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Emmóyax kömonua Evkanyvének ullű nemzz
xamozo szamál cum sem ez Václav Fmiec
emlékének apnupuu.sem u (Inmamhlnksztr
nm nossm ewem saruim warmonewsxvs u. nezennenk Lez-Iólm. Vesszük ezt azén. mwex e ne:
xmam ameHelL nagy népuk, a maga: a a
marva/Ken nen ném kuktúmiénak elkbtele
zrm kulalóla. a nemzen nénlsmudomény
mvadhaxatmn ludnmánvszewzzóie a volt.
euroVüI avmnnzwkoan maon Eüwwkodnw, A

sajauuken u.
1

neusáségesen Asmunéka km.
nyezó népek névi kvlluálel es owyan összeha-
snnmzs mbdsmn nonuenanau meg lálamkon.
amelyek (éltnek kamu. a mmmnn anmamau
Kamu! 15 kmmsvc méhének m:EzekkL-iu mondnlukkal hasítana ühüm .unmáv 15 emu ezexan e uszu mm: cumEllmahzslcu Danumcma című evkanwwmza-
un. amew mam a szmvamu magyar xésmsgau
monanauuk. az Összmayan népvajzkulalás

em Iawárwvs 21 smam smerlávlénelekenl
xanweunm zw A barmaim szevkesmíxe már a
eexuszanuauen nwvánvmuv! tana. hogy az
uvkonw _ amellett. negy lermvezmesen a
szlwaknal magwz mm nem uunuvamnak
eredntenyewrél s szarna! ud A myavu au u
uunemeaeneenewmek nem ummzau bemu-
uaxnw kwanok akin. Az zmmmaw Kazmm Kula
lásw Dnanlásauval dssznangban kxemellen (az
uzmm a sznkvéhs néma]: szerteágazó mdáskcnevel. msxen z nénmjnudumáhvnak ez
az ága mind a mamut, mmo a szwwuu nénim!
emu uzgzmanyagonano kerülne: köze tanunk,
nanuuwws szavaim szarv Iuvabbá az Anlerelr
mkus kapcsolatok mxeras. eveaményew uemur
Másának, valamml a nnmme Jelenkulavásb
és vénnzésvnzsgálemk mezenlálúsánakí

Ez a vuagas és knnkrél megioualmalas
xökúlelesen eíérwemene azokat a kmalasw
Duovnásokan amew az elmún másfél m.
zeaben navvvlagul láma kaletekem a valóság
han s kilencnek Nmm masl m ievem arra.
nm z zöm: ezev omallvyr me Ment szövegel
lavtalmw és tematika: uldahcl mlemezzem.
Csak (ássuk a számszelüsrlheló atmbulumo
m 15 ev A 15 evkönw. emehvek kamu
nenzm elsősorban fvnansmomsx defeklusck
kövelkezleuen. asszevunl szamkenl mmu
namnagm. m u mm; zöm xmem vugn...
(unk neme (a Samu! magom: részé: ma!
kerilélw kötésben. ztegans bomovab).
Yéboségébun mayav. szlmak nem e; txeh
kulamk nana mm m lanulmányál as mazxe

máma! mm: 5121 könyv smerleleséL sah
mcal komevencnabeszámclél s 50 nenány
kdszümesl és nekvmcgm mm kéme z manó
olvasó, az. nem mez mnyav. snmu nynémet znyznyw mszenz hammwyswen teg-
alább a unmmámx összaíoymasaw vermeke-
lésszevüen megmarnak az áwkényvhen. ne
ha ma! a nyem megeszem! mnunw s mxenmmamnox 72, lehet 56% a magyar nyalva
eh aratva, emewynez 32 unenaz mm német
B[lehálm%s11uvákIis 7 [axnz 5 Emmám
valamim! z Iegmóum smmhan na cseh nyelvű
ínnulmány csaxlakozwk A tanulmányok (emau
na. megaszsasa meg vegyesahb kepei mulat
munka: szwrwntbul: m ImaNuukéPDen mny
les wuamenm. ne? és nyelv ennnen. amely
Donaneschmgenló! a Vaskavmla Duna roma

sa mamán ex

Mag z Duna eszekfm a néoekel. mm
m és xmxavaux. valahoy hasamban lesz a
knmávuml Ama Is Közép és De xewexzuyopa
uepmpzkmnlmva! Nyelw galakal nm IeL küzos
érdeklödésw mmexeuex repvezenláh havannai
xünmt el a nemzellszakmzvkezesek karón. m
sokka! manna aua uamm a cimrem. mm

mez bennünk. nem pedig arra. mm menza
Bár szukludományunk önehwvezése kani!
wdónkanl reuznganau a skurzuswk. meym
Nem a modemnekmna wdenuükáuos slra
wguak mögött mába kevesünk mm. tartam
(Daiaduzmaukus) váhozasokal, az Acla sete
nem vewemenyem szerv/u mán Yeml ama nem.

mg ezz samzallénvlegazeurópav analóg!
m szentevőmün Eme euvokoniorm mm
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oumpal eme/aga nznyeueeenek egyzk zegszez
gasahh ezkmezezeme éppen n szezkeszza
maga Nynhrán mmdzn pznomkára Igaz. nagy
valamannywe nz xktualvs szezkesm nmanza
nyos magam Iükrínödxk oenne. Az Mrs ke:
seezezenuz Lwsxka Jazsea xenyanzazaz yzsen
magan znekznwe mos: allol. hogy ez: a nem
mm menassnk (ennek kezek ezknnnaze, n.
nsz szanzezanz. meg zegaznnn ke: ÉVEK yamz
kem. csupán nnnyz: zenyzek meg, huy a ezen
keszus szemem knpuaunzzennszeze nelkül
az évkönyv nenezen nnnn volna ennyz even al
znegananz mngps szakma: szuvvnnaleL Ez a
szsknzaz kaacseznznaze nem asnpan a zerezan
súg kznennznanak vara megveezes kavuán
lumus nemzelkózz szerközlóhlzotuágp gávdh
zenen: nanen: egy nnnen snkka: levesbe van
nzazzs, kozwllanehb nnaz sxmkü es nazan
yzszanyzenaszez: zs Mlzésérxékü emnsz a
szemomlhúl, nagy gy uzsn keyesse rezmnzs
mnzmnalm ennneek. amn a zegznaon keze:
kaznvnnazuazin vend esne az ezeumesszem: s
némn nyeuyz szerkesnés zkauiymnnkazazaz: .egészen yezeuennz e

kz más. mzn: a aassanz
egyemnz namanz nénlalms ennem-e, wnnez
nanzngez yegene ez.

Mznzneg az ma Etnnologtca oanumana
cg kznamzncezez evkunyva, ennek az adait
kuzazanezy mnnwá: zs zenzeumaznza ken. mnem Imát, na a komáromi zmaznzzaz kazpom
nnaz szervem: kanzezenezaknak nz anyaga r;
nz eykanyyoen ,ezenzk meg, Máv knznnnnn zs
eisösolban ezek szememnek n tematikus
znekkakananzenyek vetném a nauz, e szakrális
kzsemzekekvagy a szayeeznzkzanenzkamegken
lehet! nzazagzak. a most megzenenz. 15 kazez
nanerenen zs egy nngy szkenez megennem:
knnrezenezn nzz 2012 nezemuerenen Karmlrák

meg Knmávomban az: a kétrmws mez:
amezynek közsppmuueba a kazepennspaznnk
zensznka zaaezezn kenaesen neuyenek a ezen
velők A mert, szzayak es magyar nénvzuzkum
luk közös eszmasevájél na: ezakesznenek az
zznnksyaz Központ munkmársal A ynaznana
lannlmánwkhnl zvuzgr Wmcs es Eva
kzekmzaayn zónenauen nnnoenk. maz emze az
snyanyezyen zs nezzavemeaezz. (s a Ibbhu eza
aaasnak zs nzsseges vavvalm: kzyannzn ám rcnz
eenkezesze az ezzeza nyezyeken Mne: n kenne
termen magam zs vési! vellzm. smmelyes

caaasnanamez 45 megezasnnezenz. hoy (onms
es akluals kemseke: lesxegeaá, nennegesen
nenzmkazz kenrezenezan yenennnk részt Az

ezsanssek cg nngyannzk zee nem :.:.ee kaznz
zeeze Jelenzk meg most n keeznesenn eukaswv
nen ne: nzagynz, ke: uth es ke: srlmak kulae
m nznaaeu. mnesuezem ezek agyenkenn bemuz
futására. ne elmnndhamm. nagy a mtalnyz
zanuzmany vahnzamsuotenkus, zeznzannmeuaz

es monszenanz kemeseke: zazgysz, s a zemn
Ukus saksünűség eueneze magnzzapnnnm.
hogy a kezeueempaz kzznausk smkmm ene
zenzxzen még mmmg _eg nyerve! naszeznek-
megzenmsan hnsonló pmnzemakkn: annak
szemben. Az esetleges nangsnryezmzoaasakra.
zznam es ámyalamyl kuksnnsegekze nem;
emenzesaaarzgyeunank, men lanulmtunk egy
masnsz Nynvanyaua, nagy a razkunzzsnzkn eznze
zen kérdésenÁs21Jzázad4uerspeküvá1t nenz
zene: a nenesség zgiweeez kameznmz egy kan
zezenezan.as rumos és palzéléné r: lény, nagy
a kaznsnzmz kememéwuzés es eyüngundul
kocsisa serkenzes megelázle az nyen zazm
kesöbm legvehkem ma: wvezeu) magamszám össtelüvelelekeL (Meyeyzem. lrszka
Inzsel ezen a zezen zs Júüzbesüeh nnzen a
zmsaan nem sok a Jsas Ittál hatva való
aua, nananz az nnsnoz éwk egnk uegvenmanun
iolklnriizllkm zanuumanygyaznenzenye:zs uznene

az uzvalra Átmenetek Folklar és nem rarkror
határán eznzmeu.)

A kanrezeneza Ianulmannyáraznzanemadaz
saz meueu znezye elöli) az ma hayamányazv
nak megvezekeen ke: kozaanan szznem: rés
kapun rzenez. amezyeknek ludmnilmörlénnz
Jezemáseguk nn, Így lenn: ne a nuzevanz
srámha Hermann Bausnngpmek egy 50 ewez
ezezzmz meg mkábn szmegrezknazzsza kusza
kihal! non tanulmányaa nzesez Jelképek ami;
nemazzkazanzu. vazamzn: vazaa zaszza nenaz
mnnenenz proleszovnak a nyugmma yannza
mm, 1933 bar: ezmanaen emaassanak yaz
uaza. anzezy nzan; mezsznnekenaa ganaamnka:
zanaznzaz az eanaksgza: kumns enkaznzen

A zeeenzzas makk nmmamn kazaznsem
unk Uszka Juzsefelés L Junász nanaz mumb
zn lel az zsmanexesek szezzazkenunzzn: ezegke: kozann: eykanyy esetében előíuvdml).
nanenz Klamáv Zoltánt vagy az m: rezkueze
ranszekenez kanseo nkmaks: es duktmandu
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szaka! .s. k Krónma km: a Kvvázx kenek
kusmmésén és Ág nm húcsúzlalásin kívül

puma; raporyak átYemesx/áüs, cl konlelen-
kaka: ne tudomásaimkönül.

rscneruusmn snikámvúsaának hátteré
xsekazau. Mgmeíüűlődbsqm xzennlamcfa
Sun/valaga; mnublum 15. köwmnrkkam ken

nagy mklámm (sinai/H, nm szüksége naa
nfrverisre. mezek szakmai berkekben Hamvaink

km Innen szúr EgBVÉMSJÁ/nw lanov. masz-

nin s knazkazme nemdwkának szanm. Aki

smen a wmábhl kötelek ezzmnams Menne
nem az mos! sem fog ma: Valóban nem
marhán nrúlvyuhsálu.euroom kitekintésű. Mura
és modem kwmváwl vEhEl Kézbe.

Gmlulábk a szenksllőnek ee leshízelebe
m munkalársénak! szmu kwnnom, mag z
szwevuka. magyar nemen mmámmw neanene
meg hosszú twuzedeknglóvellen lelksedesel
es váuonüanu! magas uímunamn taMnssa
az ennez basa/Hűen Vaskos kótetzkmn ku-
zewoshem mód!!! mwumnme zuuemnycs
és a nem kevésbé rsnxoe moumárvyszerwzö
mvekekysegem

Bárm Dániel

ZMMIM hm: számaim a mankód-n mVakok a ma! mű!mMson. ÍNY. Líceum
mos, 2013. so Dn/Plndorl konyak au
k nyawumauexassev mgalkazd szaknmdalnm
web!) konzum gamma-m mennek szemén
zmakyi Ámen nyewesz, az egn EsncmátY
Kávdy mskma aekanya. lanszekvezexó m"?
u. a blsllemehállftk Be! Mátyás Ennem
Hunymimkaw rakszekekek pvovmzora. k
szerző lom: kutatás! lermetéhezIarluuk a szb
keszlen es "YBWIBN vánuzásak nzsgama,
karonos lekmwnel ez Idegensxeníségekle, a
mémarWEM szovegek énmmezése nyak/Yu-
Neüég! kérdüekés a helyesüássa!kamsma
(cs vmgauauasak. Eumgl munkássága az
érlékkmclé. énékűni paznív nyewmavekes
51507 ueloazaza Zimány! Ámeam neensak a
szakeoe szakma nemek. hanem az anyakyew
ugye hám évdeklódók w:

k kokyv szezkezemeg nemz veszve ragom
mk Az ehsd Menet címe Wamla és wnamsv

nm úmlkndwk anak. meg a nyelvi vmmzá:
lényt! e nemi Mmuak a máma mm na.

nekem e mára 5.5 gabona. peuaakkau agyak.
szik ennek bizalmasat adni (m2. 0.). k
kammsmsneemammzaaszennn nyeM nok
makaka [m1 és hazán nyelv nasmálalenak
mrsadamuvug érvényes, helyesnek eívsmen
gamma. wálwelven. stukisart nevenük, k
ezma uwak vugauukakee kanakn eu es (xsnáz.
mm! ez esvsáseeaues a knmflkámu. az Wlzelr
nana rmma, a rwvu eezmenv a mmlamma

s a nssznauaku kanna. k mbdvannrma ssJáuzsw
ságaxlvusznmélsen unatámua az esem; MDF

mnvancgúwkml, mixel) amk kauakaazkek
agymanm sueaeamek a ezzvkeszuez as a nyexv.

ISM (Enyalők uelepél emeh M, mi! csak k...
zeaeum. okkakW sem m k! a szóvvtalkmbsw
novmákra. Előszór s Nignlaváhuzas esnek
vesz! szemüum, meze a Ihzmmaukal xekye
zak knzuv a muríulógléra aszpuneaauxxa a
nyúlni? KIKÉY a mkaaa szaaukaus. kazak
amkusm vonalkozáuwa. e székeuzés azaaa
uewaaw, z vermek Minél: sm k Szavuk
jelenlésválmzása c rapzemek mm; a ) a
mely: xálmusuk számos nem boncmylba
mneuzax aka ma egyen Slüban mennyire
évvényüsulnek a szavakAEIEHÉSDEIV45 alahlar
m mnackezesak Axabszalúlkubszblúm kenés
ess esetében kéhrányú ialyhmmm bún! eg
w anzuusoczsk.másfelé! meg Güllevűsöe
desL kz aesmyeuggáryosnemek szólalni
mxsank ulabo leinnám. sz 271212021! szavak
vemmeez frvelheló meg. k nvew hamunak). es
km. aemkk mvnden vaHozásáL k 512115

amekek ad benzol, nm az evühmeu helyen
vwsnu nem IEYIH a vég egszekaaa tonnák.
noz (az azengeaznekk-eneszazzzra- esem
Magma szavunk s azeenexnek Ielcnlásböwíx
Iken. Ennek ekes buktam ez asstvszrun! sza
vunk. M vnusám és n zsevgukkyenv. hasznmal
hun eIöwUesen nádas/vak: nemeken;sem
Imav Az mm NÁCI! nemeken; szolamnkz
nasznáwma mám vámnak. s wweénesénen
femasxnalhalóa Hyehllövlénelndszevével mm
den lüNEnyszerúsége. k hxzahnas kyewnasz.
nalawan akkm xakankozukk a esrea izévnl. na
szlámkra, mres embevewe mkaauunk. k
kkassukza nyelvhű! m celsbrllás eeyszekzsse
m'n: formájával auank szemben. k keoezek:
elnmw. e izómsnk és kas auakzaean m


