
H U N G . KOZL. 15. EVF. 1. (34.) SZ. 59—82. L. NOVI S A D — CTJVIDÉK 
1983. MÁRCIUS 

81 

ETO: 929 (035.3) (047.3) 

AZ ELŐÍTÉLETEK BÍRÁLÓJA 

BORI IMRE 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Üjvidék 

Közlésre elfogadva: 1983. február 23. 

Azzal a megállapítással kezdeném*, hogy véleményem szerint a 
szerző, Láncz Irén egy korántsem könnyű feladatot fölöttébb sike-
resen oldott meg ebben a Szarvas Gáborról írott kismonográfiá-
jában. 

Ha jól megnézzük, azt látjuk, hogy maga a téma volt az első-
rangú nehézség, szigorúan vett nyelvészeti kérdésekről kellett ugya-
nis a nagyközönség színvonalát figyelembe vevő módon szólni, mi-
közben arról sem feledkezhetett meg, hogy ezek a nyelvészeti 
kérdések igazán éppen száz esztendővel ezelőtt voltak valóban idő-
szerűek, akkor voltak égető és vitatott, nagy kérdéseket támasztó 
problémák. A szerző szerencsés módon talált rá arra az oly kívá-
natos arany középútra, amely a tudományos értekezés és a leg-
jobb értelemben vett ismeretterjesztés területei között kanyarog. 
Mert nyilvánvalóan egyrészt az volt a feladata, hogy tárgyilagosan 
ismertesse a magyar neológia és ortológia között a múlt század 
második felében kirobbant nagy konfliktusnak a részleteit, hiszen 
Szarvas Gábor tudományos és nyelvművelő munkásságát éppen 
ezekből a részletekből lehet és szükséges összeállítani. Ugyanakkor 
nem kis feladat volt úgy foglalni állást száz esztendő távolából 
ezekben a vitákban, hogy kitessék, valójában egyik tábornak sem 
volt igaza, de az igazság valamelyik részletét mindegyik képviselte. 
Szarvas Gábor tevékenységét is „megértő" bírálatban kellett tehát 
a szerzőnek részesítenie, kritikával és szükséges tudományos fenn-
tartásokkal értelmezni a száz esztendővel ezelőtti nézeteit néhány 
fontos nyelvészeti kérdésben. 

Ilyenformán e kismonográfia írása közben adva volt egy peda-
gógiai-didaktikai feladat, szükséges volt egy nyelvtörténeti megvilá-
gítású pályakép elkészítése, ami egyúttal tudománytörténeti szak-
kérdés is volt. Tudnunk kell közben azt is, nem is egy csapda lesel-
kedett, Szarvas Gáboré is, ellenfeleié is. Láncz Irénnek sikerült tár-

* Elhangzott 1982. nov. 5-én, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Aka-
rnia dísztermében megrendezett könyvbemutatón. 
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gyilagos képet rajzolnia nemcsak a tudós Szarvas Gáborról, hanem 
közvetve a XIX. század második felének nyelvészeti, s a nyelvé-
szeti kérdése'kkel összefonódott politikai elfogultságairól is, nem 
osztozva bennük a kismonográfiája szereplőivel. Láncz Irén Szarvas 
Gábort keményfejű, vallott igazságaihoz konokul ragaszkodó tudós-
nak láttatta, olyannak, aki azonban jobban ragaszkodik a nyelvé-
szeti igazsághoz, a nyelvészeti kérdésekben mutatkozó „objektív 
valósághoz", mint a nemzeti szenvedélyekhez vagy a korszaknak 
nacionalista elfogultságaihoz, amelyek elsősorban Szarvas Gábor el-
lenfeleit jellemezték. Talán a legeklatánsabban a jövevényszavak 
kérdésében elfoglalt álláspontja mutat ja ezt a tárgyilagosságra való 
törekvését a nyelvi jelenségek, főképp a nyelvtörténeti múlt kapcsán. 
Ennek alapján talán még azt az állítást is megkockáztathatnánk, 
hogy Szarvas Gábor volt a nyelvvel kapcsolatos nemzeti előítéletek 
legszenvedélyesebb bírálója a maga korában, s ő volt az, aki ke-
mény kézzel rombolta is ezeket az illúziókat. S tette ezt olyan 
módon, hogy tévedései sem csökkenthetik tudománytörténeti jelen-
tőségét, nézzük akár a nyelvismerőt, nyelvtudóst, akár pedig a 
tüzetes, rettenthetetlen polémikust. 

Láncz Irén kismonográfiája többek között a fent elmondottak 
miatt is a Szarvas Gábor-jubileum legértékesebb hozadéka, megje-
lenését ezért örömmel üdvözölhetjük. 
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