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Carcesus Mártontól Cirill és Metódig
- H. Tóth Imre professzor életútja

Az utóbbi időben sokat járok Szegedre, az Egyetemre.
Szabadidőmben keresem a kapcsolatot a Nagykunságból
származókkal. Úgy tűnik számomra, hogy sok kunsági
értelmiséginek adott otthont ez a város. H. Tóth Imre nyel-
vészprofesszort már régóta számon tartom közöttük. Sze-
retném a Jászkunság Olvasóival is megismertetni Karcag
város díszpolgárát.

— A beszélgetésemet mindig onnan kezdem, hogy hon-
nan származtak? így Öntől is megkérdezem, hogy miért
van a nevében a „H" betű? Mit jelent?

H. Tóth Imre

- Őszintén szólva az elődeimről nem sokat tudok. Az anyakönyvi kivonatokból 1820-ig
tudom az elődeimet visszavezetni. Mindkét ág karcagi család volt. Bár a családi hagyo-
mány szerint a nagyanyai ágon Szerepről származtak be a Szentesiek. így is hívták őket,
hogy Szerepi Szentesi. A H. Tóth-nál a H. Hagymásit jelent, tehát Hagymási Tóth. Vannak
azonban, akik ezt a névszármaztatást nem fogadják el. Amikor a redempció volt, a föld-
váltók között van Hagymási Tóth és H. Tóth is. Hajói emlékszem, a H. Tóth a legutolsó a
sorban és a legkisebb összeggel váltotta meg magát. Ennyit tudok apai ágon. Az anyai
ágról meg még kevesebbet. A családi hagyomány szerint apai ágon gulyások és parasztok,
anyai ágon pedig parasztok, földművesek voltak az elődeim. Az anyai ágról keveset tudok,
mert édesanyám nagyon korán elhalt. Az ő szülei is korán elhaltak. Sem a nagyanyáimat,
sem a nagyapáimat nem ismertem. Az édesanyámat a nagybátyja, Baráth Mihály kőmű-
vesmester építészvállalkozó - akinek a testvére Barát János cukrász és Barát Sándor föld-
műves volt - nevelte fel. Az édesapámék famíliája pék volt. Pék volt a nagybátyám, pék volt
az unokabátyám, pék volt az apám.

- A város melyik részén laktak a rokonok? Az édesapjáék hol laktak?
- A Deák körúton laktak. Deák körút 26 sz. alatt volt az ősi ház. Abban lakott később a

nagybátyám, Lőrinc. Ez egy egyszoba-konyhás, öreg parasztház volt. Ő örökölte meg, mert
ő viselte, gondozta nagyanyámat. Abból 3-4 szobás házat csinált. Sőt, üzlet is volt benne.
Én a Baross utcában születtem. Baross utca 7. sz. alatt. Ez a Zöld bolt és a Pócs iskola között
van. A Pócs iskolába jártam az első három osztályt.

- Kik voltak a tanítói?
- Az első tanítónőm Schwirián Lászlóné. Nagyon kedves tanítónő volt. Aztán tanított

még Tóth Kálmán tanító úr és Faragó Gáborné Jaskouszki Anna. Az iskolaépület — akkor
- szép, modern épületnek számított, nagy tágas termével, nagy ablakaival. A kapu alatt volt
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a száraz bejáró, ahol az ünnepségeket tartottuk. Életem legszebb korszaka a Pócs iskolához
köt. Negyedikbe már fölkerültem a „Csengős Iskolába", azaz a fiúiskolába. Megint sze-
rencsém volt, mert Horváth Árpád keze alá kerültem, aki megtanított számolni.

- Hányba ment gimnáziumba? Ott kik voltak a tanárai?
- 1942-43-ban. Akkor élte a gimnázium a virágkorát. Olyan igazgatója volt, mint Gaál

László tanár úr, aztán olyan latin tanár, mint Schwirián László, aki Eötvös-kollégista volt.
Görög-latin szakos volt. Világirodalmi ismereteket is tanított. Például mikor tanultuk az
Éneis VI. énekét, akkor egész kis költészeti előadást tartott arról, hogy hogyan tükröződik
ez az alvilágkép a költészetben. Nagyon művelt, filozófiában jártas tanár volt. Szerettem
Szabó Jenőt is. Az egyetemen is használtam az általa lediktált középiskolai irodalomel-
méleti jegyzeteimet. A történelmet Csávás István tanította. Nagy hatással volt rám Szász
Béla a sajátos módszerével. Ő egy határozott oktatási irányt képviselt, mert azon az elven
volt, hogy tudjon a hallgató önállóan gondolkozni és önállóan véleményt nyilvánítani. A
latin nyelvet dr. Gaál László igazgató úr tanította, aki nagy felkészültséggel magyarázta a
latin nyelv rejtelmeit és megismertette velünk a római irodalom szépségeit. Tisztelettel em-
lékezem az emberséges Kresznevits Gyula tanár úrra, aki jóindulatúan elnézte matemati-
kai ismereteim gyengéit. Máig is nagy szeretettel és hálával gondolok nagy tudású vallás-
tanáromra, dr. Tóth Kálmánra. Amikor édesanyám meghalt 11 éves voltam. Halála után tel-
jesen összeomlottam. Tóth Kálmán volt az, aki segített lábra állni. Megmagyarázta, hogy
erőfeszítéseket kell tenni, életcélt kell találni. Bízott a képességeimben. Szívesen emlék-
szem Varga József tanár úrra, aki élőnyelvként tanította a latint.

- Kikkel barátkozott?
- Legkedvesebb iskolatársam egy Sarkady János nevű madarasi diák volt. Nálam 5 évvel

idősebb volt, később ókortörténész lett a Debreceni Egyetemen. Jánostól nagyon sokat ta-
nultam. Rendkívüli pedagógiai tehetséggel rendelkezett. Jancsi Babitsról, Bemard Showról,
az ókori irodalomról, filozófusokról, tudósokról sokat beszélt. Verseket írtunk, olvasgattunk
költőket. Jancsi magyarázott, tanított, oktatott. Később én is segítettem öccsének, Sándornak
oroszról költőket lefordítani. János pár éve meghalt. Néhány levelét megőriztem. Készített
Odüsszia első énekéről egy kéziratos kommentárt is.

- Ön már középiskolás korában erre a pályára készült?
- Nem. Nagyon érdekes dolog. A gyerekév mindig meghatározó. A mi tanyánk mellett

volt egy kunhalom, Orgondaszentmiklós az Üllőparton. Azt hallottam, alagút van és kincs
is van ott. Egy falu volt ott régen, a faluban pedig templom. A tanyán a szomszédunkban volt
ott egy öreg paraszt család. Oláh János bácsi is mesélt az egykori faluról. Juliska néni, a
felesége egy emberi koponyatetőből itatta a tyúkokat, ami felkeltette az érdeklődésemet az
itt egykor élt emberek iránt.

Otthon is sok történetet hallottam édesapámtól. Ezeket édesapám esténként elmesélte,
és borzasztóan tetszettek nekem. Mi már az elemiben tanultunk bizonyos történelmi elemi
ismereteket. Tudtuk, hogy Asszonyszállás, Ködszállás, Bocsa, Magyarka a karcagi határban
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feküdt. A gimnáziumban Tőkés tanár úr, - aki kitűnő rajztanár és festő volt - népi kapukat
rajzoltatott velünk méretarányosan. Szász Béla tanár úr ráirányította a figyelmünket Kar-
cag történelmére, mert mindenkinek kellett egy karcagi történetet leírni. Én írtam hármat.
Mások helyett is. Akkor jutott az eszembe, ha elvégezném a magyar-latin-történelem sza-
kot Karcagon maradhatnék. Helytörténész lehetnék. Aztán megszerettem az angolt. A régé-
szet is nagyon vonzott. Ebben is Sarkady Sanyinak — aki most Sopronban élő költő - volt
érdeme, mert kezembe adta László Gyulának a honfoglaló magyarokról írt könyvét. Mikor
nyolcadikos voltam, jött egy úr Debrecenből és mondta, hogy meghirdették a régész szakot
meg a muzeológus képzést, de csak Pesten van. Olyan, hogy egy karcagi bejusson Pestre
elképzelhetetlen. Válasszak mást. Akkor választottam a latin-magyar szakot, de a latint is
megszüntették. így nem kerültem felvételre. Egyszer kaptam egy értesítést, hogy a szegedi
egyetemre orosz szakost keresnek. Én orosz irodalomból ismertein Tolsztojt, Puskint, Dosz-
tojevszkijt. A Bűn és bűnhődést még gyerekkoromban elolvastam, de a nyelvről fogalmam
sem volt. A tanáraim azt tanácsolták menjek el a fölvételi vizsgára. Elmentem. Volt iskola-
társam, Mile Ilonka már tanult oroszul. Később ő lett a feleségem. O ideadta az orosz köny-
vét, de hiába néztem, nem ismertem a betűket. A felvételi vizsgán szerencsém volt, mert
Dosztojevszkijről kérdeztek, meg a legutóbbi olvasmányélményemről. 1950-ben fölvettek
a szegedi egyetemre. Megtanultuk az orosz nyelvet, meg sok egyebet: magyart, irodalom-
elméletet, világirodalmat, történelmet stb. Harmadéves koromban jött egy hölgy Kazány-
ból, M. A. Martyjanova, aki a karcagi származású Juhász Józsefnek a tanára volt. Őnála na-
gyon megszerettem az ószlávot. Akkor elhatároztam nem megyek már más szakra, csak ma-
radok az ószláv mellett. így lettem aztán ószlávos. Ószlávból írtam a szakdolgozatot. Németh
Gyula javasolt aspirantúrára, de úgy alakult a sorsom, hogy elmentem tanítani. Először Du-
naföldvárra, aztán Karcagra jöttem, majd Jászberénybe kerültem a felsőfokú tanítókép-
zőbe. 1960-ban aspiráns lettem, majd a szegedi egyetemre jöttem 1961-ben. Azóta itt vagyok.

- Kik segítették a pályája kezdetén? Kikkel került kapcsolatba?
- 1957-ben kikerültem Moszkvába, ahol az egyetemen nyelvészeti előadásokat hallgat-

tam. Elmentem Leningrádba is, ahol volt egy idős nyelvtörténész, Mária Szokolova. Enge-
délyt kértem tőle, hogy látogathassam az előadását. Levizsgáztatott, majd 10 napig jártam
az óráira. Attól fogva élete végéig - 1967-ben halt meg - leveleztünk egymással. Küldött egy
dedikált példányt az általa írt nyelvtörténetből. Megrendelte és eljuttatta hozzám az orosz
etimológiai szótár új kiadását, az orosz nyelvtudomány bibliográfiáját. Nagyon sokat segí-
tett Juhász József, a karcagi származású nyelvész, aki iskolatársam, tanáron, majd tanszék-
vezetőm lett. Király Péter nyelvész szintén karcagi származék.

- Ki volt az aspiránsvezetője? Milyen témákkal foglalkozott eleinte?
- Kniezsa István akadémikus lett az aspiránsvezetőm, majd az ő halála után Hadrovics

László akadémikus lett az aspiránsvezetőm. Az ő vezetése alatt került sor a Pszkovi Króni-
kák főnévragozási rendszere című disszertációm megvédésére. Még aspiránsként ledokto-
ráltam. 1963-ban védtem meg A Múzeumi evangélium című bölcsészdoktori értekezése-
met Kniezsa István és Baleczky Emil bírálata alapján. Doktori értekezésem nyomtatásban
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is megjelent. Baleczky Emil szerint Magyarországon magyar szerzőtől ez volt az első ilyen
tárgyú doktori értekezés. A nyelvemlék-feldolgozásban, - ami értekezésem tárgya volt, ked-
ves témám lett-V. Koleszov professzorral közösen egy sorozatot kezdtünk el: 10-15 kis
terjedelmű XI-XII. századi kódex-töredéket publikáltunk betűhű kiadásban, fotókópiában.
Ez akkor új dolognak számított Magyarországon. Én is közreadtam néhány XI-XII. századi
keleti szláv szerkesztésű nyelvemléket fotókópiában és nyomtatott szöveggel. Ezek összeg-
zéseként készült el Az óbolgár (ószláv) nyelv orosz szerkesztése a XI-XII. században című
disszertációm a nyelvtudományok doktora tudományos fokozat elnyerésére. A disszertációt
1985-ben védtem meg. Az értekezést a Bolgár Tudományos Akadémia adta ki 1985-ben.

- Mikor váltott témát? Mióta foglalkozik Cirillel és Metóddal?
- 1985-ben kezdtem el a szláv írásbeliség megalkotóinak életével foglalkozni. Ez úgy

alakult, hogy az óráimra készülve mindig óravázlatot írtam, amelyek máig is megvannak.
Felkínáltam a Magvető kiadónak a Gyorsuló Idők sorozatába. Megjelentették. Magyarul
három kiadást ért meg, bolgár nyelven kettőt. Magyar nyelven én írtam róluk az első élet-
rajzot.

- És hogyan bukkant Carceus (Karcag) Mártonra?
- Beiratkoztam latin nyelv szakra is az egyetemen. Mondja egyszer nekem Varga tanár

úr, hogy tudod-e, hogy volt egy diák itt Karcagon, aki az 1600-as években élt. Lesz az isko-
lának egyszer egy jubileuma. Jó lenne, ha megírnád az életrajzát. Kutatni kezdtem a forrá-
sokban. Először megnéztem a Szinnyei magyar írókról írt lexikonét. Rájöttem, hogy meg
kell szerezni Carceusnak a műveit. Beszereztem minden művét. Elutaztam Leidenbe az
egyetemre. Voltam Groningenben azon az egyetemen, ahol Carceus tanult, megnéztem a
series studiosorumban (tanulói névjegyzékben) az aláírásokat. Beszéltem kollegákkal, külö-
nösen egy Posztma Ferenc nevű holland úrral. Tőle értékes információkat kaptam. Sokat
segített dr. Kótay Pál marosvásárhelyi professzor úr is.

Először egy kis cikket írtam a Jászkunságba, ami Tóth László név alatt jelent meg. Az-
után sikerült az Orvosi Hetilapban elhelyezni egy írást, amely orvosi szempontból mutatta
be Carceus munkásságát a korabeli orvostudomány szemszögéből. A karcagi művelődés-
történeti könyvben pedig egy népszerűsítő cikket írtam erről a 17. században a Nagykun-
ságban született ifjúról.

- Mit tudhatunk róla?
- 26 éves korában iratkozott be a leideni egyetemre, ahol a holland társai 10 évvel fia-

talabbak voltak. A tanára volt Silvius De la Boé nevű professzor. Ő fedezte fel a tuberkuló-
zist. Úgy tudjuk, hogy megkedvelte és anyagilag is támogatta ezt a szegény magyar diákot.
Carceus 1672-ben doktorált, de ekkor már a professzora nem élt. Az orvosi-kémia irány-
zatot népszerűsítette egy kézikönyvében, amely nyolc kiadást ért meg. Valószínűleg 1673-ban
pestis áldozata lett. Karcag és a magyar tudomány büszke lehet erre az emberre. Carceus
Márton tanulmányai befejezése után soha nem járt Magyarországon, mégis hozzájárult a
magyar orvostudomány fejlesztéséhez.
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- Óhatatlan, hogy karcagi révén meg ne kérdezzem, hogy Önt soha nem érdekelte a kun
nyelv?

- Nem sokat tudtam a kunok nyelvéről. Miután Németh Gyulával összeismerkedtem, ő
turkológust akart csinálni belőlem. Megvan még a levelezése. A csuvas nyelv - ami a
bolgár-török nyelvnek az előde volt - tanulására biztatott, de én akkor már nem akartam
csuvasul tanulni. Úgy gondoltam egy szlavistát nem érdekelheti a kunok története. Téved-
tem. Az óoroszok igen gazdag és sokoldalú kapcsolatban álltak kun őseinkkel: harcoltak
egymás ellen, szövetségesekké lettek és házassági kapcsolatra léptek egymással. Az orosz
etnogenezisben a kun népnek is nagy szerepe volt. Ugyanezt mondhatjuk el a bolgár szlá-
vokról is.

Később Németh Gyula talált egy kiváló tanítványt a karcagi Mándoky Kongur István
személyében. A sorsnak egy különös fintora, hogy aztán Németh Gyula unokája nálam szak-
dolgozott, sőt a férje is nálam szakdolgozott ószlávból és nálam doktorált.

- Ki ez az unoka?
- Hernádi Zsófia. A férjét Berta Árpádnak hívták, kiváló nyelvész volt. Meghalt pár éve.

0 elvégezte a turkológiát is. Róna-Tas András professzornál kandidált és doktorált. Én a
legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlékszem Árpádra.

- Na és hogyan került a képbe Új Péter?
- Szűcs Sándort Péter Lászlón keresztül ismertem meg. Amikor egyszer a Horváth Ferenc

utcai Dékány-házba — mert akkor ott volt a múzeum - mentem, egy kopaszodó úri ember
fogadott, Szűcs Sándor. Aztán sokat jártam oda a múzeumba lyukas óráimon. Volt is egy ilyen
dedikációja Sándor bácsinak, hogy Imrének múzeumi beszélgetésünk emlékére. Szűcs Sándor
azt mondta: - Ide figyelj Imre! Foglalkozz Karcag történelmével! Foglalkozz Új Péterrel!
- Mondom, az már nem megy, nem vagyok történész, én ószláwal szeretnék foglalkozni.
De mégis megkérdeztem, ki az az Új Péter? - Nem hallottad? - Hallottam róla, itt született,
költő volt.

- Szűcs Sándorral miről beszélgettek még?
- Karcag történetéről. Szűcs Sándor mesélt az élményeiről. Elbeszélte, mikor együtt járták

Györfry Istvánnal a karcagi tanyavilágot, láttákjobbára nagyon szegényen éltek a paraszt-
emberek. A gyereknek egy ruhája volt, meg egypár cipője. Iskolába egyik nap egyik járt,
a másik nap a másik. Azt meg is írja Szűcs Sándor az egyik könyvében, hogy a csendőrök
elkapták őket, mint izgatókat. Igaz, hogy aztán Sándor bácsit is zaklatták. Tudós embernek
a sorsa volt ez. Tulajdonképpen én hallgattam őt, ő pedig beszélt. Mikor elkerültem Karcag-
ról egy pár könyvét megszereztem, dedikáltattam.

- Nem leveleztek sose?
- Nem. Levelezni Gál Lászlóval leveleztem. Németh Gyulától maradt néhány levelem.

Meg vannak a nyelvészek: Hadrovics, Szokolova, Király Péter és Juhász József levelei is.
Már gondolkoztam rajta, hogy hová adjam, hol lenne a legmegfelelőbb helyük.
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- Munkája a Szegedi Egyetem Szlavisztikai Tanszékéhez kötötte egy életen át. Úgy tudom
szerepe volt az Intézet megalakításában. Hogy volt ez?

- 1948-ig jól működő Szláv Tanszék volt az egyetemen. Később átszervezték Orosz In-
tézetté. A rendszerváltás körül, kialakult az a vélemény, hogy bővíteni kellene a tanszéket
Szláv Intézetté. Kezdeményezésemmel létrehoztuk a bolgár lektorátust, majd a Szláv Inté-
zetet orosz, bolgár, ukrán és szerb szakkal. Terveztük a cseh szak beindítását is. Engem
kértek fel a vezetésére. A tanszéket három évig, 60 éves koromig irányítottam.

- Munkásságát elismerték-e?
- Külföldi viszonzás volt: a Bolgár Tudományos Akadémia külföldi tagja lettem. Aztán

a Szófiai Egyetem, majd a Sumeni Egyetem díszdoktora lettem. Amiért a leghálásabb va-
gyok az a Cirill és Metód-rend, amelyek életrajzának megírásáért kaptam.

- Itthoni elismerés?
- Amire nagyon büszke vagyok: 2003-ban Karcag díszpolgára lettem. 2006-ban meg-

kaptam a Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriumának díját.

Utólagos gratulációmmal befejeztük a beszélgetést és, azzal az ígérettel a tarsolyomban
távoztam, hogy H. Tóth Imre ír egy tanulmányt Gaál Lászlóról, egykori tanáráról, én pedig
megjelentetem a Jászkunságban. Az ígéretet mindketten betartottuk. így most együtt jelen-
het meg a két írás.

Őrsi Julianna
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