arab szó (fin-
dzsa, zseb, harács).

5. A középkorban a latin és a görög
mellett a tudomány nyelve. Az arab nyelv
és kultúra nagy hatással volt Európára
Ibéria mór (arab) megszállása idején (a
8. század közepétôl a 15. század végéig).
Arab betûkkel írják.

ARABICARAB

1 ‘ahad 2 ‘itnani 3 talat 4 ‘arba` 5 hams 6 sitt 7 sab`
8 tamani 9 tisa 10 ‘ašar 100 mi’ah
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ALTÁJI NYELVEK

török
azeri

mongol

ALTAIC LANGUAGES

Turkish
Azeri

Mongolian
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1. Török-tatár, köztörök, oguz ág. Leg-
közelebbi rokonai az azeri vagy azerbaj-
dzsáni, a gagauz, a türkmén és Irán egyes
oguz nyelvjárásai.

2. A mintegy 53 millió törökbõl 51,5
millióan élnek Törökországban. Továb-
bá Bulgária 800 ezer, Görögország 30
ezer, Jugoszlávia 200 ezer, Ciprus 120
ezer, Románia, Moldvai SZSZK, Krím fél-
sziget, szomszédos arab államok. A tör-
ténelmi Magyarországon Ada-Kalé  szi-
getén beszélték.  (Ma a Duna szintje alatt
van, Románia).

3. A hangsúly az utolsó szótagon van.
Igeragozása mintaszerûen szabályos.

4-5. Különösképpen az irodalmi nyelv
szókincse erõs arab-perzsa hatásnak volt
kitéve. Kemal Atatürk bevezette a
latinbetûs írást az arab helyett, ezzel
egyidõben megindult egy alapos nyelv-
újítás, és megszületett a modern török
nyelv. A magyarba a hódoltság idején
számos oszmán-török szó került közvet-
lenül vagy dél-szláv közvetítéssel.

1. Turkic, Oguz branch, closest to
Azerbaijani, Gagauz, Turkmenian and
some Oguz dialects in Iran.

2. Of around 53 m speakers, 51.5 m
are in Turkey, 800,000 in Bulgaria,
200,000 in Yugoslavia, 30,000 in Grece,
120,000 in Cyprus, others in Rumania,
Moldavia, neighbouring Arabic states. It
was also spoken on a Danube island, Ada
Kale (now under water).

3. The stress is on the last syllable.
Admirably regular conjugation.•

4-5. Vocabulary, especially that of the
literary language was extremely influ-
enced by Arabic and Persian. Kemal
Atatürk replaced the Arabic with the  Latin
script 1929; at the same time purification
and language reform started and mod-
ern Turkish was born. During the period
of Turkish occupation, the Hungarian
language received many borrowings, ei-
ther directly or through south Slav me-
diation.

TÖRÖK TURKISH

1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beº 6 alti 7 yedi
 8 sekiz 9 dokuz 10 on 100 yüz
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NORVEC YAZILI INCIL

Hikaye: Ilona Kutaº eseri                                                                                        Dedeme
Cevirmen: Tamás ªoóº

Hayatimda en derin, ve büyük tesir birakan mucize, yabanci dillerinin keºifiiydi. Bu
lisanperest ailemden miras olarak kalmiºti. Annemin babasi bir Hristiyan Ilahiyet
Üniversitesinin üstadi olmuº bir ºahs idi, ki mutasavviflarin kelebegi gibi din ve dil ile
ugraºarak geçirdi ömrünü. Maalesef bana kendisi mükemmel bildigi almancayi, ibranceyi,
ve polonyacayi ögretemedi çünkü beº yaºimda bastigim zamaninda kaybettik dedemi.
Arada yillar-gidip dönüp-geçtiler.ve ben büyüdükçe aklimdan, ruhumdan gelen
gayretlerine kulak vererek, dedemin yolunu devam etmeliydim.

Kütüphaneci bir heyetin üyesi olarak Oslo ºehrinde bir haftayi gecirebildim. Zengin
ve ilgi çeken programlardan sonra, her gün kaldigim otelin odasina koºup, akºamlarimi
yalniz, yeni dostum,  bir ingilizce-norveçce basi lmiº olan Incil refakatinda okuyarak
geçtim.

Bir hafta için kendi evime sayilan yerde, odamda girdigi ilk gün, gecelik dolabimda
bulunmuº oldu.

Muhtemelen Hristiyan Ülkelerde, ordaki geleneklere göre, misafirlere Incil de verilir,
ama ben hiç görüºemedim bu adet ile, yalniz Oslo kentinde. Incil, coçuklugumun
hatiralarini da aklima sürdü. Bir papas çucugu olarak, on altinci yaºima dek din adamlar
inin çevresinde, kiliseyi ugrayip Incili okuyarak yaºadim.Lákin hayatimin gelecek otuz
yilinda Kitablarin Kitabi ellerim aralarinda düºememiºti hiç .

Büyük macera baºlanmisti. Incilin ingilizce basili siralarini okudum, sonra okuduklarimi
norveçce yazili sahife ile kiyas edip, ta eskiden ber ezberimde bulanan malumatlarima
dayanarak yavas yavas ayni zamanda metini hem ingiliz-aleman kelimelerden
oluºturulmuº  norveç deyimlerini, anlamaga baºladim.

Günler geçtikçe, Incil ve ben en sicak en namuslu dost olduk. Ayrilmaktan korkmaga
baºladim.

Altinci gün hissetim ki, eve döndügümden sonra bu oyunu yarima birakmak istemedim.
Incil çalmaga karar verdim.
Son gece okuduktan sonra bavuluma koydom. Sonra lambayi söndürdü, oysa

gözlerime uykum gelemedi. Hep o dostumu saklayan bavulunu baktim. Ruhumda
korkunç  savaº patladi.

Bu patlattigi savaº sorunlarina yanit vermeliiydim:
– Hirsiz ve papazin kizi, öyle bir ºey olur mu...?
– Iki güzel dilde basili Incil yazmiyor mu: "Çalma!"
– Acaba Incili çalan torunundan Dedem ne düsünürüse...?
Iºte bu hikayenin sonu ne olursa...
Sabah, bavulumu açip içinde olan Incili cikarak buldugum yerine iade ettim. Kalbimda

tekrar rahmetlik geldi. Elimde bavulum ile çiktim otelden.

TÜRKÇE
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1. A török-tatár nyelvek oguz ágába
tartozik, közeli rokonságban van az osz-
mán törökkel és a gagauzzal. A nyelvjá-
rási különbségek elég nagyok. A volt
Szovjetunióban keleti, nyugati, északi és
déli nyelvjárást különböztetnek meg.
Baku és Semaha vidékének nyelve (kele-
ti nyelvjárás) képezi az irodalmi nyelv
alapját.

2. Az azerit beszélõk száma 9 millió
körül lehet, ezek fele a volt Szovjetunió-
ban él. Az Azerbajdzsán Köztársaságban
az azeriek száma majdnem 4 millió. Lak-
nak még Örményországban, Grúziában,
Dagesztánban, Kazah és Üzbegisztán-
ban. Irán Azerbajdzsán tartományában
lakik a fennmaradó 4 millió többsége.
Élnek még Dél-Iránban, Irakban, Afga-
nisztánban és Anatóliában.

3. Több fonetikai jellegzetesség kü-
lönbözteti meg az oszmán töröktõl. Ilyen
például a kétféle e (ä, e), a szókezdõ k-g,
t-d hangváltás, a szóvégi t helyett d (dört
= 4). Kisebb nyelvtani különbségek is
vannak.

4. Szókincsében sok a perzsa eredetû
szó.

5. Az azeriek a XI. században foglalták
el Észak-Iránt, ahol a XV. Században álla-
mot alapítottak. A XVII. században Irán
visszafoglalta a területet, melynek észa-
ki része 1829-ben került az Orosz Biro-
dalomhoz. Az Azerbajdzsán Köztársaság
1920-ban alakult meg. Irodalom a XIII.
századtól. Az erõs perzsa hatás alá került
irodalmi nyelv csak a múlt században
fordult a népnyelv felé. A volt Szovjetuni-
óban módosított cirill betûvel írják.

1. Turkic, Oguz branch, closely related
to Osman Turkish and Gagauz. Dialectal
differences are considerable. In the
former USSR eastern, western, northern
and southern dialects. Literary language
is based on the language of surround-
ings of Baku and Semaha (eastern dia-
lect).

2. Around 9 m speakers. In the
Azerbaijan SSR almost 4 m Azeris. They
live also in the Armenian, Georgian,
Dagestan, Kazakh, Usbek Republics. Most
of the rest (4 m) live in the Azerbaijan
Province of Northern Iran. They also live
in Southern Iran, Iraq, Afghanistan and
Anatolia.

3. The most noticeable phonetical fea-
tures which distinguish Azeri from Turk-
ish are: two e-s (ä, e), sound change k-g.
t-d, d instead of final t (dört ‘four’). Some
differences in grammar too.

4. Numerous borrowings from Iranian.
5. Azeris occupied Northern Iran in the

11th century where the Azerbaijanian state
was established in the 15th century. Iran
reoccupied the territory in the 17th cen-
tury. The northern part of it became part
of Russia 1829. Azerbaijan SSR came
into being in 1920. Literature since the
13th century. The literary language was
influenced considerably by Persian. Since
the Middle of the last century elements of
the spoken language have entered into
the literary standard. In the former USSR
written in modified Cyrillic.

AZERBAJDZSÁNI / AZERI AZERI / AZERBAIJANIAN

1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beš 6 alti 7 jäddi 8 säkkiz 9 dogguz 10 on 100 jüz
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1. The Mongol language and Mongo-
lian languages are classified as Altaic
language family. The Altaic family con-
sists of the Turkic (Turkish), Mongolian
and Tonguz-Mandzhu languages. Widely
known the Uralic-Altaic language family
concept which says: Uralic (Finno-Ugric-
Samoyedic) and Altaic languages belong
to a common kinship group. Really, it can
not be proved, even relativity among
languages of the Altaic branch is not
clear. It is a fact, however, that the listed
languages show several common struc-
ture features. (And there are some com-
mon features with other Asian languages
as well).

2. We understand as Mongol language
the language spoken and written in Mon-
golian Republic. This short story is pre-
sented here in this language. Mongol
language however has many versions
beyond the border of the Mongolian Re-
public as well in East-Russia, in the Cau-
casus, in China.... These languages are:
Burjat, Kalmuk, Oyrat, Chalcha, Dagur,
Smongor, Dunsian, Baoan, Mogol,
Szanta, Yellow Uygur etc. and dialects of
all these. Besides these we know of the
old literary language as well. With some
restriction, all of today’s versions can be
taken as derivations of the old literary
language. Mongolian languages differ
from each other mainly in phonetics.

3. To show the differences let see
numbers 1, 2, 3:

Dagur: nek, chojir, knuarba
Mongor: nige, ghor,ghuran
Dunszjan: nije, ghua, ghuran
Baoan: nege, ghuar, ghurang
and see Mongol at the bottom of

the page.
4. Each language version uses differ-

ent writings. Mongols, Burjats, Kalmuks
and Chalchas write by fulfilled change of
the Cyrillic alphabet. Other language ver-
sions use other writings: Szojombo, which
is of Indian origin, a seal writing, of Ti-
betan origin and Uigur-Mongolian writ-
ing, which is of Semitic origin. The non
Cyrillic writings are traditional writings

1. A mongol nyelvet, ill. nyelveket az
altaji (altáji) nyelvcsaládba sorolják. E
csoport tagjai a türk (török), a mongol és
a tunguz-mandzsu nyelvek. Közismert
az urál-altaji nyelvcsalád fogalma is, mely
szerint az uráli (finnugor-szamojéd) és
az altaji nyelvek egy rokonsági csoportba
tartoznak. Valójában azonban ez nem
bizonyítható, sõt még az altaji ág nyelve-
inek egymáshoz való rokonsága sem tisz-
tázott. Tény azonban, hogy a felsorolt
nyelvek nyelvtani szerkezete sok hason-
lóságot mutat. (És mutat még sok ázsiai
nyelvéhez.)

2. Mongol nyelven a Mongol Köztársa-
ságban írott és beszélt nyelvet értjük. E
novellát is ezen közöljük. A mongol nyelv-
nek azonban számos változata van Mon-
gólia határain kívül, Kelet-Oroszország-
ban, a Kaukázusban, Kínában... Ezek pl.
a burját, kalmük, ojrot, chalcha, dagur,
mongor, dunszján, baoan, mogol, szanta,
sárga ujgur stb. és mindezek nyelvjárási
változatai. Ismerjük még a régi irodalmi
nyelvet. Némi megszorítással valamennyi
mai változatot a régi irodalmi nyelv le-
származottjának tekinthetjük. A mongol
nyelvek fõként fonetikai tekintetben kü-
lönböznek egymástól.

3. Az eltérések bemutatására álljon itt
az 1, 2, 3 számnév. Dagur nek, chojir,
khuarba(ng), mongor  nige, ghór,
ghurán, dunszján nije, ghua, ghuran,
baoan nege, ghuar, ghurang, és lásd a
cikk végén a mai mongóliai mongol szám-
neveket.

4. Az egyes nyelvváltozatok, más-más
írást használnak. A mongolok, burjátok,
kalmükök és chalchák a cirill írás kiegé-
szített változatát alkalmazzák. A nyelv-
változatok egyéb írást használnak, az in-
diai eredetû a szojombót, tibeti eredetû
a pecsétírást, az arabhoz hasonló, sémi
eredetû ujgur-mongol írást. A nem cirill
írások, hagyományos írások lévén, álta-
lában pontatlanul jelölik a kiejtést.

A mongol nyelvre jellemzõ a magán-

MONGOL MONGOLIAN
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������ ����� �����

����� θ�γγ��8��7�  ����8� 
���� ����                                  #θ��
� ������ ��
����
������ #$� γγ �����	�� %����
�� &������

O�:	���	 ���: �&���	��� &����7� �� �8�8�	8� ��� ��7&����� &8���7 ��θ�!�7�
�88� ;�.

D��� �: ���� θ���7� ����� γγ�8�87 &������7 ��7���. Sθ���� ��� ���: 88��7�
��5�&, 8�88� ����5 ������5� ���������, ����� ��7��� &8�88� 6�:	�� ��7�.
Mγγ��7 &��:	 &����7� ��&�� �: &8� �� �γ�8� ����8� ;�. S��������7 �: &����� ���
���: ��	�	 ������ &8�, 8���7 ����7 &8�, ���:� &8�, ����� &8��7� ���� ��� ��	����γ7,
6����	, �8�8� γγ��7� ��� ����&�	 �� 	θ��θ� ��&�� ����7 ��7���.

*� �θ�&θ� θθ��7� ���8�88, ���88�88 γγ��7 ������ 6��& =��7��� �8	8�� ��7���.
���5� ����	5� θ�θθ�θθ��	�7� ���γγ�88� %��� &��	 ������ 	���� &���� θ��θ�θ�.

θ	θ� ������5 θ�θθ�87 ��6���, �����&���7 &θθ��θ�γγ	�7� 	���� �8� ���: ������
����	 ���	�5�&�� θ�θθ �γγ�88 6����, ���8 ���� �����-������ &�=� &8� 	88� �����	�8�
*���� ��	���7��� ���7 γ	��7� ���!����� θ��θ�θ� ��7���.

+���� &���� �8� ���: ������ ����	 ���	�5� θ�θθ�	 ��� ��8��γγ88, 8� *����
��	�5� ���5 6���� ���88� 	88�88� ����� ;�.

S�����5� ������7 ��� �����	�	 ���	�	 ������� *���� ��	�5� ���:	������
����� ������ ������ �������7 �� %��� &��	 ��7&	�� ��& �	����� �����	���. *����
��	���7 ������� 6�	�� &γγ&8	 ����5 ���: 	�������7� �8��88�. ?������ ���5�
&γγ&8	 ��7��5 &��:	 �� ����� ������� ��� &γ��88 	�� ���5� ��7���	 ��:	���, �γ�	
����  *���� ��	�5� ���	�� ��7���. Mγγ�88� &�7� ����� ��� ���5� 	88	 ������ 8�8
���5� �� �� ����� ���:����γ7.

.�7&����� ������ 8&�8�. *���� ��	�5� ����� &8� 	88� �����	�8� ��5� �����	
	���� �: γγ��7� ������ &8� 	88� �����	�8� ���7 &��:!�����. *���� ��	�5� �&�7
8���7 �8	�8��7�&88 ��������� �����-������ &8��8� &����	�� γγ��8� ������ γ�,
������7� �7���� 8&8��88.

θ	θ� θ��θ�θ& �γ� *���� ��	�� ��	 &�=� ���� �γ� �7� 	��� �θ&θ��θ!�θθ�. .88� ��	
&�=�5� ����& &���!�� �7��& ���� �� �7� 8&8��8� ;�.

A����� 	�&: θ	θ� ������	 ���: 8�8 �������� �8�88 &����	 γ��8���γγ��8� ��7����	��
�8� ������.

*���� ��	�5� �� &: &����7 &�7&88� ��7	8�.
#γγ���7� ���7 *���� ��	��� �����&��	 ����	��	�� 	��	 &�7��&�88. .8��88

�������� ������ �� ���� ��	����γ7. 4θ��7� &����&�7	 ��7�5� ���: ������ ��7
����	���� ��&����� &����. M����7	 ���: �θθ� 8�!8� ���� ��7���.

- S����7� �� ���5� �&��. 9�� �� 8�8 &�=� �&��	�&���5� θθ�θ  �8��8& �8?
- B�	 8�8 *���� ��	�� &�=� 6��5� ��7&�� &8� 	88� “S����7 �γγ &�7!” �8� �����	�8�

��7	��.
- Sθ���� ��� ���: ;� &8�8& ��7��� ���	��, �88 �&�� �: *���� ��	�5� &����7

&�7���7� �8	�8�?
B�8 ������&�� γγ&�7� θ���θ��7� � ����&�� ��& ��7& �8� ��	�� ��7��.
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hangzó-illeszkedés, a fõnévragozás, bir-
tokos ragozás. Az igemódok kifejezésé-
re gazdag ragkészlettel rendelkezik,
azonban az igék nem kapnak személyra-
got.

and as these, pronunciation sign inaccu-
rately.

 In Mongol language characteristics
are: vowel harmony, noun declension,
possessive inflection. To express mood
of verb has got rich suffix (flexional end-
ings) assortment, verbs however do not
get personal suffixes.

1 �8� 2 &�=� 3 ����� 4 	θ�θ� 5 �� 6 ������ 7 	���� 8 ��7� 9 �� 10 ���� 100 ���

MONGOL MONGOLIAN
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θ��θθ ����	������� *���� ��	��� ����	 ���5 6���� ���88� 	88�88 ��!��� ����	,
����� ����	���� ����� ���& �8�8� ���: ������� �7��� θ�θθ � ��&�� 6����.
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Magyarországi körúton Christanandával / A trip in Hungary with Christananda
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MALÁJ-POLINÉZ NYELVEK

fidzsi
maláj

MALAYO-POLINESIAN LANGUAGES

Fijian
Malay
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1-2. A fidzsi - saját nevén na vosa vaka
-Viti vagy na vosa vaka-Bau - eredetileg a
kis Bau/Mbau sziget nyelve volt, amely
aztán az egész szigetcsoporton elter-
jedt, kivéve Rotuma szigetét. Ma mintegy
400 ezer ember anyanyelve. Legköze-
lebbi rokonai a tonga, szamoa, hawaii,
tahiti, maori. A csoport többszáz sziget-
bõl áll, a nagyobbak vulkáni eredetûek, a
kisebbek pedig korállszigetek. Csak 80
szigeten vannak emberi települések. A
hegyi és a partvidéki lakosság emberta-
nilag eltérnek egymástól, és úgy tûnik, a
sötétebb bõrszínû és göndörhajú hegy-
vidékiek tekinthetõk a szigetek õsibb la-
kóinak.

3. Magánhangzói: a, e, i, o, u, ai, au, ei,
mássalhangzói: b (mb), c (fogközi d), d
(nd), g (orrhang n), j, k (ch), l, m, n, p, q
(ng), r, s, t, v, w, y. A dr betûkapcsolat
kiejtése r. A hangsúly az utolsóelõtti szó-
tagon van.

A fõnév nem ragozható és kevés kivé-
teltõl eltekintve azonos egyes és többes
számban. A határozott névelõ na vagy
ritkábban na i, pl.: na i vola ‘a könyv' vagy
‘a könyvek'. A határozatlan névelõ e dua
na, pl.: e dua na vola ‘egy könyv'. A
birtokviszony jelölésére a ni szócska szol-
gál: na yaca ni gone ‘a gyermek neve',
tulajdonnevek mellett nai: na i vola nai
Tomasi ‘Tamás könyve', ill. állandó bir-
toklás esetén i, pl.: na uli i Tomasi ‘Tamás
feje'. A jelzõ a jelzett szót követi: na i vola
vinaka ‘a jó könyv'. A legtöbb melléknév-
nek van többes számú alakja, ezt rend-
szerint az elsõ szótag ismétlésével képe-
zi: na i vola vivinaka ‘a jó könyvek'. A
melléknév nem fokozható, a fokozást
összehasonlítással pótolja (a ló nagy, a
szamár kicsi, azaz a ló nagyobb a sza-
márnál.), illetve a felsõfok kifejezésére
az ‘elsõ' sorszámnevet használja: na i
mata na i vola vinaka, ‘a legjobb könyv'.

Az igetõ változatlan, az igeidõket se-
gédszócskák jelölik, melyek az ige elõtt
állnak: e vosa ‘beszél', a vosa ‘beszélt', na
vosa ‘beszélni fog'. A tiko szócska, mely
az ige után foglal helyet, a folyama-
tosságot  fejezi  ki:  e  vosa  tiko  ‘éppen

1-2 Fijian language (na vosa vaka-Viti
or na vosa vaka-Bau) originally was the
language of a small island (Bau/Mbau).
Later on it was spread around in the
whole group of islands except for in
Rotuma island. It is the first language of
about 400.000 people. Closest relations
are Tonga, Samoa, Hawaii, Tahiti and
Maori. The group of islands consists of
some hundreds of islands. The greater
are of vulcanic origin, the smaller are
coral-islands. Human settlements are
only in 80 islands. Inhabitants of the
mountains are that of the coastal regions
anthropologically divided from each
other. Mountain people of the darker
skin colour and curly hair seem to be the
more ancient inhabitants of the islands.

3. Vovels are: a, e, i, o, u, ai, au, ei.
Consonants: b (mb), c (interdental d), d
(nd), g (nasal n), j, k (ch), l, m, n, p, q (ng),
r, s, t, v, w, y. Dr pronunced r. Accent on
the last but one syllable. There is no
declination. With some exceptions nouns
are the same in Singular and Plural. The
definite article: na or rarely na i eg.: na i
vola ‘the books or books’. Indefinite arti-
cle: e dua na, eg.: e dua na vola ‘one
book’. The small word ‘ni' is used for
genitive relation: na y ca ni gone ‘the
name of the child’, with proper names
nai: na i vola nai Tomasi ‘Tom's book’. In
case of constant possession i, eg.: na uli
i Tomasi ‘Tom's head’. Attribute stands
after the attributed word: na i vola vinaka
‘the good book’. Most of the adjectives
have plural form, it is formed by duplicat-
ing the first syllable: na i vola vivinaka ‘the
good books’. There is no comparison of
adjectives, instead of that it compares:
(horse is big, donkey is small, it means
the  horse  is  bigger  than the donkey),
and  to  express  the  upper grade, ‘first’
is used: na i mata na i vola vinaka ‘the
best book’. Stem is unchanged, tenses
are expressed by small help words used
before verbs: e vosa ‘he/she speaks’, a
vosa ‘he/she spoke’, na vosa ‘he/she will
speak’. The word tiko standing after the
verb  expresses  continuity:  e  vosa  tiko

FIDZSI FIJIAN
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NA I VOLA TABU lYl HORWAY

Na i talanoa lekaleka ko Ilona Kutas
e vosa vaka viti ni Siteri Irwin

E dua na noqu bula na kena levu na duidui ni vosa ena noda vuravura. Na vakadidike
oqu e teavu mai ena noqu kawa vakavuvale. O tamia inaqu e dua na professor ni vei ka
vaka vola tabu, e kila kina ka voasataka e tinikawalu na vei mataqali vosa. Na vakadewa
ni vosa kei na vakabauta e rua na ka bibi vei koya. E sega ni nowu kina na kalalou gata
me vakavulici au kina ena vosa vaka jamani, ipiriu, poladi se vakavalagi balet niu se qai
yabaki lima sa mai takali kina na nona bula. E dau votu tu e yaloqu niu na mouria na wei
ni yavana.

O au e dua na lewe ni meba ni soqosoqo ni vola keimami laki macawa dua kina e osolo.
ni dau oti na vei bose kei na veika e vakarautaki vei keimami e vei siga au dau cic kina
noqu bure meu laki tiko vata e dua na noqu tokani vou, keirau dau tikovata ena vei
yakavi, oqo e dua nai vola tabu vaka Norway ka vakadewa taki vaka valagi.

Au kunea nai vola oqo ena noqu delani teveli ena matai ni siga au yaco yani kina ena
noqu loma ni noqu rumu.

E rairai e dau tovo ni veivanua e ra vakabauta vaka karisito me ra dau biuta nai vola
tabu ena loma ni bure ni nodra vulagi. Oqo e dua na ka vou vei au ena noqu bula e osolo.
niu kunea nai vola tabu e vaka votukana mai vei au na noqu bula vaka gone. Me vaka
niu luvena dua nai talatala vaka lotu, au dau wili volatabu vakawasoma me yacova sara
niu sa yabaki tinikaono, au dau lako kina vale ni lotu ka taki wili voila tabu kina, sa oti
oqo e tolsagavulu na yabaki ni lotu ka laki wili vola tabu kina, sa oti oqo e tolusagalvulu
na yabaki ni noqu bu(a au sega ni bau bau tara e ligaqu e dua nai vola tabu.

Sa qi tekivu e dua na qito levu. Au dau wilika na kena vaka valagi ka vaka tautauvata
tak ena vaka lYorwegian, ka vukei au ena noqu kila nai vola tabu ena gauna e makawa.
As sa qai kila mai kina na kena i balebale na ka vosataki kina vaka Horwegian ka vu mai
kina na vosa vakavalagi ka vaka jamani tale ga.

Ena vei siga au sa veikilai vaka voleka kei na noqu i tau vou, e sa mai tiko vaka ca e
lomagu ka taqaya ni na gauna kei rau na veibiu kina.

Ena ka ono ni siga e votu mai e yalogu meu qito taka na qito oqu e gauna au talega
lesu tale kinei ki vale sa qai lomaqu kina meu butakoca nai vola tabu.

Au sa tawana ena loma ni noqu kato ena otioti ni bogi au wilika kina. Ni niu sa bokoca
na cina au sega ni rawa ni moce. Ena loma ni bogi buto au vakaraica tiko na noqu kato
sa sogo tiko, ka tiko e loma na noqu i tau. Sa qai tubu mai e uluqu e dua na ka vaka vu
vala. Na ka oqo e kauta mai kina evica na taro:

– Au sega ni vosati au rawa niu luveni talatala ka butako ga ka ni sa volai tu ena i vola
tabu “me da kua ni dau butako!”

– Ha cava ena tukuna o tukaqu ni kila niu butakoca na vola tabu vaka? Au kila ni ko
sa kila nai otioti ni talanoa.

Ena mataka lailai au biuta mai tuba nai vola tabu, biuta tale ena delani teveli au tubera
na noqu kato ka qai tuberi au mai e dua na cegu e ni marau ka biuta na noqu bure.

VOSA VAKA-VITI
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‘he/she is speaking’. Rowa means ability:
e vosa rowa ‘he/she can speak’. Transi-
tive verbs ending by -a, but they can get
signs -ca, -ga, -caka, -kaka and it is
followed by the object. If the object of the
sentence is a pronoun or a proper name
then there is an o before it. O can be
postponed, but in such a case instead of
'a' there is an 'i': instead of au a raica o
koya: au a raici koya ‘I saw her’. Third
person personal pronoun stands after
the verb, the rest before the verb.

Personal pronouns:
au ‘I’, iko ‘you’, o koya ‘he/she’ daru

‘you and me’, keirau ‘we, without you’, o
drau ‘you two’, rau ‘they two’ datou ‘you
and some of us’, keitou ‘some of us
without you’, o dou ‘some of you’, ratou
‘some of them’, da ‘a lot of us together
with you’, keimami ‘a lot of us without
you’, ra ‘a lot of them’.

There is no pronoun for inanimate
things, instead of that they use na ka
‘thing’, na veika ‘things’. If the subject
and the object of the sentence can be
recognized from the relation, the pro-
noun can be omitted.

4. The basic vocabulary is common in
the relative languages:

Fijian Tonga Samoa
ulu ‘head’ ulu ulu
vale ‘house’ fale fale
ika ‘fish’ ika i'a
There are a lot of words from English

language eg.: apolo/'apele/'apu ‘aple’,
bia/pia/pia ‘beer’, senitiuri/senituli/senitur
‘century’.

‘beszél'. A rowa pedig képességet jelent:
e vosa rowa ‘tud beszélni'. A tárgyas igék
a-ra végzõdnek, de kaphatnak még -ca,
-ga, -caka, -kaka jelet, amit a tárgy követ.
Ha a mondat tárgya névmás vagy tulaj-
donnév, akkor o szócska áll elõtte. Az o el
is maradhat, de ebben az esetben az igei
tárgyas jel a-ja i-re változik: au a raica o
koya helyett au a raici koya ‘láttam õt'. A
harmadik személyû személyes névmás-
ok az ige után állnak, míg a többiek az ige
elõtt.

Személyes névmások:
au ‘én', iko ‘te', o koya ‘õ' daru ‘te meg

én', keirau ‘mi ketten nélküled', o drau ‘ti
ketten', rau ‘õk ketten', datou ‘te és mi
néhányan', keitou ‘mi néhányan nélkü-
led', o dou ‘ti néhányan', ratou ‘õk néhá-
nyan' da ‘mi sokan veled együtt', keimami
‘mi sokan nélküled', o ni ‘ti sokan' ra ‘õk
sokan'

Élettelen dolgok jelölésére nincs név-
más, helyette a na ka ,dolog' és na vaika
,dolgok' szókapcsolatot használják. Ha a
mondat alanya és tárgya az összefüggé-
sekbõl egyértelmûen kiderül, akkor a
névmás elmaradhat.

4. Az alapvetõ szókincs a rokonnyelve-
kével nagyrészt azonos eredetû.

fidzsi tonga szamoa
ulu ‘fej' 'ulu ulu
vale ‘ház' fale fale
ika ‘hal' ika i'a

Az angolból számos szó került nem-
csak a fidzsibe, hanem a testvérnyelvek-
be is, mégpedig a hasonló hangrendszer
miatt hasonló alakban. Pl.: apolo/'apele/
'apu ‘alma', bia/pia/pia ‘sör', senitiuri/
senituli/senituri ‘évszázad' stb.

FIDZSI FIJIAN

1 dua 2 rua 3 tolu 4 va 5 lima 6 ono 7 vitu 8 walu 9 ciwa 10 tini 100 dua na drau
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A maláj-polinéz nyelvek legnagyobbi-
ka, mintegy 150 millió ember beszéli,
részben anyanyelvként. Legközelebbi
rokonai az Indonéziában beszélt nagyobb
és kisebb nyelvek, mint a jávai, a dajak,
a Fülöp-szigetek hivatalos nyelve, a
tagalog és a madagaszkári malgas. A
maláj lett Indonézia államnyelve és mint
ilyen kisebb változásokon ment át. A
malájban számos holland, az indonézbe
pedig sok jávai szó került. A két néven
nevezett nyelv azonban nem szakadt el
egymástól, sõt, 1972-ben egységesítet-
ték a helyesírást és lépéseket tettek a
szókincs egységesítése érdekében.

Nagy hagyományai vannak az arab írás-
nak, amit manapság fõként vallásos iro-
dalom (Korán) jegyzésére használnak. A
latin betûs írásnak több féle változata él
vagy élt egymás mellett. (Djakarta-
Jakarta, saja-saya, soeltan-sultan néhány
jellemzõ példa a változatokra).

Hivatalos nyelv Malajziában (Bahasa
Melayu), Indonéziában (Bahasa
Indonésia), Bruneiben és Szingapurban.
30 nyelvjárása kölcsönösen érthetõ. Be-
szélik még Borneón, Szumátrán, a
Malakka-félszigeten, Thaiföldön át egé-
szen Ausztráliáig. A kereskedelem és
hajózás nyelve volt évszázadokon ke-
resztül. Kialakult egy pidzsin változata is,
az üzleti maláj (Bazaar Malay).

Minden hangot világosan és tisztán
ejtenek, (mint a magyarban), kivételt
képez a hangsúlytalan e, mely alig szólal
meg: besar (olv: b.szár). A hangsúly
egyébként, ha a szóban nincs hangsúly-
talan e, az utolsó elõtti szótagra esik.

Személyes névmások
saya én, incik te, ti (férfi), cik te, ti (nõ),

engkau te, ti (mindkét nemben), kita (mi
és te vagy mi és ti), kami (mi nélküled/
nélkületek), dia õ, õk. A második szemé-
lyû névmás használatát azonban elkerü-
lik a rang vagy a tulajdonnév segítségé-
vel.

A fõnévnek nincs többes száma. né-
hány fõnév többes száma kettõzéssel
fejezhetõ ki: anak gyermek, anak-anak
(vagy anak2) gyerekek, orang ember,

Malay is the most widely used among
the Malayo-Polynesian languages. Spo-
ken by almost 150 million people, partly
as mother tongue and as a trade lan-
guage. The closest relative languages
spoken in Indonesia are Javaian, Dayak,
Tagalog (which is the official language of
the Philippines), and Malgas in
Madagaskar. Malay became the official
language of Indonesia and in this way,
small changes were accepted. Many
Dutch words came into Malay and many
Javaian words became part of Indone-
sian language. The language, referred to
by two names (Malay and Indonesian) did
not divorced each other, even in 1972
when the orthography was unified  and
steps were made in the direction of uni-
fication of the vocabulary, as well.

Arabic script has many traditions. To-
day, it is used mainly in writing religious
texts (Koran). Latin letter script has many
variations, which exist or existed
relationally (some characteristic ex-
amples are: Djakarta - Jakarta, saja -
saya, soeltan - sultan) and is the official
language in Malaysia (Bahasa Melayu), in
Indonesia (Bahasa Indonésia), in Brunei
and in Singapor. There are 30 dialects
which are mutually understandable. Spo-
ken in Borneo, Sumatra, Malakka penin-
sula and even in Australia, it was the
language of navigation through centu-
ries. Its Pidgrin variation developed as
well, and is the business language of
Malay (Bazaar Malay).

Each sound is pronounced clearly (like
in Hungarian), with one exception; the
unstressed “e” which hardly sounds: besar
(read: b.sar). The stress - otherwise - if
there are no unstressed “e” in the word -
is on the second to the last syllable.

Personal pronouns; saya I, incik you,
you (plural, male) cik you, you (plural
female) engkau you, you (plural) in both
sexes, kita we and you or we and you
(plural), kami we (without you) dia he/
she, they. But the personal prounoun in
second person is avoided when rank or a
proper noun is used. Nouns have no

MALÁJ (INDONÉZ) MALAY (INDONESIAN)
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Bible Norway

cerpen oleh Ilona Kutas                                   untuk nenekku
translated into Malay by Wasli Amír

Pertemuan dongan dunia bahasa adalah pengalaman terbesar dalam hidupku.
Motivasi ini lahir dari asas keluarga. Datukku, seorang profesor teologi, mahir dalam

lapanbelas bahasa. Bahasa dan agama adalah penting padanya. Dia tidak mengajar ku
bahasa German, Yahudi, Poland atsu Inggeris kerana dia meninggal ketika umurku
lima tahun. Aku berasa bahawa aku harus mengikuti jejak langkahnya.

Aku di Oslo selama seminggu sebagai anggota delegasi perpustakaan. Sesudah
mengikuti program sohari-hari aku soring kembali ke bilik hotel untuk bersama-sama
teman baruku, sobuah bible dwibahasa Inggeris-Norway.

Aku menjumpainya di atas meja katil pada hari pertama aku masuk bilik hotel,
rumahku untuk seminggu.

Mungkin adalah kebiasaan bagi bilik-bilik hotel di negeri-negeri Kristian menyediakan
bible untuk tamunya. Pengalaman ini berlaku pertama kalinya di Oslo. Penjumpaan
bible ini mengimbas kembali masa kecilku. Selama enambelas tahun sebagai anak
perempuan padri protestan, aku pernah ke gereja membaca bible. Tetapi selama tiga
puluh tahun sesudahnya aku tidak lagi menjamah bible.

Maka mulailah suatu permainan. Aku membaca halaman Inggerisnya dan
membandingkannya dengan halaman Norway, dan dengan pengetahuanku tentang
bible, dapat memahaminya.

Hari demi hari bible dan aku menjadi teman rapat. Aku mulai menakuti akan
perpisahan kami nanti.

Pada hari keenam keinginan untuk melanjutkan permainan ini di rumahku sendiri
timbul.

Justeru aku memutuskan untuk mencuri Bible.
Aku memasukkannya ke dalam begku pada malam terakhir sesudah membacanya.
Tetapi sesudah memadamkan lampu aku tidak dapat tidur. Dalam kegelapan malam

aku memandang beg tertutup yang mengandungi kawanku. Fikiranku berperang.
Peperangan ini menimbulkan soalan-soalan berikut:
– Bagaimanakah aku boleh hidup sebagai anak perempuan padri dan seorang

pencuri pada waktu yang sama?
– Apatah lagi dalam Bible ini ada tertulis dalam dua bahasa. ”Kamu tidak harus

mencuri!”
– Apakah kata datukku jika ia mengetahui bahawa cucunya telah mencuri Bible?
Aku fikir kamu dapat membayangkan penghabisan cerita ini.
Pada keesokan hari aku mengeluarkan Bible dari begku, lalu meletakkannya di atas

meja katil dan dengan beg di tangan dan perasaan tenteram di hatiku, aku meninggalkan
bilik.
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orang orang sok ember, sokaság. Hatá-
rozott névelõ nincs, de ilyen értelemben
az itu mutató névmást használják, mely a
fõnév után áll.

A melléknév a fõnév után áll: rumah
besar nagy ház. A melléknév igeként is
szerepelhet (mint a magyarban): rumah
itu besar a ház nagy. A birtokos követi a
birtokot: rumah orang itu az ember háza.
Néhány elöljáró szó: ke, kepada -hoz, -
hez, -höz, dari -tól-tõl, di -ban, ben.

Az igének csak egy alakja van, azaz
nincs igeragozás, nincs egyes és többes
szám. A sudah segédszó fejezi ki a
múltidõt, a nanti a jövõt, a mari pedig a
felszólítást. Az ada a magyar van, lenni
igének felel meg. Az ige tagadása pedig
a tidak/tak szóval történik: Anak itu tidak
ada disini.  A gyermek nincs itt.

1 satu, 2 dua, 3 tiga, 4 empat, 5 lima, 6 enam, 7 tujuh, 8 (de)lapan, 9 sembilan 10
sepuluh, 100 seratus

plural. The plural of some nouns can be
expressed by duplication: anak child,
anak-anak (or anak2) children, orang
man, orang-orang many people, crowd.
There are no definite articles but they
use the word “itu”, as demonstrative pro-
noun which comes after the noun. The
adjective can also used as a verb (like in
Hungarian): rumah itu besar the house is
large. The possessive pronoun follows
the possession: rumah orang itu the
house of the man. Some prepositions
are as follows: ke, kepada to, dari from,
di in.

Verbs have only one form which means
there is no conjugation, no singular, no
plural. The word sudah expresses past
tense, word nanti expresses future tense,
word mari expresses demand. The word
ada is the same as to be. Negation shown
by the word tidak/tak: Anak itu tidak ada
sisini. The child is not here.

MALÁJ (INDONÉZ) MALAY (INDONESIAN)
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TIBETO-KÍNAI VAGY BIZONYTALAN NYELVEK

kínai

TIBETO-CHINESE OR UNCERTAIN LANGUAGES

Chinese
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1. A tibeti-kínai vagy más csoportosí-
tás szerint a kínai-thai vagy tibeti-kínai-
burmai nyelvcsalád tagja. Nem rokona a
japánnak, koreainak és a vietnaminak.

2. Államnyelv a Kínai Népköztársaság-
ban, Taivanban, hivatalos nyelv több dél-
kelet-ázsiai országban egyéb nyelv vagy
nyelvek mellett. Több mint egy milliárd
ember anyanyelve, így a beszélõk szá-
mát tekintve az elsõ helyet foglalja el a
világ nyelvei között. Legalább 7–8, egy-
más számára érthetetlen nyelvjárásra
bomlik. A köznyelv (putonghua) a pekin-
gi (északi) nyelvjáráson alapul. A kínai
írás képírásból alakult, eredetileg a jobb
felsõ sarokból indul, de ma írják balról
jobbra haladva is. Minden jel egy szótag
és kevés kivételtõl eltekintve minden jel
egy fogalom is.

A sokféle latinbetûs – és egyéb – átírás
közül a luómazi (római-jel) a hivatalos.
Az idõk folyamán mintegy 50 ezer jel
keletkezett, ezek nagy része elavult vagy
párhuzamos jel. Egy mûvelt kínai 4–6
ezer jelet ismer, de ezer jel ismeretében
a legtöbb szöveg megérthetõ. A kínai
írás áthidalja a nyelvjárási különbsége-
ket, hiszen a jelek bármely nyelvjárás
szerint olvashatók. (Hasonlóképpen, mint
a mi számjegyeink.)

3. A kínai elszigetelõ vagy izoláló típu-
sú nyelv, melyben a szó nem változik,
nem ragozható. Az egyes szófajok nem
határolhatók el olyan egyértelmûen, mint
az európai nyelvekben. A pekingiben csak
mintegy 300 különbözõ alakú szó lehet-
séges. Minden szónak van zenei hanglej-
tése, hangsúlya. A pekingiben 4 zenei
hangsúly van, ezek: egyenletes magas,
emelkedõ, ereszkedõ-emelkedõ és
ereszkedõ. A latinbetûs átírásban a ma-
gánhangzók fölötti jel mutatja a hanglej-
tést, de a kínai írás ezt nem jelöli. Magán-
hangzók: a, e, i, o, u, ü, ai, ao, ei, ia, iao,
iou, ou, ua, uo, uai, uei, üe. Mássalhang-
zók: b, c, ch, f, g, h, j, k, l, n, p, q, r, s, sh,
t, w, x, y, z, zh.

Sok betû kiejtése lényegesen eltér a
magyartól. Csak a személyes névmások
és a személyeket jelentõ fõnevek kap-
hatnak többes jelet. Számnév és mutató-
névmások után számláló szó áll. (A szám-
láló szó korlátozottabb használata a ma-
gyarban is ismert: két szál gyufa, öt köteg

KÍNAI

1. Member of the Chinese-Thai or
Tibeto-Chinese language family. No re-
lationship with Japanese, Korean and
Vietnamese.

2. It is the state language in the Chi-
nese Democratic Republic and in Tai-
wan. It is the official language with an-
other language or languages in many
South-Eastern Asian countries. It is the
mother tongue of more than 1 thousand
million people: according to the number
of speakers, it has the first place among
languages of the world. There are 7-8
dialects non-understandable to each
other. The standard language
(putonghua) is based on the Beijing dia-
lect. Chinese script was developed from
picture-writing, originally starting out
from the right upper corner, but today it
is written left to right as well. Every sign
is equal to one syllable and with few
exceptions, one sign equals one thought.
Among many Latin letters and other tran-
scriptions, the official one is the luomazi
(Roman-sign). In the meantime about 50
thousand signs came into being, but
most of them abandoned or parallel sign.
An educated Chinese knows 4-6 thou-
sand signs, but with knowledge of only
1000 signs most of the texts are under-
standable. Chinese script smooths over
dialect differences because signs can be
read according to each dialect's – like our
figures.

3. Isolated language: word doesn't
change. It is a non agglutinating lan-
guage. Word classes cannot be difined
so unambiguously as in European lan-
guages. Every word has musical  intona-
tion and stress. In the Beijing dialect
there are 4 musical stresses. In the Latin
transcription signs over vowels show the
intonation but in Chines script it isn't
signed. Vowels: a e i o u ü ai ao ei ia iao
iou ou ua uo uai uei üe. Consonants: b c
ch f g h j k l n p q r s sh t w y z sh.
Pronunciation of most of the letters dif-
fers from Hungarian. Only personnal pro-
nouns  and   nouns  of  persons  have  a

CHINESE
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vesszõ stb.) Az egyes szavak hangteste
nagyon kicsi, ezért a beszélt nyelvben,
de a modern irodalmi nyelvben is a sza-
vak jelentõs része egymás jelentését erõ-
sítõ, alkalmi vagy részben állandósult
szókapcsolatból áll. Mivel a szó változat-
lan, a szórendnek igen nagy szerepe van.
Egy példa: wo pa ni, azaz én fél te (félek
tõled), ni pa wo, azaz te fél én (félsz
tõlem). Igen fontos szerepük van a se-
gédszócskáknak, melyek segítségével a
szó mondatbeli szerepét, a cselekvés
idejét, befejezettségét, folyamatosságát
ki lehet fejezni. Személyes névmások:
wo ‘én', ni ‘te', nín ‘ön', ta ‘õ', women ‘mi',
nimen ‘ti', tamen ‘õk'.

4. Rendkívül gazdag szókincsébe ke-
vés idegen elem került. A kínai kölcsön-
szavak viszont elárasztották a kínai kul-
túra vonzatába került rokon és nem ro-
kon nyelveket, sõt egyes országokban a
kínai töltötte be az irodalmi nyelv szere-
pét.

5. Az elsõ írásos emlékek a Chou di-
nasztia idejébõl származnak (Krisztus
elõtt 1400–1122) és így 3000 évnél is
régebbiek. Mivel a jelek a kiejtést nem
jelölik, az ókínai szavak hangalakjáról
rímszótárak, szótárak fonetikai segédle-
tei, nyelvjárások, idegenbe került kínai
szavak hangalakja segítségével nyerhe-
tünk képet. A régi nyelvben a szavak
testesebbek voltak, pl.: khiwo ‘menni'
mai alakja qu, kwok ‘ország', ma: guó. A
hagyományos írott nyelv, a wényán rend-
kívül tömör, de a megkopott szavak mi-
att csak olvasva érthetõ. A modern köz-
nyelv, a putonghua, amit általában man-
darin néven ismernek, sokkal „bõbeszé-
dûbb” a wényánnál. A putonghua a mo-
dern irodalom és az oktatás nyelve. Há-
romezeréves történelme alatt a kínai nyel-
vet és írást többször reformálták. A legu-
tóbbi írásreform, amely az 50-es évek-
ben kezdõdött, a bonyolult jelek egysze-
rûsítését illetve a gyakorlatban már ré-
góta használatos egyszerûbb jelek szen-
tesítését tûzte ki célul, de az írás foga-
lomírás voltát nem érintette. A Kínai Nép-
köztársaság területén kívül a pekingi írás-
reformot nem követték, ezért az írás-
módban van egy bizonyos kettõsség.

 plural. Words do not change. That is why
word-order is so important.

Helping words are important. They
show the role of the word in the sen-
tence, the tense of the verbs, present
and past continuous, present and past
perfect tense. Personnal pronouns are
wo ‘I' ni ‘you' nin ‘he' ta ‘she' women ‘we'
nimen ‘you' tamen ‘they'.

4. It has a rich vocabulary, with little
foreign elements. Chinese loanwords
owerwhelmed the relative and non rela-
tive languages which are attracted by the
Chinese culture. In some countries Chi-
nese is the language of the literature.

5. The first written documents are more
than 3000 years old, from the Chou dy-
nasty (1400–1122 BC). As signs don't
show pronunciation we can have an idea
about pronunciation of ancient Chinese
words with the help of the dictionary,
phonetic help-dictionaries and from dia-
lects and pronunciation of Chinese words
transferred to other languages. Old words
were longer: khiwo ‘to go' – today's form:
qu, kwok ‘country', today: guo. Traditio-
nal written language: wényán is very con-
cise but because of the worn-out words it
can be understand only by reading. The
up to date common language putonghua
– known as mandarin language – is more
suggestive than wényán. Putonghua is
the language of education and literature.
During its 3000 year history the Chinese
language was reformed many times. The
last writing reform began in the 1950's.

1 yi 2 er 3 san 4 si 5 wu 6 liu 7 qi 8 ba 9 jiu 10 shi 100 bai

CHINESEKÍNAI



213KÍNAI – CHINESE



214

Sztehlo Gáborral a soproni pályaudvaron
With his colleague, Gábor Sztehlo on the railway station of Sopron
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DRAVIDA NYELVEK

tamil

DRAVIDA LANGUAGES

Tamil
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1. The best known representative of
the Dravidian languages. 40 m first-
languge speakers. Most of them are in
Madras (India). Official language in Sri
Lanka (3 m ?), spoken in Burma, Indone-
sia, Fiji, Mauritius, Reunion, Madagascar,
Trinidad and Martinique islands. The
nearest relative language is Malajálam.

2. Big difference between literary and
standard language. Standard language
is differentiated both dialectically and in
social aspects. Since literary works were
born in educated standard languages for
centuries, it is probable that standard
language will take over the role of the
ancient literary language. Tamil script is
derived from Granthi/Granthe, a South
Indian variation of the ancient Indian
Brahmi. Ancient scripts were written in
Vattezsuttu and some signs transferred
into today's script. Muslim Tamils use
Arabic script. Communities deep in Af-
rica and in Caribbean sea use the Latin
alphabet.

3. Tamil nouns have two categories: 1.
people and man-like beings (gods and
mythical persons), 2. living creatures,
inanimate objects, abstractions. 13 con-
jugation classes.

4. Most of the foreign words are of
Sanskrit and Prákrit origin. In the lan-
guage of administration a lot of Arabic
and Persian words are used. From 15-
16th C Portuguese, French, English ef-
fects. Words from Malayan, Chinese,
Japanese, Turkic and Indy languages.

5. Tamil literary language was born in
3-5. C BC. The importance of literature
rivals that of Sanskrit. Ancient Tamil was
in use from the 6th to the 13th C BC,
modern Tamil was created in the 19th C.
Today there are five main dialects: cen-
tral (Madura, Tirunelveli), northern (Ma-
dras), eastern (Tabdzsur), western
(Koimbatur), and north-Ceylonian
(Dzsafna). These dialects have two social
levels: brahman and non brahman.

1. A dravida nyelvek legismertebb kép-
viselõje. Mintegy 40 millió ember anya-
nyelve. Ezek többsége az indiai Madrasz
államban él, de hivatalos nyelv Sri Lan-
kában (3 millió ?), elterjedt Burmában,
Indonéziában továbbá a Fidzsi, Mauriti-
us, Reunion, Madagaszkár, Trinidad  és
Martinique szigeteken. Legközelebbi ro-
kona a malajálam.

2. A tamil irodalmi nyelv és a köznyelv
között jelentõs különbségek vannak. A
köznyelv is differenciálódik mind nyelv-
járási, mind szociális tekintetben. Egyes
kutatók szerint az irodalmi  és a beszélt
nyelv legalább kétezer éve elszakadt
egymástól, noha kölcsönhatásban van-
nak. Mivel a mûvelt köznyelven évszá-
zadok óta születnek irodalmi alkotások,
igen valószínû, hogy a köznyelv rövide-
sen át fogja venni a régies irodalmi nyelv
szerepét. A tamil írás az óind bráhmi írás
délindiai változatából, a granghi/
granthából származik. A legõsibb felirat-
ok a vattezsuttu íráson keletkeztek, mely-
bõl számos jel átkerült a mai írásba. A
mohamedán tamilok használják az arab
írást, a távolra elszakadt közösségek Af-
rikában, és a Karib térségben pedig a
latin betûket is.

3. A tamil fõnévnek két alapvetõ kate-
góriája van: 1. emberek és emberszerû
lények (istenek, mitológiai alakok), 2.
élõlények és élettelen tárgyak, elvont
fogalmak.13 igeragozási osztályt állítot-
tak fel.

4. Az idegen szavak többsége szanszk-
rit ill. prákrit eredetû. A közigazgatás
nyelvében számos arab és perzsa szót
találunk. A 15–16. század  óta portugál,
francia és angol elemek is kerültek a
tamilba. Átadó nyelvek még a maláj, kí-
nai, japán, török és az ind nyelvek.

5. A tamil irodalmi nyelv a Kr. elõtti 3.-
5. század között alakult ki. Az irodalom
jelentõsége vetekszik a szanszkritéval.
Az ótamil korszak végét a kutatók a Kr.
utáni 6–13.század közé teszik. A modern
tamil a 19. század elején született. A mai
nyelvjárásokat 5 csoportba lehet sorol-
ni: központi (Madura, Tirunelveli), északi
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(Madrasz), keleti (Tabdzsur), nyugati
(Koimbatur), észak-cejloni (Dzsafna). E
nyelvjárások legtöbbjének két szociális
változata van, úgymint a brahman és
nem brahman.

TAMIL TAMIL

1 onru 2 irantu 3 múnru 4 nánku/nálu 5 aintu 6 áru 7 élu
8 ettu 9 onpatu 10 pattu 100 núru
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Professzor kollégiával és paptársaival
With his colleagues
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ROKONTALAN NYELVEK

japán
koreai

KINLESS LANGUAGES

Japanese
Korean
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1. Agglutinative language. Compared
with Urali-Altaic and Polinesian-
Melanesian with no exact success. There
is a common line with Korean, but it may
be a consequence of the multi thousand
years neighbourhood. There is no rela-
tionship with Chinese. Spoken by 122 m
inhabitants of Japan. Spoken in Brazil,
Hawai and in some places of the archi-
pelago, then in Taiwan, Sakhalin island
and in Australia.

2. In the first centuries BC the Chinese
ideograms were transferred to Japan by
Korean mediation. This script is very
unusable for writing the Japanese lan-
guage. Later on Chinese signs became
phonetic signs. In 8–9.C Hiragana (con-
sisting of 50–51 – today 49 phonetic
letters) and in 12th C Katakana (it is more
simple) evolved. These two scripts are
equivalent and by them Japanese lan-
guage can be taken down quite well.
Because of a large amount of Chinese
borrowing however, there are a lot of
synonymous words in Japanese. To dis-
tinguish these from one another can be
done only with the help of Chinese signs
(Kanji). That is the reason Chinese signs
and syllabic script are used mixed. The
number of Chinese signs are reduced to
2000 in publications of public consump-
tion. Because of using Kanji, Japanese
writing and reading is extremely compli-
cated. The worldwide spread Latin script
would be very suitable for writing down
Japanese but because of the great
amount of homonyms Latin script can
not be used limitlessly.

3. In contrast with the complicated
writing, Japanese phonetics and gram-
mar are simple and easy to comprehend.
Stress is weak, but there is musical stress
and intonation. Personal nouns use -ra in
the plural. Nouns use case-endings in
pronunciation, they merge into nouns:
Nominative:-ga, Accusative:-o, Genitive:-
no, Dative:-ni, etc. Two kinds of adjec-
tives: predicative and attributive. Predi-
cative adjectives behave like verbs. The
adjective used as an attributive stands

1. Típusát tekintve ragozó (agglutiná-
ló) nyelv. Hasonlították mind az ural-
altaji, mind pedig a polinéz-melanéz nyel-
vekhez, de az e nyelvekhez fûzõdõ roko-
ni kapcsolatok nem tekinthetõk bizonyí-
tottnak. A legtöbb közös vonást a korea-
ival mutatja, azonban ezek megléte a
sokévezredes szomszédság következmé-
nye is lehet. Egy mindenképpen bizo-
nyos: a kínaihoz semmi rokoni szál nem
fûzi. Japán 122 millió lakosának anya-
nyelve. A szigetországon kívül Brazíliá-
ban, az USA-ban,  Hawaiiban és a Sziget-
világban több helyen, továbbá Taiwanon,
Szahalin szigetén, valamint Ausztráliá-
ban beszélik.

2. A Krisztus utáni elsõ századokban
került a kínai fogalomírás koreai közvetí-
téssel Japánba. Ez az írás a japán nyelv
lejegyzésére fölöttébb alkalmatlan. A kí-
nai jeleket késõbb a jelentésüktõl füg-
getlenül fokozatosan fonetikai jelként
kezdték alkalmazni. Így alakult ki a 8-9.
sz. folyamán az 50–51 (ma 49) jelbõl álló
szótagírás, a hiragana, majd a 12. szá-
zadban a még egyszerûbb alakú
katakana. E két írás egyenértékû és ve-
lük a japán nyelv jól lejegyezhetõ. A nagy-
számú kínai átvétel következtében azon-
ban nagymennyiségû azonos hangzású
szó keletkezett a japánban, s ezek egyér-
telmû jelölése csak kínai jelekkel (kanji)
lehetséges. Ezért tehát a kínai jeleket a
szótagírással vegyesen alkalmazzák. A
kínai jelek számát a közhasznú kiadvá-
nyokban mintegy 2000-re korlátozzák. A
kanji használata következtében a japán
írás-olvasás rendkívül bonyolult. A széles
körben használatos latinbetûs írás
(rómaji-fukyú-kai) kitûnõen megfelelne
a japán lejegyzésére, de a rengeteg azo-
nos hangzású szó miatt éppúgy nem
alkalmazható korlátlanul, mint a kétféle
szótagírás.

3.  A bonyolult írással szemben a japán
fonetika  és nyelvtan egyszerû és jól
áttekinthetõ. A nyomatékos hangsúly
nagyon gyenge, ellenben van zenei hang-
súly, hanglejtés. Személyt jelentõ fõne-
vek többesjele gata, tachi, shu, domo. E
többes jelek tiszteletet is kifejeznek.

Alacsonyrendûek, élõlények és tárgyak
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before the attributed word. Personal pro-
nouns express relationship between
speakers as well. There are a lot of them.
Both their plural formation and declina-
tion agree with that of the nouns. Per-
sonal pronouns have to be defined only if
without them there is ambiguity. Verbs
have a lot of forms which express social
relations and rank between the speaker
and the listener. These must be in har-
mony with plural sign and the personal
pronoun. The later two have a relation-
ship definition role as well.

4. Half of the vocabulary is original
(wago), the other part is of Chinese ori-
gin. Only a small percentage is of other -
Aino, Sanskrit, and European origin
(gairaigo). Chinese words have found
their way into Japanese more than thou-
sand years ago.

5. First relics from the 5th C AD: in-
scriptions written by Chinese signs. The
ancient Japanese state, Yamato, was
established in the 7.-8th C. The written
court language, Bungo, was formed at
that time. Hyonzongo was the next lan-
guage in which there were elements of
everyday language, too. This is the basis
of the modern language. There is a gap
between the literary and spoken lan-
guage even today. Great differences ex-
ist between styles: classic style (language
of scientific works and literature) can be
regarded as one version of the classical
Chinese language.

többes jele ra. Kettõzéssel is lehet töb-
bes számot képezni. A fõnév esetragokat
kap, melyek a kiejtésben összeolvadnak
a fõnévvel: -ga alanyeset, - o tárgyeset, -
no birtokos eset, -ni részes eset stb. A
melléknévnek két típusa van: állítmányi
és jelzõi. Az állitmányiak igeként visel-
kednek. A jelzõként használt melléknév
a jelzett szó elõtt áll. A személyes név-
mások a beszélõk közötti viszonyt is kife-
jezik, számuk igen nagy. Mind
többesképzésük, mind ragozásuk meg-
egyezik a fõnevekével. A személyes név-
mást csak akkor kell kitenni, ha nélkülük
kétértelmûség állna fenn. Az igének szá-
mos olyan formája van, amely kifejezi a
beszélõ és a megszólított közötti rangot,
társadalmi viszonyt. Ezeknek összhang-
ban kell lenniük a többes jellel és a
személyes névmással, melyeknek szin-
tén van viszonyt  jelölõ értékük.

4. A szókincs mintegy fele eredeti
(wago), másik fele pedig csaknem teljes
egészében kínai eredetû (kango). Alig
néhány százalékot tesznek ki az egyéb
eredetû - ainó, szanszkrit, európai - sza-
vak (gairaigo). A kínai szavak több mint
egy évezrede áramlanak a japánba.

5. Legkorábbi emlékei az 5. század-
ban keletkezett  kínai jelekkel írt felirat-
ok. Az õsjapán állam, Yamato a 7–8.
században jött létre. Itt alakult ki az udva-
ri írott nyelv, a bungo. Ezt az ún.
hyonzongo váltotta fel, amelyben köz-
nyelvi elemek is megjelennek. Ez képezi
a modern nyelv alapját. A szakadék az
irodalmi és a beszélt nyelv között ma is
fennáll, de az egyes stílusok között is
nagy különbségek vannak. A klasszikus
stílus – a tudományos mûvek, a hagyo-
mányos irodalom nyelve – pedig a klasszi-
kus kínai egyik változatának tekinthetõ.

ójapáni számnevek/ancient Japanese numerals:
1 pitó 2 puta 3 mi 4 jö 5 itu 6 mu 7 nana 8 ja 9 kökönö 10 töwo 100 moto

moderm japán eredetû számnevek/modern Japanese numerals
1 hitotsu 2 futatsu 3 mittsu 4 yottsu 5 itsutsu 6 muttsu 7 nanatsu 8 yattsu 9

kokonotsu 10 tó
kínai eredetû számnevek/numerals of Chinese origin:

1 ichi 2 ni 3 san 4 shi 5 go 6 roku 7 shichi 8 hachi 9 ku 10 jú 100 hyaku
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1. Korean is not closely related to any
other languages. The origin is uncertain.
It is distantly related to the Japanese,
Altaic and Finno-Ugric languages. One
thing is certain, there is no relationship
with Chinese.

2. It is spoken by more than 62 m
people in North Korea and South Korea,
as well as by 5oo,ooo Korean residents in
Japan. It is spoken in North-East China,
East Russia, Hawai and North America.

3. Ancient Korean, written in Chinese
characters is preserved in 25 texts of
songs from C.57 BC - AD 935. The intro-
duction of native Korean alphabet took
place in the 15th C. Two methods of
writing Korean are in use today: the purely
alphabetical method and the "mixed
script" method, in which Chinese
loanwords may be written in their origi-
nal characters and read in their Korean
pronunciation.

4. The vocabulary has got three sepa-
rate groups: 1. original Korean words, 2.
Chinese loanwords, 3. loanwords taken
from European languages.

1. Nincs egyetlen nyelvvel sem közeli
rokonságban. Rendszertanilag az agglu-
tináló (ragozó) nyelvek közé sorolható.
Hasonlítják a japánhoz, az altáji és az
urali (finnugor) nyelvekhez,  így a ma-
gyarhoz is. Elképzelhetõ e nyelvek õsei-
nek korai kapcsolata, de ezek emléke
homályba vész. Egy azonban bizonyos: a
kínaival nincs rokonságban.

2. Mintegy 62 millió ember anyanyelve
a két Koreában. Nagy számban élnek
koreaiak Japánban (500.000), ÉK-Kíná-
ban, Kelet-Oroszországban, Hawai-ban
és Észak-Amerikában.

3. Kínai írással írt 25 régi koreai dal
szövege a Krisztus elõtti 57-tõl a Krisztus
utáni 935-ig terjedõ idõbõl maradt fenn.
A koreai írást 1443 óta használják. Nap-
jainkban a kétféle írást vegyesen hasz-
nálják: a tisztán betûirást és a „kevert
írást", amelyben a kínai kölcsönszavakat
kínai írásjelekkel írják, de koreai kiejtés-
sel olvassák.

4. A szókészletnek három jól elkülö-
nülõ rétege van. Az elsõ az eredeti koreai
szavak csoportja, a második a kínaiból
átvett szavak, a harmadik pedig egyéb -
fõként európai nyelvekbõl kölcsönzött
szavak.

KOREAI KOREAN

Koreai számnevek/Korean numerals
1 hana 2 túl 3 set 4 net 5 tasat 6 jasat 7 ilgop 8 jadap 9 ahop 10 jal

kínai eredetû számnevek/numerals of Chinese origin
1 il 2 i 3 sam 4 sa 5 o 6 juk 7 ¢hil 8 phal 9 ku 10 sip 100 päk



227KOREAI – KOREAN



228 KOREAI – KOREAN



229

BANTU NYELVEK

luba
csicseva
szuahéli

zulu

BANTU LANGUAGES

Luba
Chichewa

Swahili
Zulu
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(other names: Kiluba, Ciluba, Baluba,
Nielim, Kalebwe, Kaonde, Bakaonde,
Katenga, Lulua, Benalulua, Szongi etc.)

Luba belongs to the central group of
Bantu languages. Together with its near
relatives it forms the Luba sub-group.
Bantu languages make up one of the
largest language families of Africa. The
northern border of these languages goes
500–1000 km north of the equator. South
from this line it is spoken in an unbroken
block, except for the most south and the
south-west territories. The best known
Bantu language is Swahili, which is the
official language in many states. Swahili
is a spontaneously formed Bantu lingua
franca.

Among the special Bantu groups there
are important divergencies; the basic
grammar construction however is simi-
lar. These languages form noun catego-
ries. Before the word stem there comes
a sign of the cathegory. This is different
in singular and plural. Eg.: -ntu means
’man’ in Luba language, singular of it is
mu-ntu, plural: ba-ntu. Attributes and
verbs take mu- if the subject is in singular
and ba- if the subject is in plural. We can
say that European languages put affixes
to the stem (it means they suffix), Bantu
languages however “decline” the begin-
ning of the word (it means they prefix).
Luba is spoken by about more than 2
million people, first of all in Zaire. Oral
literature is quite rich.

In the 16–17 C most of the Lubans
lived in the Luba empire, the emperor of
which was mu-lopve. Within the empire
however existed smaller tribe groups.
The breaking up of the empire was caused
by the strengthening of the tribes in the
2nd part of 17th C. Memory of the com-
mon history,  the relative cultural and the
lingual unity remained. Beginning from
the 2nd part of the 17th C, because of the
expansion, Luba people assimilated many
smaller nations into them (mainly in Kasai
territory). This Luba-Bambo expansion
still exists in our days as well.

(más néven kiluba, ciluba, baluba,
nielim, kalebwe, kaonde, bakaonde,
katenga, lulua, benalulua, szongi stb.)

A luba a bantu nyelvek központi cso-
portjába tartozik, amelyben közeli roko-
naival együtt képezi a luba alcsoportot. A
bantu nyelvek Afrika egyik legnagyobb
nyelvcsaládját alkotják. E nyelvek északi
határa az egyenlítôtôl északra mintegy
500–1000 km-es sávban húzódik, ettôl
délre a kontinens legdélebbi déli és dél-
nyugati területét kivéve, összefüggô
tömbben beszélik. Legismertebb bantu
nyelv a szvahili, mely több államban hi-
vatalos nyelv, és amely tulajdonképpen
egy spontán alakult bantu eszperantó.

Az egyes bantu csoportok között je-
lentôsek az eltérések, az alapvetô nyelv-
tani szerkezet azonban valamennyiük-
ben azonos. Ennek lényege az, hogy a
fôneveket e nyelvek kategóriákba sorol-
ják. A jelentéshordozó szótô elé egy ka-
tegóriát meghatározó jel kerül, mely kü-
lönbözô egyes és többes számban. Pl. a
-ntu szó a luba nyelvben embert jelent,
melynek egyesszáma mu-ntu, többese
ba-ntu. A mu- jelet kapják a jelzôk, és az
igék, ha az alany egyes számban van, a
ba- jelet, ha az alany többesszámú. Azt
mondhatjuk, hogy míg az európai nyel-
vek a szótôhöz kapcsolják a ragokat (azaz
szuffixálnak), addig a bantu nyelvek, így
a luba is a szó elejét „ragozza” (azaz
prefixál). A luba nyelvet valószínûleg 2
milliónál többen beszélik elsôsorban
Zairéban. A luba szóbeli irodalom igen
gazdag.

A 16–17. sz.-ban a lubák többsége a
luba birodalomban élt, melynek uralko-
dója a mu-lopve. A birodalmon belül
azonban kisebb törzsi szövetségek is lé-
teztek. A birodalom felbomlását éppen a
törzsek megerôsödése okozta a 17. sz.
második felében. A közös történelem
emléke, a kulturális és a viszonylagos
nyelvi egység azonban fennmaradt. A
17. sz. második felétôl kezdôdô terjesz-
kedés következtében a lubák sok kisebb
népet   magukba   olvasztottak   (fôként

LUBA LUBA
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MUKANDA WA MALU A MVIDI MUKULU  MUFUNDA MU MUAKULU WA BENA
NORVÉGE

Ka bualu kakesa kalonda kudi Ilona Kutas          Kandi mufundila kakuanyi wabalume
Luba translation: Béatrice Tshipamba

Ngikadiluku wa miakulu mishilangana, munkatshi mua bantu mbualu bunene bua
kukatshila. Kaku muntu mulume, muledi wa mamu uvua mulongeshi wa malu a Mvidi
Mukulu. Miakulu ne malu a Mvidi Mukulu bivua ne mushinga munene ku meso ende.
Kapetela diba dia kundongeshayi Allemand, Hebreux, Polonais ne Anglais to bualu
ufuila pantshivua amu ne bidimu bitanu. Ndi ngumvua mu mashi anyi se: ndi mua
kulonda dikasa diende.

Mvua mupitshisha lumingu lujima ku Oslo, pamue ne batumibue nanyi basumbishi
ba mikanda mishilangane. Pajiki bulongolodi bua dituku dietu, meme kupingana ku
nzubu wa tshilala benyi kumvua mpitshisha dia mulolo nkayanyi, pamue ne balunda
banyi bapiabapia. Nyananyi mupiamupia undi ntela ki mukanda wa malu a Mvidi Mukulu
mufunda mu miakulu ibidi (Anglais-Norvégien).

Mvua muwupeta pa mesa a butuku dituku dia kumpala pambuelela mu tshibambalu
tshia nzubu wa tshilala benyi mumvua ne tshia buakupitshisha lumingu lujima.

Mmumue ne munzubu ya tshilala benyi yonso ya matunga a badi bitaba yezu mudi
amu mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu?! Ku Oslo ke kumvua mumona tshibidilu etshi
bua musangu wa kumpala. Mukanda ewu wa Malu a Mvidi Mukulu uvua mumvuluija
malu anyi a ku buana. Tatu wanyi uvua mfumu wa bena mishioni. Ne bilondeshila
ngikadilu wa bena mishioni, nshadila ku nzubu kua baledi banyi too ne pankumbajila
bidimu dikumi ne bisambombo. Pa nanku, mvua ne tshibidilu tshia kuya mu Nzubu wa
Mvidi Mukulu ne kubala mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu. Kadi munkatshi mua bidimu
makumi asatu bialondi, tshivuaku mukuata Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu mu
tshianza tshianyi to.

Ki mema kubanga dinaya dianyi dia nenku: mvua mbala bivua bifunda mu Anglais,
dibeji dijima, mbifuanyikija ne bia mu Norvégien: mvuluka kabidi mamanya anyi a kala
a Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu. Mu mushindu ewu ki mema kutuadija kumanya
Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu mu miaku ya Norvégien ne ya Anglais misambakaja
ne ya Allemand, musangu umue.

Nenku dituku dionso edi, mema ne Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu, tuetu kuvua
balunda ba bushuwa, bu mukaba ne tshilamba. Meme kutuadija kumvua bibi bua
kushiyangana ne mukanda ewu.

Dituku disambombo memekushindika mua kutungunukane dinaya dianyi
pangapingana kuanyi.

Ki mema kuela meji bua kuiba Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu.
Pangawubadi dituku dia ndekelu butuku, mema kuwusuika, kuwela mu tshibuta

tshianyi. Mumana kuenza nanku, njima kapia, tshiakamona mua kulala to. Ki mu
midima amu ntangila tshibuta tshimvua mukangila mulunda wanyi, kondo ka moyo
kubanga kuntuta.

Mema Kutuadija luluijakana moyo ne didiela nkonku eyi:
– Bidi biumvuika bua ne muana wa mulongeshi wa bena mishioni udi mua kuikala

kabidi muivi?
– Pabi mbifunda mu Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu ne: “Kuibi to!”.
– Ntshinyi tshiamba kaku pumvuayi ne: muikuluende wa bakaji mmuiba Mukanda wa

malu a Mvidi Mukulu?

LUBA
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Lubans are first of all inhabitants of
forests and savannah. They cultivate
maniok and corn, and hunting and fish-
ing are their main occupation. Marriage
is regulated by very strict rules. More
than half of the inhabitants of Zaire are
Christian.

Kasai tartományban). Ez a luba-bambo
térfoglalás ma is tart.

A lubák elsôsorban erdô- és szavanna-
lakók. Maniókát, kukoricát termeszte-
nek, vadásznak, halásznak. A házasság-
kötést igen fejlett rendszer szabályozza.
Zaire lakosságának több mint a fele ke-
resztény.

LUBA LUBA
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Nuenu nkayenu nudi mua kuela muji bua kumanya mudi muanda ewu ushikila.
Patshibu, mema kupatula Mukanda wa Malu a Mvidi Mukulu mu tshibuta tshianyi.

Mema kuwuteka pa mesa a butuku. Ngambula amu tshibuta tshianyi, meme kupatuka
ne moyo mutua pa mukuabu.
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A bantu nyelvcsaládba tartozó nyelv
Dél-Afrikában. A Malawi Köztársaság hi-
vatalos nyelve, itt a lakosság 50%-a be-
széli. Beszélik még Kelet-Zambiában és
Mozambikban. A csicseva a Nyassza tótól
nyugatra fekvõ területek nyelve, kb. 10
millió ember érti, és kb. 7 millió ember-
nek az anyanyelve. Latin ABC a 19. szá-
zad vége óta.

CSICSEVA CHICHEWA

A Bantu language in Southern Africa.
50% of Malawi population speaks this
language, and it is spoken in East Zam-
bia and Mozambique as well. The main
region of this language is westerward of
the large lake of Nyasa, and altogether
about 10 million people understand this
language, for 7 million it is their mother
tongue. Latin alphabet since the end of
l9th centrury.
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BUKU LOPATULIKA LA CHI-NORWEGIAN

Wolemba Ilona Kutas                                                               Kwa Agogo auga Amuna

Kupezeka kwa dziko lodabwitsa la zinenelo, ndi phunzilo lalikulu m’moyo wanga.
Chiyambi chache chinacokela ku mizu ya banja lathu. Agogo auga a Muna a ku-chikazi
amene anali m’phunzitsi wa mkulu wa mau a Mulungu ankatha Kulankhula zinenelo 18.
Koma sianathe kundiphunzitsa chi German, chi Iieberi, chi Polish kapena chi Ngelezi
chifukwa ndinali wa zaka zisanu pamene anamwalira. Koma ndíli ndí chidwi
chachibadwidwe nimoyo wanga kudi nditsalile mapazi awo.

Monga m’modzi wa nthumwi za oyan’ganila ma bukhu ndinakhala sabata limodzí ku
Oslo. Kumapeto kwa ndondomeko yokwanila ndi yosangalatsa ya tsiku ndi tsiku, nthawi
zouse ndi nathamangila ku chipinda changa cha ku tlotel kukakhala pa ndekha madzulo
ndi bwenzi langa latsopano, Baku Lopatulika lolembedwa m’Chingelezi ndi m’chi
lYorwegian.

Ndinalipeza pa tebulo la usiku, tsiku loyamba limene ndinalowa m’chipinda changa
cha m’Hotel, m’mene ndinakhala sabata limodzi..

Itapena ndi chizolowezi kuti m’zipinda za ma Iiotel m’maiko a chi Krisitu Knikila
alendo Buku Lopatulika. Mwambo umenewu ndinauona kwa nthawi yoyamba m’moyo
wanga ku Oslo. Polipeza Buku Lopatulikali, linandi kumbutsa za usungwana wanga.
Monga mwana wa m’busa, wokhala pa mishoni m’paka pamene ndinali wa zaka khumi,
zisanu ndi chimodzi. Ndinali kumapita ku Chalichi ndi kumawelenga Buku Lopatulika.
Zaka makhumi atatu zotsatila za moyo wanga, sindinagwileuso Buku Lopatulika
m’manja mwanga.

Kalondolondo wamkulu anayambika. ndinawelenga gawo la m’chingelezi,
ndinawelengauso gawo lomwelo m’chi norwegian, mothandizidwa ndi maphunzilo
anga akale a Buku Lopatulika, ndinayamba kumvetsa zolembedwazo ndiponso mawu
a m’chi norwegian osakanikila ndi chi ngelezi ndi chi German nthawi imodzi.

Tsiku ndi tsiku Buku Lopatulika ndi lne tinakhala moyandikana pa chibwenzi.
ndinayamba kuopa kuti udinali pafupi kusiyana nalo.

Pa tsiku la chisanu ndi limodzi ndina funitsitsa kupitiliza kolondolondo ameneyu
kumudzi.

Choncho ndi nagauiza za kuba Buku Lopatulikalo.
Ndinaliika m’chikwama mwanga usiku womaliza nditatha kuliwelenga. Koma

nditangozima magetsi ndinalephela Kugona. Mu m’dima ndinayan’gana chikwama
changa chotsekedwa ndi bwenzi langa mkati. Mkangano unayamba m’mutu mwanga.

Mkangano umenewu unayambitsa mafunso awa:
– Kodi zingatheka bwanji kuti ndikhale mwana wa m’Busa komanso mbala nthawi

yomweyo?
– Komanso zinalembedwa m’Buku Lopatulikamo m’zinenelo ziwili zabwino: “Usabe!”

– Nanga a Gogo anga adakati chiyani adakadziwa kudi m’dzukulu wao waba Buku
Lopatulika?

Ndi kuganiza kudi mutna kudziwa mapeto a nkhani!
M’mawa ndinatulutsa Buku Lopatulika m’chikwama mwanga, ndi kulibwezela pa te

bulo la usiku ndipo ndi chikwama m’manja mwanga ndi mtendele mu m’tima mwanga
ndinatuluka m’chipinda.

CSICSEVA – CHICHEWA
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1. It belongs to the family of the Bantu
languages with close relationship to Hika
and Girjama. The official language in
Tanzania and Kenya, spoken and the
language of education and administra-
tion in Uganda, south provinces of Zaire,
in Madagascar island and in a lot of other
countries. It is the Esperanto of Middle-
and East-Africa, the language of interna-
tional trade and communication.

2. Swahili has a dozen dialects. Arabic
script was used earlier with individual
spelling. Latin script since the 2nd half of
the 19th C.

3. Agglutinative language, like e.g.
Hungarian, Turkish, Finnish, but whilst in
these languages, suffixes/signs join to
the end of the word, in Bantu languages
they stand before the words. Nouns are
regulated into 20 categories, according
to person, animal, plant, object, but
sometimes even according to size. The
category point of persons in singular is
m-, in plural wa- : mtu ‘man’, watu ‘men’.
The words joined to the noun get the
category points as well, like the attribute,
numerals, verbs. Since the words in dic-
tionaries must be found without category
points, it is difficult to find them without
basic knowledge of the language. Watu
warefu watatu watatosha (People three
tall enough, that is to say 3 tall people is
enough. These words occur in the dic-
tionary as mtu/watu, refu, -tatu, - tosha.

4. The name of the language origi-
nates from the Arabic word “swahili” for
‘beach’. The name of the native people is
waswahili ‘Swahilies’, the name of peo-
ple with an other mother tongue but
understanding Swahili is waarabu
(Arabians).The development of Swahili
language may have begun in the last
quarter of the last millenium, through
the mergence of the local East coast
Bantu dialects. A highly civilization had
been developed in this region at the end
of the years 1000 A.D. and at the first
centuries of the second millenium. Its
expansion on the continent began after
the establishment of the Arabic ivoryand

1. A bantu nyelvek családjába tartozik,
közeli rokonságban a nyika és girjama
nyelvvel. Hivatalos nyelv Tanzániában,
Kenyában, beszélik illetve oktatási és
közigazgatási nyelv Ugandában, Szomá-
lia déli tartományaiban, Zairében, Ma-
dagaszkár szigetén és számos más or-
szágban. Közép- és Kelet-Afrika „eszpe-
rantója”, a nemzetközi kereskedelem és
érintkezés nyelve.

2. Mintegy tucatnyi nyelvjárását tartják
számon. Korábban a jelölésére alkal-
matlan arab írást használták szinte egyé-
ni helyesírással. A latin írásra a múlt
század második felétõl fokozatosan tér-
tek át.

3. Ragozó (agglutináló) nyelv, mint pl.
a magyar, török, finn, de míg ez utóbbi-
akban a ragok/jelek a szó végéhez kap-
csolódnak, a bantu nyelvekben a szó
elõtt állnak. A fõneveket csaknem 20
kategóriába sorolja: személy, állat, nö-
vény, tárgy, néha azonban nagyság sze-
rint. A személyek kategóriajele egyes
számban m-, többes számban wa-: mtu
‘ember’, watu ‘emberek’. A kategóriaje-
let a fõnévhez tartozó szavak is megkap-
ják, így a jelzõ, számnevek, igék. Mivel a
szótárban a szavak nagyrészt kategória-
jel nélkül szerepelnek, a nyelv alapvetõ
ismerete nélkül nehéz õket megtalálni.
Watu warefu watatu watatosha (Emberek
hármak magasak elegek, azaz három
magas ember elegendõ). E szavak a szó-
tárban mtu/watu, -refu, -tatu, tosha alak-
ban szerepelnek.

4. A nyelv neve az arab szuahél ‘part’
szóból származik. Az anyanyelvi beszé-
lõk neve waswahili ‘szuahélik’, a más
anyanyelvû, de szuahéliül tudók neve
waarabu ‘arabok’. A szuahéli nyelv kiala-
kulása már az elõzõ évezred utolsó ne-
gyedében megindulhatott a helyi, keleti
partvidéki bantu nyelvjárások összeol-
vadása során. E területen igen magas
civilizáció fejlõdött az évezred végén és a
második évezred elsõ századaiban. Szá-
razföldi térhódítása az arab elefántcsont-
és rabszolgakereskedelem létrejötte után
indult  meg  a  18.  század  kezdetén. Az
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BIBLIA YA NORWAY

Ujuzi kubwa katika maisha yangu ilikuwa uvumbuzi wa dunia wa lugha. hii ndio ni
ajabu sana.

Tangu utoto wangu naweza kukumbuka babu yangu, ambaye alikuwa baba wa mama
yangu; ni kweli huyu alikuwa mtu mwenye elumu na maarifa sana. Alikuwa mwalimu kuu
wa dini na alijua usemaji lugha 18. Isipokuwa nilikuwa mtoto umri miaka mitanu tu
wakati ule, bila shaka angalinifundisha kigermani, kihebrew, kipole wa kiingereza.
Tangu zamani imenipasa kufuata hatua yake.

Nilipokuwa mwanachama wa ujumbe wa mktaba nilikaa wiki moja huko Oslo. Kila
siku, baada ya kazi, nilirudi chumbani cha hoteli upesi kwa ajili ya kukaa na rafiki yangu
mpya – yaani Biblia Normreji. hii iliandikwa katika lugha kiingereza na kinorveji. Niliiona
juu ya meza chumbani changu nilipofika hoteli a kwanza.

Labda ni desturi ya nchi za cristo ku weka biblia chumbani kwa kutumia na kusoma
wageni hoteli. hii ni mara ya kwanza ambye nimekupatwa na desturi hii. Biblia hii
ilinikumbusha wakati nilipo kuwa umri miaka kumi na sita. Baba yangu alikuwa
Maudumu Protestant na ilikuwa kazi yangu ya kusoma Biblia ndani ya kanisa kila siku.
Imeanza mchezo mkubwa. lYingesoma sentensi kiinglise na nilitofautisha na sentensi
kinorweji. Baada ya kufuata hatua hii nilianza kufaham kinorji lianna lugha hii kidogo
imechanganyika na kiingireza na kidachi; vile vile mimi mwenyeye nilifaham sana
maneno ya Biblia alladhi hii ilinisaidia sana.

Kila siku ambaye imepita urifiki kati ya Biblia na mimi ilipata nafuu. Siku ya sita niliona
bora kuiba Biblia kwa sebabu nimeona faida zaidi kuendelea kujifunza nyumbani.
Baada ya kuisoma niliweka mfukoni; lakini skuweza kulala. ndani ya giza ilianza vita
kichwani. Siwezi kuwa bint wa maudumu na mwizi pamoja. Zaidi ya hii imeandikwa
Bibliani katika lugha mbili mzuri nicosa kubwa ya kuiba. Ikiwa babu wa mama yangu
angalijua mjukuu yake ni mwizi angesemaje?

Nadhani unawazia mwisho wa hadithi hii.
Siku ya saba asubuhi nilitokea biblia mfukoni na niliiweka juu ya meza, na pamoja na

moyo shwari niliotokea chumbani.

SZUAHÉLI – SHWAHILI
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1 -moja/-mosi 2 -mbili/-pili 3 -tatu 4 -nne 5 -tano 6 -sita* 7 -saba* 8 -nane
9 -tisa*/ -kenda 10 -kumi 100 -mia*

* arab eredetûek *of Arabic origin

elsõ teljes bibliafordítás 1891-ben jelent
meg. A szuahéli ma rendkívül kimûvelt
kultúrnyelv, gazdag irodalommal.

5. A legtöbb idegen szót az arab adta,
de számos indiai, perzsa, angol szó is
került a szókincsébe.

6. Két szuahéli fordítást is kaptunk,
talán két nyelvjárás?... Mindkettõt kö-
zöljük

slave trade in the beginning of the l8th C.
The first whole Bible translation was com-
pleted in 1891. Swahili is an extremely
civilized language nowadays, with rich
literature.

5. Arabic gave the most foreign words
to Swahili, but many Indian, Persian and
English words have gotten into its vo-
cabulary.

6. We got two Swahili translations,
maybe two dialects?... We enclose both.

SZUAHÉLI SHWAHILI
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BIBLIA YA NORWAY

imeandikwa na Ilona Kutas                                                        kuaajili ya babu yangu

Lilikua mojawapo ya matukio muhimu kabisa ya maisha yangu, nilipokua chini ya
usimamizi wa familia yangu na kugunduwa ulimwengu wa lugha unaopendeza kupita
kiasi.Babu yangu,babaake mama yangu,alikua mtaalamu wa fani ya tabia na sifa za
Mungu na dini,alikua akiweza kuzisoma vizuri tugha l8.Dini na lugha za kigeni ndio
mambo yaliyokua yakimvutia na kuyashughulikia muda wote wa maisha yake.
Alipofariki,mie nikiwa na umri wa miaka mitano tuu, kwa bahati mbaya, hakuweza kwa
hivyo kunifundisha kijerumani,kingereza,kipoland au kiyahudi. Mara tuu nikatanabahi
kwamba nimerithi kipaji cha babu yangu katika kuzipenda lugha za kigeni.

Miaka mingi baadae, nikiwa kama mwanachama wa ujumbe wa wanamaktaba,
nilikwenda Oslo kwa wiki moja.Baada ya mafunzo ya maana na manufaa,daima nilikua
nikikimbilia katika chumba changu cha hoteli, nikipitisha jioni kwa kusoma Biblia
iliyoandikwa kwa kingereza na kinorway.

Kitabu hiki nilikikuta ndani ya toto la meza ndogo, karibu na kitanda,nilipofika
hotelini Oslo,pengine ni desturi za nchi za kikristo, kwa wageni wa hoteli kuwekewa
Biblia.

Nilipoiona Biblia hiyo,nikaanza kuyakumbuka maisha yangu ya utotoni. Nikiwa binti
ya familia ya wachungaji wa kiprotestanti, niliishi hadi nikiwa na umri wa miaka kumi na
sita katika kiunga cha wachungaji, nikenda kwa bidii kanisani na nikisoma sana Biblia.
Miaka 30 iliyofuatia,sikuweza tena kuishika Biblia mikononi mwangu.

Nilipokua katika chumba changu cha hotelini huko Oslo, nikajikuta mbele ya kitabu
hiki kilichovipita vitabu vyengine na kusalitika nacho upya. nikasoma kurasa zilizoandikwa
kwa kingereza na kulinganisha na tafsiri yake ya kinorway.

Mafungamano ya lugha hizi mbili na jinsi maneo yanavyofanana na yale yenye asili
ya kijerumani ambayo nnayajua,ni ya kustaajabisha.Kila kukicha nilizidi kuipenda Biblia
hii iliyoandikwa kwa lugha mbili, na nilisikitika sana kila siku zilipokua zikipita na
mwisho wa kikao chetu kukaribia kuwadia.

Mnamo siku ya sita lakini,nikajiwa na fikra kwamba ningeweza kuendelea na furaha
yangu ya kuisoma Biblia iliyoandikwa kwa lugha mbili,hata wakati nitakaporejea
nyumbani,na nikafikia uamuzi wa kuiiba Biblia ile.

Mnamo siku ya mwisho ya kukaa kwangu hotelini,nyakati za usiku,nikaitia Biblia ile
ndani ya sanuduku langu.Usiku kucha sikuweza kulala viziuri jicho langu kila wakati,
likilikodolea lile sanduku ambamo niliificha ile Biblia.

Fikra zikaanza kunisumbuwa kichwani mwangu:
– mie,binti ya mchungaji, ndo nimegeuka mwizi sasa?
– ndani ya Biblia imeandikwa: “Usiibe!”
– Babu yangu angesema nini,angejua kwamba mjukuu wake kaiba Biblia?
Si vigumu kuung’amua mwisho wa hadithi hii.
Asubuhi, nikaitoa Biblia ndani ya sanduku, nikaiweka juu ya meza karibu na kitanda

na kutoka chumbani, moyo wangu ukiwa safi kabisa.

SZUAHÉLI – SHWAHILI
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Member of the Bantu language family.
Spoken in Natal and Transvaal regions of
Republic of South-Africa. (According to
1970 estimation it is spoken by about 4
million speakers.) Not yet classified on
the basis of everybodys acceptance. Not
going into details we mention only that if
we enclose Ndebele group to Zulu, as it
does Murdock, then Zulu language speak-
ers can be doubled. Soviet-Russian lin-
guists say Ngoni is a dialect of Zulu. And
into this population we did not even
include Zulu, Nguni and Ngoni tribes in
Tanzania and Malavi.

The most peculiar sounds of Zulu lan-
guage are the five clicking sounds. We
can hear Zulu on the radio as well when
M. Makeba is speaking. We note that the
soundsare unusual for us. Clicking sounds
occur in many other languages of this
territory, e.g. Kojszan group, which is not
related to Bantu languages.

Characteristics described for Swahili
are true for Bantu, and for Zulu as well:
nouns are categorized, it is shown by the
prefix at the beginnig of the word, which
has singular and plural forms. Conjuga-
tion is made by prefixes as well, the verb
gets the prefuces.

Prefixation has an important role in
word formation as well. An example: the
word “umphathisihlalo” (president) is
constructed by the following elements:
um- is a prefix which marks the category,
umphatni ‘possessor’, isi- is the prefix of
the word hlalo ‘chair’. Literally: ‘the pos-
sessor of the chair’. Plural of um- is o-, so
‘presidents’ = ophathisihlalo.

A bantu nyelvcsalád tagja. A Dél-Afri-
kai Köztársaság Natal tartományában és
Transvaal egyes területein beszélik. (Az
1970. évi becslés szerint mintegy 4 mil-
lióan.) A bantu nyelvek mindenki által
elfogadott osztályozása a mai napig sem
történt meg. Anélkül, hogy belemennénk
a részletekbe, csupán megemlítjük, hogy
ha a zuluhoz csatoljuk a ndebele csopor-
tot, mint azt Murdock teszi, akkor a zulu
nyelvet beszélõk száma kétszer ennyire
tehetõ. A szovjet-orosz nyelvészek vi-
szont a ngoni nyelvet is a zulu nyelvjárá-
sának tekintik. A lélekszámba akkor még
nem vettük be a tanzániai és maláviai
zulu, nguni és ngoni törzseket.

A zulu nyelv hangjai közül a legkülö-
nösebb az öt csettintõ hang. A zulu nyelv-
vel a rádióban gyakran találkozhatunk M.
Makeba elõadásában, ahol a számunkra
szokatlan hangokat is megfigyelhetjük.
Pedig a csettintõ hangok a térség több
nyelvében is elõfordulnak, pl. a bantuval
nem rokon kojszan csoportéban.

A szuahéliban leírt sajátosságok a ban-
tu nyelvekre, így a zulura is jellemzõek.
Röviden: a fõneveket kategóriákban so-
rolja, ezt a szóeleji prefucum (elõtag)
mutatja, melynek egyesszámú és
többesszámú alakja van. Az igeragozás
is leginkább prefucálással történik, az
aktuális prefixumot az ige is megkapja.

A prefixálás fontos szerepet kap a szó-
képzésben is. Erre egy példa: Az
umphathisihlalo ‘elnök’ szó az alábbi ele-
mekbõl áll: um- a kategóriát jelzõ prefi-
xum, umphatni ‘birtokló’, isi-a hlalo ‘szék’
szó prefixuma. Szószerint: a ‘szék birtok-
lója’. Az um- többesszáma o-, ezért ‘el-
nökök’ ophathisihlalo.

1 nye 2 bili 3 thatthu 4 ne 5 hlanu 6 isithupa 7 isikhombisa 8 issitjagalombili
 9 isitjagalunye 10 isumi
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NORWEGIAN I BHAYIBHEL

Ukuthelakala Konhlaba onagalisayo wezilimi, Kwayishintsha inpilo yani. Naunderi
wami wagacilisa izimparde. Nasemuva Kohogo owafunda wagogoda Kwezobufudsikazi
wayazi izilimi ezigu – 18. Kagagoba akakwazaga ukugifundisa isi – Tamasi (Germany),
Nesi-Iieberu (hebrew), Kenye ne Singisi (English) ngoba ngaleso sikhathi
ngangisenemingaka engu – 5 wayeseshona- Ke. Noneabago wokunyathela lapno
akaruba khona uyagifikela.

Njegelugu labaphathelane nezinewadi ngahlala isonto elilodwa e – Oslo: Emva
Kwazinklelo ezazimcogalisa njálo ebusuku ngangiye ngiklala nemrigare wami
owayekwazi ukukkuluna zanke izilimi naso isingísi lesi.

Njengabazalwane Kujwayelekile ukuhlagana ndawonye ngenhloso yokuphakelara
izwi lika Nkulunkuly kokho ngakufunda Khona le – e – Osio. Nalokko Kwakuye
Kungikhumbuze impilo engakhula ngayo. Ngagiye ngiye e sartweni ngifunde i Bhayibheli
ngoba ngangizalwa ikholwa ngaze ngaba neminyaka eng 16.

Yagalake - manje indaba, ngifunde i-Bhayibhel, elibhalwe ngesi-ngisi ngisighatharise
nesi Norwegian lapho ngisizwe ulwazi Iwami engase nginalo nge Bhayibheli. tYgagala-
ke manje ne Tekisi lesilYgisi nesi Tamáni uma Kuxutehwe ndawonye ngikuzwe.

Lwakhula Kanjalo ulvazi lwami nge Bhayibheli Kwasukela lapno agibage
ngisazehiukanisa Balo. ngobusuku bokugcina bomhlagaro emva kokulifunda ngalifalca
esikhwameri Sami, Kwathi nangemuva Kokueisha isibani ebusuky babungaciki
ubuthongo ngesithombe esasigifikela salomngawi wami owayesesikhwameni
Lokushayisana Kwemigosdo Kwangifikisela lemibuzo:

– Ngingavuma kanjani ngobubi engibenzile futhi ngiyindodakazi yo Muangeli? –
Phezu kwalskho neBhayibheli likubeka Kucace ukuthi “UNGEBI?”

– Bona obabamkhulu uma bengezwa ukuthi uMzujulu wabo weba i Bhayibheli
bangathini?

Asiphelo salendaba nawe ungazibonela ngokwakho.
Ukusa Kwazwiwa yimina ngalithatha ngaliphindesela emuva ukuze umoya wami

ukhululeke, Ngokuthula okukhulu ngaphuma nganyelela.

ZULU
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Krisztusért és Egyházáért CE Kongresszus a Nemzeti Múzeum elõtt
CE Congress in front of the National Museum in Budapest
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SZUDÁNI NYELVEK KVA CSOPORTJA

ibo

SUDANI LANGUAGES, KVA GROUP

Ibo
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Az ibo nép nyelve, a nyugat-afrikai
nyelvek kva csoportjába tartozik. Legkö-
zelebbi rokonai az ún. joruba nyelvek
(bini vagy edo, gbari, nupe stb.). 1967-
ben mintegy 11 millió (becsült adat) ibo
vagy igbo anyanyelve volt Nyugat-Nigé-
riában, akik nagyrészt az õserdõkben
élnek, átlagosan mintegy 4-6 ezer fõt
számláló patriarkális közösségekben le-
telepedetten.

Gazdag mássalhangzórendszerében
találunk szóeleji kettõs zárhangokat (gb,
kp), kemény és lágy (palatizált), elõhe-
hezetes zöngétlen és zöngés mással-
hangzókat. Mint a család valamennyi
nyelvében, az iboban is értelem megkü-
lönböztetõ szerepet játszik a tonalitás
vagy (5) zenei hangsúly.

Egyébként a szó mondatbeli szerepét
a szórend, elöljárószók és névszók ese-
tében a zenei hangsúly is kifejezheti. Az
igeragozás tulajdonképpen elõragozás
(prefixáció), melyben a személyes név-
mások képezik az „elõtagokat”. A
prefucációnak fontos szerepe van a szó-
képzésben, szóalkotásban is.

Ebben a nyelvcsoportban csak az
ibonak és a jorubának van jelentõs iro-
dalma. Melléjeles latinbetûvel írják.

The language of the Ibo nation, it  be-
longs to the Kva group of West-African
languages. Nearest relatives: Joruba lan-
guages (Bini or Edo, Gbari, Nupe, etc.)
Mother tongue of ca. 11 million Igbo
inhabitants, living mostly in rain forests.
in West-Nigeria, in patriarchal communi-
ties, each about 4–6 thousand members,
they are settled.

It has a rich consonant system, with
doubled plosives at the beginning of the
words, (gb, kp), hard and soft, asperated
voiced and voicless consonants. As in all
languages of this family, tonality or mu-
sical stress has a meaningfui distin-
guishing role.

Each word’s role in the sentence is
expressed by word order, and in prepo-
sitions and nominals even musical stress
as well. Conjugation = prefucation, in
which personal pronouns are the pre-
fuces. Prefecation has an important role
in word-formation as well.

In this group Joruba and Ibo have
important literature. It is written in Latin
letters with apart marks.

1 otu 2 abuo 3 ato 4 ano 5 iso 6 isi 7 asaa 8 asato 9 toolu 10 iri 100 ohu iso (20x5)
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AKWUKWO NS0 NDI NORWAY

Akuko mkpisi Ilona Kutas                                                           Na ncheta nna m ukwu
Onye sughariri ya: Chima Obi

lYchoputa uwa oma asusu di iche iche bu ihe ukwu mere, biakute m na ndu m.lhe
kpatara ihe a sitere na otu m siri puta uwa na otu ndi muurum,na ndi muuru ha siri wee
puta.lYna nne m.onye nkuzi ukwu n’ulo akwukwo nso, maara ka-esi asu asusu iri na
asato.Asusu na Uzo Chukwu bu ihe digasiri ya nkpa. O nweteghi ohere kuzirim asusu
hibru, 0yibo, Polishi,ma o bu asusu ndi Jámini,n’ihi na o nwuru oge m di afo ise, mana
o na-eme m ka mkwesiri isote ya.

Otu mgbe,ano m ubochi asaa n’Oslo,n’ihi na abu m otu na ndi nlekota otu
uloodoziakwukwo zigaara ebe ahu. Kwa ubochi, oge anyi mechara ihe nile anyi kwesiri
ime ubochi ahu, alaghachirim n’ebe obibi m.ebe mu na otu enyi m nooro ruo oge chi
jichara.Enyim a bu akwukwo nso edere n’olu abuo – olu oyibo na olu ndi nowe.

Ahusuru m ya n’elu tebulu oge m baburu n’ebe obibi m n’uloezumike ahu anyi noro
ubochi asaa.

Ikekwa n’obodo ndi choochi,a na ahapu akwukwo nso n’ebe obibi dum di n’uloezumike
ka onye njem obula no nga ahu nwee ike guo ya.Oge m choputara ihe a bu oge ahu m
no n’Oslo. Naani anya m huru akwukwo nso ahu mere m jiiri chetawa oge m bu nwata.
Ruo oge m di afo iri na isii, anyi bi n’akuku choochi, ana m agakwa choochi, na agukwa
akwukwo nso,n’ihi na abu m nwa nwanyi fada. N’afo iri ato sotere oge a na ndu m,aka
m emetughidi akwukwo nso ma otu.

Oke egwuregwu wee bido. M guotu ntakiri na bekee,guokwa ya na Nowe, m ejikota
ha abuo, chetakwa ihe m ma di n’akwukwo nso,m wee ghotawa ihe e dere n’ihu
akwukwo ahu, n’otu oge ahu m wee na amuta otutu okwu di n’asusu ndi nowe. Otutu
okwu ndi a di ka okwu di n’asusu oyibo na nke ndi Jamini.

Kwa ubochi, mu na akwukwo nso a wee na-abu ezigbo enyi karia na mbu. Ujo wee
na atuzi m gbasara oge m ga ekwesi ihapu ya laa.

N’ubochi nke isii, oke ochicho wee biagide m gbasara i na-egwutukwa egwuregwu a
ma m laruo.

M wee kwerezie n’onwe m na m ga-ezu akwukwo nso a.
lY’abali ikpeazu,oge m guchara ya,m were ya.tiba n’ime akpa m. Mana oge m

gbanyuru oku chowa ihi ura, ura wee gbanaghariam.M noro na-ele akpa m ahu enyi m
no n’ime ya,nke mechiri emechi.Ajuju ndi a ka m juziri onwe m:

– Kedu ka m ga-esi buru nwa fada,burukwa onye ori n’otu oge ahu?
– Kedu ka m ga-esi zuo akwukwo edere n’ime ya si na “Gi ezula ori”?
– Kedu ihe nna m ukwu ga-ekwu ma o mata na nwa nwa ya zuuru akwukwo nso?

Ikekwa,ugbu a i ga-amazi ihe mere!
Oge chi boziri, agara m n’ebe akpa m no. weputa akwukwo nso ahu, desa ya ebe m

huru ya oge m basuru n’uloobibi ahu. M wee jirizie akpa m n’aka,  jiri obi lodara ala nke
ukwu, puo.
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A Hittudományi Kar dékánja / Decan of the University
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MÛNYELVEK

eszperantó (1887)
vikto (1981)

interlingva (1950)
unitario (1994)
glosa (1943)

volapük (1880)

ARTIFICIAL LANGUAGES

Esperanto (1887)
Vikto (1981)

Interlingua (1950)
Unitario (1994)
Glosa (1943)

Volapük (1880)
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Zamenhof Lázár Lajos – eszperantó
nevén Lazaro Ludoviko Zamenhof (1859–
1917) – lengyel orvos alkotása. A nyelv
szókészletének a zömét a latin (újlatin)
szolgáltatja, de számottevô benne a ger-
mán és a szláv elem is. Nyelvtana egysze-
rû és logikus felépítésû, könnyen tanul-
ható.

A világirodalom minden nevezetes al-
kotása hozzáférhetô eszperantó nyelven.
Maga Zamenhof is jelentôs fordítói tevé-
kenységet fejtett ki. Sok író – köztük
magyarok is – csak eszperantóul publi-
kálnak.

A Föld minden országában mûködik
eszperantó szervezet, Magyarország is
tagja az Eszperantó Világszövetségnek.

ESZPERANTO

Esperanto, the most successful artifi-
cial language, was created by the Polish
physician L. L. Zamenhof (1859–1917).
Most of the vocabulary is of Latin origin
but the number of Germanic and Sla-
vonic elements is also considerable. The
grammar is simple and easy to learn.

Many important works in world litera-
ture are available in Esperanto. Zamenhof
himself was a very active translator. Many
authors, Hungarians among them, pub-
lish first in Esperanto.

There are Esperanto organizations all
over the world. Hungary is also a mem-
ber of the Esperanto World Organization.

ESPERANTO

1 unu 2 du 3 tri 4 kvar 5 kvin 6 ses 7 sep 8 ok 9 nau 10 dek 100 cent
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LA NORVEGA BIBLIO

novelo, verkis: Helena Kutas                                                                               por mia
avo
en Esperanto-lingvon tradukis: Viktória Balogh

Por mia vivo unu granda travivajo estas la malkovro de mirinda mondo de lingvoj.
Familia devena estas la impulso: mia patrina avo estis teologia profesoro, kaj li parolis
dek ok lingvojn. La lingvo kaj la religio tre grava estis por li. Min bedaurinde li ne povis
ekinstrui pri germana, pri hebrea, pri pola au pri angla, car mi estis kvinjara, kiam li
mortis. Nur en miaj genoj mi sentas ie, ke mi devus iri lian vojon.

Kiel ano de bibliotekista delegitaro mi pasigis unu semajnon en Oslo. Post la ricaj,
interesaj programoj ciutage mi rapidis hejmen, en mian hotelan cambron, ke la
solecajn vesperojn mi pasigu en la asocio de mia nova amiko, la angla-norvega dulingva
biblio.

Sur la noktosranko mi trovis gin jam unua tage, kiam mi enpasis en mian cambron,
kiu de poste dum unu semajnon estigis mia hejmo.

Versajne en kristianaj landoj ci tiu estas la kutimo, ke oni provizas ankau per biblioj
la gastojn, sed mi tie, en Oslo renkontis unue per tiu praktiko. La renkontigo kun Biblio
revokis ankau mian infanagon. Kiel reformaciana pastra-knabino mi vivis ce paroho gis
miaj dek ses jaragoj, mi vizitadis pregejon kaj mi estis biblialeganto. Poste en mia vivo
dum sekvaj tridek jaroj neniam alvenis en mian manon la Libro de Libroj.

Ekkomencis la granda ludado. Mi tralegis la anglan kolumon de Biblio, poste mi
komparis gin kun norvega pago kaj kun helpo de mia iama bibliakono komune mi
komencis ekkompreni la tekston kaj el la angla-germana lingvoj miksitajn norvegajn
vortojn.

Kiel pasis la tagoj, la Biblio kaj mi tiel estigis en pli kaj pli strikta amikeco. Mi komencis
timi de la proksimigonta disigo.

Je la sesa tago mi sentis tiel, ke estus bone ankau hejme dauri ci tiun ludon.
Mi decidis, ke mi stelos la Biblion.
Okaze la lasta vespero post la legado mi enmetis gin en mian valizon. Poste mi

malsaltis la elektrolumilon, sed ne venis dormo en miajn okulojn. En la mallumo mi
rigardis nur mian valizon, kiu kasigis mian amikon. Granda batalo detruis en mia kapo.

La batalo la sekvajn demandojn metigis:
– Stelisto kaj pastraknabino. Kiel mi povus akordigi en mi tiujn du aferojn?
– Ci tie estas skribita en la Biblio, ankau en du belaj lingvoj: „Ne stelu!”
– Kion dirus mia avo, se li ekscius, ke sia nepino forstelis unu Biblion?
Mi pensas, ne eblas malfacile diveni la finon de la rakonto!
Matene mi elprenis la Biblion el la valizo, mi relokis gin sur la noktosrankon kaj mane

kun mia valizo, en mia koro kun granda trankvilo mi elpasis el la cambro

ESPERANTO
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Megalkotója Bõsz Vilmos (sz. 1949)
pécsi lakos. A latin alapú, de sok egyéb
elemet is magába foglaló vikto elsõ lá-
tásra érthetõ a több nyelvet ismerõ olva-
só számára. A fõnévnek három esete van
(alany, tárgy és birtokos eset). A nyelv
rugalmasságát mutatja, hogy a birtokos
viszony a »de« elöljáró szóval is kifejez-
hetõ. Más tekintetben sem túlszabályo-
zott. Például a fõnév bármilyen hangra
végzõdhet. Lapja a Viktoblatt, mely ki-
sebb terjedelmû közlemények mellett a
szókincs gyarapodásáról is számot ad.

A szerzõ bízik benne, hogy
Nostradamus (1503–1566) jóslata bevá-
lik. Ez pedig emígyen szól  (IV. 56.): „A
bõsz nyelv gyõzelme után a szellem nyu-
galomban és békében pihen."

Vikto was created by Vilmos Bõsz
borned in (1949) the South-Hungarian
town Pécs. It is based on Latin, incorpo-
rating other elements. It is easily under-
standable at first sight for any polyglot.
The noun has nominative, accusative and
genitive. Genitive can also expressed by
the preposition »de« and noun can end
on any sound. Both show the flexibility of
the language. The periodical Viktoblatt,
along with short articles, gives informa-
tion on new words.

Bõsz (»Furious« in Hungarian) hopes
that one Nostradamus' (1503–1566)
prophecies will be fulfilled in connection
with Vikto, too. It reads (IV. 56.):"After the
victory of the furious language, the spirit
will rest in calmness and silence."

VIKTO

1 un 2 du 3 tri 4 kvar 5 kvin 6 six 7 sept 8 okt 9 nav 10 dek 100 cent

VIKTO
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LA NORVEGA BIBLIO

novello, skribibat Kutas Ilona                                                                                al avir mys
vikta tradukcio de Bõsz Vilmos

Un granda travivo del vivo mys bat la skoprado de thaumoza mundus la lingvojs. Tia
ekmovado habit familia origon: la matera avir mys bat theologia professor, et lokvibat
dekokt lingvojn. A ry bat la lingvistik et religio tre grava. Sorre ry non potibat instrui myn
germane, hebraee, pole aut angle, nam my bat kvin anna, liam ry mortibat. Mon in la
genoj mys my sentit aliep, ut my debiust vadi suren la vio rys.

Lie un membru bibliothekoera delegacios my passizibat un semanon in Oslo. Post  la
richa, interessanta programmoj my rapidibat domen omnidie en la hotela kamro, ut la
sola vesperojn my agiust kommune kum la nova filu mys,  kum un angla-norvega
bilingva Biblio.

My trovibat tion unat die sur la noxarmor, liam my engradibat en la kamro mys, lio bat
poste tra un seman la domal mys.

Versemble in la christiana landoj est la ethicio providi la gastojn kum Biblio, sed my
otiep, in Oslo trovibat sen une kum tia praxo. La trovado kum Biblio memorizibat kaj la
infantaetaton mys. Lie reformata pastoridu us tote deksix anna aetat mys my vivibat pad
la parochio, vadibat en templum et bat un Biblion legita hum. Poste in sekva tridek annoj
de vivo mys non venibat en la manoj mys la Libro Librojs.

Io inicibat la granda ludo. My legibat la angla kolumnon Biblios, poste my komparibat
tion kum la norvega pagno, et per vettempa bibliognostado mys my ekkomprendibat
untempe la texton, et la angla-germana mixata norvega voxojn.

Lie passibat la dioj, la Biblio et my ny mixadibat in un plus pli proma filessum.My
ektimibat del promada disvado. Sixat die my sentibat tie, ut kvia bone ust dome kontinui
tia ludon.

My decidibat, kleptit la Biblion.
Ultima vespere post la legado my enpozibat lyn en la koffer. Poste my delumizibat,

sed my non potibat ekdormi. In la obskurum my spektibat mon la kofferon, lio kryptibat
la filun mys. Granda pugno agitadibat in la kapo mys.

La pugno feribat la sekva kvaestiojn:
- Kleptoer et pastoridin. Kvie kompoziust my syme tia du thingojn in my ipse?
- Tiep, in tia Biblio geskribiturbat kaj in du bella lingvoj: "Ne kleptij!"
- Kvion diciust la avir mys, se ry gesciiust, ut sea nepot kleptibat un Biblion?!
My pensit, io est non hafacila solvi la finon historios!
Matene my exprendibat ex la koffer la Biblion, repozibat lyn suren la noxarmor, et kum

koffer in la manoj et in la kor mys kum granda kviet my exgradibat ex la kamro.

VIKTO
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The International Auxiliary Language
Association (IALA) was established 1924
to resolve some problems of world lan-
guage. The auxiliary language Interlingua
was demonstrated 27 years later, in 1950.
Father of the project, Alexander Gottfried
Gode von Aesch, was born in Bremen
1907 and became a US citizen in 1927.
He studied in various universities, taking
his doctorate in Germanistics. The worked
as lector, translator, publisher, founder
of periodicals, editor. Other linguists also
participated in the creation of Interlingua.

Interlingua – like Occidental – allowes
some irregularities from Romance lan-
guages. Living beings can be masculine
or feminine, there are irregular verbs,
irregular comparison of adjectives etc.

Az International Auxiliary Language
Association (IALA) 1924-ben alakult. Fel-
adatául a világ nyelvi problémáinak meg-
oldását tekintette. A nemzetközi nyelv
céljaira alkalmas interlingua csak 1950-
ben került bemutatásra. Szülõatyja Ale-
xander Gottfried Gode von Aesch, rövi-
den A. Gode, aki 1907-ben született Bré-
mában. 1927 óta az Egyesült Államok
polgára. Több egyetemen végezte tanul-
mányait, majd germanisztikából dokto-
rált. Tevékenysége szerteágazó. Volt
egyetemi lektor, fordító, lapalapító, szer-
kesztõ. 1934 óta az IALA munkatársa. Az
interlingua létrehozásában más tudósok
is közremûködtek.

Az interlingua – hasonlóan az
occidentalhoz – megenged néhány újla-
tin „szabálytalanságot”. Élõlények le-
hetnek hím- vagy nõnemûek, vannak
igék rendhagyó szupinummal, rendha-
gyó fokozású melléknevek stb.

1 un 2 duo 3 tres 4 qatro 5 cinque 6 sex 7 septe 8 octo 9 nove 10 dece 100 cento
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LE BIBLIA NORVEGIAN

Un novella per Ilona Kutas                                                                        A mi granpatre
Traducite in Interlingua per Ferenc Jeszenszky

Le discoperta del mindo meraviliose del linguas es le grande experientia de mi vita.
Le motivation pro isto proveniva ab radices familial. Me granpatre materne, un
professor de theologia, maestrava dece-octo linguas. Le linguas e le religion era multo
importante pro ille. Ille non poteva inseniar me le germano, le hebreo, le polonese o
le anglese proque io habeva solmente cinque annos quando ille moriva. lo senti
solmente alicubi in mi genes que io debe sequer su passos.

Como membro de un delegation de bibliothecarios, io passava un septimana in Oslo.
Post le ric e interessante programmas diurne io curreva semper a mi camera de mi hotel
pro passar le vesperes solitari in le compania de mi nove amico: un Biblia bilingue
anglo-norvegian.

Io lo habeva trovate super le tabula de nocte al prime die post haber entrate le camera
de hotel, mi focar pro un septimana.

Forsan il es costumari in le cameras de hotel del paises christian poner un Biblia al
disposition dei hospites. lo experientiava iste custume pro le prime vice durante mi
sojorno in Oslo. Le trovar de ille Biblia me rememorava anque a mi infantia. Como filia
de un pastor protestante, vivente al residentia parochial usque mi etate de decesex
annos, io soleva ir al ecclesia e leger le Biblia. Ma durante le trenta annos ulterior de mi
vita io non mesmo teneva un Biblia in mi manos.

Un grande joco comenciava. Io legeva le columna anglese del pagina, lo comparava
con le columna norvegian e, con le adjuta de me cognoscencia ancian del Biblia, io
comenciava comprender al mesme tempore e le texto e le vocabulos norvegian de
origine miscite anglese e german.

De die in die le Biblia e io deveniva amicos de plus in plus proxime. lo comenciava
timer mi separation imminente ab iilo.

AI sexte dei I sentiva grande desiro de continuar le joco anque a casa. Pro isto io
decideva robar le Biblia.

Post haber legite lo, io lo impacchettava in mi valise al ultime vespere. Ma post haber
extinguite le lampa, io no poteva addormir me. In le obscuritate io surveliava le valise
claudite con mi amico in illo. Un lucta rabiava in mi capite.

Iste lucta sublevava le questiones sequente:
– Como pote io reconciliar que io es le filia de un pastor e un fur al mesme tempore?
– In plus, il ha essite scribite in iste Biblia in duo belle linguas: “Non roba!”
– Que dicerea mi granpatre si ile sapeva que su granfilia ha robate un Biblia? lo crede

que vos pote imaginar le fin del historia!
A1 matino io prendeva le Biblia ex mi valise, lo replaciava al tabula de nocte e, con

mi valise in le mano e con grande calma in le corde, io abandonava le camera.
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Unitario has been presented in 1994 in
a booklet in Germany: Unitario 2001,
Kurzgrammatik by Mario Pleyer (born
1937). Unitario follows the basic concept
of the only other successful planned lan-
guage, Interlingua, but with some im-
portant modifications:

It uses a phonetic alphabet instead of
the classical spelling used in other ro-
mance languages. Most pronouns and
many other short grammatical words have
been replaced by partly artifical versions
with the aim to provide a better imprint in
our memory.

For the same reasons, all grammatical
inflexions have been altered to have char-
acteristic endings, easily recognisable
and clearly understandable.

In one point Unitario outperforms all
other artificial languages: apart from a
small basic vocabulary, which consist
mainly of the already mentioned gram-
matical words, everyone who wants to
write a text can do so by using the regular
Spanish dictionary, available in every
bookstore. With this simple rule, Unitario
is not only the youngest universal lan-
guage, but at the same time the only one
which can provide dictionaries in any
given language around the globe.

It is the aim of Unitario to be used as a
bridge language for computer transla-
tions and also for all scientific work writ-
ten in all countries and replacing the
presently dominating English language
in the field of science.

Az unitario elnevezésû mesterséges
nyelvet 1994-ben Németországban mu-
tatta be Mario Pleyer (szül. 1937-ben)
„Unitario 2001, Kurzgrammatik” c. ki-
adványában. Az unitario az egyetlen si-
keres mûnyelv, az interlingua alapfelfo-
gását követi, bizonyos fontos módosítá-
sokkal: más román nyelvek klasszikus
kiejtési szabályai helyett fonetikus ABC-
t használ; a legtöbb névmást és más
rövid nyelvtani segédszót mesterséges
változatukkal helyettesíti azzal a céllal,
hogy könnyebben bevésõdjenek az em-
lékezetbe.

Ugyanilyen céllal változtatta meg az
összes nyelvi inflexiot, hogy felismerhe-
tõ végzõdések legyenek, melyeket
könnyû megjegyezni és világosan ért-
hetõk.

Egy bizonyos ponton az unitario túl-
tesz az összes többi mûnyelven: elte-
kintve egy kicsiny alap-szókészlettõl,
mely fõleg a fentebb emített nyelvtani
segédszavakat tartalmazza, bárki, aki
unitarióul akar írni, egyszerûen egy bár-
mely könyvesboltban kapható spanyol
szótárt használhat. Ezzel az egyszerû
szabállyal tehát az unitario nemcsak a
legfiatalabb univerzális nyelv, hanem ez
az egyetlen olyan nyelv, amely a föld
bármely nyelvéhez szótárként kínálja
magát.

Az unitariot hídnyelvként lehet hasz-
nálni számítógépes fordításhoz, valamint
tudományos munkákat lehet ezen a nyel-
ven írni bármely országban, és így a
tudományos életben eddig egyedural-
kodó angol nyelvet helyettesítheti.

1 una 2 dua 3 troja 4 kwarta 5 kwinta 6 seksta 7 tziiba 8 otta 9 nova 10 diksi
100 cento
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EL BIBLIA DE NORWEGIA

cuento curte de Helena Kutas                                                   dedicado a meja abuelo
traducado de Rolf Riehm

el discuperta del mundo meraviliose de los linqwoyn es el eksperientsia el mas
grande de meja vita; el motivatsion de kwista hababis su oridzina in los radicoyn de meja
familia; meja abuelo maternal, un professor de teologia, potes parlar diksiotta linqwoyn;
linqwa cay relígio essabis multo importante pro illo; a causa ke ego essabis soimente
kwinta annoyn, kwando meja abuelo mortabis, infortunatemente illo nenio pote
instruar mi-mismo in alleman, hebrean, polonian, or anqlian; pero ego sentis in alicuna
parte de mejos genoyn, ke ego debes segwir in sejos tratsioyn de pede;

como membro de un delegatsion de bibliotecario, ego has pasado un septimana in
Oslo; poste los programmoyn interessante cay ritße del dzorno, ego semper curribis del
conqgresso a meja cámera d’albergo para pasar el serenade desolate in el compania
de meja amigo nove, un biblia dua-linqwal in anqlian cay norwegian;

ego has trovado lo-mismo sur el tabulo del nocte, el prima dzorno kwando ego has
entrado el cámera d’albergo, meja casa pro un septimana;

meybii il es uso comune in los paisoyn cristian de haber un biblia in omne cámera de
hotelo pro el dispositsion del hospitoyn; pro mi-mismo il essabis el prima volta in meja
vita ke ego has eksperientsia de un tal uso (aki in Oslo; el rencontrar con kwista biblia
anqke recordabis meja infantsia in meja memoria; essiendo la filia de un pastor
protestante, viviendo in la rectoria fino al estate de diksi-seksta annoyn; ego essabis de
costumbro de andar al iglesia cay leger el biblia; durante troja-detsi annoyn de meja
vita, sin embargo, ego nenio hababis tenido un biblia, el libro del libroyn, in mejos
manoyn;

un grande ludo comentsiabis: ego legabis el columna del pagina in anqlia, poste ego
lo-mismo comparabis con el columna norwegian, cay con el adjuda de meja
conostsimento anterior de la biblia, ego comentsiabis a comprender al mismo tempore
el teksto cay los paroloyn norwegian del oridzina mikste de anqlia cay alieman;

dzorno cay dzorno el biblia cay mi-mismo numos nos convertibimos in amigoyn
magis bene; ego comentsiabis a timer nostra separatsion iminente;

al sekstima dzorno ego sentabis un desiro forte a continuar kwista ludo tambjen in
meja casa; per kwista ego detsidabis a robar el biblia;

el ultima serenade post-kwam de haber legado el biblia, ego has impackado lomismo
in meja maletta; pero postea de fermar el lampa, ego nenio podes addormir; in el
obscuridate ego regwardabis el maletta tserrado, con meja amigo includido; in meja
testa un batallia radziabis, contsernente tos demandoyn segwente:

– ¿ como ego podrius recontsiliar el facto ke ego es la filia de un pastor cay una latrona
al mismo tempore?

– ademas, il essabis escribido in kwista biblia in dua linqwoyn belle: “i tuo nenio debes
robar!”

– ¿ kweja meja abuelo ditseríus, si illo cognostsabis ke seja gran-filia haberíus robado
un biblia?

!ego pensas ke ono potes imaginar el final de kwista história!
al manjana segwente, ego dispackabis el biblia de meja maletta, cay returnabis

lomismo sur el tabulo de nocte; con el maletta in mano cay con un tranqkwilitate grande
in meja animo ego abandonabis el cámera.
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Glosa is the International Language.
Glosa is Greek for tongue, language, as
in GLOSSAry. It is a modification of Prof.
Lancelot Hogben’s “Interglossa” pub-
lished in 1943 by Penguin books. It is a
discovery, not an invention. As its vo-
cabulary consists of words which are in
daily active use, many of them colloquial.
They are those words of Latin and Greek
origin which supply International Scien-
tific Terminology, and the more impor-
tant words of all Euro-languages. These
words are being exported to every corner
of the globe by modern Medicine and
Technology. Glosa 1000 is the heart of
Glosa. It consists of 1000 G and L roots
which are internationally familiar. They
can deal with any theme, from everyday
– to scientific and technical.

Glosa has no grammar. 20+ little words
out of the 1000 do all the work of Tense,
Number, Comparison etc. Any Glosa word
can be used as any part of speech, as in
Chinese and English. Each Glosa word
stands for one concept, and corresponds
to great numbers of words in the old
languages, which are overfull of homo-
nyms. This means that each Glosa word
corresponds rather to a head-word in
Roget’s Thesaurus. A motivated person
can easily master Glosa in a few days.

Nemzetközi nyelv, Lancelot Hogben
1943-ban bemutatott Interglossa elne-
vezésû mûnyelvének módosított válto-
zata. Szókincsét a nemzetközi tudomá-
nyos terminológiában használt latin és
görög eredetû szavak alkotják, melyek
fõleg az orvosi és technikai szövegek
révén terjedtek el világszerte. A glosa
„lelke” a Glosa 1000, vagyis 1000 görög
és latin eredetû, nemzetközileg ismert
szótõ. Nyelvtana nincs, mindössze 20
segédszó alkalmazásával fejezhetõ ki az
igeidõ, egyes-, többes szám, összeha-
sonlítás, stb. Érdeklõdõ személy néhány
nap alatt elsajátíthatja a glosa nyelvet.

GLOSA GLOSA

1 mo 2 bi 3 tri 4 tet / tetra 5 pen / penta 6 six 7 seti 8 ok / okto 9 nona 10 deka
100 mo centi



257

Brevi stori ex Ilona Kutas
Traduce ad in Glosa ex Wendy Ashby.

U detekti de u mira munda de plu lingua es u mega experi de mi bio. U stimula pro
u-ci pa proto ex mi plu famili radi. Mi matri-patri, u teologi profesora, pa logi mo okto
lingua. Lingua e religio pa es fo gravi pro an. An ne pa doci mi Deutsch, Ebreo, Polski
alo English; kausa mi pa habe solo penta anua kron an pa gene morta. Mi este uno-lo
in mi plu geneti; mi debi seque an plu vestigia.

Kron mi pa es u membra de u biblioteka-pe delegatio mi pa spende u setimana in
Oslo. Po plu  pluto e interese di programa mi panto-kron pa dromo versi a mi hoteli
kamera te spende plu solito vespera ko mi neo ami; un English - Norge Sakri-bibli.

Mi pa detekti id epi noktu-tabla mi proto di kron mi pa ki in hoteli kamera - mi eko-
lo pro mo setimana.

Posi id es norma in plu hoteli kamera de plu Kristi landa de habe u Sakri-bibli pro
singu hospi. Mi proto experi de u-ci more la in Oslo.

Detekti u-la Sakri-bibli pa sti memo mi de mi infanta-tem. Mi pa es u fe-fili de u
Protestanta Ministra; mi pa eko in an domi a kron mi pa habe mo six anua; e mi pa more
ki in religio-do e lekto u Sakri-bibli. Anti-co, tem plu fu tri-ze anua de mi bio, mi ne pa
klu tenu in mi manu u Sakri-bibli.

U mega sporta pa proto. Mi pa lekto un English kolumni de u pagina; kompara id ko
Norge kolumni; e per auxi de mi pre ski de u Sakri-bibli; mi pa proto logi u textu e plu
Norge verba de ge-mixa English e Deutsch origi iso kron.

Di po di u Sakri-bibli e mi pa gene ma boni e ma forti plu ami. Mi pa proto este fobo
de nu-fu gene lisi ex id.

Di six mi pa fo volu dura u sporta, plus in auto domi. Seqe-co, mi pa decide klepto
u Sakri-bibli. Mi pa loka id ad in mi saka un ultima vespera, po lekto id. In skoto mi pa
skope u ge-klude saka qi pa tena mi ami. U lukta pa proto in mi kefa.

U-ci lukta pa petitio plu seqe qestio:
– Komo mi pote es iso kron u fe-fili de u Ministra e u klepto-fe?
– Plus,-co, id pa es ge-grafo in u-ci Sakri bibli in bi kali lingua: “Tu ne debi klepto!”
– Si mi matri-patri ski an fili-fili pa klepto u Sakri-bibli; an sio dice qo ra?
Mi doxo; tu pote imagina u fini de u stori!
Fu-matina mi pa trakto u Sakri-bibli ex mi saka; e re-loka id epi noktu-tabla; e ko saka

in mi manu e mega kalma in mi kardia mi pa ki ex kamera.

GLOSA
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Volapük was created by a Swiss priest,
Johann Martin Schleyer (1831–1912). He
simplified words mostly English and Ro-
mance, to make roots consisting of con-
sonant-vowel-consonant. The name
Volapük comes from the English words
‘world’ (vol) and ‘speak’ (pük).

Schleyer wanted to construct the per-
fect language. For this reason he pro-
vided so many prefixes and suffixes that
the grammar was unlearnable. Though
the artificial language Volapük did not
fulfill hopes, there are still many devo-
tees all over the world. In Netherlands
and England there are active clubs of
Volapük supporters.

Johann Martin Schleyer (1831–1912)
svájci pap mûve. A szókészletet fõként
germán és latin elemekbõl állította össze.
A felhasznált szavakat szabadon alakítot-
ta így, hogy az eredmény lehetõleg egy
mássalhangzó-magánhangzó-mással-
hangzóból álló gyök legyen. A völapük
név az angol ‘world’ (vol=világ) és a ‘speak’
(pük=beszéd) szavak megkurtított alak-
jaiból jött létre.

Schleyer szeme elõtt a tökéletes nyelv
lebegett, ezért számos képzõt és ragot
alkotott. Kiszámították, hogy egyetlen
szóból 505 404 alak képezhetõ. Éppen
emiatt bizonyult megtanulhatatlannak.
Pártolói és szerelmesei azonban e hiá-
nyossága ellenére is szép számmal van-
nak szerte a világon. Hollandiában és
Angliában ma is mûködik egy-egy volapük
klub.

VOLAPÜK VOLAPÜK

1 bal 2 tel 3 kil 4 fol 5 lul 6 mäl 7 vel 8 jöl 9 zül 10 deg 100 tum
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BIB NORGÄNIK

Konotil fa jiel Ilona Kutas                              Pro lefat oba
ini Volapük fa hiel Ralph Midgley petradutöl

Tüv vola milagikas pükas binon plak gretik lifa obik. Motivam ota ädekömon de vuls
famülik. Lefat motik oba, Profäsoran Godava, idalärnom pükis degjöl. Pük e rel äbinons
mu veütiks ome. No äkanom tidön obe Deutänapüki, Hebreyapüki, Polänapüki u
Linglänapüki bi älabob bäldoti te yelas lul ven ädeadob. Senälob nu seimo in gereds
obik, das sötob fövön in steps oma.

Äs liman bukemadepüt, älifädob vigi in zif “Oslo”.  Pos programs delik liegik e nitediks,
ai ägerönob lü lotidöpacem oba ad lifädön soaris soalöfik sogädü flen nulik oba: Bib
telpükik Linglänapük - Norgänapük.

Ituvob oni su neitatab ün del balid, ven änügolob ini lotidöpacem, lom oba dü vig.
Ba binos komunikos in lotidöpacems länas kritik ad labön Bib gebidü lotan. Äplakob

kösömoti at balidnaedo lifü obik us in zif “Oslo”. Tuv Biba et id ämemükon obe dö cilöf
oba. As daut pastana protästanik, kel älödof in pastanöp jü bäldot yelas degmäl, ägolob
lü glüg ed äreidob Bibi. Dü yels kildeg fovik, ye, no igo ikipob Bibi in nam obik.

Pled gretik äprimon. Äreidob padüli Linglänapükik pada, äleigodob oni lä padül
Norgänapükik e yufü nol pasetik oba Biba, äprimob ad suemön vödemi, e vödis
Norgänik licinas pemigöl Linglänapüka e Deutänapüka leigüpo.

Del pos del, Bib ed ob ävedons flens ai sevädikums. Äprimob ad dredön teili
sunokömöl oba de on.

Ün del mälid, äsenälob desiri gretik ad fovön pledi i lomo.
Äsludob kludo ad tifön Bibi.
Äpäkob oni ini sakäd tü soar lätik pos reid ota. Ab pos litikvänikam no äkanob slipikön.

In dag älogedob sakädi färmik, kel keninükon fleni obik. Komip ävuton in kap oba.
Komip at äsüvokon säkis sököl:
– Vio äkanob – li balädükön bini obik as daut pastana ed as tifan ün tim ot?
– Zu päpenos in Bib at in püks jönik tel: “No tifolöd!”
– Kisi sagomöv lefat obik if äsevom, das ledaut oma itifof Bibi - li?
Cedob, das okanol fomälön fini konota!
Gödo äsumob Bibi se sakäd obik, ägepladob oni sui neitatab e, kobü sakäd in nam

e taked gretik in lad oba, äsegolob se cem.

VOLAPÜK



260

Marti Pesonen, finn tanügyi fõtanácsossal, Túróczy püspök könyveinek finnre
fordítójával / with Finnish collegaues
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FÜGGELÉK / APPENDIX

Niekol’ko slov o Nórskej biblii

Mad’arská autorka Nórskej biblie je knihovni¢kou a u¢itel’kou angli¢tiny v Jágri. V
roku 1963 sa zú¢astnila študentskího tábora, ktory som viedol vo Vysokych Tatrách. Rok
na to sa objavila v Jurgove, kde si s pohnutím vypo¢ula od našich starších krajanov verše
a modlitby v mad’ar¢ine, ¢o bolo pre nu rukolapnym dokazom, £e aj severny Spiš patril
kedysi Uhorsku a £e na tomto území sa na základe školskych zákonov grófa Apponyiho
z roku 1907 vyu¢ovalo po mad’arsky.

Ilona Martinovicsová sa narodila v Šoproni roku 1944. Vysokoškolské štúdium
zemepisu absolvovala v Segedine na univerzite Jozefa Attilu. Doktorát z knihovnictva
získala na budapeštianskej univerzite roku 1979. Má mimoriadny záujem o jazyky, ¢oho
stopy nájdeme aj v prilo£enej poviedke.

Stary otec autorky – Pál (t.z.Pavol) Podmaniczky – bol natol’ko nevšednou osobou, £e
sa dostal aj do Slovenského biografického slovnika (zv. IV., Martin 1990, s. 499).
Pomerne krátke heslo PAVOL PODMANICZKY (1885–1949) uvádza, £e bol nábo£enskym
spisovatel’om potomkom šlachtického rodu Podmaniczkych z Podmanína. Z rozprávania
vnu¢ky sa mo£eme dozvediet’, £e autor viacerych nábo£enskych spisov, z toho siedmich
kníh, ovládal 18 jazykov. Zivotné cesty zaviedli Podmaniczkého aj na Slovensko, kde
študioval teológiu (Bratislava, 1903–1907) a posobil ako kalvínsky knaz (Modra, Horné
Saliby) a profesor evanjelickej teológie (Bratislava, Prešov). Slovensky povod
Podmaniczkého, profesora od roku 1917, nazna¢uje priezvisko Podmaniczky, ktoré sa
spája s Podmanínom, obcou v okrese Pova£ská Bystrica, ktory kedysi patril šl’achtickému
rodu Podmanickych. Ilonin stary otec nadväzoval na dávnu šl’achtickú minulost’ aj
svojim titulom baróna.

Je všeobecne známe, £e slovenská šl’achta sa takmer úplne pomad’ar¢ila. Zdá sa, £e
sa to vzl’ahuje aj na baróna Pavla Podmaniczkého. Toti£ niet pochybností, £e u£ jeho
predkovia sa cítili Mad’armi. Snád’ aj preto sa v rodine Martinovitsovej nikdy nespominajú
slovenské korene rodu Podmaniczkych.

Ilona Martinovitsová napísala poviedku v mad’ar¢ine a zároven ju prelo£ila do
angli¢tiny. Pri preklade do sloven¢iny som pou£il povodny mad’arsky text. Poviedka
vyšla zatial len v súkromnom vydaní za autorkine peniaze.

JOZEF •ONGVA



262

Gabnai Sándor:

50 éve hunyt el „Podi bácsi”

Emlékezés báró dr. Podmaniczky Pál teológiai professzorra
(Egy olyasvalaki tollából, aki sajnos személyesen nem ismerhette,

de nagy tisztelettel tekint egész életmûvére és személyére)

Akik ismerték, úgy emlékeznek rá, mint egy egyszerû megjelenésû, félszeg mozgá-
sú, szemüvege mögül szelídséget és gyermeki bizalmat tükrözõ, kék szemû, okos és
megfontolt beszédû teológiai professzorra és lelkipásztorra, akinek katedrája elõtt
1928 és 1949 között ülhettek teológus hallgatók a Soproni Teológián.

Podmaniczky Pál régi, felvidéki család sarja volt. Neve elõtt ékesen díszelegett a bárói
cím. Viszont a rangból és a családi vagyonból neki már – mire megszületett – legfeljebb
csak a teher jutott. A sokak által hálával emlegetett – jóval késõbbi, professzori idejében
tett – jótéteményeit bizony nem a családjától örökölt gazdagságából végezte. Bárói cím
ide vagy oda, a családja nagyon is szegény volt. Szegény annak ellenére, hogy olyan
neves és gazdag elõdei lehettek, mint pl. Podmaniczky Frigyes (1824–1807), aki bár
nem közvetlen õse volt (nagybátyja), de akinek neve Budapest történetének könyvébe
nagy betûkkel van beírva, hiszen az õ személye a város európai fõvárossá történõ
növekedéséhez nagyban hozzájárult, és aki a Közmunkatanácsnak és a Nemzeti
Színháznak is kiváló élharcosa volt.

Podmaniczky Pál ebbe a nemes, elszegényedett családba született bele Óbudán,
1885. március 16-án. Nem egészen két évesen kénytelen elveszíteni édesapját,
Podmaniczky Ármint. Apja helyett apja Frigyes bácsikája lesz, akivel sokat beszélt és
akitõl sokat tanult. Özvegy jószívû édesanyját pedig lelketlen emberek kiforgatják még
a csekély megmaradt vagyonkából is. Pálnak egy kincse maradhatott: evangélikus
egyháztagsága.

Regénybe illõ sanyarú gyermeksorsa volt. Aki annyi fiúnak aranyozta be fiatalkorát
szeretetének sugarával, talán mert magának ez nem adatott meg. Édesanyja ugyan egy
második házasságba is belelépett, de az új apa, a gyám sehogy sem tudott a fiúcska
támaszává válni. 8–10 évesen egy morfinista kezei közé került, aki éveken át gyötörte:
egyik gyógyszertárból kergette a másikba, hogy hamis receptekkel összeszedegesse a
morfiummennyiséget. Õrjöngésében még kést is ragadott rá, és egyszer télvíz idején
az erkélyre állította ki szinte mezítelenül. Az anyagi gondok miatt tanulmányait sem
tudja folytatni, így az érettségiig sem juthatott el. 12 évesen (gyámja fizetésképtelenség
miatt) kimaradt a gimnáziumból, ahol tehát csak két osztályt végezhetett el.

Katolikus édesanyja késõbb a 14 éves fiút elvitte Gyulafehérvárra Majláth Gusztáv
püspökhöz, hogy katolikus papot neveltessen belõle. A püspök  azonban nem tett
eleget az édesanya kérésének, fõleg azért, mert észrevette, hogy a fiú sem akarja a
katolikus papi hivatást választani (bár ekkor õt még tradícióin és származásán kívül
szinte semmi sem kötötte az evangélikus egyházhoz).

A gyötrelmes kamaszkor azonban nem semmittevéssel telik. Nyomdában dolgozik,
hogy még közelebb lehessen a hõn szeretett könyvekhez. Pál szorgalmasan olvassa a
küzdelmes úton megszerzett könyveit, amelyeket egyébként szalmazsákban rejteget.
Frigyes bácsitól kapott pénzét is eredeti nyelvû könyvekbe fekteti: Goethe, Schiller, és
a magyar remekírók köteteibe mind beleírta nevét – ezeket késõbb államosították és
egy részüket zúzdába vitték. Önképzés útján rengeteget tanul: egy-egy félreesõ
zugban, egy-egy szabad percben, hogy falja a betûket! A tanulás mellett pedig egy
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Sándor Gabnai:

50 years ago ”uncle Podi” fell asleep in God

Remembering Doctor Baron Pál Podmaniczky Theology Professor
(From the pen of one, who, sorry to say, was not able to know him, but

looks on his whole life-work and his personality with great respect)

translated into English by Edit, Eszter and Péter Martinovits

Those who knew him, remember him as a theology professor and pastor of
unaffected appearance, with awkward movements, reflecting from behind his glasses
gentleness and childlike confidence, clear blue eyes, his speech was deliberate and
clever, before whose teacher’s desk theology students were able to sit between 1928
and 1949 in the Sopron Theological Seminary.

Pál Podmaniczky was a descendant of an old, Upper-Hungarian family. ”Barony”
ornamented his name. But from the rank and from the family wealth to him fell only
burden, by the time he was born. The good deeds mentioned by many people with
gratitude, which he did later on in time as professor, he did not from wealth inherited
from his family. The baron title had little worth, his family was very poor, indeed. It was
very poor, in spite of having such famous and rich ancestors like for example, Frigyes
Podmaniczky (1824-1907). Frigyes was not his direct forefather indeed (he was his
uncle), but his name was written in the book of history of Budapest in big letters,
because he personally contributed to developing his town into a European capital.
Frigyes was also an excellent front-line fighter at the Board of Public Works and for the
National Theater.

Pál Podmaniczky was born into this noble, impoverished family in Old-Buda on 16th

of March 1885. He was not yet 2 years old when his father Ármin Podmaniczky died. His
uncle, Frigyes, became father to him instead of his own father. With Frigyes the boy
spent a lot of time and he learned a lot from him. His widowed, warm-hearted mother
was done out of her small fortune by barbarous people. For Pál only one treasure
remained, his Evangelical church membership.

He had a wretched childhood, quite a story. He, who brightened the youth of so many
boys with ray of his philanthropy, maybe because he did not get all of these. His mother
contracted a new marriage, but the new father, the guardian, was not able to support
the small boy. As a 8-10 year old boy, fell into a morphine-addict’s hand, who tortured
the boy for years, and sent the boy from pharmacy to pharmacy with false prescriptions
to obtain the necessary morphine amount. Once falling into a frenzy, the stepfather
raised a knife to the boy, another time, in cold winter, placed the boy, almost naked, out
onto the balcony. Because of financial troubles, he was not able to continue studying,
so he could not take his final exam. At the age of 12, because of his stepfather’s default,
he had to leave secondary school after finishing only 2 classes.

Later on his Catholic mother took the boy to Gyulafehérvár, to bishop Gusztáv
Mailáth, asking him to educate the boy as a catholic priest. But the bishop did not accept
the request of the mother, first of all because as he mentioned, even the boy himself
did not want to choose the calling as Catholic priest. It was true, however, that at that
time besides his traditions and ancestry, nothing else bound  him to the Evangelical
Church.

The anguished teenager did not spend his time idly. He worked in a printing-house
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másik talentuma is korán kitûnik, ahogy õ maga fogalmazza önéletrajzában: „Elég
korán megjött a bátorságom irodalmi szárnypróbálgatásokra.” Egy kis írása már 15
évesen nyomtatásban megjelent, címe: „Óda az önkényuralom ellen”. (A mai demok-
ráciák tanulhatnának ebbõl!) 16 éves korában Váradi Antal az „Ország-Világ”-ban  kiadja
elsõ mûfordítását, Goethe „Sebus Johanna” címû balladáját. A késõbbiek folyamán
dolgozott a „Pesti Napló”-ba és a „Magyar Géniusz”-ba is. Hamar kiütközik nyelvi
tehetsége is. Egész fiatalon beszéli már anyanyelvi szinten a holland, a német és a
szlovák nyelvet. (Hollandból verseket fordít.)

És történt még valami. Hadd idézzem õt magát: „Ezekbe a sok tekintetben elveszett-
nek tekinthetõ évekbe esik életemnek elsõ nagy fontosságú fordulata. Néhai Horváth
Sándor budapesti lelkész 1897 tavaszán megkonfirmált, s a konfirmációs oktatás
folyamán – magánoktatásban részesültem – érlelõdött meg bennem az elhatározás,
hogy életemet Istennek szentelem és a lelkipásztori pályára lépek.”

18 évesen, 1903 augusztusában így bekopogtatott a pozsonyi Teológiára, ahol
megértésre és befogadásra talált. A csak két gimnáziumi osztálya ellenére rendkívüli
magántanulónak felvették az egyetemre. Hála Frigyes bácsinak is, aki beajánlotta.
Hálásan emlékezett meg késõbb D. Baltik Frigyesrõl, a dunán-inneni egyházkerület
akkori püspökérõl, aki felkarolta a „kis bárót”.

Maga a teológus élet egyébként csalódást, visszatetszést és lelki válságot váltott ki
a fiatal lelkésznövendékbõl, hiszen a Teológián akkor éppen a liberális irányzat
uralkodott, amely a lelki életének fundamentumait ingatta meg. Mégis bekövetkezik
életében is egy döntõ fordulat, méghozzá Schmidt Károly Jenõ pozsonyi német lelkész
hatására. „Õ nevelt konzervatív keresztény emberré.” – vallja. Szívós tanulással har-
madéves korára 1906. júniusában a pozsonyi líceumban le is érettségizik, majd a
teológiai tanulmányait is – utolérve kortársait – idõben befejezi.

Külföldi ösztöndíja is jelentõs szerepet töltött be életében. A Rostocki Egyetemen van
tanulmányúton 1907 õszén: ezért itt, mert efelé a konzervatív intézmény felé érzett
egyedül bizalmat. Mély hatással volt rá Glünmacher és Hashagen. „Rostockból nagyban
és egészben úgy távoztam, mint a múlt századbeli német reszprisztinácziós theológia
híve.” – skatulyázza be saját magát. Nyer még egy lipcsei stipendiumot is, de anyagi
helyzete miatt oda már nem tud elmenni.

A teológián is érdekli már késõbbi profilja, a misszió témája, de akkor még jobban
foglalkoztatta õt az ótestamentumi írásmagyarázat és a sémi nyelvészet. Az „Alapvizs-
gálatot” 1908. március 2-án tette le, a „szakvizsgálatot” pedig 1908 október 28-án
ugyan csak közepes eredménnyel, de ez érthetõ is, hiszen az elõbbeni években teljesen
meg kellett osztania erejét. Lelkésszé 1908. október 30-án avatták fel.

Elsõ állomáshelye Modorban volt, ahol segédlelkész (német káplán) lehetett Hollerung
Károly pozsony-megyei fõesperes mellett. Tõle a pontosságot tanulta meg, pl. azt, hogy
csütörtökre mindig készen legyen a vasárnapi prédikációval. Itt tanult meg tökéletesen
tótul is. Unokaöccsével, Hollerung Richarddal mély barátság fûzte egybe: komoly és
mély hite.

25 évesen váratlan meghívásra, 1910. január 10-én a pozsonyi Teológiai Akadémia
magántanára lesz. A teológia minden szakán elõadásokat vártak tõle, aminek õ eleget
tett hallatlan munkával. „Életemen vörös fonalként húzódik végig a theológiai tanári
kathedrára való törekvés.” – idézem hitvallását. Ehhez fûzött reményei azonban itt még
nem teljesülhettek, fõleg azért, mert a sok feladat miatt nincs alkalma és ideje tovább
képezni magát; idejét és energiáját szétforgácsolta a sok tanítás. Viszont ekkor
találkozott Wilder Róberttel, aki a keresztény diákok önkéntes missziójának megalapí-
tója volt, valamint Victor Jánossal is ekkor köt barátságot. Mindkét személy meghatá-
rozó lett életében.
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so as to be near to the beloved books. Pál read the books he could reach delightly. Other
times he had to hide his books in a straw mattress. The money he got from uncle Frigyes
he invested in original language books; he bought Goethe, Schiller and Hungarian
Classics. He signed his books with his name. ( Later on, after his death, in the 1950’s
all of his books were nationalized and some were shredded!!!) In the way of self
education he learned enormously. In his one-two free minutes in an out-of the way
corner he devoured letters. Besides learning, there was writing another of his talents
at which he excelled early on. He composed in his autobiography: ”Rather early came
my courage trying my literary wings.” One of his small writings was published when he
was 15 year old. The title was: ”Ode against tyranny”. (Today’s democracies could learn
from it!) When he was 16 Antal Váradi published Pál’s first translation: Goethe’s Ballad
”Sebus  Johanna”. Even at an early age his linguistic talent became apparent. Although
quite young he speaks Dutch, German and Slovak languages at a mother tongue level.
(He translated poems from Dutch.)

And another event happened. I’d like to quote him: ”Although these times in many
respects seem as lost years, the first important turn of my life happened. The late
Sándor Horváth, a pastor in Budapest confirmed me in the spring of 1897. And during
the confirmation education, I took part in private education, a decision in me matured:
I would sacrifice my life to God and I would step into a  pastoral vocation.”

At the age of 18, in August 1903, he knocked on the door of the Theological Seminary
of Pozsony, where he found understanding and admission. In spite of only 2 secondary
classes, he was accepted to university as a private student. Thanks to Frigyes D.Baltik,
who recommended him. Later on Podmaniczky remembered with great respect on the
then bishop of the Cis-Danubian Church region, Frigyes D.Baltik, who sponsored the
“small baron”.

Theology life itself caused dissatisfaction and spiritual crisis in the young pastor-
student, because at that time a liberal trend dominated in Theology, which undermined
the basics of his spiritual life. But a decisive turn happened in his life here, namely
because of the influence of Károly Jenõ Schmidt, the German pastor of Pozsony. ”He
educated me to be a Christian man.” - he confessed. He studied diligently and by the
time he was  a 3rd year student at Seminary, he took the maturity exam and then, caught
up with his contemporaries, he finished his university study in time.

His foreign scholarship also made up an important role in his life. He was on an
instructional trip to Rostock University in the autumn of 1907 because he felt confident
about this conservative institution. Glünmacher and Hashagen has great influence on
him. ”I left Rostock matured as the follower of the last century German reform
theology.”- he classified himself. He had won a stipendium to Leipzig as well, but
because of his financial state, he could not go there as soon as he wanted.

 In the Seminary he was interested already as in his later profile, in the theme of
mission. But at that time his attention was engrossed more in the exegesis of Old
Testament and Semitic philology. He made the Basis Examination on 02.03.1908, and
the Specialist Examination on 28.10.1908. Although he attained  only mediocre results,
it was understandable; in the early years he had to divide his study time. He was awarded
a pastorate on 30.10.1908.

His first station was Modor, where he was an assistant pastor (a German kaplan)
alongside Károly Hollerung, the chef dean of Pozsony county. He learned punctuality
from this man: for example that he had to be ready with the text of the Sunday sermon
by Thursday. Here he learned to speak perfect Slovakian. With his nephew, Richard
Hollerung, a deep friendship developed: their solid faith was common to both boys.

At the age of 25 he got an unexpected invitation. He was asked to be a private tutor
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Ismét váratlan esemény mozdítja el helyérõl. Elõbb a pozsonyi magyar-szlovák
gyülekezet lelkészének hívják, s bár a választáson két szavazattal gyõzött, versenytár-
sával szemben mégis alázatosan visszalépett. Majd egy másik állást mégis elfogad, és
így lesz 1911. július 1. és 1918. február 10. között a Pozsony megyei Felsõszeliben
lelkész: „A lelkészi állást elfogadtam abban a reményben, hogy a falusi paróckia csöndje
több alkalmat fog adni studiumaim folytatására”. Itt a 2400 fõs lelkes parasztgyüleke-
zetben munkássága nyomán igazi ébredés támadt, sugárzó szolgálatai nyomán lelki
megmozdulás indult. Még a magyarság kitelepítése után is hatása alatt voltak a
második világháború után kedves hívei: sokan pl. a Dél-Dunántúlra kerültek, ahol
„dupla evangélikusoknak” hívták õket. Miért? „Mert nem elég, hogy evangélikusok,
még bibliáznak is.” (idõs bácsi emlékezik a bibliaórákra) Felsõszeliben sok dolgot
megtanult: elõször azt, hogy minden teológiai munka a gyülekezetért van. Másodszor
itt vált mélyhitû lelkésszé, az igehirdetés és lelkipásztorkodás szerelmesévé. Harmad-
szor: magyarsága is ez idõ tájt tudatosult. Negyedszer: ekkor kerül baráti viszonyba dr.
Szabó Aladárral, a magyar belmisszió zászlóbontójával. Ötödször: a teológiában Adolf
Schlatter és részben Barth tesz rá nagy hatást, szakít addigi rostocki irányvonalával, és
ettõl kezdve a schlatteri iskolához csatlakozik. Hatodszor: bár nem volt jó hallása, de
megtanult harmóniumozni, és amikor a kántort behívták katonának, õ kísérte az
istentiszteleteket. Végül hetedszer pedig: ekkor lett aktív tagja az ébredési mozgalmak-
nak, úgymint a MEKDSz-nek, a Pro Christo-nak, a Bethániának. A Bethániának köszön-
heti élete társát is: Vargha Gyula költõnek lányát veszi el feleségül 1913. szeptember
7-én. Isten négy gyermekkel áldotta meg házasságukat. Hírlett a nagy professzorról,
hogy gyermekeit milyen mélységes szeretettel és egyszerûséggel nevelte; és hogy a
legkeményebb fegyelmezési eszköze a megbocsátás volt. Minden jót megadott nekik,
pl. az erdei séták során. (Szûcs Lajos féle visszaemlékezés)

A teológiai tanári vizsgát 1917. november 3-án tette le. Így hívják meg 1918-tól az
Eperjesi Teológiai Akadémiára tanárnak az Újszövetségi tanszékre, bár magántanári
vizsgája igazából a Gyakorlati tanszékre képesítette. Az oly nagyon szeretett lelkészi
állást még ezért a bizonytalan és áldozatokat követelõ katedráért is feláldozta, hiszen
ebben az idõben nem volt lakása sem, családját kénytelen Budapestre vitetni, õ maga
pedig az áldatlan körülmények között háromszor is súlyos betegségbe esik.

1919-ben a cseh megszállás miatt aztán bezárják a Teológiát. „Mindjárt az elsõ
napokban meg kellett értenünk, hogy az eperjesi õsi kollégium fölött megkondult a
halálharang.” – emlékezik. Ezután átirányítják Pozsonyba, ahol szlovákul kellett elõad-
nia. Ezzel is megbirkózott, bár itt végképp érezte, hogy mennyire nincs a helyén.
Ekkorra ugyanis már teljesen a magyar lelkiség jellemezte, márpedig az itteni diákok
nem tartották már magukat magyarnak. Tevékenysége nem véletlen, hogy nem
tetszett az új államnak. Ismét mennie kell.

Megfáradva mond le mind a lelkészi, mind a tanári szolgálatról. 1920-ban apósához
költözik Löb-pusztára, ahol méhészettel (miután Gödöllõn kitanulta) és asztalossággal
foglalkozik. Sõt, a Magyar Országos Központi Takarékpénztár egyik bérletén is dolgo-
zik.

Budapestre 1920 szeptemberében kerül, és lesz lelkésze az akkor még egészséges
keretek között mûködõ Bethánia Egyesületnek. Elkötelezettje lesz az ökumenének.
Elõször fogházlelkész: a budapesti ügyészségi fogházban, a pestvidéki ügyészségi
fogházban, a Conti-utcai, a Szerb-utcai, a Jászberényi úti fogházban tartott rendkívüli
istentiszteleteket politikai elítélteknek. Majd az egyesület szervezõ, kurzustartó és
igehirdetõ szolgálatát végezte. Sokan megvádolták, hogy hûtlenné lett egyházához, és
elreformátusodott. Podmaniczky tagadta ezt a „vádat”, és szavait azzal is bizonyította,
hogy egyidejûleg vállalt evangélikus „állást” is, amikor is beosztották õt a Deák-téri
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or honorary lecturer of the Pozsony  Theological Seminary. He was expected to give
courses in all branches of Theology, for which he did justice with unprecedented work.
”Ambition to a teacher’s chair runs like a red thread through my life” - I quote his
confession. But his hopes connected with this could not be realized yet, mainly because
of the many tasks before him and he had no opportunity nor time for further self
education. His time and energy were spent in the much tutorial work. At that time he
met with Robert Wilder, the founder of the Voluntary Mission of Christian Students and
began a friendship with János Victor. Both persons became special in his life.

An unexpected event again moved him from his stage. First, the Hungarian-Slovakian
community of Pozsony invited him to be their pastor. He had won the election by 2 votes
against his rival, however, but he declined submissively. Later on, he accepted another
job. And so he would be a pastor in Felsõszeli, Pozsony county between 1.07.1911 and
10.02.1918. He related, “I received the pastoral job, hoping the silence of the rural
parochia would give me the possibility to continue my studies.” Here, in the enthusiastic
farmer community, counting 2400 persons, a real revival begins. During his inspiring
and radiant services a spiritual movement begins. Even after the 2nd World War’s
removal of many of his parishioners who arrived at South-Transdanubia (Dél-Dunántúl),
they were still under his influence. These people were called ”double Evangelicals”.
Why? ”Because it was not enough they were Evangelical, but they read the Bible too.”
He was learning many thing in Felsõszeli: first, that all theology work is for the
community. Second, he became a pastor of deep faith and a lover of preaching the
Gospel and the pastoral job. Third, in these times he increasingly realized his
Hungarianness. Fourth, in these times became friends with Aladár Szabó, the founder
of the Hungarian inner-mission. Fifths, in the field of Theology, Adolf Schlatter had a
great influence on him and partly Barth. He broke with his former Rostock course and
joins to the “Schlatter school”. Sixth, he had not a good ear for music however, but
learns here to play the harmonium and when the cantor of the church is invited to the
army, he accompanies the congregation on the harmonium. At last seventh, there he
became an active member of the revival movement, like MEKDSZ, Pro Christo and
Bethania. He can thank his wife for Bethany as well: he married the daughter of the poet
Gyula Vargha (1853-1929). God blesses them with four children. The big professor was
famous for the deep love and simplicity with which he educated  his children and that
his most difficult way to discipline them was through forgiveness. He gave his children
everything, for example on the walks in the forest. (Lajos Szûcs remembers)

He took the theology professor examination on 3.11.1917. And then he was invited
to the Eperjes Theological Academy to the New Testament Chair, however his tutorial
examination was valid for Practice Chair. However he loved his pastoral job very much
and was dedicated to it. These uncertain times took heavy toll since he had no flat either
and he had to bring his family to Budapest. And in these unblessed circumstances, he
became seriously ill three times.

Because of the Czech occupation, Eperjes Theological Seminary was closed. He
remembers: ”Even the first days, we had to understand that the bell would never ring
over the ancestral college of Eperjes.” Later on he is directed to Pozsony where he had
to lecture in the Slovak language. By that time, he is characterized by a real Hungarian
mentality, but students of Pozsony, however, did not yet esteem themselves as
Hungarian. He had to leave again.

Tired, he gave up both his pastoral and his teacher’s service, as well. In 1920 he
moved to his father-in-law’ in Löbpuszta, Pest county, where he is engaged in bee-
rearing and cabinet-making. Earlier it he learned bee-keeping in Gödöllõ. He worked
even on one of leases of the Central County Savings Bank.
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gyülekezetbe, az öreg Broschkó bácsi mellé missziói lelkésznek. Evangelizátori mun-
káját fõleg a Jászságban és a Hajdúságban fejtette ki. Szépirodalmi tevékenysége ismét
fellángol a „Vasrácsos ablak mögött” c. elbeszélésével.

1923. õszétõl a Luther Szövetség fõtitkára. Raffay püspök ekkor szólítja fel határo-
zottan, hogy lépjen vissza teljesen az evangélikus lelkészi szolgálatba. Sõt a püspök
egyenest egy állást is „kreált” számára: a bányai egyházkerület missziói állását neki
hozták létre.

Ekkor nyílik lehetõsége, hogy elutazhasson Finnországba és Nyugat-Európába:
mindenütt a helyi kegyességekkel ismerkedhetett meg. Konferenciákon vehetett részt
Hamburgban, Londonban, Svájcban, Hollandiában. Finnországban pl. elõször 1924.
januárjában járt Raffay püspök kíséretében, úgy mint tolmács. Ekkorra ugyanis már az
összes északi nyelvet (finn, norvég, svéd, dán) ismerte, értette és kitûnõen beszélte.
Megragadta a finnség: az ébredési mozgalmak, a harmónium a parasztházakban, a
villany a tyúkólakban. Kijutni a saját pénzén tudott: amit irodalmi alkotásaiért kapott.
Egy nyári konferencián tanúja lesz annak, ahogy Vaimö Malmivaara vezetésével 8000
ember borult térdre és imádkozott a magyar ébredésért. Tagja lesz a Christian
Eudeavor World Union választmányának, itthon pedig a Magyarhoni Missziós Egyesü-
letnek.

1924-ben a szarvasi gyülekezet hívja meg lelkészének. Nagy tusakodás után utasí-
totta ezt vissza, hiszen egyértelmûvé vált számára, hogy élethivatása és lelkiismerete
a tudós munka felé vonzza.

Teológiai doktorátust 1926-ban Debrecenben szerzett. Felavatása pedig június 30-
án volt. Ekkor kezd el Sopron felé kacsingatni, és megpályáz egy állást. Pályázatában
ez áll: „Ha tagadó lesz is a válasz, nem csüggedek. Alázattal veszem el, amit Isten
végzett felõlem. Várok, tanulok és dolgozom tovább. Tudom, hogy életem útja fel a
kathedrára vezet, s tudom, hogy az Isten meghatározta idõben fel is léphetek reá, s
hirdethetem a Krisztus jövendõ szolgáinak azt, ami szívem, elmém betölti.”

A pályázatát elfogadták. 1928. augusztus 11-tõl a Soproni Evangélikus Hittudományi
Karon nyilvános tanár lett egészen 1949. október 3-án bekövetkezett haláláig. A
vallástörténeti, bölcseleti és keresztény neveléstudományi tanszékre került. Munkássá-
gát teljesen a misszió szolgálatába állította. Minden általa tanított tárgyat annak
segédtudományaként kezelte. Szívéhez legközelebb ez a tudomány állt, professzori
munkája is nagy misszió volt.

Diákjai egy széles látókörû, 18 nyelvet ismerõ professzort ismerhettek meg, aki a
Bibliát csak a szószéken használta a gyülekezet nyelvén, máskor csak az eredeti
nyelveken, héberül és görögül. Egyet sajnált, hogy japánul nem tanult meg.

Értékei itt bontakozhattak ki teljes egészében. Elõadásaira mindig pontosan és
alaposan készült. Tudományában igazi polihisztor, minden teológiai ágban járatos volt.
Az 1931–32-es, 1935–36-os és az 1940–41-es tanévben pedig még plusz feladatot is
jelentett számára a dékáni cím.

Hallgatóival bensõséges lelkipásztori kapcsolatot tartott fenn. Teljes emberként
kezelte õket, önmagával egyenértékûnek tartotta õket. „Podi bácsi” – így hívta mindenki
– jóságáról regéket beszéltek a teológusok: kijárta, hogy a szegény teológusok minden
nap kapjanak ingyen-ebédet valamelyik soproni kaszárnyában. Úgy ismerte hallgatóit,
hogy mindig tudta, kinek mire van szüksége. Tágszívû imádkozó is volt. Imatárgyai el
voltak osztva a hét napjaira. Pl. hétfõn a fakultásért imádkozott. Ima-naptárában
minden teológusáért egyenként naponta imádkozott. Azon fáradozott, hogy jól képzett
lelkészek induljanak küldetésbe. Bibliaórára gyûjtötte össze õket a saját dolgozószo-
bájába. Nagy összefoglaló mûve nem születhetett meg, hiszen minden tudását tanítvá-
nyainak szórta szét.
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He came to Budapest in September 1920 and became pastor of the Bethany Society
which, at that time, was working yet in health circumstances. He became committed of
the ecumene. First he was a prison pastor. He prepared exceptional church services for
political prisoners in the Pest prosecutional prison, in the Around-Pest (Pestvidéki)
prosecutional prison, and in Conti-utca, Szerb-utca and in Jászberényi-út at prisons.
Later on, he served as organizer, course maker and preacher of the Society. Many
people impeached him for lack of fidelity to his Evangelical church and that he became
a Calvinist. Mr. Podmaniczky denied these accusations and he sustained his words by
accepting simultaneously  an evangelical ”job” as well. When he was attached for
service,  he was given to an old pastor Broschko as an assistant mission-pastor at Deák-
tér parish. He made evangelizations mostly in Hajdu and Jász county. His penchant for
writing re-awakened and wrote a short story entitled ”Behind the Iron-bar Window”.

From autumn 1923, he is the secretary-general of the Lutheran Federation. Bishop
Raffay then summoned him pointedly to step back entirely to evangelical pastoral
service. Moreover the bishop “created” a job for him: The Diocese Mission Stage of
Bánya.

At this time he had an opportunity to travel to Finland and to West Europe. He was able
to familiarize himself the local benevolences everywhere. He took part in conferences
in Hamburg, London, Switzerland and Holland. He went, for the first time, to Finland as
a translator as the bishop Raffay’s retainer. By this time anyway he knew, understood
and spoke all the nordic languages (Finn, Norwegian, Swedish and Danish), excellently.
Finn culture apprehended him: the religious revival movement, the harmony in peasant
houses, electricity in poultry-houses. He managed to travel on his own money: the
money he got for his literary works. On a summer conference he became witness of
8000 people - under the leadership of Vaimo Malmivaara - who kneeled and prayed for
Hungarian revival. He became a member of the steering committee of the Christian
Eudeavor World Union and at home he became a member of the Hungarian Mission
Union.

The Evangelical congregation of Szarvas invited him to be their pastor in 1924. He
battled with his own conscience for a long time till at last he refused it because it became
ambiguous for him that his vocation called him to pastor and his conscience called him
to scientific work.

He got his theological doctorate in 1926 in Debrecen. His inauguration was on 30th

of  July. At that time, he began to cast an eye on Sopron and solicit for the post. His
solidity stands as follows: ”Even if the answer will be negative, I will not lose my heart.
I receive humbly what God desires for me. I am waiting, learning and continue working.
I know my way of life leads to a teacher chair. And I know that in time whenever God
decides, I will step up to it and I can preach what occupies my whole heart and mind for
the future servants of God.”

His application was accepted. On the Sopron Evangelical Theological Faculty he was
a university professor from 11 August 1928 until his unexpected death on 3th October
1949. He started working on the chairs of Religion History, Philosophy and Christian
Pedagogy. He did his work in service as a missionary. This science stood nearest to his
heart. And his professor work was also a mission.

His students were able to get to know a professor who knew 18 languages, who used
the Bible in the language of the congregation only, from the pulpit, otherwise he read
it always in the original languages: Hebrew and Greek. Only for one thing was he truly
sorry: that he never had acquired Japanese.

His values could blossom out in its full in this place. He always prepared precisely and
thoroughly for his lectures. He was a real polymath in his science, he was at home in all
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Tanította a vallástörténetet, a filozófiatörténetet, a keresztény neveléstudományt, a
missziótörténetet és az ezekkel összefüggõ tárgyakat. Fõ munkái közül csak párat
emelek ki: „A reformáció neveléstörténeti jelentõsége”, „Luther és a belmisszió”, „A
misszió tudományának vázlata”: az egyetlen tudományos értekezés, „Az evangélium és
a nemzeti nevelés”, „A háború és a misszió”, „A misszió mai helyzete”, „Kína döntõ
órája”.

Szerette különösen az úgynevezett „csillagos”, nem kötelezõ tantárgyakat. Különö-
sen az úttörõ misszionáriusok és pedagógusok életrajzainak ismertetését szerette.
Kiemelkedõ személyeket dolgozott fel munkássága során, úgy mint: a dán Sören
Kirkegaard, Zeisberger Dávid, Henry Martin, Oberlin Frigyes, Wichern, mint pedagó-
gus, Bodelschwing Frigyes, Herrnhut úttörõ misszionáriusai, Nommensen Lajos, Hsi
Szengmo (a sátántipró), Harris (az útegyengetõ próféta), Cary, Gurland Rudolf Hermán,
Gossner János, Ziegenbalg Bartolomeusz, a svéd Lars Levi Lestadius, Harms Lajos,
Johann Flattisch (az imádság pedagógusa), Drummond (a lelkipásztor pedagógus),
Lechen testvér, Halesgbytól fordított norvégról, a dán parasztpróféta Hauge,
Scheresevsky, Hofacker, Uffmann, Rohonczyné, Kanamori Pál, Christinanda. 1931-32-
es dékáni székfoglalója pl. Kanzo Ucsimura-ról szólt. És történt egyszer, hogy amikor
felment a soproni templom szószékére, így kezdte áhítatos csendben és mély együtt-
érzéssel az igehirdetését: „Kagawa megvakult! Imad Eddin Toyohiko Kagawa megva-
kult!” És prédikációjában a japán misszionárius munkájáról és céljairól beszélt. Aki
hallotta az õ vetített képes elõadásait, nyomban megszerette a külmissziót.

A Teológiára való bekerüléséig a misszióval újságszerkesztõként is foglalkozott.
1913–1928 között a Hajnal címû missziós folyóiratot szerkesztette, amelyben különbö-
zõ tárgyú vallástörténeti és missziótörténeti cikkei jelentek meg. 1924-1928 között a
Mustármag címû hitmélyítõ lapot is szerkesztette, valamint átmenetileg a Missziói
Lapokat. Állandó anyagot adott a Belmissziói Munkaprogramokhoz.

Azonban a Teológián sem merül ki a misszióval való foglalkozás az elméleti
elõadásokban, hanem gyakorlatba is átülteti a tananyag tartalmát. Kezdeményezik,
hogy a teológusok megalakítsanak 1933-ban egy egyesületet, az Evangélikus Teológu-
sok Missziói Munkaközösségét, amelynek õ maga is tagja. E közösség szervezésében
a teológusok kettesével vetített elõadásokat tartottak az egész ország területén, pl.
csak 1936–37 telén 36 elõadást. A legkisebb falut is meglátogatta, ha felkérték elõadni
a misszióról. De már 1929-bõl arról kaphatunk tudósítást a Teológiáról, hogyan terjed
az ébredés iránti érdeklõdés a teológusok között. Podmaniczky professzor ennek
elõsegítésére többek között finn cserediákokat szervez, akik ösztöndíjasok lesznek
Sopronban; valamint bibliatanulmányozó összejöveteleket tart hetenként a lakásán,
ahol néha több szobát megtöltöttek az érdeklõdõ hallgatók. Ennek a híres soproni
szállásnak, a Károlymagaslati-úti lakásnak volt egy másik különlegessége is, amely
szerint a ház homlokzatára fel volt írva a régi, aszódi kastélyon is álló felirat: „Ez csak
a szállásunk, örök otthon ránk odafönn vár”. Sokan gúnyolták is miatta: „Podi bácsi még
emeletet akar építeni, hogy ott lakjon.”

Minden általa tartott alkalomnak, minden elõadásának a középpontjában Ura állt. „A
gondolkodók éles logikával keresték, kutatták az igazságot, – nekünk megadatott,
hogy ismerjük Jézust, akiben a bölcsesség és minden ismeret kincse van elrejtve. (Kol.
2,3)” – mondogatta számtalan esetben. Jellemzõ volt pl. rá, hogy az elõadása írott
szövegéhez széljegyzeteket fûzött, amelyekkel óvott az emberi tetszetõs, de nem
krisztusi gondolatoktól. Élete és munkássága centrumát Megváltónk töltötte ki. Hallga-
tói máig emlékeznek jellegzetes mozdulatára és „vesszõparipájára” amint felemeli
jobb kezét és a Jézus Krisztusban megjelent szeretetrõl ezt mondotta: „…az csak
növekszik napról-napra, óráról-órára...” Prédikálni is szenvedélyesen szeretett. A
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departments or fields of theology. In the academic years 1931–32, 1935–36 and 1940-
1941 the dean title (being a dean) indicated him  surplus jobs.

He had close, pastoral relationships with his students. He treated them as mature
men, and kept them tantamount to himself. He was called ”Uncle Podi” and theology
students spoke legends about his goodness. Every day he managed to obtain gratis
dinners for poor students in some Sopron barracks. He knew his students so well that
he always knew who needed what. He wrote the admission notifications and he
addressed the future theology students like this: ”My dear son!” He was also a generous
hearted prayer. Subjects of his prayers were divided into 7 days of the week. For
example on Monday he prayed for the faculty. In his prayer-calendar he prayed daily for
each of his theology students person by person. He troubled himself about these well
educated pastors as they were sent into their commission. He gathered them into his
own study for Bible classes. His big, comprehensive work could not be born, well, he
dispersed all his knowledge among his pupils.

He taught History of Religion, History of  Philosophy, Christian Education History,
Mission History and subjects connected with this latest. I emphasize only some of his
main works: ”The education historical importance of Reformation”, ”Luther and the
inner-mission”, ”An outline of mission science”, ”Gospel and the national breeding”,
”War and mission”, ”Actual state of the mission”, ”Decisive hours of China”.

He liked especially the so-called ”with asterix marked lessons” - the not compulsory
subjects. He liked differentiating the survey of biographies of missionaries and
pedagogues. During his life-work he wrote about remarkable personalities like the
Dane Sören Kirkegaard, David Zeisberger, Henry Martin, Frigyes Oberlin, Wichern as
pedagogue, Frigyes Bodelschwing, path-finder missionaries of Herrnhut, Lajos
Nommensen, Hsi Szengmo (the dragon-trampler), Harris (the level-way prophet), Cary
Gurland, Rudolf Herman, János Gossner, Bartolomeusz Ziegenbalg, the Swedish Lars
Levi Lestadius, Lajos Harms, Johann Flattish (the pedagogue of prayer), Drummond (a
pastor-pedagogue), brother Lenchen, then he translated Helesby from Norwegian, and
the Danish peasant-prophet: Hague, Scheresevsky, Hofacker, Uffmann, Mrs Rohonczy,
Pál Kanamori, Christinanda. Az his inauguration as Dean of the University, the speech
was given on Kanzo Ucsimura. And during one of his sermons, he went up to the pulpit
in the Evangelical church in Sopron and began to preach in the devout silence with very
deep compassion: ”Kagawa has gone blind! Imad Edin Toyohiko Kagawa lost his sight!”
And in his sermon he spoke about the work and aims of the Japanese missionary. Those
who had heard his slide-show presentations, became foreign-missions enthusiasts.

Before getting into Theology, he was occupied with missions as a newspaper-editor.
He edited the mission monthly review ”Hajnal” from 1913 until 1928, in which his
religion-historical and education-historical articles of different theme were published.
1924-1928 he edited the faith-deepening monthly “Mustármag” (mustard seed) and
temporarily ”Mission Pages”. He constantly gave materials to the Inner-mission Work-
program.

On the Theology  he worked on mission not only in theory, but he translated the theory
of subject into practice as well. He helped theology students to found a society in 1933
entitled the Mission Work Association of Evangelical Theologians. He also became
member of it. In the organization of this community theology students in pairs made
slide-show presentations in the whole country, e.g. only in one winter, in 1936-37 they
made 36 presentations. If Podmaniczky himself was asked, he went to even the smallest
village to give a lecture. But already from 1929 we got news about interesting for revival
among theology students. To help this, professor Podmaniczky organized, among
other things, Finnish exchange-students who became scholarship-holders in Sopron.
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szószéken teljesen elfeledkezett bajáról (Parkinson-kór), meg volt gyõzõdve, ilyenkor
megállt a kézremegése.

Az eddigiekben elmondottak alapján úgy tûnhet, hogy Podmaniczky Pál csak a saját
szakterületével foglalatoskodott; de ez téves következtetés. Hogy mennyire polihisztor
volt, azt rendkívül széles (és nem csak a teológia területén mutatkozó) érdeklõdése
bizonyítja. Pl. az állatokat Assisi Ferenchez hasonlóan szerette és viselkedésüket
etnológusként kutatta, többek szerint sokszor szinte beszélgetett velük. Amikor ber-
náthegyi kutyáját könnyes szemmel temette, azzal vigasztalta magát, hogy mókusai
(Mik, Mak és Muk) megmaradtak a kertben. Fiatalkorában festészettel is foglalkozott.
Bár ezt abbahagyta, (egy darabka vászont és olajat beszerezni még a könyvbeszerzés-
nél is nehezebb volt), de a mûvészetet egész életében szakszerûen értette. Volt egy
képkerete, amely úgy nézett ki, hogy egymás mögé tett be híres reprodukciókat, és azt
havonta váltogatta (falinaptár).

De volt egy ezeknél is nagyobb szerelme, amely már-már a misszió iránt érzett örök
szerelmet is elérte: a szépirodalom. Áldott munkássága volt ezen a területen is:
regények, történelmi elbeszélések, fordítások születtek meg tollából. Több száz írás
került ki kezei alól. Az írást szószéknek tekintette. Koren Emillel a vita: „Hívõ szépiro-
dalom nincs, csak szépirodalom van, amely jó vagy rossz.” „De lehet hittel is írni.”
Jellemzõi: élõ alakokról írt + nyelve az egyszerû népi líraiság volt + minden írása
hitvallás. Filemon szolgájáról, Onézimosról írt regénye „Megszabadított élet” címen
jelent meg. A finn parasztprófétáról, Ruotsalainen-rõl egy életregényt írt. Amikor a
Teológia egyszer pályázatot írt ki „Podmaniczky Pál vallásos szépirodalmi munkássága”
címen, az akkor még csak teológus Reuss András 23 oldalon 58 szépirodalmi termékét
sorolta fel. Csak a legértékesebbek közül szemezgetek: „Megnyílt szemek” - Novellák
a magyar történelem 10 századából; „Vihar” – Novellák a XVI–XVII. sz.-ból a Miatyánk
kérésein haladó sorozata; „Gazsi elindul”; „Az iga”; „A két fenyõ”; „Amikor a bibliák
megszólalnak”; Nagy Sámuel próbája”. Egész életében szövögette Apáczai Csere
Jánosról írt életregényét. Tervezett egy Ézsaiás és egy Bartimeus regényt is, ami nem
jött össze. „Kereszthordozók” címen betegségérõl írta le tapasztalatait a kereszthordo-
zó ember szemszögébõl. A bibliarevíziói munkából is kivette részét: vállalta három
Ószövetségi könyv átnézését: Jób, Énekek éneke, Dániel. Két legszeretettebb
áhítatoskönyve a „Jer, örvendjünk keresztyének!” és a finn Isien perintö (11x). Énekfor-
dításai között ott van aktuális Énekeskönyvünk talán két legnépszerûbb korálja: 385.
„Szelíd szemed, Úr Jézus” és az 525. „Uram, oh add, ha vándorutam”.

„Podi bácsi” hányatott, de szívós, szelíden küzdõ ember volt. A villamosmegállókban
is olvasott vagy evangeliziált. Még az öt perceket is kihasználta. Ebéd után 10 perc
olvasás, 10 perc alvás, 10 perc olvasás. Párhuzamosan 5–6 könyvet olvasott. Mélyen
pietista alkat volt. De soha nem tévesztette össze a missziót az agresszióval.

Utolsó napjaiban, legyûrve betegségétõl, így kiáltott fel egyszer: „Hogy éljek tovább,
ha az igét már nem hirdethetem? Halálos ágyán a következõt kérte az õt körülvevõktõl:
„Ne azért imádkozzatok, hogy gyógyuljak meg, hanem hogy hittel bírjam az utolsó
küzdelmet.” Tanítványaitól egyenként elbúcsúzott: ahogy a lélek öröme legyõzte benne
a test gyötrelmét. Utolsó délutánján úrvacsorát kért: „Hívd barátainkat!” – pihegte
töredezetten Budakerre és Maller Kálmánra gondolva. „Olyan kevésszer vettem veled
együtt az úrvacsorát. Most úgy szeretném, ha a testvéri közösség megpecsételõdése-
képpen és megerõsítése végett - õk ketten feladnák nekünk.” – mondta református
feleségének. „Úgy vágyom Krisztussal egyesülni.” (Aznap nem lehetett, másnap késõn
volt.) A halálra készült. Míg az orvosok hozzákészülõdtek a mûtéthez, õ elbúcsúzott
feleségétõl: bocsánatot kért szinte mindenért + sajnálta a mulasztásait. (Mennyi könyv
várt még lefordításra!) Utolsó nap azzal fogadta feleségét: „Még egy, legföljebb két
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And he had Bible study meetings every week in his own flat, where sometimes 2-3
rooms were filled with interested listeners. These famous Sopron quarters had another
peculiarity as well: there was written on the facade of the house an epigraph similar to
the one on Podmaniczky country house in Aszód - ”It is only our dwelling, an eternal
home is waiting for us up there” Because of this, many people made fun of him saying:
”Uncle Podi wants to build another floor to live in there.”

Whenever he preached or gave a lecture, his Lord was the main theme. ”Thinkers
were looking for and investigated truth by mean of sharp logic. To us was given Jesus
himself, in whom wisdom and treasure of all knowledge is hidden (Kol. 2,3)” - said he
on many occasions. It was his characteristic that he used annotations in his written
notes, in which he warned against humanistic allurement, which was not of Christ’s
thoughts. Our Savior was  the center of his life and academic achievement. His students
still remember his characteristic move and “hobby-horse” as he lifted up his right hand
and says about love, contained in Jesus Christ: ”This (the love) grows from day to day,
from hour to hour...” He liked preaching passionately. He forgot his illness Parkinson
in the pulpit. He was convinced his hand-shaking stopped then.

From the above sentences one might think that Pál Podmaniczky dealt only with his
own field, but it is an erroneous deduction. His wide range of interest (and not only in
theology) shows that he was a polymath. E.g. liked animals as Assisi St. Francis did, he
did some research on their behavior like an ethnologist. Many say that sometimes he
seemed to talk to them. When he buried his St.Bernard with tears on his eyes, he
consoled himself that his squirrels (Mik, Mak and Muk) were still in his garden. He
painted as well during his early years. Though he stopped painting (to buy a piece of
canvas and oil was more difficult then buying a book), he was an expert in art. He had
a frame in which he put famous reproduction monthly (wall calendar).

But he had a larger love which was like his eternal love for mission: that was literature.
He wrote hundreds of essays. He considered writing as though a pulpit. There was a
debate between Emil Koren and Podmaniczky. Koren told: ”There is no believing
literature, literature is good or bad.” Podmaniczky’s opinion: ”But one can write with
belief.” His characteristics are: he wrote about living people, his style was simple folk
lyric, all his writings were confessions. His novel about Philemon’s servant, Onezimus
was published by the title ”The Deliberated Life.” He wrote a biographical novel about
the Finnish peasant prophet, Routsalainen. When the Theological College announced
a competition about “Religious literature activity of Pál Podmaniczky”, the then
theologist András Reuss listed Pál Podmaniczky’s 58 literary works on 23 pages. I sort
out only from the best ones: ”Opened Eyes” - short stories from the 10 centuries of
Hungarian history, ”The Storm” - short stories on questions of Lord’s Prayer from the
XVI-XVII centuries. ”Gazsi started”, ”The Yoke”, “Two Pine Trees”, ”When Bibles Start
Speaking”, ”The Test of Great Samuel”. He was weaving plans through his life to write
a biography of János Apáczai Csere. He planned a novel on Esaias and one on
Bartimeus, but he could not do it. In ”Crucifix Holders” he wrote about his experiences
of his own illness from the eye of a crucifix-holding person. He took part in the work of
the Bible revision. He undertook to look through 3 books of the Old Testament: Job,
Song of Songs, Daniel. His two beloved pious books were: “Come, Christians to Be
Blessed With!” and a Finnish one: “Isien perintö (11x)”. Among his song-translations you
can find perhaps the two most popular chorals of our actual hymn-book; 385. “Jesus
Christ, your gentle eyes” and 525. “Oh my Lord give me, if my wanderings will finish in
the gloom”.

“Uncle Podi” had a life of unpredictable changes, but he was a stubborn, gently
struggling man. He read and evangelized even at the tram stops. He made the best use
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nap.” „Ki mondta?” „Én mondom.” Egyre súlyosbodó évtizedes betegsége nem vitte el,
a mûtétet kiállta, de egy kis vérrögöcske megállította a szíve verését. Így hunyt el immár
50 esztendeje báró dr. Podmaniczky Pál professzor, 1949. október 3-án.

Budaker Oszkár a Jópásztorról szólt: „A megajándékozottak mélységes hálájával van
teli a szívünk. Sok mondandónk van, de õ akarta, hogy ravatalánál csak az evangélium
hangozzék. Õrajta valóban meglátszott Isten életformáló hatalma.” Koporsója megin-
dult tanítványai vállán, hangzott az éneke: „Szelíd szemed”. A sírnál Túróczy püspök
búcsúztatta: úgy áll megelevenedett elõttünk Jézus Lázár sírjánál: a megindult Jézus
(szabad sírni) + az Atyára tekintõ (hála). Hanzmann búcsúima és a másik éneke: „Oi
Herra, jos mae matkamies maan.”
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of 5 minutes. After dinner he read 10 minutes, then he slept 10 minutes and after that
10 minutes reading again. He read 3-6 books concurrently. He was deeply a pietist. But
he never confused mission with aggression.

In his last days, overcome by his illness, he shouted: ”How should I live further if I can
not preach anymore?” On his death-bed he asked the following from the people
standing around him: ”Don’t pray for me to recover, but to bear my last struggle with
faith.” He said good-bye to his followers one by one: as the happiness of his spirit
overcame the pain of his body. In his last afternoon he asked for communion: ”Call our
friends!” - he gasped thinking of Oszkár Budakker and Kálmán Maller. ”I went to have
communion so little time together with you. I’d like those two to give it to us  now - as
solemnization of our fraternal fellowship” - he said to his Calvinist wife. “I long to be
together with Christ.” (he could not do it that day, the next day was however too late)
He was ready to die. While doctors were preparing for an operation, he said goodbye
to his wife: he apologized for everything; he felt sorry about his omissions, (how many
books were waiting to be translated!). On his last day, he said to his wife: ”Only one more,
at the most two days.” ”Who said it?” ”I say.” He did not die because of his worsening
Parkinson’s disease which he endured for decades but rather after the operation a small
blood clot stopped his heart. Professor dr. Pál Podmaniczky died in such a way, almost
50 years ago, on 3th October 1949.

Oszkár Budakker spoke of Christ, the good Pastor: ”Our heart is full of gratitude of
his good works. We have lots to say, lots of messages, but he wanted to sound only
Gospel at the catafalque. In him was God’s life-forming might really noticeable.” On the
backs of his students his coffin moved off, his song was sung ”Your gentle eye, Jesus
Christ, sees well all my faults.”. Bishop Turóczy delivered a speech at his tomb, then Mr.
Hanzman spoke the farewell prayer, then his another song was sung: “Oi Herra, jos mae
matkamies maan...” (My lord give me if my wanderings will finish here in gloom.”)
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A finn nagykövet és Deák János társaságában
With the Finnish ambassador and his colleague, János Deák
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Önéletrajz

Nevem Martinovitsné Kutas Ilona, háromgyerekes, negyvenéves asszony vagyok.
Sopronban születtem. Illetve elmentem Sopronba megszületni. Sopron egy osztrák
határ menti, szép, barokk város. A második világháború alatt, 1944. szeptember 29-én
születtem. Szüleim Budapesten éltek három bátyámmal. A születésem elõtti nyáron
súlyos bombázások voltak Budapesten, ezért édesapám elhatározta, hogy családját
elviszi egy békésebb helyre. Anyai nagyszüleim Sopronban éltek, ezért ide utazott el
édesapám három kisfiával és várandós édesanyámmal. Majd visszament Budapestre,
hiszen munkahelyét, a református templomot nem hagyhatta magára. Én szeptember-
ben megszülettem, és õ elõször 11 hónapos koromban találkozott velem személyesen.
Az ostrom alatt nem tudott többé eljönni Sopronba meglátogatni újszülött kislányát és
a családját, de tudom, hogy nagyon boldog volt, mikor megtudta, hogy az új jövevény
kislány, az õ elsõ leánya.

Hatan vagyunk testvérek. Két bátyám mérnök, a legidõsebb bátyám és a húgunk
szobrász, öcsém gyorskorcsolya-edzõ. Édesanyámnak 14 unokája van. Édesapám
1974-ben halt meg. Édesanyám Budapesten lakik, 70 éves, de 60-nak se látszik.
Fordítóként dolgozott egy könyvtárban. Igazi nyelvész: németbõl és franciából közép-
fokú nyelvvizsgát tett, de ért angolul is, szívesen skandálja a gimnáziumi latin memo-
ritereket,  tanult egy ideig lengyelül és a cirill betûket is mindig megtanulta az éppen
ötödikes gyerekével. Folyton úton van Eger, Budapest, Bécs és Bonn között, mivel
unokái így szétszóródva élnek. Néha az én gyerekeimre vigyáz, aztán valamelyik
fiútestvéremére vagy húgom két gyerekére.

Gyermekkoromat a zuglói templom körül töltöttem. Nagyon szerettem ott lakni.
Ifjúsági bibliaórára jártam, és sokat kirándultunk a Pilisbe és a Börzsönybe  a segédlel-
késszel. 14 éves koromig aktív gyülekezeti tag voltam, utána viszont nem volt idõm
templomba járni, mert vasárnap délelõtt mindig kézilabdameccsre mentem. A kézilab-
da nagyon fontos lett számomra. Talán emiatt nem voltam túl jó tanuló a középisko-
lában. Mindennap jártam edzésre, vasárnap meg meccsünk volt. Ezen kívül a Teleki
Blanka Gimnázium kosárlabdacsapatának is lelkes tagja voltam. Nem voltam tehát jó
tanuló, de jó sportoló voltam. Az utolsó gimnáziumi évben meghívtak a kézilabda
ifjúsági válogatott csapatba.

Érettségi után a Testnevelési Fõiskolára jelentkeztem, de származásom miatt nem
vettek fel. A szóbeli felvételin azt mondták, hogy gondolom én, papgyerekként miként
tudnék helytállni, tanítani egy szocialista szellemû iskolában. Nem hagyták, hogy
megpróbáljam. A Csepel Vas- és Fémmûben helyezkedtem el, elõször egy ORMIG
típusú sokszorosító gépen dolgoztam, majd gyártáselõkészítõ elõadóként irodai mun-
kát végeztem. Elõször féltem a piszkos, óriási, szennyezett levegõjû gyárban, késõbb
azonban megszoktam mindezt, megszerettem a piszkos kezû, kormos arcú, de
tisztaszívû, kedves munkásembereket.

A gimnáziumban oroszt és latint tanultam, érettségi után egyszerre kezdtem el
angolul és lengyelül tanulni. A villamosokon, autóbuszokon és a csepeli gyorsvasúton,
a Boráros-tér és a Tanácsház-tér között mindig az angol tankönyvet forgattam. Napi
három órát utaztam a lakásunk, Csepel és a zuglói kézilabda pálya között.

Három évig dolgoztam Csepelen, de mindig ott akartam hagyni a gyárat. Felvételiz-
gettem, de elõször nem vettem komolyan, és nem is vettek fel. Egy évi lengyel tanulás
után lengyel-orosz szakra jelentkeztem az egyetemre, aztán a következõ évben már
elég jó tudtam lengyelül, de a lengyel-angol szakra mégsem vettek fel, hiszen angolul
még nem tudtam elég jól. Három éves sikertelen felvételizgetés után elhatároztam,
hogy most már olyan helyre jelentkezem, ahova biztos bekerülök. A Szegedi Tanárkép-



283

Autobiography

I am  Ilona Kutas Martinovits, a woman of forty. I am married and have three children.
I was born in Sopron. It is a very nice baroque town in west Hungary near the Austrian
border. I was born on the 29th of September, 1944, during the Second World War. My
parents lived in Budapest with my three elder brothers. In the summer before my birth
there was serious fighting in Budapest. That is why my father decided to take his family
to a more peaceful town. My grandparents lived in Sopron so my father brought his three
sons and his pregnant wife to Sopron. He returned to Budapest because he was a
Protestant pastor and he had to be available at his church. He could not leave it. I was
born in September but my father saw me for the first time when I was eleven months
old. During the war he could not visit his wife and the new born little daughter but he
was very happy when he learned that his new child was a little girl.

My parents had six children. Two of my four brothers are engineers, one is a sculptor
and one is a speed skating trainer. My sister is also a sculptor like my eldest brother.
My parents have 14 grandchildren. My father died in 1974. My mother, who lives in
Budapest, is 70 years old, but she looks like a woman of 60. She worked as a translator.
She is a linguist and has passed two language exams - one in French and the other in
German. She travels a lot between Eger, Budapest, Vienna and Bonn because her
grandchildren live in these four towns. She sometimes takes care of my children, and
at other times my brothers’ or sister’s.

I spent my childhood in Budapest around our church. I enjoyed living there. I took part
in Bible-study and in excursions organised by our younger pastor. I had friends among
the members of the Bible fellowship. I was an active member of church until the age of
14. From that period on I had no time for church because of handball matches on
Sunday mornings. Handball was very important to me. Perhaps  that is why I was not a
very good pupil in the secondary school. We had training almost every day plus matches
every Sunday. Besides that I was a member of the basket ball team in the Teleki Blanka
Secondary School. I was not a hard working pupil but I was a good sportswoman. In the
last secondary school year I was elected to the youth selected team in handball.

After the maturation examination I wanted to go to the P.E. University but I did not
succeed in being accepted because of my father’s job. I was told that I could not teach
in a socialistic school with my church education and background. I found a job and
began to work in the Csepel Iron and Metal Works. First I worked on a copy machine then
I got a desk job and worked as a product-preparing white collar fellow worker. First I was
afraid of the dirty factory, machines and dirty air but later on I got accustomed to all this
and I enjoyed working there among the dirty faces and hands but sincere, pure hearts
of the workers.

I began to learn English and Polish in those three years. I learned English and Polish
on the trams, buses and on the fast train from Boráros square to Csepel island. I
travelled three hours every day from home to my workplace and from there to the
handball court in the afternoon. I lived in the 11th district. My workplace was in Csepel
and  training was in Zugló, in the Postman’s Stadium.

I worked in Csepel for 3 years, but I always tried to leave that workplace. I took some
entrance examinations but I was not serious. After one year of learning Polish, I wanted
to go to the university to study Polish and Russian. By the following year I knew Polish
better and after only one year of studying English, I changed my plan to an English-
Polish program. Again, I was not accepted. After three years of unsuccessfully taking
entrance exams I decided to go to a college where I would have more opportunity. I
chose  a Teacher Training College in Szeged. I chose Szeged because I was there once
with a Polish group and I liked the town. In 1964 I passed an IBUSZ travel agent’s course
and I became a Polish language guide and during my holidays  I showed Budapest and
the countryside to Polish tourist groups.



284

zõ Fõiskolára aztán felvettek. Azért választottam a szegedi fõiskolát, mert egy alkalom-
mal lengyel turistacsoportot vittem oda, és akkor megtetszett a város. 1964-ben tettem
IBUSZ idegenvezetõi vizsgát, és lengyel nyelvû idegenvezetõként szabadidõmben és
hétvégeken lengyel csoportoknak mutattam a fõvárost és a vidéket.

1965-ben kezdtem Szegeden a földrajz-testnevelés szakot. 1967-ben tettem közép-
fokú nyelvvizsgát lengyel nyelvbõl. Másodéves koromban ismerkedtem össze a késõbbi
férjemmel, így aztán a diplomaosztás után nem akartam visszamenni Budapestre.
Szegeden maradtam, és mivel nem volt tanári állás, a Tervezõ Vállalatnál helyezkedtem
el, mûszaki könyvtáros lettem. Igen érdekes munka volt. Több angol, orosz és német
szakfolyóirat járt a könyvtárba, ezekbõl kellett fordításokat, szemlézéseket készítenem,
így  jól fel tudtam használni nyelvtudásomat. Kétéves intenzív angol nyelvtanfolyam
után sikerült angolból is a középfokú állami nyelvvizsga. Nagyon tetszett a könyvtári
munka, ezért elhatároztam, hogy elvégzem a könyvtár szakot az egyetemen.

1971-ben kezdtem el tanulmányaimat levelezõ tagozaton az ELTE Bölcsész
Karán és 1974-ben kaptam meg a könyvtárszakos diplomát. Közben férjhez mentem.
Férjem dr. Martinovits János. Okos, jó, komoly, kedves ember. Fül-orr-gégész. A
szegedi klinikán ismerkedtünk meg, õ gyógyítgatta úszás órák után fájó, folyó fülemet.

Pici lányunk, Edit 1972-ben koraszülöttként, 2200 grammosan jött a világra. Még
csak három hónapos volt, mikor mózeskosárban utazott velem Pestre minden hónap-
ban a háromnapos konzultációkra. 1974-ben diplomáztam, 1975-ben pedig megszü-
letett Péter, a kisfiunk. A második gyes idején készültem fel a bölcsészdoktori vizsgára.

A lengyel könyvtárügyrõl írtam az értekezést, és 1979-ben vizsgáztam.
1978-tól 1980-ig a József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén  voltam

tanszéki könyvtáros. Legkisebbik gyerekünk, Eszter 1980-ban született. 6 hónapos
korában jó lehetõségem kínálkozott a német tanulására a JATE Idegennyelvi Lektorá-
tusán egy tanfolyamon. Négyszer egy héten délelõttönként volt óránk. Edit elsõ
elemista volt, Péter óvodába járt, Eszterkémet pedig beadtam reggelente a szomszéd-
asszonyhoz. Rita is gyesen volt két kislányával, így tudott vigyázni Eszterre is. Cserében
délután meg nálunk volt Ildikó és Anikó, mert Rita meg angol szakra járt az egyetemre.

Német nyelvtanulásom abbamaradt, mert 1981-ben férjem Egerben kapott állást. A
fõorvosi állás mellé kaptunk egy kétszobás lakást a piactéren. Egy évig még gyesen
voltam Eszterrel, majd 1982-ben a Szilágyi Erzsébet Gimnázium iskolai könyvtárosi
állása nyugdíjazás folytán megüresedett, és én kaptam meg az állást.

Éppen nekem való munkakör volt ez, bár rögtön az elsõ évben komoly gondjaim
lettek. Az iskolának szüksége volt földrajztanárra és angoltanárra, és az igazgató azt
akarta, hogy valamelyik tantárgyat én tanítsam a könyvtárosság mellett. Bár megvolt a
földrajz szakos diplomám, egyrészt sose tanítottam, másrészt diplomámat kb. 15 évvel
azelõtt szereztem. Az is elég képtelen ötlet volt, hogy én angolt tanítsak, mert egyrészt
ugyan volt már angol középfokú nyelvvizsgám, de azt kb. 10 évvel korábban szereztem
meg, és azóta egyáltalán nem foglalkoztam az angol nyelvvel, másrészt megint más
ismerni egy nyelvet, és más dolog tanítani azt. Végül mégis kaptam egy osztályt. A
második félévben már egész jól ment az angoltanítás, élveztem az órákat, remélem a
tanítványaim is. A következõ évben viszont jött egy igazi angoltanár, így már nem volt
rám szükség. Most teljes munkaidõmben könyvtáros vagyok. Tagja vagyok a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének, részt veszek gyûléseiken, találkozóikon és továbbképzé-
seiken. 1978-ban az egyesület szervezésében kéthetes lengyelországi tanulmányúton
vettem részt. Lengyel könyvtárakat látogattam meg, és az ott gyûjtött anyagból
állítottam össze bölcsészdoktori dolgozatomat.

Szabadidõmben gyakran hívnak lengyelt tolmácsolni. Nagyon szeretem ezt a mun-
kát, ha lehetne, szívesen csinálnám teljes munkaidõben.

 Eger, 1984. szeptember 29-én (a születésnapomon).
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I passed the entrance examination in Szeged in 1965 and became a first year student
in the P.E.-Geography program. In 1967 I passed the Polish middle language examina-
tion. At the same time, during the second academic year I got acquainted with my
husband. So, after finishing the Teacher Training College, I did not want to return to
Budapest. I remained in Szeged. There were no vacancies in schools, so I began
working in a Planning Office as a technical librarian. It was an interesting job. There were
a lot of English, Russian, German and Polish journals so I had to translate articles and
various contents from them, using my knowledge of all these languages. I took part in
an intensive English language course and after two years succeeded in passing the
language examination. I enjoyed the librarian work so I decided to study for a degree
in Library Science.

In 1971 I began my studies at Eötvös Lóránt University in Budapest in a postgraduate
course and got my diploma in 1974. During that same time I got married. My husband’s
name is János Martinovits. He is a clever, good, sincere and very dear man. He is a
laryngologist. We got acquainted in the hospital, when he cured my painful ear
infection.

Our tiny precious daughter, Edith was born in 1972. She was a premature and began
her life weighing of only 2200 grams. When she was only three month old, she travelled
with me to Budapest in a basket because I had to go to the University every month for
a 3 day consultation. I got my diploma in 1974. My dear son, Peter was born in 1975.
In my second mother care holiday I decided to write a doctorate thesis in Librarian
Science.

I wrote a work about Present Day Polish Librarianship. I obtained the degree of doctor
in 1979.

Between 1978 and 1980 I worked in a pedagogical library at József Attila University.
My younger daughter, Eszter was born in 1980. When she was 6 months old, I was at
home with her. It was a good opportunity to learn German. There was an intensive
German language course by the Lectorate of Foreign Languages at the József Attila
University. We had lessons four times a week in the mornings. Edit was an elementary
pupil, Péter went to kindergarten and Eszter, my sweet daughter, was taken to my friend
next door. She was at home with her two little daughters so she could take care of my
daughter, too, in the morning. In exchange, her daughters were with us in the
afternoon, because she studied English at the University in an afternoon course.

 My German study was broken off after 1 year because my husband got a job in Eger
in 1981. Together with the job of chief resident,  he got a two room flat by the market
place. In Eger I spent one year at home with Eszter, then in 1982  went to work at Szilágyi
Secondary School’s Library. It was a very good job for me but I had a lot of difficulties
during the first year because the school needed an English or  Geography teacher and
my director wanted me to teach either subject. Although I had a diploma as Geography
teacher,  I have never taught it and  besides that my studies were completed 15 years
before. For me to teach English was also  nonsense, because although I had passed the
English exam it was 10 years earlier and since that time I had not used my English at
all. On the other hand it is quite a different thing to know English rather than to teach
it. However, I taught English in one class anyway. In the second term I really enjoyed
teaching it but the following year there was no need for my teaching because a new
English teacher was employed. Now I work in the library and I am a member of the
Association of Hungarian Librarians. I take part in its meetings. In 1978 I was sent to
Poland for a two week scholarship where  I could study Polish Librarian Science. This
trip helped me to write my doctorat work. As a second job sometimes I am called to
translate Polish. I like this job very much. If there were a possibility to work as a full time
translator, I would be very happy.

Eger, 29th September 1984. (on my birthday)
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Makótól – Makóig

Sportnovella, írta Kutas Ilona                                                              Gyermekeimnek

Szereplõk: szüleim, testvéreim, férjem, gyerekeim,  edzõim, városaim

Nem Makótól Jeruzsálemig, hanem így, Makótól - Makóig. Ez pedig kétféle hagymát
jelent, egy sorozat hagymát a fejünkre, és három hagymácska alakú érmet, valamint
két idõhatárt: 1957-tõl 1997-ig, vagyis 40 évet, és közte azt a sok szépséget, élményt,
amit nekem a mozgás, a sport jelent az életemben.

Vegyük csak sorba!
Pesten a Róna utcai templomkert Limanova téri oldalán, a házunk (a paplak) bejárata

melletti piszkosfehér falnál kezdõdött. Oda dobáltam a labdát:

„Egyelõre, két kettõre, három hatra, hat kilencre, üsd ki tízre, tizenegyre, gyertya-
tartó, vaskoppantó, egy a falra, tíz a földre!”

 Aztán már lassan száz a földre lett: egymással versenyeztünk, hogy ki tudja tovább
folyamatosan pattogtatni a labdát a földre. Kisebb testvéreim, Ágnes, Bálint, meg a
szomszéd Zsuzsi és Kati játszott ott velem, a bátyáim, Laci, Gabi és Péter már nagyok
voltak, másfelé vitt az útjuk.

Szóval a gömbérzékem ott edzõdött elõször, a labdás kiszámolós játékban.
Aztán nyolcadikos koromban Nagy Imre tornatanár úr elküldött a Postás kézilabdások

közé, akik ifjúsági toborzót rendeztek: aki szeretett labdázni, elmehetett kézilabda-
edzésre az Egressy útra, ami a Róna utca elejénél volt. Mi a 197. számban laktunk, a
Róna utca végén.

A Postással mentem Makóra NB I-es meccset játszani. Én ugyan csak a kispadon
ültem, mert edzõnk, Méray Feri bácsi érettségi után engem mindig kihagyott a kezdõ
csapatból, mert „rám nem lehet számítani”. Három éven keresztül mindig felvételiztem
valahova, mindig úgy volt, hogy továbbtanulok, tehát elhagyom a csapatot. Bár mindig
maradtam, játszani nem sokat játszottam, csak az edzéseken élveztem a labdázást.
Szóval Makón megvertük a helyi csapatot, és a lelkes, mérges közönség jól megdobált
bennünket - stílusosan - hagymával.

A Makótól-Makóig címnek ez az egyik fele, a másik fele az a három hagymácska alakú
érem, amit most, 1997 novemberében nyertem a makói szenior úszóversenyen. Négy
számban indultam (50 mell, 200 vegyes, 100 mell és 50 hát) és három érmet nyertem,
két ezüstöt és egy aranyat. Szép kis hagyma alakú érmeket készíttettek erre az
alkalomra, és a VI. korcsoportban (50-54 évesek) egyszer a dobogó legfelsõ fokára
állhattam fel, kétszer meg ezüstöt érdemeltem. Persze csak azért, mert véletlenül ezen
a versenyen nem volt olyan igazi úszó kortársam, aki elõbb ért volna célba, mint én.

Szóval a hagymadobálástól a hagymácska alakú érmekig tart sportágaim története.
A kézilabdázással kezdõdött, ami aztán egészen 39 éves koromig tartott. Már

háromgyerekes mama voltam, mikor még mindig játszottam meccsen Szegeden. A
Tervezõ Vállalat városi bajnokságban játszó csapatába hívott az edzõ, Franczia Péter,
hogy kell az ember, mert nincs ki a csapat. Szabadkoztam, hogy közönség elõtt nem
akarok én szaladgálni, nehogy bekiabáljanak, hogy „mit akar itt ez az öreg tyúk”, de
megnyugtatott, hogy a két csapaton és a bírón kívül nem lesz ott senki se a Vasutas
pályán. Nem is volt más, csak a gyerekeim: Edit, Péter és Eszter. Eszter még a zöld-fehér
csíkos babakocsiban.
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From Makó - to Makó
(history of my branch of sports)

a sports autobiography by Ilona Kutas                                                  to my children

characters: my parents, brothers and sisters, husband,
children, trainers, location: various towns

(Makó is a southern Hungarian town, famous for onion farms). Not from Makó to
Jerusalem (it means in Hungarian folk speech: they are very far apart), but like this, from
Makó to Makó. That means two actions connected with onions. Once an onion was
thrown at us, another time we got triad-onion medals. And it means a time frame: from
1957 to 1997,  a 40 year long period, full of beauty and  adventure, sport and exercise
meant for me in my life.

Let’s put all our ducks in a row!
It all began at the dirty white wall beside the entrance door of our house (the

parsonage). I threw the ball there while saying the ditty:
“Once to the wall, two to the wall, three and six  and six to nine, hit to ten, and strike

to 11, candlestick, iron wick-trimmer, one to the wall and 10 to the ground.”
And then later on, there were ”one hundred” to the ground: we competed with each

other to see who could bounce the ball on ground the longest. My younger brother and
sister, Bálint and Ágnes and two neighbour girls played there with me. Elder brothers
Laci, Gabi and Peter were already big, they played somewhere else.

My ball sense was trained first there in that counting-out game.
Later on in the 8th grade, my PE teacher, Imre Nagy, sent me to the Postás (Postman’)

Sport Club where youth recruiting was held. Those who liked playing ball were invited
to the handball team on Egressy street at the end of Róna street. We lived at Nr. 197 Róna
street and the Postás Stadium was at 10-16 Róna street.

I went to Makó to play handball match with Postás team. It is true, that I was only
”sitting” on the players’ bench instead of playing with the team. But our trainer, Ferenc
Mérai, always left me out of the team because he “could not rely on me”. In the three
years after graduation I was always taking entrance exams to some  universities and
always wanted to study somewhere and leave the team. I was not successful in getting
in, so I remained in the club, but never played a match. I could enjoy handball only in
training. We played with the Makó team and defeated the local team and the enthusi-
astic and angry  handball fans pelted us - in style - with onions.

This is one part of the title: From Makó - to Makó. The other part of it is the triad onion
shaped small medals that I won recently in November 1997 at a Senior Swimming
Competition in Makó. I started in 4 events (50 m breast stroke, 200 m mixed, 100 m
breast stroke and 50 m back stroke) and won 3 medals: 2 silver ones and 1 gold one.
The organisers  had the onion shaped medals made for this occasion and in the 6th age
group (50-54 year olds) I stood up on the highest place of the platform  and twice on
the second level. It is true however, that it was a forgone conclusion as in this
competition there was no better, real swimmer in my age group who could achieve a
better time.

It would be safe to say that my sports career ranges from onion-pelting to onion-
shaped medals.

It all began with handball which lasted until my 39th year. I was already a mother with
three children when I played a match in Szeged. One day, Péter Francia, the trainer of
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Természetesen felnõttkori sportolásom együtt zajlott kis családommal. Egyszer pl.
Péter – úgy 2–3 éves lehetett – az újszegedi Kisstadionban meccs közben beszaladt a
kézilabda pályára, megfogta a lábamat, és azt mondta, hogy „Anyu, ne focizz!! ” Elunta
már a szaladgálást Edittel a pálya szélén, haza akart menni.

A fõiskolás években az iskola csapatával bejutottunk az NB II-be, így Budapesten is
játszottunk néhányszor. A szüleim nem nagyon tudták, hogy mi az a kézilabdázás.
Vasárnap délelõttönként apukám prédikált a templomban, én meg 14 éves koromtól
kezdve mindig meccsekre mentem a hét végén. Egyetlenegyszer jött ki megnézni
engem: a Fogaskerekû vasút mellett a városmajori pályán játszottunk a Szegedi
Tanárképzõ csapatával. Apu csak egy félidõt bírt ki: a szünetben hazament. Késõbb
otthon kérdeztem, hogy miért ment el, hisz még a fele hátra volt. Nagyon mérges lett,
hogy engem nem hagynak játszani, mindig utánam szalad egy lány, lökdösnek, elveszik
tõlem a labdát. Én voltam az irányító játékos azon a meccsen és az ellenfélbõl rám
állítottak egy lányt, hogy zavarjon engem ténykedésemben. Apu nem értette a szituá-
ciót, sajnált engem, hogy mindig ráncigál, elgáncsol, csapkod egy játékos az ellenfél
csapatából, ezért inkább hazament...

Gimnáziumban az egyesületi kézilabdázás mellett az iskola kosárlabda csapatának
voltam lelkes tagja. Biológia tanárnõnk férje, Kard Aladár volt az edzõnk. Sok baja volt
velem, egyszer pl. piros jelzõszalagot kötött az egyik lábamra, hogy végre megjegyez-
zem, hogy melyik lábbal kell indítani a jobb kezes fektetett dobást. Kedves ember volt,
de egyszer nagyon megbántott. Boldogan újságoltam neki, hogy meghívtak a kézilab-
da ifjúsági válogatottba, és Tatára megyünk edzõtáborozni, mire õ nyújtotta a kezét,
hogy gratuláljon - legalábbis én azt hittem, hogy gratulálni akar -, ehelyett nem
szorította meg a kezem, ahogy az alkalomhoz illett volna, hanem mint egy mosogató-
rongyot, úgy nyújtotta a kezét, jelezve ezzel, hogy nem is olyan nagy dolog az az
ifiválogatottság.

Meg az volt a baj a kosárlabdázással, hogy mindig elléptem (eggyel kevesebbet lehet
lépni a labdával, mint kézilabdában), meg mindig hamar kipontoztak durva játék miatt.
Ez is a kézilabda miatt volt: ott többet megenged a játékszabály, keményebben lehet
játszani. Pedig a kézilabdában nem számítottam a durva játékosok közé, de a kosárban
már egy kis lökdösõdésért is büntetõpontot kaptam.

Késõbb is kosaraztam itt-ott, Szegeden a Tömörkény Gimnázium tornatermében
lelkes szeniorok között,  néha családi kosármeccsen hétvégeken, meg a tanár-diák
meccsre is minden évben beálltam a Szilágyi Gimnáziumban, még idén is, sõt dobtam
is néhány kosarat.

Futni csak a labda után szerettem fiatal koromban. A téli alapozó edzéseken, hacsak
lehetett, lecsaltam egy-egy kört az Egressy úton meg a Városligetben - mikor hol
futottunk. Késõbb viszont, mikor már nem volt labdázási lehetõség, boldogan futottam
Szegeden az Ady téri pályán a férjemmel illetve utána, körbe-körbe, mert õ mindig
gyorsabban futott mint én. Sokszor bemásztunk este a pályára futni, mert már hétkor
bezárták a kaput. Egész addig ment ez a szép élet, míg Kovács Iván lett a testnevelés
tanszék vezetõje, és õ a hívatlan látogatók ellen, illetve vagyonvédelmi szempontok
miatt két vad kutyát „szerzõdtetett” a pályára, így nem lehetett már beugrani a kerítésen
pár körre.

A futás aztán Egerben is folytatódott. Egy túrával kezdõdött a Várhegyre, ahova
tanártársam, Karczagné Somos Marika hívott el bennünket. Ez a túra volt az Olimpiai
Ötpróba elsõ rendezvénye, és ha már elmentünk, hát mi is kiváltottuk az igazolványt.
Ez aztán a következõ 5-6 évre rendszeres mozgási, versenyzési lehetõséget kínált a
család számára. Ha már beneveztünk az Ötpróbára, akkor mindig fel kellett készülni a
következõ próbára, és ahhoz, hogy a 7, illetve 14 km-t le tudjuk futni, bizony
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the handball team of my workplace, Szeged Architect Office, called me to play for the
team. He called me, he said, because, there were not enough players in the team. I was
reluctant. I did not want to play before spectators who may shout to the field, “What on
earth is this old chick looking for here?!”. But he reassured me that there would be
nobody  else only the two teams and the referee on the Vasutas (Railroadman) field. It
was true, there were only three spectators: my children: Edit, Péter and Eszter. Eszter
was still sitting in the green and white striped stroller.

Naturally, my interest in sport has I continued together with my family. Once, for
example, Péter – who was 2-3 years old that time – ran into the handball field, caught
my leg pleading, “Mummy, please don’t play soccer”. He was bored, running about
around  the  field  with  Edit  while  I  was  playing  and  he  wanted to go home imme-
diately.

During my years of study, I managed to get into the second division handball with the
team of the Szeged Teacher Training College, so we sometimes had matches in
Budapest. My parents did not even know what handball was. On Sunday mornings my
father was preaching sermons in the church while from the age of 14, I always went to
play matches at the weekend. Only once did my father come to see my match at the
Városmajor field beside the cog railway in Buda. My father endured only one half and
he went home during the break between halves. Later on at home I asked him why he
went away as there was yet another half to play. He said that he became very angry while
watching me that I was not allowed to play: a girl from the other team was always running
after me, she was pushing, jerking me and always took the ball from me. I was the lead
player in this match and this girl’s objective was me. Her task was to disturb me in my
activity. My father did not understand the situation. He was worried about me: that I was
always being pulled at or being tripped up by a girl from the other team.

During secondary school, besides playing handball in the sport club, I played
basketball in the school’s team. Aladár Kard, husband of our Biology teacher was our
trainer. He had a lot of trouble with me. Once for example, he tied my knee with red
ribbon as a sign for me as to which leg I should begin the lay up throw. He was a nice,
kind man but once offended me very seriously. I had happily informed him that I was
selected for the youth representative handball team and that we would go to Tata to the
training camp. Ha stretched out his hand to congratulate me - at least I thought he
wanted to congratulate me. Instead he did not shake my hand, as would have been
proper for the occasion, but he shook his hand like a dish-cloth, to signify with that this
youth representativeness was not such a big deal.

I had a problem with basketball. I always walked with the ball (in basketball it is
allowed to walk with the ball in hand less than in handball), and I used up my fouls very
soon because of rough play. This, too, was because of my handball training. The
handball rules allow rougher play. I was not reckoned among rough players in handball,
but I got punitive points even for a small jostle in basketball.

Later on I played basketball here and there, sometimes family matches on weekends
and I always entered into student-teacher matches in Szilágyi Secondary School; during
this year too and even shot some baskets.

In my youth I liked running only after the ball. During the winter trainings I always
cheated one or two laps in the Postás Stadium or in Városliget (Folkpark). Later on
however, when there were no possibilities to play ball, I was running happily with my
husband, Jancsi. Actually this means not with him but after him because he always runs
faster than I. We ran in Szeged, at the Ady-square field round and round. Often we
climbed through the fence onto the field in the evenings because it was closed after 7
o’clock. We had this nice life until Iván Kovács became the head teacher of the PE
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rendszeresen kellett edzeni, futni a Stadionban, a Népkertben, vagy a szõlõk között a
domboldalon. Hatvanban, a Zagyva parton futottam elõször 7 km-t, Jancsi ott 14-et
futott, Edit meg Péter szintén hetet. Eszter a következõ öt évben társas életet élt, míg
mi szaladtunk, úsztunk, bicikliztünk, túráztunk. Kicsi volt még, nem lehetett magunkkal
vinni, így hol egyik, hol másik kis barátjához adtuk be megõrzésre egy-egy délelõttre
vagy egész napra.

A leghosszabb táv, amit lefutottam 20 km volt, egy IBUSZ-maratoni futáson, ahol
Jancsi 42 km-t futott, mi meg Edittel húszat. Ez túl sok volt, ráadásul 12 km-nél a Margit-
szigettel szemben a pesti Duna-parton felajánlották, hogy szálljunk be abba a buszba,
amelyik a versenyt feladó futókat gyûjtötte össze és a rajthoz vitte vissza. Mi büszkén
visszautasítottuk ezt, de én többször nem futottam ilyen hosszú távot. Edit viszont a 42
kilométert is lefutotta egyszer az apjával Bécsben, egy másik alkalommal meg Pétert
készítette fel Jancsi a maratonira és együtt futották le, szintén egy bécsi maratonin. Õ
egyébként már túl van a huszadik maratoniján, 47 évesen kezdte el, és évi két maratonit
fut. Egyszer azt mondta, hogy addig fut maratonit, míg minden családtag egyszer társul
hozzá. Edit és Péter már teljesített, Eszter és én egyelõre nem tervezünk ilyet, úgyhogy
Jancsi még évekig futhat.

Jó kis sportos család jött tehát össze. Úgy is magyarázom néha, hogy ennyi maradt
a testnevelés szakból: ha nem is tanítottam soha ezt a tantárgyat, hisz könyvtárosnak
szegõdtem el rögtön a fõiskola befejezése után, a saját gyerekeimet viszont többféle
sporttal is megkínáltam. Editet már hároméves korában elvittem úszótanfolyamra -
igaz, hogy az edzõ, Franczia Péter hazaküldött, azt mondta, hogy még túl fiatal a
kislányom, majd hatéves korában vigyem vissza. Így aztán mûvészi tornázni járt, aztán
vagy hét évig úszott, versenyeket nyert, majd mikor megunta a faltól falig úszást,
kosarazni kezdett, késõbb õ is a testnevelés szakot választotta (de õ nem földrajzzal,
mint én, hanem angollal párosítva), ahol õ is többféle  sportágat kipróbált. Péter hat évig
úszott, három-négy évig vízilabdázott, Eszter kicsit röplabdázott, és futóversenyeken is
mindig elindul velünk szívesen. Jancsit sem  kellett soha biztatni: egész életében
mindig kitalált magának valamilyen mozgásformát. Kézilabdázott, focizott, kosarazott,
evezett, teniszezett, kajakozott, ping-pongozott, most meg maratonit fut.

  Edit biztatására Eszterrel együtt felmentünk a NIKE nõi futásra Pestre szeptember-
ben. Jó volt a lányaimmal és Dórával, az unokahúgommal  együtt futni a Duna-parton.
Novemberben meg az egri Barokk Futóversenyen futottunk együtt, Eszter és én egy
kört futottunk, Jancsi három kört, vagyis 21 kilométert. A tatai augusztusi mini-
maratonit 5-6 éven keresztül mindig végigfutottuk. Érdekes érzés volt az Öreg-tó és a
Cseke-tó partján, az edzõtábor kerítése mellett futni. Bekukucskáltam mindig, hogy
lássam a pályákat, ahol fiatal koromban szaladgáltam.

Én még a férjemet is a sportnak, a testnevelés szaknak köszönhetem. Meg a
kézilabdának. 1966 õszén egy esõs, hideg, októberi vasárnapon a szegedi fõiskolás
csapattal éppen Kiskõrösre mentünk kézilabda-meccsre. Jól kikaptunk a helyi csapat-
tól, és délután fáradtan, szomorúan, összefagyva szálltunk fel a helyközi buszjáratra. A
velem szemben lévõ üres helyre leült egy fiatalember, és véletlenül megrúgta egy kicsit
a sípcsontomat. Erre én felkeltem az ülésrõl, és a busz hátsó részében, egy - még üres
- helyre ültem át. Erre az intermezzóra én nem is emlékeztem, annyira fáradt és
szomorú voltam a meccs miatt: valószínûleg a hátravonulásomnak nem annyira a
sípcsonton-billentés volt az oka, hanem kinéztem magamnak, hogy hátul a hosszú sor
üres, ott még végig is lehet feküdni, aludni egyet Szegedig. Csak az úszásóra miatti
fülorvos-keresésnél a Klinikán mondta Jancsi, hogy én már ismerõs voltam neki
valahonnan, hisz „együtt utaztunk” egyszer a buszon.

Az Olimpiai Ötpróbát vagy 5-6 évig csináltuk, kerékpártúrákon, téli túrákon,
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department and he engaged two ferocious dogs to guard the field against uninvited
guests and other gatecrashers. So we could not creep through the fence anymore.

We continued running in Eger as well. It all began with a walk up the mountain,
where we were invited by my charming colleague Mrs Marika Somos Karcag. This hike
was the first programme of the Olympic Pentathlon, so we bought the small test booklet.
This provided for the family in the next 4-5 years a regular possibility for exercise. Since
we were already entered for the Pentathlon, why not prepare for the upcoming
competition? To be able to run the 7 km or 14 km, we had to have running training in
Eger Stadium or in Népkert (Folksgarten) or among the grapevines on the hillside. I ran
7 km for the first time in Hatvan on the Zagyva river-bank. Jancsi ran the 14 km, Edit
and Peter the 7 km as well. Eszter lived a social life in the next 5 years while we were
running, swimming, riding a bicycle, walking in the mountains or canoeing. She was still
young and we could not take her with us. Thus we left her at her friend’s house for a
morning or for a whole day.

The longest distance I have ever run was 20 km on an IBUSZ marathon competition
in Budapest, where Jancsi ran the marathon (42 km). Edit and I did the 20 km. But it
was too much for me. At the 12 km mark on the Duna river bank opposite Margaret
Island a bus ride was offered to all the runners who gave up the competition to take them
back to the starting place. We rejected it proudly, but I have not run this long distance
anymore. Edit, on the other hand, ran the marathon once with her father in Vienna.
Another time, Peter was prepared by Jancsi for the marathon and they ran together in
another Vienna marathon. By the way, Jancsi has already completed his 20th marathon.
He began to run marathons at the age of 47 and he runs 2 each year. Once he told he
will run marathons until each of the family join in with him at least once. Péter and Edit
have already done it, Eszter and I do not plan it so far, so he can run for many years yet.

We have accumulated many sports in our family. I think sometimes, that so much
remained from my PE studies. Although I never taught this studied field (PE) after
finishing teacher training college because I went into service as a librarian, I offered my
children various sport opportunities. I took Edit to a swimming course at the age of 3.
It is true that the trainer sent us home and told me she was too young. ”Perhaps come
back in the age of 6”. So she went to an art gymnastic course, then she took swimming
for 7 years. She won competitions and later on when she was bored swimming from wall
to wall, she began to play basketball. Later on she chose the PE branch of study (with
English) and she tried different sports there. Peter took swimming for 6 years, played
water polo for another 4 years and folkdanced for half a year. Eszter played volleyball
a little and she also likes to run with us in different running competitions. Jancsi never
needs to be encouraged to do something: he always invents some kind of exercise for
himself.

Edit encouraged me to go up to Budapest with her and Eszter for the NIKE Women’s
Run. It was very nice to run together with my daughters on the Duna river side. In
November we also ran together in the Eger Baroque Run. Eszter and I ran 1 circle and
Jancsi performed 3 circles (21 km). During a 5-6 year period, we always took part in the
August Mini-Marathon (14 km) in Tata. It was an interesting feeling to run on the two
lake-side (Öreg-tó and Cseke-tó) beside the fence of the National Training Camp. I
always peeped in to see the fields where I had run and played handball in my youth.

I can thank sports and Physical Education for attracting my husband, as well. And as
for handball: in the autumn of 1966, on a very rainy, cold October Sunday I went to
Kiskõrös for a handball match. We were defeated by the local team and in the afternoon
very fatigued, sad and frozen we got into the inter-town bus. Opposite me was a young
man who sat down and accidentally gave a kick to my shin-bone. Thereupon I stood up
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futóversenyeken, Balaton-átúszásokon vettünk részt, majd az utolsó próba után
egy jutalomutazást nyert a család, így eljutottunk Isztambulba egy egyhetes autóbusz-
kirándulásra. Még a túrázáshoz tartozik, hogy Egerbe költözésünk óta tavasszal és
õsszel rendszeresen felmegyünk a Nagyegedre. Ez a hegy 5 km-re van Egertõl, kb. 500
m magas és nagyon szép a növényzete. Kezdetben Eszter még Jancsi nyakába ülve
„mászott fel” a hegyre, egyszer meg egyéni túra keretében Edit születésnapjára Jancsi
a Nagyeged oldalából hozott piros cserszömörce ágat. Õsszel különösen szép, tarka a
hegyoldal.

Kicsit ugrálok az idõben elõre-hátra, mert a sportágak egy része végigkíséri az
életemet, idõnként szünetelve, aztán megint elõbukkanva.

Megszerettem a mozgást a Postás pályán, ezért mentem aztán testnevelés szakra
a szegedi fõiskolára. Itt sokféle sportba belekóstoltam, némelyikkel sokat szenvedtem.
Ilyen volt pl. a torna. Gerendán kellett egyszer bukfencezni. Hárman támogattak két
oldalról, hogy le ne pottyanjak, és közben persze nevettek rajtam az ügyetlenségem
miatt. Nekem meg szörnyen fájt már a nyaki gerinccsigolyám, tiszta kék-zöld volt a
nyakam a sok gyakorlástól. Persze visszakapták a tornász csoporttársak ezt a kineve-
tést, mikor õk kézilabda órán elegáns balett mozdulatokkal igyekeztek kapura lõni. A
szekrényugrás se volt az erõsségem. Egyszer úgy elszálltam egy guggoló átugrásnál,
hogy belefúródott a fejem a szõnyegbe. Apró kis agyrázkódást kaphattam, de Horváth
Antalné Manyi néni, a tornatanárunk rögtön a sor végére küldött, hogy ismételjem meg
az ugrást. Igaza volt, ha akkor melegében nem megyek neki megint az ugrásnak, akkor
annyira féltem volna késõbb ugrani, hogy oda lett volna a testnevelés szak. Ez
egyébként többször is veszélybe került, pl. a kötélmászást egyetlenegyszer teljesítet-
tem 10 másodperc alatt, mikor azt mondták, hogy ha nem mászom meg a kettes
osztályzathoz szükséges szintidõt, akkor búcsút mondhatok a testnevelés szaknak.
Ilyen búcsúzás lett majdnem úszás órán is, mert a vízbõl mentés, a vízi-gombóc, a
szabályos (vízbe rakott fejjel) gyorsúszás, mellúszás, hátúszás meg a toronyugrás
nekem nem ment, mert a rossz fülembe ha belement a víz, akkor szaladhattam a
fülorvoshoz. Végül egy féléves kínlódás, sírás, fülfájás, lehetetlen közérzet után jól
alakult a helyzet: szereztem magamnak végre füldugót, meg fülorvost. Az úszástanár,
Kovács Iván, meg belátta, hogy lehetek én azért kiváló testnevelõ tanár akkor is, ha csak
kirakott fejjel úszom le az 50 méter mellúszást, a többi úszásórai követelményt meg
elég, ha csak elméletben ismerem meg.

A síelésnél is Kovács Ivánnal gyûlt meg a bajom. Még sírtam is Bánkúton a
sítáborban, mert mindig kiabált velem, hogy miért nem úgy csinálom a lesiklást, ahogy
õ mondja, ahogy kell. Az volt a baj, hogy nekem volt már saját sílécem, nem a fõiskolai,
jó minõségû kölcsönléccel síeltem, mint a többiek, és az én kantni nélküli falécemmel
bizony nem lehetett fogni a havat, nem tudtam szépen csinálni a kanyarokat. Azért
valamennyire megtanultam síelni, Bánkútra is többször eljutottam késõbb is, néhány-
szor szilágyis sítáborba kísérõ tanárként, meg családostól is.

Kovács Ivánt azért nem csak rossz dolgokkal kapcsolatban említhetem. 1965-ben jó
kis kézilabda-csapat jött össze az elsõsökbõl a fõiskolán. Többen  NB-I-es csapatból
jöttünk, és néhány felsõbbévessel kiegészülve megnyertük a megyei bajnokságot
rögtön az elsõ évben. Kovács Iván volt az edzõnk, nagyon szerettük õt, õ is szerette a
kézilabdát is, meg minket is. Nagyon jó volt az összhang, jó hangulatú, kemény
edzéseket tartott, élveztük a játékot, mindig megnyertük a meccseket. Egyszer a
Délmagyarország címû újságban nyilatkozott a csapatunkról, és azt mondta, hogy
„Kutas a csapat esze”. Jó, mi?!

Itt jut eszembe, hogy felsorolom a kézilabdaedzõket, akikkel hosszú játékos pálya-
futásom alatt összehozott az élet, illetve a labda: a Postásnál a már említett Méray Feri
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and went to the back of the bus where I found an empty place. I did not even remember
this intermezzo. I was so tired and sad because of the match and the reason for going
to the back of the bus could not be the kicking of my tibia. Perhaps what I saw was the
long empty bench at the rear where I could lie down to sleep until Szeged. Only later
on, when I was looking for an ear specialist because of my bad ear (swimmer’s ear),
Jancsi told me in the HNO-clinic that I was already known to him from somewhere for
we “travelled together” once on a bus.

We took part in the Olympic Pentathlons for 5 to 6 years: we made bicycle tours,
winter hikes, running competitions and Balaton cross-swimming. After the last
competition our family won a reward trip to Istanbul for a week long autobus-tour. Still,
the walk into the hills, as a family brings us special joy. After moving to Eger from
Szeged, we climb Eged-mountain each spring. Nagy-Eged hill is about 5 km from Eger.
This hill has nice, very rare plant life. In the beginning Eszter “climbed the mountain”
on her father’s shoulders. Another time my husband made a personal tour to the side
of this hill to pick a sumac (Hungarian fustic) twig for Edit’s birthday.

I feel I jump about in time, back and forth, because some sports go through my life,
sometimes take pause and then emerge again.

I became found of exercising on the Postás field; that’s why I wanted to study
Physical Education. Here I tasted many kinds of sport, some of them caused me a lot
of suffering. One such was gymnastics. Once, we had to do a somersault on the beam.
I was supported by 3 colleagues from two sides so as not to tumble off of the beam and
in the meantime they were laughing at me because of my clumsiness. My cervical spinal
vertebra was giving me a lot of pain. My neck was blue and green from so much
practising. Of course, our gymnastic colleagues were royally paid back in ridicule when
at handball lesson they tried to shoot the ball into the goal with fashionable ballet
motions. Pole-vault jumping is not one of my strengths. Once I flew away at a crouch,
jumping so that my head drilled into the gymnastic rug. I may have gotten a small brain
concussion, but our teacher, Mrs Manyi Horváth sent me immediately to the end of line
to repeat the jump. She was right: if I did not set about jumping again, I would have had
such a fear of jumping, that I should have had to say good-bye to the PE branch. This
was sometimes dangerous, e.g. I rope-climbed only one time in less than 10 seconds,
because I was told if I did not climb within the set time frame then I would have to leave
off PE studies. Such a farewell almost became a reality during swimming lessons, life
guard, floating, regular (with head submerged) crawl, breast and back stroke, and
board diving, because when some water went into my bad ear I had to run to the ear
doctor. After about half a year of torture, crying, ear pain and absurd malaise, everything
turned out fine. I obtained an earplug and an ear doctor for myself. My swimming
teacher, Iván Kovács realised I could become an excellent PE teacher even if I swam with
my head out of water. And it was enough to have only a theoretical knowledge of the
rest of the swimming lesson demands.

I had a lot of trouble with Iván Kovács with skiing as well. I was even crying as well
in Bánkút in skiing camp because he always bawled me out as to why I did not make the
downhill run as he said. The trouble was that I already had a pair of skis of my own, so
I did not ski with good quality rented skis like the others, and mine were made of wood.
Without a steel edged pair of skis I could not hold the snow. I was not able to make the
curves as nicely as the others, but I acquired the skill of skiing somehow or other. I came
to Bánkút some time later as an accompanying teacher in Szilágyi secondary school ski
camp and with my family as well and I continue to enjoy skiing, today.

I should not make mention of Iván Kovács only in connection with the most negative
situations. In 1965, a good handball team came together at Szeged Teacher Training
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bácsi volt az edzõ, a szegedi Fõiskolán Kovács Iván, majd Werner István, késõbb
Gyémánt Imre (aki szegény rengeteg cigarettát elszívott idegességében meccsek alatt
a pálya szélén, mikor nem azt játszottuk a pályán, amit õ javasolt, vagy eladtuk a labdát,
vagy gólt kaptunk), majd a fõiskola befejezése után egy rövid ideig én voltam az edzõ,
játékos-edzõ, akinek elég nehéz volt a dolga: egyszerre kellett játszani is meg
gondolkozni azon, hogy kit lehetne inkább beállítani, lecserélni, milyen támadási
szisztémát játsszunk, védekezésnél melyik játékosra kell jobban figyelni az ellenfél
csapatából stb. Aztán még Kindl Józsefné, Ica néni volt az edzõnk, késõbb a Tervezõ
Vállalat csapatában pedig a már említett Franczia Péter.

Az atlétika elég jól ment: futni, dobni, súlyt lökni, gerelyt hajítani könnyen megta-
nultam, a magasugrás viszont nem volt erõs oldalam. Egyetlen egyszer ugrottam át az
1.15-ös magasságot, ami - csakúgy, mint a kötélmászásnál a 10 másodperc - a kettes
osztályzat szintje volt.

Evezni sose szerettem. Viszont egyszer majdnem belefulladtam Szegednél a Tiszá-
ba, amikor visszafelé Jancsi erõltette, hogy én evezzek az egypárevezõs csónakban. Így
õ szemben ült velem, a csónak végében, és próbált irányítani, hogy merre húzzak. A
tápéi pontonhíd vészesen közeledett: egy hajótest hiányzott, ott lehetett lecsorogni a
hajóval. Szerencsénkre a hídról halászok figyelték ügyetlenkedésemet. Nem sikerült
becélozni a hézagot és bizony a víz rásodort a mellette lévõ vasfalra. Én csak annyit
láttam a pontonhídból, hogy egy fal van elõttünk, rásodort a víz és teljesen tehetetlen
vagyok. Azt hiszem, ez volt a halálfélelem, amit akkor éreztem. Talán egy percig tartott,
de utána három napig remegett a lábam. A halászok nagy nehezen csáklyákkal
besegítették a hajónkat az átfolyóba, ott rögtön felborultunk, a csónak terhétõl
megszabadulva úszott lefelé, én kiúsztam a partra, Jancsi  meg a csónak után ment. Így
megúsztuk a balesetet, de azóta még kevésbé szeretek evezni.

Az úszástörténet az utolsó fejezet, ami a hagymácska éremmel fejezõdik be.
A Rudas uszodában, a Gellért-hegy lábánál tanultam úszni hatodikos koromban. A

fejesugrást is elkezdtem már tanulni: guggolásból, aztán térdelésbõl kellett a vízbe
pottyanni, de minden edzés után  begyulladt a fülem, így abba kellett hagyni, csak a
mellúszást tanultam meg, és csak víz fölé emelt fejjel úsztam. Így úsztam át a Balatont
is Révfülöp és Balatonboglár között, füldugóval meg úszósapkában Edittel, Péterrel és
Jancsival együtt 1986-ban. Aztán 1987-ben dobhártyaplasztikát csinált nekem Pécsett
Bauer professzor úr, és ez olyan jól sikerült, hogy azóta nem megy víz a fülembe.
Késõbb meg lehetett tanulni szabályosan mellúszni, hátúszni is, és mikor 1993-ban
beléptem az Egri Szenior Úszószakosztályba, (azért, hogy a versenyuszodában úszhas-
sak nap mint nap, hogy kiússzam magamból a melanoma okozta testi és lelki sérülést)
- még pillangózni is megtanultam egy kicsit. Pár hónapig gyakoroltam, aztán nyáron
egyszer a sarudi strandon büszkén mutattam meg Péternek, a vízilabdás gyerekemnek
új tudományomat. Õ késõbb, ebéd közben tájékoztatta a családot a helyzetrõl: „Anyu
megtanult helyben pillangózni!” Az biztos, hogy nem nagyon gyorsan haladok vele, de
ez épp elég nekem ahhoz, hogy a szenior úszóversenyeken indulhassak a 200 méteres
vegyes úszásban (50 pillangó, 50 hát, 50 mell, 50 gyors). Meg is szoktam nyerni, mert
nem sokan vállalkoznak erre a távra, és így ha lassan úszom is, elsõnek érek célba.
Három évig versenyeztem már (Gyulán, Baján, Egerben, Makón, Békéscsabán meg
egyszer Bécsben), mindig odasomfordáltam az indítóbíróhoz, bejelentettem, hogy én
vízbõl indulok, mikor a prágai Szenior Európa Bajnokság következett, és gondoltam,
hogy ott azért már nem kellene szégyenkezni ilyesmivel. A szeptemberi prágai verseny
elõtt egy héttel elkezdtem gyakorolni a fejesugrást. Tiszta kék lett a karom, a combom,
a hasam a sok ügyetlen hasas-ugrástól, de sikerült az akció: Prágában az 50 mellen
startfejessel indultam. Nem lett valami elegáns, elõször majdnem lementem a meden-
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College. Some of us came from first league teams and completed with some elder
students, we won the territorial championship and got into the second national league.
Iván Kovács was our trainer. We liked him very much: he liked handball and us as well.
We all got along very well and he developed a very good atmosphere through hard
training. We enjoyed playing: we always won matches. Once he was interviewed in local
newspaper Délmagyar and he said, “Kutas is the brain of the team.” That’s good, isn’t
it?!

It occurs to me now to list the handball trainers, who put me in touch with life and the
ball along my long handball career. In the Postás club Ferenc Mérai was our trainer; in
the Szeged Teacher Training College Iván Kovács, then István Werner and Imre
Gyémánt (the last one, poor thing, smoked enormous piles of cigarettes in his
nervousness at the edge of the field when we did not play according to his expectations
or we lost the ball or got a goal). After finishing high school, I was the trainer (a player-
trainer) for a short time. I had a difficult task: I had to play and to think of the play at the
same time, to think of which player must be changed, who would be better, what kind
of attacking system to play and during a defence play, which of the rival players had to
be taken care of, etc. Then Mrs Ica Kindly was our trainer and the already mentioned
Péter Francia at Architect Office’s team.

I was sufficiently good at athletics. I became accomplished in running, throwing,
shot-put throwing  and javelin, but high jumping was not my favourite. Only once in my
life did I spring 1,15 m high which like in rope-climbing in 10 seconds was the minimum
for a passing grade.

I have never liked rowing. Once I almost got drowned in the Tisza river at Szeged
when boating our way back  from Csongrád.  I was forced to row by my fiancé in our
single scull boat which means he sat opposite to me in the back of the boat and tried
to instruct me on how to paddle in the right direction. We got closer and closer to the
pontoon bridge of Tápé.  There was one piece missing from the bridge to let the boats
cross. Luckily some fishermen watched my blundering from the bridge. I was not able
to direct the boat to the crossing passage, so the river washed our boat onto the iron
wall beside it. I only sensed the pontoon bridge as a wall in front of us to which we were
pressed. I think I felt the fear of death then, which lasted only about a minute, but my
legs were shivering for three more days after the accident. The fishermen helped our
boats into the passage by their barge-poles where we immediately turned over. The
empty boat drifted away, I swam to the shore while my fiancé swam after the boat. So
we survived the accident, but since then I really don’t like rowing.

The history of swimming is the last chapter, which finishes with the onion-shape
medals.

I learned swimming in the Rudas-swimming pool at the foot of Gellért hill at the age
of 12. I began to learn to dive as well: I had to flop into water from a squat then from
kneeling, but after each lesson my ear got inflamed. In the end I had to give it up and
learned only breast-stroke but had to swim with my head out of the water. In such ”style”
I swam through Balaton between Révfülöp and Balatonboglár (5 km), (with an earplug
in my ear and a bathing cap on head) together with Edit, Peter and Jancsi in 1986. That
next year Professor Bauer in Pécs operated on my eardrum, implanted a plastic eardrum
and it was so successful that from this time on, water does not get into my ear and
swimming is pain-free.

Later on I learned to properly swim the breast stroke and back stroke. And while in
1993 I entered Eger Senior Swimming Club (to have the possibility to swim the physical
and mental injury caused by melanoma, out of me), I learned a little butterfly as well.
I practised it for some months and then in the summer, I showed my new accomplish-
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ce fenekére, aztán meg kétszer nekimentem a kötélnek, és végül a 35 korosztályombeli
közül a 29. lettem. De fejessel indultam, és így a makói, a hagymácska érmes versenyen
már nem okozott gondot a startfejes.

Ennyi a sportágtörténet.
Újabb idõkben sportot ûzök még a nyelvek gyûjtögetésébõl is. 1994 karácso-

nyára jelent meg az elsõ gyûjtemény: 50 nyelven a „Norvég Biblia” címû kis novellám
(„A norvég biblia. Egy kis novella 43 európai, 6 ázsiai és egy afrikai nyelven. The
Norwegian Bible. A short story in 43 European, 6 Asian and 1 African languages” Eger,
1994.) 1995–1997 termése újabb 27 nyelv: négy mûnyelv: volapük, glosa, interlingua
és unitario; nyolc ázsiai nyelv: azeri, bengáli, maláj, mongol, hanti, szingaléz, örmény
és perzsa; öt afrikai nyelv: afrikánsz, csicseva, ibo, szuahéli és zulu; és tíz európai nyelv:
breton, erdélyi szász, katalán, litván, luxemburgi, manx, macedon, portugál, szárd és
velszi. Most dolgozom a bilingvis könyv második, bõvített kiadásán, aminek ez lesz a
címe: „A norvég biblia. Egy kis novella 77 nyelven és rovásírással. The Norwegian Bible.
A short story in 77 languages and in runic script”.

Ez volt a teljes sportönéletrajzom. Jövõ karácsonyra a nyelveim történetét kellene
megírni.

Eger, 1997. december 23.
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ment proudly to Péter, my water-polo playing son in Sarud at Tisza-lake. Later on at the
dinner table he informed the family about the situation: “Mummy acquired the butterfly
stroke in place!” (that is, without moving forward).

Although I developed the butterfly stroke slowly, it was enough for me to start in the
200 m mixed swimming competition (50 m butterfly, 50 m back, 50 m breast and 50
m free style). I generally win even if I do not swim rapidly, because not many swimmers
my age undertake this distance. I have already competed for 3 years and I always creep
up to the start referee to let him know I start in the water. When the Senior European
Championship followed in Prague, I thought that I can not let this shame me any longer.
One week before the Prague competition I began to practise diving. My arm, abdomen
and thigh became totally red and blue because of the many belly flops, but my practise
was successful: I started in Prague in the 50 m breast stroke by diving. It was not a very
elegant one, because at first I went to the bottom of the pool, then banged against the
rope twice. At least I finished the 29th out of 35 colleagues in my age group. But I started
by diving and in the Makó competition (where the winner got the onion shaped medals)
there was no problem with my diving start.

So much for sport history.
In the last few years I made a sport of collecting languages as well. The first

collection was published on Christmas 1994, my short story, ”The Norwegian Bible”, was
translated into 50 languages in the book. The crop of 1995-1997 is another 27
languages (Afrikaans, Armenian, Azeri, Bengalian, Breton, Catalan, Chichewa, Glosa,
Hanti, Ibo, Interlingua, Lithuanian, Luxemburgian, Macedonian, Manx, Malay, Mongol,
Persian, Portugalian, Sard, Saxon in Transylvania, Sinhalez, Swahili, Unitario, Volapük,
Welsh, Zulu).

This is my complete sport autobiography. For next Christmas it would be nice to write
about the history of my languages.

Eger,  24th December, 1997
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NYELVEK  ÉS  FORDÍTÓK  JEGYZÉKE

1. AFRIKAANS: X.Y. Afrika
2. ANGOL: Kutas Ilona könyvtáros tanár, Eger, Magyarország
3. ARAB: Naim Heider Ereifej egyetemi hallgató, Ajloun, Jordánia és Aid Salem Oreifig

egyetemi hallgató, Gödöllõ, Magyarország
4. AZERI: Madani Shahram fül-orr-gégész, Szeged, Magyarország
5. BENGÁLI: Gita Chakravarty könyvtáros, London, Anglia
6. BOLGÁR: Csontné Kocseva Julianna nevelõtanár, Eger, Magyarország
7. BRETON: Laorans Motrot bretontanár és a breton egynyelvû szótár szerkesztõje,

Guérande, Franciaország
8. CIGÁNY: A fordító kérte anonimitásának megõrzését
9. CSEH: Kutas Ágnes grafikus és eurofolk énekes, és Tomás 7i8ka látványtervezõ

mûvész, Prága, Csehország
10. CSICSEVA: Andrew Hamisi tetõcserépgyár tulajdonos, Malindi, Malawi
11. DÁN: Poul Ganer képzõmûvész és maratoni futó, Skanderborg, Dánia
12. ERDÉLYI SZÁSZ: N. N. lelkész, Németország
13. ESZPERANTO: Balogh Viktória matematikus, Eger, Magyarország
14. ÉSZT: Mati Hint nyelvész és parlamenti képviselõ, Tallinn, Észtország
15. FIDZSI: Siteri Irvin háziasszony, Nausori, Fidzsi szigetek és Taunton, Anglia
16. FINN: Yrjö Qvarnberg, fül-orr-gégész, Jyväskyla, Finnország
17. FLAMAND: Martin Van Kerrebroeck, színész és asztalos, Loonbeek, Belgium
18. FRANCIA: Podmaniczky Katinka, tanár, és Gabrielle Travers-Podmaniczky gimna-

zista, és Michel Travers tanár, Ecommoy, Franciaország
19. FRIULI: Gotart Mitri tanár, Rivis, Olaszország
20. FRÍZ: Doet Visser tolmács, Frisland, Hollandia
21. GLOSA: Wendy Ashby, a glosa nyelvoktatási szervezet igazgatója, Richmond Upon

Thames, Anglia
22. HANTI vagy OSZTYJÁK: E. A. Njomisowa, tanár, Hanti-manysi autonóm terület,

Oroszország
23. HÉBER: Azim Nazem fordító, Budapest, Magyarország
24. HINDI: Shyam Chibbar biztosítási ügynök és Tara Helms tanár, Burlington, Kanada
25. HOLLAND: Theo Schaapveld üzletember, Middelbeers, Hollandia
26. HORVÁT: Lõkös István irodalomtörténész, Eger, Magyarország
27. IBO: Chima Obi egyetemista, Debrecen, Magyarország
28. INTERLINGUA: Jeszenszky Ferenc fizikus, Budapest, Magyarország
29. ÍR: Orla McMorrow könyvtáros, Dublin, Írország
30. JAPÁN: Takeo Kobayashi fül-orr-gégész, Yokohama, Japán
31. KARJALAI: Olga Mishina író, Petrozavodszk, Karélia
32. KATALÁN: Laura Jaime i Femenia, tolmács, Barcelona, Spanyolország
33. KÍNAI: Dean Loi közgazdász, Hamburg, Németország
34. KOMI-PERMJÁK vagy ZÜRJÉN: Ludmilla Nyikitina nyelvész és néprajzos, Sziktivkar,

Komi Autonóm Terület, Oroszország
35. KOREAI: Lee Myeong Jae énekes, Szöul, Korea
36. LAPP vagy SAMI az Inari tó partján Finnországban: Maattus Ilmari határõr, Ivalo,

Finnország
37. LATIN: Bartók Gertrud tanár, Eger, Magyarország
38. LENGYEL: El�bieta Giszter kiadványszerkesztõ, Katowice, Lengyelország
39. LETT: Karus Lapins, fordító, Toronto, Kanada
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40. LITVÁN: Aušra Liepinyté tanuló és Genuté Liepinia postamesternõ, Gasèiünai,
Litvánia

41. LUBA: Béatrice Tshipamba tanár, Leuven, Belgium
42. LUXEMBURG: Margot Bechet-Gras háztartásbeli és szeniorúszó, Luxemburg
43. MACEDON: Vivien Malova tolmács, Budapest, Magyarország
44. MAGYAR: Martinovits Jánosné Kutas Ilona könyvtáros, Eger, Magyarország

MAGYAR ROVÁSÍRÁSSAL: Németh Zsigmond nyelvész, Budapest, Magyarország
45. MALÁJ: Wasli Amír tanár, Darrusalam, Brunei
46. MANX: Adrian Pilgrim a manx parlament tudósítója, Baldrine, Man sziget, Nagy

Britannia
47. MONGOL: Badarch Zolzaya textilmérnök, Eger, Magyarország
48. NÉMET: Jeszenkovits Teréz tanár, Eger, Magyarország, és Hans Ullrich pénzügyõr,

Hamburg, Németország
49. NORVÉG: Else Granheim könyvtárigazgató, Oslo, Norvégia
50. NYENYEC (JURAK-SZAMOJÉD): Jelena Szuszoj író, Szalehard, Oroszország
51. OLASZ: Renato Spadotto számítógép szakértõ, Treviso, Olaszország
52. ÓGÖRÖG: Németh Béla klasszika-filológus, Debrecen, Magyarország
53. OROSZ: Kovách A. Vadim festõmûvész, Gödöllõ, Magyarország
54. ÖRMÉNY: Jangibarjan Mamikon szobrász, Budapest, Magyarország
55. PERZSA I.: Moazem Karim Reza orvostanhallgató és ápoló, Budapest, Magyaror-

szág   PERZSA II.: Shahram Madani fül-orr-gégész, Szeged, Magyarország
56. PORTUGÁL: Ramiro B. Castro tisztviselõ, Brasília, Brazilia
57. ROMÁN: Oroján Krisztina diák, Gyula, Magyarország
58. RUSZIN vagy KISOROSZ vagy RUTÉN: Kovách A. Vadim festõmûvész, Gödöllõ,

Magyarország
59. SPANYOL: Sylvia Swift hivatalnok, Dallas, U.S.A.
60. SVÁJCI NÉMET: Simond Wigger tanuló, David Wigger tanuló, Astrid Wigger diák és

Iris Wigger diák, Sulz, Svájc
61. SVÉD: Anna Granskog diák, Espo, Finnország
62. SZÁRD: Borbore Filindeu tolmács, Szardínia, Olaszország
63. SZERB: Király László újságíró, Szabadka, Jugoszlávia
64. SZINGALÉZ: Sumith de Silva fõigazgató egy kókusztermelõ társaságnál,

Sri-Lanka
65. SZLOVÁK: Józef Ci#gwa jogász professzor, Katowice, Lengyelország
66. SZLOVÉN: Elizabeta Bernjak tanár, Szombathely, Magyarország
67. SZUAHÉLI: William L. Aucutt nyugdíjas gyarmati rendõr, Cheltenham, Anglia
68. TAMIL: Emmanuel Thambyah (Elankai Nesan) biztonsági õr és Gabriel

Thavaratnam mérnök, Mississauga, Kanada
69. TÖRÖK: Soós Tamás külkereskedõ, Eger, Magyarország
70. ÚJGÖRÖG: Zvarna Janula orvos, Eger. Magyarország és Tacopulosz Nikosz

mérnök, Szolnok, Magyarország
71. UNITARIO: Rolf Riehm mérnök, Mörsefeld, Németország
72. UKRÁN: Kovách A. Vadim festõmûvész, Gödöllõ, Magyarország
73. VELSZI: Ray Morgan tanár, Anglia
74. VIKTO: Bõsz Vilmos faszobrász, Pécs, Magyarország
75. VOLAPÜK: Ralph Midgley, nyelvész, Scunthorpe, Anglia
76. VOTJÁK vagy UDMURT: Vladimir Vladikin történész, Izhevsk, Votják Autonom

Terület, Oroszország
77. ZULU: N. N. Afrika
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LIST OF LANGUAGES AND TRANSLATORS

1. AFRIKAANS : N. N. Africa
2. ARABIC: Heider Naim Ereifej student, Ajloun, Jordan and Aid Salem Oreifig student,

Gödöllõ, Hungary
3. ARMENIAN: Jangibarjan Mamikon sculptor, Budapest, Hungary
4. AZERI: Shahram Madani laryngologist, Szeged, Hungary
5. BENGALIAN: Gita Chakravarty librarian, London, England
6. BRETON: Laorans Motrot teacher of Breton language, Guérande, France
7. BULGARIAN: Jordanka Kocseva Csontné teacher, Eger, Hungary
8. CATALAN: Laura Jaime i Femenia translator, Barcelona, Spain
9. CHICHEWA: Andrew Hamisi manufacturer of roof tiles, Malindi, Malawi

10. CHINESE: Dean Loi economist, Hamburg, Germany
11. CLASSIC GREEK: Béla Németh scholar, Debrecen, Hungary
12. CROATIAN: István Lõkös professor of world literature, Eger, Hungary
13. CZECH: Ágnes Kutas graphics and eurofolk singer and Tomás 7�8ka performer,

Prague, Czech Republic
14. DANISH: Poul Ganer artist and marathon runner, Skanderborg, Danmark
15. ENGLISH: Ilona Kutas teacher-librarian, Eger, Hungary
16. ESPERANTO: Viktória Balogh mathematician, Eger, Hungary
17. ESTONIAN: Mati Hint linguist and member of the Parliament, Tallinn, Estonia
18. FIJIAN: Siteri Irvin housewife, Nausori, Fiji and Taunton, England
19. FINNISH: Yrjö Qvarnberg laryngologist, Jyväskyla, Finland
20. FLEMISH: Martin Van Kerrebroeck actor and cabinet-maker, Loonbeek, Belgium
21. FRENCH: Katinka Podmaniczky teacher, Gabrielle Travers-Podmaniczky student

and Michel Travers teacher, Ecommoy, France
22. FRISIAN: Doet Visser translator, Friesland, Holland
23. FRIULIAN: Gotart Mitri teacher, Rivis, Italy
24. GERMAN: Teréz Jeszenkovits nun and teacher, Eger, Hungary and Hans
Ullrich custom officer, Hamburg, Germany
25. GIPSY: the translator asked for anonimity
26. GLOSA: Wendy Ashby director of Glosa Education Organisation, Richmond Upon

Thames, England
27. HANTI or OSTYAK: E. A. Njomisowa teacher, Hanti-Mansi Republic, Russia
28. HEBREW: Azim Nazem translator, Budapest, Hungary
29. HINDI: Shyam Chibbar insurrance agent and Tara Helms teacher, Burlington,

Canada
30. HOLLAND: Theo Schaapveld businessman, Middelbeers, Holland
31. HUNGARIAN: Martinovits Jánosné, teacher-librarian, Eger, Hungary

HUNGARIAN IN RUNIC SCRIPT: Zsigmond Németh, linguist, Budapest, Hungary
32. IBO: Obi Chima student, Debrecen, Hungary
33. INTERLINGUA: Ferenc Jeszenszky physicist, Budapest, Hungary
34. IRISH: Orla McMorow librarian, Dublin, Ireland
35. ITALIAN: Renato Spadotto computer engineer, Treviso, Italy
36. JAPANESE: Takeo Kobayashi laryngologist, Yokohama, Japan
37. KARELIAN: Olga Mishina, writer, Petrozavodsk, Karelia, Russia
38. KOMI-PERMYAK or ZYRIAN: Ludmilla Nikitina philologist and folklorist, Sziktivkar,

Komi Republic, Russia
39. KOREAN: Lee Myeong Jae soloist, Seoul, Korea
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40. LAPPONICH or SAMI at lake Inari in Finland: Ilmari Mattus frontier-guard, Ivalo,
Finland

41. LATIN: Gertrud Bartok teacher, Eger, Hungary
42. LETTISH: Karus Lapins translator, Toronto, Canada
43. LITHUANIAN: Aušra Liepinyté student and Genuté Liepinia postmistress, Gasèiünai,

Lithuania
44. LUBA: Béatrice Tshipamba teacher, Leuven, Belgium
45. LUXEMBURGIAN: Margot Bechet-Gras housekeeper and senior swimmer, Luxemburg
46. MACEDONIAN: Vivien Malova translator, Budapest, Hungary
47. MALAY: Wasli Amir teacher, Darrusalam, Brunei
48. MANX: Adrian Pilgrim, editor of Manx parliamentary debates, Baldrine, Isle of Man
49. MODERN GREEK: Zvarna Janula physician Eger, Hungary and Tacopulosz Nikosz

engineer, Szolnok, Hungary
50. MONGOLIAN: Zolzaya Badarch textile engineer, Eger, Hungary
51. NENETS or YURAK-SAMOJEDIC: Jelena Szuszoj writer, Szalehard, Russia
52. NORWEGIAN: Else Granheim director general of libraries, Oslo, Norway
53. PERSIAN I.: Moazem Karim Reza medical student and nurse, Budapest, Hungary

and PERSIAN II.: Shahram Madani laryngologist, Szeged, Hungary
54. POLISH: Elzbieta Giszter editress, Katowice, Poland
55. PORTUGUESE: Ramiro B. Castro officiero public, Brasília, Brazil
56. RUMANIAN: Krisztina Oroján student, Gyula, Hungary
57. RUSSIAN: Vadim A. Kovách painter, Gödöllõ, Hungary
58. RUTHENIAN: Vadim A. Kovách painter, Gödöllõ, Hungary
59. SARDINIAN: Bobore Filindeu teacher, Sardinia, Italy
60. SAXON IN TRANSYLVANIA: N. N. protestant pastor, Germany
61. SERBIAN: Laslo Király, journalist, Subotica, Yugoslavia
62. SINHALEZ: Sumith de Silva, director general of coconut development authority of

Sri-Lanka
63. SLOVAK: Józef Ci#gwa professor at Law Faculty of the Silesian University, Katowice
64. SLOVENIAN: Elizabeta Bernjak teacher, Szombathely, Hungary
65. SPANISH: Sylvia Swift clerk, Dallas, U.S.A.
66. SWAHILI: William L. Aucutt retired colonial police officer, Cheltenham, England
67. SWEDISH: Anna Granskog student, Espo, Finland
68. SWISS GERMAN: Simone, David, Astrid and Iris Wigger, students, Sulz, Switzerland
69. TAMIL: Emmanuel Thambyah (Elankai Nesan) security guard and Gabriel

Thavaratnam engineer, Mississauga, Canada
70. TURKISH: Tamás Soós foreign trader, Eger, Hungary
71. UKRAINIAN: Vadim A. Kovách painter, Gödöllõ, Hungary
72. UNITARIO: Rolf Riehm engineer, Mörsefeld, Germany
73. VIKTO: Vilmos Bõsz wood-carver, Pécs, Hungary
74. VOTYAK or UDMURT: Vladimir Vladikin historian, Izhevsk, Votyak AR Russia
75. VOLAPÜK: Ralph Midgley, Retired Lecturer in Modern Languages, Scunthorpe,

England
76. WELSH: Ray Morgan teacher
77. ZULU: N. N., Africa
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afrikaans (búr) / 93
angol / 77
arab / 189
breton / 61
bolgár / 105
búr (afrikaans) / 93
cigány / 137
cseh / 115
csicseva / 235
erdélyi szász / 89
eszperantó / 249
észt / 167
dán / 73
fidzsi / 203
finn / 163
flamand / 83
francia / 47
friuli / 43
fríz / 79
hanti (osztják) / 177
héber / 185
hindi / 145
holland / 81
horvát / 109
ibo / 245
interlingua / 253
ír / 57
japán / 223
jurák-szamojéd (nyenyec) / 157
karjalai (karél) / 165
karél (karjalai) / 165
katalán / 49
kínai / 211
kisorosz (ruszin, rutén) / 123
komi-permják (zürjén) / 169
koreai / 227
lapp (sami) / 159
latin / 35
lengyel / 117

BETÛRENDES NÉVMUTATÓ

lett / 99
luba / 231
magyar / 173
maláj / 207
német / 85
norvég / 71
nyenyec (jurák-szamojéd) /  157
olasz / 41
orosz / 119
ógörög / 127
osztják (hanti) / 177
örmény / 133
perzsa / 141
portugál / 53
román / 39
rovásírás / 175
ruszin (rutén, kisorosz) / 123
rutén (ruszin, kisorosz) / 123
sami (lapp) / 159
spanyol / 51
svájci német / 87
svéd / 75
szárd / 37
szerb / 107
szingaléz / 151
szlovák / 113
szlovén / 111
szuahéli / 237, 239
tamil / 217
török / 193
udmurt (votják) / 171
újgörög / 129
ukrán / 121
unitario / 255
velszi / 63
vikto / 251
votják (udmurt) / 171
zulu / 241
zürjén (komi-permják) / 169
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Afrikaans / 93
Arabic / 189
Armenian / 133
Breton / 61
Bulgarian / 105
Catalan / 49
Chichewa / 235
Chinese / 211
Classic Greek / 127
Croatian / 109
Czech / 1115
Danish / 73
Dutch / 81
English / 77
Esperanto / 249
Estonian / 167
Fijian / 293
Finnish / 163
Flemish / 83
French / 47
Frisian / 79
Friuli / 43
German / 85
Gipsy / 137
Hanti (Ostyak) / 177
Hebrew / 185
Hindi / 145
Hungarian / 173
Ibo / 245
Interlingua / 253
Irish / 57
Italian / 41
Japanese / 223
Jurak-Samoyedic (Nenets) / 157
Karelian / 165
Komi-Permyak (Zyrian) / 169
Korean / 227

INDEX OF LANGUAGES

Lapponic (Sami at lake Inari) / 159
Latin / 35
Lettish / 99
Luba / 231
Malay / 207
Modern Greek / 129
Nenets (Jurak-Samoyedic) / 157
Norwegian / 71
Ostyak (hanti) / 177
Persian / 141
Polish / 117
Portuguese / 53
Rumanian / 39
Runic script / 175
Russian / 119
Ruthenian / 123
Sami at lake Inari (Lapponic) / 159
Sardinian / 37
Saxon in Transylwania / 89
Serbian / 107
Singhalese / 151
Slovak / 113
Slovenian / 111
Spanish / 51
Swahili / 237, 239
Swedish / 75
Swiss German / 87
Tamil / 217
Turkish / 193
Udmurt (Votyak) / 171
Ukrainian / 121
Unitario / 255
Vikto / 251
Votyak (Udmurt) / 171
Welsh / 63
Zulu / 241
Zyrian (Komi-Permyak) / 169
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FÉNYKÉPEK BÁRÓ PODMANICZKY PÁL ÉLETÉBÕL
PHOTOS ABOUT BARON PÁL PODMANICZKY

oldal /page
45. Édesapja, báró Podmaniczky Ármin / His father
54. Édesanyja, báró Podmaniczky Árminné Egyessy Etelka / His mother
59. Nagybátyja, báró Podmaniczky Frigyes  / His uncle
65. Podmaniczky Frigyes szobra, készítette Kutas László / Bronze figure of his uncle,

made by László Kutas
68. Gyerekkori fényképe / In his childhood
94. Felesége, Vargha Ilona lánykori képe / His wife as young girl

100. Eljegyzési kép / Egagement photo
108. Feleségével és kedves õzikéjével Felsõszeliben / With his wife and with his beloved

fawn
124. Igazolványkép / Identity card photo
130. Családi kép gyermekeikkel (Márta, Tamás, Zsuzsánna, János) / Family photo with

their children
134. Huszonéves korában / In this twenties
138. Löbi családi kép felesége családjával (Vargha Tamás és Magay Mária, Vargha Ilona

és Podmaniczky Pál, Vargha Erzsébet, Maczurek Blanka és ifj. Vargha Gyula,
Straub Matild, Vargha Gyula és Szász Póla, Straub Józsefné Szász Ida és a három
Podmaniczky gyerek, Márta, Tamás és Zsuzsánna / Family photo in Löb

138. Családi kép unokákkal 1940-bõl (Podmaniczky Zsuzsánna, Podmaniczky Tamás,
Kutas Emil, Podmaniczky János, Kutas László, Kutas Gábor, Vargha Ilona, Kutas
Emilné Podmaniczky Márta, Kutas Péter, Podmaniczky Pál) / Phamily photo

154. Családi kép unokákkal 1940-bõl (Podmaniczky Zsuzsánna, Podmaniczky Tamás,
Kutas Emil, Podmaniczky János, Kutas László, Kutas Gábor, Vargha Ilona, Kutas
Emilné Podmaniczky Márta, Kutas Péter, Podmaniczky Pál) / Phamily photo

154. Néhány unokája: László, Gábor, Péter, Ilona, Bálint, Ágnes / Some of his
grandchildren
Néhány dédunokája: Dóra, Edit, Koppány, Péter, Ágnes, Krisztina, Gergõ, Diana,
Attila, Emil / Some of his great-grandchildren

182. Tolmácsol a 9. Keresztyén Világkonferencián 1935-ben / As an interpreter on the
Christian World Endavour Conference in 1935

187. Negyveneves éveiben / In his fourties
200. Magyarországi körút Christanandával / A trip in Hungary with Christananda
205. Tolmácsolás / Interpreting
214. Sztehlo Gáborral a soproni pályaudvaron / With his colleague, Gábor Sztehlo on

the railway station of Sopron
220. Professzor kollégáival és paptársaival / With his colleagues
242. Krisztusért és Egyházáért CE Kongresszus a Nemzeti Múzeum elõtt / CE Congres

in front of the National Museum in Budapest
246. A Hittudományi Kar dékánja / Decan of the University
260. Matti Pesonen, finn tanügyi fõtanácsossal, Túróczi püspök könyveinek finnre

fordítójával / With Finnish colleague
281. A finn nagykövet és Deák János társaságában / With the Finnish ambassador and

his colleague, János Deák
305. Ötvenes éveiben / In his fifties
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MALÁJ-POLINÉZ NYELVEK / 201
1 fidzsi / 203
2 maláj / 207

TIBETO-KINAI VAGY BIZONYTALAN / 209
1 kínai / 211

DRAVIDA NYELVEK / 215
1 tamil / 217

ROKONTALAN NYELVEK / 221
1 japán / 223
2 koreai /227

BANTU NYELVEK / 229
1 luba / 231
2 csicseva  / 235



309

10 Ukrainian / 121
11 Ruthenian / 123

INDEPENDENT BRANCHES OF THE INDO-EUROPEAN FAMILY / 125
1 Classic Greek / 127
2 Modern Greek  / 129
3 Armenian / 133

 INDO LANGUAGES / 135
1 Gipsy /Romany / 137

IRANIAN LANGUAGES / 139
1 Persian / 141
2 Hindi / 145
3 Bengali / 147
4 Singhalese / 151

Non Indo-European languages

URALIC OR SAMOYEDIC AND FINNO-UGRIAN LANGUAGES / 155
1 Nenets / Yurak-Samoyedic / 157
2 Lappish / 159
3 Finnish / 163
4 Karelian / 165
5 Estonian / 167
6 Zyrian / Komi / 169
7 Votyak / Udmurt / 171
8 Hungarian / Magyar / 173

Hungarian in runic script / 175
9 Ostyak / Chanti  / 177

SEMITIC LANGUAGES / 183
1 Hebrew / 185
2 Arabic / 189

ALTAIC LANGUAGES / 191
1 Turkish / 193
2 Azerbaijanian / 195
3 Mongol / 197

MALAYO – POLINESIAN LANGUAGES / 201
1 Fijian / 203
2 Malay / 207

TIBETO-CHINESE OR UNCERTAIN LANGUAGES / 209
1 Chinese / 211

DRAVIDA LANGUAGES / 215
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