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Módszertani tanulmányainkban részletesen tárgyaltuk nyelvatlaszunk
anyaggyűjtésének kűlső körülményeit, megírtuk, hogyan választottuk ki a
meglátogatandó településeket, kitől és milyen módon kértünk a kiválasztott
kutatóponton segítséget munkánk végzéséhez; miben és hogyan segítette
munkánkat a helyi hatóság; milyen volt a kapcsolatunk a település lakossá-
gával stb.

Munkamódszerünk összefoglalása szinte teljes egészében a határaink
között levő kutatópontokon végzett munka tapasztalataira épült, noha egy-
részt a határainkon kívül is jelentösszámú (68) részben vagy egészben ma-
gyar nyeívű településen is kitöltöttük kérdöíveinket, másrészt pedig ezeken
a határainkon kívüli kutatópontokon lényegesen több és a hazaiaktói eltérö
jellegű nehézséggel kerültünk szembe.

Ennek oka nyilvánvaló. A hazai kutatómunka egy kutatőintézet j, bel-
ügye". Ugyanez a szomszédos államok esetében már egészen más kérdés,
megkezdését, végzését államközi megegyezés, kulturális egyezmény teszi le-
hetövé. S ez a megegyezés, valamint az elvi megállapodás gyakorlati megva-
lósítása más és más módon, tempóban és eredménnyel valósult meg az egyes
államokban. Lényegében tehát arról van szó, hogy államközi kapcsolataink
nem kis mértékben befolyásolták munkánk végzését is. De a politikai helyzet
következménye az is, hogy ezekről a kérdésekről nem jelent meg, nem nem
jelenhetett meg nyelvatlasz munkálataink irodalmában valamire való tájé-
koztatás, magyarázat, helyzetelemzés. A nyelvatlasz munkálatok jövendő
krónikása majd csak találgathat, hogy például miért fogtunk hozzá olyan
nagy késésselzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa: Szovjetúnió területén fekvő magyar faluk nyelvi anyagának
összegyűjtéséhez; miért csak akkor, amikor másutt már befejeződött a gyűj-
tőmunka, a nyelvi anyag ellenőrzése, selkezdődtek a szerkesztés munkálatai.
Nos, terveink között természetesen szerepelt Kárpátalja néhány magyar köz-
sége is, el is kezdődtek a tárgyalások, hogy megkapjuk a beleegyezést és a
segítséget az anyaggyűjtéshez, de ezek a próbálkozásaink rendre eredmény-
telenek voltak, bár határozott elutasítást sohasem kaptunk. Végül 1961-ben
egy hasonló módon eredménytelen moszkvai tárgyalás, próbálkozás után
vázoltam a helyzetet akkori moszkvai nagykövetünknek, Révész Gézának, s
tudomására hoztam, hogy most már el kell kezdenünk a gyűjtött anyagnak
kiadásra való elkészítését, s a kiadványban azt kell majd közölnünk, hogy a
Szovjetúnióban nem kaptunk lehetőséget az anyaggyűjtésre. Nagykővetűnk
- úgy látszik - megfelelő módon jelentette a helyzetet az illetékeseknek,
mert az akkori művelődési miniszter, J. A. Furceva hamarosan értesítette a

4 1 5



4 1 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LÖRINCZE LAJOS

Magyar Tudományos Akadémiát, hogy semmi akadálya az anyaggyűjtésnek,
készítsük el a tervet, mikor hova akarunk utazni, bármiker elkezdhetjük a
kutatást. Így is lett, az anyaggyűjtést 1962 őszén Imre Samuval el is végez-
tük.

Jugoszláviában ugyancsak megkésve kezdődött el az anyaggyűjtés, ak-
kor, amikor Csehszlovákiában és Romániában már elvégeztük (befejeztük,
abbahagytuk?) a munkát. A jugoszláviai késedelemnek azonban egészen más
oka volt: államközi kapcsolataink még mindig nem voltak felhőtlenek, s ez
befolyásolta a mi lehetőségeinket is. A kezdeményezésseizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmi késtünk, a ju-
goszláv engedélyt (és segítséget) minden további nélkül megkaptuk, amikor
kérhettük.

Érdekes párhuzam, hasonlóság mutatkozik csehszlovákiai és romániai
anyaggyűjtő munkálataink között. Azonos az időpont ja az egyezmény meg-
kötésének: 1952 december, s azonos az évszáma a munkálatok befejezésének:

1959. A párhuzam azonban csak látszat, mert Csehszlovákiában az első lá-
togatás egyben már néhány magyar faluban a magyar nyelvatlasz kérdőíve-
inek kitöltésének az alkalma is volt (vö. MNy. 49: 229-31). míg a romániai
egyezményt csak négy év múlva, 1956 májusában követte tényleges munka.
Ami a befejezést illeti, 1959-re a tervezett 26 település nyelvi anyagát össze-
gyűjtötték az atlasz munkatársai Csehszlovákiában; Romániában viszont a
tervezett (s a magyar lakosság lélekszámával aranyos) 58 kutatópont helyett
csak 22-ben végezhettük el a gyűjtést. Tehát nem fejeződött be a munka,
hanem - abbamaradt. Erről 1957-ben megjelent módszertani kötetünkben
ennyit olvashatunk: "A romániai gyűjtés, mely ... igen biztató előjelekkel
indult, sajnos, különféle, a munkaközösségen kívül álló okok miatt félbesza-
kadt és végleg csonkán maradt" (45.).

A "biztató előjelek"-ről részletes beszámoló jelent meg 1953-ban a Ma-
gyar Nyelvben (220-29). Az. előző év (1952) decemberében a magyar-román
kultúregyezmény keretében jó két hetet töltöttünk Romániában Benkő Lo-
ránddal, hogy a romániai és a magyarországi tájnyelvi kutatásokat össze-
hangoljuk. Megbeszéléseinken jelen volt Emil Petrovici akadémikus, Márton
Gyula professzor, a Bolyai egyetem akkori dékánja és több más román és
magyar nyelvész. Végeztünk közös kiszállásokat (próbagyűjtéseket) Moldvá-

ban és Kalotaszegen.

Ezek a találkozások valóban bizalommal és reménnyel töltöttek el ben-
nünket a jövőbeli zavartalan együttműködést illetően. Ezt a hitet erősítette
meg bennünk az egyetemi tanárrá és politikussá lett kőltő, Szabédi László
lobogó lelkesedése is. Merész, nagy tervek készültek mindenütt, működött a
Bolyai-egyetem, volt Magyar Autonom Tartomány, a meglátogatott magyar
faluk (Klézse, Lészped, Trunk, Szabófalva, Bogdánfalva) iskoláiban székely-
földi tanítónők magyarul tanították agyerekeket ...
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Moldvai látogatásunkról ezt írtuk idézett jelentésünkben: "munkánkat
minden zökkenő nélkül tudtuk végezni. A községek tanácsai mindenütt se-
gítségünkre siettek, s ahova betértünk, minden házban szeretettel és szívesen

fogadtak bennünket" (MNy. 49: 227.).

A tényleges anyaggyüjtés megkezdésekor, 1956 májusában már válto-
zott ebben a térségben a magyarság helyzete, s ennek a változásnak érez-
hetők voltak a nyomai a mi munkánkban is. Már 1957-ben s utána egyre
erőteljesebben, míg végül (1959-ben) a magyarországi kutatók számára -
így a nyelvatlasz munkatársai számára is - megszünt a lehetőség mindesféle
helyszíni anyaggyüjtésre Románia magyarlakta településein. Hogy ez bekö-
vetkezik, arra útjainkon egyre több jelzést kaptunk, de ezek részletezése nem
a mostani írás feladata. .

Amiben nem volt változás, az az "adatközlők" bizalma, szíves szere-
tete volt. Ezt azért is érdemes kiemelni, mert hazai kiszállásainkon szinte
állandó gond volt a gyanakvás elhárítása, a bizalom megnyerése. Az ötvenes
évek légkörében nem volt egyszerü dolog megnyugtatóan megmagyarázni,
miért jöttünk, miről akarunk beszélgetni, mi a célja annak, hogya tájszó-
lást "össze akarjuk írni". Volt aki arra gyanakodott, hogy hivatalosan meg
akarják szüntetni, be akarják tiltani ezt a falusias beszédet, mások meg -
éppen ellenkezőleg - úgy vélték, hogy azt akarják bevezetni, kötelezővé
tenni. (VÖ.: Lőrincze, A magyar nyelvatlasz anyaggyüjtésének módszere. A
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 90. sz. 20.1.)

A gyanakvás, húzódozás lényegében jogos volt. Erről is írtunk 1975-

ben megjelent módszertani kötetünkben, utalva az ötvenes évek légkörére,
amelyet falun a parasztságot sújtó rendelkezések, a mesterségesen szított
falusi osztályharc, a helyi hatalmi tényezők túlkapásai alakítottak ki.

Határainken kíviil nem volt ilyen gond, itt mi azt az országot jelen-
tettük, képviseltük, amely igen sok ember (a többség) számára elérhetet-
len messzeségbe került. - Nem is értem - mondta egy pásztorember, mi-

ért nem utazhatunk szabadon Magyarországra. HiszenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy fegyver alatt va-

gyunk! Mondják meg Kádárnak. hogy ezt elintézhetné valahogy ...

Különösen 1956 után fogadt ak bennünket mindenhol felfokozott érdek-
lődéssel; azt várva-remélve, hogy megtudhatják, mi is történt Magyarcr-
szágon, mi van most és mire lehet számítani. Talán megérthető, hogy mi
viszont igyekeztünk a szakmánál maradni, mert tudtuk, hogy nem marad-
hat titokban, hol mit mondunk, s megy a jelentés Bukarestbe, de a ma-
gyar Akadémiának is. Vendéglátóink, adat kőzlői nk persze nem ezt várták
tőlünk, és sokszor elkedvetlenedve fogadták" tartózkodó" magatartásunkat.
Az egyik kutatóponton - 1957 júniusának közepén - több család figyel-
meztetett bennünket, hogy amikor kitettük a lábunkat a házukból, szinte
azonnal megjelent két ismeretlen azzal a kérdéssel: kik voltak, mit kérdez-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tek, mit beszéltek? Ez magyarázza aztán azt a jelenetet, amelyet azóta is
gyakran felidézünk, mint a kor keserves humorát. Én már végeztem az én
kérdőívern kitöltésével, s odaültem Benkő Loránd adat kőzlői közé, akik egy
árokparton kórusban feleltek a kérdéseire. Az utolsó kérdés után Benkő Lo-
ránd körülnézett, s a favázas házakra mutatva valami olyasmit mondott,
hogy érdekes módon építkeznek itt. Mire az egyik idős ember: Ne erről be-
széljen. Azt mondja meg, hogy maguknal ... maguknal mi van? - Nálunk

főleg téglából építkeznek.

A kérdező felállt, legyintett és otthagyott bennünket.

Egy másik emlék, kordokumentum.

Éppen egy évvel később, 1958. június 18-án Sepsiszentgyörgyről vitt ki
bennünket egy autó Zágonba. Útközben azonban elromlott a jármű, s ki-
sérőnk, Nagy Jenő megállított egy katonai dzsipet, hogy segítsen rajtunk.
Így el is juttottunk a munkahelyre. A tanácsház előtt hatalmas tömeg volt,
lányok, asszonyok magyaros öltözetben, férfiak sötét ruhában. S a tanács-
ház homlokán azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar zászlót csapkodta a szél. Az ünnepi fogadtatás
- nekünk szólt. Mint később kiderült: jövetelünk hírére valakik valahon-
nan előkerítettek egy eldugott magyar zászlót, kitüzték, s tulajdonképpen
a tanács tudta nélkül megszervezték fogadtatásunkat. (Pontos felvilágosí-
tást erről nem kaptunk, de nem is nagyon kértünk.) A tanácstitkár idege-
sen kérdezte, jött-e valaki velünk Sepsiszentgyőrgyről, majd a tanácselnök
üdvözölt bennünket a szokásos és kőíelező módon, népeink barátságára s
nagy eredményeire emlékeztetve. A beszédre én válaszoltam röviden, hang-
súlyozva annak jelentőségét, hogy most román és magyar kutatók együttes
erővel dolgozhatnak tudományos terveiken s a jövő építésén. A beszédek
elhangzása után azt kérdezte a tanácstitkár. mi a: szándékunk, szeretnénk-
e a Mikes-emlékművet megtekinteni. Mondtuk, hogy ami jövetelünk célja
nyelvjárásgyűjtés, egyéb kívánságunk nincs, de ha úgy tervezték, hogy el-
menjünk a Mikes-emlékműhőz, nagyon szívesen tesszük.

Elindultunk, mi az élen a tanácsiakkal, utánunk a fél falu, ki a szabá-
lyos úton, ki kerteken. kerítéseken keresztül. A Mikes-emlékműnél, a "két
cserefa"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= tölgyfa) szomszédságában újabb ünnepség kezdődött. Egy na-o
gyobbacsak fiú elszavalta Lévay Jószef "Mikes" című szép versét: Egyedül
hallgatom tenger mormolását ... Majd két kislány lépett a helyére, s rá-
kezdte: Krasznahorka büszke vára ... Akkor, ott se ez a vers, se az ének
nem tartozott az eltűrt művek közé. Valahogy úgy hatottak, mint a láda fe-
nekéről előszedett magyar zászló. Aztán az egyik tanító mondott beszédet,
de - talán érthető módon - alig tudtam rá figyelni, s meghatott, könnyek-
kel kíizdő zágoniakat néztem, s az igazat megvallva próbáltam valamilyen
elfogadható választ magamban összeállítani. S a legutolsó másodpercben
Mikes Kelemen kisegített. A kedves, felejthetetlen fogadtatást megköszönve
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a fejedelem íródeákját idéztem, akizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy megszerette Rodostót, hogy sohasem

felejtheti Zágont ... Így vagyunk, ezt érezzük mi is ...
Szálláshelyünkön is folytatódott az ünnep. Tele volt minden - ágyak,

asztal, székek - virággal, de a virághordás még másnap se szünt meg. Be-
benézett valaki, s egy-két szóval vagy szótlanul letett szobánkban néhány
szál virágot. Nem kell bizonygatnom: nehéz volt visszatérni a "hétköznapi"
munkához.

Kérdöívem kitöltése során Kiss Manyi színésznő egyik rokonához (nagy-
bátyjához?) is eljutottam. Felelgetett a kérdésekre, de csak vissza-visszatért
ahhoz, hogy - levették a zászlót a tanácsházáról! A zászlónkat. Pedig az
elnök idevaló ember ... Próbáltam megmagyarázni, kimagyarázni a dolgot:
mi nem vagyunk állami, hivatalos delegáció. .. Összehúzott szemekkel né-
zett rám: ugye érti maga, hogy én mit beszélek?! - Értem. De ugye maga

is érti, hogy én mit beszélek? Nézett rám, nézett, aztán a kezét nyújtotta, s
bólogatott: értem, értem ...

Hogy a község vezetősége hogyan magyarázta meg a történteket, nem
tudom. Engem hazautazásunkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAután hivatalába invitált Sőtér István, az Aka-
démia első osztályának akkori elnöke. - Mit csináltatok ti Erdélyben? Fur-
csa jelentéseket kapunk rólatok ...

Ma sem tudom igazán, volt-e a zágoni eseményeknek szerepük abban,
hogy a következő évben utoljára végezhettünk anyaggyűjtést Romániában
a Magyar Nyelvatlasz számára. De azt hiszem, az okot abban kell látnunk,
aminek következtében Szabédi László, a Bolyai egyetem utolsó rektora is
megvált az élettől.

Kedves kőltőm volt ő, sokat forgattam "Alkotó szerénység" cimű 1939-
ben megjelent verseskötetét. A Bolyai Akadémia kiadásában jelent meg.
Halálakor megrendülve gondoltam egyik vers sorára: Sorsom gyors vonat ...UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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