
AJÁNLÁS

Ha nincsen ember, nincsen probléma -  többek között ez a sztálini tétel jutott eszembe akkor, 
amikor Kádár Zsom bor óriási m űvét kézbe vettem. A m arosvásárhelyi szerző m unkáját 
1974-től 1988-ig, tehát a diktatúra évei alatt, magára hagyatottan készítette. Akkor, amikor a 
„Conducator” vezetésével „Románia Szocialista Köztársaság” sajátos nemzetiségi politikájával 
a kisebbségek jelentős részétől -  az előbb idézett sztálini tétel hasznosságának felismerésével -  
megszabadult (folyamat, mely sajnos napjainkban is tart). A romániai magyarok történetének, 
intézményrendszerének, sőt azonosságtudatának átalakítása, netalán megszüntetése is minden 
korábbinál nagyobb léptekkel haladt. Ebben a légkörben két lehetőség kínálkozott: menni vagy 
maradni. Aki elment, az nem közénk való volt, mert ha közénk való lett volna, nem ment volna 
el -  vallják ma is a maradók. Igen, a maradók, de a maradóknak is csak az a része, amelyik 
megpróbálja magyarságát nem feladni, nemzeti tudatát megőrizni, erősíteni.

Kádár Zsom bor műve a d ik tatúra éveinek, de az előbb em líte tt fo lyam atnak  is 
dokumentuma. A szerző tehát problém át jelző, megörökítő, okozó ember.

Állami munkavédelmi felügyelőként -  megelőzően szaktanárként és tervező erdőm érnök
ként -  járta a vidéket, gyűjtötte a „magyar nemzetiségű román dolgozók” még beszélt vagy 
egykori erdészeti-faipari szókincsét. Számtalan esetben -  ha a kiszemelt adatközlőnek vala
melyik felettese nem tartott vele -  az emberek félelemből kitértek a válaszadás elől. „Vajon 
nem lesz-e bajom ebből...” elgondolásból elbújtak a megbeszélt találkozók alkalmával is. 
Hogy a szerző mégis mintegy 80 adatközlő tudását, segítségét beleépíthette ebbe a könyvbe, az 
nemcsak az öntudatos magyar dolgozóknak, technikusoknak, erdőmérnököknek köszönhető, 
hanem mindazoknak a románoknak is, akik Kádár Zsomborért felelősséget vállaltak, akik 
bármilyen megfontolásból neki segítettek.

A terepi adatgyűjtés mellett a levéltári, az irodalmi források feltárása sem volt minden 
akadálytól mentes. Rom ániában ebben az időben nemcsak az írógépekről vettek írásmintát, 
hanem a közkönyvtárok olvasószolgálatát is komoly ellenőrzés alatt tartották. M égis gyűltek 
a cédulák, mégis kirajzolódott a mű leendő tartalma. S Kádár Zsom bor -  imm ár nyugdíjas
ként -  egyre kétségbeesettebben keresett útbaigazítókat, segítőket, akik akár a nyelvészeti, 
akár egyéb kérdéseit megválaszolhatták volna.

„Ha nem tudja, ne csinálja” -  mondták neki több helyen is. Hogy ezt a kitérő választ m eny
nyiben az esetleges félelem és mennyiben a közömbösség, a mások gondjának, bajának, 
szellemi munkájának a semmibevétele diktálta, azt ma már nehéz lenne megállapítani. De 
felesleges is, hiszen mindezek ellenére a kézirat összeállt.



A diktatúra éveiben nemcsak a „Székelyföld” szónak, illetve a székelyeknek az em legetése 
„m ent ki a divatból” , hanem egy szakm ának csak magyarokra vonatkozó történetét sem 
lehetett megírni -  még az íróasztal fiókjának sem. Pedig a székelységet már a múlt századi 
erdészeti írók is úgy em legették, mint a leggazdagabb erdészeti múlttal rendelkező magyar 
népcsoportot. Tehát a székelyek erdőre vonatkozó ismereteit, erdővel kapcsolatos történetét 
feltétlenül össze kell gyűjteni -  egyiket-m ásikat már szinte az utolsó pillanatban. Az egykori, 
hagyom ányos eljárások ugyanis m egváltoztak, az em berek kicserélődtek, a régiekkel a 
kifejezések is elvesztek, elfelejtődtek. Egyszóval: a problém a -  akár a népé, akár a nyelvé -  
sztálini módon kezdte megoldani önmagát.

Kádár Zsom bornak volt bátorsága ennek a folyam atnak ellenállni, s ehhez kitalált egy 
sajátos műfajú feldolgozást, mely a székelyek szakszókincsét és erdészettörténetét egy időben 
ismerteti, erdészeti népszerűsítő munkát, aminek szótár-, illetve lexikonalakot adott. Ahogyan 
vallja: egy lelkiismeretes m űkedvelőnek sok mindent szabad. (Bár sok ilyen „lelkiismeretes 
m űkedvelő je” lenne az erdélyi m agyarságnak!) A „kevert” kézirat így, a cím szavak 
értelm ezése ürügyén -  elsősorban mintegy 4000 példamondat betagolódásával, viszonylag 
gazdag ábraanyagával, táblázataival -  erdészet- és technikatörténetet is tartalm az, 
ugyanakkor a fejezetekre történő bontás az egykori és mai erdészeti munkáknak az erdészeti 
tudomány által megkövetelt formában történő ism ertetését is szolgálja.

Itt, az ajánlásban is hangsúlyozandónak tartom, hogy a mű nem tájszótár és nem is 
erdészeti lexikon. A szerző minden igényt kielégítő tájszótár megírására nem vállalkozhatott, 
hiszen neki sem intézményi háttere, sem egyéb feltételei nem voltak hozzá. Nem is erdészeti 
lexikon, mert azt megint más szerkesztési elvek alapján lehetett volna összeállítani -  s talán 
nem is csak a Székelyföldre.

Ismétlem: kordokumentum, a nyelv megmentésére való törekvésnek és a nép szóalkotó
képességének dokum entum a. Olyan erdészeti „m unkapéldány” , amely hasznos lehet az 
utánajövőknek, akik esetleg majd az egyes részeket jobban kidolgozzák, új szavakkal, új 
forrásokkal kiegészítik, netalán az erdészet- és technikatörténeti részeket belőle kiemelik, 
külön megvizsgálják. Ez mind a szerzőnek, mind jelen ajánlónak közös reménysége és hite: 
nevelkedjenek a romániai m agyar erdészek, történészek, nyelvészek között olyan emberek, 
akik ezt vállalják -  hogy továbbra is legyenek problémák...
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