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Lakó György 70 éves 

LAKÓ GYÖRGY 1908. szept. 26-án született a Bács-Bodrog megyei János
halmán egyszerű néptanítói családból. Középiskolai tanulmányait a kiskun
halasi gimnáziumban végezte. 1926-ban iratkozott be a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem magyar—német szakára. Felvették az Eötvös József 
Kollégiumba, s e híres intézmény falai között indult el a tudomány útján. 
Egykori kollégista társai máig emlegetik Lakó György legendás szorgalmát, 
hajnalokig tar tó könyvtári búvárkodását. Volt tanárai közül elsősorban 
SZINNYEI JózsEFet, ZsiBAi MiKLÓst és GOMBOCZ ZoLTÁNt emlegeti különös 
tisztelettel és szeretettel. 

1930-ban Lakó Györgynek lehetősége nyílt, hogy ösztöndíjjal Finn
országba utazzék. Két évet töltött a helsinki egyetemen, ahol a finnugor nyelv
tudománynak több, ma már klasszikusnak számító nagy egyéniségét hallgat
hatta. Et től az időtől kezdődik az a meleg, baráti kapcsolat, amely Lakó 
Györgyöt Finnországhoz, a finn nyelvtudósokhoz fűzi. A későbbiek során ezek 
a baráti szálak csak tovább erősödtek, mivel személyes kapcsolata nem szakadt 
meg Finnországgal. Gyakori előadója lett a jyväskyläi nyári egyetemnek, ahol 
magyar nyelvet oktatott . Ebből a munkából született Unkarin lukemisto 
(Helsinki 1940) című magyar olvasókönyve, amely a finnországi egyetemi 
magyar oktatás céljaira készült. 

A finn ösztöndíjat még egy tanévnyi észtországi tanulmányút követte, 
amelyet Lakó György a tartui egyetemen töltött el. Az észt nyelvvel való 
kapcsolata is tartósnak bizonyult. Sok éven át oktat ta az észt nyelvet az 
egyetemen, s csaknem negyven óv múltán is megcsodálták kifogástalan 
észtségót az 1970-es tallinni finnugor kongresszuson tar to t t előadása alkal
mával. 

Észtországi tanulmányai után került sor Lakó György svédországi 
útjára. Ennek következménye lett az, hogy finnugor nyelvészeti kutatásai 
s e tárgyak egyetemi oktatása mellett, de nem mellékesen, szüntelenül azon 
fáradozott, hogy előmozdítsa a svéd nyelv hazai ismeretét. Az egyetemen 
állandóan hirdetett svéd órákat, társszerzője volt az 1948-ben megjelent 
svéd—magyar olvasókönyvnek, s ő volt a főszerkesztője az első terjedelmes 
svéd—magyar szótárnak (Budapest 1969). (Bo WICKMAN 1965-ben Stockholm
ban megjelent svéd—magyar szótára terjedelmére nézve lényegesen kisebb, 
s nálunk nem válhatott szélesebb körben ismertté.) 

Lakó György északon töltött tanulóéveinek van még két említést érdemlő 
momentuma. Egyike lett azon kevés számú magyar nyelvészkutatónak, aki 
helyszíni lapp tanulmányokat folytatott. Kétségkívül ő az utóbbi évtizedek 
legjobb hazai lappológusa, s az egyetemen a legutóbbi időkig hirdetett lapp 
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kollégiumokat. Emellett tudtommal Lakó György az egyetlen magyar nyelvész, 
aki komolyan érdeklődött a lív nyelv iránt, s helyszíni tanulmányokat is 
folytatott. 

A fiatal tudós első jelentős munkája A permi nyelvek szóvégi magán
hangzói című bölcsészdoktori értekezése volt (1. NyK 48—49.; Finnugor 
Füzetek 2.), amely méltán keltett figyelmet írója iránt. Az ígéretes tudomá
nyos pálya azonban másképpen alakul, mint azt az előzmények alapján várni 
lehetne. Az ifjú kutató számára nincs hely a tudományos centrumokban, 
s kénytelen elmenni Jászapátiba segédtanárnak, ami ezeknek az éveknek 
a tudományos termésére is rányomja. a bélyegét. Budapestre kerülve a 
Széchényi Könyvtárban dolgozik, s magántanárnak habilitál a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. 

A felszabadulást követő évek jelentős változást hoznak Lakó György 
életében. Csakhamar szép elismerésben részesül, az 1948-ban újjáalakuló 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választja. Ezt követően 
Lakó György mindinkább bekapcsolódik a tudományszervezői munkába. 
Az MTA Nyelvtudományi Intézetében a finnugor osztályt vezeti, 1953—1954 
ben az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának titkári teendőit látja 
el, majd Zsirai Miklós 1955-ben bekövetkezett korai halála után 1956 őszétől 
Lakó György követi őt a budapesti I. sz. Finnugor Tanszék vezetésében. B E K É 
ÖDÖN nyugalomba vonulásával 1963-tól az ő vezetése alatt egyesül Finnugor 
Nyelvtudományi Tanszék néven az addigi két finnugor katedra, amelynek 
1973-ig állt az élén. A Magyar Nyelvtudományi Társaságban 1957-től 1976-ig 
volt a finnugor szakosztály elnöke, 1976-tól a társaság társelnöke. 

Fontos helyet foglal el Lakó György tudományszervezői munkásságában 
a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztőjeként 1954—1967-ig kifejtett 
tevékenysége. 

Nem tekintem célomnak egy hosszú élet tudományos munkásságának 
részletes áttekintését, csupán főbb kutatási területeit, jelentősebb munkáit 
sorolom fel. 

Lakó György finnugor kutatásai nem kötődnek egyetlen nyelvhez, vagy 
a rokon nyelvek egy kisebb csoportjához, hanem végigvonulnak az egész nyelv
családon. Fiatalon — mint már fentebb szóltunk róla — elsősorban a permi 
nyelveket vizsgálta, s később is vissza-visszatért hozzájuk. 1959-ben levelező 
tagként tar to t t akadémiai székfoglalója is ezekkel a nyelvekkel foglalkozik, 
címe: A permi prosecutivus és transitivus használatáról és eredetének kérdé
séről (1. Emploi du prosécutif et du transitif dans les langues permiennes, 
l'origine de leurs désinences casueiles. ALH 1.). 

Jelentős esemény volt Lakó György számára 1952-es rövid szovjetunió
beli tanulmányútja, melynek során a zürjéneknél, mordvinoknál, észteknél 
te t t rövid látogatást. Ennek a tanulmányútnak az eredménye lett a leningrádi 
tartózkodása során gyűjtött vogul anyagon alapuló Észak-manysi nyelvtanul
mányok (NyK 57.; NytudÉrt . 8. Budapest 1956). 

Lakó György kora fiatalságától vonzódott az etimológiai kutatásokhoz. 
Ebből a vonzódásból született legjelentősebb munkája, A magyar szókészlet 
finnugor elemei (I. 1967; I I . 1971; I I I . 1978) cimű kollektív mű, melynek Lakó 
György volt a főszerkesztője és R É D E I K I K O L Y a szerkesztője. 

Az etimológiai kutatásokhoz kapcsolódnak hangtani kutatásai. Ezek 
betetőzését A magyar hangállomány finnugor előzményei (NytudÉrt. 47.) 
című munkája jelenti, amely Proto Finno-Ugric Sources of the Hungárián 
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Phonetic Stock (Budapest 1968) címen angol nyelven is megjelent. A mű 
a finnugor hangtörténeti kutatások eredményeinek gondos összegezése. 

Lakó György tudományos munkásságát áttekintve könnyen meggyőződ
hetünk arról, hogy már fiatalon is foglalkozott tudománytörténeti kérdésekkel. 
Ez az érdeklődés az utóbbi évtized során határozottan megerősödött nála. 
Ezt bizonyítja az is, hogy mikor 1970-ben akadémiai rendes taggá választották, 
székfoglalóját tudománytörténeti témából tar tot ta , Sajnovics János és a kora
beli összehasonlító-történeti nyelvészet címen (1. NylOK 27.). Nem sokkal 
később, 1973-ban a Magyar Tudósok sorozatban Lakó György már könyv
alakban összegezte kutatásait. 

Fentebb említés esett róla, hogy Lakó György kutatói pályafutása rajta 
kívül álló okokból nem indult zökkenőmentesen. A felszabadulás utáni évtize
dek azonban sok szép elismerést hoztak számára. A már említett magyar 
akadémiai tagságon kívül tiszteleti tagja a helsinki Finnugor Társaságnak 
(1948), a Finn Irodalmi társaságnak (1956), a Kalevala Társaságnak (1958), 
a Societas Uralo-Altaicának (1963), kültagjául választotta a Finn Tudományos 
Akadémia (1970), a jyväskyläi egyetem pedig díszdoktorává avat ta (1976). 

1951-ben megkapta a Magyar Népköztársasági Érdemrend arany foko
zatát, a finn—magyar kapcsolatok elmélyítéséért végzett több évtizedes mun
kálkodása elismeréseképpen pedig 1968-ban a Finn Oroszlánrend parancsnoki 
fokozatát. 

Lakó György tudományos munkásságát elsősorban nem a mennyiség, 
hanem a rendkívüli alaposság, pontosság és módszeresség jellemzi. Ezt tapasz
taljuk oktatómunkájában is. Akár egyetlen hallgató kedvéért is képes ugyan
olyan alaposan, napokon át tar tó munkával felkészülni egy-egy órára, mint 
telt auditórium számára. 

Mi, akik most 70. születésnapja alkalmából köszöntjük Lakó Györgyöt, 
azt kívánjuk, hogy e jeles dátum ne jelentsen határ t tudományos munkássá
gában, s még számos éven át jó egészségben tevékenykedjék szaktudomá
nyunk javára. 

BEBECZKI GÁBOR 


