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mára: ehhez a hiteles dokumentációhoz kell hozzáilleszteni azt, amit a gyűjtő a helyszínen élő em-
berektől fel tud deríteni. Szinte megható, hogy Balassa Iván évtizedekkel az 1939-es szerepi 
helynévgyűjtés után 1985-ben szülőfaluja monográfiájában maga vállalja az ottani földrajzi nevek 
összegyűjtését és kiadását — természetesen a több mint hatszázoldalas kötetnek ő a szerkesztője 
(Báránd története és néprajza. Báránd, 1985.). 

Balassa Iván nemcsak a Csűry-iskolában megismert témáihoz és szülőfalujához maradt hű.
Bár életműve tengelyében a néprajz állt, hű maradt a nyelvtudományhoz is: láttuk, folyamatosan 
érvényesítette eredményeit. Hűség, és az elődök megbecsülése mutatkozik meg abban is, hogy 
mestereiről könyv méretű írásokban emlékezik meg. És nemcsak Jankó Jánosról (1975.), hanem 
elindító professzoráról, Csűry Bálintról (1988.) és idősebb barátjáról, Szabó T. Attiláról is (1996.). 
Különösen ez utóbbi tűnik ki nemcsak terjedelmével, hanem gazdag szemléltető anyagával, fény-
képekkel, dokumentummásolatokkal. 

A szülőfalu, Báránd díszpolgársággal hálálta meg nagy fia hűségét, és erre Balassa Iván 
büszkébb volt, mint számtalan tudományos és társadalmi kitüntetésére. Pedig tagjává választotta  
a dán és svéd akadémia is. Amikor 2002. november 1-jei halála után november 29-én Balassa Iván 
hamvait Bárándon örök nyugalomba helyezte a család, valamint a budapesti, debreceni néprajzo-
sok és nyelvészek népes gyülekezete, joggal fordulhatott meg sokunk fejében: íme egy ember, aki 
valóra váltotta Ady vízióját: elindult a bárándi Eszteró-ér mellől — itt volt a falu régi település-
magva — és eljutott az Atlanti-óceán partjának magas akadémiájáig. Életművét ránk hagyta: még 
nagyon sokáig lesz mit tanulnunk belőle. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

Egy nyelvész halálára 

Hét évvel ezelőtt, tanári pályakezdésének ötvenedik évfordulóján, a francia Becsületrenddel 
tüntették ki Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolánt, az ELTE nyugalmazott docensét, a nyelvtudo-
mány doktorát. Idén megint ünnepe lett volna: nyolcvanadik születésnapja. Sajnos, erre már nem 
került sor — a halála miatt. 

Tizenhat évig élt Franciaországban, ott járt iskolába; a német megszállás miatt tért vissza 
szülőhazájába — itt érettségizett, itt szerzett tanári oklevelet 1946-ban. Életének az a tizenhat éves 
szakasza meghatározta a továbbiakat: a francia nyelv lingvisztikája lett a munkaterülete, azt taní-
totta a budapesti egyetem bölcsészkarán. Segítőkész, lelkes oktató volt, hallgatói szerették. Jól ta-
nulható jegyzeteket írt számukra. De sokat tanultak tőle olyanok is, akik nem hallgatóként kerültek 
vele kapcsolatba. 

Világos szövegűek könyvei is, értheti a szövegüket mindenki, aki legalább olvasni tud fran-
ciául, nincs bennük semmi tudálékosság. Tudományos fórumokon tartott előadásairól ugyanezt 
mondhatjuk. Legjelentősebb könyvének tarthatjuk a „De la langue au style” címűt, amely válasz-
tott kutatási területén elért eredményeit foglalja össze, és amely alapja volt „nagy”-doktori disszer-
tációjának. 

Munkálkodásának legszélesebb körben ismert részterülete a magyar—francia kontrasztivitás, 
a két nyelv rendszerének egybevetése. Évtizednyi időn át tartott értekezleteket a tanszéken a tárgy 
körüljárása érdekében, oktatókat, tanárokat hívott össze (közöttük ennek a megemlékezésnek a szer-
zőjét), és nem szégyellte, hogy ő is tanul másoktól, még szakmai rangot nem birtokló, sőt középis-
kolai tanároktól is. (Ez különösen a kérdéskör magyar oldalára vonatkozik.) Az elhangzottakat, le-
írtakat hasznosította egyetemi munkatársaival közösen írt „Grammaire du français contemporain” 
című könyvében (1985.), amelyben az iskolai tanításban jól hasznosítható magyar vonatkozású 
kapcsolódások is megjelennek. 
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Az ő eredményeit is tartalmazó, közreműködésével készült „Magyar—francia rag- és név-
utószótár”-nak valójában a magyar nyelvészet az első számú nyertese. A magyar határozói vi-
szonyjelölők olyan alapos felsorolását, használati utasításait találjuk benne, amelyek sokkal bősé-
gesebbek és hitelesebbek, mint a nagy kétnyelvű szótáraké. 

Igazi pedagógus volt. Francia szakos pedagógusok egész nemzedékét nevelte. Tanított az 
egyetemről történt nyugdíjazása után is, szinte a tanítás tartotta benne az életet. Pedig már régóta 
beteg volt, műtétek sorozatát szenvedte el. A távozásával támadt hiányt bizonyára érzik majd az 
időben és termékenységben hatalmas, Bessenyei Györggyel kezdődő, évszázadokon átnyúló, nagy 
magyarok sorát formáló különleges magyar—francia szellemi kapcsolatok. 

BÁN ERVIN 

Fülöp Lajos 70 éves 

Kedves Lajos Bátyám, szeretettel köszöntelek 70. születésnapodon. Megtettem ezt a valódi 
évfordulón is, augusztusban. Meg korábban is, a 60.-on. Akkor egy szép, kis, huszonhárom szer-
zős könyvvel adóztunk neked, munkásságodnak, tisztességes tartásodnak, amelyekkel alapvető
eszményeket hordozol és közvetítesz, s amelyekért tanítványaid annyira szeretnek. A kötetet gyön-
gyösiek, debreceniek, budapestiek, szentendreiek írták — néprajzosok, irodalmárok és természete-
sen nyelvészek, „Nép — nyelv” címmel jelent meg (szerk. BALÁZS GÉZA és SELMECZI KOVÁCS 
ATTILA. Néprajzi Múzeum, Bp., 1992.). 

Fülöp Lajos 1932. augusztus 19-én született Karácsondon. Tanulmányait Egerben, majd pe-
dig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar—néprajz szakán végezte. 1956-tól 
Hatvanban, 1957-től Gyöngyösön gimnáziumi tanár, kollégiumigazgató, 1966—1977 között — az 
általa javasolt nevű — Berze Nagy János Gimnázium igazgatója. Részt vesz a Mátra Múzeum 
megszervezésében. Gyöngyös 630. évfordulójára még gyönyörű verset írt; lefordítja Janus Panno-
nius „Váradi búcsúének” című versét — s rá néhány évvel már ő is búcsúzik. Amikor egy általa 
szervezett Németh László emlékünnepségért zaklatni kezdik a helyi hatalmasságok, elhagyni 
kényszerül a szeretett szülőföldet. Budapestre költözik, ahol az Országos Pedagógiai Intézetben 
osztályvezető, majd 1981-től az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén dolgozik nyugdíjba vonulá-
sáig, 1992-ig. Azután több éven át a Bartók Béla Emlékházban végez kutatómunkát. 

Különösen nyelvjárástannal, szociolingvisztikával, stilisztikával, nyelvműveléssel, az anya-
nyelvi nevelés módszertanával, folklórral, tudománytörténettel foglalkozik. Sokat idézik az egyik 
legkorábbi, a szociolingvisztikai szemléletet megvalósító (Gyöngyössolymos nyelvi rétegződése. 
1958.), illetve a mátraalji inkongruencia-jelenségekről (Incongruentia-jelenségek a mátraalji palóc 
nyelvjárásban. Gyöngyös, 1959.), valamint „A születés, a házasság és a halál szokásai Gyöngyös-
patán” (1969.) című munkáját. Berze Nagy János életművének több kötetet is szentel: „Egy nép-
rajztudós hagyatéka. Berze Nagy János műhelyéből” (1977.), „Berze Nagy János, Nap és tükör. 
Néprajzi és népnyelvi tanulmányok, gyűjtések.” (Szerk. BANÓ ISTVÁNnal, 1982.), „Hevestől Bara-
nyáig. Helytörténeti képek Berze Nagy János életéből.” (Szerk. BANÓ ISTVÁNnal, 1984.), „Cigány 
népmesék Berze Nagy János gyűjtéséből” (1985.), „Baranyai magyar néphagyományok. Népmesék 
Berze Nagy János és gyűjtőtársai anyagából” (1988.). Számos tantervi útmutató, anyanyelvpeda-
gógiai szakmunka szerzője, szerkesztője, folyóiratok munkatársa, tagja az MTA több bizottságának. 
 Budapestre költözésével a Mátraaljával, Gyöngyössel kapcsolatos munkássága sem szakadt 
meg. 1993-ban tanulmányt ír Gyöngyös és környékének nyelvjárásáról, 2001-ben jelenik meg „Gyön-
gyös irodalmi öröksége” című kötete (Pallas Kiadó, Gyöngyös), amelyben tanulmányok, írói arc-
képek, pályarajzok kaptak helyet. Hobbija — mint a Ki kicsodából tudhatjuk: olvasás, unokák, 
természetjárás. És hozzátenném: irodalom, Gyöngyös, Mátraalja, zene. 


