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„Tisztelt Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! A Hadrovics László alsólendvai szülıházán elhelye-
zett emléktábla avatásakor „Emlékezni és elmélkedni” címmel egykori professzorom tudományos
munkásságának néhány területérıl volt alkalmam beszélni. Mostani rövid megemlékezésem címe ez
lehetne: „Hadrovics László a tanár, a tanító és a barát”. Öt esztendın át részesültem abban a szeren-
csében, hogy Hadrovics professzor úr hallgatója lehettem. Mind irodalomtörténeti, mind nyelvészeti
elıadásait és szemináriumait rendszeres gondolatmenet, szigorú tudományos fegyelem jellemezte.
Nem engedett meg magának kitérıket, de bármely kérdésrıl szívesen beszélgetett velünk órán kívül.
Alaposságot, rendszerezettséget tanulhattunk tıle, s kezdettıl fogva csodáltuk invencióját is. Had-
rovics László mint tanító akkor lépett be életembe, amikor tudományos pályámat az ı ösztönzésére
elkezdtem. Jól emlékszem egykori Dinnye utcai látogatásaimra, amikor egy kávé vagy egy korty ital
mellett beszéltük meg elsı cikkeimet, s késıbb fejezetrıl fejezetre egyetemi doktori, kandidátusi és
akadémiai doktori értekezésemet is. E munka folyamán lett számomra Hadrovics László tanárból
a szó legnemesebb értelmében vett tanítóvá. A munka folyamán alakult át kapcsolatunk barátsággá.
Hadrovics professzorban atyai barátomat tiszteltem, s így ápolom emlékét ma is. Jól emlékezem, hogy
amikor lakáscsere elıtt álltunk, felhívott telefonon és nagyon finoman csak annyit mondott: »Fiam,
ha nincs elég pénzetek, állok rendelkezésetekre.« Számtalan találkozásunkhoz, kölcsönös látogatása-
inkhoz csatlakoztak a köré szervezıdött szláv kruzsok találkozásai és a hajdani izbégi László-napok
kedélyes, igazi baráti társaságban töltött csevapsütései.

Így él bennem ma egykori professzorom emléke: tanáromból tanítóm, tanítómból barátom lett
úgy, hogy mint atyai barát megmaradt tanárnak és tanítónak is.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet nevében köszönetet mondok az Újbuda Önkormányzatnak
a szép emléktábláért. Noha most, forró nyárban zöld lombok alá rejtızik a tábla, de a lombhullató
ısztıl, amikor amúgy is lendületesebben folyik munkánk, újra láthatóvá lesz mindenki számára, aki
erre sétál. Mőveire is így fog az ifjabb nemzedék figyelni, s egyszer majd e munkák is újra »élıvé és
hatóvá« válnak, mihelyt a feledés égetı nyarát felváltja a lombhullató ısz.”
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A szerkesztıség írja: Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy létrejött és elérhetı a vi-
lághálón a Magyar Nyelvtudományi Társaság honlapja: www.mnyt.hu. Titkárságunk e-mail címe:
tarsasag@mnyt.hu.

Nagy L. János írja: „Péter László nyolcvanéves” címő írásom (MNy. 2006: 249–50) megje-
lenése után került a kezembe a Magyar Helikon – Móra Ferenc Kiadó 1981-ben kiadott, KERESZTURY

DEZSİ szerkesztette kötete: „A magyar irodalom képeskönyve”. A 263. lapon szerepel Juhász Gyula
„Anna örök” címő versének fotokópiája. Ennek tanúsága, a költı kézírása szerint lehetett tudni, hogy
a kérdéses befejezı frázis helyesen: „Élsz és uralkodol örökkön, Anna.” (Tehát nem a megszokott
„Élsz és uralkodol örökkön, Amen.”) Minthogy ez a kiadvány tudomásom szerint nem volt 
közismert, helyénvalónak tartom, hogy Péter László egyik legutóbbi közlésében is felhívta a figyelmet
a szövegközlés gyakori tévedésére. Ez a (korábbi) téves közlés különösen a közoktatásban használatos
tankönyvek és szöveggyőjtemények anyagában, évtizedes sorozatos újraközlések révén terjedt el.
Sajnos, magam is helytelenül írtam egyik tanulmányomban, s a tévedés ez év szeptemberében megje-
lenik. Éppen emiatt is fontosnak vélem felhívni a figyelmet a korrekcióra.


