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Bármennyire közhelynek tűnik is, e rövid ismertetőnket* is év-
számokkal kell kezdenünk. Nem az életrajzi adatok ismétlése, fel-
elevenítése végett, hanem egészen másért. Számtalanszor elhang-
zott már közéletünkben olyan megfogalmazású kérdés, hogy az 
1832. és az 1839. esztendő között eltelet adai időszak, Szarvas Gábor 
életének e hét éves szakasza, érdemel-e akkora tiszteletet és meg-
becsülést, mint amekkorát társadalmunk, egy város, egy tarto-
mány, s egy több nemzetiségből ötvözött és közös forradalmi múlt-
ra visszatekintő szocialista közösség tesz ennek érdekében. Nehéz 
volna mérlegelni a kérdések helytállóságát, jogosságát, mert Ada 
szülöttéről alig emlékszik meg néhány lexikon vagy néhány szűk-
szavú mondat a monográfiákban, írásait, nyelvtudományi munkáit, 
nyelvvédő beszédeit pedig csupán a nyelvészek s e diszciplína oda-
adó megszállottjai, búvárai olvassák különféle régi folyóiratokban, 
megsárgult füzetecskékben. De százötven év távlatából nehéz is 
lenne bizonyítani a hét esztendő összhatását, befolyását. Használjuk 
ki azonban az alkalmat, hátha néhány mozzanattal mégis képesek 
leszünk érinteni, mit jelenthetett ez az időszak Szarvas Gábor éle-
tében. Ada, a szülőhely 1836-ban emelkedett mezővárosi rangra, 
ami abban az időben nem kis privilégium volt. Atmoszférája nem-
csak gazdasági életére, hanem kultúrájára, művelődésére, lakosaira 
is kihatott. A település és környéke nyelvének szépsége és tiszta-
sága szinte virágzott, mert később is (és mindmáig) nem egy nyel-
vész, nem egy nyelvjáráskutató, nem egy tudós szólt az Ada vidéki 
élő beszédről és nyelvjárásról. De a magyar nyelv mellett élt és 
hallható volt a más a jkúak kommunikációja is, melyet a gyermek 
Szarvas Gábor a szülői házban eltanult édes anyanyelv mellett ép-
pen olyan egyenértékűnek vélhetett, még ha nem is értette úgy, 
mint a sajátját , mert azt is adaiak, földiek, ismerősök — barátok, 
emberek ajkáról hallotta, felírta és becsülte. Az élet, a nyelv, a 
játszótársakkal való viszony pontosan azokban az években voltak 

* Elhangzott 1982. nov. 5-én, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Aka-
rnia dísztermében megrendezett könyvbemutatón. 
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sorsdöntő hatással a növendékre, amikor a legfogékonyabb a nyelvi 
érzék, és a legéberebben figyel a dolgokra anélkül, hogy figyelmez-
tetés vagy parancsszó kényszere alatt tenné ezt. Ez a hét esz-
tendő építő, formáló ereje az az időszak, ami Szarvas Gábor életébe 
nagyon is beleszól. Ennek köszönhetjük, hogy kitartóan hitt az 
emberben, az ember jogaiban, hitt az anyanyelv és az anyanyelvek 
tisztaságának fontosságában, hitt a nyelv társadalmi szerepében. 
Erről tanúskodik az 1867-ben megírt Magyartalanságok című érte-
kezése, az 1895-ben kiadott Hazafiaskodás a tudományban című 
munkája és a Magyar Nyelvtörténeti Szótár. A Nyelvőr indulásakor 
bevezető cikkében többek között így nyilatkozik: „ . . . akar juk a 
követelményeknek teljesen megfelelő tudományos magyar nyelvtan-
nak összeállítását megkönnyíteni s részben elkészíteni az által, hogy 
anyagot gyűj tünk s a függőben lévő kérdéseket tüzes megvitatás 
által t isztázzuk.. ." A nyelvtörténet, a népnyelv, az irodalmi nyelv 
kérdése s ezek emberközpontúsága tehát mind összefonódik célkitű-
zésében, munkásságában. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg nyelv-
tudósunk hibáiról sem, melyekből nagyon is okulhatunk valarneny-
nyien. Bármennyire is erélyes hangon vitatkozott, s bárkiről is volt 
szó, ha meggyőzték, belátta tévedéseit, Szinnyei József szavaival 
élve egyaránt vállalta a „győző és a meggyőzött" szerepét. A nyelvet 
sikerült neki a tudományosság központjává tenni, az érdeklődés 
központjába helyezni, de úgy, hogy kis és nagy embereket rázott 
fel érdekében, s osztályérdek nélkül a közkincs rangjára emelni, 
megszüntetni azt a hatalmas űrt, amely az egyszerű nép és az ural-
kodó polgárság nyelvhasználatában szinte kezdettől fogva jelen volt. 
Felesége, Herrer Paula írja róla Kapcsos könyvében: „Boldog volt, 
ha kikerülhetett egy frázist, egy társadalmi hazugságot." Magatar-
tása, munkássága bizonyítja ezt a legjobban. Mert a nyelvben soha-
sem a puszta grammatikát, a nyelvi jelek öncélú felsorakoztatását 
látta, hanem érezte emberközpontúságát, társadalmi lényegét. Tud-
ta, hogy nyelvi egyenjogúság nélkül az ember nem boldogulhat, 
hogy minden nép és nemzet anyanyelvének megbecsülése létkérdés 
Harcát, magatartását mondja el helyettünk Láncz Irén könyve, 
amelyre már régóta várunk. 
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