
Szerkesztői bevezetés 

A magyar nyelvtudománynak van törleszteni valója Laziczius Gyula 
iránt. Emlékkönyvünk szerény nyitány lehet ehhez születése nyolcvanadik 
évfordulóján, de egyben ösztönzés is munkásságának objektív értékelésére, 
és beillesztésére a nyelvészet általános fejlődéstörténetébe. 

Fulmináns elme volt, aki izzásba-forrongásba hozta maga körül a lég
kört s ezért személye a magyar tudománytörténet egyik legellentmondásosabb 
alakjának tűnhet, aki vagy vonzotta vagy taszította a körülötte lévőket: 
voltak föltétlen hívei és meggyőződéses ellenfelei, de az utóbbiak is respektál
ták káprázatos elméleti felkészültségét, gondolkodásának kérlelhetetlen logi
káját, elegáns és félelmetes vitakészségét. Nem csoda hát, hogy egész életét 
az éles kritikai hajlam, a heves viták sorozata jellemzi. Ám e robbanékony 
közegben maradandót alkot, rangot, színvonalat képvisel a magyar tudo
mányban, amely Laziczius révén kapcsolódik a nyelvészet európai élvonalá
hoz. Laziczius Gyula hosszú időn át egyetlen képviselője a nemzetközi nyel
vészet akkor leghaladóbb irányának, a klasszikus fonológiai iskolának, majd 
a bühleri nyelvszemlélet hazai adaptálására vállalkozik. De nem puszta köz
vetítő: módosítja, következetesebben végiggondolja és a hazai viszonyokra 
a gyakorlatban is alkalmazza ezeket az új elméleteket. 

Váratlanul, teljes tudományos vértezetben, kész nyelvészként tűnik föl 
a hazai szakóletben kezdeményező és polémikus Írásaival. Tudományos pályája 
alig másfél évtizedig ível fölfelé, professzori működése pedig mindössze tíz 
esztendőre tehető. Tragikus fordulat életében, hogy ugyanohyan hirtelenséggel 
kényszerül visszavonulni az egyetemi élettől és a tudománytól, mint amilyen 
váratlanul berobbant oda. Méltatlan és igazságtalan belső száműzetésben 
kell ezután élnie haláláig. Nem csoda, ha ilyen körülmények között alig volt 
tanítványa (s aki volt, abból sem mind lett nyelvész), hiszen ehhez az idő 
szűkre méretett, de ő maga is tudatosan korlátozta közvetlen tanítványi körét. 
Közismert, hogy a szemináriumain való részvételt előzetes tanári engedély
hez kötötte, amivel nem bánt bőkezűen, s hogy a magas mérce és hűvösen 
elzárkózó természete általában nem gyakorolt vonzó hatást a hallgatókra. 
Igazi lényét így csak keveseknek sikerült közelről megismerniük. 

Működését végleges elszigetelődése ellenére sem nevezhetjük hatás
talannak, s a kedvezőtlen körülmények ellenére sem beszélhetünk Laziczius 
visszhangtalanságáról vagy kudarcáról, ahogyan erre régebben kísérlet tör
tént. Közhely, hogy a torzó nem föltétlenül kudarc, Laziczius életműve 
befejezetlenségével is klasszikus egész, amely hatással volt a nyelvészet ala
kulására: szűkebb körű tanítványain kívül munkái is toboroztak híveket s 
ekkép a közvetett és közvetlen tanítványok révén kialakult egy szellemileg 
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homogén kör Laziczius Gyula körül. A haladó, igényes, a tudományok álta
lános fejlődésével lépést tartani kívánó nyelvészek számára Laziczius munkás
sága nemcsak forrás, hanem jelkép is, a következetességnek, a gondolati tisz
taságnak, az igényességnek a szimbóluma. 

Folyóiratunk emlókszáma a lazicziusi gondolat folyamatosságát is 
óhajtja példázni: közleményeink néhány cikket nem számítva — felkérésre 
készültek és általában valamilyen módon csatlakoznak Laziczius Gyula mun
kásságához. Ezzel egyrészt Laziczius művének sokoldalúságát dokumentálják, 
másrészt azt, hogy gondolatai néhány évtized távolából is megtermékenyítik 
korunk nyelvészetét: megerősítésre, továbbfejlesztésre vagy éppen ellent
mondásra ösztönöznek. Közleményeink írói közül nem mindenki egyformán 
híve Lazicziusnak, s ez olykor nemcsak a nyelvről kifejtett nézetekben vagy 
az alkalmazott módszerekben nyilvánul meg, hanem bizonyos szubjektív 
véleményekben is. Természetesen nem teljes a tisztelőknek, tanítványoknak 
valamint egy-két régi barátnak ez az együttese, amelyet folyóiratunk össze
verbuvált. De a körkép sem az, amely az it t közölt cikkekből Laziczius Gyu
lával kapcsolatban kibontakozik. Előszavunkat ezért két sürgető feladat 
hangsúlyozásával zárjuk: igen nagy szükség volna a Laziczius életművét 
feldolgozó és bemutató monográfiára valamint publikálatlan és nehezen hozzá
férhető munkáinak új (ill. csak idegen nyelven megjelent tanulmányainak 
magyar nyelvű) kiadására. 
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