
Haza és nagyvilág

A JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES, a Phila
delphiában negyedévenkéntmegjelenő ökumenikus fo
lyóirat 1982. évi 3. számában ismertette Nagy Kázmér
Ázsiai teológia felé? cimü tanulmányát, melyet lapunk
1980decemberében közölt. Ezt megelőzően, az 1982.
\. számában Cserháti József püspök tanulmányát Új
lépések az ökumenizmusban ~ tárgyalta a Vigilia 1980.
áprilisi számából.

Az ATHENAEUM HUNGARICUM et ORBIS. a
Brüsszelben megjelenő magyar kulturális tájékoztató
1983. január-februári száma lapunkból átvette Hege
dűs László Budai királykoronázás /309 júniusában ci
mű cikkét (1983. január), az Új NYUGAT pedig Illyés
Gyula Január versét, Hegyi Béla beszélgetését Szabó
Ferenccel és Szirmai Endre A huszadik század végén
című költeményét (Vigilia, 1983. január.)

A KERESZTÉNY KULTÚRA
A MAI HOLLANDIÁBAN
(1983.januári számunk)

Abszurd dolog egy magyar nyelvű cikkben történelmi
személyeket, akik nem voltak "hollandusok", holland
nyelvenemlegetni. Pippijn van Herstal (a franciák Pi
pin de Herstalnak mondják) nem más, mint a "közép
ső" Pippin (687-714), Karel nem más, mint Martell
Károly stb. Szent Bonifác, a németek apostola téritő

működését a frizeknél - akik semmiképp sem a mai
"hollandusok" egyenes elődei - kezdte, és ott is halt
vértanúhalált, de életműve nem Hollandiának szólt,
mint a szerző inszinuálja.

Ostoba dolog azt állitani, hogy a magyar "Németal
föld" kifejezés nemcsak elképesztő tévedés, hanem
egyenesen sértő is. Az igaz, hogy ma - főként a máso
dik világháború következményeként - a "hollandu
sok" (Hollandia a Németalfóld egyik tartománya, a
hollandusok ennek a tartománynak a lakói) nem akar
nak semmiféle közösségetvállalni a németekkel. De az
igazság az, hogy a Németalföld a szó történelmi és
földrajzi értelmében - és ehhez hozzátartozik a mai
Belgium, sőt Franciaország bizonyos északi része is 
Nagy Károly korától ezer éven át a Német-Római
Szent Birodalomhoz tartozott. Maga a nyelvjárás is
míg ki nem fejlődött a flamand, illetve a vele rokon
"holland" nyelv- német nyelvszólás, németül "Nieder
deutsch" (Platt-Deutsch) volt. Ennek a történelmi
ténynekaz összefüggéseként ment át a magyar nyelvbe,
köztudatba a "Németalföld" kifejezés. Nekünk nincs
is más szavunk rá, hiszen "Hollandia" ennek csak egy
részétjelöli. Az a tény tehát, hogy a mai "Neederland"
ot a magyar nyelv "Németalföldnek" nevezi, történel
mileg indokolt és ezzel nem akarja azt mondani, hogy
ez az "alföld" ma német, azaz német állam-, vagy
nyelvterület volna.

Prot: Adriányi Gábor
Königswinter

A LEVÉLTÁRI FORRÁSKIADÁS - AZ EGY
HÁZI LEVÉLTÁRAK. (Szerk. Bán Péter. Ka
posvár, 1981). Ságvári Ágnes, Budapest Fővá
ros Levéltárának főigazgatója indította útjára a
"Levéltári Szekció Füzetei" sorozat első kőtetét.

A kőnyv első része a magyar forráskiadás napi
tükre. A második a magyarországi egyházi le
véltárak életét mutatja be. Kitűnő anyagot ka
punk katolikus, református, evangélikus, unitá
rius, baptista és zsidó levéltárainkról.

Rosdy Pál a magyarországi Római Katolikus
Egyház szervezeti felépítéséről és levéltári intéz
ményeiről számol be. Megtudjuk, hogy három
főegyházmegyében(esztergomi, kalocsai és egri)
egy prímási, két érseki és két főszékesegyházi

káptalani levéltárat tartanak fenn. Az egyház
megyék székhelyein nyolc püspöki és hat székes
egyházi káptalani levéltár is működik, valamint
egy társaskáptalani levéltár Sopronban. A ben
cés, a piarista és a ferences rend szintén kezel
egy-egy levéltárat, így 23 római katolikus szak
levéltár van Magyarországon. Az Országos Ka
tolikus Gyűjteményi Kőzpont szakmai és felü
gyeleti minőségben segíti és el1enőrzi a levéltá
rak munkáját. Beke Margit külőn ír az esztergo
mi Prímási és Főkáptalani Levéltárról. A Prí
mási Levéltárban őrzik többek közt az Arany
bul1a 13l8-as másolatát, az l233-as beregi
egyezményt és az 14l2-es szepesi városok elzálo
gosításának okmányait. Az esztergomi főszé

kesegyházi káptalan közel háromezer Mohács
előtti oklevél1el dicsekedhet, például az 1075-ös
garamszentbenedeki alapítólevéllel is (ll57-es
formájában). Cselényi István a Hajdúdorogi
Görö~ Katolikus PüspőkségLevéltárát mutatja
be. Erdekes anyagot őriz a Máriapócson
1749-1950 kőzt műkődött Szent Bazil rend
rendházi és tartományfőnökségi levéltára.

Kormos László a magyarországi Református
Egyház levéltárait elemzi: a Zsinati Levéltár,
Dunamel1éki Egyházkerület, Dunántúli Ref.
Egyhk., Tiszáninneni Ref. Egyhk. és a Tiszántú
li Ref. Egyhk. gyűjteményeit. Vető Béla az
Evangélikus Országos Levéltár másfél évszáza
dát dolgozza fel. Szász János levéltáros egyházi
intézményeknek, egyesületeknek stb. a magyar
országi Unitárius Egyház Levéltárában gondo
san rendezett iratait tárja elénk. Kiss Emil a
Baptista Levéltárban kalauzol bennünket. Je
lentős a folyóiratgyűjteményük.

Landeszman György főrabbi, a Magyar Zsidó
Levéltár vezetője beszámol az 1495-ös héber
nyelvű oklevélről csakúgy, mint a napjainkban
is folyó kéziratmentő és gyűjtőmunkáról.

Szécsi Józse!


