
8. oldal |  2011. július 1., péntekhargitanépe

közelmúltban a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság rendes havi ülésén bemutatták A romániai 
magyar nyelvjárások atlasza című nagyléleg-
zetű munka utolsó, XI. kötetét. Az eseményen 

jelen volt a becses munka anyaggyűjtője és szerkesztője, 
Murádin László kolozsvári nyelvész, tudományos főkutató. 
A bemutatón elhangzottakról érdeklődésünkre a szerző tá-
jékoztatja olvasóinkat.

– Bevallom, soha nem gondoltam volna, hogy megérem e 
munka köteteinek megjelenését. Ilyen esetekben az utolsó kö-
tetek a szerző halála után látnak napvilágot. Az ülésen Kiss Jenő 
akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke meg-
nyitója után az Atlasz szerzője, vagyis jómagam beszámoltam a 
kérdőfüzet összeállításának mikéntjéről, a kutatópontok kivá-
lasztásának szempontjairól, az adatközlők típusairól, a fonetikus 
lejegyzés módjáról. Lényegében az anyaggyűjtés folyamatáról. 
Ezt követően a műszaki szerkesztő, Juhász Dezső ismertette a 
kötetek szerkesztésének technikai módozatait, majd Péntek Já-
nos nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Bi-
zottságának elnöke felvázolta az atlasz alapján a nyelvjárási rend-
szerek megrajzolásának lehetőségét, az adatok nyelvtörténeti és 

néprajzi felhasználhatóságát. Végül a hallgatóságból többen is 
értékelték az atlasz jelentőségét.

– Kérem, ismertesse röviden e nagy munka születésének tör-
ténetét.

– Mikor A romániai magyar nyelvjárások atlasza munkála-
tainak történetét kívánom röviden felvázolni, bevallom, nem 
kevés elfogódottsággal teszem. Nem csoda, hiszen 1955-től 
1994-ig hosszú az idő, s az eltelt csaknem negyven év küzdel-
me egy erdélyi általános magyar nyelvatlasz megteremtéséért 
nemcsak az időleges munkatársak, hanem a magam küzdel-

me, olykor már-már reménytelen küzdelme is. Az előkészítő 
munkálatok már 1956-ban megkezdődtek. A cél az volt, hogy 
a kérdőfüzet úgy legyen összeállítva, hogy a kérdésekre adott 
válaszok a nyelvjárásokra általában is jellemzőek legyenek, 
ugyanakkor a csak romániai magyar nyelvjárások sajátos vo-
násait is kidomborítsák.

1959-től politikai okok miatt egyedül kellett dolgoznom. A 
kutatópontok számát 136 településben állapították meg. Atla-
szunk kutatópontjainak nyelvjárástípusok szerinti tagoltsága a 
következő: 4 kutatópont képviseli a moldvai csángó nyelvjárást, 
51 a székelyt, 41 a mezőségit, Kalotaszeget 6, a Szilágyságot 8, 
a Szamoshát és Érmellék körzetét 6, Kővár vidékét 3, Bihart  
8, a Bánságot 6, Máramarost 2 kutatópont képviseli. A hetve-
nes évek végén egyre valószínűtlenebbé vált, hogy a gyűjtött 
anyagot térképlapokon szemléltetve nyelvatlaszként meg lehes-
sen jelentetni, természetesen politikai okoknál fogva. Az anyag 
megmentése és közkinccsé tétele érdekében más cím alatt kezd-
tem szerkeszteni a nyelvjárási anyagot, s a nyolcvanas évek végére 
mintegy kétezer lapos kézirat várt kiadásra. Hál’ istennek az idő 
és a Magyar Nyelvtudományi Társaság lehetővé tette számunkra 
is a térképlapos szemléltetést.

Könyvbemutató 
Budapesten

                     helyesen n Komoróczy GyörgyA

alójában egy érdekes, fontos és részleteiben 
is izgalmas kötetről (Darvas-Kozma József:  
A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete, Csík-
szereda, 2011) szóló könyvismertetés megírásá-

nak a szándéka hozta fel az emlékezetem különböző rétegei-
ből negyvenöt év – és micsoda esztendők! – Csíksomlyóhoz 
és a pünkösdszombati búcsúhoz fűződő emlékeit. Ott voltam 
gyermek, közel ötéves koromig, a kegytemplommal szembe-
ni hatalmas, emeletes épületben, amely akkoriban az első csí-
ki szülészetnek adott helyet. Ma pedig – bár már egy évtizede 
visszakerült az egyház tulajdonába – a megyei kórház fertőző 
osztálya van benne. Amikor már akkora lettem, hogy egyedül 
is leengedtek „játszani” az emeleti szolgálati lakásból, egész 
nap a kegytemplom, a kolostor, a ferences atyák és fráterek 
között lábatlankodtunk a csak egy esztendővel kisebb hú-
gommal. Az úton még alig volt autóforgalom, így hát oda is 
kimentünk, mert átellenben laktak a Lakatos Izra nyugdíjas 
tanítóképzői tanár úr leányai, a minálunk pár évvel nagyobb 
Éva és Anna, akiknek a szépen gondozott, bokros kertje igazi 
gyermekparadicsom volt. Oda jöttek nap mint nap a Fodor 
ikrek, Imre és Palkó is játszani, a Nina nevű csodaszép szőke 
nővérükkel egyetemben. A kolostor kertjén átvágva eljutot-
tunk a „barátok feredőjének” nevezett kisméretű medencéig, 
amelynek mindig hideg volt a vize, mégis került hűsölő für-
dőző belé a nyári melegben. A borvízforráshoz már csak a na-
gyobb leányok engedélyével és felügyelete alatt mehettünk, 
mert ott álltak mindig a borvízkorsókat töltő fogatok.

Abban az időben Hajdú Leánder atya volt a páter gvár-
dián, akit amellett, hogy respektáltunk, igen megszerettünk, 
mivel majdnem minden találkozásnál szóba állt velünk. Ezt 
a pattogó beszédű szerzetest aztán volt alkalmam sokkal job-
ban is megismerni, amikor másfél évtized múlva összehozott 
a sors a kommunizmus egyik leghírhedtebb börtönében, 
Szamosújvárosn. Ft. Erőss Lajossal és ft. Ferencz Béni atyával 
együtt ők tartották bennem a lelket és mentettek meg a végső 
kétségbeeséstől az 1958-as börtönlázadást követő nagy terror 
idején, segítve Isten szándékát megtalálni a súlyos megpró-
báltatásokban. 

A kegytemplom és a kolostor mellett a legkorábbi emléke-
im a Kis-Somlyó-hegyéhez fűztek, ahol a Krisztus szenvedése-
kápolna környékén rengeteg kékberek nyílt kora tavasszal, és 
ott volt Pali bácsi, a remete is, aki a saját maga által készített ko-
porsóban aludt minden éjszaka. Az erdőszélen a kékberek után 
következett a vadboroszlán és nemegyszer őzcsapat rohant át a 
két Somlyó közötti nyereg füves rétjén, ahol most a pünkösd-
szombati szentmisét hallgatjuk minden esztendőben. 

A második emlékfoszlány az 1943-as vagy 1944-es pün-
kösdszombati kikerüléshez kapcsolódik, ahol a körmenetnek 
a hegyre való felkapaszkodásában az Apám és a nála valamivel 
fiatalabb Venczel Jóska bácsi beszélgetésébe kotyogtam belé 
mindegyre, a felfelé való haladásban is akadályozva őket, de fő-
ként – ahogy a szavaikból kivettem – az erdélyi magyarság le-
hetséges jövőjét illető beszélgetésükben. Még az is megmaradt 
bennem – akkor már az elemi iskola első osztályába készülő 
(vagy már járó?) gyermekként, hogy ismételten elhangzottak 
a „tömbösítés”, illetve az „áttelepítés” kifejezések, amelyeknek a 
tartalmát én nem egészen értettem, és ezért egyvégben faggat-
tam a két férfit. A kálvária, a Jézus-hágó felől hozta a szél hul-
lámokban az asszonyok, számomra vijjogásnak 
tűnő, könyörgő énekét, hogy „Ékes virágszál, 
tehozzád esdeklünk!...” Ez aztán úgy bennem 
maradt, hogy a szamosújvári börtöncella 
alsó ágyának a szélén szorongva együtt sut-
togtuk ’58 pünkösdjén a három atyával, és 
tudom, hogy nekem könnyel teltek meg a 
szemeim. (Akkor 21 éves voltam.)

A harmadik emlékem 1949-ből, az 
utolsó szabad búcsújárásról maradt 
meg, amikor is két osztálytársammal, a 
szigorú tilalom ellenére megszöktünk 
a csíkszentkirályi általános iskola 
hatodik osztályából, a réten át ki az 
állomásra, de a sok búcsústól csak 
egy személyvagon tetején hasalva 
tudtunk felutazni Szeredáig. Az 
állomásról erőltetett menetben 
ki Somlyóra. A templomba le-
hetetlen volt beférni, s a kórus-
ban is csak az orgona mögött 
volt már hely, ahonnan nem 
lehetett se látni, se hallani 
semmit sem. Én felfedeztem 
egy létrát, amelynek a segít-
ségével az orgonaszekrény 
tetején kucorogva lát-
hattam a fényárban úszó 
kegyszobrot és hallhattam 
Áron püspöknek a szószék-
ről elmondott prédikációját. 12 éve-
sen az maradt meg – megint – a szentbeszédből, amit 
nem értettem: „... Mi bajuk van, kinek árt a mi két évezredes, 
transzcendentalitásban fogant hitünk? Mi az, hogy transzcen-
dentális? – kérdeztem magamtól, de nem volt az se, akitől meg-
kérdezzem az idegen kifejezés értelmét. A kegytemplom előtti 
tömegben aztán feltűnt nekem egy ballonkabátos férfi, aki a 
jobb kezét mind a ballon zsebében tartotta. Amikor pedig a 
szél meglebbentette a ballonkabát szárnyát, megláttam, hogy a 
zseb nélküli csóré kezében egy pisztolyt tart. E leleplező szélro-
ham tette számomra egyértelművé, hogy itt nehéz idők követ-
keznek. (Néhány nap múlva jött aztán a mindenkit megrázó 
hír a püspök úr letartóztatásáról.)

A negyedik emlékem a börtönből (1956. november–
1961. november) való szabadulásom után jó pár évvel tör-

tént, pünkösdhöz kötődik, amikor már a Szék útja menti, 
patakon túli ipari líceumban tanítottam, és az osztály ab-
lakai, amelyikben éppen órám volt, a Szék útja felé nyíltak. 
Amikor egy-egy nagyobb csoport zarándokot láttam az 
úton kifelé menni, az ablakhoz léptem, elnémultam és me-
reven néztem a vonulókat. Az osztályban is döbbent csend 
lett, s biztos voltam benne, hogy egyszerre azonos hullám-
hosszra kerültünk...

Egy következő emlékem valamikor a 80-as évek má-
sodik feléből, talán 1987-ből datálódik. Ekkor ugyanis a 
kézdisárfalvi kőműves sógorom már péntek este megérkezett 
hozzánk tyúkkal, kaláccsal felpakolva, és választ sem várva 
kérdezte: – Akkor hánykor indulunk hajnalban, hogy napfel-
kelte előtt kiérjünk a kápolnához?!

Hajnali négykor indultunk, a feleségemmel hármasban, 
tréningben és sportcipőben. A gimnázium sarkán posztoló 
milicistákat és szekusokat úgy bekkeltük ki, hogy az iskolát 
a Csütörtök utcán hátulról megkerülve értünk vissza a Szék 
útjára. A borvízforrásnál a koromsötétben valahogy maguk-
tól álltak össze az imát mormoló embercsoportok és indultak 
el felfelé, a Jézus-hágó stációin. A következő csoporthoz mi is 

odacsatlakoztunk. Az induláskor észrevettem, hogy a sö-
tétből egy összetett kezű, idegenes férfi lép 

mellénk, akiről rögtön úgy 
éreztem, hogy az 

egy megfigye-
lő ember. De 
felváltva imád-

kozva és énekel-
ve jól kiértünk a 

tetőre, a kápolná-
hoz, ahol már több 

százan szorongtak, 
várva a napfelkelte 
pillanatát.

Amikor megcsil-
lant a napkorong széle 
a havasok felett, egy 

döbbent moraj futott 
át a tömegen. A szeme-
inket az egyre növekvő 

napszeletre szegezve, 
mondtuk és énekeltük, 

amit mindenki. Valami 
leírhatatlan érzés kerí-

tett hatalmába, ami térdre 
kényszerített a vizes fűben... 
Csak amikor Jani sógor meg-

bökdöste a vállamat, hogy 
mindene csupa víz, csak akkor 
mozdultunk és indultunk el 

lefelé, de akkor már ragyogó-
an sütött a Nap... Lefelé – ak-

kor ugye mindez teljesen szervezetlenül folyt le – többen a 
muzsdához (mezsgyéken), a bolokai (Bor- vagy Borvíz-loka) 
kaszálók felé vettük másokkal együtt az utat, hogy a „szám-
bavételt” lehetőleg hazafelé is kikerüljük. Övig vizesen értünk 
be a fitódi útba, de félelem nélkül és – állíthatom – boldogan. 
Pedig sejtelmünk sem volt arról, hogy már csak röpke három 
esztendő választ el attól, hogy negyvenegy év után ismét sza-
badon vonulhassunk pünkösdkor Csíksomlyóra. És azóta – 
Istennek legyen hála! – minden esztendőben. De ez az utób-
bi huszonkét év pünkösdjei már egy egészen más világ és egy 
más történet.

Nagy Benedek

CsíKsomlyóról, meGélt pillanatoKról 
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