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Zárószó 

Sebestyén Árpád előadásával tudományos ülésszakunk befeje
ződött. Ennek konkrét nyelvtudományi eredményeit nem kívánom ösz-
szefoglalni. őszintén szólva nem is nagyon tudnám ezeket az ered
ményeket összegezni, mert talán nem is nagyon lehet, hiszen az 
elhangzott előadások a dialektológia szinte minden ágát felölel
ték, néhány előadás pedig - így Balassa Iváné, Szabó Istváné, sőt 
részben Kiss Jenőé is - túl is mutatott rajta. 

Engedjék meg mégis, hogy mielőtt tanácskozásunkat végleg le
zárnám, erről a Csűry Bálint emlékülésről néhány mondatot mond
jak. 

Megható volt számomra - és azt hiszem, ezt több más, jelen
lévő barátom, volt Csűry-tanítvány nevében is mondhatom - itt, 
ebben a városban emlékezni Csűry Bálintra, nem nagyon távol attól 
a környezettől, ahol majdnem fél évszázaddal ezelőtt éveken át 
szinte naponta személyesen láthattuk és hallhattuk őt, találkoz
hattunk, beszélgethettünk vele, tanulhattunk tőle. 

Köszönjük ezt az élményt az emlékülés helyi rendezőinek. 
Csűry Bálint fiatalon, 56 éves korában távozott el közülünk, 

és debreceni katedráját is csak viszonylag rövid ideig, nem egé
szen 10 évig birtokolhatta. így az a tény, hogy mégis új arcula
tot adott az egyébként nagy hagyományokkal rendelkező magyar 
nyelvjáráskutatásnak, s új lendületet tudott adni ennek az akko
riban már hosszabb ideje mélyponton lévő és eléggé háttérbe szo
rult stúdiumnak, tanítványokat nevelt, sőt iskolát teremtett, és 
megbízható alapokat teremtett a következő évtizedek magyar dia
lektológiai kutatásainak - már önmagában is elévülhetetlen szak
tudományi és tudománytörténeti érdem. 

Az utóbbi fél évszázad alatt azonban a dialektológiai kuta
tások anyagának, a nyelvjárásoknak a belső szerkezete - még a 
legkisebb települések helyi nyelvjárásaié is - jól ismert kultú-

67 



ralis, társadalmi, gazdasági okokból alapvetően megváltozott, a 
vizsgálandó nyelvi kép sokkal összetettebbé, jóval bonyolultabbá 
vált - ahogy erre ezen az ülésszakon is több előadó, mindenek
előtt Kiss Jenő részletesen is rámutatott. 

Ismert tény, hogy még csak egy jó fél évszázaddal ezelőtt is 
legalábbis a viszonylag kisebb települések helyi nyelvjárása és a 
település nyelve a helyi paraszti lakosság körében lényegében 
azonos volt. Ez nem jelenti ugyan azt, hogy egy-egy helyi nyelv
járás teljesen homogén lett volna, teljesen mentes minden belső 
mozgástól, de az kétségtelen, hogy főleg a kisebb települések he
lyi nyelvjárása mellett nem élt más, társadalmi szempontból szá
mottevő nyelvváltozat. 

Ma viszont már a helyi nyelvjárás többnyire csak egyik vál
tozat a falu lakossága nyelvhasználatának széles skálájában; azaz 
napjainkra már minden településen kialakultak a nyelvi regiona-
litásnak bizonyos, a klasszikus helyi nyelvjárás és a köznyelv 
között elhelyezkedő sajátos jegyei. 

Ebből természetszerűen következik az is, hogy még Csűry ko
rában is a nyelvjáráskutatás elsődleges célja az állapotvizsgá
lat, az állapot leírása volt. Ma viszont már egyre nagyobb teret 
kap a változásvizsgálat, más oldalról nézve: a szociológiai szem
pontok alkalmazása a nyelvjáráskutatásban. 

Ez viszont - tetszik vagy nem tetszik - új szemléletet, új 
módszereket is kíván. Én is nagyon jól tudom természetesen, hogy 
ez a változásvizsgálat nagyon nehéz és nagyon bonyolult feladat. 
De úgy gondolom - igen súlyos hiba lenne, ha mai dialektológu
saink a munka nehézsége miatt már eleve lemondanának erről a két
ségtelenül bizonyos kockázattal, nem kevés buktatóval is járó 
munkáról, s egyetlen feladatuknak továbbra is a klasszikus helyi 
nyelvjárások vizsgálatát tekintenék, ahogy ezt a nézetet egyik 
tegnapi előadó eléggé határozottan képviselte. Ezzel ugyanis a 
magyar dialektológia egy történelmi lehetőséget szalasztaná el, 
azt ti., hogy m a in statu nascendi ragadjon meg olyan jelensége
ket, amelyeknek holnap már csak az eredményeit veheti tudomásul, 
s magát a folyamatot kénytelen lenne rekonstruálni. 

De a félreértések - vagy félremagyarázások - elkerülése vé
gett szeretném leszögezni azt is, hogy az említett változás
vizsgálatnak szerves része a klasszikus helyi nyelvjárással való 
foglalkozás is, hiszen a változás jellegének, mértékének, irá
nyának a megítélésében a helyi nyelvjárás a kiindulási, a viszo
nyítási alap. 

Úgy gondolom azonban, hogy ezek az újabb kutatási célok, ku
tatási módszerek - mindenekelőtt a szociológiai szempontoknak a 
nyelvjárástani kutatásokban való alkalmazása - szervesen kapcso-
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lódik Csűry Bálintnak a nyelvjáráskutatásra vonatkozó koncep
ciójával - ahogy ezt a ma elhangzott utolsó előadás, Sebestyén 
Árpádé, nagyon meggyőzően bemutatta. S bizonyos vagyok benne, 
hogy ha Csűry Bálint ma még itt élne közöttünk, ő maga is ezt az 
utat járná, s ennek követésére ösztönözne bennünket. 

Mielőtt tanácskozásunkat lezárnám, engedjék meg, hogy kö
szönetet mondjak mindenekelőtt a helyi szerveknek, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem vezetőségének, az egyetem magyar nyelvé
szeti tanszékének, a Debreceni Akadémiai Bizottságnak és Debrecen 
Város Tanácsának a Csűry Bálint emlékülés megszervezéséért, azért 
a figyelmükért, hogy munkánkhoz olyan - valóban ideális - körül
ményeket teremtettek, mint amilyenben részünk volt. S köszönöm 
végül a tanácskozás résztvevőinek mindvégig kitartó érdeklődését 
- tudományos ülésszakunkat bezárom. 

IMRE SAMU 

69 




