
BÁRCZ I G É zÁRA EM LÉKEZVE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PAPP LÁSZLÓ

Bárczi Géza tudományos munkásságának méltatása helyett emberi és taná-
ri arcképének néhány, valóban csak néhány vonását szeretném ez alkalommal meg-
mutatni. Bárczi Gézát, a tudóst a nagyközönség is jól ismeri A magyar nyelv élet-
rajzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű munkája alapján. Méltó elismerést kapott 1952-ben a Kossuth-díjjal,
most az Állami Díjjal. Itt és most ahhoz is keveset tehetünk hozzá, amit hetvenedik
és hetvenötödik születésnapja alkalmából pályatársai és tanítványai megírtak és el-
mondtak.

Én most egy negyed századdal (vagy inkább 26 évvel) visszapergetem az idő ke-
rekét. 1944 márciusának végén a debreceni egyetemen a XI-es tanteremben tartotta
egyik délutáni óráját. Arra már nem emlékszem, hogy a tőtan volt-e az előadás tár-
gya vagy az igekötők. De arra emlékszem, s bizonyosan tudom, hogy minden hallga-
tója emlékszik rá, aki jelen volt az órán, hogy óra közben nyílt az ajtó, s az egyetem
akkori rektora lépett be egy német vezérkari tiszt társaságában. A németek ugyanis
a keleti főparancsnokságot akarták elhelyezni az egyetem épületében. Bennünk meg-
hűlt a vér, de az egyetem rektorának kijáró tiszteletadás jeléül felálltunk. Bárczi ta-
nár úr félbe sem szakította előadását, csak intett, hogy üljünk le. Folytatta és ren-
des időben fejezte be az órát. Anémet vezérkari tiszt aznap délután nem szemrevé-
telezte a tizenegyes termet.

Előadásai különben mindig lenyűgöző hatással voltak ránk, de különösen sokat
tanultunk a szemináriumokon. Az itt kialakuló vitákból és beszélgetésekből nemcsak
a magyar nyelvtörténet fő vonalai rajzolódtak ki előttünk, hanem itt tanultuk meg
azt is, hogya tudomány művelése nemcsak az igazság keresése, hanem erkölcsi ma-
gatartás is.

Huszonöt évvel ezelőtt - még közlekedés se volt, ma sem tudom hogy csinálta -
csillaghegyi otthonából már március elején megérkezett, s megkezdte előadásait
Debrecenben. Gyalog jártunk ki, haza is, ő is jött velünk gyalog, fázlódott velünk a
fűtetlen egyetemen.

Tanári munkájának szerves része volt az a kötetlen beszélgetés - Thomas
Mann után .szép beszélgetések"-nek nevezem ezeket az alkalmakat -, amelyre az
esti hazamenetel előtt került sor. Hat óra kőrűl kijött a tanári szobájából, a szemi-
náriumban felült egy asztalra, és cigarettafüst mellett beszélt művészetről és iroda-
lomról, francia fogságáról és a pesti nyelvészekről, akik addig számunkra alig voltak
egyebek puszta neveknél. Ezeken a beszélgetéseken nem minden tanítványa, hallga-
tója vett részt. De a szemináriumi kirándulásokon minden hallgatója részt vett.
Ezek a kirándulások igen lényeges színfoltjai voltak egyetemi éveinknek. Ezek a tré-
fából, játékból és komoly vitákból összetevődő alkalmak csak elmélyítették azt az
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emberi kapcsolatot, amely a szemináriumi munka során alakult ki tanár és hallgatói
között.

Számunkra, volt tanítványai számára az országosanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés világszerte elismert tu-
dós mellett elevenen él Bárczi Géza, az ember és a tanár. A tudósra mindig tiszte-
lettel nézünk fel, az embert és a tanárt szeretjük. A szeretet pedig soha el nem fogy.
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