
El kez dik tisz tel ni, mon dák szü let nek ró la, s így éle tük ré szé vé vá lik. Ré sze se lesz
kö zös sé gük nek. Élet re kel. 

Né ha még is meg esik, hogy ke vés nek bi zo nyul a ha barcs. A lé lek ilyen kor még -
sem ölt egé szen tes tet az anyag ban, ha nem csak szunnyad ben ne, mint al vó rügy
a fán. Ál mo dik. Ar ról, hogy mi lyen lesz az, ami kor egy má sik mû ben ta lán majd
va ló ban fel éb red. 

Tal linn, 2017

BERECZKI URMAS ÉR TÉK KÖZ VE TÍ TÉ SE
ÉSZ TOR SZÁG BAN

1. Bereczky Urmas sok ol da lú sá ga

Sok ol da lú sá gá ért is tisz tel het jük Urmast.1 Hi szen tu do mányt mû vel, köz író,
ma gyar in té zet-új ra szer ve zõ,  az Észt or szág úti könyv leg fõbb szer kesz tõ je („jég tö -
rõ” mun ka 1983-ból, pa zar kö tet 2007-bõl). Ugyan ak kor két ke zi al ko tó mû vész, ke -
ra mi kus. Tu dós ma gyar édes ap já nak, egye te mi ok ta tó észt édes any já nak, egye te mi
ok ta tó s dip lo ma ta öccsé nek, se gí tõ kör nye ze té nek, észt ke ra mi kus mû vész fe le sé -
gé nek s gyer me ke ik nek (no meg is ko lá i nak, szor gos ta ná ra i nak) kö szön he ti a bõ -
sé ges út ra va lót, azt a bi zo nyos „ha mu ban sült po gá csát”.

Bereczki Urmas ed dig is igye ke zett föl hasz nál ni az újabb le he tõ sé ge ket a mû -
velt ség, az is me re tek cél ba jut ta tá sá ra. Könnyen ke zel he tõ (s a vi szony lag ol csó)
hor do zón, CD-n adott köz re fon tos e-köny ve ket a magyar–észt kap cso la tok ról, a
ki sebb nép cso port ok és nyel vek sor sá ról, va la mint ro man ti kus ze ne szer zõ óri á -
sunk ról, Liszt Ferencrõl.2

2. Az észt író fe je de lem rõl

A vi lág há bo rú után né hány év alatt a kül or szá gi ész tek ha té kony szer ve zõ jé vé,
ko ro ná zat lan köl tõ-író fe je del mé vé lett Bernard Kangro3 köl te mé nyei a ter mé szet -
bõl („zöl dek”) és a ha gyo mány ból, a vi dé ki, föld mû ves élet bõl táp lál koz nak. Haj -
lé kony ver se lõ a szo net tek tõl a sza bad versekig.4

(Ajatu mälestus – Idõt len em lék) 
Ké pes Gé za for dí tá sa

Ta lá ló an „kis hi tû en bi za ko dó” jel zõ vel il le ti Bereczki Urmas a ran gos észt al -
ko tót, aki a rend szer vál tás in du lá sa kor még bi zony ta lan a si ker ben, az Észt or szág
le he tet len nek tû nõ új ra füg get le ne dé sé ben:
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Need mu mustad isaisad
mineviku rehetares,
olles väsimatult visad,
teevad lõppemata tööd.

Az én fe ke te nagy apá im õk,
a múlt ga bo na szá rí tó csürében,
s mi vel fá rad ha tat la nul ki tar tók,
mun ká ra ûzi õket a vágy.



Kányádi Sán dor for dí tá sa

3. Há rom ágú al ko tás a ma em be ré nek
A) Köl te mé nyek ész tül és an go lul, élet rajz, köny vé szet meg rá adás cse me gék

Jó kéz be ven ni: kis, négy zet ala kú, gyen gé den szí ne zett bo rí tó jú, kí vá na tos
köny vecs ke – egyút tal a CD és DVD tok ja; ben ne Bereczki Urmas tény sze rû elõ -
sza va; Kangro föl ve té sei s bölcs mon dá sai: Fel hõ szár nyán – Pilveveerel; sze re tet -
tel jes vissza em lé ke zés: Ta lál ko zá sok Kangróval – Kis hi tû en bi za ko dó. Ki csiny kö -
tet kí nál ja ma gát, egy szer re sû rít és rész le tez, ál ta la Kangro ih le tett köl tõi vi lá gá -
nak új faj ta meg kö ze lí té sét kapjuk.5

B) Nyelv zen gés, ka kukk szó, krú ga tás s tit kos kül de tés (CD)
Mi lyen az észt nyelv hang zá sa? Ki csit tá vo labb ról hall va mint ha ma gya rul be -

szél né nek, hi szen ugyan olyan a lük te té se (1. szó tag: fõ hang súly, 3. szó tag: mel lék -
hang súly). Kö ze lebb rõl kel le me sen hang zós, vál to za to san hul lám zó, ta golt az észt
be széd – a köz nyel vi ma gyar nál ki csit zár tab ban ej tik a sza va kat. (100 ma gán hang -
zó já ra 117 más sal hang zó jut, a ma gyar ban: 141. Ér de kes, hogy a szlo vák ban is az
el sõ szó ta gon nyug szik a fõ hang súly – min den bi zonnyal ma gyar ha tás ra.) 

Urmas 1982-ben ta lál ko zott elõ ször Bernard Kangróval, aki Dá ni á ból ti tok ban
ju tott át a svéd or szá gi Lundba. (A köl tõt már ko ráb ban se gí tet te a Bereczki csa lád:
a meg szállt Ész tor szág ból a ki seb bik gye rek pe len kái kö zött csem pész ték ki
Kangro szá má ra pad lá son rej te ge tett kéz ira tos nap ló fü ze tét.)  Már 1987-ben több
al ka lom mal si ke rült rög zí te nie a köl tõ hang ját, ver se it.

A CD-n Kangro kis sé re ked tes te nor hang ján ha tá ro zot tan, pon to san szó lal tat -
ja meg mély gon do la ti ság gal át ita tott 33 köl te mé nyét. Ver sen ként, kis szü net után
Harriet Toompere, a tal lin ni Észt Drá ma szín ház ki tû nõ és köz ked velt szí nész nõ je
vissz han goz za alt ba haj ló hang ján nõi ér ze lem mel, sej te tõ en vagy lel ke sül ten a
Kangro-alkotásokat. Köz ben fü lün ket ho ni ten ger par ti szél zú gás, ka kukk szó,
hattyú ének, da ru krú ga tás gyö nyör köd te ti.

C) Észt táj – ma gyar, észt ecset tel. (Dettre Gá bor: Kesksuvetants – 
Tánc, nyár de re kán)

A moz gó könyv – va gyis Dettre Gá bor film ta nul mány-fü zé re (-etûdjei) – önál ló
mû al ko tás. Urmas ér de me a ter ve zett és szer ve zett csa pat mun ka, az össze ko vá cso -
ló dott kö zös ség. A ki vá ló szak em be rek és lel kes mû ked ve lõk egy aránt a ne kik il -
lõ sze re pet tölt he tik be – az „ér dek nél kül tet szik” je gyé ben. (A DVD-nél le het vá -
lasz ta ni az észt vagy an gol fel ira to zás kö zött.) Kü lön le ges ség, hogy tet ten ér het jük
a film al ko tás fo lya ma tát. Mû hely tit ko kat tu dunk meg a ba rá tok ká lett Dettre Gá -
bor ren de zõ és Bereczki Urmas mun ká lat ve ze tõ le vél be szél ge té sé bõl (Vá lo ga tott 
e-le ve lek Bereczki Urmas és Dettre Gá bor le vél vál tá sá ból Tal linn és Brüsszel kö -
zött): ver sek rõl, ru hák ról, Kangro vi lág né ze té rõl, je le ne tek rõl, ezer más ról.
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Seisame täna kas tõ es ti
uute aegade eel?           
Vahest vastse,
veelgi kõrgema valede müüri
keegi me ümber laob?
(Lund, 1987. má jus 1.)

Igaz ság ke re sés (Rész let) 

Va jon csak ugyan új idõk
elõtt ál lunk most?
Vagy ta lán új,
az ed di gi nél ma ga sabb ha zug ság fa lat
húz nak föl va la kik kö rénk?



A 33 köl te mény ugyan úgy két sze re sen hang zik el (szer zõ és Harriet Toompere)
a meg sza kí tás nél kü li je le ne tek alatt. A zú gó-csen des ten ger, észt ta nya (fa lu),
Szent Iván-éji mu lat ság hin tá val és a nép vi se le tes tánc szin te észak ra rö pít ben -
nün ket. De az öröm mel lett ott a „le han go lás” is:

(Kesksuvetants – Tánc, nyár de re kán) 
Tandori De zsõ for dí tá sa

Majd az élet igen lõ, há la adó zá ró köl te mény egy ben a köl tõ bú csú ja is:

(Mida olen armastanud – Sze ret tem a)
Kányádi Sán dor for dí tá sa

Kütyüvilágban élünk. Ta nár és ta nít vány szen ved at tól, hogy mi képp le het át -
ad ni-át ven ni az ér té ke ket. A fi gyel met fel kel tõ és le kö tõ al ko tá sok – íme, egy-egy
vers be mu ta tá sa moz gó ké pes alá fes tés sel – to vább len dít he tik a meg fá radt iro da -
lom ta ní tást. Per sze ne mes tar tal mú ak és anya gú ak elõny ben.

4. Bernard Kangro „ki rán du lá sa” a Du ná tól Te mes vár ra

Az író-köl tõ ké sei, éle té ben utol só ként meg je lent ön élet raj zi írásában6 fel öt lõ
em lé ke it, kép zet tár sí tá sa it köz li Claudio Magris (né me tül, ma gya rul is meg je lent,
el ér he tõ) Du na-köny vé nek ol va sá sa köz ben: 

„Ma se hogy sem va gyok ké pes le csúsz tat ni ezt a zöld köny vet az ágy szé lé rõl
a pad ló ra, egy kis ‘ki uta zást’, ki té rõt esz köz lök a ré gi és új bu da pes ti ba rá tok hoz.
Egy szem pil lan tás alatt itt áll a ma ga ele ven sé gé ben Lauri Kettunen és Árad a Ti -
sza (Ti sza tulvii) cí mû sze rel mes re gé nye, meg je len nek az észt és ma gyar ba rá tok,
de ró luk nem ír Claudio Magris.

A könyv la po kon elõ tû nik Timiºoara, a ré gi ma gyar or szá gi Te mes vár, most ro -
má ni ai vá ros: a dik tá tort el söp rõ föl ke lés ki in du ló pont ja. Mi e lõtt a Du na del ta tor -
ko la tá hoz kö ze led ve be csuk nád a köny vet, egy ré gi tartui egye te mis ta ének cseng
fü led ben:

A vár ban, ne ve Gradesco,
tá vo labb, mint Te mes vár,
élt egy vén fe je de lem, Bibesco,
szer bi ai szür ke hoszpodár...” 

Mé szá ros And rás for dí tá sa
88

2017/5

Mida rohkem pähe tõuseb viin,
seda kaugemale sind viin. …
Nende all su enda ekslev vaim
on kui kohtlane kaim,
kes enesest välja ei leia ust.

Fe jem be száll a pá lin ka,
visz lek an nál tá vo labb ra, …
Lel ked alat ta té ve lyeg,
mint ma ta tó egy ügyû ek,
aj tót ma guk ból nem ta lál va.

Mida olen armastanud: 
merevahtu, kollaseid puulehti,
tähepilgutust leebel augustiööl,
pi ka vihmapäeva madalat taevast,
niiskusest lõhnavat sammalt, … 

Sze ret tem a ten ger taj ték ját, a sár gu ló 
ten ger taj ték ját, a sár gu ló lom bo kat,
au gusz tu si éj ben a csil lag pil lo gá sát,
hosszú, esõs na pok ala csony egét,
a ned ves ség tõl il la to zó mo hát. 



A tartui egye te mi di ák szer ve zet, a Korporatsioon Fraternitas Estica ma is ének -
li ész tül ezt a né met ere de tû éne ket (Josef Vik tor von Scheffel szö ve ge). Aki a
nyelvbicsaklító da locs kát ki tud ja éne kel ni, to vább ihat… Tu do má nyos igény rõl
szó nincs, nyil ván va ló an nem szerb, ha nem ha vas al föl di hoszpodár a fõszereplõ.7

Az iz gal mas vagy nyo masz tó tör té nel mi pil la nat (a vé let len?) ter mé se az
„ingyombingyom”-szerû di ák nyelv tö rõ. Az ész te ket meg kér dez het nénk, a Te mes -
vár ki ej té se is ne héz nek bi zo nyul?

5. El fo gult be fe je zés

Ér de mes Ész tor szág ra (is) fi gyel nünk. A 2017. ja nu ár 1-i hi va ta los szám sza ki
ada tok sze rint az or szág ban 883 707 fõ (68%) az észt anya nyel vû ész tek szá ma.
(Ér de kes, hogy 4000 észt anya nyel vû az orosz nem ze ti ség hez, 2000 meg a finn hez
so rol ja ma gát, to váb bá 24 000 észt nem be szé li sa ját anya nyelv ét.) Egyéb ként észa -
ki nyelv ro ko na ink kal már 1582–1586-ban kö zös ural ko dónk volt Bá tho ry Ist ván
er dé lyi fe je de lem és len gyel ki rály sze mé lyé ben (Livónia). Az észt mû velt ség,
szel le mi erõ, tel je sít mény irán ti tisz te let bõl szer kesz tet tem egy be ezt kis is mer te -
tõt – hoz zá gon dol va a nyelv ro kon sá got is.8 (Ter mé sze te sen nem ta ga dom tö rök sé -
gi szá la in kat, kró ni ká in kat, az At ti la-ha gyo mányt sem: szem be ál lí tás he lyett –
össze egyez te tés.) Ma gyar ba rát sá guk ra csak két pél dát ho zok föl: az ész tek nek,
pon to sab ban az ak ko ri észt ve ze tõk köz ve tí té sé nek kö szön het jük ük-, déd- vagy
nagy apá ink gyor sabb és biz ton sá gos ha za ke rü lé sét az orosz fog ság ból, a Nagy Há -
bo rú után. S ne fe led kez zünk el a lel kes észt kö zép is ko lás ok ról, egye te mis ták ról,
akik 1956–1957-ben röp cé du láz tak a ma gyar ügy mel lett – „ju tal muk” a Gulág lett.

Mé szá ros And rás

JEGY ZE TEK
1. Az Ész tor szág ban szü le tett Bereczki Urmas (1957) történelem–orosz sza kot vég zett az EL TE-n
1981-ben, majd finn mû ve lõ dés tör té né szi ké pe sí tést szer zett, 1999-ben dok to rált ugyan ott; ke ra mi -
kus-ta nul má nyo kat foly ta tott Fi ren zé ben és a Faenza Nem zet kö zi Ke rá mia in té zet ben; mû for dí tó
(Rein Saluri, Ma ri Saat, Jaan Kross, Lennart Me ri, Maimu Berg, Jaan Undusk mû ve i bõl), tol mács és
ide gen ve ze tõ, mû ve lõ dé si dip lo ma ta (Helsinki–Tallinn). A Tal lin ni Ma gyar In té zet ve ze tõ je 16 éven
át (két rész let ben), sza bad fog lal ko zá sú mû vész és köz író; 16 fon to sabb kö zös és egyé ni
kerámiakiállításon sze re pelt (Finn or szág, Észt or szág, Lett or szág, Ma gyar or szág, Szlo vé nia, Egyip tom,
Dá nia); 24 fon to sabb köz le mé nye/ki ad vá nya je lent meg fõ ként ma gyar és észt, va la mint finn, an gol,
svéd nyel ven; az Észt or szá gi Mû vé szek Szö vet sé gé nek, va la mint az Észt or szá gi Ke ra mi ku sok Szö vet -
sé gé nek a tag ja.
2. A há rom e-köny ves le mez: Eesti avastamine. Tekstikogumik varaste ungari-eesti kontaktide ajaloo
juurde. [Észt or szág fel fe de zé se. Szö veg gyûj te mény a ko rai magyar–észt kap cso la tok tör té ne té hez].
Észt nyel ven. Szer kesz tet te Bereczki Urmas. For dí tó Reet Klettenberg. Ba las si Instituudi Tallinna
Ungari Instituut, 2014; The Languages of Smaller Populations: Risks and Possibilities. Lectures from
the Tal linn Conference, 16–17 March 2012 [A ki sebb né pes sé gek nyel vei: koc ká za tok és le he tõ sé gek.
A 2012. már ci us 16–17-i tal lin ni ta nács ko zás elõ adá sai] Észt nyel ven. Szer kesz tet te Bereczki Urmas.
Ba las si Instituudi Tallinna Ungari Instituut, 2015.
Lugemik Fe renc Lisz ti elust ja isiksusest. [Ol va só könyv Liszt Fe renc éle té rõl és sze mé lyi sé gé rõl] Észt
nyel ven. Szer kesz tet te Bereczki Urmas. Ba las si Instituudi Tallinna Ungari Instituut, 2015.
3. Bernard Kangro (1910–1994) ki ma gas ló észt köl tõ, pró za író, iro da lom tör té nész, drá ma író. Tartui
egye te mi di ák, majd ok ta tó; az Arbujad [= jö ven dö lõk, va rázs lók] köl tõi cso por to su lás tag ja; dra ma -
turg a Vanemuine Szín ház ban. 1944-ben a má so dik szov jet meg szál lás elõl a Bal ti-ten ge ren át Své -
dor szág ba me ne kült. (Ek kor mint egy 70 ezer észt kény te len el hagy ni ha zá ját. Az ott hon ma radt ve -
ze tõ ré teg meg halt vagy mun ka tá bor ba ke rült. Az ész tek tel jes vi lág há bo rús em ber vesz te sé ge 300 000
fõ – az egy mil lió-száz ezer bõl.) Kangro pá rat lan iro da lom szer ve zés be kez dett: 43 éven át, az or szág új -
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ész tül:
Lossis nimega Gradesko,
Kaugemal kui Temesvar,
Istus vahva vürst Bibesko,
Serbia hall hospodar...

né me tül:
Auf dem Schloße von Gradesco,
Hinterwärts von Temesvar,
Sass der tapf’re Fürst Bibesco,
Serbiens greiser Hospodar...



ra füg get le ne dé sé ig je len tet te meg a Tulimuld (Ir tás föld) kül or szá gi észt fo lyó ira tot (ele in te 3000, a vé -
gén 900 pél dány ban). Az ál ta la ala pí tott Észt Írók Szö vet ke ze te az 1980-as évek ele jé ig több ere de ti
iro dal mat adott ki, mint a Szov jet meg száll ta Észt or szág. Kangro a köl tõi nyelv meg újí tó ja; gaz dag ter -
mé se 20 ver ses kö tet, 16 re gény, el be szé lés kö tet, drá mák, to váb bá egyéb írás mû vek.
4. Kangro ver se i bõl két gyûj te mény be is for dí tot tak: ti zen két köl te ményt Tandori De zsõ, né gyet Csa -
ná di Im re, ket tõt Ké pes Gé za (1975); il let ve nyol cat Kányádi Sán dor, né gyet Segesdi Mó ni ka. Köl té -
sze té rõl rö vid is mer te tõk ta lál ha tók in: Észt köl tõk. Hu sza dik szá za di észt lí ra. For dí tot ta Ágh Ist ván,
Csa ná di Im re és má sok. Vá lo gat ta, az élet raj zi jegy ze te ket ké szí tet te és a szö veg gon do zást vé gez te
Bereczki Gá bor, Bereczkiné Mai Kiisk, Fe hér vá ri Gyõ zõ. Eu ró pa Könyv ki adó, Bp., 1975. 321–343.;
Ha ran gok halk kon du lá sa. Kellade hellus. Hu sza dik szá za di észt lí ra. I–II. Vá lo gat ta, szer kesz tet te, 
az elõ- és utó szót ír ta, va la mint az élet raj zi jegy ze te ket ké szí tet te Bereczki Gáborné Mai Kiisk.
Minoritates Mundi – Literatura, szer kesz ti Pusztay Já nos. Bernard Kangro ver sei ész tül: I. kö tet:
73–84. ol dal. Mun kás sá gá ról: II. kö tet, há tul: 17–18. ol dal. Szom bat hely, 2000.
5. Ki adá si ada tok:
SEE SININE SIRJENDAV KAUGUS / AZ A  KÉ KEN RA GYO GÓ MESSZE SÉG
Bernard Kangro ridade vahel tuhlates / Bernard Kangro so rai kö zött ku tat va
Kangro luulest inspireeritud raamat, joonistused, heliplaat ja film / Kangro köl té sze te ál tal ih le tett
könyv, raj zok, hang le mez és film.
Koostaja / Szer kesz tet te: Bereczki Urmas
Väljaandja / Ki adó: Kirjastus Lepalind
Vastutav väljaandja / Fe le lõs ki adó: Bereczki Urmas
Ungari–eesti tõlked / Magyar–észt for dí tás: Reet Klettenberg
Eesti–inglise tõlked / Észt–angol for dí tás: La u ra Neill
Keeletoimetaja / Nyel vi szer kesz tõ: Tiiu Kokla
Fotod: Eesti Kirjandusmuuseum / Fény ké pek: Észt Iro dal mi Mú ze um
Illustratsioonid / Ce ru za rajz ok: Virge Jõekalda  / 
Kujundus: Loit Jõekalda / Bo rí tó- és kö tés terv: Loit Jõekalda
Trükikoda / Nyomad: Folger Art
Tal linn, 2016    ISBN 978-9949-81-021-5

SEE SININE SIRJENDAV KAUGUS / AZ A KÉ KEN RA GYO GÓ MESSZE SÉG
Bernard Kangro luuletusi esitavad autor ja Harriet Toompere / Bernard Kangro ver se it elõ ad ja a szer -
zõ és Harriet Toompere
Luuletuste orginaalsalvestus Urmas Bereczki / A ver sek ere de ti hang fel vé te le: Bereczki Urmas
Studiosalvestus Margo Kõlar / Stú dió fel vé tel: Margo Kõlar
Loodushelide salvestus Taavi Tulev, Toivo Tulev (luigelaul) / A ter mé szet han gok rög zí té se: Taavi
Tulev, Toivo Tulev (hattyú ének)
Montaaž ja helikujundus Taavi Tulev / Vá gás, hang mér nö ki mun ka: Taavi Tulev
Kujundus / Le mez terv: Loit Jõekalda
Plaadi on koostanud / A le mezt szer kesz tet te: Bereczki Urmas
ISBN 978-9949-81-022-2

KESKSUVETANTS / TÁNC, NYÁR DE RE KÁN
Etüüdid Bernard Kangro luuletustele / Film ta nul má nyok Bernard Kangro ver se i re
Režissöör, operaator és montaaži režissuur / Ren de zõ, ope ra tõr és vá gó:  Dettre Gá bor
Produtsent ja loominguline nõustaja / Gyár tás ve ze tõ és al ko tói ta nács adó: Bereczki Urmas
Luuletusi esitavad / A ver se ket elõ ad ják: Bernard Kangro, Harriet Toompere
Muusika / Ze ne: Maarja Nuut, Ma ri Kalkun
Bernard Kangro luuletuste salvestus / Bernard Kangro ver se i nek hang fel vé te le: Bereczki Urmas,
1987; Margo Kõlar, 2013–2015
Luuletuste helirežissöör / A ver sek hang fel vé tel ének hang mér nö ke: Taavi Tulev
Helidisain / Hang mér nök: Markus Andreas
Värvimääraja / Szín vá lasz tás: Epp Kubu
Järeltöötlus / Utó mun ká la tok: Pap Le ven te, Andri Allas
Ingliskeelsed subtiitrid / An gol nyel vû fel ira to zás: La u ra Neill
Sponsorid / Tá mo ga tók: KULKA, BFM    ISBN 978-9949-81-023-9
6. Bernard Kangro: A ta va szi ökör fo ga tos mun kák ide jén. Ön élet raj zi esszé fü zér. 1. Jég zaj lás. Na pút,
2001. jú ni us, 45–48. ol dal. Ere de ti cím és ki adá si ada tok: Bernard Kangro: Härjanädalate aegu.
Tsükkel autobiograafilisi esseid. Kuldvillaku kirjastus, Lund, 1994. A világhálón:http://www.napkut.
hu/naput_2001/2001_05/045.htm  Va la mint: Claudio Magris: Danubio. 1986
7. El sõ for rás: http://www.cfe.ee/ Az 1907-ben en ge dé lye zett tartui egye te mi di ák szer ve zet, a Kor-
poratsioon Fraternitas Estica da los könyv ének egyik da rab ja. Hon lap ju kon né me tül is ol vas ha tó, de
ész tül ének lik. Dal la ma né met di ák dal, szö ve ge Josef Vik tor von Scheffeltõl ered.

A di ák dal 2–3. észt vers sza ka:
Mida tegi vürst Bibesco,
Serbia hall hospodar,
Lossis nimega Gradesko, 
Kaugemal kui Temesvar.90

2017/5



Slivovitši jõi Bibesko,
Serbia hall hospodar,
Lossis nimega Gradesko,
Ku ni purjus oli vaar.

A di ák dal 2–3. né met vers sza ka:
Sprich, was tat der Fürst Bibesco,
Serbiens greiser Hospodar.
Auf dem Schloße von Gradesco,
Hinterwärts von Temesvar?

„Sliwowitz” trank Fürst Bibesco,
Serbiens greiser Hospodar.
Auf dem Schloße von Gradesco,
Bis er schwer betrunken war.

Má so dik for rás: http://mek.oszk.hu/08200/08285/html/01.htm 
Kos suth La jos: Ira ta im az emigráczióból. El sõ kö tet. Az 1859-i olasz há bo rú kor sza ka. Bu da pest, 
az Athenaeum R. Tár su lat ki adá sa, 1880. Kos suth Alexandru Ioan Cuza bu ka res ti hoszpodárrá vá -
lasz tá sá ról (1859) ír, s „Bibesco G. (herczeg Brancovano)” né ven em lí ti az egyik hoz zá szó lót. Mai he -
lyes írás sal Gheorghe Bibescu (Brâncoveanu): Gheorghe Bibescunak, Ha vas al föld hoszpodárjának, 
fe je del mé nek (1843—1849) a fia. A csa lád köz vet le nül Constantin Brâncoveanu ha vas al föl di fe je de -
lem tõl szár maz tat ta ma gát.
8. Az észt tu laj don ne vek ki ej té se. A magyar–észt nyelv ro kon ság ról. Össze ál lí tot ta: Mé szá ros And rás.
El len õriz te: Tõnu Kalvet. Bárczi Gé za Ki ej té si Ala pít vány, Bics ke.

mû és világa
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