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ÉRTESÍTŐ. 

Csűry Bálint. 
„Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. Yfa pur ef chomuv 

uogmuc" — magyarázta Csűry Bálint 1940 decemberében „Nyelvünk régi 
emlékei" című utolsó egyetemi előadásában. Ki gondolta akkor, hogy 
a nagy tudós és tanár többet nem foglalhatja el egyetemi katedráját, 
s a következő félév kezdetén az ő porrá és hamuvá váló törékeny teste 
hirdeti majd azt az örök igazságot, hogy egy ember sem kerülheti el 
a sírvermet és mindnyájan odatérők vagyunk. — Csűry Bálint 1941 
február 13-án 55 éves korában örökre lehunyta szemét. Meleg magyar 
szíve nem dobog többé, de alkotásai, áldozatos életének, nagy munka
szeretetének és kitartásának példája itt maradtak számunkra, és mikor 
szerettei, barátai, tisztelői és tanítványai mély megdöbbenéssel veszik 
tudomásul az ő korai halálának hírét, csak azzal vigasztalhatják magu
kat, hogy az ő élete nem volt hiábavaló. Rövid ideig élt; de azalatt 
sokat dolgozott, a magyar nyelvtudományt számos új tétellel, felfede
zéssel, megállapítással, nyelvi sajátságok törvényszerűségének meghatá
rozásával gazdagította, az új magyar népnyelvkutatás megalapozásával 
pedig a magyar nyelvészet kutatási területét nagyban kiszélesítette. 
Számos tanárt képezett ki, beléjök oltva a magyar nép iránt való nagy 
szeretetet, a magyar nemzeti és népi műveltség minden alkotásának 
megbecsülését, legnagyobb kincsünk, a magyar nyelv tisztaságának vé
delmét. Sok tanítványt indított el a nyelvtudomány művelésére és puri
tán életének következetes példamutatásával és egyéniségének varázsá
val egy új magyar diáktípust alakított ki. A magyar népi műveltség 
búvárlása szükségességének hangoztatásával, a népnyelvkutatás megszer
vezésével az új magyar művelődéspolitika harcosa és munkása volt. 
Róla valóban elmondhatjuk, hogy nélküle szegényebb volna a magyar 
nyelvtudomány és az egész magyar kulturális élet. 

Csűry Bálint 1886-ban született a szatmármegyei Egri községben, 
nemesi eredetű, református kisbirtokos családból. Gyermekkorának 
élményei, szülőfalujának egyszerű munkás és vallásos népe nagy hatás
sal voltak rá. Szívesen hallgatta édesapjának, az egykori debreceni 
huszárnak vidám elbeszéléseit, a jóízű mesemondók meséit és anekdo
táit, a tisztacsengésű, zamatos, képekben és szólásokban gazdag szamos
háti beszédet. Amit "gyermekkorában hallott és látott, azt tanulmányozta 
később férfikorában: a népi élet ezer szépségét és finomságát, a ma
gyar nép nyelvét és ezzel együtt költészetét, szokásait, hitvilágát, szóval 
egész szellemi és anyagi műveltségét. 

Középiskolai tanulmányait a szatmári református gimnáziumban 
végezte, a főiskolait a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem böl-
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csészeti karán. Tanárai közül Dézsi Lajos, Zolnai Gyula és Bőhm Károly 
volt rá nagyobb hatással. 1912-ben a kolozsvári református kollégium 
gimnáziumában a magyar és latin nyelv és irodalom tanára lett. Itt 
tanított Kolozsvárnak a trianoni békeszerződés következtében Romániá
hoz történt elcsatolása után is egészen 1932-ig, amikor a magasabb tudo
mányos érdek Debrecenbe hívta. 

Kolozsvári éveiben szorgalmas kutató munkát végzett. Már egye
temi hallgató korában több cikke jelent meg tudományos folyóiratok
ban és egy nagyobb tanulmánya „Teleki József gróf mint nyelvész". 
Ezt követte számos tanulmánya és cikké. Tudományos szempontból 
Gombocz Zoltán volt rá a legnagyobb hatással, a kolozsvári egyetem 
akkoriban kinevezett magyar nyelvész professzora, aki barátjává 
fogadta, tudományos működését irányította, látókörét bővítette, nyelvé
szeti problémáit vele megbeszélte. Ez a meleg és őszinte barátság nagyon 
termékenyítő hatással volt a fiatal Csűry Bálintra. De elkísérte őt 
későbbi útján is. 

Eleinte nyelvelméleti, nyelvfilozófiai kérdésekkel foglalkozott, de 
csakhamar hozzáfogott a népnyelvkutatáshoz. A nyári szünidőben szülő
földje, a Szamoshát nyelvét tanulmányozta, annak szókincsét a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság megbízásából gyűjtötte, télen pedig gyűjtését 
rendezte és mint a kolozsvári kollégium könyvtárosa a régi magyar 
nyelvészek munkáit, különösen pedig a szótár- és nyelvtanírókat tanul
mányozta. Komoly eredményeivel hamar magára hívta a tudós világ 
figyelmét. Számos tudományos társaság: az Erdélyi Múzeumegylet, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagjává 
választotta, 1927-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai 
közé hívta. Ekkor már a magyar népnyelv legkiválóbb ismerőjének 
tartották. 

A gimnáziumi munka nagyon lekötötte, az elszakított magyarság 
gondjai is egyre nagyobbak lettek, de ő annál kitartóbban és szívósab
ban dolgozott. Sohasem pihent, sokszor érte a hajnal íróasztalánál. 
A kolozsvári egyetem magyar szakos bölcsészethallgatói számára magyar 
nyelvi előadásokat tartott, a református teológiai akadémián pedig 
a népnyelvkutatásra nevelt tanítványokat. Mikor már úgy látta, hogy 
a Szamoshát nyelvi kincsét összegyűjtötte, a román tengerben elszige
telten, veszélyeztetett helyzetben élő moldvai csángók nyelvének és népi 
műveltségének tanulmányozásához fogott. 1928 és 1931 között négy 
nyarat töltött körükben és egy hatalmas nyelvi szótárra valót gyűjtött. 
Ennek sajtó alá rendezését már megkezdte, befejezésében azonban meg
gátolta a korai halál. 1930-ban a budapesti Pázmány Péter-Tudomány
egyetemen a magyar népnyelv magántanára lett, 1932-ben pedig a Pápay 
József halálával megüresedett magyar nyelvészeti és finnugor össze
hasonlító tanszékre hívta meg a debreceni Tisza István-Tudományegye-
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' tem bölcsészeti kara. Csendes, szerény megjelenésével, kedves, közvetlen 
modorával, kitűnő felkészültségével, határozott állásfoglalásával nagy 
tekintélyre tett szert kartársai körében, nagy megbecsülésre és szeretetre 
hallgatóiban. 1934, 1937 és 1938 nyarát Finnországban töltötte. Ott 
Kannisto Artúr vendégbarátságát élvezte. De szíves barátság fűzte a finn 
és az észt nyelvészek többi kiválóságához is. Tudományos érdemei elis
meréséül tagjává választotta a helsinki Finnugor Társaság és az Észt 
Tudós Társaság. 1940-ben a Magyar Tudományos Akadémia a Marczi-
bányi-mellékjutalommal tüntette ki. 

Élete utolsó éveiben önálló tudományos munkássága mellett a 
magyar népnyelvkutatás megszervezésén fáradozott. Rendkívül nyájas, 
kedves egyéniségével maga köré vonzotta tehetségesebb hallgatóit és 
megkedveltette velük a magyar nyelvtudományt, közelebbről a magyar 
népnyelvkutatást. Kedves tanítványait többször elhívta családi körébe, ' 
és ezek az ott eltöltött órák kedves légkörében nemcsak tudományos 
ösztönzést nyertek, de általános emberi és nemzeti szempontból is nagy 
épülést szereztek. A különben zárkózott nagy professzor ilyenkor fel
fedte küzdelmeit, kutató útjának részleteit, nagy terveit, alapvető magyar 
kérdésekben vallott felfogását, művelődéspolitikai elgondolásait. Szemi
náriumában és intézetében meghitt családi légkört teremtett. Kedves 
tanítványai minden dolgukban bizalommal fordulhattak hozzá. Ha 
tudott, segített, ha kellett, néhány szóval vigasztalt és kitartásra, mun
kára ösztönzött. Nagyban e tulajdonságainak köszönhető, hogy néhány 
év alatt mintegy 30 kutatót indított el a magyar népnyelv búvárlására. 
De e mellett azon fáradozott, hogy népnyelvkutató intézetét korszerűen 
felszerelje, részben az államtól és tudós társaságoktól, másfelől társa
dalmi úton megszerezze a kutatáshoz szükséges anyagi alapokat. Meg
ható visszagondolni arra. hogy a betegséggel, lesti gyengeséggel küsz
ködő tudós hogyan tárgyalt, kért, levelezett, vitázott, küzdött, harcolt 
a magyar népnyelvbúvárlat ügye érdekében a nélkül, hogy valakinek 
sebet osztott volna. Csak nagyon kevesen tudták, hogy élete utolsó esz
tendeiben milyen heroizmussal rejtette el egyéni sebeit, és képviselte 
sokszor mint a pusztában kiáltó próféta küldetésszerű feladata érdekeit. 
1941. február 1-én, éppen mikor nagy barátja, Gombocz Zoltán mondat
tani egyetemi előadásának sajtó alá rendezésével készen volt, a betegség 
ágyba döntötte, és 12 napi súlyos szenvedés után a halál diadalmasko
dott a munkában és a rémes harcban hamar megfáradt testén. 

A nekrológ szűkre szabott keretei nem adnak lehetőséget arra, 
hogy műveit érdemükhöz illő részletességgel méltassam. Csupán főbb 
témáira és kutatási területeire világítok rá. 

Első nagyobb tanulmánya, Teleki József gróf mint nyelvész 
(NyF. 55), a XIX. század elejének nyelvi problémáival, a nyelvújítással 
foglalkozik. Miközben Teleki nyelvészeti felfogását, tételeit boncolja, 
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világosan és határozottan rajzolja meg Teleki helyét a korszak magyar 
és külföldi nyelvészeinek körében. — Az ige (NyF. 63.) c. doktori érte
kezésében hatalmas irodalom adataira támaszkodva az ige keletkezésével 
foglalkozik. A probléma megoldását mondattani alapon keresi és végre 
is arra a megállapításra jut el, hogy az ige keletkezése egyidejű az első 
mondat elhangzásával, s az ige nem más, mint metafora. A metafora 
azonban nem puszta díszítő, nem stilisztikai fogalom, hanem a legna
gyobb alkotó erők egyike az emberi beszédben, az embernek az a képes
sége, hogy a külvilág tárgyainak bizonyos jelentést ad, s e jelentést a 
megfelelőnek választott szóban hang útján is kifejezi. Már ebben a tanul
mányában is megnyilvánul az erős bölcselő szellem. A nyelvtudomány 
ismeretelméleti alapvetése (Bőhm Károly élete és munkássága. Besz 
tercebánya, 1913. III. 209—239) c. tanulmányában pedig a nyulvtudo-
mányt és magát a nyelvet, mint szociális terméket vizsgálja a Bőhm-
féle ismeretelmélet messzehatoló távlatában. Mindkét nyelvbölcseleti 
munkáját éleslátás, erős kritizáló hajlam, fölényes, higgadt állásfoglalás 
jellemzi. A fiatal tudós kiváló munkái ezek, de igazi nagyot és értékeset 
Csűry nem ezen a területen alkotott. Gombocz Zoltán hatására szakít 
a nyelvfilozófiával, a nyelvi tények vizsgálatába mélyed. 1914-től kezdve 
főleg népnyelvbúvárlattal foglalkozik, hamar megtalálja tehát a képessé
gének, hajlamának legjobban megfelelő munkaterületet. 

A népnyelvkutató munkára Zolnai Gyula buzdítására egyetemi 
hallgató korában, 1908-ban jelentkezik. (MNy. IV, 433.) Komolyan 
készül fel rá, jelzik ezt rövidebb cikkei és ismertetései. Már a Nyelv járás
tanulmányozás módszeréhez és egy két adat a magyar hangtanhoz 
(MNy. V, 214 kk.) és a Nyelvjáráskutatás módszertanához (MNy. VIII, 
421 kk.) c. dolgozataiban hangoztatja a nyelvi jelenségek pontos meg
figyelésének és hangtanilag hű feljegyzésének szükségességét. Utal a 
verses hagyományok és az élőbeszéd közti különbségekre. Érdekesek 
azok a megfigyelései, amelyek jelzik jövendő tanulmányainak témáját. 
így pl. már 1909-ben szól az orrhangúsodás egyes eseteiről. 1908— 
1915-ig bejárja a szatmármegyei szamosháti falukat és a szomszédos 
nyelvjárásoknak a szamoshátival érintkező széleit. A szanioshátin kívül 
főleg a tiszaháti és ugocsai nyelvjárásokat tanulmányozza. 1914-ben a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság szülőföldje, a Szamoshát népnyelvi 
szótárának elkészítésével bízza meg (MNy. X, 285). Gombocz Zoltán az 
1907. évről szóló titkári jelentésében az eddigi népnyelvi gyűjtések 
tökéletlenségére és hibáira rámutatva olyan népnyelvi monográfiák 
megírását tartja kívánatosnak, melyek nemcsak az illető nyelvjárás 
különösségeit jegyzik fel, hanem kiterjeszkedve az egész szókészletre, hű 
képet nyújtanak a nyelvjárás hangállapotáról és a nép képzeletvilágáröl. 
így nyer megbízatást előbb Erdélyi Lajos egy székely falu vagy vidék, 
Horváth Endre pedig egy dunántúli falu vagy vidék nyelvjárási szótára-
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nak megírására. Sajnos, e munkák az 1914-ben kitört világháború S az 
utána következő nehéz viszonyok közepett elakadtak, Csűry Bálint azon
ban 20 év szívós munkájával és lankadatlan szorgalmával elkészítette 
művét. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1935—36-ban a M. Tud. 
Akadémia támogatásával kiadta Szamosháti Szótár címen. 

Szőkincsgyüjtő munkája közben számos hangtani, alaktani, mon
dattani, jelentéstani sajátságot és jelenséget figyelt meg és dolgozott fel. 
Ezek a módszertani szempontból mintaszerű tanulmányok nemcsak az 
általa vizsgált népnyelvi jelenségek törvényszerűségeinek szabatos, pon
tos és világos meghatározásai, hanem nagy nyereségei a magyar, sőt 
az egyetemes nyelvtudománynak is. Hangtani tanulmányai számos olyan 
jelenségre derítettek fényt, amelyet nem ismert, vagy csak fogyatékosan 
ismert a nyelvtudomány, beható búvárlat tárgyai pedig egyáltalán nem 
voltak. Legkiválóbbak ezek között a hanglejtésről írott tanulmányai. 
Gombocz Zoltánnak és Tolnai Vilmosnak a magyar hanglejtés kutatá
sát megindító tanulmányaihoz kapcsolódva tisztázza a hanglejtés alap
vető kérdéseit. Kimutatja, hogy az erősségi és magassági változásokban, 
tehát hangsúlyban és a hanglejtésben egyaránt szerepelnek értelmi és 
érzelmi tényezők. A kísérleti fonetikusok pontos felvételeket készítenek a 
hanglejtésről, de a lélektani kapcsolatokat figyelmen kívül hagyják. Csűry 
ezeket a szempontokat is érvényesíti, a hangmenetek és a melódiák 
lélektani kapcsolatait is kutatja. Még egy nagy értéke van Csűry hang
lejtéstanulmányainak: nem az ú. n. köznyelv mondatmelódiáit tanulmá
nyozza, hanem a magyar nyelv természetes élő alakjának, a népnyelvnek, 
előbb a szamosháti, később a székely és a moldvai csángó nyelvjárásnak 
hanglejtését vizsgálva állapítja meg a mondattani vizsgálatoknak széles 
távlatokat nyújtó tételeit: a kiegészítő és az eldöntendő kérdés, a sze 
mélytelen közlés és a párbeszéd hanglejtésének törvényszerűségeit. 
(A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái: MNy. XXI—XXII. — Jegy
zetek a szamosháti hanglejtéshez: MNy. XXII. — Egressy „a kedély 
magyar akcentusa"-róh Uo. XXIV. — A székely és csángó mondathang
lejtés. Uo. XXVI. Összefoglalóan: A mondathanglejtés: Debreceni 
Szemle, 1935. — Die Satzmelodie im Ungarischem. Leipziger Viertel-
jahrsschrift für Südosleuropa. 1937. 3. Heft.) 

A másik fontos nyelvi kérdés, amelyet szinte Csűry Bálint fede
zett fel a magyar nyelvtudomány számára, a magánhangzók orrhangú-
sodásának kérdése. GOMBOCZ ZOLTÁNE. A.MAYEE-rel végzett kísérletei alapján 
megállapította, hogy a magyar nyelvben a kél orrhangú mássalhangzó kö
zötti magánhangzó orrhangúsodik. Ebből kiindulva vizsgálja Csűry a Sza-
moshát népnyelvét és hosszú évek folyamán szerzett megfigyeléseit rend
szerbe foglalva arra a megállapításra jut, hogy a szamosháti népnyelvben 
a Gombocz Zoltántól megfigyelt fonetikai helyzeten kívül más esetekben 
is bekövetkezik az orrhangúsodás: ha a magánhangzóra orrhangú más-
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salhangzó s erre spiráns vagy liquida következik, akkor a mássalhangzó 
nem artikulálódik, az előtte levő magánhangzó pedig orrhangúvá válik, 
pl. háfa, asszöság. Az ajskhangú orrhangú mássalhangzó azonban csak 
akkor esik ki és az előtte levő magánhangzó csak akkor orrhangúsodik, 
ha ajakhangú spiráns: /, v következik utána {Nazalizátiós jelenségek a 
szamosháti nyelvjárásban: MNy. XXII). Eredményeit kísérletfonetikai 
alapon igazolta és elméletét továbbfejlesztette tanítványa, BAKÓ ELEMÉR 
{Hangtani tanulmányok. Dolgozatok a debreceni Tisza István Tudomány
egyetem Magyar Nyelvészeti Szemináriumából. Szerkeszti Csflry 
Bálint, 3. sz.). 

Népnyelvi kutatásai irányítják Csüry figyelmét a képzelek egymás
utáni érintkezésén alapuló jelentésváltozásra. Akadémiai székfoglalójá
ban: Érintkezésen alapuló névátvitel (NyÉrt. XXIV. k. 12. sz.) a képzetek 
egyidejű és egymásutáni érintkezésen alapuló névátvitelre vonatkozó 
megfigyeléseit foglalja rendszerbe s értékes tételekkel és adatokkal gaz
dagítja szegénjres jelentéstani irodalmunkat. 

A moldvai csángó igealakok (MNy. XXVIII.) c. dolgozata a nép
nyelvi mondattan egyik fontos fejezetével, az igealakok funkciójával 
foglalkozik. Erről már ERDÉLYI LAJOS is adott részletes leírást, de az első 
korszerű tanulmányt e kérdésben Csűry Bálint írta meg. Kitűnő érzék
kel megválasztott példamondatokkal gazdagon illusztrált tanulmányában 
világos képet rajzol a moldvai csángó igealakok használatáról. Érdekes 
megállapítása, hogy a multidejű alakok között funkció szempontjából 
nincs különbség. Dolgozata második részében paradigmákban ismerteli 
a csángó igeragozás főbb típusait. 

De Csűry Bálint nemcsak leíró nyelvjárástanulmányokat írt: tudo
mányos fejlődése későbbi fokán az egyes nyelvi jelenségek történetét is 
felkutatja. Magánhangzók elisiója a tiszaháti és ugocsai nyelvjárásban 
(MNy. XXV.) c. dolgozatában már érvényesíti e szempontot. A földrajzi 
és történeti szempont érvényesül a Mássalhangzónyúlás, ikerítődés a sza
mosháti nyelvjárásban (MNy. XXXIII.) c. tanulmányában is. — A sza
mosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története (Ma
gyar Népnyelv I.) c. tanulmányában a jelzett hangok történetét és e han
gok mai állását a rendelkezésre álló adatok, alapján a többi nyelvjárás
ban is megvizsgálja. A módszertani szempontból mintaszerű tanul
mány nemcsak azért jelentős, hogy a quantitás elhanyagolt problémá
jára hívja fel a népnyelvkutatók figyelmét, hanem azért is, meri szépen 
mutatja, hogy a. népnyelvre, az élő nyelvre alapozott hangtörténeti vizs
gálat milyen gazdag eredménnyel jár a tudomány számára. De jelzi a 
tanulmány egyúttal azt is, hogy minden népnyelvi tanulmány végső 
célja a gyűjtött anyag nyelvtörténeti értékesítése. Károlyi Gáspár biblia
fordításának nyelvi hatásához (Károlyi-Emlékkönyv Debrecen, 1940. és 
MNy. XXXV.) c. dolgozata művelődéstörténeti tanulságai miatt is nagy 
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értékű. Azt vizsgálja, milyen hatással volt Károlyi Gáspár bibliája a ma
gyar népnyelvre, közelebbről a szamoshátira. Utolsó nagy tanulmányá
ban a szamosháti nyelvjárás eoo é-féle hangjainak történetével foglalkozik 
(Magyar Népnyelv II). Különösen érdekesek azok a részek, amelyekben 
fényt derít a magyar nyelvterület nagy részén, különösen a szélső terüle
teken meglévő nagyon zárt é hangra, ,,a magyar népnyelv titokzatos 
hangjainak egyikére". 

Csűry Bálint a hangtani kutatásban a szubjektív megfigyelési mó
dot alkalmazta, ezt a regisztráló készülékek objektív megfigyelésénél 
fontosabbnak tartotta. Elismerte azonban az objektív megfigyelés jogo
sultságát és szükségességét, de úgy, hogy csak kiegészítő része legyen 
a szubjektív megfigyelésnek. Maga is végzett ilyen vizsgálatokat. A sza-
mosháíi nyelvjárás néhány hangjára vonatkozó megfigyeléseit palato-
grammokkal ellenőrizte. így a nagyon zárt '<?', a cacuminális n, továbbá 
a t hangokról készített felvételeket {Szamosháti palatogrammoJc 
Ny-K. L.). 

Csűry népnyelvi munkáinak koronája a Szamosháti Szótár. Nyel
vészeti irodalmunkban úttörő munka. Eddigi szógyűjtéseink szorosabb 
értelemben vett táj szógyűjtések voltak. A közszó és tájszó megkülönböz
tetésével csupán egy teljes magyar szótár kiegészítő részei kívántak lenni. 
Csűry szótára egy nyelvi szempontból egységes terület teljes szó- és 
szóláskincsét foglalja magában. Belőle megismerhetjük a szamosháti ma
gyarság szellemi és anyagi műveltségét, a szókincs ugyanis egyúttal kép
zet- és fogalomkincs is. Nemcsak a szamosháti népnyelv gazdagságát, 
sokezer virágát és szépségét örökíti meg e szótár, hanem fényt vet a 
szamosháti nép érzés- és kedély világára, ősi világnézetére és életfelfogá
sára, egész lelkivilágára, gazdag népi hagyományaira, életviszonyaira, 
életkörülményeire, a népi élet teljes gazdagságára. Ezért nagy a jelentő
sége művelődéstörténeti szempontból is. Nagy hasznát veszi neki a nyelv
tudomány és néprajz egyaránt. Amint Csűry Bálint írja találóan szótára 
bevezetésében: „Egy figyelmes tekintet egy ilyen népnyelvi szótárba, 
bármily futó összehasonlítás az irodalmi nyelv szótárával rendkívül jel
lemző vonásokat tár elénk a népi szó- és képzetkincsre nézve minőség 
és mennyiség tekintetében egyaránt. A népet körülvevő világ, a nép 
életformája, a népi foglalkozás, a népi célok és problémák szabják meg 
e szókincs terjedelmét és tartalmát. Ezeknek megfelelőleg a népi szó-
és képzetkincs konkrét irányban gazdagabb, legnagyobbrészt konkrét 
vonatkozású, a köznyelv szókincse viszont elvont fogalmakban és kifeje
zésekben gazdagabb. Egyezésük és különbözőségük egyaránt jellemző 
és tanulságos. A népi szó- és szóláskincsen a népnyelv színein vissza
tükröződik a mező nyersesége, a népnek a természet ölén lefolyó egy
szerű életformája." (4. 1.) Becses ez a szótár nyelvtörténeti szempontból, 
továbbá nagyjelentőségű nj'elvföldrajzi vonatkozásban is. Világot derít 
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á magyar nyelvtudomány számos kérdésére. Értékes felvilágosítást nyújt 
a szótár a szavak hangtani, alaktani sajátságairól, nyújtja a szavak 
jelentéseinek szabatos, kimerítő meghatározását, jelzi a szó vagy jelen
tés használatának körét, mértékét, helyzelbeli vagy hangulati feltételeit, 
tehát a szavak teljes funkcióját. Mindezek illusztrálására pedig példa
mondatokat közöl és adja mindenütt a néprajzi vonatkozásokat. 

Az eddig említett módszeri fogásokon és szempontokan kívül ki 
kell emelnünk még néhány, ma már általánosan elismert elvet, amellyel 
Csűry gazdagította a magyar népnyelvkutatást. A régi népnyelvkutatás 
esak a ritkaságokat és érdekességeket kereste; az általánossal, a közön
ségessel nem törődött, így a nyelv teljes rendszerét nem ismerhetjük meg 
a régi leírásokból. Csűry Bálint tanított meg bennünket arra, hogy a 
népnyelvkutatónak mindent kell gyűjtenie, mert a közönséges szavak 
sokszor többet beszélnek, mint a ritkaságok. A régi népnyelvkutatás 
megelégedett az egyes hangtani, alaktani, mondattani sajátságok felfede
zésével, de a jelenségek pontos megfigyelésére, elterjedésüknek mérté
kére és körére nem volt gondja. Ezért nem lehet rá építeni s ezért nem 
vette hasznát a magyar nyelvtudomány sem. Csűry Bálint a régi irány 
mindenből keveset adó monográfiáival szemben a jelenségmonográfiát 
hozta, vagyis egy nyelvi, hangtani, alaktani stb. jelenség pontos, szaba
tos leírását egy nyelvegységen belül. A régi népnyelvkutatók a nyelvi 
jelenségeket pl. a szavakat, hangtani sajátosságokat a beszédtől elvonat
koztatva figyelték meg és jegyezték fel. Csűry mutatta meg, hogy min
den nyelvi jelenség, szó, hangcsoport stb. a mondatban, a beszéd össze
függésében él, nem szabad azt onnan kiszakítva vizsgálni. A gyűjtő ne 
szavakat, hanem mondatokat gyűjtsön! A beszélő lelki alkata és állapota 
befolyással van a nyelvre, tehát a kutató érvényesítse gyűjtő mun
kájában és feldolgozásában a lélektani szempontokat. Csűry alkalmazta 
nálunk először következetesen azt az elvet, hogy a kutatónak figyelembe 
kell vennie a beszélő életkorát és életkörülményeit, és az egyes nemze
dékek beszédje közti eltéréseket pontosan jegyeznie kell. Fel kell tün
tetnie a gyűjtőnek, hogy pl. egyes hangokat, hangcsoportokat, szavakat, 
vagy szerkezeteket már csak az Öregek használnak. Tanította végül, hogy 
a népnyelvet nem lehet a népi élettől elvonatkoztatva búvárolni, ö alkal
mazta nyelvtudósaink közül először rendszeresen a szó és a tárgy egysé
gének elvét. Minden népnyelvi kifejezéshez, szóhoz, szóláshoz hozzátar
tozik a néprajzi háttér. A népnyelvkutató egyúttal pontos néprajzi fel
vételt is végez, a tárgyak, eszközök, méretük és használatuk, a cselekvé
sek és a munkamenet részletes leírását adja és feljegyzi a szavakhoz és 
a tárgyakhoz fűződő népi hiedelmeket és szokásokat is. így kap életet 
a szótárba feljegyzett szó. 

E szempontjai, elvei, módszerei, kutatásai és eredményei révén 
lett ő az új magyar népnyelvkutatás megalapítója. Módszeres elveit a 
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Népnyelvi búvárlat módszere c. tanulmányában ki is fejtette, egyúttal 
pedig gyakorlati tanácsokat adott a gyűjtők számára. 

Működésének jelentősége nemcsak az elért eredményekben van* 
hanem abban, hogy kijelölte velük a magyar népnyelvkutatás új útjait 
és kutatóterüleleit. Nem kapta készen a módszert, maga dolgozta ki és 
fejlesztette, tökéletesítette az évek folyamán, a sajátos magyar népnyelvi 
problémáknak megfelelőlég, természetesen a külföldi, főleg finn ered
mények figyelembe vételével. Emberi és tudományos értékének nagy
ságát mutatja, hogy egyedül és társtalanul járta az utat és mégis fel
jutott a magasba, hogy maga tanítson, irányítson, vezessen. 

Eredményekben és sikerekben gazdag tudományos munkássága 
ösztönzőleg hatott tanítványaira is. Mikor hallgatói mind nagyobb mér
tékben kezdtek érdeklődni a népnyelvkutatás iránt, kérésükre a kutatás 
módszeréről előadásokat tartott. De nemcsak a népnyelvbúvárlat felada
tait és lehetőségeit fejtette ki, hanem gyakorlati kiképzésben is részesí
tette őket. Nagy gondot fordított tanítványai hangtani ismereteinek elmé
lyítésére és feljegyző készségük gyakorlására. 

1938-ban a közoktatásügyi miniszter úr és Szily Kálmán állam
titkár úr támogatásával megalapította Debrecenben a Magyar Népnyelv
kutató Intézetet. Céljául a rendszeres magyar népnyelvkutatás állandóvá 
tételét és a magyar nyelvatlasz munkáinak megindítását tűzte ki. Eddig 
10 vármegye 53 községében végeztek az intézet tagjai szókincsgyüjtő 
munkát, hangtani, alaktani, mondattani, jelentéstani tanulmányokat. A 
munkákból már kialakult a sárréti, a békési, rétközi és a palóc szótár 
terve. Második feladatköre az intézetnek az elszakított vagy szórványok
ban élő magyarság nyelvének tanulmányozása. Ide tartozik a megboldo
gult professzor déli csángó szótára, az őrvidéki (Felsőőr és vidéki) és a 
szlavóniai szótár terve. így dolgoztak mint az Intézet tagjai Erdélyben 
SZABÓ T. ATTILA és tanítványai, míg Erdély északi részének a visszatér
tével 1940 őszén Kolozsvárt is megindulhatott az ez irányú munka. Nem 
kevésbbé jelentős az intézet tagjainak helvnévgyüjtö munkája Bihar 
megyében. Eddig 45 községben mintegy 8.000 helynevet gyűjtöttek össze. 

A Népnyelvkutató Intézet kiadásában megjelent 11 dolgozatnak 
és a Magyar Népnyelv címen megjelent intézeti évkönyv két első köte
tének tudományos színvonala mutatja, hogy mit várhat a magyar nyelv
tudomány az intézet működésétől. Épp ezért annyira fájó a nagy irá
nyító korai halála. Csűry Bálint élete művéhez azonban nemcsak tanul
mányai és szótára tartoznak, hanem az általa alapított Magyar Népnyelv
kutató Intézet s az egész korszerű magyar népnyelvkutatás ügye. És 
amint él a Csűry-féle mű, élnek és hatnak az ő eredményei, szempontjai 
és tanításai, élni fog ez az intézet és virágozni fog a magyar népnyelv
kutatás is. Csűry Bálint tovább él ezekben. Ő nem halhat meg soha. 

VÉÖH JÓZSEF. 
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