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Megemlékezések* 

Márton Gyula 
1916—1976 

Kötetünk megjelenésének kényszerű késése szomorú feladat terhét rótta ránk: 
a Márton Gyulától való búcsúzás fájdalmas kötelességét. 1976. április 4-én, még hat
vanadik életévének elérése előtt hunyt el a kolozsvári egyetem nemzetközileg elismert, 
híres magyar nyelvész professzora. Tragikus gyorsasággal elhatalmasodó betegsége 
szellemi alkotóerejének teljében ragadta el. Megrendítő halála nemcsak közvetlen 
munkahelyén okozott szinte pótolhatatlan hiányt, hanem az egész magyar nyelv
tudományt érzékenyen károsította. 

1916. december 27-én született a Szilágy megyei Nagymonban, földműves szü
lők gyermekeként. A nagymoni, majd zilahi kollégiumi évek után 1936-ban a kolozs
vári egyetem magyar—román—esztétika szakjára iratkozott be. Itt ébredt fel a nyelvé
szet iránti érdeklődése, részben Csűry Bálint tanítványainak, részben Sever Popnak 
és Sextil Puscariunak a hatására. Már hallgatóként beleveti magát a nyelvjárási gyűj
tés munkájába: mohó érdeklődéssel fordul az erdélyi magyar nyelvjárások hangtani 
kérdései felé, helyneveket gyűjt, tanulmányozza a nyelvjárási szókincset és morfoló
giát, valamint az együtt élő magyar és román nyelvű lakosság nyelvének kölcsön
hatásait. A z 1930-as évek végétől folyamatosan és egyre gazdagabban áradnak tanul
mányai, kötetei. Szülőfalujának nyelvjárásától indult el, de kutatásainak köre egyre 
bővült területileg és tematikailag is, míg szinte személyes ismerője lett minden erdélyi 
magyar község nyelvének s az erdélyi népek nyelvi kölcsönhatásainak. 

1941-ben — már több tanulmány szerzőjeként — az Erdélyi Tudományos Inté
zethez nevezték ki, ahol Szabó T. Attila, Gálfry Mózes és mások társaságában az er
délyi magyar nyelvjáráskutató munka intézményes megszervezője lett. A felszabadu
lás után a Bolyai, majd a Babes—Bolyai egyetem oktatójává nevezték ki. Ebben a 
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minőségében módja nyílt rá, hogy saját, fáradhatatlan nyelvjárási gyűjtő és feldol
gozó munkája mellett tehetséges tanítványok egész seregét nevelje fel, magas szín
vonalú, tudományos iskolát formáljon ki. A z évtizedeken át végzett, szigorúan kö
vetkezetes terepmunka eredményeként szinte példátlan méretű magyar nyelvjárási 
anyag gyűlt össze tanszékén, várva a kiadatás lehetőségére (vö. M N y . LV, 8—16, 
499—510; Korunk Évkönyv 1973. 173—93). 

Bár kutatásainak kezdettől fogva a dialektológia, a nyelvföldrajz állt középpont
jában, munkássága korántsem korlátozódott csak e területre. Egyetemi tanárként 
előadója volt az általános nyelvészetnek is, speciálkollégiumokat tartott a névtudo
mány és a magyar—román nyelvi kölcsönhatások kérdéseiről. 

Tevékeny közéleti szerepet is vállalt: a tanszék irányításán túl számos egyetemi 
funkcióban tevékenykedett rövidebb, de inkább hosszabb ideig. Mindig, mindenki
vel szemben nyílt, őszinte, bátor és szókimondó volt, nemes célok tisztakezű harcosa, 
igaz ügyek önzetlen segítője. 

N e m lehet itt célunk, hogy Márton Gyula gazdag életművét akár csak elnagyol
tan is áttekintsük. Terveiből sokat sikerült valóra váltania, soknak a beteljesítése 
tanítványainak öröksége lesz. Elkészítendő bibliográfiája bizonyára megmutatja 
majd, hogy évkönyvünk, a Magyar Nyelvjárások és elődje, a Magyar Népnyelv kez
dettől fogva folyamatosan és örömmel adott helyet kitűnő tanulmányainak, egészen 
jelen kötetünkig, ahol legújabb munkája is napvilágot lát, sajnos, már postumus-
ként. Nálunk jelent meg egyik legkorábbi tanulmánya 1939-ben: „Zártabbá- és nyíl
tabbáválás az ördöngösfuzesi nyelvjárásban" (MNny. I, 118—21). A következő év
ben a nagymoni nyelvjárás magánhangzóinak állapotáról írt (uo. II, 195—203), de 
fő figyelmét „Szabó T. Attila útmutatása és oktatása alapján" már a nyelvjárás ige
ragozására fordította (vö. uo. 195., jegyzet). Egy év múlva pedig már meg is jelent a 
debreceni—kolozsvári nyelvjáráskutató iskolára jellemző, gazdag helyszíni gyűjtésre 
alapozott jelenségmonográfiája: „A nagymoni népnyelv igetövie és igealakjai" című 
doktori értekezése (uo. III, 189—232). 

Évkönyvünk volt első publikációs helye azoknak a nagyon fontos tanulmányok
nak is, amelyek Márton Gyulának a nyelvföldrajz felé fordulását, a román nyelvészek 
nyelvatlaszkészítő elveit és gyakorlatát mutatják: „A rumén nyelvatlasz-munkálatok 
története és módszere" (uo. IV, 233—67). Ezek a tanulságok nem maradtak hatásta
lanok később a magyarországi és az erdélyi magyar nyelvatlaszkutatások kibonta
kozása során. 

A felszabadulás után — tudománytörténetileg is nehéz és zavaros esztendők el
teltével — először 1960-ban jelentkezik ismét évkönyvünk szerzői között Márton 
Gyula neve. Ekkor közöltük „Az igealakok szerepe a Fekete-Körös völgyében" című 
tanulmányát (MNyj. VI, 44—55). A z utóbbi évtizedben egyre rendszeresebbé váltak 
közlései; mindig szívesen látott, belső munkatársunknak tekintettük, hiszen a ma
gyar nyelvjáráskutatás egyik leggazdagabb tapasztalatokkal rendelkező, széles látó
körű tudósaként minden munkájában újszerű meglátásokat, unom elemzéseket talál
hattunk. H ű maradt évkönyvünkhöz akkor is, amikor — lehetőségeinek tágabbra 
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nyíltával — otthon is, Magyarországon is önálló kötetek megjelentetésére kínálkozott 
alkalma. 

Régi vágyunk volt, hogy Márton Gyulát a levélbeli és nem hivatalos érintkezé
sek mellett hivatalos formában is vendégül láthassuk Debrecenben, előadó útra invi
tálva Őt. Sajnos, ez a tervünk már nem válhatott valóra. Tanév közben nem szívesen 
utazott, nyarait viszont nagyrészt a terepen töltötte: szakadatlan nyelvjárási gyűjtés
sel. Érdemes idézni néhány mondatot egy ezzel kapcsolatos, 1975. augusztus 8-án 
kelt, e sorok írójához címzett leveléből: 

„... júliusi gyűjtőutam eredményes volt. Sikerült befejeznem a szilágysági nyelv
járás tanulmányozását, amit 1971-ben kezdtem meg. A mintegy 70 ponton gyűj
tött anyag alapján látom, hogy eddig alig tudtunk e nyelvjárási alakulatról vala
mit. Kedves kötelességemnek tettem egyébként is eleget, hisz magam is tősgyö
keres szilágysági vagyok. 

Ezzel a helyszíni kutatómunkát végleg le is zártam. Közeledek a 60-hoz, 
7PJ7 nyara ofa nwzfegy 4J0 /?o«fo» gyw/föffem, a jövőben minden időmet a gaz
dag anyag feldolgozására fogom fordítani. Csak egészség és kellő kitartás legyen! 

A meghívást ismételten köszönöm. H a most nem is lehet, remélem, jövőre 
ellátogathatok Debrecenbe..." 
Elgondolni is sok: 450 község nyelvjárását megismerni, fo sajátságait felleltá-

rozni! És szinte szimbolikus a visszatérés a szülőföld kutatásához, annak felismerésé
hez, hogy még azt sem lehet maradéktalanul megismerni, az is tömegesen mutat a 
magasabb szintről közelítőnek új meg új jelenségeket, összefüggéseket. Elképzelhet
jük, hogy az eddig is átlagon felüli mennyiségben és minőségben publikáló tudós mire 
lett volna képes, ha a sors megadja neki a lehetőséget, hogy gyűjteményének kincs
tárát feldolgozva tegye közzé. Ezért is felmérhetetlen veszteség mindnyájunk számára 
Márton Gyula halála. 

Rövid életének kétharmad részét, négy évtizedet áldozott az erdélyi magyar fal
vak nyelvének megismerésére, adatainak gyűjtésére. Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy tanítványainak, követőinek szándékában és módjában áll majd e csűrbe takarí
tott életmű szétpergését megakadályozni, a feldolgozó munka folytatását vállalni, 
az erdélyi, a magyar és az egyetemes nyelvtudomány együttes hasznára. 
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