
Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága és az 
erdélyi Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nevében kö-
szöntöm a Beythe Társaság – a Beythe István Pan-
non Történeti Természetismereti Társaság – meg-
alakulását, annak tagságát, első rendezvényének 
előadóit és közönségét, a sárvári házigazdákat, a 
Nádasdy Ferenc Múzeumot.

A Magyar Tudományos Akadémia 6. területi 
bizottsága, a kolozsvári, 2007-ben jött létre, Romá-
nia európai uniós tagságával egy időben, és az a 
feladata, hogy összefogja azokat a szellemi erőket, 
személyeket és szakmai műhelyeket, amelyek ro-
mániai szétszórtságukban is a magyar tudomá-
nyossághoz, 16 akadémiai külső taggal és hoz-
závetőleg 500 köztestületi taggal pedig a magyar 
Akadémiához tartoznak.

Méltó az alkalom, az idő és a helyszín, az em-
lékezésre és az ünneplésre: Sylvester János révén 
ez a nap, 2009. június 14-e jelentős évfordulója a 
magyar könyvnyomtatásnak, a magyar nyelv le-
írásának és az írás szabályozásának, az oktatásnak, 
a természetismeretet megjelenítő szaknyelveknek. 
Mindez Sárvárhoz fűződik, de 1539. június 14-e 
nem múló pillanata, elszigetelt jelensége volt a ma-
gyar művelődéstörténetnek. Generációkon, évszá-
zadokon átívelő, a Pannon és a Kárpát-medencei 
térséget átfogó szerves folyamatokat indított el, 
olyan folyamatokat, amelyek előzményeikben és 
kapcsolataikban európaiak is.

A magyar kultúra szerves összetartozását a ma-
gyar nyelv biztosítja. A szakterminológiák történe-
te is azt bizonyítja Sylvester nyelvtani leckéiben és 
később Apáczai Enciklopédiájában, hogy azok a 
szakterületek voltak előnyben, amelyeknek termi-
nológiailag megvolt a szerves kapcsolatuk a korabeli 
beszélt nyelvvel, a népnyelvvel. Föltétlenül ilyen volt 
a természetismeret. A közös természetismereti tudás 
Sylvester korában jóval szélesebb volt, mint a későb-
biekben vagy napjainkban. Ezért is üdvözlendő a 
Beythe Társaság vállalt küldetése: ennek a múltbeli 
szerves tudásnak a feltárása és közkinccsé tétele.

Dunántúl a magyar szállásterület nyugati nagy 
régiója, Erdély a keleti. Ötödfél évszázaddal ezelőtt 
és a későbbiekben éppen a Sylvester Jánosok, az 
Apáczaik, a Kazinczyk munkásságában, az ő mun-
kásságuk nyomán valósult meg a magyarok szel-
lemi összetartozása. A botanikusok és a botanika 
szép példáját nyújtják ezeknek a továbbélő, folya-
matosan meg-megújuló kapcsolatoknak. Remélhe-
tőleg ez a mai alkalom is egy ilyen megújulásnak 
a pillanata. Erdélyről és csak a legnagyobbakról 
szólva: a magyar nyelvű tudományosságnak és 
az oktatástörténetnek Apáczai Csere János az 
emblematikus alakja, a magyar tudományé Bolyai 
János. Mindketten erdélyiek, sőt belső-erdélyiek. 
Sylvester János – Partiumi. A tágabb értelemben 
vett Erdélynek mindig jelentős szellemi és nyelvi 
tartalékai voltak: volt, amikor ezek felszínre kerül-
hettek, közös kinccsé válhattak, volt, amikor elkal-
lódásra ítéltettek. Közös feladat a korábbi szerves-
ség és egység helyreállítása éppen a szaknyelvek 
vonatkozásában.

Sylvester Jánoshoz és Sárvárhoz visszatérve: 
Sylvester életében és munkásságában szorosan ösz-
szefonódik természetismereti alapú nyelvtanírói, 
bibliafordítói és nyomdászi tevékenysége. Nyelvta-
na, amelynek kiadására emlékezünk, Kelet-Közép-
Európában első kísérlete egy nemzeti nyelv leírá-
sának. Külön fejezetben foglalkozik a helyesírással. 
Ebben először jelenik meg a kétféle elv dilemmája: 
csak a kiejtést kell-e követnie az írásnak, vagy az ér-
telmet is tükröztetnie kell-e? Sylvester fogalmazza 
meg elsőként az utóbbi igényét, ahogy ma nevez-
zük: a szóelemzés elvét. Ez az elv a 17. században 
válik tudatossá, határozottá az erdélyi Geleji Katona 
István és Misztótfalusi Kis Miklós munkásságában, 
annak felismerése, hogy ez az alapja nemcsak az írás 
„értelmességének” és érthetőségének, de az írott 
nyelv viszonylagos egységének is.

A magyar kiejtés ma is színes, változatos, éppen 
a dunántúli pedig gyakran ismerősen hangzik az 
erdélyiek, különösen a székelyek fülének. A regi-
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onális színességet, sokféleséget és változatosságot 
– akárcsak a természeti környezetben – lehetőleg a 
nyelvi környezetben is meg kell őrizni. Az egysé-
get, a közösséget pedig nekünk kell megkeresnünk 
és megtalálnunk – elsősorban az értelemben, az ér-
telmességben.

Ehhez kívánok eredményes munkálkodást, ba-
ráti együttműködést.

Péntek János
az MTA külső tagja,

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

A Magyar Néprajzi Társaság PRO ETHNO-
GRAHIA MINORITATUM (A Kisebbségek Nép-
rajzáért) díját 2009-ben két néprajzkutató, elsősor-
ban a moldvai csángók kultúrájának kutatásáért és 
közkinccsé tételéért kapta meg. Közöljük a díjjal 
járó laudációk szövegét.

Domokos Mária. Az MTA Zenetudományi Intézete 
Népzenei Osztályának vezetője. Értékes, sokrétű 
tudományos munkásságának kiemelkedően fon-
tos része a moldvai csángók ügyének képviselete 
és néprajzi-népzenei sajátosságaik vizsgálata. Ta-
nulmányai közül többet, a téma nemzetközi érdek-
lődésre számot tartó volta miatt, idegen nyelven 
publikált. Szerkesztőként és lejegyzőként a mold-

vai mellett a gyimesi csángókról szóló kiadvány-
okban is közreműködött.
Halász Péter. A Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus főtanácsosa. Domo-
kos Pál Péter tanítványaként, annak halálát köve-
tően a moldvai csángómagyarok tárgyi és szelle-
mi néprajzának első számú kutatója. Sokat tett a 
csángóügy társadalmi ismertté tétele érdekében 
is. A honismereti és az önkéntes gyűjtőmozgalom 
egyik legaktívabb képviselője több mint negyven 
éve. 1974-től szerkeszti a Honismeret folyóira-
tot. 1990-től, megalakulásától a Lakatos Demeter 
Csángómagyar Kulturális Egyesület titkára.

(A laudációk a Néprajzi Társaság május 28-i 
közgyűlésén hangzottak el.)

A 2009-ES A KISEBBSÉGEK 
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