
himnikus látomásával zárul a költői elbeszélés: „Porba hull majd ekkor / A zsarnoknak trón-
ja, / Mert nem lesz Istene, / Ki többé megóvja. / S a népjog, szabadság / Védő Istenének / 
Milliók szájából / Hangzik hálaének." 

Mészáros Károly poémája nem jelentős irodalmi alkotás, ám néhány részlete, lendülete, iz-
zó érzelemvilága felül emeli a hasonló ponyvafüzetek átlagán. Fontosabb ennél, hogy a köz-
nép és a politikai vezetőréteg egy részének érzéseit, gondolatait verselte meg, nem riadva 
vissza a költői túlzásoktól sem. Dankó Imre találó szavaival: „túlmutat a debreceni Kos-
suth-kultuszon, és az egész magyarság Kossuth-szeretetét fejezi ki." Hatására nincs közvetlen 
forrásunk, de feltételezhető, hogy a vásárok népe a hatezer példányban kinyomtatott, olcsó 
füzetből sokat megvásárolt és lelkesedett, elmerengett, esetleg csendesen siránkozott a sorain. 
S még erősebben hitte: jöhet, jön még a magyarra szebb jövő. 

A debreceni lapokban 1861. október végén jelentek meg az utolsó közlemények, amelyek 
Kossuth Lajosról szót ejtettek. November 5-én az uralkodó leiratban rendelte el a kormányzás 
új rendszerének, a „provizórium"-nak a bevezetését, vagyis az önkényuralom visszaállítását. 

A debreceni Kossuth-kultusz kibontakozása egyelőre félbeszakadt. 
Bényei Miklós 

125 éve született Gombocz Zoltán 
1887. június 18-án született Gombocz Zoltán, a XX. század egyik legsokoldalúbb, legna-

gyobb hatású nyelvtudósa, a budapesti egyetem legendás professzora, az MTA nemzetközi-
leg is ismert és elismert tagja. A középiskolát szülővárosában, Sopronban, az evangélikus líce-
umban végezte. Már a szűkebb és tágabb családi környezet is elmélyült tanulásra, széles körű 
művelődésre sarkallta. Apja, Gombocz Miklós evangélikus pap és tanár, majd középiskolai 
igazgató; öccse, Gombocz Endre botanikus, 1939-től szintén akadémikus. Unokatestvére Tol-
nai Vilmos, anyai nagybátyja Lehr Albert, mindketten ismert nyelvészek. 

A fiatal Gombocz Zoltán korán kezdett érdeklődni a nyelvek és az irodalom iránt, s későb-
bi magas szintű nyelvismeretét nemcsak a tudomány, hanem a kulturális diplomácia terén is 
kamatoztatta. Kedvenc idegen nyelve a francia volt: a középiskola elvégzése után a budapest i 
egyetem magyar-francia szakán folytatta tanulmányait. 

Az egyetemi tanulmányok mellett pályája alakulására döntő befolyást gyakorolt az, hogy 
felvételt nyert az akkor induló Eötvös Collegiumba, amely rövid idő alatt a magyar oktatás-
ügy és tudósképzés kulcsfontosságú intézményévé vált. A kiváló tanári kar, a gazdag könyv-
ár, a tudományos kutatást életformaként közvetítő szellemiség új típusú, modern értelmiség 
kiformálását szolgálta. A századforduló Magyarországa - örökölt nehézségei ellenére - Euró-
pa élvonalát célozta meg, nemcsak dinamikusan fejlődő gazdaságával, hanem pezsgő kultu-
rális és tudományos életével is. A kor tudománypolitikusai, kulturális vezetői felismerték: a 
leggyorsabban megtérülő befektetés az emberi tudás. Fiatalok százait küldték Európa híres 
egyetemeire, mindenekelőtt Németországba és Franciaországba. Gombocz Zoltán is hamar 
elkezdte a külföldi tapasztalatszerzést: Párizs, Lipcse, Uppsala, Helsinki jelezték továbbkép-
zésének állomásait. 

Tudományos karrierje szépen ívelt fölfelé: 1900-ban bölcsészdoktor, az Eötvös Collegium 
tanára, 1906-ban egyetemi magántanári képesítést szerez, 1914-ben a kolozsvári egyetem pro-
fesszora, az ural-altáji tanszék vezetője. Időközben, 1905-ben - 28 évesen! - az MTA levelező 
tagjai közé választja. A rendes tagságot 1922-ben nyeri el, 1933-tól haláláig a Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Osztály elnöke. Széles körű érdeklődése már pályája elején megmutatkozik: 
foglalkozik kísérleti fonetikával, jelentéstörténettel, összehasonlító nyelvészettel, obi-ugor ta-
nulmányokkal (főleg a vogul nyelv kérdéseivel), jövevényszó-kutatással és kontaktológiával. 
Az utóbbi téren legnevezetesebbek azok az összefoglalásai, amelyek a magyar nyelv honfog-
lalás előtti török kapcsolatait, jövevényszavait tekintik át. 



A trianoni békeszerződés után Gombocz ismét Budapesten folytatja munkásságát: 1921-től 
a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének professzorává nevezik 
ki. A nyelvtudomány nemzetközi és magyar szakirodalmának naprakész ismeretével, 
briliánsán elegáns, sziporkázó előadásaival elbűvölte hallgatóságát. A gondolat világossága, 
a stílus eleganciája írásait is áthatja, máig érvényes példát mutatva a tudóst és tanárt egyesítő 
személyiségre. Tankönyvei a kor gyakorlatának megfelelően egyben tudományos kéziköny-
vek is voltak, átfogták a magyar és általános nyelvészet legfontosabb területeit (Nyelvtörténeti 
módszertan 1922; Magyar történeti nyelvtan II. rész: Hangtan, Hangtörténet; III. rész: Alaktan 1925; 
Jelentéstan 1926; Syntaxis 1951 [posztomusz kiadás]). 

A másik nagyszabású vállalkozása a Melich Jánossal írt Magyar etymologiai szótár (I—XII. fü-
zet, 1914-1936), amelyet Gombocz halála után Melich egyedül folytatott, de sajnos befejezni 
nem tudott. A két nemzetközi hírű nyelvész kora színvonalát meghaladó teljesítményt nyúj-
tott, mesterfokra emelve az etimológiát, szó- és művelődéstörténetet. Olyan átfogó anyag-
gyűjtésbe kezdtek, hogy a feldolgozás nagyon lelassult, és végül a mű torzóban maradt . 
(Melich 1944-ig a g kezdőbetűs szavak elejéig jutott el.) 

A két kiváló tudóst számos vonás kapcsolta össze: többek között a széles körű magyar és 
nemzetközi szakirodalmi tájékozottság, a magyar történelem, nyelv és kultúra tüzetes isme-
rete, az azonos nyelvészeti és filológiai iskolázottság, továbbá a magas fokú nemzeti elkötele-
zettség. A vesztes világháború, a történelmi Magyarország széthullása után minden komoly 
társadalomtudós kötelességének tartotta, hogy a maga eszközeivel, szakmai tudásával hozzá-
járuljon a múlt fényeinek, folyamatainak minél részletesebb feltárásához, a helyes nemzeti 
önismeret formálásához. Különösen az adathiánnyal küszködő korai történelem, az őstörté-
netírás terén tudott a nyelvtudomány sokat mondani. Melich például A honfoglaláskori Ma-
gyarország (1925-1929) című monográfiájával egy egész korszak tudományos történelem-
szemléletét meghatározta. Gombocz a magyar-török tanulmányain, etimológiai és szótörté-
neti cikkein kívül például A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány (1920-1927) című nagyívű 
tanulmányával szolgálta az őstörténet-kutatást. 

Gombocz - kortársaihoz hasonlóan - mindenekelőtt nyelvtörténész volt. Az Európában 
ekkor virágkorát élő újgrammatikus iskola elveit, tudománymódszertanát követte és közvetí-
tette, sikerrel alkalmazva a magyar nyelvi vizsgálatokra. Pályája második felében megismer-
kedett a korai strukturalizmus műveivel, pl. Ferdinand de Saussure paradigmaváltó könyvé-
vel (Cours de linguistique générale, 1916), és eredményeit igyekezett munkáiba beépíteni. Korai 
halála azonban megakadályozta abban, hogy ezen az úton továbbhaladjon. 

Gombocz sokoldalúságát jelzi az is, hogy társszerkesztője volt a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság folyóiratának, a Magyar Nyelvnek (1905-1914), 1922-1935), továbbá néhány évig 
szerkesztője a Nyelvtudományi Közleményeknek (1931-1934). Számos egyéb tisztsége mel-
lett elnöke volt a magyar szellemtörténet legjelentősebb egyesületének, a Minerva Társaság-
nak. Otthona az Eötvös Collegium volt, melynek talán leghíresebb igazgatójaként tartják szá-
mon. Tanári és igazgatói munkálkodásáról számos szépirodalmi műrészlet, visszaemlékezés 
tanúskodik. Mindig szívén viselte az ifjúság, a jövő nemzedék sorsát: természetes közvetlen-
séggel szólított meg mindenkit, óriási tekintélye volt a diákság körében. Életének utolsó évei-
ben a budapest i egyetem bölcsészkarának dékáni teendőit is ellátta. A hirtelen halál egy kari 
ülésen érte, 1935-ben. 

Korai eltávozásával nagy veszteség érte a magyar tudományt: mindössze 58 éves, pályája 
csúcsán, alkotóereje teljében levő tudós volt. Szellemisége azonban ma is tovább él, napjaink-
ban is az egyik leggyakrabban idézett és értékelt tudománytörténeti személyiségek közé tar-
tozik. Jelenvalóságának bizonyítéka az is, hogy az idén tanítványai, akadémiánk mai nagyjai 
mellszobrot avattak tiszteletére az Eötvös Loránd Tudományegyetem aulájában. Szép és mél-
tó megemlékezésüket egykori folyóirata, a Magyar Nyelv 2002/2. száma tette közzé. 

Juhász Dezső 
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