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jiiba invitiil.
R6gi. ismer6sk6nt kdsztjntdttUk egym6st.
Amikor
vagy 18 6vvel
priigiiba

ezet6t

rrriliSiiei]-'62

slsok
I6rJ1 1Su-"i fdldik6nt, szeretettel 6s
tan6- hasznos
csokkal
"Kultrira
-fogadott. Mint az atfori frrafy"#
nyelvtanfolyamainak

vezet6 el6adO;u, tiJ,afO pedag6_
6rz6kkeJ, rugy tureremmlr, l"ip"rioi"i,
numorral, s6t, tiinccal 6.s zeneszbvar
ir"."iiutiu lui"ti
*"g
nyelviinket az 6rdekt6d6 p"6s;k-;";"i"ii]",il"r,"a_
nyait m6g a csdrdiis tanitep"ei"i.u --o"rnigtu'r,,rot,ur
E szem6lyes kit6rd u_tiin traAa monA;a'mJf, hogy
Blas.kovics I6zsef nemreg iinnepelte
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70.

napjdt.

szulet6s-

IFJOKORI EMLEKEK
n6pekr6l 6s nyelvekr6l el6szcir nagy.
- A6l tctrdk
-r-ilf?ii.unh
lnf tn m Sokar cm esptte
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.-A - Szloviik Tudohiinyos Akad6mia Orientalista
M.unka.ktiziiss6g6nek,diian';;;-.-;i;"";"lruo,nr-

.tatogattam meg Blaskouics .l6isef et, a
rorok nyelvek
nemzetkdzi v-iszonylatbai iJ-etismert
tud6siir. A tiisas el6szobdban
-irti'ii'o"idinyelvkdnyvek, lexi konok. sz6t.iira k, "r;;;;fi["k"n
n"rll" eI
tudomiinyos miivek. folvoiratok i;fi;g;
ulllii^ *usaru
a ldtogat6 tigyelm6f.
trired6ke kdnyvtiiramnak, csak a
- Ez csak kis
legfontosabbak.
Tcibbezer
.ttitet, ireiysl,i'f.J'.niut,, a,tekinthet6 elrendez6sb

an6m

ot

s

nep6lyes keretek

m-etr6i4llom6st6l 4_5 percnyi
iAf6:rq, -a. hanSulatos, hdrsf,iik ou."t"-'ffraf."urova ut_
cai_,lakiisan
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nt. M u n k Ar ;di ;hii
ti,r r e
u a t 6 r ii k ny e t il ua o i d n-s;" ini o z'tto i"i ri| e rc
^"t a et i
tj t a s i du d, a z- i z t.amb ur i'; y';;;;- ; ;i
;
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o
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u e t.e.z
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aa
;
uenddgprolesszo,rdud t)aLasztotta.
Erdemeinek
elisme_
-fi;;i;igrn
lese]16ppen 1e75-ben a lrasai tdrdk

A prdgai Lenin riti

i

tdrok

Berlinben, .Ankardban, Budapesten,"LonO"nl"u".
arnr"_
"iii'
terda mban esyarii

L

:

_

nyelvi kolcsdnhatdsok k6rd6seir6t sok alkaro.*ui-tu"iJtt
uioiiirt ,,"*_
kongresszusokon,
rtirttirai--egiui"ilrrur,. a
1et.k6?!
turkol6gia
szakemberei lbl ismerik o?, r,iJrriuauu.r,

i

lAzsiai 6s afrikai tanutmiinyok) .iro-ii ioiyOi.uta
tegt6bbi sza mdban m et e o sll;f#q ";;uii,'ui"fi

u

er,u,;u
.
a. jubiliins Blaskovics -J6zsef
tudomanyos--muntassa_
giit,. s teljes eg6sz6ben r,oEo 'Gr"i'"'!i-"a1il'er",rnti
bibliogriif iiijAt.

volt. Az isztambuli tfkos lev6ltdrban
megtaldltam a
korabeli, idevonatkoz6 vagyon_ 6s
szemr6iyiisszeirdst.
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Feljegyezrcr. u tti.6il"or.="u"'i'i., *it
: :lltrsltgke.
es
mennyit termelnek az egyes- herys6geibe;,
s hogy
egyes term6nyekre mekkori- ad6t
u"t"tf- ti"e n"rys6Sneveket fonetikusan irtafr. a vegyur"iufiJijgu
,C

MINDEN NEMZETET
MEG KELL BECSULNI
megalapozott kutat6munk6ss6ga so_"!""_t::
ran
nem \6.fi.9-l
kertili er figyelm6t az f543lb6l, !-"eX"rtr_
t6.rii.k elfosta a"6dnar< ioqeiZi" .l?ro"uro,
lrgl"ll
latinb6l. titrdkre forditort mugyu,
"gy
Orlorier"ii'forras,
amely kib6viti a c$odaszarvas monda
edOig ismert
viil roza tait. A la tin n yetvii_ r.oa"*"t'
rl"s""ujiiinar,,or_
m6csa 6s ir6de6kia.'
niotli"E"',,ra"rn,
Tarq;;ii;;;'
Ungiiriisz" (A magyarok
t6rt6neieJ
tor6kre. A r6gi, nehezen_-olvartutij iirlr."i"a!*oaaur
"iir*t*roi.oitot,u
irt .fordittis kertilt a mrnft szazal f,"ur"u'ini.'"!u"iUun
r

Budapestre. 1863-t6l azonban ;-i";Ai;;il,'rekuat.
a 60-as duekbei- tilit]"|rir"a
s"y:::! _ gylt ds.dho z, nmiu.et n", i ai iiiii' i"' *os *oy o,
-f u it.a ili
o sg^eszt a.
?9 sza tc mai megu it ai asii'ozl
A pragai tud6st
azonh?n nemcsak a turkol6gia
,,berkeiben., ismerik, sotr6vi r]Liilo?i"i' t*?i"nyre_
g,:.oI:" a K.iiroly-Egyetemen, piaE"-i rr,ilgi?, xur:
rura. nepszerii nyetvtanfotyamain
" 6s p.i!?i'nv"ru_
BtaskoDies l-!z1el

i

rsKolaDan szazaKat,'ezreKet vezet be

valamikor lrunot 6ltek." A-6;6k ;i;t;;r"i;;il'-'t"r:
toz6 kunok emi6k6t nemcsak sztil6falum, a V6g bal
partjan fekv6 imely hatarAban a Kunigis nevii ail6,
de falurnban tdbb csal6dn6v is megdrizte. [pl. Kajan
: 6rviz; Cseri : katona, harcos; Bijik : nagybajuszri; Szoldr : tdmad6). Edesapdm az els6 vilaghiiborf alatt n6gy 6vig hadifogolykent a turkmenekn6l 6s az ilzbegeknel dolgozott. Gyermekkoromban
nagy 6rdekl6d6ssel hallgattam ttirt6neteit az ott 616
n6pekr6l, szokdsaikr6l 6s nyelviikr6l. Sok kifejezesre
is megtanitott. De nagy hatiissal volt rdm a magyar

titkaiba. Egyetemi tankdnyveket

vakiai nepszeriisit6s66rt a budapesti Kulturdlis

dett6l fogva nagy pdrtfog6ja. Megkerdeztem t6le,
mit tandcsolna, mintegy ftraval6ul a
koldt befejez6 ifj(rs6gnak? ime, a viilasz:
els6sorban

nekik, hogy mindig derftldtdk
- Azt tandcsolndm
legyenek,
mindig keressdk az Elet Diddmabb oldaldt.
Kitartd ds becstiletes munkdra szeretn'm buzditani
6ket.
-LegAenek hiiek hazdiukhoz, anyangeluiikh'z,
sztil''fdldiiikhdz
Es hagyomdnyaikhoz. Ne z6,rk6zzanak magukban, bizzanak az emberben, e\1legezzCk a

vd MftoJ tanit, majd a gali4ntai polgdri iskoldba heIyezik:. Szegeden 6s Budapesten elv6gzi ldiskolai illetve egyeterhi tanulmSnyait- Budapeste n Fekete
Lajos 6s Nometh Gyula neves turkologusok tanitva-

bizalrnat!

A sziil6friidr6l igy vall:
- Turkol6giai mdkdd6sem

kor kap megbizdst a magyar szemindrium megalapi-

Az 6si Karoly Egyetemen kcizel hdrun .evtizedig
tr tiirdk, iizbeg 6s azerbajdzsiini ffloi6gia el6ad6ja.
Tov6bb folytat ja megkezdett munkdjdt a tdr6k tr6-

doltsdg idej6b6I fennmaradt okiratok etemz6s6n. Sziiz
tudomanyos teriilet ez, a felkutatott okiraiok sok
6rt6kes adatot hoztak felszinre.

VALOSAGOS KINCSESBANYA
rdgi tiirtEnelmi munkdk els1sorban a Dezeta
- gAt ette
it titiikit ett ek meg, azt nemig en kut attAk, milgen sorsa uolt a dolgozd ndpnek e tdt6k uralom
r

et

e

ideiEn. Amint ismeretes, Ersekrljviir es azon a t,6jon
m6g 780 kdzseg, kisebb telepiiles
sziit6- kdzrittiik
falum, imely is
1663-t6l 25 6ven
5t t6rd,k k6zen

-

fij

dsztdnzbje

a

sz[l6-

fdld, a sziil6fiild mfltj.anak egyik kev6sb6 ismert, de

\ya. Mdr egAetemi tanulmdnAai alatt a 150 Euig tartd
t6tdk walam idei€bil lennmaradt, s a d,eLszloDAkiai
td.iakra uonatkozd tdtdk nAeIDii okiratok tudomdnyos

tdsiira is.

Kap-

csolatok Intdzete kitiintetesben reszesiti.
Szabad idejet nem sajndlva mindig .szivesen j6r
a fiatalok kdz6. A prdgai Ady Endre Di,6kkdrnek kez-

vissza a kezdetekre Blaskovics J6zsef.
Komiircmi gimnazista kor6ban maganszorgalomb6l
tdrtikiil tanul. 1929-ben le6retts6gizik, majd 1931-ben
elv6gzi a tanit6kepz6t. A csall6kdzi Vd.sdritton (Trho-

Egyetemen taldijuk. itt irt doktori 6rtekez6s6nek
t{tgya az emlitett kor okiratainak elemzdse. 1950-ben
az egyetem turkol6giai szeminariumanak tagja, s ek-

a magyar. nyelv

magyar nyelvkiinyvei sok kiad6st 6rnek rneg, s igy az 6 krjzremiikiidEs4uel hatv6nyozott, szinte tdmegiellegii mEre,
tekben iut eI a magAat nyelu 6s kulttlra tizenete az
drdekl1ddk feld. 1975-ben a magyar nyelv csehszlo-

ifjfsdg kedvenc olvasmdnya, Gdrdonyi Egti csillagok
cimf miive 6s m6g sok mAs, a tdriik h6dolts6g korahoz kapcsolld6 sz6pirodalmi alkotds
, emlekszik

uizsgdlata dII drdeklodEsenek k6z0ppontidban.
A felszabadulSs ut6n m,6r pragdben, a K6roly

ir,

izgalmas sza(asza megismer6se utdni v6gy. Bdrhol
hazaDdgAtam. Ott, a dEl-szloudkiai
tdiakon, a Vdg Es a Duna paftiAn, a csall6k6zi r6ndkon Erzem igazdn otthon magam... Evtizedeken dt
sok orszagban jartam, sok n6pet megismertem. Tapasztaltam, hogy iirtimiikben, biinatukban, munkdjukban nincs ki.iltinbsEg az emberek 6s a n6pek k6zt.
Meg lcell becsiilni minden ndpet, meggy1z1dEsem,

is idrtam, mindig

Munka kiizben

{Ozog6ny Ern6 felv6tetel

szeken feljegyeztek a falu magyar 6s szloviik nev6t
is - rigy, ahogy a helybeliek hasznAlt,ak. Ennek az
anAag,nak
a feklolgozdsd.t 1letem legszebb 6s legfontosabb szakaszdnak, eredmEnydnek taftom!

_

mond;a

venddglSt6m, majd az egyik szekr6nyb6t el6vesii,
s megmutatja az iisszeirasok f 6nym6solatainak ha_
talmas kdteg6t.
Megirja a modern tdr6k irodalom tajrt6net6t, amely

egyetemi jegyzetkdnt tnlg6r, orosz 6s angol fordi_

tiisban

is

megjelenik.

.

Tiirdk nyelvtana ugyancsak

fittdr6 jeilent6s6gii munka, k6t kiad6sban ts megietent
m6r, s az emlitett itodalomtdrtenettel egyiitt a K6roly Egyetem turkol6gus-hallgat6inak aiapvet6 lontossagf tankdnyv6v6 v6lt. Egy m6sik miive
- a bratislavai Egyeiemi Kdnyvtar 6rt6kes tdrrik k6ziratait
feldolgoz6 monogrdfiiija ugyancsak nemzetkdzi vissz_
hangot keltett.
Blaskovics J6zsef a XVII. szizadbeli tdrdk nyelv,

hog.y_az emberek
0Abzhe?etIen.

ktizti megettds, a b6ke eszmdie

J6les6 erz6ssel eml6kezik
zett tapasztalatair6l:

a

Ie-

Szovjetuni6ban szer-

Leghiis6gesebb bar.6taim kiiz6 tartoznak a szovjet- koil6g6k. Mindig nyilt szivvel, igaz bardtsiiggal
fogadnak. A szoDiet n4pek internacionalizmusa-hatalmas er6
mert a nemzetek k6zti barAtsAgb1l,
a_kdlcsrinbs -megbecsiildsb1l fakad.
- hangsrilybzza
Blaskovics J6zsef.
Csengetnek. A post6s egy kiilfdldi kiildem6nyt k6z.besit.
Nagyon messzir6l, a

szovjet-mongol hai6r kttlakossagri Tuuai SzoDiet AutoO. T. Molcsanov turkol6gus
!6\ Kdztdrsasdgbdl
5ii19!e el j6kivdnsiigdt a jubildnsnak, s tisztelete lel€til legfjabb kdnyv6t.
zel€b61, a

tiirk eredetii

sm-

