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Megnyitó a Csűry Bálint emlékülésen 

Tisztelt Ünnepi Úlés, tisztelt Hallgatóság, kedves Barátaim! 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és annak választmánya nevé
ben tisztelettel üdvözlöm a Csűry Bálint születésének századik 
évfordulója alkalmából rendezett emlékűlésen megjelenteket. Külön 
is tisztelettel köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának képviseletében megjelent Hajdú Pé
ter akadémikust, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem képvi
selőjét, Orosz Istvánt, a Bölcsészettudományi Kar dékánját, vala
mint a Csűry-család ünnepségünkön jelen lévő tagjait. 

Tisztelt Hallgatóság! 

Hogy ezt az előadói konferencia keretébe ágyazott emlékülést 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Kossuth Lajos Tudományegye
tem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke együttesen rendezi, az magától 
értetődő dolog. Hiszen Csűry Bálint évtizedeken át tartott rend
kívül szoros, bensőséges kapcsolatot társaságunkkal, debreceni 
egyetemi tanársága pedig nagyszerű szervező és tanitványnevelő 
tevékenysége mellett éppen e város egyeteméhez kötötten tudomány
történeti jelentőségű. Arról a témáról, hogy mit tett ő Debrecen
ben a tudomány és az oktatás ügye érdekében, én e szerény igényű 
bevezetőben két okból sem szólanék: egyfelől azért, mert nem volt 
olyan szerencsém, hogy őt személyesen ismerhessemm, másrészt 
azért, mert ez ügyben - konferenciánk műsorából kitetszően - töb
ben elmondják majd véleményüket, jórészt személyes, tanítványi 
élmények alapján is. Néhány szót azonban hivatali minőségemben is 
ejteni szeretnék Csűry Bálintnak a Magyar Nyelvtudományi Tár
sasághoz fűződő kapcsolatáról. 

E témában az első hírt a Magyar Nyelv IV. évfolyamában, 
1908-ban olvashatjuk, emigyen: "Zolnai Gyula vál. tag ajánlatára 
a népnyelvi gyűjtők sorába fölvétetik Csűry Bálint kolozsvári 

9 



bölcsészhallgató és neki a nyár folyamán végzendő nyelvjáráskuta
tásai elősegítésére a választmány 100 koronát szavaz meg" (433). 
A következő évben jelenik meg ugyancsak a Magyar Nyelvben az a 
közlés, hogy őt mint tanárjelöltet Kolozsvárról a Társaság tagjai 
közé választotta (V, 48). 

Csűry a Szamosháti Szótár előszavának kezdő soraiban maga is 
kiemelten emlékezik meg arról, hogy a Nyelvtudományi Társaságtól 
kapott ösztönzés milyen elhatározó szerepű volt művének elkészí
tésére, és hálásan nyugtázza a Társaság szinte évenként ismétlődő 
anyagi támogatását (1. még pl.: MNy. X, 285, XIII, 313, XIX, 
165). 

Gyűjtőmunkáját a háborús évek során is szakadatlanul foly
tatta, és a Társaság választmányának "Jelentés az 1917 július ha
vi nyelvjárási gyűjtésemről" címen küldött beszámolóját így vég
zi: "Abban a reményben, hogy a jövő esztendőben békés viszonyok 
közt folytathatom gyűjtésemet s a térképezést befejezhetem, je
lentésemet bezárom. Kolozsvár, 1917 szept. 4." (MNy. XIV, 46.) 
1918. évi jelentése már kevésbé optimista, noha munkakedve még 
töretlen; többek között így ír erről a választmánynak: "A remélt 
kedvezőbb viszonyok nem következtek be, a háború az idén is to
vább tartott. Mindamellett az iskolai szüneteket (karácsonyi, 
húsvéti, nyári szünet) nyelvjárásomban töltöttem s jegyzőkönyve
met állandóan gyarapítottam." (MNy. XV, 117.) 

Mint talán köztudott, Csűry több mint négy évtizedet töltött 
Erdélyben, ott maradva a trianoni békeszerződés után is, s 22 
évig tanított a kolozsvári református kollégiumban. Az országha
táron át is állandóan kapcsolatban, sűrű levelezésben állt Társa
ságunkkal, amely erdélyi nyelvjárási gyűjtőmunkáját a történelmi 
sorsforduló után is folyamatosan támogatta, nemcsak vezetőinek 
lelkesítő, buzdító soraival, hanem anyagilag is, noha ez időben a 
Társaság nehéz pénzügyi helyzetbe került. A Nyelvtudományi Társa
ság vezetői közül különösen volt kolozsvári tanára, mestere, Zol-
nai Gyula, továbbá Szinnyei József és Gombocz Zoltán voltak buzgó 
pártfogói, munkájának segítői, nyelvészi pályájának egyengető!. 

1926-ban választotta be Társaságunk választmányi tagjai so
rába, 1928-ban pedig Szily-jutalomban részesítette. Idézem a ju
talom megokolásának kezdő mondatait: "A magyar nyelvtudomány régi 
munkása Csűry Bálint, amit már a Magyar Tudományos Akadémia is I. 
osztályának levelező tagságával tüntetett ki. Mindamellett mi 
most szükségét érezzük, hogy Társaságunk a Szily-jutalom odaíté
lésének formájában nagyrabecsülését fejezze ki jeles dolgozótár
sunkkal szemben, aki hosszú idő óta kisebb-nagyobb közlemények 
egész sorával gazdagította folyóiratunkat. A "jutalomként" nyújt
ható összeg ez esetben természetesen távolról sem felelhet meg 
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elismerésünk mértékének, s annak inkább csak szerény jelképéül 
szánjuk." (MNy. XXV, 158.) Csak megjegyzem hozzá, hogy a jutalom 
öt darab 10 koronás arany volt a Szily-Emléken kívül. 

Társaságunk Csűrynek három munkáját jelentette meg "A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság kiadványai" között. Ezek: A magyar nyelv
járások hanglejtésformái. 22. szám, 1925. - Mássalhangzónyúlás, 
ikeritődés a szamosháti nyelvjárásban. 38. szám, 1937. - A sza
mosháti nyelvjárás e-é féle hangjainak története. 54. szám, 1940. 

Csűry Bálint több mint három évtizeden át volt a Társaság 
folyóiratának, a Magyar Nyelvnek nemcsak egyik leghűségesebb, ha
nem egyik legszínvonalasabb szerzője. Itt megjelent első közlemé
nye még 1909-ből való: "A nyelvjárástanulmányozás módszeréhez és 
egy-két adat a magyar hangtanhoz (MNy. V, 214-8). Azért is idézem 
e címet külön is, mert benne mintegy előre kivetítve már ekkor 
ott rejlenek a szerző jövendő nyelvtudományi munkásságának leg
jellemzőbb és legkiemelkedőbb értékű tematikus ágazati. Ez után 
még több mint száz közleménnyel gazdagította a Magyar Nyelv tar
talmát. Nem véletlen, hogy utolsó, már postumus jelleggel megje
lent tanulmányának, "A határozott névelő történetéhez" címűnek 
(MNy. XXXVII, 72-4) szintén ez a folyóirat volt közlési szintere 
halála évében, 1941-ben. Ehhez a tanulmányhoz írta Pais Dezső 
mintegy elsirató végszóként többek között a következőket: "A ma
gyar nyelvtudomány pótolhatatlan kárára oly korán elveszett bará
tunknak és a Magyar Nyelvnek a viszonyához jellemző és megható 
adalék, hogy a végzetessé vált betegség támadása előtti órákban 
nekünk írta itt közölt tanulságos dolgozatát. Fájdalommal érezzük 
belőle is, hogy egy munkaerővel és munkakedvvel tele kiváló szel
lem hagyott el bennünket. Gazdag hagyatékával, reméljük, még több 
közleményünk alatt olvashatjuk a magyar nyelvtudomány történeté
ben maradandó Csűry Bálint nevet." (MNy. XXXVII, 77.) Sajnos -
ezt már én jegyzem meg - sem a Magyar Nyelvben, sem másutt nem 
olvashattunk többé semmit e hagyatékból. Fölvetődik a kérdés: ha 
valahol a hagyaték egésze vagy részlegei megvannak, érdemes volna 
utánanézni, hogy akár a postumus közlésig elmenően, akár csak té
teles fölsorolásban lehetne-e belőle valamit napvilágra hozni. 

Egy-két szó erejéig még visszatérve Csűry Bálintnak és a Ma
gyar Nyelvtudományi Társaságnak a viszonyához, hadd utaljak még 
egy dologra. Hogy Csűryt milyen érzelmi szálak fűzték mindvégig 
Társaságunkhoz, hogy mennyire nem feledte azt az erkölcsi és 
anyagi támogatást, amelyben ez a társadalmi szervezet őt tudomá
nyos pályájának indulásában, majd nehéz körülmények között eltöl
tött korábbi szakaszában részesítette, annak számos jelét adta. 
írásaiban is többször találunk erre utalásokat. A Társaság leg
több vezető személyiségéhez haláláig tartó meleg barátság fűzte, 
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amelyben nyoma sem volt az akkor más viszonylatban nemegyszer je
lentkező főváros-vidék ellentéteknek. S bármily külsőleges dolog 
is a belső, tartalmi, érdemi tényezőkhoz képest, mikortól fogva 
ezt megtehette, anyagilag is bőven visszaadta a Társaságnak, amit 
attól kapott. A Társaság közgyűlési beszámolóiban, illetőleg 
pénzügyi jelentéseiben egy időtől kezdve majdhogynem évről évre 
megemlíttetik Csűry Bálint egyre fokozódó összegű alapítványi 
adománya ez intézmény javára. (1. MNy. XXVI, 154, XXVII, 135, 
XXVIII, 180, XXX, 62 stb. stb.) 

Tiszetlt Ünnepi Ölés! 

Hogy Csűry Bálint emléke milyen mélyen él nyelvtudományunk 
mai művelőiben, él a Magyar Nyelvtudományi Társaságban, él egyko
ri tanszékén, él itt jelen lévő és jelen nem lehető tanítványai
ban, barátaiban, tisztelőiben, annak ez az emlékülés szép és ki
fejező tanúsága. 

Kívánom, hogy a most kezdődő konferencia tovább gazdagítsa 
tudománytörténeti ismereteinket, s a személyes élmények erejével 
és hitelességével hozza elénk Csűry Bálint alakját, gyarapítsa 
tudományos életművének még behatóbb megismerését és értékelését, 
hathatósan járuljon hozzá azoknak a kutatási területeknek az 
előbbre viteléhez, amelyek oly szorosan kapcsolódnak Csűry Bálint 
nevéhez, korszakalkotó működéséhez. 

Ezzel a jelen lévők szíves figyelmét megköszönve - emlékülé
sünket megnyitom. 

BENKŐ LORÁND 
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