
Lazacra emlékezve 

Mindenki így emlegette: tanítványai is, pályatársai is, barátai is, ellen
ségei is. Lazac volt mindnyájunknak, s e familiaritásban talán nem csak a 
név tréfás megrövidítése játszott szerepet, hanem az is, hogy volt az ember
ben valami csillogó szellemi elegancia, valami megfoghatatlan, rejtekező, 
sebes észjárású és villanóan sebes ítéletű: lazac a patakban. 

Ha az ifjúság pernyéje alól megpróbálom felidézni eltűnt alakját, elő
ször boltozatos homloka bukkan elő. A fényképei nem adják vissza ennek a 
tar homloknak az impozáns fényét, hajlatát, moduláltságát és simaságát; 
aki e homlokot megpillantotta a katedrán, amint enyhén az állópult fölé 
hajolva, hol olvasva, hol jegyzeteiből feltekintve s szabadon beszélve előad, 
még ha nem értette is, tudnia kellett: jelentős egyéniséggel, jelentős elmével 
találkozott. S ezt a benyomást csak megerősítette a szigorú villanású szem
üveg, mely mögött okos, mindig figyelő, sosem ellágyuló szeme ült; s nem 
rombolta az a különösség sem, amelyről sokszor tréfálkoztak, sokszor gúnyo
lódtak, de ami annyira sajátja volt, hogy nélküle elképzelni sem lehet: a felső 
ínyre szorított mozdulatlan felső ajak beszéd közben, mely beszédét csöppet 
sem torzította, de előadásmódjának nemcsak egyéniséget, valljuk be: modo
rosságot adott. 

A diák- és tanár-tréfák forrása az volt, hogy éppen az beszél így, aki 
a fonetika mestere ós oktatója. S a fonetikának kitűnő mestere volt: ha ma 
még tudok erről valamit, azt tőle tudom, aki fonetika-oktatásában az anató
miának legalább olyan jelentőséget adott, mint annak, hogy a hangot ponto
san definiálni tudjuk latinul; mert az egyikről rá tudott vezetni a másikra, de 
fordítva bajosan. S nemcsak nekem s kortársaimnak volt mestere a foneti
kában: apámnak is, aki a beszéd megszállottja volt, s aki hivatása gyakorlatát 
mindig maximális tudatossággal próbálta szakmává, tudománnyá emelni. 
E törekvésében kereste meg Gombocz Zoltánt (vagy már régebben barátok 
voltak? erről gyermeki emlékeim nem szólnak; de arról igen, hogy ezután 
Gombocz korai haláláig igen) s kért tőle fiatal nyelvész-konzultánst a maga 
problémáihoz. Gombocz ismertette meg Lazicziusszal (azt hiszem, akkor még 
dékáni t i tkár volt), mint a legkiválóbb nyelvésszel az utána következő nem
zedékből. Et től kezdve rendszeresen találkoztak: éveken át hetente-kéthe
tente egy délutánt töltöttek együtt az Upor-kávéházban. Beszélgetésük: 
öregek dolga, nem sokat törődtem vele. De nem hiszem, hogy csak fonetikáról 
beszéltek volna: mindkettő a maga szakmája kivert farkasa volt, s körülbelül 
hasonló okból. 

Vajon hány ilyen asztaltársasága volt különböző kávéházakban azok
nak, akik megpörkölődtek tizenkilencben s aztán igazán sosem tudtak be-
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illeszkedni a ,,keresztény, úr i" Magyarország világába? Magam vagy kettőt
hármat ismertem: ezek egyike volt ez az intim fonetikai kettős. S ezek az 
asztaltársaságok legtöbbször fiatalokat is vonzottak: szellemi fölényükkel, 
tájékozottságukkal, szakmai kiválóságukkal, Fiatalokat, akiknek múltjuk 
nem volt, de feszengésük az adott társadalom keretei között, s e régi okokon 
feszengőkben rokonlelkeket ismertek fel. 

Az az Upor-kávéházbeli kettős tudtommal sosem ,,hígult fel" fiatalok
kal. Mindkettőjüknek megvolt az érintkezésük az ifjúsággal saját területükön. 
És én Lazicziust igazán ott ismertem meg. Talán apai örökségként kaptam, 
talán először azért írtam be a leckekönyvembe a nevét, mert ez volt szinte 
az egyetlen ismerős nyelvész-név előttem (a többit úgyis előírta a Tanárképző 
Intézet s az eötvöskollégista obligó) — s szinte az egyetlen nyelvész, akit 
hivatalosan senki sem kért számon. 

Az első félévben talán ezért írtam be; de saját okán-jogán került be 
abba a leckekönyvbe nyolc féléven át. S nemcsak a leckekönyvbe került: 
alig volt órája a négy egyetemi év alatt, amire be ne mentem volna — pedig 
mi eötvöskollégisták a magunk külön oktatása fölényével eléggé sznoboltuk 
az egyetemi órákat, s jómagam hamar tudtam, hogy nyelvész nem nagyon 
lesz belőlem. Miért kollokváltam hát hűségesen nemcsak fonetikából és álta
lános nyelvészetből, de jártam még szemináriumára is és dolgoztam a vezetése 
alatt nyelvészeti témán? 

Azt hiszem, elsősorban azért, mert az ő nyelvészeti óráin más szelek 
fújtak. Nem volt magávalragadó előadó: Kerényi, de még Hekler, de még 
Kornis is más szeszekkel izgatták a fiatal kedélyeket. Nem is próbált a 
kedélyekre hatni; még annyira sem, mint Horváth János, akinek, igaz, a tár
gya is hálásabb volt etekintetben, hiszen gyönyörködő elandalodása egy-egy 
régi vers vagy szöveg szépségein a stúdium közvetlen előmozdítása volt. 
Laziczius szigorúan, villogó szemüveggel, merev felső ajakkal ragaszkodott 
a logikához, a következtetés szigorához, az empíriához ós a rációhoz; de amikor 
mindenféle misztika szelleme s mindenféle szellemek misztikája kísértett a 
már akkor is elöregedett múzeumkörúti épület folyosóin, ez friss és felszaba
dító volt. S nem kevésbé volt felszabadító az a nyelvszemlélet, amelyet ő 
képviselt; a porosfülű unalom, mely a leírónyelvtannak nevezett órákból 
áradt, az a betűduktuson túl alig néző, betonnadrágos nyelvtörténet, mely 
a gondolkodástól szinte hivatalból elriasztott s helyébe a vak szorgalmat 
próbálta ültetni (s a személyi kötöttségű szervilizmust), kihívta szabadabb 
lélekből a lázadást. Laziczius ezt nemcsak hogy nem bánta, de szinte meg
kívánta; szeretett vitatkozni, mert rendkívüli anyagismerettel és logikával 
rendelkezett, nehezen lebírható vitatkozó volt, mi meg, nagyralátó filoszok, 
az ő logikájának inkább csak gyakorló-labda voltunk, mint partnerek; 
de minket hallatlanul megemelt, öntudattal töltött el és személyi vonzalmat 
gerjesztett bennünk, hogy elfogadott vitapartnernek, bár mi is tudtuk, hogy 
hátrakötött félkézzel is győzné velünk a vívást. 

De már megint a jellemről, a tudósi vagy tanító alkatról beszélek, s 
nem a nyelvszemléletről, melyet képviselt, s amely akkor valóban sose-
hallottan új volt — s a kruzsokban még évekkel később is, amikor be-bejártam, 
fölénnyel gúnyolt. Az ő általános nyelvészeti kurzusa már a harmincas évek 
végén Saussure és Trubetzkoy tanításain épült, nála és csak nála lehetett 
olyan istentől elrugaszkodott fogalmakról hallani, mint: fonéma, langue ós 
parole meg szemiológia, s a nyelvi tények, különbözőségek és hasonlóságok 
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vizsgálatába, illusztrálásába az indogermán és finnugor nyelveken kívül be
vonta az afrikai néger nyelvjárások jelenségeit is. Ez hallatlan távlatot nyitott, 
nyelvész-hajlandóságúnak nyilván hatalmas bázist adott; de nekünk, néhá
nyunknak, akik nem nyelvésznek készültünk, csak szerettünk volna művel
tekké lenni, elsősorban módszert adott, gondolkodási formát, önmagunkkal 
szembeni igényességet, saját hipotéziseinkkel szembeni kérlelhetetlenségét. 

Ezt egyébként közvetlenül is lát tam működni: négy féléven át vettem 
részt azokon a szemináriumokon, amelyek felhasználásával is a magyar 
o-hang történetéről írott dolgozatára készült, annak anyagát vi ta t ta meg 
velünk. Illetve olvastatott, olvastatott, olvastatott és beszámoltatott; a ma
gyar hangtörténet egész területét bepásztáztuk ezekkel az olvasmányokkal, 
sejtelmünk sem volt, hogy egy rejtett cél érdekében (azt hiszem, csak az 
utolsó órák egyikén árulta el, min dolgozik) olvassuk el mindazokat a cikke
ket, amelyek a magyar hangok kialakulásának történetével foglalkoznak; 
s e cikkek valamennyi következtetését, hipotézisét szálán szedette, pontos és 
kérlelhetetlen logikával felboncolta, illetve ráébresztett bennünket, ha a 
beszámolás során logikánk megzökkent, ha hipotézist készpénznek vettünk, 
ha elfogadtuk, hogy bevett igazság az, ami csak régi közhely s esetleg alap
talan. Már ezeknek a cikkeknek a címeit is elfeledtem; de ha kritikus lett 
belőlem s tán néha vitatkozásra is képes, akkor ahhoz a módszert ós a fegyvert 
nem utolsósorban Lazac adta a kezembe. Egyébként úgy emlékezem, hogy 
az e szemináriumoknak is ürügyül szolgáló nagy dolgozata ugyanezekkel az 
erényekkel ékes; ha jól tudom, nem is vi tat ta senki soha, csak éppen átlépett 
rajta a magyar nyelvészet, mintha nem is lett volna a világon. 

Mert magános farkas volt. Nem emlékezem rá, hogy láttam volna meg
állni a folyosón, kollégával beszélgetve; nem emlékezem rá, hogy a szobájá
ban vagy tőle kijönni láttam volna egyetemi pályatársát. A szellemi függet
lenség s a hajdani forradalom kónkőfüstje lebegte körül; az élet keserű tréfái 
közé tartozik, hogy a kénkőfüst körülötte csak sűrűsödött a felszabadulás 
után — nem kis részben azért, mert múlt érdemekre hivatkozni gőgös lélek 
volt, s mert a falka mindig könnyen végez a magános farkasokkal. De akár
hogy s akármi történt is: a keveseknek, akik tanítványai voltunk, máig szí
vünkben villog az ő szemüvege, s szakmai, gondolati igényességre tanít. 
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Le souvenir de Laziczius 
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L'auteur — historien de littérature et critique — se souvient de ses années d'études 
quand il fut un disciple du linguiste éminent. En brossant son portrait de souvenir, il 
cherche le secret de sa force d'attrait pour certains et ce qui a éloigné de lui bien d'autres. 
Il le retvouve d'une part dans le fait que Laziczius a prôné de la chaire universitaire 
comme dans ses écrits les résultats de l'école de Saussure et de Troubetzkoi, tandis que la 
science linguistique hongroise piétinait encore dans les eaux basses des néogrammairiens. 
D'autre part dans sa logique impeccable, dans sa rigueur scientifique, dans son éthique 
rigoureux et impitoyable de polémiste. En scrutant le secret de son attachement personnel 
à Laziczius, il le retrouve dans le secret par lequel ses enseignements ont nourri son 
armature de critique et d'historien. 




