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Mélyen tisztelt Elnök úr! 

Noha engem "adminisztratív" jellegű körülmények megakadá
lyoztak abban, hogy kitüntető meghívásuknak engedve részt vegyek 
szeretett tanárom és atyai barátom, Csűry Bálint születése száza
dos évfordulóján rendezett emlékünnepélyen, nem mulaszthatom el, 
hogy legalább üdvözlő szavaimmal kívánjak eredményes munkálkodást 
az ünneplésre összesereglett tanítványoknak, barátoknak és tisz
telőknek. 

Ne vétessék szerénytelenség számba, ha hivatkozom arra, hogy 
magam a Kolozsvári Református Kollégiumban 1922—1924 között már 
középiskolásként tanítványa voltam a most ünnepeltnek, majd egye
temi hallgatóként néhány társammal együtt részt vettem — a román 
egyetemen hiányzó korszerű magyar nyelvészeti oktatás pótlásaként 
— a Csűry Bálint tartotta egyetemi szintű magyar nyelvtudományi 
előadásokon. (1928—1930). Valószínűleg akkor ébredező nyelvésze
ti érdeklődésem láttán Csűry Bálint 1930 nyarán kísérőként magá
val vitt a moldvai csángók között végzendő nyelvjáráskutató útjá
ra. Ez alapozta meg későbbi csángó kutatásaimhoz szükséges hely
színi és nyelvjárási ismereteimet. Jóllehet a továbbiakban a sze
mélyes kapcsolat ritka alkalmakra korlátozódott, a levélbeli 
érintkezés tovább folytatódott. Csűry professzor ugyanis célkitű-
zésszerűen továbbra is ápolta a kisebbségi sorsban élő néhány er
délyi nyelvésszel való kapcsolatot, és számukra készségesen köz
lési lehetőséget biztosított 1939 óta megjelenő évkönyvében, a 
Magyar Népnyelvben. Mikor aztán engem 1940 őszén a kolozsvári 
egyetemre neveztek ki tanárnak, Csűry Bálint rögtönösen azzal az 
ajánlattal tüntetett ki, hogy tegyük a debreceni és a kolozsvári 
nyelvészek közös kiadványává az ő intézeti évkönyvét. Bár magam 
— érthetően — örömmel fogadtam ezt az ajánlatot, az ajánlatte
vőnek a következő év februárjában bekövetkező váratlan halála le
hetetlenné tette, illetőleg csak a méltó utód, Bárczi Géza pro-
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fesszorsága tette lehetővé az együttmunkálkodást. ' Jóllehet ez az 
intézményes együttműködés mindössze három évig tartott, hálásan 
kell megemlékeznem arról, hogy a közhatalmi változás után a Csűry 
Bálint kezdeményezte együttműködés folytatásaként a megértő deb
receni vezetés mindmáig készségesen biztosított és biztosit szá
munkra helyet a Magyar Nyelvjárások hasábjain. 

Elnézést kérek, hogy ezekre a látszólag személyi természetű, 
valójában azonban tudománytörténeti jellegű mozzanatokra éppen 
most, a nagy Mester emlékünnepélyén tereltem rá a figyelmet. Úgy 
gondolom azonban, hogy éppen ezeknek felemlegetése mutatja meg 
teljes valóságában azt, hogy az ünnepeit szelleme miként munkál 
továbbra is a debreceniek és a kolozsváriak testvéries együttmű
ködésében. Reméljük, hogy a nagy Professzor szelleme munkál to
vábbra, az utánunk következő nemzedékek körében is. 

Kérem ismételten Elnök urat, méltóztassék tolmácsolni őszin
te jókívánságaimat az emlékünnepélyen részt vevő nyelvésztársak 
eredményes munkájához. 

Kolozsvár, 1986. február 12-én 
Mély tisztelettel 

SZABÓ T. ATTILA 
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