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NYELVÉSZET 

Czeglédi Katalin : 
 

Könyvbemutatók — Könyvkritikák 
 

Ennek a gyűjteménynek a közreadását régóta tervezem. Valamennyi könyvbemutatót, könyvkritikát felkérésre írtam. 
Tekintettel arra, hogy a könyvbemutatókon az érdeklődő közönségnek csak egy kis része szokott jelen lenni, ráadásul a teljes 
mondanivaló az időbeli korlátok miatt sohasem hangozhat el teljes egészében s az írott változat egy része sem érhető el 
nyomtatásban gyakran megjelenés híján, továbbá figyelembe véve azt is, hogy minden esetben részletesen elemeztem az adott 
könyvet vagy nagyobb írást, úgy vélem - a nemes vita kibontakozása a tudomány előrehaladása és nem utolsó sorban egymás 
megbecsülése érdekében is - közzé kell tennem ezeket az anyagokat. Annál is inkább, mert mindezeket a több évtizedes 
kutatásaim és tanulmányaim fényében tettem és teszem mindig a megoldást, az igazat keresve. Meggyőződésem, hogy 
mindannyian tanulhatunk belőle s a tudományt is előre viszi. Abban is biztos vagyok, hogy nemes vita csak akkor alakulhat ki, 
ha a vita résztvevői valamennyien az igazat keresik és tisztelik mások munkáját. Úgy vélem, éppen azzal fejezem ki a 
tiszteletemet, ha felhívom a figyelmet az általam vélt tévedésekre, a jó gondolatokat pedig megerősítem. Tudni kell, hogy az 
alábbiakban bemutatott tanulmányoknak, könyveknek az írói közül a legtöbben az igazat keresték és keresik tisztán és 
őszintén. Ha tévednek, akkor az többnyire nem az igazság megkerülésének a szándékából történik, hanem azért, mert a tudásuk 
nem teljes vagy egyszerűen nem figyelnek fel bizonyos jelenségekre esetleg a tudásuk másik területen jelentős. Ha pedig mégis 
a politikai akaratnak engedett s azok elvárásainak megfelelően alakította ki a tudományos álláspontját, saját maga és a 
tudomány, sőt mások ellen is dolgozott. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a szerzők kutatási területei sem azonosak, ezért 
munkájukkal gyakran nemcsak megerősítik, hanem egyúttal kiegészítik egymást. Azzal a reménnyel bocsájtom útjára e 
gyűjteményes kötetet, hogy egymás megbecsülése jegyében a nemes vitára ösztönzöm a szakembereket, a kedves olvasókat, 
érdeklődőket s ezáltal mi magunk is nemesebbé, tudósabbá válunk, egyúttal a tudomány is fejlődik.  

Két kritika illetőleg bemutató, méltatás anyagát nem tettem bele ebbe a gyűjteménybe, mert mindkettő most van megjelenés 
alatt. Az egyik A magyar-bolgár nyelvviszony, a másik pedig A magyar-mongol nyelvviszony címet viseli. Ez utóbbi nem 
önálló kötetben, hanem Bálint Gábor, A mongol-turáni nyelv című könyv részeként jelenik meg. Az alábbiakban Angela 
Marcantonio, Sz. G. Botalov, Ucsiraltu, Erdélyi István-Ráduly János, Harmatta János, Bálint Gábor, Kazár Lajos, Benkő 
Mihály,1 Róna-Tas András, Boda László, Kelemen András, Gyárfás Ágnes írásairól szólok. 
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   Ezen gyűjtemény terjedelmében e szám mellékletében olvasható. — Mikes Int. Szerk. 
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Almost every book review of the author is collected and published in the Supplement of this issue. 
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1 Benkő Mihály adta át a keleti magyarok családfáját, amelynek a megismeréséhez, értelmezéséhez, feldolgozásához Benkő Mihály írásai 
tájékoztatóul szolgáltak. 


