
SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

Telegdi Zsigmond 70 éves 

Telegdi Zsigmondot első ízben a 15-ös autóbusz megállójában, az Egye
temi Könyvtár előtt lát tam. Könyv volt a kezében, olvasott, úgy várta az 
autóbuszt. Ebben még nincs semmi rendkívüli. Akkor kezdtem el csodálkozni, 
amikor olvasva szállt fel a buszra (vajon honnét tudta, hogy 15-ösre száll?: 
akkoriban ugyanis a 2-esnek és 4-esnek is ott volt a megállója). A kalauz mel
letti ülőhelyre ült le és folytatta az olvasást. A könyvre pillantottam és láttam, 
hogy görög szöveg van kezében. Figyeltem. Hangtalanul, de észrevehető ajak
mozgással olvasott. Kíváncsi voltam, hol száll le. Egyszer csak, anélkül hogy 
felpillantott volna a könyvből, leszállt. A Szalay utcai megállóban voltunk. 
Telegdi Zsigmond — akkor még nem tudtam, ki lehet — a Nyelvtudományi 
Intézetbe igyekezett, akárcsak én. Tűnődtem, vajon ki lehet ez az ember, aki 
olvasmányában elmélyedve is kitűnően boldogul a budapesti közlekedésben. 
Ott, akkor tudtam meg, hogy ő Telegdi Zsigmond, akinek nevét már akkor 
ismertem, s akinek most hetvenedik életévét ünnepeljük. 

Telegdi Zsigmond egyetemi tanulmányait Budapesten, Boroszlóban és 
Párizsban végezte. Érdeklődésének középpontjában a sémi és iráni nyelvek 
történeti vizsgálata állt, de tanulmányozta a török nyelveket is. Doktori disz-
szertációja a talmudi irodalom iráni kölcsönszavainak hangtanával foglalko
zott (1933). Ez a dolgozat később, alaposan átdolgozott változatban, a párizsi 
Journal Asiatique-ban jelent meg. 

A harmincas években több tanulmánya látott napvilágot, amelyek az 
orientalisztika különböző részkérdéseihez szóltak hozzá. 

A későbbiekben Telegdi Zsigmond érdeklődése az újperzsa nyelvtörténet 
kutatása felé fordult. Különösen jelentősek a Nature et fonction des périphra
ses verbales en persan (1950), Über die Partikelkomposition im Neupersischen 
(1955), Zur Morphologie des Neupersischen (1961), Zur Unterscheidung von 
Substantiv und Adjektiv im Neupersischen (1962) és Über einen Fall struktu
reller Homonymie im Persischen (1964) c. dolgozatai. E tanulmányokat a 
szakemberek az iranisztika, azon belül az újperzsa nyelv kutatásának fontos 
állomásaiként tartják számon. Ugyanakkor azonban általános nyelvészeti 
szempontból sem érdektelenek e művek, hiszen például az újperzsa igei szó
készlet részletes jellemzésében az igei perifrázisok és az egyszeri igék szembeál
lítása és az ezzel kapcsolatos kérdések elméleti, szinkronikus és diakrónikus, 
szófajtani és szóalkotástani tárgyalása, majd ezen alapuló tipológiai utalásai 
fontos általános tanulságokat nyújtanak. Vagy egy másik példát véve: a 
perzsa nyelv részleges típusváltásának beható elemzése a történeti nyelvtudo
mány egyik érdekes problémájának elméleti tisztázásához járul hozzá. 

• 
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Általános nyelvészeti érdeklődése alighanem tehát éppen az újperzsa 
nyelvek kutatása közben alakult ki, sőt lényeges részévé vált munkásságának. 
Telegdi Zsigmond általános nyelvészeti munkáiban foglalkozott a nyelvtudo
mány történetével (e területen kiemelkedő jelentőségűek Begründungen der 
historischen Grammatik, Zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Humboldt 
als Begründer der Sprachtypologie és Zur Herausbildung des Begriffs „sprach
liches Zeichen" und zur stoischen Sprachlehre c. dolgozatai) meg a mai nyelv
tudomány elméleti alapjainak vizsgálatával (vö. például az Általános Nyelvé
szeti Tanulmányokban közzétett munkáit). Több nevezetes dolgozatának meg
jelenése eseményszámba ment a magyar nyelvészeti életben (pl. Elméletek a 
szófajok természetéről; A nyelvtudomány újabb fejlődéséről; A nyelvtudomány 
újabb fejlődésének egyes kérdéseiről; A nyelvtudomány meghasonlásáról; 
A „történeti nyelvtan" kettős értelme). 

Telegdi Zsigmond általános nyelvészeti munkái nagy mértékben hozzá
járultak ahhoz, hogy hazánkban a modern nyelvészet kérdései iránt megnőtt 
az érdeklődés, és hogy e nyelvészet „technikaibb" megközelítésmódja iránt 
csökkent az idegenkedés. Munkái ugyanakkor kifejezetten gazdagították a 
nyelvtudomány újabb alakulásának marxista szempontú kritikai értelmezését, 
mindig arra törekedett, hogy a marxizmus talajáról értékelje a modern nyel
vészet valós eredményeit és jellegzetes tévedéseit. 

Telegdi Zsigmond azon nyelvészek közé tartozik, akik korán felismerték 
a generatív nyelvelmélet jelentőségét. Egyre inkább tudatossá vált benne, 
hogy ez az elmélet korunk egyik legjelentősebb nyelvelmélete. Az a körülmény, 
hogy a mai magyar általános nyelvészet nyitottabb, mint elődeinké és jobban 
megközelíti a nemzetközi színvonalat, elsősorban Telegdi Zsigmond érdeme. 

Külön kell szólni ünnepeltünknek Bevezetés az általános nyelvészetbe c. 
tankönyvéről. Mint ahogy arra már másutt rámutat tam (MNy. 75), Telegdi 
Zsigmond számos fontos és időszerű elméleti kérdést tárgyal e nagy jelentőségű 
könyvben. Nyelvészeti életünk sok félreértése és tévedése elkerülhető lenne 
(lett volna), ha a Bevezetés tanítását komolyan vennénk (vettük volna). íme 
egy csokorra való e kérdések közül: a mondat (Satz, sentence, phrase) és a 
nyilatkozat (megnyilatkozás, Äußerung, utterance, énoncé) fogalmának kö
vetkezetes szétválasztása, a mondat fogalmának grammatikáktól függő meg
határozása, a jel vonatkozásának (referenciájának) és jelentésének megkülön
böztetése, a logika — és a nyelvleírás viszonyának — szerepének a hangsúlyo-
ZctScb? cl nyilatkozat pragmatikai funkciójának tisztázása, a generatív gramma
tika jelentőségének felismerése és kritikai értékelése, a nyelv és a beszéd szem
beállítása, a leíró szempont elsődlegességének hangsúlyozása a normatívval 
szemben. Mindezekben a kérdésekben a korszerű tudományos álláspontot 
Magyarországon talán senki sem fogalmazta meg világosabban, egyértelműb
ben mint Telegdi Zsigmond. A Bevezetés korszerű és átfogó szintézisét adja a 
nyelvészet legfontosabb, elvi-elméleti eredményeinek és ezzel nagymértékben 
hozzájárul egy jól megalapozott, a tudomány mai szintjét képviselő általános 
nyelvészeti műveltség meghonosításához. 

Telegdi Zsigmond minden írását példás igényesség, filológiai pontosság és 
módszeresség jellemzi. Ez áll a Bevezetésre is, amelynek minden mondata át
gondolt, tartalmas és világos: olyan erények ezek, melyekkel nem minden 
nyelvészeti munka dicsekedhet. 

Telegdi Zsigmond általános nyelvészeti érdeklődése tehát az iráni nyel
vek egy-egy konkrét problémájának vizsgálatából nőtt ki. Voltaképpen ez az 
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általános nyelvésszé válás természetes fejlődésmenete is: konkrét vizsgálatok
ból kiindulva az általános felé törekedni. Telegdi Zsigmondnál tulajdonképpen 
mindent megtalálunk, amit ma egy általános nyelvésztől elvárunk: a konkrét 
nyelvi problémák beható ismerete, mély tájékozottság a „hagyományos" 
nyelvészetben, a nyelvtudomány történetében egyaránt, a nemzetközi szakiro
dalom állandó nyomon követése, kiváló filozófiai és logikai iskolázottság. Ép
pen ezért Telegdi Zsigmond munkásságának a sokféleségében is az egységet 
kell látnunk: a nyelvről való ismereteink gazdagítása mint cél bennerejlik 
minden munkájában. 

Természetesen, nem tekinthetem célomnak egy hosszú élet gazdag tudo
mányos munkásságának részletes áttekintését, csupán főbb kutatási terüle
teire, jelentősebb munkáira kívántam a figyelmet ráirányítani. 

Nem hagyható szó nélkül emellett Telegdi Zsigmond oktató és szervező 
munkája sem. A felszabadulás után ő lett a Nyelvtudományi Intézet első igaz
gatója, majd 1957-ben az újraalakult Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tan
szék tanszékvezető egyetemi tanára. Majdnem húsz évig állt e tanszék élén, 
nyelvész hallgatók nemzedékeit tanította. Az ő nevéhez fűződik az általános 
és alkalmazott nyelvészeti szak megszervezése a budapesti egyetemen. A szak 
tantervének összeállításában a legkorszerűbb elképzelések vezették: a tanítan
dó tárgyak között szerepelt a fonológia, a szintaxis, a szemantika, a nyelv
tudomány története, a matematikai nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet. 

Egyetemi előadásait ugyanaz az alapos felkészültség, alaposság és mód
szeresség jellemezte, mint írásait. Ma már ritkaság számba megy a Telegdi 
Zsigmond által képviselt tudóstípus: szinte tökéletes filológiai felkészültsége; 
a hagyománynak és az újnak egyaránt alapos ismerete mindig csodálatot kel
te t t bennem. Az új elméletek iránti nyitottsága úgyszintén irigylésre méltó. 

Valójában nemcsak azok nevezhetik magukat Telegdi Zsigmond tanít
ványainak, akik előadásaira jártak, akiket tanárként tanított, hanem tanít
ványai vagyunk mi is, akiknek alkalmunk volt problémáinkat vele megbeszél
ni, akik munkatársai lehettünk az egyetemen vagy az egyetemen kívül. Taná
csai, megjegyzései mindig figyelemre méltóak, megszívlelendők voltak. 

Telegdi Zsigmond szervező munkájának fontos része azÁltalános Nyel
vészeti Tanulmányok köteteinek szerkesztése 1963 óta, több alkalommal mun
katársak bevonásával. Ez a sorozat igen fontos szerepet tölt be általános 
nyelvészeti életünkben, hiszen egyetlen olyan periodikus kiadványunk, amely 
kizárólagosan általános nyelvészeti tanulmányokat közöl. 

Telegdi Zsigmond 1979. december 29-én töltötte be hetvenedik életévét. 
Mi, volt tanítványai, tisztelői, barátai, folyóiratunk munkatársai nagy szere
tettel köszöntjük születésnapja alkalmából és azt kívánjuk, hogy még számos 
éven á t jó egészségben tevékenykedjék az általános nyelvészet és az iranisz
tika javára. 
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