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Csűry Bálint és a „Debreceni Cívisszótár" 

Csűry Bálint munkásságában és életművében kiemelkedő helyet foglal el 
a lexikográfia. A „Szamosháti Szótár" (Bp., 1935—36) két kötetének anyagát 
már az egyetem befejezésétől kezdve gyűjtötte. Bár többen is vállalkoztak 
hasonló munka elkészítésére (Horváth Endre, Erdélyi Lajos), de végeredmény
ben azok kiadása különböző okok miatt nem valósulhatott meg. Ezért joggal 
állapította meg SÁGI ISTVÁN: „CsÜRY BÁLINT műve az első olyan népnyelvi 
szótárunk, amely egy kisebb, nyelvi szempontból egységes terület szókészletét 
elérhető teljességgel magában foglalja" (MNy. XXXII, 336—7). A szótár 
anyaga a Szamosháton, de elsősorban CsŰRY szülőfalujában, Egriben száza
dunk első negyedében beszélt nyelv szókincse. A gyűjtést tárgyi csoportok 
szerint végezte, mert így a teljességre jobban tudott figyelni, de különös gon
dot fordított a mindennapi beszélgetésre, és mindezek segítségével tudta össze
állítani meglehetős teljességgel a szókincset, így tehát nemcsak azt, amit táj
szónak nevezünk, hanem mindazt, amit e tájon használtak. Ezt azért is érde
mes leszögezni, mert ilyen irányú kutatási módszerének legtöbb vonása a tanít
ványok munkájában is jelentkezett. 

D e tudjuk, hogy nemcsak ez volt Csűry Bálint egyetlen szótárkiadási vál
lalkozása. 1934-ben Artturi K A N N I S T O azzal a javaslattal fordult hozzá, 
hogy a két évvel korábban meghalt Yrjö Wichmann északi-csángó gyűjtését 
szótárrá szerkesztve adják ki, ami 1936-ban Helsinkiben meg is jelent (vö. 
XII. lapon). Ez a megbízás onnan származott, hogy Csűryt, mint a déli-csángó 
nyelvjárás legjobb ismerőjét tartották számon. 1939-ben azt is írja, hogy készíti 
a déli-csángó szótárt, mely már a megjelent WICHMANN-szótárt fogja ki
egészíteni (MNy. I, 5). Sajnos ez nem készült el, sőt — amint azt fia, Csűry 
István szóbeli közléséből tudom — annyi más kéziratával együtt a háborús 
események következtében 1944-ben megsemmisült. 

Azt hiszem, hogy e rövid áttekintés is mutatja, hogy Csűry Bálint milyen 
nagy jelentőséget tulajdonított a tájnyelvi szótárak kérdésének, és amikor 
Debrecenben egyetemi tanárként arra lehetősége kínálkozott, tanítványait, 
majd munkatársait is igyekezett bevonni hasonló munkába. Csűrynek ugyanis 
az volt a többször kifejtett felfogása, hogy egy-egy nyelvjárást úgy lehet iga
zában megismerni, ha teljes szókincsét felmérjük, mégpedig a szavak legfonto-
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sabb ragozott alakjaival együtt, és azokat gondosan lejegyzett példamondatok
ban mutatjuk be. 

Egyre többször kifejtette a Jzo és Mr^y (Wörter und Sachen) egységét, és 
különös súlyt helyezett a tárgyak és a jelentések nehezen kifürkészhető össze
függéseire. Hangsúlyozta, hogy ezen a téren a nyelvjáráskutatás az etimoló
giákhoz éppenúgy segítséget tud nyújtani, mint ahogy a néprajznak is hasznos 
megállapításokkal szolgálhat. Bár ezt munkásságában ilyen határozottan nem 
írta le, de előadásaiban gyakran elmondotta, és tanítványainak munkásságá
ból ezt jól ki lehet olvasni. 

Azt nem tudom egész pontosan megmondani, hogy a Debrecen-kutatás 
és azon belül a D e W c a m CíW&yzofar terve mikor bukkant fel, de az 1936—37. 
tanévben már többször esett szó róla, és mások, de saját magam is ilyen irányú 
gyűjtéseket kezdtünk végezni. 1938-ban, amikor szeptember 1-től kezdve meg
alakult a Magyar Népnyelvkutató Intézet, ennek célja: ,,.. .a rendszeres ma
gyar népnyelvkutatás állandóvá tétele s a magyar nyelvatlasz munkálatainak 
megindítása", és a három legfontosabb feladat között a következőt jelölte 
meg. „Végül harmadik feladatkörünk a debreceni eredeti cívisnyelv szókin
csének szótári feldolgozása. Ezzel olyan célt tűztünk magunk elé, mely a ma, 
gyár nyelvjárásbúvárlatban egészen új. Kétségtelen ugyanis, hogy Debrecen -
ez az ősi cívisváros és régesrégi művelődési gócpont a vele kapcsolatban álló 
területek népnyelvére, népi kultúrájára rendkívül sokoldalú hatást gyakorolt. 
E hatás mérvére nézve csak föltevéseink lehetnek. H a azonban kezünkben 
volna ilyen debreceni szótár, akkor ez a hatás megfogható és fölmérhető lenne, 
akkor pl. a szamosháti szókincsre nézve már lehetne összehasonlításokat ten
ni". (MNy. I, 5). 

Debrecen hatása, amit, sajnos, részleteiben m a sem ismerünk, anyagi és 
szellemi téren hosszú évszázadok alatt megnyilvánult. Már a XVI—XVIII. 
század között olyan centrum, ahova nagy számmal érkeztek kereskedők, 
utazók, katonák, vándorló iparosok, akik több-kevesebb új elemet közvetítet
tek a város kultúrája számára. Érdemes arra is utalni, hogy a görög kereskedők 
egyik centruma éppen Debrecen, akik mint török alattvalók eleinte főleg 
balkáni, török, de később nyugati árukat is hoztak. Más kereskedők, mint 
az többek között SZABÓ T. ATTILA nagyszerű Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tárából kiderül, a város híres termékeit Erdélybe is eljuttatták. Debrecenből 
a Kollégium sok diákja kelt útra különböző külföldi egyetemekre, és új isme
reteket hoztak magukkal, melyek nemcsak a szellemieket, hanem az anyagiakat 
(pl. földművelési eszközök tervét) is érintették. A z itteni céhek szabályzatai 
messzeföldön mintául szolgáltak, a város vezetősége pedig gondosan ügyelt 
arra, hogy az ipar és kereskedelem érdekeit minél inkább elősegítse (vö. CsŰRY 
BÁLINT: A Debrecen-kutatás feladatai. In: Emlékkönyv Pap Károly főiskolai 
(akadémiai és egyetemi) tanári működésének harmincadik évfordulójára. 
Debrecen, 1939. BALASSA IvÁN: Debrecen hatása a Tiszántúl falusi műveltségé-
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re. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18—20. században. IV. Szolnok, 
1979). 

A Debreceni Cívisszótár terve éppen jellegét és feladatait tekintve, néhány 
ponton különbözött a Szamosháti Szótártól. így elsősorban abban, hogy az 
élőnyelv mellett jelentős mennyiségű történeti anyagot is tartalmazott volna. 
A z egyes részfeladatok megjelölésekor ezt CsŰRY mindig nyomatékosan hang
súlyozta, így többször is leszögezte: „A gyűjtők nemcsak az élő cívisszavakat 
jegyzik fel, hanem felkutatják a levéltárakban a régi okiratokat, a céhek iratait 
és jegyzőkönyveit is. Belőlük egész sereg kihalt debreceni szót és fogalmat ás
nak ki és jegyeznek fel a nagy cívisszótár számára. A debreceni cívisszótár 
nemcsak a m a élő szavakat fogja tartalmazni, hanem a régi iratoktól megőrzött 
műveltségszavakat és fogalmakat is felöleli" (Debrecen sz. kir. város és Hajdú 
vármegye. Szerk.: CsoBÁN ENDRE. Bp., 1940. 180). 

A gyakorlatban mindez úgy jelentkezett, hogy jómagam már másodfel
éves koromban 1937. tavaszán Csűry tanácsára felkerestem a Városi Levél
tárat, a Déri Múzeumot, de az igazság az, hogy megfelelő történeti, levéltári, 
múzeológiai ismeretek hiányában nem, vagy rendkívül nehezen boldogultam. 
Munkámat még az is nehezítette, hogy a földművelés szakszókincsét, illetve 
a régi debreceni társalgási nyelvet kellett kutatnom, melynek egyrészt határait 
egy kezdő és járatlan kutató nemigen tudta meghúzni, másrészt az ilyen jellegű 
szavak a levéltári feljegyzésekben — mint arról az azóta eltelt több mint négy 
évtized alatt nagyon sokszor meggyőződhettem — rendkívül szétszórva for
dulnak elő. M a g a m nem is ezzel kezdtem, hanem a Protocollum Appropria-
tionum című kéziratos könyvvel (ezt adták ugyanis a levéltárban a kezembe), 
mely a XVIII. század legvégéről és a XIX. század elejéről az elveszett, elbitan-
golt, ellopott jószágokat írja le, mindenütt megjegyezve azok színét. Ennek 
nagyon megörültem, mert ekkor jelent meg BARTHA KATALIN: Szókincstanul
mány a magyar nyelv színelnevezéseiről (Debrecen, 1937) kiváló munkája, 
mely engem arra lelkesített, hogy valami hasonlót készítsek Debrecennel kap
csolatban. Ennek egyes szócéduláit később — úgy emlékszem — átadtam 
ugyan a Debreceni Cívisszótárnak, de m a g a m Csűry tanácsára, csakhamar 
a földművelés és annak szókincsének kutatására adtam fejemet, négy évtizeden 
át meg is maradtam e kiapadhatatlan témakörben. 

Viszonylag könnyebb volt azoknak a helyzete, akik egy jól körülhatárolt 
foglalkozási ág, pl. tímár, csizmadia, szabó, pipás, szíjgyártó stb. munkájának 
leírását és történeti szókincsének összegyűjtését tűzték ki feladatul. Ezeknek 
céhiratait ugyanis a levéltár, illetve a legtöbb esetben akkor még a Déri M ú 
zeum, a céhládákban együttőrizte. így azok áttekintése könnyebben indulha
tott, és bizonyos általános ismereteket szerezve, már más levéltári forrásokat 
is be tudtak a kutatók vonni. Ezzel magyarázható, hogy elsősorban a jellegze
tes debreceni iparágak kidolgozása indult meg, de például az állattartás szó
kincsének összegyűjtésére nem vállalkozott senki. 
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Csűry azonban nemcsak tanítványait kívánta ebbe a nagyszabású munká
ba bevonni, hanem e terület kiemelkedő debreceni kutatóit is. így elsősorban 
N . Bartha Károlyt (1886—1956), tanszékének magántanárát, akinek munkáit 
többször megemlítette előadásaiban és beszámolóiban is. így főleg az aláb
biakat: A debreceni fesűsmesterség. Debrecen, 1929; A debreceni gubacsapó 
céh. Debrecen, 1939. Egy alkalommal 1938-ban elküldött Zoltai Lajoshoz 
(1861—1939), mint aki legjobban ismerte Debrecen történetét, művelődéstör
ténetét, hogy tapogatózzam az együttműködés lehetőségéről. A Görbe utcán 
lévő lakásán, mely azóta megszűnt, nagyon szívesen fogadott Zoltai, sőt egy 
munkáját még dedikálva kaptam meg, és késznek mutatkozott a Cívisszótár 
segítésére, melyre azonban betegsége, majd halála miatt nem kerülhetett sor. 
Balogh Istvánnal kiépülő kapcsolatot jelzi, hogy egy a Debreceni Varga Céhre 
vonatkozó adatközlése a Magyar Népnyelvben megjelent (II, 262—9). E né
hány példa is mutatja, hogy Csűry a Debreceni Cívisszótárt sokkal szélesebb 
bázison kívánta megvalósítani, mint az egyetem Népnyelvkutató Intézete. M a 
azonban visszatekintve a vállalkozásra úgy látom, hogy elvi kérdései, külö
nösen a történeti anyaggal való kiszélesítése nem nyugodtak eléggé kidolgozott 
alapon, idő pedig — Csűry korai halála miatt — nem volt arra, hogy a kérdé
sek tisztázódjanak. 

Egy másik tisztázatlan kérdéscsoportra BÁRCZi GÉZA mutatott rá (A vá
rosi népnyelv kérdéséhez. M N y . III, 81). A vallások szerinti különbözőség, 
nyelvjárásban mutatkozó eltéréseket elemezte, és utalt arra a tényre, hogy 
1930-ban az összes lakosság 51,5%-a nem Debrecenben született. Ezek kétség
telenül színezték, és esetleg változtatták is Debrecen korábban s e m mindig 
feltétlenül egységes nyelvjárását. „Bár Debrecen nyelvére vonatkozólag a rész
lettanulmányok nem hiányoznak — írja B Á R C Z I — és a készülő cívisszótár 
szóadatai is állandóan szaporodnak, ebből a szempontból megfelelő vizsgálat 
még nem történt. Hogy azonban itt is alkalmasint vannak különbségek, azt 
az utcán, villamoson hallott eltérő kiejtések valószínűvé teszik, s alkalmasint 
ez a magyarázata Lükő G. kifogásainak, melyeket BALASSA IvÁN, A debreceni 
cívis földművelésének munkamenete és műszókincse c. művének hangtani 
megfigyelései ellen tett (Déri Múzeum Évkönyve 1939—40. 157), ha ugyan 
azok a megfigyelések, amelyekre Lükő támaszkodik, helyesek és megbízhatók." 

BÁRCZi itt bizonytalanságot és tisztázatlanságot érzett, de gondolatmene
tét tovább lehet folytatni. Itt elsősorban a felelősséget nekünk kell vállalnunk, 
akik ebben a nagy munkában részt vettünk. Először is nekünk még hangrög
zítő felszerelés nem állott rendelkezésünkre, a visszakérdezés, az ismétlés pe
dig a lejegyzendő szöveg értékét nagymértékben rontotta. így rendszerint 
gyengécske hangtani ismeretekkel, csekély gyakorlattal jegyeztünk le. A másik 
oldalon pedig Csűry mindenki által tisztelt nagy tudása állt. A z általa vezetett 
lejegyzési gyakorlatokon elsősorban szamosháti, csángó és csak kisebb rész
ben tiszántúli mondatokra került sor. A példa mindenképpen Szamoshát volt. 
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így aztán annak hangtani sajátosságait sok esetben beleéreztük más, így a deb
receni nyelvjárás esetében is. Jellemző erre az óu, illetve az au diftongus, me
lyet egyaránt meg lehetett akkor Debrecenben találni, de mi mindig és csö kö-
nyösen ou-t írtunk le. így az Oláh Gáborra hivatkozó Lükő Gábornak sok 
esetben igaza lehetett. Történt ez annak ellenére, hogy Csűry Bálint mindenféle 
sematikus lejegyzésnek ellensége volt, hiszen megállapította, hogy „A nem 
híven feljegyzett szöveg nyelvtudományi célokra nem használható" (Módsz. 37). 

Ezért lényegében igazat kell adni IMRE SAMU alábbi megállapításának: 
„Az már teljes mértékben érthető — ha nem is szolgál minden tekintetben 
mentségül —, hogy ezt a sematikus feljegyzési módszert az első években mara
déktalanul átvették Csűry tanítványai is. Érthető, hisz többen közülük mint 
egész fiatal egyetemi hallgatók, megfelelő elméleti tudás, gyakorlati tapasztalat 
nélkül kapcsolódtak be a gyűjtő munkába, s rajongó tisztelettel szívták maguk
ba mesterük tanításait, módszerbeli gyakorlatát. Azok is, akik a nyelvjárás
kutatáshoz Csűry halála után is hűek maradtak, ennek a sematikus feljegy
zési módszernek béklyóiból csak nehezen, csak eléggé lassan, elméleti tudásuk 
és gyakorlati tapasztalataik gyarapodásával tudtak csak kiszabadulni, ki előbb, 
ki később" (A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp., 1971. 15). 

A z utolsó mondat arra is utal, hogy olyan gyermekbetegségekről volt itt 
szó, melyet a Debreceni Cívisszótár munkálatai előbb vagy utóbb levetkeztek 
volna, ha az előkészítő munka nem maradt volna teljesen abba. így inkább 
azt nézzük meg, hogy mi is készült el ebből a torzóban maradt nagy vállal
kozásból. 

Abból a 8—10 témakörből, melyet a hallgatók feldolgoztak, végeredmény
ben három doktori disszertáció jelent meg, és tulajdonképpen ezek azok a min
denki által hozzáférhető tanúk, melyek a Debreceni Cívisszótár előkészületei
ről vallanak. A z első PETŐ JÓZSEF: A debreceni tímárok céh- és mesterségszavai. 
Debrecen, 1938. Széles körű és alapos levéltári és helyszíni kutatás eredménye, 
sok munkamódszert elsőnek írt le, és szavait megbízhatóan rögzítette. Ezt 
a munkát két év múlva az általam írt disszertáció követte, sok mindent hasz
nosítva az előd módszertani eredményeiből. Hadd álljanak itt ezzel kapcsolat
ban CsÜRY értékelő sorai, melyet én mindenképpen túlzónak tartok, vissza
tekintve nagyon is szerény munkámra, de idézni már csak azért is érdemes, 
mert ez az összefoglalás egyik utolsó munkája volt: »Éppen most jelent meg 
Balassa Iván alapos szókincstanulmánya: „A debreceni civis földművelésének 
munkamenete és műszókincse." Benne párezerre tehető cívisszót gyűjtött össze 
és magyarázott a legmodernebb módszerességgel. Tanulmányában bemutatja 
a gazdasági eszközök pontos rajzait, a munkamenet legjellemzőbb mozzana
tairól fényképeket közöl« (Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegye. Szerk: 
CsoBÁN ENDRE. Bp., 1940. 180). A harmadik tanulmány ugyancsak két év 
múlva jelent meg VÁMOSI NÁNDOR: A debreceni csizmadiák céh- és műszavai. 
Debrecen, 1942. Erről a kiváló munkáról hadd idézzem véleményemet, amit 
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ezelőtt csaknem négy évtizeddel írtam: »A munka pontos fonetikai feljegyzése 
és lelkiismeretes gyűjtésen alapuló anyaga biztosít bennünket arról, hogy 
a debreceni Magyar Népnyelvkutató Intézet ismét jelentős lépéssel haladt azon 
az úton, amely a „Debreceni Cívisszótár" megvalósulásához vezet.« (MNny. 
IV, 461). 

N e m lenne azonban teljes a kép, ha nem sorolnám fel azokat a szakdolgo
zatokat, pályamunkákat, melyek kéziratban maradtak, hiszen ezeket nemcsak 
nagy lelkesedéssel készítették szerzőik, de nem egy esetben értékük meg
haladta azokat a szerencséseket, melyek napvilágot láthattak. A teljesség igénye 
nélkül hadd említsek néhány olyan dolgozatot, melynek anyaga belekerült 
volna a Debreceni Cívisszótár köteteibe. Elsősorban EsziK M m Á L Y dolgozatait 
kell említenem, aki a pipakészítők és a hentesek munkamenetét és műszókin
csét dolgozta fel, és az egyik legtermékenyebb és sokat tudó Csűry-tanítvány-
nak számított. „PELSÖCZY ZOLTÁN a debreceni szíjgyártómesterség, BAGDY 
LÁSZLÓ a debreceni szappanosok és gyertyamártók, DEBRECZENY GizELLA 
a debreceni szabók mesterség! szókincsével, annak néprajzi vonatkozásaival, 
továbbá a mesterségek régi céhtörténetével folglalkozott" (MNny. III, 415). 
Számos olyan dolgozatra is emlékszem, mely csak a szemináriumi fokot érte 
el, de értékes adatokat tartalmazott. VÉGH JÓZSEF, aki tevékeny részt vett 
a nagy munka irányításában a középiskolai népnyelvi és néprajzi gyűjtésekben 
is figyelembe vette a Cívisszótár kérdéseit, és az így keletkezett dolgozatok is 
gazdagították annak szaporodó anyagát. Elegendő, ha ezek közül megemlítem 
KocsÁR LÁSZLÓ: A debreceni hentesmesterség (In: Táj- és népkutatás a közép
iskolában. Szerk.: VÉGH JÓZSEF. Debrecen, 1942. 100—19) című dolgozatát, 
mely értékes megállapításokat tartalmaz a debreceni köznyelvre és nyelv
járásra vonatkozóan. 

A néhány év alatt felerősödött és jelentős eredményeket felmutató vállal
kozás azonban mégsem valósult meg. Ennek oka elsősorban Csűry Bálint 
korai halála és az, hogy az utódok máshova tették a kutatás súlypontját. 
Mindehhez még a háború és a nehéz gazdasági évek következtek, ami egy
úttal a Csűry-tanítványok szétszóródását is eredményezte. Ezért a Debreceni 
Cívisszótár nagyszabású terve teljesen lekerült a napirendről. így az első és 
egyetlen városi szótár nem is Debrecenben, hanem Szegeden valósult meg, 
nem kollektív, hanem egyéni munka eredményeképpen. BÁLINT SÁNDOR: 
Szegedi Szótár 1—2. Budapest, 1957. Csűry útmutatásait sok vonatkozásban 
figyelembevette, sőt munkájában a soha meg nem valósult Debreceni Cívis
szótár általa ismert példája is ösztönzően hatott. M i pedig, akik ebben a mun
kában részt vettünk, tartozunk annyival, hogy a vállalkozás körülményeit 
a tudománytörténet számára megörökítsük. 

BALASSA IVÁN 
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EajiHHT HmpH M ̂ eőpeuencKHH cjiosapL «I^HBHm» 

B HacjieaMM BajiMHTa M m p M saacHoe MecTo saHMMaeT jieKCMKOJiorna. %̂JiH 
CaMomxaTCKoro cjiosapa, Ms^aHHoro B 1935—36 rr., OH Hanaji coőnpaTi, MaTepHajibi 
y%ce no oxoHHaHMM yHMBepcMTeTa. BMecre c AprrypH KaHHHCTO OH cocTasHJi 
CJiosapb no AnaJiexTMHecKMM MaTepnanaM cesepHBix qanro, coőpaHHBiM Mpbe 
BHXManoM, n noaroTOBHji ero K nenam (cjiosapi, őmi H3Aan B XejitcMHKH, B 1936 
roay). 

B #e6peu,eHCKOM ynMBepcHTeTe EajiHHT M m p M cHMTaji o^HoA M3 caMtix saxcHbix 
saa^H cjiOBapnyio oőpaőoTKy jiexcHKH aeőpeiieHCKoro opHrnnajikHoro líEBMiucKoro 
asLixa. B cjiosapb aonacHBi 6miM BOMTH ne TOJitKo acashie iiHBHincKHe cjiosa, no 
njiaHMposa Jiocb M coőnpamie HCTopH?ecKoro, apxHBHoro MaTepnajia. B coőnpaTejiB-
nyio paőoTy on BOBJiex csonx ynenMKOB, KOJiJier, M coŐMpajica npHBJieMb Tax^ce 
ApyrHX aeőpei^eHCKHx Mccjie^oBaTejieH. B xo#e sron paőoTti őtiJiH HanHcaHBi 
AMnJIOMHLie, AOKTOpCKMe AMCCepTai%MM M caMOCTOATejIbHBie CTaTbM, MCCJieaOBaHMM. 
K coMcajieHMK), M3-3a paHHeií cMepTM BajiMHTa MiopM, a Taxxce pacna^a KOJiJiexTHBa 
yyeHMKOB M xojmer B Tpy^HLie ro^Li BTopoő MHpOBOM BOMHLi 3TO npexpacHoe 
HaHMHaHMe He Morjio npo^oJiacaTLca H ocymecTBHTLca. 

M. BAJIAH1UIA 
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