
Laziczius Gyula 
„Minden tudományos írás, ha csak 

nem érint egészen szúz területet, 
többé-kevésbbé [ !] vitajellegű. Ahol 
járt már egyszer valaki, ott mindig 
van vélemény, amelyhez minden ott 
járónak állást kell foglalni valami
képen [ !], és ha csak nem feltétlen 
csatlakozásról van szó, a vita elke
rülhetetlen." 

„Szerintem a tudományokban nincs 
támadás, csak elgondolások, elméle
tek vannak, érvek és bizonyítékok, 
s akinek a tromfja erősebb, annak 
van igaza." 

Laziczius 

Egy olyan ember életútjának a rövid felvázolását kísérelem meg ebben 
az írásban, akinek a tudományos hitvallását tömörebben és egyértelműbben 
jómagam sem tudnám megfogalmazni, mint ahogyan ez a mottóul választott 
sorokban olvasható. A tudományos igazságok végső győzelmébe vetett meg
ingathatatlan hit, a nyelvi tények mélységes tisztelete, a tekintólytisztelet 
nyomasztó hatása folytán kialakult és igen sokszor évtizedekig ható tévesz
mék, áligazságok elleni könyörtelen harc mind-mind ebből a hitvallásból 
fakadt, illetőleg segítette az azokban lefektetett elvek valóra válását. 

Az it t következő rövid életrajzi vázlatból elsősorban azokat a mozzana
tokat emelem ki s tárgyalom részletesebben, amelyek kevésbé, vagy egyáltalán 
nem ismertek, megismerésük talán egy-egy fontosabb mozzanattal hozzájárul 
a valódi Laziczius-portré végső kialakításához. 

Laziczius Gyula 1896 augusztus 18-án született Újpesten jómódú polgári — 
művészi családból. Az ősök — a családi krónika szerint — Lengyelországból 
származtak. Ennek a családi kórnikának a hatása alatt Laziczius maga is 
foglalkozott a család eredetével. Kutatásai eredményeit ,,Báthori István 
lengyel történetírója" című cikkében publikálta. (Magyar Könyvszemle 
35: 67 — 72). Eszerint: Joannes Lasitius (lengyelül Lasicki) református teológus, 
lengyel arisztokrata ifjak praeceptora különböző európai egyetemeken (Heidel
berg, Altdorf, Strassburg, Wittenberg, Lipcse, Basel, Milánó, Pádua, Párizs, 
Brüsszel, Prága) végezte tanulmányait. Báthori Istvánnak lengyel királlyá 
való választása után, annak követe lett a berlini választófejedelemnél (i.h. 67). 

A XVI. század második felében Trencsén vármegye kuriális családjainak 
egyikeként jegyzik fel a nevet. A név a XIX. század első feléig megtalálható 
a magyarországi nemesi családok nemzedéki rendjét magába foglaló tábláza
tokon (NAGY I., Magyarország családjai czímerekkel és nemzedékrendi táb
lákkal 5 : 74). Csak érdekességként jegyzem meg, hogy Laziczius — később 
bemutatandó haladó polgári nézetei és magatartása ellenére — német nyelvű 
publikációi szerzőjeként mindig szerpeltette a nemesi származására utaló 
,,von"-t. 

Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Középiskolai 
évei alatt nagy hatással volt rá magyartanára, Babits Mihály, akinek a hatása 
alól élete végéig nem tudott , de nem is akart szabadulni. Irodalmi érdeklődése 
ettől a találkozástól számítódik. A középiskolai tanulmányok utolsó évében 
az iskolai önképzőkör elnöke, a tanárelnök pedig maga Babits Mihály volt 
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(Laziczius Ákos szóbeli közlése; a továbbiakban L. Á.). A másik tanára Viski 
Károly volt, aki Laziczius életének későbbi alakulásában jelentős szerephez 
jutott. 

1914. júniusában érettségizett „jó" eredménnyel. Ugyanazon év szep
temberében kezdte meg egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi Karán m a g y a r — n é m e t szakos tanár
jelöltként. A közben kitört első világháború miatt meg kellett szakítania 
egyetemi tanulmányait. 1915. május 15-től 1918. november 20-ig katona, 
majd orosz hadifogoly. Orosz hadifogságát arra használta fel, hogy tökélete
sen megtanult oroszul. Hadifogsága idején kezdett megismerkedni a XIX. 
század haladó orosz irodalmával és vezető esztétikusainak írásaival. Az i t t 
felkeltett irodalmi érdeklődós hazatérése után is folytatódott és egyre foko
zódott. 

Különösen nagy hatással volt rá Belinszkijjel való megismerkedése és 
müveinek tüzetes tanulmányozása. Belinszkij írásai hívták fel a figyelmét 
a hegeli tanokra, amiket a fiatal tanárjelölt a szikkadt föld szárazságának 
a mohóságával szívott magába. Ezeket a tanulmányokat később is folytatta. 
A belinszkiji — hegeli hatás egy életre meghatározta tudományos szemléletét. 
Nemcsak egy egyetemi doktori disszertáció született ebből (Belinszkij és 
Hegel. Pécs 1929), hanem a dialektikus szemlélet egy igen markáns ós egyér
telmű tudósarcéi kirajzolódásához is meghatározó vonásokkal járult hozzá. 

Betegsége, illetőleg hadirokkantsága miatt 1918-ban hazaengedték a 
hadifogságból. Hazatérése után azonnal hozzákezdett egyetemi tanulmányai
nak folytatásához, illetőleg befejezéséhez. 1918-ban te t t tanári alapvizsgát 
„dicséretes", majd 1919-ben szakvizsgát „megfelelő" eredménnyel. 1920. 
november 22-én szerzett magyar—német szakos középiskolai tanári oklevelet. 

Még tanári oklevelének a megszerzése előtt, a proletárdiktatúra alatt, 
1919 május 29-én kinevezték középiskolai rendes tanárrá (az akkori termi
nológia szerint „középiskolai tanító"-vá) és a Közoktatási Népbiztosság szol
gálattételre a VII. kerületi István úti állami főgimnáziumba osztotta be. 
A diploma nélküli tanárjelölt rendes tanárrá való kinevezésében fontos szere
pet játszott a már említett, volt ranára, Viski Károly, aki a proletárdiktatúra 
alatt a Közoktatásügyi Népbiztosság személyügyi referense volt (100127/1919. 
V. Közokt. Népbizt: ad 31715/1932/ V. VKM). A kinevezési ügyirat pro domo-
jában ez olvasható: „Hadviselt, orosz fogságban volt. Szakv. értesítőjét 
bemutatta. Szaksz. tag. — A legújabb irod. irányok kiváló ismerője és értel
mezője. Viski"). A diploma nélküli kinevezést a Hadviselt Tanárok Országos 
Szövetségének az ajánlása is elősegítette, amely szerint: „rendes tanárrá való 
kinevezését ajánljuk lehetőleg a VI. főreálhoz, mivel magy—nóm. szakos 
tanárban nagy hiány van. 1919. május 23. Volenszky, a szövetség t i tkára." 
(ad 100127/1919. IV/1. Közokt. Népbizt.) 

Az említett okirat mellékleteiből, pontosabban az ahhoz csatolt saját-
kezűleg írt kérvényéből értesülünk arról, hogy azért sürgette a kinevezést 
lehetőleg a fővárosba, legfeljebb annak közvetlen környékén levő bármelyik 
középiskolába, mivel apja akkor beteg volt, és támogatása céljából a fővárost 
nemigen hagyhatta volna el. Hogy a háború ós az azt követő forradalmak 
folytán a család anyagi helyzete lényegesen megromlott, arról az a tény is 
tanúskodik, hogy a tanárrá történő kinevezés előtt, már 1919 májusában és 
júniusában is tanítást vállalt a VI. kerületi Bulyovszky utcai állami főreálban 
(103929/1919. V. VKM). 
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A proletárdiktatúra alatti szereplése tragikus fordulatot adott további 
életútjának. A proletárdiktatúra bukása után kinevezését — ugyanúgy, mint 
valamennyi tanári kinevezést, amit a proletárdiktatúra alatt foganatosí
tot tak — a hatalomra jutot t fehérterror kultuszkormányzata 1919. augusz
tusában érvénytelenítette, és az 1920. június 17-én kelt fegyelmi határozattal 
a Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium egy életre elzárta 
a tanári munkától. 

A legszigorúbb fegyelmi határozat indoklását érdemes elolvasni: ,,A 
tanár úr ellen a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartásának igazolására 
illetékes tanári testület erre vonatkozó határozatának és javaslatának figye
lembevételével elrendelt és lefolytatott fegyelmi vizsgálat során beigazolást 
nyert, hogy egy átképző tanfolyam előadója volt, az intézeti iskolavezetőnek 
[Viski Károly, aki a proletárdiktatúra alatt a népbiztossági személyügyi 
referensi funkció mellett ennek az iskolának az igazgatója is volt] teljes elis
merését vívta ki. 

Ennek alapján Önt, aki azóta nem is jelentkezett szolgálatra, újabb 
beosztásra alkalmasnak nem tartom. Budapest, 1920. évi július hó 17-én 
Haller s.k." (OL, 3. 108948/1920). 

Talán nem felesleges egy kicsit elidőzni ennél a fegyelmi határozatnál, 
illetőleg indokolásánál. Laziczius tizenharmadmagával szerepel ugyanazon 
az ügyiraton, mint fegyelmivel sújtott pedagógus. Mind a tizenkét másik 
fegyelmi határozattal megbélyegzett kolllégájának „súlyosabb bűnei " voltak, 
mint Lazicziusnak. Egy vidéki tanárnak a fegyelmi határozata, illetőleg annak 
indoklása: ,,. . . viselkedése állandóan nemzet-vallás ellenes [!] volt, tanári 
kötelességét soha sem teljesítette, hanem állandóan izgatott. A z a l a e g e r 
s z e g i törvényszék egy évi hat hónapi börtönre ítélte. — Minthogy ezek 
alapján megállapítható, hogy tanár úr a fennálló állami és társadalmi rendet, 
az állam épségét veszélyeztető törvénytelen és erőszakos eszközökkel dolgozó, 
úgynevezett proletárdiktatúrát tettlegesen és erkölcsileg is támogatta . . . 
I I I . fokú fegyelmi büntetésre, állásvesztésre ítélem azzal, hogy . . . 6 évig 
semminemű más intézetben nem taní that" (uo.). Talán még egy, egy másik 
tanár ellen hozott határozat indoklása: ,,. . . bűnlajstroma két lapot kitölt, 
benne az alispán és rendőrkapitány tettleges bántalmazása, a proletárok fel
fegyverzése is szerepel, direktóriumi tag a budapesti katonai főreálban . . . " 
Ugyancsak I I I . fokú fegyelmi büntetést kapott, 6 évre elzárták a tanítástól 
(uo.) 

Laziczius „vétke" az volt tehát, hogy e l ő a d á s t t a r t o t t a 
proletárdiktatúra átképző tanfolyamán, és ez az előadás igen nagy sikerű volt. 
Mint egy későbbi írásból kiderül, nem valami „bolsevik propaganda"-előadás
ról van szó, hanem i r o d a l m i r ó l . Volt tanára, Viski Károly L932. március 
8-án kelt „igazoló írásából": „Kívánságára szívesen elismerem, h o g y . . . 
1919 nyarán Újpesten tar tot t tanítói [értsd: tanári] tanfolyamon, amelynek 
adminisztrálására én rendeltem ki, Kolléga úr az ón felkérésemre tar to t t 
előadást a m o d e r n i r o d a l m i i r á n y o k r ó l [eredeti kiemelés]; — 
továbbá azt is, hogy a budapesti István-úti áll. főgimnáziumhoz az ón hívá
somra és ajánlásomra osztották be szolgálatra. 

Mindkét alkalommal indítékom az volt, hogy mind az újpesti áll. gim
náziumban volt kiváló taítványomat jól ismervén, Kolléga urat nagyra be
csültem s meg voltam győződve arról, hogy tapintatos, megfontolt egyénisé
gével . . . a magyar tanügy érdekeinek minden tekintetben kifogástalanul 
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lesz szolgálatára. E feltevésemben nem is csalódtam" (ad 29216/1932. VKM, 
V.sz.). 

A rendkívül súlyos kimenetelű fegyelmi vizsgálat értékeléséhez még azt 
is meg kell jegyeznem, hogy a fegyelmi határozatot t á v o l l é t é b e n , 
m e g h a l l g a t á s a n é l k ü l hozták. Ez ugyanabból az iratból egyértel
műen kiderül: ,,A fegyelmi bizottság . . . határozatát Laziczius Gyula meg
hallgatása nélkül hozta meg . . . " (uo.). Ugyanennek az ügyiratnak egy másik 
pontjában megtalálható a magyarázat is arra, hogy miért nem jelenhetett 
meg Laziczius a fegyelmi tárgyaláson. A fegyelmi tárgyalásra hívó idózőlevólen 
ez a címzés állott: „Laziczius Gyula, tanár, Budapest". Egy későbbi ügyirat 
expresiss verbis igazolja, hogy ,,a fegyelmi ; vizsgálatra szóló meghívása hely
telen címzés következtében nem került kezeihez." (ad. 31715/1932/V. VKM sz). 

Laziczius — ha nem is jelent meg fegyelmi ügyének tárgyalásán — 
nyilván értesült az ellene távollétében hozott súlyos fegyelmi határozatról. 
Tisztában volt vele, hogy a fehérterror kezdeti, dühöngő korszakában hiába 
próbálkozott volna akármilyen fórumnál is az ellene törvénytelenül hozott 
fegyelmi határozat megváltoztatása céljából. Éppen ezért nem is jelentkezett 
az István úti gimnáziumban, hanem az egyik fővárosi iskolánál vállalt tanári 
állást. 1919. szeptember 22-től óraadó helyettes, majd 1920. április 15-től 
ideiglenes tanár lett a VII. kerületi Fővárosi Községi Női Felsőkereskedelmi 
Iskolában (403888/1920. IV. 15. Székfőv. Tan.), majd 1921. szeptember 1-től 
1922. március 31-ig a Fővárosi Községi Fiú Felsőkereskedelmi Iskolában. 
Ekkor és itt érte utói a VKM. fegyelmi határozata, és a fentebb már idézett 
indokolás alapján innen is elbocsátották, azzal, hogy semmiféle iskolá
ban nem taníthat többé. ( 108949/ 1920/V. VKM; 122003/1946. Vl./a 
VKM sz.) 

Laziczius tehát csak 1922. március 31-én értesült h i v a t a l o s a n 
az ellene indított vizsgálatról és a meghallgatása nélkül hozott fegyelmi hatá
rozatról. A fővárostól való elbocsájtása után azonnal kérte az ellene indított 
és szabálytalanul, törvénytelenül lefolytatott fegyelmi eljárás, illetőleg fe
gyelmi határozat korrekcióját, az ügy újrafelvételét, de ez a kórelme „telje
síthető nem volt", mivel—úgymond az igazolásra adott alkalmat önhibájá
ból elmulasztotta (ad 122003/1946. Vl/a. VKM sz.). Későbbi újrafelvételi 
kérelmeire nem is válaszoltak. 

Önkéntelenül felmerül a kérdés, mi lehetett a háttérben meghúzódó oka 
ennek a súlyos fegyelmi határozatnak. A kérdés annál inkább jogosult, mivel 
f— mint láttuk — a fehérterror szempontjából sokkal súlyosabb proletárdik
ta túra alatti vétkekért is lényegesen kisebb fegyelmi büntetést szabtak ki. 
Semmiféle írásbeli dokumentum nem áll rendelkezésemre, amely indokolná 
ezt a rendkívüli súlyos elmarasztalást. 

Minden bizonnyal szerepe volt az ,,indoklás"-ban is említett előadásnak. 
Az előadás — mint láttuk — a haladó magyar irodalmi mozgalmakról szólt, 
és a dokumentumok egybevágó értékelése szerint igen színvonalas volt. Ez 
a puszta tény a fehérterror szempontjából egy színvonalas elméleti ellenfél 
figuráját alakította ki a fegyelmi határozatot meghozó Haller államtitkár 
gondolatvilágában. Köztudomású ugyanis, hogy a fehérterror, majd az egész 
Horthy-kurzus propagandájában a 19-es proletárdiktatúra „kultúra- és tudo
mányellenes lázadás"-nak minősült, amely csak „az emberi értékek pusztí
tásáravol t alkalmas." Ebben a kontextusban egy, a proletárdiktatúra alatt 
kinevezett fiatal tanárnak a színvonalas előadása is potenciális ellenfélnek 



LAZICZIUS GYULA 229 

tűnt , és élő cáfolata volt a fehérterror és a Horthy-fasizmus proletárdiktatúra
ellenes kampányának. 

Feltevésem szerint a másik ok az lehetett, hogy Laziczius már fiatal 
tanárjelölt, illetőleg tanár korában is rendkívül szókimondó lehetett, minden
felé igazságtalanság ellen — a maga kertelés nélküli stílusában — határozottan 
felemelte a szavát, amivel jó pár kollégájának az ellenszenvét vívhatta ki, 
akik aztán a fegyelmi vizsgálat alkalmával ellene vallottak. Az utóbbi fel
tevésnek a megtámogatására had utaljak Laziczius későbbi, érett tudós 
korabeli vitáinak a hangnemére, vitapartnereinek az arra adott reakcióira 
és arra az általános véleményre, amit Lazicziusról kialakítottak: vitákban 
nem ismert semmiféle tekintélyt, és a sertésig igazmondó volt. 

Mindezeken túl egy igen érdekes dokumentum is valószínűsíti Laziczius 
bátorságát, gerincességét, igazságérzetétől hajtott kiállását abban a periódus
ban, amikor neki is ,,nyakán volt a kés". Egy volt hadifogolytársa, aki a 
Magyar Tanácsköztársaság idején felelős funkciót vállalt, Balogh Flórián 
visszaemlékezéseiből idézek: „Elhatároztuk [a proletárdiktatúra fegyveres 
leverését követő napokban], hogy a legrövidebb úton Budapestre megyünk, 
hogy még ugyanazon a napon odaérjünk, amikor még mindenütt teljes zűr
zavar uralkodott. Néhány órai keresgélés után Üjpesten megtaláltam a bará
tomat, Laziczius Gyulát, akivel együtt voltunk orosz hadifogságban, nála 
menedéket kaptam. 

I t t — 9 hónapi állandó rettegés után, amikor is alig tudtam biztosítani 
megélhetésemet — Laziczius-sal való tanácskozás alapján elhatároztam, hogy 
átmegyek Csehszlovákiába. Laziczius elkísért Balassagyarmatig, és segített 
a csehszlovák határnak az Ipoly folyón történő illegális átlépésében."1 

Az utóbbi kiadványból idézett visszaemlékezés arról is egyértelműen 
árulkodik, hogy Laziczius a barátságért, a szilárd emberi magatartásért mi 
mindenre volt képes, vállalta az életveszélyt, ami a fehérterror első hullámá
nak korszakában nagyon könnyen kijárt ilyen politikai jellegű ,,bűnök"-ért. 

Mindehhez tudni kell, hogy Laziczius sem a proletárdiktatúra alatt, 
sem később sem volt kommunista, de rendkívüli módon tisztelte az elvhűsó-
get, a helytállást és mindazt, ami a magyar proletárdiktatúra rövid időszaka 
alatt felsejlett a kulturális élet, a tudományok felvirágoztatása területén is. 

Ugyancsak ide kívánkozik Laziczius egy későbbi periódusban megnyil
vánuló emberi magatartásának, segítőkészségének a megítélése is. Jakobson-
ról van szó. Miután a német fasiszták lerohanták Csehszlovákiát, Jakobson-
nak menekülnie kellett Brünnből. Ebben az időben az első napokat — Lazi
czius vendégeként — Budapesten töltötte. Körülbelül 10 napig—két hétig 
tartózkodott Laziczius lakásán (L. Á.). Ez sem volt veszélytelen vállalkozás 
abban a korban, amikor a magyar kormány egyértelműen a fasiszta Német
ország szövetségese volt, különösen Laziczius részéről, aki — mint lát tuk 
— ,,19-es magatartása" miatt el volt tiltva a tanárkodástól. 

• 

1 Az idézet ,,A Magyar Tanácsköztársaság megsegítése. (A romániai dolgozók 
szolidaritása a Magyar Tanácsköztársasággal. 1919. Dokumentumok és Emlékek. Poli
tikai Kiadó, Bukarest 1969." 327—8. 1-járól való. Az idézet a román nyelvű kiadvány: 
In sprijinul Republicii Ungare a Sfaturilor. (Solidaritatea vamenilor muncii din Románia 
eu Republica Ûngarâ a Sfaturilor 1919. Documenta si amintiri. Ed. Politica, Bucuresti, 
1969.) c. kiadvány nyers fordítása. 
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Elbocsátása után magántisztviselő az Angol—Osztrák Bank (Anglo — 
Austrian Bank Limited), Kohner Adolf és Fiai fedőnév alatt működő magán
banknál (ad 35605/1940. IV. 1. sz. VKM; ad 28065/1935. IV. VKM V. sz.). 

A rendkívül tehetséges fiatal tanár, a modern irodalomban igen jártas 
entellektüel tehát a számára ,,széklábakat faragó" magántisztviselőségre 
kárhoztatott! 

Egyértelmű elhivatottságát, rendíthetetlen elszántságát tükrözi az a 
tény, hogy ebben a korban is állandóan rajta tar to t ta szemét a kor haladó 
irodalmi, művészeti irányzatainak külföldi és hazai megnyilvánulásain. Nem 
véletlenül került tehát kapcsolatba a két világháború közötti, modern hazai 
művészeti - színházi törekvésekkel. 

A Horthy-kurzus hivatalos színházpolitikai irányzataival szemben, a 
polgári színpad ellen lépten-nyomon feltűntek az úgynevezett kisszínházak, 
amelyek egyikében-másikában az illegalitásba szorult kommunista pártnak 
is szerepe volt. A hivatalos színházpolitika ellen fellépők egyik vezéralakja, 
Hevesi Iván például kapcsolatban volt a hazai és a külföldre emigrált magyar 
kommunistákkal. 

1922-ben kezdték meg előadásaikat a különböző munkásotthonokban. 
(Újpesti Munkásotthon, MNOSZ, stb.). Hevesi és szellemi harcostársai, Mittay 
László, Balasovszky Ödön és Bortnyik Sándor megalakították a ,,Zöld Sza
már" nevű szatirikus avantgárd színházat abból a célból, hogy Kosztolányi 
szavait idézve — ,,tormát reszeljenek" a hit nélkül szűkölködő társadalom 
orra alá (Kocsis RÓZSA, Igen és Nem. A magyar avantgárd színjáték története. 
Budapest, 1973. 311). A ,,Zöld Szamár" Bortnyik Sándor megegyező című 
képének a szellemi mondanivalóját idézi fel: ,,a polgári életszemlélet képvise
lőinél még egy szamár is értelmesebb, »mert előítéletektől mentes és nem 
tagadja, hogy szamár«" (uo.). Ennek a színháznak a létrejöttét Laziczius 
— bankos összeköttetései alapján — anyagilag is támogatta, különböző hite
leket szerzett a színház megindításához. A megindulás után Laziczius volt a 
színház dramaturgja (uo.). A színház összesen három előadást ért meg, két 
Goll- és egy Cocteau-darabot játszottak. A három darab közül kettőt Illyés 
Gyula fordított. (A fővárosi kisszínházak műsora. A Tháliától a Felszabadu
lásig 1904-1944. Budapest, 1974. 82.) 

Laziczius színházművészeti érdeklődése mellett változatlanul tovább 
folytatta irodalomtörténeti kutatásait. Elsősorban a már említett XIX. századi 
orosz haladó irodalmi műveket tanulmányozta. Tovább tanulmányozta a 
nagy orosz teoretikus, Belinszkij munkásságát, tüzetesen áttanulmányozta 
Hegel dialektikáját, és ennek a munkának az eredményeként született meg 
a már említett doktori disszertáció: ,,Bjelinszkij és Hegel". 

1929 novemberében védte meg disszertációját és szigorlatozott s z l á v 
f i l o l ó g i á b ó l , mint főtárgyból, továbbá m a g y a r n y e l v é s z e t 
b ő l és e s z t é t i k á b ó l , mint mellóktárgyakból a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A doktori cselekmények 
végső eredménye ,,summa cum laude". (Az ad 25978/1938. TV. o. ügyirathoz 
mellékelt ,,Életrajz"-ból.) 

A kiváló elmeélről tanúskodó, meggyőző dialektikával megírt disszer
táció és a szóbeli szigorlat felhívta a magántisztviselőre a Kar vezetőinek 
a figyelmét. Ennek alapján — ugyancsak még magántisztviselő korában — 
1930. szeptembertől a Bölcsészettudományi Karon az orosz nyelv lektora. 
Orosz nyelvi lektori munkásságát kari elismeréssel honorálta a Bölcsészet-
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tudományi Kar 1931 —32-es tanévi dékánja, Heinlein István: „ . . .igazolom, 
hogy nevezett ezen idő alatt [1930. szeptember 1 — 1932. március 10] úgy 
szorgalmával, mint lelkiismeretesen végzett pedagógiai munkásságával karunk 
elismerését vívta ki magának, amit karunk a nevezett részére kiutalt jutalom
díjjal honorált" (ad 29216/1932. VKM V. sz.). 

Érdeklődési köre azonban a 20-as évek legvégétől, a 30-as évek elejétől 
egyre inkább a nyelvészet, a modern nyelvtudomány felé fordult. A külön
böző folyóiratokban megjelent irodalomtörténeti, történelmi, filozófiai, 
esztétikai, vallástörténeti tanulmányokat egyre inkább a nyelvészeti—fono
lógiai tanulmányok váltották fel, majd teljes mértékben kiszorították. 1930-
ban jelent meg két fonológiai tanulmánya: Egy magyar mássalhangzó-változás 
phonologiája (MNy. 26 : 1 — 11) ós A phonologiáról (i. h. 18—30). A két cikk, 
magára vonta az akkori magyarországi vezetőnyelvészek (Gombocz Zoltán, 
Melich János) figyelmét, és közbenjárásukra az 1930—31 és 1931—32-es 
tanévben az Országos Ösztöndíjtanácstól általános és összehasonlító nyelvé
szeti kutatások végzésére belföldi kutatóösztöndíjat kapott. (A fent hivat
kozott ,,Életrajz"-ból.) 

Laziczius igen alaposan felhasználta a kutatói ösztöndíj adta lehető
ségeket. Kutatómunkája alapján jelent meg 1932-ben első nagy összefoglaló 
munkája, a Bevezetés a fonológiába (NyK. 48: 1—30, 165-206, 349 — 81). 
Gombocz igen elismerően nyilatkozott erről a tanulmányról. Az 1928. évi 
hágai nemzetközi kongresszus fonológiai előadásainak és Laziczius most 
idézett cikkének a hatására ő maga is egyre inkább a f u n k c i o n á l i s 
n y e l v s z e m l é l e t felé fordult, és ilyen címen tar to t t elnöki megnyitót 
a Nyelvtudományi Társaság 1934. évi közgyűlésén (MNy. 30 : 3). 

A megjelent, új utakon haladó, iránytszabó tanulmányokat Gombocz 
és Melich közbenjárásával különböző díjakkal jutalmazták. 1930-ban meg
kapta a Szily-jutalmat, majd 1932-ben a Sámuel—Kölber-díjat. (Az idézett 
„Önéletrajz"-ból.) Mindezek még abban a korban történtek, amikor Laziczius 
a legsúlyosabb fegyemli határozattal sújtott, a tanári pályától elzárt bank
tisztviselőkónt dolgozott. Hatalmas akaraterő és elszántság volt szükség 
ahhoz, hogy ilyen körülmények között ilyen színvonalú tudományos munkát 
végezhessen ! Erre a mozzanatra HABMATTA JÁNOS is felhívta a figyelmet 
(NyK 60: 210). 

Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért fordult Laziczius figyelme 
egyre inkább, majd az idő múlásával elhatórozóan az á l t a l á n o s n y e l 
v é s z e t felé. Fiának szóbali közlése szerint véletlenszerűen kerültek a 
kezébe a genfi tanítások alapján álló hosszabb-rövidebb ismertetések, amelyek 
felhívták a figyelmét Saussure posztumusz művére, ós azt igen gyorsan el is 
olvasta, majd többször áttanulmányozta. Ennek alapján fordult figyelme 
Trubetzkoy felé, akivel még magántisztviselő korában, bécsi utazása alkal
mával megismerkedett, majd többször találkozott. Valamennyi bécsi útján 
felkereste Trubetzkoyt, és igen szilárd, de polemikus veretű emberi kapcso
lat, tudományos fegyverbarátság alakult ki köztük (L. A.). 

A már említett elméleti beállítottság, dialektikus szemléletmód mellett 
még szubjektív mozzanatok is a nyelvtudomány felé terelték a sokirányú 
érdeklődési körű fiatal tudóst. Ha valaha is meg akart szabadulni a számára 
tragikus sorsfordulatot eredményező fegyelmi határozat következményei
től, erre a magántisztviselőség nem sok reményt nyújtott. De orosz irodalmi 
érdeklődés se jöhetett úgy számításba, hogy annak alapján az éppen 19-es 
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múlt által motivált fegyelmi eltörlését valamikor is elérhette volna. Maradt 
tehát a modern nyelvtudományi irányzatokkal való intenzív foglalatoskodás, 
ez e területen elért tudományos eredmények, amelyek nyomós érvként jöhet
tek számításba — mint ahogyan jöttek is — a fegyelmi határozat terhétől 
való megszabadulás szempontjából (L. Á.). 

Gombocz ós Melich kezdeményezésére a VKM végre elrendelte az egész 
fegyelmi vizsgálat újrafelvételét (29707/1932. VKM sz.), és ugyanebben az 
évben hatályon kívül helyezték az elmarasztaló határozatot (31715/1932. 
V.VKMsz.) . 

A fegyelmi határozat eltörlése után ismét tanári állást vállalhatott, és 
1932. szeptemberében kinevezték a mátyásföldi egyesületi reálgimnáziumba 
ó r a d í j a s tanárnak (32746/1932. V. VKM sz.). Tehát: 1919-ben r e n d e s 
tanári kinevezést nyert, de 13 évvel később, 38 éves korában, amikor újból 
megkezdhette a tanárkodást, a teljesen bizonytalan, óradíjas tanári álást 
kellett vállalnia. 

Ugyancsak Gombocz kezdeményezésére — szintén óradíjasként — a 
Bölcsészettudományi Kar dékáni hivatalába rendelték, ahol is 1933 július 
10-én középiskolai helyettes tanárrá, majd 1935 július 1-én rendes tanárrá 
nevezték ki (31437/1933. VKM; 37514/1935. VKM). 

Amilyen elsöprő erejű volt kezdeti tudományos munkásságának a 
hazai vezetőnyelvészekre gyakorolt hatása, olyannyira késett az állami 
vonalon történő, megfelelő kinevezésekben testet öltő elismerés ! 

1933-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara - Gombocz és Melich professzorok kezdeményezésére — magántanárrá 
habilitálta az „Általános hangtan, különös tekintettel a magyar és a szláv 
nyelvekre" című tárgykörből.2 

A magántanári habilitációs cselekmények minősítésében Gombocz és 
Melich egyértelműen, félreérthetetlenül értékelték, igen magas színvonalúnak 
tartották Laziczius tudományos munkásságát: „Laziczius Gyula nagy érdeme, 
hogy személyesen bekapcsolódott a háború utáni évek fonológiai kutatásaiba 
és az új disciplina elveit és eredményeit nálunk elsőnek ismertette és meg
kísérelte a magyar nyelvtudomány számára értékesíteni." (Gombocz Zoltán 
„Érdemleges jelentése" Laziczius Gyula magántanári képesítése tárgyában: 
jegyzőkönyv az ad 15952/1933. IV. VKM sz. ügyirathoz csatolva). Továbbá: 
,,a nyelvtudomány területén érdeklődését általános elvi jelentőségű kérdések... 
továbbá szoros értelemben vett linguisztikai [!] kérdések kötötték le és fog
lalkoztatták . . . Mind az elvi jelentőségű, mind pedig a szoros értelemben vett 
nyelvtudományi, linguisztikai kérdések tárgyalása s a feltett kérdések meg
oldása azt bizonyítja, hogy dr. Laziczius az ifjabb nyelvész nemzedék leg
jelesebbjei közé tartozik, aki sok problémát vet fel s kiváló eredménnyel 
fejt meg." (MELICH jelentése, uo.), és végül: ,,E dolgozat [A phonologiáról] 
az első irodalmunkban, amely a nyelvtudomány hangtani . . . részében a 
hangok fizikai és fiziológiai szemlélete helyébe vagy inkább felébe [?!] a 
beszédhangok funkcióját vizsgálja" (uo.). 

2 Magántanári próbaelőadását ,,Hangváltozások fonológiai szempontból" címen 
tartotta meg. 
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Magántanárrá történő habilitálása után két évvel a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választották.3 Egyidejűleg a Magyar Nyelv
tudományi Társaság jegyzője, majd titkára lett (MNy. 31: 353, 32: 342). 

A Prágai Nyelvészkör fonológiai tanításaiba való bekapcsolódása igen 
termékenynek minősült, mi több, ezeket a tanításokat egy új kategória beve
zetésével lényegesen gazdagította. A I I . Nemzetközi Fonetikai Kongresszuson 
ismertette a prágai fonológiai tanítások továbbfejlesztését jelentő eredményeit: 
„A New Category in Phonology" (The Proceedings of the Second Internatio
nal Congress of Phonetic Sciences. Cambridge 1936. 57—60). 

Ugyancsak az új tanítások továbbfejlesztését tükrözte a „Die Scheidung 
langue-parole in der Lautforsching" c. előadása is (Proceedings of the Third 
International Congress of Phonetic Sciences. Ghent 1938). 

Ezek a nem magyar nyelven publikált írások egy csapásra ismertté 
tet ték nevét külföldön is, és sorra-rendre közölték dolgozatait neves kül
földi folyóiratok, úgymint az Acta Linguistica, az Archiv für vergleichende 
Phonetik, a Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft, sőt 
ezeknek a neves folyóiratoknak szerkesztővizottságaiba is beválasztották. 

A kiáltó ellentmondás legfőbb tanúi tehát: 1937-ban egyetemi magán
tanár és az Akadémia levelező tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
jegyzője, majd titkára, neves külföldi folyóiratok cikkírója és szerkesztő 
bizottsági tagja, az új utakat kijelölő nemzetközi kongresszusok előadója, 
ugyanakkor a dékáni hivatalba beosztott tisztviselő ! Talán még annak a 

3 Érdemes beleolvasni az ajánlók (Szinnyei József, Melich János, Gombocz Zol
tán, Németh Gyula, Pais Dezső, Zsirai Miklós) előterjesztésébe: „LAZICZIUS GYULA 
dr. egyetemi magántanár, a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karának 
dékáni hivatalába szolgálattételre beosztott középiskolai tanárt l e v e l e z ő tagnak ajánl
juk. Laziczius dr. a fiatalabb tudós nemzedék legjelesebb tagjai közé tartozik, aki sok 
problémát vet fel s kiváló eredménnyel fejt meg. Munkássága kezdetben inkább iroda
lomtörténeti, folytatásában főleg nyelvtudományi. A világháborúban orosz fogságba 
került, s ekkor kötötték le érdeklődését a XIX. század nagy orosz írói, főként Dosztojevsz
kij és Tolsztoj. Ide vonatkozó dolgozatai kiváló esztétikai ismereteinek, alapos orosz 
irodalomtörténeti tájékozottságának, s mély filozófiai érdeklődésének tanúbizonyságai 
[itt felsorolják az idevágó cikkeket]. E munkásságával egy időben kötik le érdeklődését 
általános elvi jelentőségű s szoros értelemben vett nyelvészeti kérdések. Ez utóbbi cso
portba tartozó dolgozatai közül kiemeljük a következőket [felsorolás]. E dolgozatok azt 
bizonyítják, hogy tudós szerzőjük biztosan mozog az indogermán, ezen belül a szláv és 
az árja nyelvtudomány területén, nem különben kiváló tájékozottsága van a finnugor 
s a szorosabb értelemben vett magyar nyelvtudomány terén. 

De bármennyire jelesek is Lazicziusnak a szorosabb értelemben vett nyelvészeti 
értekezései, eddigi munkásságának mégis legnagyobb érdeme elvi jelentőségű dolgozatai
ban van. Laziczius nagy érdeme, hogy a háború utáni évek fonológiai kutatásaiba bele
kapcsolódott, ő ismertette először irodalmunkban ez új disciplina elveit és megkísérelte 
a magyar nyelvtudomány számára értékesíteni. E téren legfontosabb munkája: Bevezetés 
a fonológiába. [Következik a munka ismertetése.] Ennek a munkának folytatása a Jeltan, 
elemtan c. értekezése, amelyet a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1935. január 29-én 
tartott közgyűlésén olvasott föl. 

A fonológia, mint magyarázó disciplina ma még új a mi irodalmunkban. Vannak, 
akik kétkedve fogadják s akik ellenében a nagy képzettségű szerzőnek erősen kell még 
igazát védelmeznie, kétségtelen azonban az is, hogy a szerzőnek eddig is több ponton 
sikerült ez új disciplinának tiszteletet és elismerést szereznie. — Az Akadémia Laziczius 
dr. megválasztásával jeles képzettségű, kiváló tudós érdemeit méltányolná. Budapest, 
1935. febr. 18." Az ajánlók: Szinnyei Józsefig, és r. t., Melich János ig. és r. t., Gombocz 
Zoltán ig. és r. t., Németh Gyula 1.1., Pais Dezső 1.1., Zsirai Miklós 1.1. (MTA Tagaján
lások 1935-ben, Budapest 1935. 6—8). Az Akadémia 1935 május 16-án választotta 
levelező tagjává (MTA Almanach 1936: 31). 

LAZICZIUS GYULA 
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megjegyzése is idekívánkozik, hogy egzisztenciális bázist jelentő keresete 
hogyan alakult. Az 1934-es minisztériumi aktához mellékelve van egy kimu
tatás a havi fizetéséről. Eszerint 113,50 P. havi fix, amit különböző pótlékok
kal (családi, hadi pótlék, közlekedési segély) 157,10 P-re egészítettek ki. 

A magas tudományos kvalifikáció és az új u takat kijelölő tudományos 
eredmények egyre tűrhetetlenebbül feszegették Laziczius lehetetlen egzisz
tenciális körülményeinek a prokruszteszi kereteit. Számára is megalázó volt 
ez a helyzet, ami a hivatalos állami (státusbeli) elismerés elmaradása folytán 
jött létre, és nem véletlenül sodródott a kisebb-nagyobb gravámenek folytán 
laza kötelékű társasággá alakult iigynevezett „Destruktív Nyevlészek Köre" 
asztaltársasághoz (Bárczi Géza, Pais Dezső, Ligeti Lajos, Tamás Lajos, 
Kniezsa István) A társaság a Kruzsok „mellékhajtása"-ként a hivatalos 
Kruzsok befejezése, este 7 után még együtt maradt, ós kisebb-nagyobb 
hévvel vitakoztak a Gombocz halála után kialakult hivatalos (Melich fém
jelezte) nyelvtudomány-politikának az akkori kulturális politika nacionahsta 
jellegéhez való sodródása miatt (Bárczi Géza ós Tamás Lajos szóbeli közlései). 

A Gombocz halálával létrejött oktatói űrt a Kar először helyettesítés
sel igyekezett semlegesíteni. Az 1936/37. tanév első félévében a magyarnyelvi 
előadásokat kari megbízás alapján h e l y t t e s t a n á r i minőségben Pais 
Dezső, az Eötvös Kollégium tanára és Laziczius Gyula magántanár látta el. 
Ugyanez volt a kari szándék a tanév második felére nézve is. Az ezzel kapcso
latos jegyzőkönyv (902/1936 — 37. D. sz.) mellékleteként olvasható „ körlevél" -
ben (ahol a professzorok hozzájárulását kérik az említett megoldáshoz), 
Horváth János professzor ezt jegyzi meg: ,,A tanszék végleges betöltését most 
már sürgősnek tar tanám". Ehhez a véleményhez csatlakozott ugyanazon az 
iraton Eckhardt Sándor is (uo.). 

A Kar nem sokáig tudta tartani a Gombocz halálával kialakult helyze
tet. Egyre sürgetőbben merült fel a tanszék végleges betöltésének az ügye. 
Ugyanakkor az is világossá vált, hogy az ú j n y e l v t u d o m á n y i 
d i s z c i p l í n á k s z á m á r a mindenképpen ö n á l l ó t a n s z é k e t 
kell létesítani. Az új tanszék (általános nyelvészeti ós fonetikai) felállítását 
Melich János kezdeményezte 1938. áprilisában. Az az évi dékán (Császár 
Elemér) Melich Jánost bízta meg az előadói javaslat elkészítésével. A Császár 
elnökletével ülésező bizottság Melich előadásában tárgyalta az új tanszékre 
vonatkozó javaslatokat. Az előadó két javaslatot terjesztett elő: 

1. A kar kérje az „Altalános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék" fel
állítását, 

2. „a felállítandó tanszékre dr Laziczius Gyula egyetemi magántanár, 
akadémiai levelező tag hívassék meg nyilvános rendes tanári minőségben." 

A bizottság mind a két javaslatot egyhangúlag elfogadta, (ad 25978/1938. 
VKM. IV.) A bizottság egyhangú álláspontjáról a dékán hivatalosan értesí
tette Lazicziust, és nyilatkozatot kért tőle a rá vonatkozó javaslattal kap
csolatban. Laziczius nyilatkozatából: „A felállítandó Általános Nyelvészeti 
és Fonetikai Tanszékre vonatkozó esetleges megbízásomat, természetesen, 
kész örömest elfogadom, hisz tudományos munkásságom már hosszabb idő 
óta e tanszak terén mozog, és ezt akarom művelni tőlem telhetőleg a jövőben 
is . . ." (uo.). A Kar hatodik rendes ülésén a bizottság mindkét javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. Az Egyetemi Tanács május 24-én tar tot t hetedik 
rendes ülésén tárgyalta a Kar javaslatait. Mindkét javaslatát egyhangúlag 
magáévá tette, és úgy határozott, hogy előterjesztését pártolólag felküldi 
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a Minisztériumba. (Uo. 1. még az 1938. május 10-én kelt 881/1937—38. sz. 
bölcsészkari és az 1938 május 31-én kelt 6820/1937/38. sz. rektori előterjesztést.) 

Mindezek ellenére az 1938. július 11-én tar tot t minisztertanácsi ülésen 
nyert hozzájárulás alapján a kormányzó elé készült 23422/1938. VKM sz. 
előterjesztés csak e g y e t e m i n y i l v á n o s r e n d k í v ü l i t a n á r r á 
történő kinevezést javasolt. A javaslat alapján a kormányzó 1938. évi július 
hó 28-án kelt „legfelsőbb elhatározásával " e g y e t e m i n y i l v á n o s 
r e n d k í v ü l i t a n á r r á nevezte ki. (Az erről szóló miniszteri értesítést 
lásd a 25978/1938. IV. VKM sz. alatt.) 

A Kar és az Egyetem 1939-ben — Melich kezdeményezésére — újból 
javasolta Laziczius egyetemi nyilvános rendes tanárrá történő kinevezését 
ugyancsak egyhangú szavazattal. Az előterjesztés indoklásából: 

,,a) Az az egyetemi munka, amelyet Laziczius Gyula végez, semmiben 
sem különbözik fontosság, terjedelem, elfoglaltság, felelősség szempontjából 
az egyetemi rendes tanári munkától. 

b) Javadalom tekintetében ma az egyetemi rendkívüli tanári fizetés 
olyan minimális, hogy abból az egyetemi tanár foglalkozáshoz szükséges, 
nélkülözhetetlen folyóiratok s időnként megjelenő tudományos művek meg
szerzésére nem telik, Laziczius havi fizetése 351,50 P . . . . 

c) . . . 
d) Laziczius Gyula nehéz anyagi helyzete mellett is mind tudománya 

terén, mind az egyetemi oktatás terén kiváló eredménnyel működik. Kineve
zése óta több cikke jelent meg a szaklapokban, így a Magyar Nyelvben s 
külföldi szaklapokban. Az egyik külföldi nyelvtudományi lapnak egyúttal 
szerkesztőtársa is. Külön nagy érdeme Lazicziusnak, hogy ő szervezte meg, 
ő rendezi be tanszéke mellé az Egyetemi Fonetikai Intézetet, amelynek egy
út tal vezetője. A fonetikát minden nyelvi szakos tanárjelöltnek hallgatni kell. 
Az általános nyelvészetet is köteles minden jelölt hallgatni. Ebből következik, 
hogy Dr. [!] Laziczius nagy hallgatóságnak ad elő, sok hallgatóval érintkezik, 
tanulmányaikat vezeti, irányítja, gyakorlati irányú fonetikai ismereteiket 
gazdagítja. 

t) Igaz, Dr. [!] Laziczius Gyula csak egy éve neveztetett ki tanszékére, 
azonban a felterjesztéskor a Kar rendes tanárrá való kinevezését kérte. Tette 
ezt nemcsak elvi okokból, hanem azért is, mert dr. Laziczius korban is tú l 
van már a 40. éven." (Bk. jegyzőkönyv 1304/1938—39. D. sz.) 

Az Egyetemi Tanács a Kar állásfoglalását elfogadta, és 1939. június 13-án 
5214/1938 — 39. szám alatt felterjesztette a Minisztériumba. 

A Minisztérium nem is válaszolt a Kar és az Egyetem fenti számú fel
terjesztéseire. A 31045/1939. VKM IV. sz. alatt iktatott egyetemi felterjesztés 
pro domo-jában ez olvasható „indoklásul": „Tisztelettel jelenti a számvevőség 
[?!], hogy dr. Szily államtitkár úr őnagyméltósága az 1939. évi egyszeri 
kinevezési lehetőségek során dr. Laziczius Gyula budapesti tud.-egyetemi ny. rk. 
tanárnak rendes tanárrá leendő kinevezéséhez nem méltóztatott hozzájárulni. 
Ezért az ügyirat irattárba helyezendő lenne." Szily kiadásával oda is helyezték. 

A sértő diszkrimináció-sor után tehát a Minisztérium csak 1940. október 
17-én kelt 34857/1940. IV. szám alatt terjesztette a kormány elé Laziczius 
nyilvános rendes tanárrá történő kinevezését. A kormány az előterjesztést 
elfogadta, és így terjesztette a kormányzó elé, aki is október 19-én kelt elhatá
rozásával (6079/kabineti sz.) kinevezte, és erről a Minisztérium 1940. november 
2-án értesítette az érdekeltet (34857/1940. IV. VKM sz.}. 
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A rég megérdemelt egyetemi tanári kinevezés végre sok huzavona után 
1940. őszén megszületett ! 

Öt évvel rendes tanárrá történő kinevezése után a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává is megválasztották.4 

A „hivatal packázásai" azonban még sokáig megkeserítették Laziczius 
életét. Többrendbeli kísérletezés ellenére a Minisztérium nem volt hajlandó 
beszámítani mindazokat az éveket, amelyektől Laziczius Gyula a törvénytelen 
fegyelmi kapcsán elesett. Végül is csak a felszabadulás után, a kormány 1947. 
április 24-én tar tot t ülésén fogadta el a VKM. 34222/1947/6. számú előterjesz
tését, amely szerint az 1919. évi október hó 1. napjától 1932. szeptember 7. 
napjáig más szolgálatban töltött idejét hivatalos szolgálatába beszámították. 

Egyetemi tanárrá történő kinevezése után előadásai igen ángy hatást 
váltottak ki a hallgatóság éppen legigényesebb tagjainak soraiban. Köztudo
mású pl. hogy az Eötvös Collegium tagjai nem igen látogatták az egyetemi 
előadásokat. Laziczius előadásain azonban majdnem kivétel nélkül valameny-
nyien részt vettek, olyanok is, akik később nem a nyelvészetet választották 
hivatásul (Szabolcsi Miklós akadémikus, Nagy Péter akadémikus, Kéry 
László professzor stb., stb.). Előadásai remekbe szabott vitairatok ós mester
példák arra, hogyan kell egy tudományos problémát megkötelíteni, megoldá
sát a legkisebb hibaszázalékkal elérni. 

4 Az ajánlás: „Laziczius Gyulát Akadémiánk 1935-ben választotta meg levelező 
tagjának. Az azóta eltelt 10 esztendő alatt önálló műveknek és tanulmányoknak egész 
sorával gazdagította az általános nyelvészet, a fonetika és a magyar nyelvészet tudo
mányát. 

Önállóan megjelent művei közül kiemeljük a következőket: 
Általános nyelvészet I. Alapelvek, módszertani kérdések (Akad. Értek. Ny. Sz. k. 

XXV, 2. Bp. 1942. 115 1.) c. müvében az általános nyelvészetnek adja a külföldi szak
irodalomban is párját ritkítóan értékes, korszerű szintézisét. Brilliáns kritikai érzékkel 
bonckés alá veszi külföldi szakemberek sok pontban vitatható nézeteit, elfogadva belő
lük azt, ami elfogadható, hozzáfűzve önálló kutatásain alapuló eredményeit s úgy tárja 
a tudós olvasó elé az általános nyelvészetről vallott, kristálytiszta rendszerét. E nagy 
jelentőségű munka I I . és I I I . részének a kézirata is elkészült. 

Számos kisebb, de mindenkor a dolgok velejéig ható tanulmánya és cikke után 
fonetikai kutatásainak is fontos állomására érkezett Fonetika c. (Bp. 1944. 256 I. [ez 
nyilván sajtóhiba 1 h.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadása) könyve kiadásával. 
A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvé-ben (1/11. füzet) ő írta meg a Magyar Nyelvjá
rásokat (1936. 58 1.). E rendeltetése szerint eredetileg összefoglaló jellegű műben is tömér
dek mondanivalója, korábbi, főleg fonetikai tanulmánya alapján a magyar nyelvjáráso
kat teljesen új szempontok szerint osztályozza. A magyar nyelvtörténet sokat feszegetett, 
megnyugtató eredményre nem jutott, nagy kérdés-komplexumát teszi kritika tárgyává 
Egy nagy pör felújítása c. tanulmányában (MNyTK 65. Bp. 1943. 39 1.), amelyben arra 
keres és talál feleletet, hogyan hangzott a magyar nyelv az Árpád-korban. Ezen 
kívül számos kisebb-nagyobb dolgozata, értekezése látott napvilágot a következő 
folyóiratokban: Magyar Nyelv, Nyelvtudományi Közlemények, Archívum Europae 
Centro-Orientalis, Egyetemes Philologiai Közlöny, Athenaeum, Acta Linguistica, Archiv 
für die gesammte Phonetik [sic !], Archiv für vergleichende Phonetik, Ungarische Jahr
bücher, a londoni és a ghenti nyelvészeti kongresszusok aktái. 

Laziczius nagy műveltségű, széles látókörű, erős kritikai érzékű, eredeti gondol
kodású kutató, aki nemcsak idehaza foglal el előkelő helyet a tudomány művelői között, 
hanem a külföldi szakkörök is igen nagyra becsülik s ennek látható jeleként az Acta 
Linguistica és az Archiv für die gesammte Phonetik [ !] nemzetközi szerkesztőbizottság 
tagjai sorába is meghívták." 

Az ajánlók: Zsirai Miklós 1. tag, Alszeghy Zsolt 1. tag, Moravcsik Gyula 1. tag, 
Ligeti Lajos 1. tag, Sági István 1. tag, Bárczi Géza 1. tag, Németh Gyula r. tag, Pais 
Dezső r. tag, Huszti József r. tag, Kniezsa István 1. tag, Tamás Lajos 1. tag, Gáldi László 
l. tag (MTA tagajánlások 1945-ben. Bp. 1945. 1 — 3). 

• 
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Nagy gonddal készült előadásaira. Soha nem tar tot t szabadelőadást, 
minden előadása „nyomdakész állapotban" leírva áltt azon a közismert kis 
pulpituson, amelyről igen nagy gonddal olvasta őket. Egy-egy szemeszterre 
tervezett előadás-sorozatát a szemeszter kezdetéig teljes egészében elkészítette 
és ismert, kalligrafikus betűivel leírta. 

Rendkívül igényes tanár volt önmagával, de hallgatóival szemben is. 
Éppen ezért nem volt túl sok tanítványa, és a közben bekövetkezett második 
világháború még ezeknek a sorait is megtizedelte. Jómagam abban a szeren
csés helyzetben voltam, hogy elsőéves hallgató koromtól fogva a háború 
utáni tanulmányaim bevejezéséig hallgathattam előadásait, részt vehettem 
szemináriumain. Mind az egyik, mind a másik rendkívül mély benyomást 
gyakorolt rám, és meghatározó volt egész munkásságomra. 

Nagyon kevés hallgatót vett fel szemináriumába. Csak azoknak enge
délyezte a szemináriumi munkában való részvételt, akik hozzá írták szak
dolgozatukat vagy bölcsészdoktori értekezésüket. A szeminárium nála azt 
jelentette, hogy a professzorral kettesben beszéltük meg a kapott feladat 
megoldásának fő irányvonalát, részleteit. Egy-egy ilyen szemináriumi beszél
getés más fé l -ké t óráig tar tot t . 

Igényességére jellemző: Amikor szakdolgozatomat bölcsészdoktori 
értekezéssé kívántam átdolgozni, az ezzel kapcsolatos tennivalókat a profesz-
szorral megbeszéltem. Miután a megadott bibliográfiát feldolgoztam, a disszer
tációt szöveges részlteességgel leírtam, be is köttettem. Közben azonban két 
cikk jelent meg egy svájci meg egy émet folyóiratban, amelyek az általunk 
képviselt tétellel nem egyeztek. Részletkérdést taglaló cikkek voltak, nem is 
emlékszem már egyikre sem. A professzor azonban ragaszkodott hozz, hogy 
bekötött dolgozatomat szedjem szét, a két laphoz egy-egy pótlapot írjak, 
vitatkozva a két cikkben leírtakkal, újból gépeitessem le az egész disszertá
ciót és újból köttessem be. (Mindezt 1946-ban !) A professzor indoklása: 
ha a disszertációt kinyomtatják, ne mondhassa senki, hogy ezeket a cikkeket 
nem ismertük. (így többesszám első személyben !) 

Ennek a rendkívül magas színvonalú és igényes professzori munkának 
tragikus hirtelenséggel vége szakadt. A második világháború alatt idősebbik 
fia szovjet hadifogságba került. A hadifogságból — legjobb emlékezetem 
szerint — Scserba akadémikus valamelyik igen befolyásos tanítványának 
az intervenciójára soron kívül hazaengedték. Hazafelé utaztában azonban a 
kiállt háborús megpróbáltatások következtében, leromlott egészségi állapota 
folytán meghalt. Ez olyan nagymértékű csapást jelentett Laziczius Gyula 
számára, hogy lelkileg meghasonlott önmagával, az őt személyében erősen 
érintő adott esetet általánosítva felelőtlen politikai kijelentéseket tett . Azok 
között, akiknek beleszólása volt Laziczius további életútjába, olyan vélemény 
alakult ki, hogy ez jellemző Laziczius általános p o l i t i k a i b e á l l í 
t o t t s á g á r a . Ez a vélemény legalább olyan mórtékben igaztalan álta
lánosítás, mint amilyen mértékben általánosította Laziczius fia tragédiájának 
kiváltó okait. Haladó polgári beálKtottságáról, egyórtemlű baloldali politikai 
manifesztációiról már korábban szó esett. Hadd tegyem ezekhez még hozzá, 
Laziczius abban a korban volt levelező viszonyban szovjet kollégákkal, amikor 
ez Magyarországon nem volt divatban. És tet te mindezt politikailag rendkívüli 
módon megbélyegzett állapotban, a 19-es fegyelmi utáni időszakban. 

Ezeknek a kijelentéseknek tragikus következményei lettek: az akkor 
merev tudomány- és művelődéspolitikai vezetők csak a teljes elkeseredésből 

2 Nyelvtudományi, Közlemények 78/2. 
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fakadó kijelentésekre támaszkodtak és teljes mértékben anullálták Laziczius 
korábbi politikai magatartását és értékét, ezért 1949. november 11-én a 
Minisztérium „illetékes ügyosztály főosztályvezetője" ,,a tényleges szolgálat 
alól azonnali hatállyal felmentette és rendelkezési állományba helyezte" 
(VKM 1404-L-24-1/1949. L. 1.), majd 1950. február 22-én „hivatalból vég
leges nyugállományba helyezte" (ad 1400-L-1/1950. VKM). 

A rendelkezési, majd a nyugállományba helyező iratok között semmi
féle írásos bejelentést nem találtam. Laziczius egy beadványából, amelyben 
betegszabadságra való bocsátását kérte, tudjuk meg, hogy szóbeli értesülés 
alapján rendelkezett az illetékes főosztály vezetője úgy, ahogy rendelkezett. 
Laziczius beadványából: „Az egyetemi ügyosztály főosztályvezetője . . . 
illetékes helyre való hivatkozással felszólított, hogy adjam be nyugdíjazás 
iránti kérelmemet." A betegszabadságra vonatkozó kérelmet nem teljesítették, 
kényszernyugdíjazással ért végett ez a szépen felfelé ívelő professzori pálya. 

Minden valószínűség szerint hasonló módon ment végbe az akadémia 
átszervezése kapcsán úgynevezett „tanácskozó tag"-gá való visszaminősítése is. 

Rendkívül nehéz hónapok és évek következtek ezután Laziczius életé
ben. A csekély nyugdíj nem volt elégséges ahhoz, hogy fenntarthassa magát. 
Különböző fordításokból élt. 

Annak ellenére, hogy reaktiválása ügyében maga W. Steinitz professzor 
is interveniált, az nem következett be. Laziczius nyugdíjaztatása után a 
tanszók betöltetlen maradt, és csak 1957. januárjában kezdeményezte a böl
csészettudományi kar Lazicziusnak tanszékére való visszajutását. Kardos Tibor 
prodékán felkérésére Bárczi Géza és Pais Dezső professzorok írták meg 
véleményüket Laziczius rehabilitációjához.5 

5 „Felszólításra a következőkben foglaljuk össze Laziczius Gyuláról való vélemé
nyünket : 

Laziczius Gyula egyike a legkiválóbb magyar nyelvészeknek. Rendkívül éles 
ragyogóan logikus elme. Tudományos működését alkotó, teremtő lelemény és ötletesség 
éppúgy jellemzi, mint a hajszálfinom analízis képessége és a világos rendszerezés ado
mánya. A magyar nyelvtudomány utóbbi évtizedeinek fejlődésében Lazicziusnak jelentős 
része volt. ő plántálta át Magyarországra a fonológiai kutatást, a funkcionális hangtant, 
és általában az általános nyelvtudomány művelésének új lendületet adott és új irányo
kat szabott. Munkássága, melynek — jelentékeny számú bel- és külföldi folyóiratokban 
megjelent tanulmányai között — mintegy határkövei nagyjelentőségű önálló kötetei 
(Bevezetés a phonologiába [!], Fonetika, Altalános nyelvészet, A magyar nyelvjárások) 
erősen színező, alakító hatással volt nemcsak a fiatalabb, de az idősebb nemzedékre is, 
és kétségtelen, hogy a magyarországi nyelvtudomány képe, mai alakulása Laziczius 
működése nélkül más, lényegesen hiányosabb volna. Általános nyelvészeti eredményeit 
Laziczius jórészt magyar nyelvi anyagból növelte ki és magyar nyelvű anyagra alkal
mazta. Foglalkozott különleges magyar nyelvészeti kérdésekkel, új szemléletet, új 
vizsgálati módokat érvényesítve, és értékes eredmények sorát érte el. Megállapításainak 
egyik-másik részletével lehet egyet nem érteni, de a legelőkelőbb tudományos színvo
nalon kifejtett nézetei mindig nagy súllyal esnek a latba. Neve igen jó csengésű nemcsak 
Magyarországon, hanem a külföldi szakkörökben is. Az 1938-i fonetikai kongresszuson 
előadása méltán feltűnést keltett, s egyik legelőkelőbb, világszerte nagy súlyú német szak
folyóirat meghívta szerkesztő-bizottságába. 

Laziczius Gyula kitűnő előadó. Mondanivalójának világos felépítése, kristálytiszta 
logikájú gondolatvezetése, szabatos, egyszerű mondatfűzése előadását rendkívül vonzóvá 
és megnyerővé teszi. Viszonylag rövid ideig tartó egyetemi tanári működése alatt több 
értékes szakembert nevelt, de munkáin keresztül mint említettem [ !], a magyar nyelv
tudomány egész közösségére értékes hatással volt. 

Lazicziusnak az egyetemről való eltávolítását nagy igazságtalanságnak és súlyos 
hibának tartjuk, egy nemzetközi viszonylatban is igen jelentős tudományos érték meg
magyarázhatatlan fecsérlésónek. Ez az intézkedés nyelvtudományunk tetemes kárával 
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A rehabilitálási, reaktiválási kezdeményezésnek nem lett foganatja, 
Laziczius a kiállt megpróbáltatások következtében 1957. augusztus 4-én meg
halt. 

Tudományos munkásságát e helyen nem kívánom méltatni, mégcsak 
vázlatosan felsorolni sem. Laziczius Gyula emlékének szentelt kötetünkben 
mások ezt minden bizonnyal megteszik. 

írásom végén csupán a rendelkezésemre álló nyelvészeti bibliográfiáját 
kívánom közölni. A teljes bibliográfia közzététele még nem áll módomban, 
ahhoz még több folyóirat, újság átnézése, az álnéven megírt cikkek azonosítása 
hátralévő feladat. 

hosszú időre kikapcsolta Laziczius hézagpótló munkásságát nyelvtudományunk mai éle
téből. Feltétlenül szükségesnek tartjuk rehabilitálását, illetőleg reakti válását: e neves 
tudósunk méltatlan és igazságtalan mellőzésének, egy megokolatlan és fölötte káros intéz
kedésnek megszüntetését. 

Lazicziusnak az egyetemre való visszatérése igen jelentős nyereség volna, mert 
ezzel egy — megfelelő szakember híján — elárvult, sőt szünetelő tanszék kérdése a 
legszerencsésebb módon megoldódnék, egy jelenleg kissé háttérbe szorult diszciplína, 
az általános nyelvészet méltó képviselethez jutna, és lehetővé válnék, hogy az új tudós-
és tanárnemzedék nevelésébe új, sajnálattal nélkülözött szín vegyüljön. És Laziczius 
élénk, harcos vitaszelleme, mellyel a maga véleményét másokkal, egyebek között velünk, 
a magyar nyelvészeti tanszékek ellátóival szemben képviseli, mozgalmasságot, más jel
legű tudományos pezsgést vinne be karunk életébe. Ez mindenképpen nagy érték még 
akkor is, ha közöttünk és közte jó ok nélkül fennálló feszült viszonyt a jövőben sem 
sikerülne kedvezőbb fokra melegíteni. 

Összegezve: Laziczius Gyula rehabilitálását nemcsak méltányosnak, igazságos
nak de feltétlenül a tudomány és az egyetem érdekében valónak tartjuk és a legmelegeb
ben javasoljuk. Budapest, 1957. január 25." (A kar D. 12/1957. számú felterjesztésének 
melléklete.) 

2* 
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Gyula Laziczius 

von FERENC KOVÁCS 

Einer der vielseitigsten, interessantesten Persönlichkeiten der ungarischen Sprach
wissenschaft des 20. Jahrhunderts, deren Lebenslauf nicht ohne tragische Wendungen war, 
Gyula Laziczius, wurde am 18. August 1896 in Újpest als Sohn einer wohlhabenden 
bürgerlichen Künstlerfamilie geboren. Die Schule besuchte er in seiner Geburtsstadt. 
Das Interesse für die Literatur weckte sein Gymnasiallehrer, der berühmte ungarische 
Dichter Mihály Babits. 

An der Philosophischen Fakultät der Budapester Pázmány Péter Universität 
begann Gy. Laziczius die Fächer Ungarisch — Deutsch — als Lehrerkandidat — zu 
studieren. Nach Ausbruch des ersten Weltkrieges mußte er seine Studien unterbrechen. 
Er wurde Soldat und später russischer Kriegsgefangener. Während der Kriegsgefan
genschaft erlernte er die russische Sprache. So konnte er die klassische russische Literatur 
im Original studieren. Die Werke Belinskis, die er eingehend studierte, übten auf Lazi
czius besonders große Wirkung aus. Sie machten ihn auf die Hegeische dialektische 
Methode aufmerksam. Seine wissenschaftlichen Anschauungen wurden für das ganze 
Leben davon bestimmt. Daraus entstand nicht nur eine Doktorarbeit (Belinski und Hegel), 
sondern die dialektische Anschauungsweise übte bei der Entfaltung dieser markanten 
Gelehrtenpersönlichkeit eine starke Wirkung aus. 

1918 kehrte Gy. Laziczius aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Am 22. November 
1920 erhielt er das Diplom eines Gymnasiallehrers für die Fächer Ungarisch —Deutsch. 

Aber schon im Mai 1919 war er zum Gymnasiallehrer ernannt worden. 
Wegen zweier literarischer Vorträge zur Zeit der Räterepublik strengte man ein 

Disziplinarverfahren gegen ihn an, und wurde aus dem Lehrdienst ausgeschlossen. Deshalb 
nahm er eine Stellung als Privatbeamter in der Englisch-Österrecihischen Bank an. 
Auch zu dieser Zeit hörte er nicht auf, die Literatur zu studieren. Er schloß sich der 
ungarischen avantgardistiscchen Theaterbewegung als Dramaturg des satirischen Theaters 
„Zöld Szamár" [„Grüner Esel"] an. 

Im November 1929 bestand er das Doktorexamen. Zur Doktorprüfung gehörten 
Slawistik — als Hauptfach —, ungarische Sprachwissenschaft und Ästhetik. 

Vom Ende der zwanziger Jahre an interessierte er sich immer mehr für die Linguistik 
und für die moderne Sprachwissenschaft. Als Privatbeamter war er öfters nach Wien 
gekommen. Während seiner Aufenthalte in Wien hatte er Trubetzkoy besucht und Jakob
son kennengelernt. Aus diesen Bekanntschaften entwickelten sich später sehr tiefe 
Freundschaften, die Gemeinschaft theoretischer Kampfgefährten. Vor allem auf dem 
Gebiet der Phonologie gelangte er zu bedeutenden Ergbnissen. 

1933 wurde er zum Privatdozenten für das Fach „Allgemeine Phonetik" ernannt. 
Er hielt Vorlesungen auf vielen phonetischen und sprachwissenschaftlichen 

internationalen Kongressen, und er war Mitarbeiter der kedaktionen ausländischer 
sprachwissenschaftlichen Zeitschriften. 

Im Herbst 1940 wurde er an der Philosophischen Fakultät der Budapester Páz
mány Péter Universität zum Professor ernannt und mit der Leitung des Lehrstuhls für 
allgemeine Sprachwissenschaft und Phonetik beauftragt. 

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften wählte ihn 1935 zum korrespondie
renden, 1945 zu ihrem ordentlichen Mitglied. 

Fünf Jahre arbeitete er als Professor. Im Februar 1950 wurde er in den Ruhestand 
versetzt. 

Seine UniversitätsVorlesungen waren sehr sorgfältig formuliert, und hatten vor 
allem auf die ansprachwollsten Studenten einen großen Einfluß. Gy. Laziczius wissen
schaftliche Tätigkeiten waren vielseitig, aber hauptsächlich in der Phonetik, der Phono
logie und in der allgemeinen Sprachwissenschaft schuf er Bleibendes. Er starb am 4. 
August 1957. 




