ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON


SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,
TUDOMÁNYOS IRODALOM,
MŰVELŐDÉS

IV.
N–R












ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET, KOLOZSVÁR
KRITERION KÖNYVKIADÓ, BUKAREST–KOLOZSVÁR
2002
ISBN 973 26 0698 3

FŐSZERKESZTŐ
Dávid Gyula

ALAPÍTÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
Balogh Edgár, Benkő Samu, Gábor Dénes,
Kacsó Sándor, Kántor Lajos, Köllő Károly,
Láng Gusztáv, Sőni Pál, Szabó Attila,
Tóth Sándor, Venczel József

SZERKESZTŐ-MUNKATÁRSAK
Ábrahám Iza, Gyárfás Zsuzsa, Szilágyi N. Zsuzsa

SZAKSZERKESZTŐK
Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom), Kántor Lajos (irodalomtörténet), Kása Zoltán (matematika), Keszeg Vilmos (néprajz), Köllő Károly (egyháztörténet), Kötő József (színház), Kuszálik Péter (sajtótörténet), László Ferenc (zeneművészet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvtudomány), Nagy Tóth Ferenc (biológia), Péter Mihály (orvostudomány), Péter H. Mária (orvostörténet), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Tövissi József (földrajz, honismeret), Tibád Levente (közművelődés)
HELYI SZERKESZTŐK
Adamovits Sándor (Maros), Bántó István (Bukarest), Benedek Zoltán (Nagykároly), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Dánielisz Endre (Nagyszalonta), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Marosi Ildikó (Maros), H. Molnár Éva (Székelyudvarhely), Papp Béla (Szilágy), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Nagyvárad), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond (Nagyenyed)
MUNKATÁRSAK
Á. I.	– Ábrahám Iza
A. S.	– Adamovits Sándor
Á. Z.	– Ábrám Zoltán
B. A.	– Benkő András
B. E.	– Balogh Edgár
B. Gy.	– Beke György
B. I.	– Bántó István
B. L.	– Bura László
B. Z.	– Berde Zoltán
Ba. S.	– Balázs Sándor
Be. Z.	– Benedek Zoltán
Cs. B.	– Csákány Béla
Cs. G.	– Csire Gabriella
Cs. P.	– Cseke Péter
D. A.	– Dancsuly András
D. E.	– Dánielisz Endre
D. Gy.	– Dávid Gyula
D. L.	– Dávid László
D. T. K.	– Dáné Tibor Kálmán
F. Á.	– Farkas Ágnes
F. I.	– Fényi István
F. K.	– Fodor Katalin
F. M.	– Fejér Miklós
G. D.	– Gábor Dénes
G. Gy.	– Gaal György
G. J.	– Gazda József
G. S.	– Gáspár Sándor
Gy. I.	– Györffi Ibolya
Gy. Zs.	– Gyárfás Zsuzsa
J. B.	– Józsa Benjamin
J. D.	– Jenei Dezső
J. N. M.	– Józsa Nagy Mária
K. J.	– Kötő József
K. K.	– Köllő Károly
K. L.	– Kántor Lajos
K. N.	– Kovács Nemere
K. P.	– Kuszálik Péter
K. S.	– Kulcsár Sándor
K. V.	– Keszeg Vilmos
K. Z.	– Kása Zoltán
K. Zs.	– Kozma Zsolt
Ke. Z.	– Keresztes Zoltán
Ki. Z.	– Kisgyörgy Zoltán
Kl. S.	– Klacsmányi Sándor
Kó. K.	– Kós Károly
L. F.	– László Ferenc
L. L.	– Lőrinczi László
L. Sz. K.	– Lázár Szini Karola
M. H.	– Mózes Huba
M. J.	– Murádin Jenő
M. Jó.	– Máriás József
M. L.	– Murádin László
M. M.	– Mózes Magda
Ma. I.	– Marosi Ildikó
Mo. É.	– Molnár Hubbes Éva
Mo. I.	– Mózer István
N. B.	– Nagy Benedek
N. Gy.	– Nagy György
N. K.	– Nagy Kinga
N. P.	– Nagy Pál
N. T. F.	– Nagy Tóth Ferenc
N. Zs.	– Nagy Zsófia
O. A.	– Ozsváth Anna
P. Á.	– Páll Árpád
P. B.	– Papp Béla
P. H. M.	– Péter H. Mária
P. M.	– Péter Mihály
R. G.	– Rácz Gábor
S. Zs.	– Seres Zsófia
So. J.	– Somai József
Sz. J.	– Szekernyés János
Sz. M.	– Sztranyiczki Mihály
Sz. S.	– Szabó Sámuel
Sze. J.	– Szentimrei Judit
T. E.	– Tuzson Erzsébet
T. J.	– Tövissi József
T. L.	– Tibád Levente
To. S.	– Tonk Sándor
U. J.	– Ujj János
V. Z.	– Vincze Zoltán
V. Zs.	– Vita Zsigmond
Zs. J.	– Zsigmond József

RÖVIDÍTÉSEK
ÁGISZ	– Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet
ÁIMK	– Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó
ANUP	– Asociaţia Naţională a Universităţii Populare (Romániai Országos Népfőiskola-Szövetség)
ASZT	– aranyszalagtár
ÁVD	– államvizsgadolgozat
BMC	– Barabás Miklós Céh
Bp.	– Budapest
Buk.	– Bukarest
DVV	– Deutsche Volksverein (Német Népfőiskolák Szövetsége)
EGE	– Erdélyi Gazdasági Egyesület
EIT	– Erdélyi Irodalmi Társaság
EKE	– Erdélyi Kárpát-Egyesület
EME	– Erdélyi Múzeum-Egyesület
EMGE	– Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
EMKE	– Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
EMT	– Erdélyi Magyar Műszaki Társaság
ESZC	– Erdélyi Szépmíves Céh
ETF	– Erdélyi Tudományos Füzetek
ETI	– Erdélyi Tudományos Intézet
FUEV	– Föderalische Union der Europäischer Volksgruppen (Európai Népcsoportok Föderatív Uniója)
HESZCLev	– A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája
IKE	– Ifjúsági Keresztyén Egyesület
IKESZ	– Ifjú Kommunistaellenes Szövetség
JATE	– József Attila Tudományegyetem
KAC	– Kolozsvári Atlétikai Klub
KALOT	– Katolikus Agrárifjúsági Legényegye-sületek Országos Testülete
KISZ	– Kommunista Ifjak Szövetsége
KJNT	– Kriza János Néprajzi Társaság
KZST	– Kemény Zsigmond Társaság
Kv.	– Kolozsvár
MADISZ	– Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége
MADOSZ	– Magyar Dolgozók Szövetsége
MNSZ	– Magyar Népi Szövetség
MTA	– Magyar Tudományos Akadémia
MÚRE	– Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Mv.	– Marosvásárhely
NAC	– Nagyváradi Atlétikai Klub
NÉKOSZ	– Népi Kollégiumok Országos Szövetsége
Nb.	– Nagybánya
Nv.	– Nagyvárad
NyIrK	– Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
NYIT	– Nyelv–Irodalom–Tanítás
OGYE	– Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
OGYI	– Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Marosvásárhely
OMP	– Országos Magyar Párt
OSZK	– Országos Széchényi Könyvtár
RKP	– Román Kommunista Párt
RMDSZ	– Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMI	– Romániai Magyar Írók
RMP	– Román Munkáspárt
RMSZ	– Romániai Magyar Szó
RNK	– Román Népköztársaság
RSZK	– Románia Szocialista Köztársaság
Szv.	– Szamosújvár
TETT	– Természet–Ember–Tudomány–Technika (A Hét melléklete)
Tv.	– Temesvár
UMNGY	– Új magyar népköltési gyűjtemény
 
ELŐSZÓ
Lexikonunk jelen negyedik kötete jókora időeltolódással került az előbbiek mellé. Az okok-mentségek többfélék lehetnek. Alapmunkatársak eltávozása az élők sorából, a megmaradottak jó részének visszavonulása a lexikoni munka terepéről más irányú közösségi elvárások kényszerének-vonzásának engedve. Az idők múlásával a valamikor vállalt feladat viszont egyre növekedett: az 1989-es változást követő új történelmi helyzetben olykor átfoghatatlanul sokrétűvé vált az a jelenségegyüttes, amelyet több mint harminc évvel ezelőtt 1969-ben a kezdeményezők ebbe a fogalomba véltek besűríthetőnek: “romániai magyar irodalom”.
Hogy most mégis elkészült a IV. kötet és folyamatba lendült az V. szerkesztése is, az Erdélyi Múzeum-Egyesület támogatásának, pontosabban: többféle támogatási lehetőséget megmozgató kitartásának köszönhető. Az EME elnöksége volt az, amely szinte újraalakulásától fogva a fogyatkozó számú munkatársi gárda mellé állt, s tagsága, amely nemegyszer számon kérő kritikával fel-felélesztette a lankadó vagy más vonzások körébe sodródó munkatársak felelősségérzetét.
2001 szeptembere óta az Arany János Közalapítvány ösztöndíjai végül megfelelő anyagi feltételeket teremtettek arra, hogy ez a kötet megjelenhessen s a hátralévő munka biztosítékai is meglegyenek.
A lexikon mai munkaközössége talán a majdani használó-olvasónál inkább tisztában van azzal, mennyire nyilvánvalóak lettek a begyűjtött, feldolgozott és most kötetté vált anyagban a három évtizede kialakított (részben az akkori idők kényszerűségeit tükröző) koncepció ellentmondásai, buktatói. Ezt a koncepciót azonban alapvetően nem változtathattuk meg: vállalnunk kellett a mű egysége érdekében. És vállalnunk kell a hátralevő záró kötetre is.
Annak elkészülte után azonban talán már nem is egy, a korábbi hiányokat pótló “pótkötet” összeállítása lesz a feladat, hanem egy új lexikoné, amely a jelen követelményeinek megfelelően írja körül tárgyát, s szolgáltat mindenekelőtt megbízható adatokat (és sokkal kevésbé az idők és divatok változásának alávetett értékeléseket-értelmezéseket) arról, ami már nem lesz egy “romániai magyar Noé bárkája”, hanem valóban irodalmi lexikon.
Kötetünk anyaggyűjtését általában 1995. december 31-ével zártuk. Az azóta eltelt idő azonban egyes esetekben nem csak indokolttá, de szükségessé is tette ennek az időpontnak az átlépését, s anyagunk, főleg adataink kiegészítését egészen a kötet nyomdába adásáig.
Kolozsvár, 2002. szeptember 30.
A szerkesztők
N
Nadányi Zoltán (Feketegyőrös, 1892. okt. 9. — 1955. febr. 2. Budapest) — költő, író, műfordító. Tanulmányait Nagyváradon végezte, a jogakadémia befejezése után Szegeden tette le az államtudományi vizsgát. Hírlapírói pályafutását a Nagyvárad szerkesztőségében kezdte (1917); 1920-ig a sakkrovat vezetője is. Majd Zsolt Béla mellett a *Tavasz társszerkesztője (1919–20); 1920-ban repatriál, s a Pesti Naplóhoz szerződik. 1926-tól Berettyóújfaluban Bihar megye levéltárosa. A 30-as években ismét nagyváradi napilapokban jelennek meg versei. Bihar megye főlevéltárosa (1940–44). A II. világháború után végleg Budapesten telepszik le. A Kisfaludy Társaság és a Petőfi Társaság tagja.
Lírája a Nyugat modernségét népnemzeti hagyományokkal telítette. Piripócs c. szatírasorozatában a várost hazudó faluról ad torzképet. Életének utolsó szakaszában Börne, Heine, Lermontov, Moore, Mickiewicz verseiből fordított, míg saját verseiből francia, német, román fordítások is megjelentek. Ilonka (1914) és Kerekerdő (1917) c. verseskötetét Nagyváradon, további versesköteteit Budapesten adták ki. Ezek anyagából állította össze Gertrúd leánya, Bélteky Lászlóné a Körmenet c. antológiát (Bp. 1971). Kötetben nem publikált írásai Hajnali találkozás címmel (Bp. 1994) jelentek meg.
Salamon László: N. Z. újabb versei. Nagyvárad 1914. ápr. 11. — Tabéry Géza: N. Z.: Furcsa vendég. Napkelet 1921/15. — Magyar Szó — Tavasz antológia. Szerk. Kovács János. 1971. 141–148; 428. — Emlékkönyv Nadányi Zoltán születésének századik évfordulóján [bev. tan.-t írta Bakó Endre; bibliogr. összeállította Héthy Zoltán], Bakonszeg 1992.
(T. E.)
Náci Pista — *Horváth István álneve
Naftali Zoltán (Marosújvár, 1917. nov. 22. — 1991. nov. 8. Wilmette–Chicago, USA) — orvosi szakíró. Balázsfalván érettségizett (1934), orvosi diplomát a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen nyert (1940). Pályáját mint segédorvos a kolozsvári Zsidó Kórházban kezdte (1940–41), majd körorvos volt Pecsétszegen (1941–42). A katonai munkaszolgálat után 1944-től a Bolyai Tudományegyetem, ill. a marosvásárhelyi OGYI Sebészeti Klinikáján dolgozik; előadó tanár (1969–83), nyugdíjasként konzultáns egyetemi tanár. Az orvostudományok doktora. Főbb kutatási területei: a hasi szervek megbetegedései, a külső epeutak sebészete (kísérleti kutatások és műtéti eljárások), a thromboembóliák. Több mint 100 szakcikke az Orvosi Szemle — Revista Medicală, Chirurgia, Medicina Internă, Oncologie şi Radiologie, Zentralblatt für Gy–ologie c. folyóiratokban jelent meg. Önálló munkái román nyelven: Chirurgia pancreasului. Chirurgia splinei (Mv. 1956); Toracoplastica osteoplastica cu transplant paramediastinal de coastă în tratamentul tuberculozei cavernoase (Mv. 1964); magyarul: Sebészeti patológia I. (Mv. 1981). Társszerzője a Sebészet I. Az általános sebészet alapvonalai (Mv. 1953); II. Részletes sebészet (Mv. 1954); III. A hasüreg sebészete (Mv. 1956), c. magyar és a Patologia venei cave inferioare (Buc. 1973); Chirurgia ductului biliar comun (Mv. 1973) c. főiskolai jegyzeteknek.
Sebestyén Mihály: A sebész halálára. Népújság 1991. dec. 20.
(M. M.)
Nagy Ákos — *műszaki irodalom
Nagy Aladár — *műszaki irodalom
Nagy Albert (Torda, 1902. okt. 5. — 1970. febr. 25. Kolozsvár) — festőművész. A kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettségizett (1921), ahol nagybátyja, ~ Gyula volt a rajztanára. Eredetileg a budapesti műegyetem gépészmérnöki karára iratkozott be, de hamar pályát változtatott: Réti István és Iványi Grünwald Béla művészeti szabadiskoláját látogatta, majd a Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula, Edvi Illés Aladár és Stróbl Alajos tanítványaként végzett.
1926-ban Olaszországba költözik, ahol nagy nélkülözések közt él. 1932-ben részt vesz a római magyar kiállításon. 1937-ben Budapestre tér vissza, majd 1941-ben Kolozsvárra kerül, ahol öccsénél, ~ Ernőnél lel otthonra. Nehezen illeszkedik be az erdélyi magyar művészeti életbe, míg végre László Gyula fogadtatja el művészetét (1946). Bár Józsa Béla-festményével megnyerte az MNSZ munkásvértanú-pályázatának I. díját (1948), a “formalista művészek” listájára kerül. Ekkor teremti meg azonban érett műveinek letisztult, realista megalapozottságú, de elvont áttételes tartalmakat magukba sűrítő formáit, melyekben kikristályosodik az Olaszországban szerzett reneszánsz-neorealista hatások emlékének szikár, dísztelen, visszafojtott színvilága. Meditatív képeinek ez válik filozófiát teremtő formanyelvévé.
Hisz a humánumban, a művészi küldetésben, s e hitének kifejezői képei, képmetaforái (Apokalipszis, Huzat, Zúzmara, Ariadné fonala, Ludak, Pegazus). Bartók Béla mély hagyományokban gyökerező disszonáns, a modern kor szorongásait kifejező világát érzi rokonnak (Cantata profana, Csodálatos mandarin), még ha az ötvenes évektől kezdve a mindennapok eseményeit ábrázolja is (Villamosítás, Új lakásban, Ablakmosó). A hivatalosságok lassanként kénytelenek tudomásul venni szinte lopva született nagy alkotásait. 1963-ban lehetőséget kap arra, hogy ismét bemutatkozzék egy bukaresti tárlaton. Képei ezt követően egy román vándorkiállítással eljutnak Pekingbe, Phenjanba, Ulan Batorba, Moszkvába és Leningrádba. A Képzőművészeti Szövetség, amely hosszú ideig tagjai sorába sem vette fel, szovjetunióbeli tanulmányútra küldi. Hazatérve 1968-ban Kolozsvárt, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában, 1969-ben Nagyváradon rendezik meg gyűjteményes kiállítását. A testvére, ~ Ernő összeállította jegyzék 236 festményt, 10 rajzot és 11 szobrot sorol fel. E művek jelentős része közgyűjteményekbe került. Így rendelkezik a Székely Nemzeti Múzeum képtára, a székelyudvarhelyi múzeum s Kolozsvárt az unitárius püspökség méltó Nagy Albert-gyűjteménnyel.
A művész rendszerezte és gépiratos kötetekben hagyta hátra tartalmas művészetesztétikai leveleit és a művészetről való elmélkedéseit, nyilatkozatait. Ezekből Rózsikaédes! (Kv. 1975) címmel jelent meg egy kötetre való válogatás Banner Zoltán szerkesztésében.
Versben búcsúztatta a művészt Szilágyi Domokos (Nagy Albert halálára, 1970), Lászlóffy Aladár Fehér kakas a hóhullásban c. költeményében idézte fel emlékét (1987).
Ostor Győző: Magyar festőművész sikere Rómában. Szabadság, Bp. 1934. máj. 13. — László Gyula: Festőink és szobrászaink. Utunk 1946/4; uő: Utolsó beszélgetés N. A.-tel. I–II. Korunk 1972/8, 9. — Balogh Edgár: Vértanúink emléke. Utunk 1948/20. — Látó Anna: N. A. műtermében. Utunk 1956/51. — Márki Zoltán: Kétbalkezes asztalosmester-e N. A.? Utunk 1958/14. — Banner Zoltán: N. A. művészetéről. Korunk 1961/12; uő: Albert Nagy. Editura Meridiane 1968. — Veress Zoltán: N. A. a hitvalló. Utunk 1968/18. — Murádin Jenő: N. A. realizmusa. Igazság 1968. aug. 24. — Jakobovits Miklós: N. A. talán a legmagyarabb formanyelvű piktor Erdélyben. Korunk 1979/1–2. — Gazda József: N. A. Monográfia. 62 reprodukcióval. 1982. — Fehér volt a világ. Tordától Rómáig, Pesttől Kolozsvárig. (Levelek, vallomások, cikkek, tanulmányok. Közzéteszi Kántor Lajos. Kv. 1997.)
(G. J.)
Nagy Alpár (Kolozsvár, 1942. okt. 22.) —néprajzkutató. Szülővárosában az Ady—Şincai Líceumot végezte (1961), Marosvásárhelyen a pedagógiai főiskolán magyar–történelem szakos (1964), a Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos (1980) diplomát szerzett. Közben általános iskolai tanár Szolokmán (1964–65), iskolaigazgató Gegesen (1965–70), történelemtanár Mezőcsáváson (1970– 90). Az oktató-nevelő tevékenységet irányítja 1991-től Mezőszabad, Galambod, Mezőcsávás, Mezőménes, Mezőfele, Mezőkölpény, Szabéd, Bazéd 7 óvodájában és 8 iskolájában.
Mint a Kriza János Néprajzi Társaság tagja Mezőcsávás és a hozzá tartozó falvak kialakulásának történetét, a feudális viszonyok 17–18. századi viszonyait tanulmányozza egykorú katonai, pénzügyi és úrbéri összeírások alapján.
(B. E.)
Nagy András (Magyarózd, 1899. jan. 24. — 1974. szept. 9. Kolozsvár) — egyházi író, szerkesztő. A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban szerzett érettségi után (1917) tisztként vesz részt az I. világháborúban. Elvégzi az Erdélyi Református Egyházkerület Teológiai Fakultását Kolozsvárt, ahol a rövid életű Református Tanárképzőnek is hallgatója (1921). Ezután három szemeszteren át a bázeli egyetemen tanul, közben segédlelkész Tordán, Marosvásárhelyen. 1922-ben leteszi a második lelkészképesítő vizsgát, 1923-tól Szentgerice, 1925-től Nyárádszentbenedek választja lelkészének. 1933-ban teológiai magántanári vizsgát tesz Kolozsvárt, s a következő tanévben a bázeli egyetem meghívott ószövetségi előadója; 1936-tól a kolozsvári teológia ószövetségi tanszékének professzora. Az egyházkerület tanácsbírája (1937–42), az IKE felügyelője. A debreceni Coetus Theologorum tagja (1940), az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségének elnöke (1943). Debrecenben doktorátust szerez (1945). A II. világháborút követő új rendszerben, a teológusképzés állami átszervezése után, 1952–57 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet református karának dékánja. 1959-ben kényszernyugdíjazzák.
Első írásaival a Református Szemlében jelentkezett (1922). A *Református Család társszerkesztője (1929–44), az Ifjú Erdély főszerkesztője (1940–44). Szentírásmagyarázatai itt s a Kiáltó Szó, Református Ifjúság, Lelkipásztor, Az Út, valamint a debreceni Igazság és Élet hasábjain jelentek meg.
Önálló kötetei: Jeremia és kora (Kv. 1929); A váltság gondolata az Ótestamentumban (Kv. 1945).
Kozma Zsolt: N. A.-ra emlékezünk. Üzenet 1994–95/23–24; uő: A kolozsvári református teológia tanárainak életrajza 1895–1948. Kv. 1995.
(G. Gy.)
Nagy András György (Csíkszereda, 1905. szept. 19. — 1982. márc. 2. Csíkszentkirály) — orvosi szakíró, közíró, népművelő. ~ Benedek édesapja. Középiskoláit szülővárosában, Debrecenben és Kolozsvárt végezte (1915–23), a bukaresti orvostudományi fakultáson doktorált (1929). Mint egyetemi hallgató a *Koós Ferenc Kör Diákosztályának elnöke. Sebészeti és nőgyógyászati szaktanulmányokat folytat Szombathelyen (1929–30) és Párizsban (1930–31). Hazatérve magánorvos Csíkszeredában (1931–35), majd a Medicina pastoralis előadója és a gyulafehérvári Róm. Kat. Teológián, a Majláth-líceum tanára, püspökségi orvos (1935–38). Megszervezi a csíksomlyói, ill. csíkszeredai Szülőanyák Mária Otthonát, melynek vezető orvosa (1938–44), a II. világháború után Bajorországban a Vöröskereszt szakorvosa (1945–46), visszatérve Erdélybe előbb Kolozsvárt vezet szülőotthont, majd Csíkszentkirályon körorvos (1947–64), végül a csíkszeredai Egészségügyi Nevelési Szolgálat vezető orvosa nyugalomba vonulásáig (1964–78).
Első jelentős szaktanulmányát a párizsi Presse Médicale közölte (1931), itthon a 30-as években írásai az Erdélyi Tudósító, A Nap, Harangszó, Erdélyi Lapok, Hitel, Erdélyi Fiatalok hasábjain jelentek meg; az Erdélyi Múzeumban Adatok az erdélyi magyarság népegészségügyéhez (1938) c. tanulmányával szerepel. A marosvásárhelyi Magyar Népegészségügyi Szemle főmunkatársa. Egészségügyi tankönyvét az államosításig használták a magyar iskolákban. Anyák iskolája c. munkája 6 kiadást ért meg. A II. világháború után a romániai Orvostudományi Társaságok Szövetsége keretében tudományos dolgozatokat mutatott be a daganatos betegségek kérdésköréből, a rákmegelőzésről és Csíkszék egészségügyének múltjáról. Népnevelő publicisztikája ebben az időszakban a Falvak Dolgozó Népe, Hargita, Informaţia Harghitei, Ifjúmunkás és Vörös Zászló hasábjain szerepel. Erdély majd minden városában, Al- és Felcsík minden falujában mintegy 300 tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő előadást tartott főként a család- és csecsemővédelemről, az alkohol- és abortuszellenes küzdelem tárgyköréből. Hivatástudatában a gyógyítás egyenértékű a népneveléssel.
Érdeklődési köréhez tartozott a gyógyfürdők kérdése. Erről tanúskodik Fürdőhelyeink c. írása a Korunkban (1970) és Hargita megye gyógyfürdőinek fejlődéstörténetéről szóló tanulmánya a Hargita megye gyógytényezői (Csíkszereda 1974) c., románul is megjelent kötetben. Értékesek megemlékezései kortársairól: Bitay Árpádról és Nagy István festőművészről a Korunkban (1968) és Szemlér Ferencről a Művelődésben (1979). Kézirati hagyatékából nemrég adták ki önéletrajzát és egy kötetnyi visszaemlékezését barátaira Arcok és találkozások címmel.
Munkái: Egészségtan. A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára (Kv. 1938); Jó egészséget! (Kv. 1938); A csecsemő gondozása (Kv. 1938, 1943); Anyák iskolája (hat kiadás, 1955–77); A városkép és ami hozzá tartozik (visszaemlékezések, Csíkszereda 1996).
Szemlér Ferenc: Más csillagon. Kv. 1939. 141–58. — Beke György: Gyógyítás és nevelés. Előre 1973. márc. 18.
(L. Sz. K. — N. B.)
Nagy Annamária — *Osváth Annamária
Nagy Arisztid (Lupény, 1928, jan. 11.) — földrajzi szakíró. Elemi iskoláit szülővárosában, középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte (1948), diplomát a Bolyai Tudományegyetem földtan–földrajz karán szerzett (1952). Már harmadéves hallgató korában gyakornok a gazdaságföldrajzi tanszéken, tanulmányai végeztével tanársegéd (1952–54), később mint adjunktus ad elő gazdaságföldrajzi tantárgyakból az egyetemek egyesítéséig (1952–59); munkásságát a Babeş–Bolyai Egyetemen 1967-ig folytatja. Oktató és nevelő a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán (1968–77) s a kolozsvári Tanártovábbképző Intézetben (1978–80), végül a 11. sz. Líceum földrajztanára nyugalomba vonulásáig (1980–88). 1990-től a tanári munkakörbe visszatérve a kolozsvári Református Kollégiumban tanít; konzultáns tanár a Babeş–Bolyai Egyetemen.
Tudományos kutatómunkát a társadalomföldrajz és gazdaságföldrajz területén végzett. Első írását Adatok Petrozsény rajon mezőgazdasági földrajzához címmel a Studia Universitatis Babeş–Bolyai közölte (1959). Foglalkozott a településföldrajz kérdéseivel is, e témakörben több román nyelvű tanulmánya jelent meg Kolozsvár városperemi övezetéről, Románia új városairól, a Petrozsényi-medence településhálózatáról, valamint Maros megye városodási folyamatáról. Tudományos ülésszakokon bemutatott tanulmányai a mezőgazdasági földrajz (az egykori Dés, Ludas, Torda rajonok) és a településtörténet tárgykörébe illeszkednek.
Curs de geografie economică regională I–II. c. sokszorosított jegyzetét a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola adta ki (1973, 1976–77).
(T. J.)
Nagy Áron — *Egyed Ákos álneve
Nagy Attila (Nagyenyed, 1954. szept. 19.) — költő, orvosi szakíró. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte (1973), majd az OGYI-n szerzett orvosi diplomát (1980). Pályáját Marosvásárhelyen, orvosgyakornokként kezdte (1980–83), 1984-ben a Suceava megyei Rîşca községben folytatta, 1984–86-ban Jódratosnyán, 1986-ban Marosugrán községi orvos; 1986–88-ban üzemi orvos Marosvásárhelyen, majd 1988-ban a belgyógyászati klinikán alorvos (1988–91), szakorvos (1991–96), főorvos (1996-tól), az orvostudományok doktora (2001).
Versekkel 1973-ban az Utunkban jelentkezett, azóta több-kevesebb rendszerességgel közölte verseit a Brassói Lapok és az Igaz Szó; 1989 után a Látó, Kelet–Nyugat, Romániai Magyar Szó, a Népújság Múzsa c. irodalmi melléklete, a Fagyöngy (Székelyudvarhely 1995, 1996), legújabban a Volt jövőkbe nézve (Mv. 2001) és az Erdélyi Szép Szó 2000 (uo. 2001) c. antológia.
1990-ben szerkesztette az Üzenet c. egyházi hetilap képzőművészeti anyagát, amelyben több kritikája, tanulmánya jelent meg.
Önálló kötetei: Mélyülő ablakok (versek, Székelyudvarhely 1994); Elhullatott jelen (Kv. 1995); Velence harangjai (Mv. 1999).
Társszerzője a Belgyógyászati tünettan (Mv. 1996) c. egyetemi tankönyvnek, amelyben a Klinikai laboratóriumi diagnosztika c. fejezettel szerepel.
Előkészületben A tübingeni asztalos c. verskötete és társszerzőként A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve.
Oláh Tibor: Mélyülő ablakok. N. A. versei. Népújság, 1994. máj. 27. — Simon György: Elhullatott jelen. Népújság, 1995. jún. 9. — Bölöni Domokos: Velence harangjai. Népújság, 1999. nov. 13.
(D. Gy.)
Nagy Attila (Sepsiszentkirály, 1955. márc. 9.) — színházi rendező, shakespeare-ológus. Középiskolai tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte (1974), a brassói műegye-temen gépészmérnöki diplomát szerzett (1982). A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum mérnök-tanára (1982–90), a helybeli Népi Művészeti Szakiskolában színészi, majd rendezői diplomát kapott. 1990-től a Népi Alkotások Házának színházi referense, a Concordia Színjátszó Társaság vezetője, 1991-től a *Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete — a Jádzó Társaság — elnöke.
Érdeklődése központjában a két évszázados erdélyi magyar Shakespeare-kultusz története áll. Öt Shakespeare-drámát rendezett műkedvelőkkel Sepsiszentgyörgyön és Brassóban. Kezdeményezésére létesült 1992-ben a *Nemzetközi Shakespeare Alapítvány és Árkoson a Shakespeare Háza. Angol dokumentumok alapján kidolgozta az 1599-ben épült londoni Globe Színház háromszéki felépítésének tervét.
1998-ban doktorált egyetemes film- és színháztörténetből a bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetemen.
Kötete: Ezerszer az évezred emberéről — Shakespeare (Sepsiszentgyörgy 2000).
Megjelenés előtt a kötet angol fordítása, egy “ki mit tud”-típusú általános műveltségfejlesztő kötet Shakespeare-ről és műveiről, valamint egy újabb Shakespeare-ismerettár Shakespeare köpenye alatt címmel.
Több színháztörténeti munkája, köztük a Kalandozások Shakespeare Idő-univerzumában és a Shakespeare-drámák személyeinek névszótára kiadásra vár.
Kacsir Mária: Shakespeare Háza Árkoson. A Hét 1992/33.
(B. Z.)
Nagy B. Viktor, Bágyi (Szárazajta, 1923. aug. 7.) — munkásíró. Ipariskolai végzettség után 1949-től a Szorgalom Kisipari Szövetkezet technikusa Sepsiszentgyörgyön. Esti tanfolyamon érettségizik (1968), majd az Olt Textilművek minőségi ellenőre nyugdíjazásáig (1978–83).
Őzfutás c. első versét az Utunk közölte (1969), a Megyei Tükör munkatársaként novellákkal jelentkezett. Három költeménnyel szerepel a Kapuállító c. háromszéki gyűjteményes kötetben. Írásait a Művelődés, Falvak Dolgozó Népe, Ifjúmunkás, Új Élet, Munkásélet, Brassói Lapok, Előre közli.
m. z. [Márki Zoltán]: Életérzés. Négy fiatal költő bemutatása. Utunk 1969/17. — Tömöry Péter: Jó ember. Munkásélet 1975. okt. 22.
(B. Z.)
Nagy Baka György (Kolozsvár, 1949. márc. 31.) — számítástechnikai szakíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában az Ady—Şincai Líceumban végezte (1967). Villamosmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett (1973). A Számítástechnikai Intézet tudományos kutatója Kolozsvárt 1989-ig, amikor Magyarországra költözött.
Első írása a bukaresti Energetica c. szaklapban jelent meg (1975). Ugyanebben a folyóiratban — társszerzőkkel együtt — több tanulmányt közölt (1975, 1978) a számítástechnikai eljárások alkalmazási lehetőségeiről a villamos energetika területén. Tudományos gyűjteményekben is társszerző (Actualitatea în informatică şi conducere I. 1979).
Munkái: A számítógépek operációs rendszere (szerzőtársa Kovács Sándor. Antenna, Kv. 1971); A PL1 programozási nyelv alapjai (szerzőtársa Kovács Sándor, 1983).
Bakk Miklós: Közérthetően a számítógépről? A Hét 1979/41. — Szegedi Ferenc: A PL1 programozási nyelv alapjai. Hargita 1983/197.
(J. D.)
Nagy Balázs, Sepsiszéki (Sepsiszentgyörgy, 1969. jan. 25.) — néprajzkutató. Szülővárosában az 1. számú Ipari Líceumban (ma Puskás Tivadar Líceum) érettségizett (1987), a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát néprajz szakon (1995). Tanulmányai befejezése óta szülővárosában él és tevékenykedik. Már diákként könyvismertetésekkel jelentkezett a budapesti Honismeret, Élet és Tudomány, Ethnographia, Acta Ethnographica Hungarica, Hitel, Romániában a Korunk, Európai Idő hasábjain. Néprajzi tanulmányai közül kiemelkedik a Háromszék c. napilapban közölt Az Őrség székely szemmel (1993. okt. 13.) és Karácsonyfa régen és most (1994. dec. 23.) c. írása; székelyföldi témával foglalkozik a szlovákiai magyar néprajzi társaság Hírharang c. tájékoztatójában, ahol a Székely Nemzeti Múzeumot ismerteti (1993). Benkő Józsefről, a székely polihisztorról ír a Honismeretben (1994), s egy budajenői “székely ünnepről” számol be az Élet és Tudományban (1995).
Székelyföld falvai a huszadik század végén c. nagyszabású munkájának, a személyes terepmunkán alapuló “új Székelyföld leírásá”-nak eddig Háromszéket, illetve Csík-, Kászon- és Gyergyószéket felölelő kötetei (Bp. 1998, 2000) jelentek meg, ezekben — faluról falura járva — egy-egy közigazgatási és tájegység bemutatására vállalkozik.
(B. Z.)
Nagy Bálint — *Nagy Géza (1914–1981) írói álneve
Nagy Béla, Sassy Nagy (Szatmárnémeti, 1934. ápr. 16.) — numizmatikai szakíró. Középiskolát szülővárosában a Magyar Líceumban végzett (1951), a marosvásárhelyi OGYI-ben szerzett orvosi diplomát (1959). Pályáját Suceava megyébe kihelyezett körorvosként kezdte; 1961-től röntgenológus a nagybányai megyei kórházban.
Folytatásos útirajzait közölte a Bányavidéki Fáklya (1969) és a Szatmári Hírlap (1978). Numizmatikai kutatásainak eredményeit a budapesti Érem c. szakfolyóiratban hozta nyilvánosságra, itt jelent meg Kiről nevezték el a nagybányai István tornyot? c. írása, melyben a bányaváros régi pecsétnyomója s egykorú érmek összehasonlítása alapján vizsgálta a város Szent István-kultuszát, azonosítva az első magyar király jogart és országalmát tartó alakját (1978). A Művelődésben kuruc kori pénzeket mutatott be (1979), új adatokat szolgáltatott a magyar éremgyűjtők szaklapjában a magyar orvosi éremtárhoz (1988).
Elkészítette a román orvosi érmek katalógusát (németül). Szatmárnémeti pénztárjegyeiről írt tanulmánya a Buletinul Societăţii Numismatice Române LXX–LXXIV. számából különlenyomatban is megjelent.
(S. Zs.)
Nagy Béla (Nagyvárad, 1943. aug. 21.) — újságíró, színházi szakíró, szerkesztő. A kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett történelem–régészet szakos diplomát (1966). 1967–70 között általános iskolai tanár Köröskisújfaluban; 1970–81 között a nagyváradi Fáklya c. napilapnál szerkesztő, újságíró; 1981–88-ban a Bihar megyei Mozivállalat előadója. 1982–90, illetve 1992–1997 között a nagyváradi Állami Színház (1992-től annak Szigligeti Társulata) irodalmi titkára; 1996–97-ben a társulat vezetője. 1990–91-ben az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke; 1990–92 között parlamenti képviselő.
Irodalmi titkári, illetve színtársulatvezetői időszakában kerül bemutatásra elsőnek a magyar színháztörténetben Tamási Áron Ősvigasztalása (Szabó József úttörő rendezésében, 1982); a nagyváradi Csurka István-bemutatók sorozatából a Deficit (1982) és a Szájhős (1984); Tennessee Williamstól a Macska a forró bádogtetőn (1982); Göncz Árpád Magyar Medeiája (F. Bathó Ida előadásában, 1983); Zilahy Lajostól a Fatornyok (1984) és a Tűzmadár (1985); Németh Lászlótól a Papucshős (1987); az 1996/97-es évadban pedig a Stuart Mária (Schiller) és a Hegedűs a háztetőn.
Színháztörténeti munkássága a *Szigligeti Társulat Füzetei c. kiadványsorozat szerkesztésével indult (ebben a sorozatban jelent meg tőle a Nagyváradi színlapok 1848-ig c. füzet, Nv. 1998). Az ő összeállításában közölte a nagyváradi magyar színház, ill. társulat 1944–1992 közötti évadainak játékrendjét Kántor Lajos és Kötő József Magyar színház Erdélyben. 1919–1992 c. kötete (1994). A nagyváradi magyar színészet 200 éves évfordulójára (1998) két kötettel is jelentkezett: egyik az 50 év az állam tenyerén (A váradi magyar színjátszás képeskönyve. 1948–1998), több mint 700 fotón egykorú fényképek, színpadi jelenetek, plakátok, műsorfüzet-címlapok reprodukcióit teszi a színházkedvelő közönség elé, s évadról évadra közli a 462 bemutató adatait (a rendező, díszlet- és jelmeztervező, adott esetben a koreográfus, zeneszerző, karnagy nevét is). Másik könyve: Színház születik (A nagyváradi Szigligeti Színház építéstörténete képben és írásban. 1899–1900) több, mint 150 egykorú dokumentumfotó — többek között a színház építésének eseményeit megörökítő, 22 darabból álló sorozat — és az akkori váradi városközpontot ábrázoló képeslap, dokumentum, építési terv színháztörténeti anyagát teszi hozzáférhetővé, az egykorú lapok cikkeiből s más korabeli dokumentumokból vett szövegek, idézetek kíséretében.
(D. Gy.)
Nagy Benedek (Kolozsvár, 1937. máj. 29.) — közíró, helytörténész. ~ András György fia. A középiskolát Csíkszeredában végezte (1954). Főiskolai tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem Történelem Karán kezdte. A történelem–filológia kari diákszövetség egyik vezetőjeként 1956-ban részt vett a diáktanács programjának megfogalmazásában, amiért ötévi börtönre ítélték (1956–61). Szabadulása után faipari munkás, villanyszerelő (1965–68), bányaipari technikus (1968–70), majd muzeológus (1970–73), újságíró; végül történelemtanári diplomát szerez a Babeş–Bolyai Egyetemen (1971). Tanár (1974–90), ugyanakkor az Előre Hargita megyei tudósítója, majd 1990-től a Csíki Lapok szerkesztőbizottsági tagja, 1990–1996 között az RMDSZ listáján parlamenti képviselő, e minőségében Márton Árpáddal közösen dolgozott az RMDSZ-nek a nemzeti kisebbségek anyanyelven történő oktatásáról szóló törvénytervezetén (1994). 1994-ben 1956-os emlékéremmel tüntették ki.
Első írásaival az Előre és a Hargita hasábjain jelentkezett (1968). Riportjait, helytörténeti és néprajzi cikkeit, novelláit és karcolatait, sporttudósításait e lapokon kívül az Ifjúmunkás, A Hét, a Falvak Dolgozó Népe, a Megyei Tükör, a Korunk, az Utunk Évkönyve és a Hargita Kalendárium is közölte. Felcsíki kerítések c. néprajzi szaktanulmány-sorozata a Művelődésben (1970) jelent meg. Székedi Ferenccel és Péter Lászlóval együtt társszerkesztője az 50 éves a csíkszeredai jégkorong (Csíkszereda 1979) c. román nyelven is megjelent kötetnek. Parasztmozgalmak és a munkásság harcának kezdetei a Csíki-medencében a XIX. század második felében és a XX. század elején c. történelmi tanulmánya az Acta Hargitensia c. múzeumi évkönyv (Csíkszereda 1980) hasábjain és különnyomatban is nyilvánossághoz jutott.
Álneve: Tivai Miklós.
(B. J.)
Nagy Borbála (Csíkszereda, 1904. aug. 2. — 1994. febr. 5. Kolozsvár) — regény- és színműíró, műfordító.
Előbb szülővárosában, majd a kolozsvári Marianumban tanult, Csíkszeredában érettségizett (1922). Egy évet a budapesti egyetem bölcsészkarán hallgatott, aztán hazatért, s a bukaresti egyetemen szerzett német–francia–filozófia szakos tanári diplomát (1927). Pályáját Konstancán kezdi a leánylíceumban (1927–29), majd az ugyancsak óromániai Caracal leánylíceumában tanít. 1934-től sikerül szülővárosa leánygimnáziumában katedrát kapnia; 1941-től nyugdíjazásáig (1959) különböző kolozsvári iskolákban nyelvtanárnő.
A Brassói Lapokban közölt első versei után a csíksomlyói búcsú eredetmondáját feldolgozó történeti drámával jelentkezett (Zeng az erdő. Csíkszereda 1935), melyet saját költségén adott ki. Elnyerte vele az Erdélyi Szépmíves Céh és a kolozsvári Magyar Színház közös pályázatának II. díját. Ugyancsak történelmi tárgyú A szépasszony leánya c. drámája, amelyet Benedek Marcell rendezésében sikerrel játszott 1947-ben a kolozsvári Magyar Színház. Később is hű maradt a színpadhoz, így a 60-as években három rövid vígjátékot is közölt (Cservény József társszerzővel) a Művelődésben. Ezek: A Napsugárbrigád (1965/9); Kincs a bozótosban (1966/12); Lázadás a Paradicsomban (1967/12).
Legnagyobb hatásúak nagy tárgy- és korismeretről tanúskodó történelmi regényei: A Xántus-völgyi ütközet (Kv. 1938); A csíki boszorkány (1974); a Homérosz nyomán alkotott Trójai Kasszandra (Kv. 1979); továbbá az Őrült Johanna (Kv. 1981); Claudia (Kv. 1984); Theodora császárnő (Kv. 1994); A vén kapitányné (Csíkszereda 1996).
Említésre méltóak műfordításai is. Mihail Sadoveanu A csodálatos erdő (1952); A felbujtó (1955) és Háborús történetek (Méhes Györggyel, 1955) c. munkái, valamint Eusebiu Camilar Ducipal története c. műve az ő átültetésében jelent meg magyarul.
Több regénye és A székelyek története c. munkája kéziratban maradt.
Jelentés a Szépmíves Céh és a Magyar Színház drámapályázatáról. Erdélyi Helikon 1936/9. — Gyöngyösi Gábor: A hős hiányzott, aztán eltűnt. Utunk 1974/50. — Kormos Gyula: Margó. Utunk 1979/39. — Molnos Lajos: Egy tragikus sorsú asszony története. Utunk 1982/32; uő: “Hiszen velem semmi sem történt”... — sóhajtja Claudia. Utunk 1985/6. — Szőcs István: A helyéből kizökkentett idő regénye. Előre 1984. nov. 7. — Lászlóffy Csaba: Naplemente. Szabadság 1994. febr. 15.
(G. D.)
Nagy Csaba (Alsószinevér, Kárpátalja, 1906. márc. 1.) — gazdasági-műszaki író. A temesvári műegyetemen gépész- és elektromérnöki diplomát szerzett (1939). Pályáját a bukaresti Tehnomediánál kezdte (1939–45), a Szakszervezeti Élet szerkesztője (1946–50), majd a Román Akadémia Energetikai Intézetének kutatója. Tagja a Studii şi Cercetări de Energetică szerkesztőségi bizottságának. Iparosítás és energiagazdálkodás (1957/5), Energia és szocializmus (1960/4), Energiagazdálkodásunk fejlődése (1962/4) s a Vaskapu-erőműről szóló Kilowattórák milliárdjai (1967/7) c. tanulmányait a Korunkban közölte.
(B. E.)
Nagy Dániel (Battonya, 1886. aug. 11. — 1944. márc. 14. Budapest) — író, szerkesztő. Parasztcsaládból származott. Apja kétszer is szerencsét próbált Amerikában, édesanyja korán meghalt, ezért nagyanyja vette gondjaiba. Öt gimnáziumi osztályt végez, majd autodidaktaként képezi magát. Szépen hegedül és énekel, fiatalon vándorszínészekhez csatlakozik. A 20. század elején Rudi Rudolf művésznéven az Aradi Nemzeti Színházban karénekes és segédszínész. Sorsa jobbra fordulását házasságának köszönheti. 1912-ben miniszteri engedéllyel feleségül veszi egy jómódú újaradi kereskedő tizenöt éves leányát, Dengl Bertát. Az I. világháború kitörésekor a katonai szolgálat alól felmentik, miután néhány lábujját összeroncsolta és szimulánsként elmegyógyintézetbe záratta magát. Írói tűzkeresztségének éve 1915. Megpályázza az Érdekes Újság “háborús novella”-pályázatát, s elbeszélésével elnyeri az első díjat. Sokat köszönhet a zsűri elnöke, Osvát Ernő “tehetség-felfedező lázának”. Most már saját nevén közli a Nyugat 1918-as évfolyamában folytatásokban Börtönök bús lakója c. regényét, s ugyanitt megjelenik Pistike c. dramolettje, majd Sárika c. novellája is. Regénye könyv alakban is megjelent (1919).
A háború után Aradon nyomdára tesz szert, Főbusz, majd Fórum néven kiadóvállalatot alapít; újságot is szerkeszt 1924–27 között, a Magyar Újságot, 1928–29-ben a Reggeli Újságot. Írókat, műfordítókat bocsát szárnyra, megjelenteti könyveiket és saját munkáit. Írásaival jelentkezik a kolozsvári Napkeletben s a korszak minden jelentős magyar lapjában. Hősei az élet áldozatai, a társadalom perifériájára szorultak, nyomorgó kisemberek, a város veszedelmeinek csapdáiba eső falusiak, a felnőttek gonoszsága miatt tragikus sorsú kisgyerekek, árvák, megesett lányok, prostituáltak, a háború borzalmaitól testi és lelki sebekből vérző szenvedők. A gonosz megtestesítői a hatalmasok, gazdagok, katonatisztek, romlott nők. Naiv társadalomszemlélete és filozófiája olykor mosolyra késztet. A kor megkésett avantgárd-sugárzása őt is megérinti, írói szemléletén mély nyomot hagy a modern európai irodalom háború- és romantikaellenessége, ugyanakkor a népies elbeszélés rég elfelejtett hagyománya és modora is. Írói fejlődésének csúcsára akkor ér, amikor a bécsi emigrációból érkező Franyó Zoltán Genius című lapjának felelős szerkesztője lesz. A Kölcsey Egyesület támogatásával megjelenő szemlében közölt könyvismertetőit mérséklet és józan ítélet jellemzi. Hat szám megjelenése után viszont az anyagi nehézségek és a széthúzás miatt kilép ebből a kötelékből, de ezeknek az időknek a terméke 1926-ban az ESZC kiadásában megjelent főműve, a Cirkusz is, ez a kritikusai szerint “szabálytalan és egyenlőtlen remekmű”. Modernségével egyedülálló a kor háborúellenes alkotásai sorában. Allegóriái könnyen megfejthetők: az áldozattá váló publikum vérében fürdő “Rémike” például a tömeggyilkos hatalomvágy. A cselekmény “haláltáncában” földi szerepet kap az Isten, aki a pusztulás ellen egyezségre lép a Halállal. A vér égig csap, az emberi testek roncsait sodorva magával. A szerző csak egyetlen értéket ismer, az Életet.
~ pályája nem emelkedett tovább. Könyv- és lapkiadó vállalkozásai a tőkeerős, szervezett részvénytársaságokkal nem voltak képesek felvenni a versenyt. Az író magánélete is zátonyra futott: felesége elvált tőle. 1929 végén Magyarországra megy: Budapesten ideiglenes állásokat vállal, cikkdíjakból próbál megélni. Egy-egy írását a Tolnai Világlapja, Színházi Élet, Délibáb közli, olykor felolvas a rádióban. Nyomorog, mert szerkesztőségben nem talál helyet, nincs állandó munkahelye, sokszor sorbaáll levesért az ingyenkonyhán... 1934-ben bemutatják Ady c. darabját, az előadás azonban nem jó, leveszik a műsorról. Átírja, és újra szeretné bemutatni Pesten, anyagi támogatás híján azonban a terv megbukik. A kényszerűség ráviszi, hogy angol csengésű álnevek alatt kalandregényeket írjon. Több mint 40 ponyvája jelenik meg.
A 40-es években újra felragyog szerencsecsillaga. Régebbi elbeszéléseit (Száz novella címmel) és néhány új kisregényét is megjelentetik, de a sok nélkülözés, éhezés, mértéktelen dohányzás aláássa egészségét. A budapesti Herczeg-klinikán szívinfarktus végez vele.
Kötetei: Börtönök bús lakója (regény, Bp. 1919); Novellák (Arad 1922); Piros frakk (regény, Arad 1922); Hogyan kopaszodott meg Grün Bernát (elbeszélés, Arad é.n.); Egy úriasszony kalandjai (kisregény, Arad é.n.); Árvák (elbeszélések, Arad 1924); Egy szegény kisfiú élettörténete (elbeszélések, Mv. 1925); Cirkusz (regény, Kv. 1926, második kiadás, válogatott novelláival együtt, Csehi Gyula bevezető tanulmányával, 1967); Májusi szerenád (kisregény, Arad 1928); Édes kisfiam (elbeszélések, Bp. 1940); Száz novella (Bp. 1943); Egy szív megszakad (regény, Bp. 1944). Számos regénye és színdarabja kéziratban maradt.
Kovács László: Három regény [N. D.: Piros frakk]. Pásztortűz 1922/29. — Borbély István: Erdélyi magyar novellaírók és novellák [N. D.-ről is]. ErdISz 1924/3–4. — Kiss Ernő: Az Erdélyi Könyvbarátok Társaságának könyvei [N. D.: Egy szegény kisfiú élettörténete]. Pásztortűz 1925/14. — Rass Károly: Cirkusz. N. D. regénye. Pásztortűz 1926/16. — Kuncz Aladár: N. D.: Cirkusz. Ellenzék 1926. aug. 22. — Szentimrei Jenő: Két aradi regény. Korunk 1926. aug.–szept. — Hevesi András: Ady-darab Debrecenben. Nyugat 1934. I. 514. — Jancsó Elemér: Cirkusz. Utunk 1968/20. — Kormos Gyula: N. D.: Cirkusz. Utunk 1968/12. — Kovács János: Szabálytalan remeklés. Igaz Szó 1968/10. — Seidner Imre: Feljegyzések N. D.-ről. Korunk 1970/10. — Csehi Gyula: A Cirkuszról és szerzőjéről. Közli A baloldali forrásvidék. Kv. 1973. 63–88. — Mózer István: A szenvedések és megpróbáltatások szörnyű kereszttüzében. Művelődés 1978/6. Könyvtár; uő: Adalékok N. D. életrajzához. Önarckép, Arad 1982. 111–120; uő: Az “úgynevezett legmagasabb szellemi pályán...” Utunk 1986/36.
(Mó. I.)
Nagy Dénes, Kislégi — *Kislégi Nagy Dénes
Nagy E. József (Érmihályfalva, 1951. máj. 30.) — vegyészmérnök, egyetemi docens, szakíró, műfordító. Iskoláit szülővárosában végezte, 1969-ben érettségizett. A bukaresti Politechnikai Főiskola Ipari Kémia Karán vegyészmérnöki diplomát szerzett (1974). Pályafutását a bukaresti PAMID gumifeldolgozó vállalatnál kezdte (1974–78), majd a zilahi gumiabroncsgyárban dolgozott (1978–79). Egyetemi oktató 1980-tól a bukaresti Politechnikai Főiskola Ipari Kémia Karán, ahol jelenleg egyetemi docens. Doktori címet 1998-ban szerzett. Szakterülete a vegyi reaktorok modellezése, elsősorban a polimerizációs reaktorok modellezése és számítógépes szimulálása. Szakdolgozatai hazai és külföldi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben jelennek meg. Tudományos közleményekkel szerepel országos és nemzetközi szimpóziumokon és rendezvényeken. Egyetemi tankönyvek társszerzője. (Reactoare chimice. Studii de caz. 1991; Reacteurs chimiques, théorie et applications. 2001. Utóbbi társszerzője Grigore Bozga.)
1970-ben kezdte tanulni az eszperantót, amelyet kiválóan elsajátított. Első írása a Paco című berlini eszperantó lapban jelent meg (1981). Magyar és román irodalomból fordít eszperantóra és eszperantó irodalomból mindkét nyelvre. Útleírásokkal, műfordításokkal sorozatokban szerepel a Romániai Magyar Szóban (Szentistváni levelek, 1997. jan. 28.–aug. 7.); Svájci kalandozások, 1998. jan. 20.–márc. 13.); Szivárvány, fordítások az eszperantó irodalomból, 1995. nov. 11.–1996. jún. 22.). Versfordításai jelentek meg a nagyváradi Kelet–Nyugat hetilapban, a Kriterion Könyvkiadó bibliofil Eminescu-kötetében (1991). Társszerzője a Rumana Antologio című irodalmi gyűjteménynek, amely a Balkana Antologio című kötetben jelent meg Zágrábban (1990).
Önálló kötetei: Mihai Eminescu: Luceafărul — La Vesperstel, Eldonejo Bero, Berkeley, Kalifornia, USA 2000; Jozefo E. Nagy: Mia Antologio — Az én antológiám — Antologia mea (fordítások az eszperantó költészetéből. Eldonejo Bero, Berkeley, Kalifornia, USA 2001). Írói neve: Nagy E. József, Iosif E. Nagy, Jozefo E. Nagy.
Constantin Cubleşan: Luceafărul în esperanto, Luceafărul, Bucureşti, 13/505/2001.
(B. I.)
Nagy Elek (Nagybacon, 1883. dec. 20. — 1935. márc. 19. Szászrégen) — író. Református lelkész, utolsó állomáshelye Szászrégen (1921–35). Történelmi tárgyú novellákat írt. Erdély fénylő árnyékai (Mv. 1928) c. kötetéhez Benedek Elek írt előszót, méltatva, hogy a szerző “Erdély múltjából tereget elénk nevezetes eseményeket, történelmi hűséggel és írói készséggel”. A kötetben szerepelnek többek között a szerző Báthory Zsigmond házassága, Teleki Mihály csizmája, A szoknyás fejedelem c. novellái. Egy második novelláskötet Erdély mosolya, könnye... (Torda 1930) címmel a Rákóczi-szabadságharc idejébe vezeti az olvasót, megrajzolva “az enyedi kuruc diákok” történelmi képét.
(A. S.)
Nagy Elek (Székelykeresztúr, 1887. jún. 7. — 1957. dec. 20. Nagybacon) — ref. lelkész. Középiskoláit a székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban végezte (1905), majd a kolozsvári Ref. Teológián szerzett lelkészi képesítést (1910). Segédlelkész Szilágysomlyón, Zsibón; parókus lelkész Kissolymoson, Kányádban, Nagybaconban. 1916–19 között Kányádban a Fogyasztási és Hitelszövetkezet elnöke.
Megírta a nagybaconi Hitelszövetkezet történetét, amely folytatásokban az Erdővidéki Hírlapban jelent meg. Ugyanitt cikkei, esperesi jelentései is napvilágot láttak.
(S. Zs.)
Nagy Elek — *Méhes György író családneve
Nagy Emma, Solt Jenőné (Túrkeve, 1895. márc. 13. — 1957. márc. 8. Budapest) — költő. Tanári diplomáját a budapesti Erzsébet Női Főiskolán szerezte. Marosvásárhelyen a református leányközépiskola tanára. Fiatalon lépett irodalmi pályára. A KZST tagjául választotta (1920), a Zord Idő hasábjain jelentek meg költeményei. Osvát Kálmán értékelése szerint, “a kevés tiszta hangok egyike a háború utáni első évek erdélyi irodalmában”. Irodalmi estéken maga is előadott verseiből. A verseim c. kötete Marosvásárhelyt jelent meg (1920). Magyarországra távoztával következő versesköteteit (Megkötözve; Az árva nő balladája; Asszonynak lenni) már Túrkevén és Gödöllőn adták ki (1924, 1936).
Szentimrei Jenő: N. E.: A verseim. Napkelet (Kv.) 1920/4. — Walter Gyula: N. E.: A verseim. Pásztortűz 1921/8. — Reményik Sándor: N. E. elmegy. Pásztortűz 1923/6. — B. A.: N. E.: Megkötözve. Pásztortűz 1925/6. — Farkas Gyula: Erdélyi költők. Berlin 1924. 122. — Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon. Nv.1928. 201. — Tessitori Nóra: N. E. Találkozásom az Erdélyből elköltözött poétával. Pásztortűz 1928/15. — Molter Károly: N. E. új versei. Erdélyi Helikon 1938/6.
(B. E.)
Nagy Endre (Marosvásárhely, 1879. máj. 10. — 1961. márc. 2. Marosvásárhely) — filozófiai író, iskolatörténész. Középiskoláit szülővárosa Református Kollégiumában végezte (1897); tanári oklevelet a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett (1901). Tanulmányai végeztével egykori iskolájának filozófiatanára, majd igazgatója is (1919–39).
Tárcái jelentek meg a Székelység és az Ellenzék hasábjain, alkalmi beszédeit a Református Szemle, Vasárnapi Újság, Székely Napló közölte. Könyvet írt kollégiumi tanárelődjéről Mentovich Ferenc élete és működése (Mv. 1904) c. alatt, a maga idealista szellemében is értékelve a materialista bölcsész jelentőségét. Forrásértékű A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története az 1848–49. évi szabadságharc alatt (Kv. 1905) c. munkája. A KZST tagja (1910-től), a társaság félszázados jubileumára kiadott Ünnepi könyvben (Mv. 1930) újabb Mentovich-tanulmánnyal szerepel. Tizenkét éven át a KZST alelnöke (1934–46).
(B. E.)
Nagy Endre (Kutyfalva, 1883. nov. 25. — 1969. ápr. 18. Székelyudvarhely) — gazdasági szakíró. ~ Géza testvére. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1902), ezt követően a kolozsvári Gazdasági Akadémián szerzett okleveles gazdaképesítést (1905). Közben (1904–05) a kolozsvári egyetemen jogot is hallgat, de tanulmányait itt csak 1909–13 között folytathatja, s a háború és hadifogság után, már az I. Ferdinánd Egyetemen szerzi meg az államtudományi doktorátust (1923).
1905–1909 között a lévai Schöller-uradalomban segédtiszt; 1909 őszén a kolozsvári Magvizsgáló Állomáson dolgozik, majd 1910-től — a háború, frontszolgálat és hatévi hadifogság miatti megszakítással — a Szolnok-Doboka megyei Gazdasági Egylet segédtitkára, majd titkára; a hatalomváltozást követően az egylet újraszervezője. Közben uradalmi tanácsadója a mezőzáhi és bethleni mágnásbirtokoknak; alkalmi jégkárbecslő egy biztosítási részvénytársaságnál.
Miután az 1929-es román szakoktatási törvény lehetőséget biztosít rá, 1931-ben elvállalja az unitárius egyház által alapított székelykeresztúri téli gazdasági iskola igazgatói tisztét, majd Majláth Gusztáv püspök kérésére segít a radnóti (1932) és a kézdivásárhelyi (1933) római katolikus gazdasági iskolák létrehozásában. 1935-ben megszervezi a Bethlen Kollégium mellett indított csombordi téli gazdasági és szőlészeti iskolát, s annak még az államosításon (1948) és nyugdíjazásán (1952) is túl, 1954-ig igazgatója, tanára.
A II. világháború évei újabb megpróbáltatásokat jelentenek számára: mint a dél-erdélyi magyarság jeles értelmiségi személyiségét, többször letartóztatják, 1944. augusztus 23-a után internálják. Hazatérve mégis sikerül újraszerveznie a háborúban megviselt csombordi szakiskolát, eltüntetnie a sebeket. 1946–48 között igazgatói és tanári munkáján kívül az erdélyi magyar gazdasági iskolák minisztérium által kinevezett felügyelőjeként is dolgozik. Nyugdíjasként, 1954-ben költözik át Székelyudvarhelyre, ahol néhány évig még tanít az ottani mezőgazdasági szaklíceumban.
Gazdasági szakcikkeivel a húszas évek elején jelentkezik a kolozsvári Ellenzékben és az Erdélyi Gazdában, amelynek 1921-től állandó munkatársa. 1921 után szerkesztője a Szolnok-Doboka Vármegyei Gazdasági Egylet hivatalos közlönyének, a Désen megjelenő Egyleti Értesítőnek, 1930–33 között a Dicsőszentmártonban kiadott Mezőgazdasági Szemlének (amelynek azután is munkatársa marad). 1941–44 között felelős szerkesztőként jegyzi a Nagyenyeden is megindított Erdélyi Gazdát, a dél-erdélyi magyarság egyik legfontosabb — nem csupán gazdasági, hanem művelődési — folyóiratát.
Az Erdélyi Gazda számára írja, s a lapban folytatásokban jelenteti meg A gazdakörök szervezéséről és vezetéséről c. munkáját (Kv. 1926; II, bővített kiadása 1929) és A cukorrépa termelése c. könyvét (Kv. 1926). Gazdasági iskolai tapasztalatai összegződnek Szász Ferenccel írt átfogó munkájában, a Gazdatudományban (Kv. 1936; II. kiadás 1937), amely tankönyv és gyakorlati kézikönyv is egyszerre, amint alcíme jelzi: “Kézikönyv gazdasági iskolák és haladó gazdák számára”.
Veress István: Nagy Endre életútja. Természet Világa (Bp.), 1995. 1. 40–41.
(V. I.)
Nagy Endre (Kolozsvár, 1938) — *színházművészet
Nagy Enikő (Harasztos, 1935. máj. 1.) — iparművész, festő. Egri László felesége. A kommunista rendszer elleni diákszervezkedésben (IKESZ) való részvétele miatt 1953–54 között bebörtönözték, emiatt tanulmányait csak kényszerű megszakítással, 1971-ben fejezhette be a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. Már a főiskolai évek során kitűnt kiváló formaalkotásával és színérzékével. Kezdetben a festészet és grafika határvidékén készített kisméretű temperaképeket, gyakran biblikus témák és irodalmi alkotások átlényegített értelmezésével. A felfokozott színek iránti vonzódása érvényesül későbbi, egyre nagyobb elmélyültséggel készített zománcművészeti munkáin.
1994-ben elnyeri a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely díját. Kolozsváron él.
Egyéni kiállításai: Kolozsvár (Képzőművészeti Galéria 1972, 1973; Korunk Galéria 1981; Művészeti Múzeum 2001); Stockholm (Magyar Ház 1993).
Kiss Jenő: Üveg és zománc. Utunk 1973/17. — Szőcs István: Az üveghegyen túl... Utunk 1982/13. — Kántor Lajos: N. E. évszakai. Korunk 1982/5. — Németh Júlia: Mélyrétegek üzenete. Szabadság 2001. okt. 23.
(M. J.)
Nagy Erzsébet, D. Nagy, Elisabeta Dobriţoiu (Ozsdola, 1923. okt. 21. — 1982. júl. 17. Kolozsvár) — költő, műfordító. Tanulmányait Sepsiszentgyörgyön kezdte, a nagyszebeni Róm. Kat. Tanítóképzőben szerzett diplomát (1940). Miklósváron, Gyergyóbékáson, Sepsibükszádon tanított, majd Sepsiszentgyörgyön volt tisztviselő. 1955-ben Kolozsvárra költözött, 1961-ben férjhez ment Gheorghe Dobriţoiu építészmérnökhöz.
Verseit román és magyar nyelven írta. “Érzékeny ember, a való világ fény-árny játszadozásainak szerelmese. Asszony-líránk egyik szerény, de méltó képviselője. Két nyelven megjelent verseit forró életszeretet, az asszonyi titkok mindentudó mélysége emelik igazi értékké” — írja költészetéről Magyari Lajos. Marton Lili egy novelláját Ballada a hegyekben címmel színpadra dolgozta át (1975), ezt sikerrel mutatták be Désen. Románra fordította Szabó Lőrinc Huszonhatodik év c. szonettkoszorúját Anul nou címmel (1981), négy román versét Margareta Zenopol zenésítette meg, ezekért kapta a târgoviştei Aranykrizantém zenei fesztivál III. díját. Kéziratban maradt hagyatékát a család őrzi.
Kötetei: Simfonie (románul írt versei, 1970); Titkok októbere (magyar verskötete, 1980); Sfatul din Poiana (románul írt versei, 1985).
Marton Lili: Titkok októbere. Igazság 1980/78; uő: Sikeres vállalkozás. Dolgozó Nő 1982/4. — Holló Ernő: D. N. E. versei. Megyei Tükör 1980. okt. 4. — Csire Gabriella: Un anotimp liric. Scânteia 1981. jún. 21. — Dan Grigorescu: Doi poeţi: Szabó Lőrinc şi Elisabeta Dobriţoiu. Contemporanul 1982/4. — V. M. [Magyari Lajos]: Búcsú Nagy Erzsébettől. Megyei Tükör 1982. júl. 21.
(B. Z.)
Nagy Erzsébet szül. Kozma (Gelence, 1938. aug. 7. — 1993. aug. 4. Magyardellő) — tankönyvíró. A kézdivásárhelyi Tanítóképző elvégzése (1955) után pedagógusi pályáját Petőfalván kezdte (1955–56), a sepsiszentgyörgyi 1. számú óvodában (1956–58), a középajtai Általános Iskolában (1958–60), majd újra Sepsiszentgyörgyön a 3-as (1960–69), illetve Marosvásárhelyen az 5-ös napköziben és a 19-es óvodában folytatta nyugalomba vonulásáig (1982). A Tanügyi Újság, Vörös Zászló, 1990 után a Közoktatás munkatársa. Társszerzőként szerkesztett óvónői kézikönyve az 1979-ben érvénybe léptetett óvodai tanterv szellemében vállalkozott a legeredményesebb módszerek népszerűsítésére saját tapasztalatai alapján.
Munkája: Óvónők kézikönyve (Péter Annával, Udvarhelyi Mihály előszavával, Porzsolt Borbála illusztrációival, 1981).
Csire Gabriella: Óvónők kézikönyve. Előre 1981. szept. 29.
(B. E.)
Nagy Ferenc (Szatmárnémeti, 1915. máj. 30. — 1976. júl. 1. Kolozsvár) — természettudományi szakíró. Középiskoláit Kolozsvárt az Unitárius Kollégiumban végezte (1932), természetrajztanári diplomát az I. Ferdinánd Egyetemen szerzett (1936); 1964-ben nyerte el a biológiai tudományok doktora címet a Babeş–Bolyai Egyetemen.
Gimnáziumi tanár Nagyenyeden (1936–40), Máramarosszigeten (1940– 45); 1959-ig a Bolyai Tudományegyetemen, 1960–75 között, nyugalomba vonulásáig a Babeş–Bolyai Egyetemen a sejttan és növényszerkezettan tanára.
Önálló könyve a Növénymorfológia c. egyetemi tankönyv (Kv. 1959); szerzője, illetve társszerzője több, idegen nyelven megjelent tudományos munkának (Studia Universitatum Babeş et Bolyai, ser. Biologica; Studii şi Cercetări de Biologie, Academia Română, ser. Biologie; Contribuţii Botanice, Cluj). Az Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó külső munkatársaként 1950–64 között több középiskolai és egyetemi tankönyv szakmai ellenőrzését végezte el. Monografikusan dolgozta fel egyes erdélyi szilvafajok és -fajták (Prunoidae) fájának szerkezetét (xilotómiáját); ez a munkája kéziratban maradt.
Kiváló pedagógus volt, vonzó elő-adó, nagyszerű fényképész, szakavatott mikroszkopizáló és mikrofotós.
(N. T. F.)
Nagy Ferenc (Székelyudvarhely, 1935. márc. 13.) — fizikai szakíró, szerkesztő. Középiskoláit a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban végezte (1952), majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos tanári oklevelet (1956). Végzése óta, nyugdíjazásáig (1997) a székelykeresztúri líceum (ma Orbán Balázs Gimnázium) fizika- ill. informatikatanára.
Első szaktanulmányát (A kristályok mechanikai és optikai anizotropiáját jellemző együtthatók közti kapcsolat egyes kérdései címmel) a Bolyai Tudományegyetem Tudományos Diákköreinek 1955–56-os Évkönyve (Kv. 1957) közölte. A Tanügyi Újságban (1958-tól), a Matematikai és Fizikai Lapokban (1958-ban), majd a Közoktatásban (1993-tól) jelentek meg írásai szakterületéről, a fizikatanítás gyakorlati kérdéseiről, egy korszerű, természettudományos ismeretekre alapozott világszemlélet kialakításáról.
Szerkesztette a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium évkönyveit (1992–94).
(D. Gy.)
Nagy Géza, idősebb (Kutyfalva, 1887. máj. 21. — 1971. ápr. 5. Kolozsvár) — egyházi író, történész, szerkesztő. Ifj. ~ Géza, ~ István és Abodi ~ Béla apja, ~ Endre testvére. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban végezte (1904); a kolozsvári Református Teológián szerzett diplomát (1906), közben filozófiát is hallgatott az egyetemen. Tanulmányait Berlinben és Bázelban folytatta (1908–10). Mint segédlelkész szülőfalujában kezdte pályáját, majd 1912-től lelkész Székelyszenterzsébeten. Az I. világháború folyamán 1916-ban menekültként Debrecenbe kerül, ahol sebesültápoló, Bécsben és Alsó-Ausztriában tábori lelkész. Visszatérve szolgálati helyére, innen Magyarbikalra kerül lelkésznek (1925–28). A kolozsvári Református Teológián az egyháztörténet tanára (1929–48) kényszernyugdíjazásáig.
Első írását Pesszimizmus és kereszténység c. alatt a budapesti Protestáns Szemle közölte (1906). Egyházi és irodalmi folyóiratokban megjelent írásai az egyház és állam viszonyáról (1909), a sebesültek lelkivilágáról (1917), a falu kultúrájáról (1923), Árva Bethlen Kata kálvinista kegyességéről (1926), a történelem keresztény szemléletéről (1931) szólnak. A kolozsvári Kálvinista Világ szerkesztője (1929–31), tanulmányai, kritikái, ismertetései a Pásztortűz, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Helikon, Református Szemle, Az Út, Kiáltó Szó, Református Család, Harangszó hasábjain, debreceni és budapesti folyóiratokban jelentek meg.
Különlenyomatai: Barth theológiájának előzményei, kritikája és jelentősége (Debrecen 1930); A kapitalizmus keletkezése és a kálvinizmus (Debrecen 1932); Die theologische Fakul– von Klausenburg (Basel 1935); Geleji Katona István személyisége levelei alapján (ETF. Kv. 1940); Társadalmi ellentétek a régi református egyházban (ETF. Kv. 1942); A Bethlen Kollégium tudományos gyűjteményeinek története (Kelemen Lajos Emlékkönyv, Kv. 1947); Borosnyai Lukáts János élete, naplója és levelei (Kv. 1973).
Önálló kötetei: A kereszténység jövője (Székelyudvarhely 1922); Kálvinista jellemképek (Kv. 1930); Egyháztörténeti adattár (Kv. 1933); Akik kősziklára építettek (Kv. 1937); Az Ige hódító útja (Kv. 1939); Fejezetek a magyar református egyház 17. századi történetéből (Bp. 1985); A kolozsvári Református Theologiai Fakultás története (Kv. 1995). Több munkája Svájcban fordításban is megjelent, így az Ein Pionier der Kirchenunion im ungarischen Protestantizmus (Basel 1935).
Járosi Andor: Dr. N. G.: Kálvinista jellemképek. Pásztortűz 1931/2; uő: N. G.: Akik kősziklára építettek. Pásztortűz 1937/23–24. — Horváth István: Dr. N. G. 80 éves. Bibliográfiával, Református Szemle 1967/3.
(B. E.)
Nagy Géza, ifjabb (Székelyszenterzsébet, 1914. szept. 1. — 1981. jan. 24. Marosvásárhely) — tanulmányíró, műfordító, tankönyvíró. Idősb ~ Géza fia, ~ István és Abodi ~ Béla bátyja. Középiskoláit a székelyudvarhelyi és kolozsvári Református Kollégiumban végezte, tanári ok-levelet magyar–német–román szakból a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen szerzett (1936), a kolozsvári magyar egyetemen doktorált magyar nyelv- és irodalomból s Délkelet-Európa történetéből. Svájci és magyarországi tanulmányutakon készült fel a pedagógiai pályára. Tanári tevékenységét a zilahi Wesselényi Kollégiumban kezdte (1936–37), a kolozsvári Református Kollégiumban folytatta (1937–48). Oktatói tevékenysége mellett tudományszervező munkát végzett az EME titkári tisztjében (1942–47).
Tevékeny szerepet vállalt Venczel József mellett a Bolyai Tudományegyetem szervezésében (1945). Tanár a kolozsvári 2. számú magyar líceumban (1948–52) és a Magyar Pedagógiai Iskolában (1952–53). Koholt vádakkal letartóztatták és ítélet nélkül a Duna-csatorna építéséhez deportálták (1953–54), majd egy évig politikai fogoly; ítéletét 1970-ben megsemmisítették. Közben két évig gyári munkás, 1956-tól a kolozsvári ref. püspökség műemlék-, levéltár- és sajtóügyi előadója. 1971-től előadó tanár a Babeş–Bolyai Egyetemen nyugalomba vonulásáig (1979).
Első írása — falukutató erdélyi úti riport — az Ellenzékben jelent meg (1934). Dsida Jenő örökébe lépve, a Keleti Újság “Anyanyelvünk” c. rovatát szerkesztette (1938–39). Az Ifjú Erdély szerkesztőbizottsági tagja és munkatársa (1938–44). Cikkeit ebben a szakaszban a Pásztortűz, Hitel, Erdélyi Múzeum közli. Szociális tevékenységet fejt ki a régi hagyományok felújításával szervezett Tízes Szervezet családvédelmében, ezt szolgálja Új élet az ősi falak között (Kv. 1944) c. füzete. A bécsi döntést követő időben tanúsított erkölcsi magatartását életrajzírója, Benkő Samu így jellemzi: “Az úri Magyarország erdélyi berendezkedése kiábrándítóan hatott Nagy Gézára, s különösen megnőtt elkeseredése a német megszállás után. Értetlenül állt szemben a társadalom halálos dermedtségével, és egyéni akciókkal próbált egyrészt az üldözötteken segíteni, másrészt kapcsolatba lépni azokkal, akik a háborúból való kilépést szorgalmazták, így lett egyik kezdeményezője és aláírója annak az 1944. szeptember 9-i keltezésű emlékiratnak, melyben erdélyi közéleti férfiak azt kérik Horthy Miklós kormányzótól, hogy azonnal kezdjék meg a fegyverszüneti tárgyalásokat.” Mindezek ellenére a szélsőséges román nacionalisták három évtizeden át hamis vádaskodásokkal üldözték, bár műfordítóként (sokszor álnéven) a román kultúra magyar nyelvű közvetítésében is jeles szerepet töltött be.
A népi demokrácia időszakában kettős politikai szerepet vállalt, úgy is mint a munkássággal szolidáris közíró a Szociáldemokrata Párt szervezésében és sajtójában, valamint tanügyi referensként (1946) a Magyar Népi Szövetség nemzetiségvédő munkájában s a magyar tankönyvszerkesztő bizottság vezetőjeként Gaál Gábor mellett (1947–49). Az MNSZ Százas Intézőbizottságának tagjaként a vezetés egyetemes nemzeti jellegű kiszélesítését sürgette. Írásai jelennek meg az Utunk, Igaz Szó, Művelődés, Tanügyi Újság, Igazság hasábjain. Kiemelkedő búcsúja Benedek Marcelltől az Igazságban (1969) és Kakassy Endre A kard c. történelmi színjátékának méltatása a Művelődésben (1972).
Mint műfordító a román, francia és német irodalomból ültetett át magyarra szemelvényeket folyóiratoknak és antológiáknak. Önálló kötetekben megjelent műfordításai: Titus Popovici Az idegen (1957), I. L. Caragiale Szemelvények, cikkek, tanulmányok (1960), Ion Slavici Mesék (1961), Eminescu Könnycsepp királyfi (1963), Sadoveanu Nicoară Potcoavă (1966), I. Pop-Reteganul Virágok apja (1969), Nicolae Iorga Válogatott írások c. gyűjteménye (1971). Németből lefordította Dürrenmatt A bíró és a hóhér c regényét (1969).
Utószavával jelent meg Mikszáth A gavallérok c. kötete (1949); válogatta és bevezető tanulmánnyal látta el Kovács Dezső A kísértő c. alatt megjelent elbeszéléseit és anekdotáit (1970); A Kriterion *fehér könyvek sorozatában Békességet magamnak, másoknak c. alatt sajtó alá rendezte Pápai Páriz Ferenc naplóját, levelezését és írásait (1977).
Előszavával és jegyzeteivel jelent meg a Téka-sorozatban Abbé de Saint-Pierre Az örökbéke-tervezet rövid foglalata c. műve (1979).
Társszerzője a magyar líceumi I–IV. osztályok számára készült román tankönyvnek, a Carte de limba română (1946) négy kötetének, összeállította a Magyar nyelv és stílus c. jegyzetkötetet (1947), s Létay Lajossal együtt magyar olvasókönyvet szerkesztett az elemi iskolák VI. osztálya számára (1949). Egyetemi jegyzete: A magyar nyelv iskolai tanulmányozásának módszertana (P. Dombi Erzsébettel, Kv. 1979). Írói álnevei: Nagy Bálint, Tar Bálint, Tar Pál.
Oláh Tibor: Román írók — magyarul. Utunk 1964/31; uő: N. G.-tól búcsúzunk. Igaz Szó 1981/3. — Bálint Tibor: Zokogó majom. Regény. 1969. 313. — Kozma Dezső: Egy elfeledett kolozsvári író [Kovács Dezső]. Utunk 1970/46. — Beke György: Magunk keresése. Riportok, esszék. 1972. 78. — Balogh Edgár: Férfimunka. Emlékirat. Bp. 1986. 145, 171. — Benkő Samu: N. G. a literátor és művelődésünk mindenese. ETF 209. Kv. 1991.
Nekrológok: Benkő Samu. A Hét 1981/6. — Dávid Gyula. Utunk 1981/5. — Jakó Zsigmond. Korunk 1981/2. — Oláh Tibor. Igaz Szó 1981/3. — Balogh Edgár. Művelődés 1981/3.
(B. E.)
Nagy Géza, Szotyori (Budapest, 1916. máj. 17. — 1978. máj. 20. Kolozsvár) — műfordító, helytörténész. Apátlan-anyátlan hadiárvaként nagybátyja házában nevelkedett. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban végezte, 1938 és 1942 között az egyetem jogi karának hallgatója, azonban frontszolgálat miatt kénytelen tanulmányait megszakítani. Kétévnyi hadifogság után 1946 szeptemberében tér vissza Észak-Szibériából, s mint a Református Kollégium segédtanára kezdi újra civil életét. Rövidesen a SOVROM szállítási vállalat kolozsvári kirendeltségénél helyezkedik el; a vállalat megszűnése után a 60-as évektől kezdve kizárólag műfordítói munkájának jövedelméből él. Sportjátékvezetőként az ifjúsági labdarúgók nevelésével foglalkozik.
Irodalmi tevékenységét már a kollégiumi önképzőkörben kezdi (1932), az Új Cimborában, majd az Ifjú Erdélyben, az Ellenzékben, a Jóestétben jelennek meg írásai (1935–41). Neki köszönhetően kapott jelképes emlékhelyet az ismeretlen helyen nyugvó Apáczai Csere János és felesége, Aletta van der Maet, akiknek nevét felvésette a családjával rokon Néb Mária színművésznő sírkövére.
1954-ben műfordítói vizsgát tesz Bukarestben; mint műfordító a Korunk, Igazság hasábjain jelentkezik.
Önálló kötetben megjelent fordításai: Eusebiu Camilar Havasok népe (1957), Vasile Alecsandri Világszép Ilonka és Árva Jancsi (1960) és Színművek (1961) — mindkettő közösen Köllő Károllyal és Veress Zoltánnal — Mircea SântimbreanuÍes palacsinta (1965), Dumitru Almaş A kis furulyás és a citrom (1966), Lenin a romániai értelmiség tudatában (1970, többekkel együtt), Az arany hármas. Válogatás a mai román ifjúsági prózából (1972), A csillagok születése. A mai román költészet antológiája (1972, a verseket bevezető és magyarázó szövegrészeket fordította), Ştefan Pascu A Kolozsvári Egyetem (1972, Házy Istvánnal).
Kéziratban rekedt fordításai: Alejandro Casona Nuestra Natacha (a színmű vers- és dalbetéteit Veress Zoltán fordította), valamint Romain Gray Education européenne és Emile Gaboriau La corde au cou c. munkája. Hirtelen halála miatt befejezetlen maradt Hajrá, fiúk c. ifjúsági sportregénye is.
Álneve: Árva János.
(K. K.)
Nagy G. Károly, Quabir Argaman (Nagyvárad, 1940. jan. 15.) — természettudományi író. Szülővárosának magyar líceumában esti tagozaton érettségizett (1960), a Babeş–Bolyai Egyetem biológiai szakán szerzett diplomát (1967). Az agigeai tengerbiológiai kutatóállomáson dolgozott (1967–80). Közben ösztöndíjasként Szegeden végzett Móczár Miklósnál rovartani tanulmányokat, majd Iaşi-ban megszerezte a természettudományok doktora címet (1975). Házassága révén 1980-ban Izraelbe költözött, ahol felvette felesége nevét. Azóta az izraeli Mezőgazdasági Minisztériumban dolgozik, szakterülete a mezőgazdasági fajok védelme és a gazdasági kártevők elleni küzdelem. Egyetemi előadó. Yuanei lakhelyén a Magyarajkúak Szövetségének alelnöke.
Első szakmai írását a Studia Universitatis Babeş–Bolyai biológiai sorozata közölte (1965). Szaktanulmányai románul itt, az Ocrotirea Naturii, Revista Muzeelor, Dobrogea Nouă, németül a drezdai Reichenbachia, valamint francia, olasz, magyar, csehszlovákiai entomológiai (rovartani) szakközlönyökben, tanulmánygyűjteményekben jelentek meg. Népszerűsítő cikkeivel magyarul a nagyváradi Fáklya, valamint az Utunk, Ifjúmunkás hasábjain jelentkezett; a Korunkban A faj fogalmának meghatározatlanságáról c. értekezésével szerepelt (1968/12). Kutatási területe a bionövénysor egyensúlya, a tengerbiológia, a vírus és a rák kapcsolata, az alkalmazott rovartan. A szaktudományt 187 új rovarmeghatározásával és öt új rovarcsalád rendszerbe foglalásával gazdagította, számítógépes adatrendszert fejlesztett ki a világ rovarairól.
Önálló munkája: A vírus és a rák (1975).
Szignója: engéká.
Xántus János: A tengerfenéktől a csillagokig. 1960.
(T. E.)
Nagy György (Sepsiszentgyörgy, 1895. febr. 20. — 1961. máj. 13. Csíkszereda) — erdészeti szakíró. Középiskoláit szülővárosában a Székely Mikó Kollégiumban végezte (1912), főiskolai tanulmányait a selmecbányai Erdészeti Főiskolán kezdte, de katonai bevonulása és háborús frontszolgálata (1914–18) miatt csak a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán fejezhette be. Erdőmérnöki pályáját Ratosnyán a Bánffy-uradalomban kezdte (1925–40), főmérnök a Magy. Kir. Erdőfelügyelőségen (1941–44), majd a Székely Mikó Kollégium főgondnoka (1945–47). A Kézdivásárhelyen alakult magyar nyelvű Erdészeti Műszaki Középiskola (1948–55), majd 1955-től a csíkszeredai Erdőkitermelési Mesterképző Műszaki Iskolaközpont igazgatója nyugalomba vonulásáig.
Munkái: Erdei fák és cserjék (1955); az Erdészeti zsebkönyv I. (1958) és II. (1959) kötetének társszerzője.
Kálmán László: Hasznos erdészeti zsebkönyv. Korunk 1959/3.
(Zs. J.)
Nagy György (Lukafalva, 1938. jan. 1. — 1998. dec. 26. Kolozsvár) — filozófiai és társadalomelméleti szakíró. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégium utódiskolájában végezte (1956), a Babeş–Bolyai Egyetem Történelem Karán szerzett tanári oklevelet (1962). A kolozsvári Pedagógiai Főiskola társadalomtudományi tanszékén tanársegéd (1962–69), majd a Babeş–Bolyai Egyetem filozófiai tanszékén adjunktus. 1990-től tagja a Korunk szerkesztő tanácsának, elnöke (1990–96) az EME jog-, közgazdaság- és társadalomtudományi szakosztályának.
Első írását a régi Korunk történelmi és társadalomszemléletéről a Korunk közölte (1966/11). Tudományos érdeklődésének középpontjában a két világháború közti romániai magyar szellemi élet s annak etnikumelméleti feldolgozása áll. Tanulmányt írt a transzilvanizmusról s annak mesteréről, Kós Károlyról, valamint a nemzeti-nemzetiségi problematikáról és művelődési összefüggéseiről.
Egyik eszmetörténeti vázlatában (A kezdeti transzilvanizmusról. Korunk 1973/11) az I. világháborút követő időszak erdélyi magyar közösségi magatartáseszményének és népi elkötelezettségének megfogalmazását dolgozza fel, azt az ideológiát, amelynek segítségével a kisebbségi helyzetbe került magyarság “a szülőfölddel való feltétlen azonosulás erkölcsét, a román–magyar együttélés értékadó lehetőségeinek hitét, a közösen küszködők és az azonos talajon fejlődő kultúrák egymáshoz rokonulásának históriai képzetét, valamint a dolgozó néposztályok melletti demokratikus kiállás radikális-plebejus szenvedélyét igyekezett jövőformáló akarattá szintetizálni”. Elemzése szerint ez a népi tájékozódás egyben polgári-plebejusi igazodást is jelentett a régi uralmi képzelgésekkel szemben.
A témára a szerző többször is visszatér ugyancsak a Korunkban, s bár kellő bírálattal illeti a transzilvanizmus végleteit és romantikus elvontságait, a Korunk harmadik folyamában meg is védi ezt a jellegzetesen irodalmivá vált hagyományt olyan félremagyarázásokkal és lebecsülésekkel szemben, mint a minden sajátos érték megtagadása, a földrajzi tényezők szerepének eltúlzása vagy az erdélyiséget egyenesen megkérdőjelező történetietlen megközelítése (1993/1). Írásaiban többször visszatér a Kós-problémára. Egy Kós Károly Sztambulban c. fejtegetésében (Korunk 1991/7) bemutatja az író-építész egykori fellépését az egyoldalú Európa-centrizmussal s a Nyugatról terjedő kultúraellenes “civilizáció” áramlatával szemben. Megismétli a Kós-rehabilitációt háromrészes Helikon-cikke (Kós Károly törökföldi írásairól. 1991/46–48) a Kós-életműben megnyilvánuló “tisztességes művelődéskoncepció” körvonalainak bemutatásával, s ezt folytatja a megtagadott transzilvanista szerző egykori megszólalásának idézésével a Termés 1943-as ankétjának ötvenedik évfordulóján ugyancsak a Helikonban (1993/11–12).
Eszmetörténeti érdeklődésének harmadik köre a két világháború közti Erdély magyar értelmiségének nemzeti-nemzetiségi problematikáját fogja át. Magát a nemzetiség fogalmát tisztázza a Korunkban (1971/5), s a Vásárhelyi Találkozó negyvenedik évfordulóján Alkalmi asszociációk a közéleti szó hiteléről c. alatt (1977/11) mutat rá a különféle nézetek hasznos összeegyeztetésének szükségességére, amikor végül is “a túlfeszített verbális indulatok helyét az egybehangolt munka, a kisebbségi érdekvédelem és a demokráciában való népi helytállás igéi foglalták el”. A romániai magyar oktatás elsorvasztásának bekövetkeztével, a diktatúra utolsó éveiben a tárgyilagos eszmetörténész szubjektív magatartásra kényszerülve magyarországi és romániai magyar szamizdat-kiadványokban lép fel az erőszakos elnemzetietlenítés ez újabb eszköze ellen.
1990-től kezdve a nehezen és ellentmondásosan induló demokráciát szolgálja. Az újjászülető Erdélyi Múzeum hasábjain hol a kisebbségi kérdést ismerteti a nemzetközi jogban a II. világháború után (1991/1–4), hol az “államnemzet” és a “nemzetállam” kelet-európai lehetetlenülését kutatja (1995/1–2). Széchenyi az erdélyi magyar szellemi életben a két világháború között c. tanulmányával az EME emlékülésén és az ETF 213-as kötetében szerepel (1993).
Posztumusz kötete: Eszmék, intézmények, ideológiák Erdélyben (tanulmányok. 1973–1998. Kv. 1999).
Tonk Sándor: N. Gy. emléke. Erdélyi Múzeum 1999/1–2. 147–148. — Cseke Péter: N. Gy. (Bevezető sorok az Erdélyi magyar szellemi élet a két világháború között c. tanulmányhoz). Korunk 1999/2. 108–109.
(B. E.)
Nagy Gyula, Szőkefalvi-Nagy (Erzsébetváros, 1887. ápr. 11. — 1953. okt. 14. Szeged) — matematikai szakíró. A Ferenc József Tudományegyetemen szerzett oklevelet és ugyanott doktorált (1909). Tanár Privigyén, Rózsahegyen, Csíksomlyón, Csíkszeredában, közben állami ösztöndíjjal Göttingában egészíti ki szaktanulmányait (1910–12). A budapesti Szent István Akadémia tagja (1918). Már mint a kolozsvári Marianum tanára megszerezte az egyetemi magántanári képesítést (1925). Ezután Szegedre kerül a tanítóképző tanárának, majd 1939-től az egyetem geometriai tanszékét foglalja el. A Ferenc József Tudományegyetem újjászervezésekor kerül ismét Kolozsvárra (1940), s 1944 őszén visszatér Szegedre.
Tanulmányi tárgyköre az algebra és geometria határterülete, főleg az algebrai görbék számelmélete, polinom gyökeik elhatárolása, a geometriai szerkesztés. Kolozsvári egyetemi évei alatt megjelent szakmunkája A geometriai szerkesztések elmélete (Kv. 1943. Bővített 2. kiadás Bp. 1968).
Obláth Richárd: Sz.-N. Gy. matematikai munkássága. Az MTA értesítője 1953.
(S. Zs.)
Nagy Gyula (Mezőpanit, 1949) — *pedagógiai szakirodalom
Nagy Ilona (Nagyvárad, 1919. aug. 14.) — író. Bonczos István író felesége. Nagybányán négy elemi osztályt végzett (1931), szolgálóleány, majd alkalmi munkás (1931–45). Az MNSZ aktivistája (1945–49), részt vesz egy, az MNSZ szervezte újságíró tanfolyamon (1948–49), s újságírói pályára lép. A Dolgozó Nő reszortfelelőse (1949–52), a nagyváradi Fáklya munkatársa. 1953-tól Nagyszalontán él.
Első írását a Dolgozó Nő közölte (1949). Elbeszélései, novellái, karcolatai, riportjai és meséi itt s az Utunk, Igaz Szó, Korunk, Előre hasábjain jelentek meg. Hajnal c. elbeszéléskötetével hívta fel magára az irodalmi körök figyelmét. Következő munkája, a Viharban az 1944 őszén zajló háborúval kapcsolatos helyi élményanyagát hasznosítva, a front ide-oda mozgásával sodródó emberek tragédiáját eleveníti meg. Két leány c. regénye Szűcs Lidijének családtörténetében saját életét, a cselédből munkásnővé emelkedést mutatja be részletező hűséggel. Szabó Pál így ajánlja ezt a könyvét az olvasónak: “Kevés ilyen meglepetés ért mostanában, mint ez a regény: kedves, derűs, könnyes, tiszta írói munka. És hát persze, igaz. Annyira igaz, mint maga az emberi élet.” A népi irodalmiaskodás sablonjaitól szabaduló írónő hovatovább eljut saját hangjához, ezt jelzi A faültető és a felesége c. kisregény. Újabb kötete, a már szabadabb viszonyok közt megjelent Könyörgés a pacsirtáért a következő jellemző alcímet viseli: “Önvallomásos prózai írások mondatokba rejtett példázatokkal.”
Munkái: Hajnal (elbeszélések, 1953); Viharban (kisregény, Tenkei R. Lívia illusztrációival, 1954); Két leány (regény, 1959); A faültető és a felesége (tartalmazza második kiadásban a Két leány c. munkát is, 1983); Könyörgés a pacsirtáért (önvallomásos prózai írások, Nv. 1994).
Márki Zoltán: Viharban. Igaz Szó 1955/3. — Backai László: N. I.: Két leány. Igaz Szó 1960/2. — Kántor Lajos: Édes Anna hazatalál. Korunk 1960/3. — Látó Anna: Váradra ment szolgálni. Utunk 1960/9. — Szabó Pál: Két leány. Élet és Irodalom 1960. szept. 9. — Frenkó András: Hol sikkadt el a mondanivaló? Utunk 1962/43. — Lakatos Béla: Nekem nem mond keveset! Utunk 1962/44. — Szőcs István: A valóság házhoz jön. Utunk 1962/45. — Hornyák József: Egy élet regényei. N. I. köszöntése. Utunk 1979/36. — Antal József: Nehéz próbatétel. Igazság 1983. szept. 6. — Molnos Lajos: A faültető és a felesége. Utunk 1983/44. — Varró Ilona: A faültető és a felesége. Igaz Szó 1984/1. — Bálint Tibor: A tapasztalat jósága. Utunk 1989/35. — Implon Irén: Könyörgés a pacsirtáért. Bihari Napló 1994. ápr. 3.
(Ma. I.)
Nagy Imre, T. Nagy (Csíksomlyó, 1849. máj. 16. — 1931. jún. 27. Csíkszereda) — gazdasági, néprajzi, nyelvészeti szakíró, szerkesztő, emlékíró. Iskoláit Csíkszentkirályon kezdte, a csíksomlyói és székelyudvarhelyi gimnáziumban folytatta s a kolozsvári Jogakadémián végezte. A csíkszeredai Mezőgazdasági Felső Népiskola tanára (1873–1904). Megalapította az első csíki újságot Székelyföld címmel (1882–1884), s a Csíki Lapok munkatársa volt több mint négy évtizeden át (1888–1931). Mint a tusnádfürdői Székely Kongresszus előadója a Székelyföld mezőgazdaságának szövetkezeti alapon történő megszervezését és a táj iparosítását sürgette, ellenezve a leszegényedett tömegek át- vagy kitelepítését (1902). Az Oltvölgyi Víztársulat és a Csíki Múzeum Egyesület alapítója; kísérletező mintagazda.
A budapesti Magyar Nyelvőrben az 1870-es évek végétől megjelent közleményeiben feldolgozta a csíki nyelvjárás szótárát, a Figyelőben pedig “népköltési közleményeket” (1877. II. 154–157.) jelentetett meg. A neve elé tett T betű (Tivai) Csíkszentkirály Tiva-tízesének nevéből származik.
Munkái jelentek meg Csík vármegye közgazdasági állapotáról és a székely kivándorlásról (1891), kötetet állított össze Népszerű gazdasági előadások címmel (1898); megírta a megye gazdaságtörténeti monográfiáját (1902). Az első világháborút követő államfordulat után is helyén maradt; emlékeit felidézve megírta Csíkszereda várossá alakulásának történetét, visszanyúlva a 19. század 50–60-as éveiig. Bár bírálja a korabeli viszonyokat és állapotokat, a kötet derűs, eleven humora enyhít a kritikai szemléleten. (Ebből a kötetből közölt 1969. október–novemberi számaiban a Hargita napilap folytatásos válogatást.)
Ugyancsak halála után adták ki a csíki művelődési élet e neves megszervezőjének posztumusz cikkgyűjteményét, a Csíki Pantheont, melynek több mint 250 portréja a közügyekért önzetlenül tevékeny kortársaknak állít emléket, keresztmetszetét adva a századvég és a századelő csíki társadalmának.
1918 után megjelent munkái: Cirkálások. Szeredai emlékeimből 1885–1925. (Csíkszereda 1928); Csíki Pantheon. Emlékezés régi csíkiakról (Nagy András utószavával. Csíkszereda 1943); Emlékezés régi csíkiakról (Csíkszereda 1996).
Márton István: Cirkálások. Pásztortűz 1926/16. — Szőke Mihály: A 80 éves T. Nagy Imre. Csíki Lapok 1929. jún. 9. — Megyénk ismert és kevésbé ismert nagy szülöttei. Hargita Kalendárium 1970. 56. — Kozán Imre: Fekete ugar. 1978. 8–96.
(N. B.)
Nagy Imre (Csíkzsögöd, 1893. júl. 25. — 1976. aug. 22. Csíkszereda) — festő- és grafikusművész, emlékiratíró. Szülei kisbirtokos gazdálkodók voltak, ő maga Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson végzett középiskolai tanulmányok után Csíksomlyón a tanítóképzőben szerzett oklevelet (1914). Az I. világháború idején mint tartalékos tiszt a keleti frontra kerül, de művészi tehetségére való tekintettel a mezőtúri katonai művésztelepre helyezik át, ahol együtt dolgozik Szőnyi Istvánnal, Márton Ferenccel és Nagy István festőművésszel, aki rokona és eszményképe. Innen 1917-ben Budapestre kerül, közös szabadiskolába Istók János, Rápolthy Lajos, Stróbl Alajos mellé, majd a Képzőművészeti Főiskolán végzi tanulmányait. Ösztöndíjasként a kecskeméti művésztelepen (1920–22), majd Pesten dolgozik (1922–24), rézkarcaival feltűnést keltve. 1924-ben otthagyja sikerei színhelyét, és hazaköltözik Csíkzsögödre. Vállalja népe, szülőföldje sorsát. Földet művel, így teremt magának létalapot, s a Székelyföld művészi megörökítőjévé válik.
Összegező látásmódú, a falusi élet széles skáláját — arcokban, mozdulatokban, gesztusokban tükröződő sorsot, munkát, az élet értelmét, a természet megtartó erejét — bemutató fametszeteivel és festményeivel Marosvásárhelyen, Kolozsvárt és Brassóban (1925–26) mutatkozik be. A művészetpártoló szász értelmiség elkapkodja képeit, megnyílik a művész előtt a nagyvilág. Olaszországi tanulmányútra megy. 1928-ban már Firenzében állít ki. Ausztriában, Németországban is megfordul. 1937-ben meghívják a londoni koronázási ünnepségekre, s megtekintheti a Párizsi Világkiállítást is. 1938-ban Londonban rendeznek tárlatot műveiből. Itthon a BMC alapítója és kiállítója. Elnyeri a Szinyei Merse Pál Társaság grafikai díját s a Kolozsvári Művészeti Hetek nagydíját.
1944 őszétől a művész számára új pályaszakasz kezdődik. 1949 őszén tanárnak hívják a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetbe (1950-től Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola), de már 1951-ben mint “formalista művészt” elbocsátják. A kor kívánalmai szerint munkásarcokat rajzol, tereptanulmányokat folytat a marosvásárhelyi cukorgyárban, a békási vízierőmű építőtelepén, s a Zsil völgyébe is ellátogat. Művészi nyelve részletezőbbé, stílusa leíróbb jellegűvé válik, de egyéni arculatát sikerül megőriznie, s nemcsak üde színvilágú, a való élet és az ezerarcú természet szépségeinek kifejezésével, hanem művészete nemzeti jellegével is példát mutat. Rangjának akkori elismerését érdemes művészi cím és több kitüntetés bizonyítja.
Kiállítása a kolozsvári Bánffy-palotában (1958), majd Marosvásárhelyen a művészeti élet kiemelkedő eseménye. 1959-ben 44 képét Marosvásárhelynek adományozza, megalapozva a Teleki Tékában megnyíló Nagy Imre Galériát. A gyűjtemény képanyaga későbbi adományokkal bővült, de a diktatúra homogenizáló politikája igyekezett az akkor még nevét viselő galériát személyi jellegétől megfosztani. A művész 1976-os végrendeletében egy másik alapítványt is létesített, az akkor birtokában levő 6596 alkotását Csíkszeredának adományozva, hogy az általa erre a célra emelt épületben, Csíkzsögödön megnyissa a Nagy Imre Emlékmúzeumot.
Az életmű felbecsülhetetlen értékű részét képezi az erdélyi magyar irodalom és művészet személyiségeinek majdnem teljes arcképcsarnoka. Megtaláljuk benne (az alkotás időrendjében) többek közt a következők rajzát: Kós Károly, Kemény János, Dsida Jenő, Császár Károly, Szabédi László, Kelemen Lajos, Gaál Gábor, Antalffy Endre, Gulácsy Irén, Kacsó Sándor, Szentimrei Jenő, Tompa László, Molter Károly, Asztalos István, Tamási Áron, Balogh Edgár, Mikó Imre, Gellért Sándor, Kakassy Endre, Deák Tamás, Bajor Andor, Kányádi Sándor, Sütő András, s ezt a névsort az egyetemes magyar irodalomból Féja Géza, Sinka István, Erdélyi József, Tersánszky Józsi Jenő, Hunyady Sándor, László Gyula jellegzetesen rögzített arcképe egészíti ki.
Kötetei: Kétszáz rajz (László Gyula előszavával, 1973); Följegyzések (Kányádi Sándor előszavával, közgyűjteményben lévő munkáinak jegyzékével, 1979); Fametszetek (Nicolae Bucur bevezetőjével, Csíkszereda 1983); Erdélyi Helikon. ~ grafikái (Sümegi György előszavával. Bp. 1986. Mappa); Zsögödi Nagy Imre Emléknaptár. (~ 13 grafikájával. Kv. 1983); Ahogy Csíkba megérkeztem... Önéletrajzi írások. Cikkek, vallomások N. I.-ről. Bp. 1983;Íóarcképek (Fodor Sándor előszavával. Buk.–Kv. 1993. A helikoni íróarcképek teljes, 35 db-ból álló sorozata); Nagy Imre-rajzok a Csíki Székely Múzeumban őrzött hagyatékból (Bp. 1993).
M. K. [Molter Károly]: Nagy Imre képei Marosvásárhelyt. Ellenzék 1926. dec. 15. — Kőmíves Lajos: Beszélgetés N. I.-vel, aki örült annak, hogy egyetlen képét sem adta el. Keleti Újság 1928. jan. 14. — Walter Gyula: N. I. Pásztortűz 1924. 258. — Kós Károly: Egy székely művészről. Erdélyi Helikon 1933. 412–16. — Emil Witting: Der Mahler N. I. Klingsor 1934/4. — Tamási Áron: Igaz ember, igaz festő. 1937. Katalógus. — Féja Géza: A zsögödi remete gyűjteményes kiállítása. Híd, Bp. 1941/5. — Székely János: N. I. festői eszközeiről. Utunk 1958/20. — Banner Zoltán: N. I. kiállításán. Utunk 1963/26. — Sütő András: N. I. égő csipkebokrai. A Hét 1970/4. — Gazda József: N. I. Monográfia, 38 reprodukcióval, 1972. — Negoiţă Lăptoiu: N. I. Monográfia, 42 reprodukcióval, 1975. — Kányádi Sándor: Akiben a törvény életté lett. Alföld 1980/3. — Fodor Sándor: Élet — a művészet szolgálatában. Utunk 1980/22. — Farkas Árpád: N. I. számonkérő tekintetével. Igaz Szó 1980/8. — Csire Gabriella: N. I. feljegyzései. Előre 1980. ápr. 23. — Czine Mihály: Kép és írás. Emlékek N. I.-ről. Tiszatáj, Szeged 1982/1. — Tóbiás Áron: Sikerült kép nincsen... Nagy Imre műtermében. Olvasó Nép, Bp. 1986/3. — Szabó András: N. I. érdemes művész életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma. Csíki Székely Múzeum. Csíkszereda 1993. — Szabó András: Csíkzsögöd. Nagy Imre Képtár. Csíkszereda 1993.
(G. J.)
Nagy Imréné, csécsi (Szatmárnémeti, 1876. — 1921. aug. 5. Arad) — költő. Vallásos költeményeit több antológia közölte, így az Arad és Vidéke 1906-os Nagy Képes Naptára s a Berde Mária szerkesztette Istenes énekek (Nv. 1939) c. gyűjtemény. Önálló kötete Verseim címmel halála után jelent meg (Arad. 1922).
(U. J.)
Nagy Irén, szül. Hadnagy (Nyikómalomfalva, 1953. máj. 1.) — költő, novellista. A székelyudvarhelyi Tanítóképző (1973) és a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola (1978) elvégzése után Csíkszentdomokoson kezdte pályáját mint a Márton Áron Általános Iskola magyar–román szakos tanára.
Első írását, a kivándorlás ellen írt Marasztaló c. versét, a Hargita Népe közölte (1990). Prózájával a Látó novellapályázatán tűnt fel, ahol első díjat nyert (1992). Itt jelent meg kétrészes leleplező elbeszélése Védtelenül c. alatt a szélsőséges “voluntárok” székelyföldi vérengzéseiről, valósághű képet adva az 1944 őszén Csíkszentdomokoson (1993/5) és Szárazajtán (1994/6) bekövetkezett tragédia lezajlásáról és hátteréről.
Önálló kötetei: Mégis (versek, Székelyudvarhely 1993); Védtelenül (novellák, uo. 1998).
(B. E.)
Nagy István (Csíkmindszent, 1873. márc. 28. — 1937. febr. 13. Baja) — festőművész. Kolozsvárt tanítóképzőt végzett (1892), majd két évig az alföldi Homokmégyen tanított. Itt figyelt fel tehetségére Keleti Gusztáv, s biztatta művészpályára. A budapesti Mintarajziskolában tanári oklevelet szerzett (1898), majd Münchenben és Párizsban folytatta tanulmányait (1898–1900). Az itáliai tanulmányút (1902) után Csíkban és Gyergyóban festett.
Kezdetben olajfestményei készültek, majd szén- és ceruzarajzai, pasztellképei. Végigharcolta az I. világháború frontjait, Galíciában és Olaszországban nagyszámú katonaportréja és kompozíciós harctéri jelenete készült. 1919-ben egy darabig Kolozsvárt lakott, majd Budapestre költözött, ahol gyűjteményes kiállítását szervezték meg a Nemzeti Szalonban (1923), amelyről Lyka Károly és Kosztolányi Dezső írt lelkesedéssel. Erdélybe újra meg újra hazajárt, kiállításai voltak Kolozsvárt (1926, 1927, 1928) és Brassóban (1928). A Vajdaságban is élt családjával, majd 1933-tól véglegesen Baján telepedett le.
A 20. század magyar művészetének kimagasló egyénisége. Mély tüzű, drámai alaphangú, gyakran komor táj- és emberfestészete mindenekelőtt az erdélyi művészetre hatott. A székely tájat, a szülőföld nehéz sorsú emberét hitelességgel ábrázoló képei rokon szellemű követőkre találtak. “Nagy István fontos önismereti réteg lényegét, önmagával való azonosságát nyitotta fel. Az ősi, népi, döbbenetesen valóságos lépett át benne és általa az alkotás megfoghatatlan, izzó csodájaként a képzőművészet birodalmába” — írta róla egyik monográfusa, Solymár István.
Külön csoportja festészetének a kortárs szellemi-irodalmi élet alkotóiról, jeles személyiségeiről készült arcképsorozat. Értelmiségi portréinak megfestésére a Pásztortűz és Erdélyi Helikon szépírói körével fenntartott kapcsolatai ösztönözték. E sorozatba tartoznak az egykorú sajtóban is közölt arcképek: Kuncz Aladár, Áprily Lajos, Kós Károly, Dsida Jenő, Hunyady Sándor, Szentgyörgyi István, Nyírő József, Reményik Sándor, Bánffy Miklós, Gyallay Domokos, Kristóf György, György Lajos, Tessitori Nóra, Grandpierre Emil, Octavian Goga, Lakatos Imre képmásai.
A festő nyugtalanító, drámai művészete korának irodalmi alkotóit is megihlette. Vázlatokban, kritikákban, esszékben írt róla Molter Károly, Nyírő József, Kőmíves Nagy Lajos, Kós Károly, Lucian Blaga, Indig Ottó, Salamon László. Születésének századik évfordulóján, 1973-ban szobrát Csíkmindszenten és Baján állították fel.
/-jos [Olajos Domokos]: N. I. Ellenzék 1926. máj. 4. — Nyírő József: N. I. képkiállítása. Keleti Újság 1928. máj. 9. — Kőmíves Nagy Lajos: Az új N. I. Keleti Újság 1927. jún. 12.; uő: Kopjafa N. I. sírjára. Pásztortűz 1937/4. — Sümegi György: N. I. emlékezete. Forrás, Kecskemét 1974/1. — Solymár István: N. I. Igaz Szó 1972/11. — Murádin Jenő: N. I. Művészeti kismonográfia, 1984 (irodalommal).
(M. J.)
Nagy István (Kolozsvár, 1904. febr. 22. — 1977. ápr. 24. Kolozsvár) — elbeszélő és drámaíró, publicista. Munkáscsalád sarja, a fellegvári Sáncoldal egyik sziklalakásában született, s hadiárvaként vigasztalan nyomorban nevelkedett. Az elemi iskola ötödik osztályát félbehagyva tanonciskolás, mint asztalosinas ismerkedett meg a munkásmozgalommal. 1928-ban feleségül vette Józsa Béla húgát, Erzsébetet. Vándormunkásként bejárta egész Romániát, Bukarestben, Brăilán és a galaci hajógyárban dolgozott, majd hazatérve Kolozsvárt lett bútorasztalos. Bekapcsolódott a Munkás Segély szervezésébe, s a Vörös Segély titkára lett.
Első írásait a *Szolidaritás c. időszaki munkáslap (1931) és a Városi és Falusi Dolgozók Naptára (1932) közölte. Gyökér István álnéven a Falvak Népe munkatársa is. Első novelláját Gaál Gábor mint a valóságirodalom erdélyi jelentkezését mutatta be a Korunkban (1932). Bár illegális tevékenysége miatt kétszer is bebörtönözték, írásai jelentek meg a Korunk mellett a Brassói Lapok, Népújság, Nagyváradi Napló, valamint számos munkáslap hasábjain is. Felelős szerkesztője az Íjatok! c. illegális lapnak (1933–34). 1936-ban Özönvíz előtt c. drámájával második díjat nyert az ESZC és a kolozsvári Magyar Színház drámapályázatán s a darabot a kolozsvári színház be is mutatta. A *Vásárhelyi Találkozón a szakszervezeti munkásság törekvéseit képviseli (1937). A fiatal realista írói csoportosulás tagja, az *Új erdélyi antológia közli A pirosszemű kiskakas c. novelláját, az Erdélyi Enciklopédia kiadásában jelenik meg Külváros c. szociográfiai munkája Kolozsvár külvárosairól. 1940-ben Caracalba internálták, ahonnan a bécsi döntés után szülővárosába toloncolták vissza.
Pályájának magyarországi szakaszán a Magyar Csillag, Kelet Népe (1941–42), Népszava és Szabad Szó (1942–43) munkatársa; részt vett a Március, Mérleg, Magatartás, Mérték, Munkások c. munkásíró-antológiák (1942–44) szerkesztésében. Írásaival a munkásság és parasztság íróinak közös antifasiszta frontját erősíti, a népi írók mozgalmának balszárnyát támogatva. A Kolozsvárt kiadott *48-as Erdély c. népfronti “zsebkönyv” egyik szerkesztője. Részt vesz az 1943-as *szárszói konferencia vitáin, s a Magyar Élet könyvkiadónál megjelenő elbeszélésköteteivel és regényeivel (A Boldog utcán túl; A szomszédság nevében; Oltyánok unokái) a munkások mindennapi életét, politikai tudatformálódását mutatja be. Életrajzírója, Sőni Pál így jellemzi kibontakozását: “... Nagy István a magyar próza élvonalába emelkedett. Írótársai — Veres Péter, Darvas József, Illyés Gyula — egyenrangú barátként fogadják körükbe, a kritika — a marxista Gaál Gábortól a népi Féja Gézán át az esztéta Schöpflin Aladárig egybehangzóan — irodalmunk számára új világot hódító, rendkívüli tehetséget lát benne. S bírálóinak ajkára — ha egyenetlenségeit hangsúlyozzák is — írói erényeinek megérzékeltetésére [...] önkéntelenül a világirodalom nagy nevei tolulnak fel: Gorkij, Zola, Strindberg...”
1944 nyarán részt vesz a kolozsvári békepárti ellenállásban; a szovjet frontátvonulás után a Világosság (1944–45), majd a Kommunista Párt által kiadott Erdélyi Szikra, ill. Igazság (1945–47) szerkesztője, az Utunk igazgatója (1956–57). Nemzetgyűlési képviselő, a Bolyai Tudományegyetem tanára és rektora (1948–52), akadémikus, a NyIrK szerkesztője és a RomániaiÍószövetség vezetőségi tagja. Közben 1952-ben a párttisztogatások idején egy, a népi írókkal való kapcsolatát bíráló Józsa Béla-levélre hivatkozva, Mogyorós Sándor KB-titkárnak a központi pártsajtóban megjelent “leleplező” megjegyzése nyomán, amelyben felrótta “együttműködését a fasiszta népi írókkal”, felfüggesztik párttagságát; csak 1954-ben rehabilitálják.
Az írónak megadatott, hogy a proletár osztályharc mélységeiből indulva a munkáshatalom létrejöttéig és megszilárdulásáig követhesse irodalmi hőseinek életét. A nyomor szintjén kialakult “szomszédság” kisközösségéből aktív részvételével államszervezet, új társadalmi rendszer jön létre, s e metamorfózisban új arányokat ölt a megragadott valóság. Lényegében továbbra is áll az a megállapítás, amit Gaál Gábor még az író felfedezésének évében így fogalmazott meg: “A dolgozók magyar nyelvű irodalma tiszta és teljes értékű alkotásait adta — a múltnak, a dolgozók mai osztályéletének, osztálykonfliktusainak regényét azonban a jelen valóság tér- és időbeli környezetében Nagy István adja a romantika és az írói spekuláció minden »költése« és csináltsága nélkül.” Amíg azonban az elnyomás ellen lázadó forradalmár közvetlen emberi környezetének mindennapi alakjait tudja megeleveníteni, ez a reális emberközelség az új történelmi helyzetben beszűkül és a társadalmi összképet már nem fogja át egészében.
A Kántor–Láng-féle irodalomtörténeti értékelés szerint a Nagy István-i életműben “első helyen a forradalmár emberkeresése áll”, s ez az 1944-et követő műveiben uralkodó lesz. A proletárhatalom új tényanyaga csak keretül szolgál az új korszak forradalmártípusainak bemutatásához, de az új világot ábrázoló új regényekben (A legmagasabb hőfokon; A mi lányaink; Egy év a harmincból) az idealizált forradalmárokkal szemben a régi rendszer letűnő alakjai bűnözőkké egyszerűsödnek, az értelmiség általában elveszti véleményalkotó képességét, és a munkásosztály vezető szerepe didaktikus példázattá szürkül. A valóság romantikájából “valóságszépítés” lesz.
Maradandóbb értékű az író közeledése az ifjúság ígérkező világához. A Réz Mihályék kóstolója és az Ácsék tábort vernek töretlen alkotás: a vakációzó gyermekek kisded társasága a közösséggé válás lelki rugóit a munkával való szórakozásban, a munkára nevelésben kapja meg, s minden kis hőseinek emberségére épül. Az író eredendő humánuma itt nyilvánul meg legteljesebben, s ez, valamint novelláinak több remek sorozata epizódszerű képeiben is hűen tükrözi az emberi lelkekben végbemenő — ténylegesen forradalmi — megújulást. Hűsége a forradalomhoz és a kommunista párthoz, következetes állásfoglalása a nacionalizmus minden formája ellen, nemzetközi írói tekintélye sem kímélte meg a pártosság mezébe öltöztetett személyi támadásoktól. Erre céloz Bajor Andor, amikor ezt írja: “Zord nyíltságát, savonarolás szigorúságát sokszor égette meg a jelen. Nem hiszem, hogy a jövő árthatna neki.”
A valóság tapasztalati ismeretéből fogant írói alkotóképesség új erővel jelentkezik visszaemlékezéseinek önéletrajzi regénysorozatba foglalásakor. Már a Sáncalja remeklően fogalmazza meg egy külvárosi munkáscsalád küszködéseit, a következő kötetek pedig (Ki a sánc alól; Hogyan tovább?; Szemben az árral) az 1918-tól 1944-ig terjedő időszak romániai (részben magyarországi) munkáséletének és harcainak, egy kétkezi munkásból lett író életútjának megrázó panorámáját nyitja meg a férfivá érő szerző hiteles vallomásaiban.
Az író gazdag, jórészt irodalompolitikai publicisztikája számos esetben viseli magán irányzatosságának túlzásait (így félresikerült egyetemi jegyzeteiben), de nemegyszer önbírálatának őszinte erejével hat, például amikor beismeri, mennyire félreértette Móricz Zsigmondot. Proletkultos vágyképei ugyan az idő változásával elmosódtak, de a való életet tükröző, éles meglátású realizmusának irodalmi értékei túlélték a szocializmus torzulásait. Utóéletének elismerő bizonyítéka egy 1987-ben megjelent novellaválogatás, melynek összeállítója, Mózes Attila Vallomás egy nemzedékről c. előszavában kiemeli az írót korának ideológiai tévelygéseiből, s leszögezi: “... az eszmék jönnek-mennek-módosulnak, az esztétikai értékek viszont Homérosztól napjainkig állandók.”
Főbb kötetei: Földi Jánost bekapta a város (kisregény, Kv. 1932, Buk. 1962); Nincs megállás (regény, Kv. 1933, Buk. 1957, 1962); Vékony az ajtó (novellák, Kv. 1934); Külváros (Kv. 1939, bővítve Bp. 1942); Oltyánok unokái (I. Kv. 1941, I–II. Bp. 1941, Buk. 1958, 1963); A szomszédság nevében (regény, Bp. 1941, Buk. 1955, 1962); A Boldog utcán túl (elbeszélések, Bp. 1943, bővítve Buk. 1966); Bérmunkások (munkásjellemek, Kv. 1945); Özönvíz előtt (dráma, Gaál Gábor bevezetőjével, Kv. 1945); József Attila új népe (előadás, Kv. 1945); Ember a jég hátán (kisregény, Kv. é.n.); A gyár ostroma (színdarab, Kv. 1947); Réz Mihályék kóstolója (regény, Bp. 1946, Kv. 1947); Erdélyi úton (cikkgyűjtemény, Kv. 1947); Minden jog a szerzőé (kisregény, 1950); A legmagasabb hőfokon (regény, 1951, 1955, 1962, 1971); Egy év a harmincból (regény, 1951); Ünnep a mi utcánkban (novellák, 1952); A mi lányaink (regény, 1954); Huszonöt év I–II. (karcolatok, novellák, elbeszélések, 1956); A harc hevében (irodalmi vallomások és észrevételek, Mv. 1957); Hetedhét országon keresztül Indiába (riportkönyv, 1957); Szívesen, máskor is (novellák, 1959); Ácsék tábort vernek (ifjúsági regény, 1961);Íóavatás (vallomások, 1961); Nézd meg az anyját (vígjáték, 1964); Szépségverseny (novellák, 1964); Városi hétköznapok (regény, 1964); Sáncalja (önéletrajzi regény I. 1968); Ki a sánc alól (ua. II. 1969); Hogyan tovább? (ua. III. 1971); Az aranykakas krónikája (a Dermata cipő- és bőrgyár története, Kv. 1971); Szemben az árral (önéletrajzi regény IV. 1974); Kilincselők (novellák, Mózes Attila előszavával, 1987).
Az író több regénye (köztük A legmagasabb hőfokon; A szomszédság nevében) román fordításban is megjelent, több novellájával német, orosz és szerb gyűjteményekben szerepel; a Réz Mihályék kóstolója japán fordítását Tokióban adták ki.
Arcképét Nagy Imre rajzolta meg.
Álneve: Gyökér István.
Gaál Gábor: A város és a falu. Korunk 1932/12. Újraközli Válogatott írások I. 472–73. — Méliusz József: Nincs megállás. Korunk 1933/5. Újraközli Kitépett naplólapok. 1961. 37–40; uő: Sors és jelkép 2. kiadás 1973. 222–35. — -rei [Szentimrei Jenő]: Özönvíz előtt. Brassói Lapok 1937. ápr. 15. Újraközli Sablon helyett csillag. 1968. 350–54. — Balogh Edgár: Megújhodó erdélyiség. Magyar Nap, Morva Osztrava, 1937. ápr. 21.; uő: Külváros. Brassói Lapok 1939. máj. 14.; uő: Az erdélyi szegénység írói. Magyar Nemzet, Bp. 1940. nov. 24.; uő: N. I. regénye a román nép változásairól. Kis Újság, Bp. 1943. máj. 9.; uő: Az író belép a képbe. Előre 1964. febr. 22.; uő: Emlékező N. I. Korunk 1968/10. Együtt újraközli Mesterek és kortársak. 1974. 268–90. A munkásíró; uő: N. I.-ról — lélektanilag. Korunk 1987/4. — Féja Géza: Oltyánok unokái. Híd, Bp. 1941/17; uő: A szomszédság nevében. Híd, Bp. 1941/48. — Schöpflin Aladár: A szomszédság nevében. Magyar Csillag, Bp. 1942. I. 115–116. — Veres Péter: N. I. Magyar Élet, Bp. 1942/1. — Jancsó Elemér: N. I. és az új erdélyi realizmus. Világosság, 1946/97. — Benedek Marcell: Réz Mihályék kóstolója. Utunk 1946/12. — Földes László: A típusok N. I. új regényében. Utunk 1952/7. — Gálfalvi Zsolt: A szomszédság nevében — és a munkásábrázolás egyes problémái. Utunk 1956/34; uő:Íói állásfoglalás és művészi ábrázolás. Utunk 1957/16, 17. ÚjraközliÍók, könyvek, viták. Mv. 1958. 175–89. — Marosi Péter: Menet közben: N. I. Utunk 1959/35. — Kacsó Sándor: A szocialista gyermeknevelés kérdései — regényben. Utunk 1962/20. ÚjraközliÍók — írások 1964. 208–20. — Kispál András: A “Munkásírók” csoportja. Közli Szabolcsi–Illés: Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Bp. 1962. 483–543. — Abafáy Gusztáv: N. I. írói pályájának kezdetei. NyIrK 1964/1. — Huszár Sándor: Másképpen kell élni. Utunk 1964/42. Újraközli: Az író asztalánál. 1969. 25–34. — Sütő András: Sorok N. I.-hoz. Igaz Szó 1964/2. — Láng Gusztáv: Egy N. I.-regény dimenziói. Korunk 1965/1. — Kovács János: Egyenes emberség, vagy: regényesítés nélkül. Igaz Szó 1970/6; uő: Egy év a hatvanötből. Közli A kockázat bűvölete. 1986. 12–16. — Csehi Gyula: N. I. önéletrajzi regényének első három kötetéről. Közli A baloldali forrásvidék. Kv. 1973. 175–86. — Bajor Andor: Hajthatatlan író. Igaz Szó 1973/7. — Lászlóffy Aladár: N. I. (1904–1977). Előre 1977. ápr. 29. — Bogdán László: A félbemaradt katedrális. Megyei Tükör 1977. ápr. 29. — Sőni Pál: N. I. Monográfia. 1977. — Czine Mihály: A munkásság írója. Népszava, Bp. 1979. febr. 22. — Nagy Károly: Apám életrajzírásának indítékairól. Korunk 1979/1–2. — Markovits Györgyi: “A holnap Magyarországa felé.” N. I. elfelejtett nyilatkozata 1942-ből. Népszabadság. Bp. 1980. jan. 20. — Balogh Edgár: Sírkőavatás. A Hét 1981/46. — Huszár Sándor: Találkozásaim N. I.-nal. Sorsom emlékezete, 1982; uő: N. I. arca — önmaga tükrében. In: Honnan tovább? 1984. — M. Pásztor József: A népi írók és a diósgyőri vasgyár. [Többek között N. I. leveleinek közlésével]. Napjaink (Miskolc) 1982/8. — Vida István: A zászlókkal küldött üzenet. [Bajcsy-Zsilinszky Endre két levele N. I.-hoz]. Napjaink (Miskolc) 1986/6. — Életének társa voltam [Kenéz Ferenc beszélget N. I.-néval]. Kritika 1988/9.
(B. E.)
Nagy István (Csíkszereda, 1907. júl. 5. — 1983. jan. 5. Kolozsvár) — karmester, hegedűművész, zenetanár. Szülővárosában végezte el a róm. kat. gimnáziumot (1925); zenei tanulmányait Marosvásárhelyen kezdte Haják Károlynál és Metz Albertnél, majd a budapesti Zeneakadémián, főként Kemény Rezsőnél folytatta. A marosvásárhelyi róm. kat. tanítóképző és gimnázium ének- és zenetanára (1934–41), a kolozsvári Tanítóképző Intézet (1941–46), majd a Magyar Zene- és Színművészeti Főiskola (1946–48) professzora és igazgatója, a Magyar Művészeti Intézet (1948–50), ill. Gh. Dima Főiskola (1950–74) tanára.
A magyar zenei anyanyelv, az eredeti népi dalkultúra jelentős művelője. Már marosvásárhelyi tanárként megszervezi iskolájának fiú vegyeskarát, amellyel a reneszánsz és a modern magyar kórusművészet tolmácsolójává válik. Ezt a munkát magasabb szinten folytatja a kolozsvári tanítóképzősök országos hírűvé emelt vegyeskarával, valamint a nevét viselő énekkarral. Ezek számos művet szólaltatnak meg országos vagy éppen egyetemes bemutató formájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Márkos Albert, Zoltán Aladár művészetéből. Vonósnégyesével is számos erdélyi városban hangversenyezett. Az 1948-ban újjászervezett *Dalosszövetség elnökeként karmesterképzésre és modern műsorpolitikára törekszik. *Bartók Béla emlékezete jegyében sorozatot indít a szerző műveiből. Országos szinten veszi ki részét a kórusmozgalom irányításából, tanítványai révén is szolgálja az énekkari kultúrát. Ezt mozdítja elő a *kottakiadás terén is. Ugyancsak fontos szerepet vállal *Kodály Zoltán emlékezetének ápolásában. Egy Szász Károllyal közösen szerkesztett *énekeskönyve kizárólag népdalokra épül.
Az Énekszó, Erdélyi Iskola, Ifjú Erdély, Néptanítók Lapja, Művelődési Útmutató — Művelődés, Igaz Szó, Korunk, Lucrări de Muzicologie, Utunk hasábjain s a ZenetudományiÍások c. kötetben közölt írásai a zenei anyanyelv, a zenepedagógia és az énekkari kultúra kérdéseivel foglalkoztak. Marosvásárhelyi diákkórusával hanglemez is készült. Énekkarának kórusművet dedikált Kodály Zoltán, neki magának Szabó Csaba.
Festményben, rajzban alakját Nagy Imre, Gy. Szabó Béla örökítette meg.
Domokos Pál Péter: A magyar népzene és énekkari művelődésünk. Hitel 1938/2. — Balogh Edgár: A dalos Nagy István vallomása. Kis Újság, Bp. 1942. — Lakatos István: Kodály-muzsika Erdélyben. Pásztortűz 1942. 545–548; uő: A kórusművek kiváló tolmácsolója. Utunk 1957/10. — Mikecs László: Kolozsvári éneklő ifjúság. Termés 1944/2. — Zoltán Aladár: A székelyföldi hangversenykörút tanulságai. Utunk 1949/23. — Méhes György: N. I. megszűnt és újjászülető kamarakórusáról. Utunk 1956/39. — Halmos György: Gondolatok Kodály-est után. Korunk 1957/5. — Szalman Loránd: Kórusmozgalmunk mestere. Igaz Szó 1957/6. — Szabó Csaba: Bartók- és Kodály-kórusok tolmácsa. Korunk 1971/7. — Deák Tamás: Ethosszá tisztult szenvedély. Igaz Szó 1977/6. — Benkő András: A 75 éves N. I. muzsikus-portréjához. Korunk 1982/7; uő: Hat évtized a zene szolgálatában. ZenetudományiÍások 1983. — Angi István: N. I. és a kórusművészet esztétikája. Korunk 1983/3. — Terényi Ede: Emlékezés N. I.-ra. Új Élet 1983/5.
(B. A.)
Nagy István (Székelyszenterzsébet, 1916. ápr. 8.) — ref. egyházi író, szerkesztő, műfordító. ~ Géza (1887) fia, ~ Géza (1914) és Abodi ~ Béla (1918) fivére. A kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett (1933), ugyanitt a Református Teológián szerzett lelkészi diplomát (1938). Bázelben folytatott tanulmányokat (1938–39). Pályáját mint segédlelkész Kolozsvárt kezdte, lelkész Kolozson (1943–62), Aranyosgyéresen (1962–71), majd Kolozsvár–Hídelvén (1971–86). Tevékeny részt vett az ifjúsági mozgalmakban, így az IKE és a cserkészmozgalom keretében. Írásait a Keleti Újság, Ifjú Erdély, Az Út, Református Szemle, Üzenet, Igehirdető c. lapok közölték. Az 1993-ban újraindított Református Család c. folyóirat felelős szerkesztője.
Önálló kötete: Hirdesd az Igét (prédikációk, Kv. 1996).
Magyarra fordította Walter Lüthi Die kommende Kirche c. művét Az eljövendő egyház címmel (Dániel próféta igehirdetése, Kv. 1940). Írói álneve: Abodi.
(S. Zs.)
Nagy Iván (Celldömölk, 1898) — *statisztika
Nagy János — *református egyházi irodalom
Nagy Jenő (Nagyszeben, 1891. dec. 15. — 1980. máj. 8. Marosvásárhely) — gyógyszerészeti szakíró. Középiskoláit szülővárosában végezte; a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett gyógyszerészeti oklevelet (1914). Az I. világháború után 1920-ban Marosvásárhelyen magánpatikát nyitott Szent György gyógyszertár néven. A 20-as évektől kezdve a Romániai Általános Gyógyszerész Egyesület erdélyi és bánsági kerületében a Maros-Torda, Kis-Küküllő, Csík, Udvarhely megyék szervezeteinek ügyvezető alelnöke. Elsőként szerkesztette Molitorisz Pállal együtt a háromnyelvű Gyógyszerészek Zsebnaptára első három évfolyamát (1921–23). A gyógyszertárak államosítása (1949) után a marosvásárhelyi CFR-patika létrehozásával bízták meg, amelyet nyugdíjazásáig (1969) vezetett. A Marosvásárhelyi Sport-Egyesület alapító tagja.
Gyógyszerészeti tevékenységéért a Szegedi Orvostudományi Egyetem arany (1964), gyémánt (1974) és vas oklevelet (1979) adományozott számára.
Tamás Miklós: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Erdélyben 1512-től 1920-ig, különös tekintettel a Barcaságra, valamint Udvarhely, Csík és Háromszék megyékre. Bp. 1990. — Tankó Attila, Péter Mihály szerk.: Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Genersich Antal Emlékkönyv. Bp.–Mv. 1994.
(P. H. M.)
Nagy Jenő (Hagymásbodon, 1912. júl. 8. — 1974. okt. 31. Debrecen) — író, könnyűipari szakíró. A marosvásárhelyi Református Kollégium elvégzése után (1928) magyar–történelem szakos diplomát szerzett Kolozsvárt az I. Ferdinánd Egyetemen (1933). Nem jutván tanári álláshoz, gyári munkás lett, majd — miután Mosonmagyaróváron elvégezte a Gazdasági Akadémiát is — üzemvezető a marosvásárhelyi tejfeldolgozó vállalatnál. A tejiparral foglalkozó szakcikkeit a Szövetkezeti Értesítő, később a budapesti Magyar Szövetkezés közölte. 1942-től gazdasági iskolai tanár Marosvásárhelyen, később Munkácson. A II. világháborúban hadifogságba esett, visszatérve Szekszárdon, Baján, Hajdúböszörményben tanít. 1964-től a debreceni Tanítóképző Intézet tanáraként kidolgozza az anyanyelvi tantárgyak metodikáját.
Szépirodalmi pályája a Gagyi Lászlóval közösen írt és megjelentetett Szegény kicsi bojtár (Mv. 1937) c. balladajátékkal kezdődött. Az Erdélyi Helikon közölte Hagymakoszorú (1942/5), Veres liliom (1942/7), Angyalok (1944/2) és Nyitott ablak (1944/4) c. novelláit és kisregényeit.
Önálló műve: Sárkányfogak között (regény Báthory Zsigmondról, Kv. 1943).
Bakó Endre: Hiányos levelesláda. Élet és Irodalom, Bp. 1980. dec. 13.
(G. D.)
Nagy Jenő (Kolozsvár, 1916. júl. 17. — 1996. szept. 12. Kolozsvár) — nyelvész, néprajzkutató. A középiskolát szülővárosa Református Kollégiumában kezdte s Pápán fejezte be (1934), a debreceni egyetemen szerzett magyar–német szakos tanári diplomát és bölcsészeti doktorátust (1938), majd a lipcsei egyetemen folytatott tanulmányokat (1939–40). Kutatói pályáját az Erdélyi Tudományos Intézetben kezdte (1940–44); a Bolyai Tudományegyetemen a német nyelv lektora, majd a néprajzi tanszéken adjunktus (1945–50). A kolozsvári Magyar Pedagógiai Iskola tanára (1950–56), a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi Intézetének tudományos kutatója, a NyIrK főmunkatársa (1956–59). 1959-ben koncepciós vádak alapján “alsó munkára” — egy külvárosi iskola adminisztrációjába — helyezték át, s kilencévi megszakítás után csak 1968-ban folytathatta szakmai munkásságát. A Pedagógiai Tudományos Intézeti munkakörében a magyar nyelv és irodalom tanterveit állította össze az Oktatásügyi Minisztérium számára. Magyar és német nyelvtankönyvek szerzője, az Erdélyi Múzeum, Művelődés, a budapesti Magyar Nyelv, Ethnographia munkatársa. Utolsó munkahelye a Babeş–Bolyai Egyetem mellett működő Társadalomtudományi Központ lélektan–pedagógiai részlege volt, ahol főkutatóként dolgozott; tárgyköre a tudásfelmérő tesztek kidolgozásának módszere és kikísérletezése. 1978-ban vonult nyugalomba.
Első nyomtatásban megjelent munkája a doktori értekezése egy kalotaszegi falu kenderfeldolgozásának szakszókincséről (1938). Nyelvészeti munkásságának tárgykörei: a népnyelvkutatás, különösképpen a nyelvatlaszmunka, valamint a szász–magyar nyelvi kölcsönhatások vizsgálata. Néprajzkutatói tevékenysége elsősorban a népi öltözet tanulmányozására irányul. Érdeklődési körének sajátos kettős-egységét Néprajz és nyelvtudomány c. alatt maga magyarázza meg a Kriterion Népismereti Dolgozatok 1983 c. gyűjteménykötetben.
Különlenyomatban is megjelent nyelvészeti tanulmányai közül kiemelkedik a kalotaszegi Magyarvalkón lejegyzett család-, gúny- és ragadványnevekről (Erdélyi Múzeum 1944), a moldvai csángó öltözet román jövevényszavairól (NyIrK 1957) s a Beszterce vidéki szász szókincs magyar elemeinek történeti rétegeiről (NyIrK 1968) szóló. Az ETI 1944-es évkönyvében (Kv. 1945) Az erdélyi szász eredet- és nyelvjáráskutatás története c. összefoglalással szerepel.
Szabó T. Attila mellett 1975 óta részt vett az *Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár kéziratának megszerkesztésében, előbb a szócikkek német nyelvi értelmezését végezte, majd Szabó T. Attila halála után Vámszer Mártával az egész munkaközösséget vezette. A szótörténeti tár jelentőségét az összehasonlító viselettörténeti kutatások szempontjából külön tanulmányban értékeli A Duna menti népek hagyományos műveltsége (Bp. 1991) c. gyűjteményes kötetben.
Ugyancsak különlenyomatban jutott szakmai nyilvánosság elé több néprajzi tanulmánya, így a magyarvalkói temetési szokásokról (Ethnographia 1942) és lakodalomról (Erdélyi Múzeum 1943), továbbá a Zilah vidéki népi téglaégetésről (Erdélyi Múzeum 1945), a székely posztóharisnya fejlődéstörténetéről (Kelemen-Emlékkönyv, Kv. 1957) szóló. Példás együttműködésben ifjabb Kós Károllyal, Szentimrei Judittal, Faragó Józseffel és Vámszer Gézával közös kötetekben tette ismertté a kászoni, a szilágysági, a kalotaszegi, a Kis-Küküllő menti és a moldvai csángó népművészetet, ezen belül e tájak népi öltözékét (1972–81). A Kriterion Nyelvészeti tanulmányok (1983) c. gyűjteményében is összehasonlító viselettörténeti tanulmánnyal szerepel.
Visszaemlékezéseit a 80 éve született Jékely Zoltánra és nagybátyjára, Áprily Lajosra a Helikon közölte folytatásokban (1993/15, 16, 17, illetve 1993/24); közzétette családja Reményik Sándorral váltott leveleit (Helikon 1990/34).
Önálló kötetei: A népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón (doktori disszertáció, Debrecen 1938); A német nyelvjáráskutatás története és mai állása (Debrecen 1940); Szempontok és munkamódszerek az erdélyi szász helynévkutatásban (Kv. 1947); A kalotaszegi magyar népi öltözet (1958); A torockói magyar népi öltözet (1958); Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok (1984).
Vita Zsigmond: A torockói népi öltözet. Utunk 1958/44. — Szabó T. Attila: A kalotaszegi népi öltözet. Utunk 1959/7; uő: A hagyományok és az elődök nyomában. Korunk 1977/10. — Gunda Béla: Zur ungarischen Volkskultur- und Religionsforschung. Finnisch- ugrische Forschungen. Helsinki 1973. 267–39. — Kósa László: Kászoni székely népművészet. Tiszatáj, Szeged 1973/5; uő: Dél-Erdély közelebbről. Honismeret, Bp. 1980/3. — Beke György: Moldvai csángó népművészet. Utunk 1981/48. — Gálffy Mózes: Egy gazdag és változatos életpálya. Művelődés 1984/5. — Murádin László: Nagy Jenő halálára. Szabadság 1996. szept. 19. — Kiss András: Nagy Jenő (1916–1996). Erdélyi Múzeum 1996/3–4. — Gazda Klára: Nagy Jenő emlékezete. Művelődés 1996/12. — Benkő Samu: Búcsú Nagy Jenőtől. Magyar Nyelv 1996/4.
(B. E.)
Nagy Jenő (Segesvár, 1917. dec. 12. — 1981. ápr. 9. Torda) — zenetanár, kórusvezető. A kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettségizett (1939), majd zenetanári oklevelet szerzett. Kozárváron kezdte tevékenységét. A II. világháborúból súlyos rokkantként, fél lábbal érkezett haza. Ádámoson tanított, majd Tordán zenetanár nyugdíjazásáig (1947–74). Az országos hírű Tordai Dalárdát vezette. Almási Gyula szövegére bányászindulót szerzett (1948), Zsuzsika és A szófogadatlan medvebocs c. szerzeményét saját szövegére írta. Zenei tárgyú cikkekkel szerepelt az Utunk, Művelődés, Falvak Dolgozó Népe, Új Élet hasábjain.
Csíky Gábor: Kiöregedett a 100 éves Tordai Kórus? Munkásélet 1973/21. — Szépréti Lilla: A tömegművelődés fórumai Tordán. Új Élet 1976/6.
(B. E.)
Nagy József (személyi adatai nem ismeretesek) — újságíró. Szatmárnémetiben több rövid ideig élő politikai és kritikai hetilap, főleg *élclapok, mint a Mozi Újság (1930), Mai Nap (1933), Keleti Riport (1934), Vigyorgó (1934) és a Derű (1939) szerkesztője és kiadója. Feltehetően ő volt az Aradon kiadott Kakas c. vicc- és riportlap társszerkesztője is 1938-ban.
(B. L.)
Nagy József, Uzoni (Brassó, 1907. jan. 10.) — református egyházi író. Középiskoláit szülővárosában végezte (1925), teológiai tanulmányait Kolozsvárt, Zürichben, Genfben folytatta. Lelkipásztori pályáját Déván kezdte (1933–39), közben Losoncon a Református Teológia professzora és a kolozsvári teológia magántanára. Balázsfalván lelkész (1939–49), egyidejűleg a dél-erdélyi református egyházkerület által létrehozott nagyenyedi Református Teológia tanára. Debrecenben megszerezte a teológiai doktorátust (1942). Nyugalomba vonulásáig a kolozsvári Protestáns Teológia professzora (1949–1970).
Tanulmányokat közölt Kálvin, Bethlen Gábor, Zwingli, Luther, Karl Barth, I. Apafi Mihály, Honterus, Veit Stoss életéről. Írásait a Református Szemle, Reformátusok Lapja, Teológiai Szemle, Evangelisches Kirchenblatt, Brassói Lapok, Igazság, Erdélyi Hírlap közölte. Szerkesztette a Brassói Diákok, Ifjú Erdély, Református Közlöny c. lapokat (1925–43).
Művei: Krisztus és az Antikrisztus Oroszországban (Kv. 1932); Kálvin és a művészetek (Kv. 1934); A dévai református templom története (Déva 1935); Amikor a fegyverek beszélnek... Prsemyslből — Szibériába (regény, Kv. 1937); Faj és vallás. A német vallási mozgalmak keresztyén kritikája (Nagyvárad é. n.); Hova tűnt a fehérarcú cár? (hadifogoly regény, Szatmárnémeti é. n.); Pengetem a lantom (versek, Kv. 1937[?]); Kálvin igehirdetése (Losonc 1939); Reformátoraink ismeretlen emberi arca (Nv. 1940); Jézus és a vakember (Karl Barth három evangéliumi elmélkedését átdolgozta, a negyediket írta Nagy József. Nagyenyed 1942); Az első naptól az utolsóig (Kv. 1986).
(S. Zs.)
Nagy József (Érmihályfalva, 1951) — *Nagy E. József
Nagy Kálmán (Felsősófalva, 1939. máj. 5. — 1971. okt. 9. Kolozsvár) — nyelvész, műfordító, tankönyvíró. Középiskoláit Kolozsvárt a Református Kollégiumban kezdte és utódiskolájában, az 1. számú Líceumban végezte (1955); a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát szerzett (1960). Nagybányán a veresvízi magyar általános iskolában tanár, “Csipegető” címmel nyelvművelő rovatot indított az Utunk hasábjain, majd e lap kritikai rovatának szerkesztője (1971). Életművének, a finn népi eposz, a Kalevala új fordításának megjelenését nem érte meg, tragikus módon önmaga vetett véget életének.
Első írását az Igazság közölte (1957). Cikkei, tanulmányai továbbá az Utunk, Jóbarát, Bányavidéki Fáklya, Korunk, Igaz Szó, Tanügyi Újság, Előre hasábjain jelentek meg. Nyelvészeti, stilisztikai értekezései hívták fel személyére a figyelmet. Az Utunk közölte fejtegetéseit az irodalmi nyelvi normákról (1970/17); hangsúly és jelző viszonyáról (1970/30–31); a beszédtechnikáról (1971/24) s a Korunk a kiejtés vizsgálatáról (1971/10). Eseményszámba ment új Kalevala-fordítása, melyből részleteket már nagybányai tanársága idején mutatott be a Korunk (1967/6), majd Kalevala földjén c. alatt — a fordító jegyzeteivel — az Irodalmi Könyvkiadó. A teljes szöveg 1972-ben látott napvilágot Baász Imre grafikáival, nemzetközi elismerést keltve.
Ez a műfordítás mind stílusában, mind értelmezésében felülmúlta a régi Barna Ferdinánd-féle (1871) és Vikár Béla-féle (1909) átültetéseket. Ebben az egyszerű és könnyed fordításban — írja Gáspár Sándor — “a különböző részek nem élősdien önállóak, rész-szépségük kalevalai fénnyel világol, a kis sugarak egységes fénye az eposzt jelenti. A különböző szövegrészek összehasonlítása fölfedte, hogy Nagy Kálmán minden fordítói és stíluseszközt alárendelve valósította meg Kalevala-elképzelését. Megszabadította az eposzt talmi díszeitől, hogy az eredeti természetes szépsége érvényesülhessen [...] megteremtette az egységes világképű, természetes Kalevalát.”
Magyarra fordította Martti Larni finn írónak A szép disznópásztorlány c. regényét is; új nyelvtankönyvekkel járult hozzá a nyelvművelés korszerűsítéséhez.
Önálló munkái: Kalevala földjén (1969); Kis magyar nyelvtankönyv (Különös tekintettel a nyelvhelyesség mindennapi kérdéseire, 1970, 1980); Olvasó- és nyelvtankönyv (a VII. osztály számára, 1971); Kalevala (Baász Imre illusztrációival, 1972. Magyarországi kiadás, Bp. 1975).
Gyula Weöres: Kalevalan uudet unkarinnokset. Klny. 1970. — Szilágyi Domokos: Uusi Kalevala. Utunk 1973/5. — Varga Domokos: Köznyelvű Kalevala. Gondolatok N. K. fordításáról. Kortárs 1973/9. — E. Fehér Pál: Az új magyar Kalevala. Népszabadság, Bp. 1973. aug. 8. Újraközli A Hét 1973/33. — Mózes Huba: Néhány szó a Kalevaláról és a magyar fordításáról. Korunk 1973/4. — Gáspár Sándor: Kalevala-fordítások. Gondolatok a könyvtárban. Korunk 1977/8. — Szilágyi Júlia: Nagy Kálmán titka. Utunk 1989/23.
(S. Zs.)
Nagy Karola (Segesvár, 1906. máj. 17. — 1933. febr. 27. Brassó) — író, újságíró. Tizenhárom gyermekes elszegényedett nemesi családjából korán Brassóba került nevelőszülőkhöz, itt a Római Katolikus Leánygimnázium és zárda növendéke. Hányatott életében volt tisztviselő, bolti elárusító is. Férjével Bukarestben és Medgyesen élt, majd visszakerült Brassóba. 1930 őszétől a Brassói Lapok, később a vállalat kiadásában megjelenő Népújság rendőrségi és törvényszéki tudósítója. Itt jelentek meg riportjai, interjúi és esszéi. Két drámáját a kolozsvári Magyar Színházban Janovics Jenő Háborús nemzedék összevont címmel 1933-ban tűzte műsorra, de a Színházi Felügyelőség az előadást nem engedélyezte. A bemutató tervbe vett napja előtt az írónő váratlanul elhunyt.
Hátrahagyott két színdarabja (A lány; A fiú), egy kisregénye (Az ismeretlen), másokkal közösen írt “kollektív regénye” (A földalatti hármak, Tamási Áron előszavával), valamint feljegyzései és naplói csak halála után kerültek a közönség elé.
Már röviddel korai halála után feltette Ligeti Ernő a kérdést: “... miért tudunk mi olyan keveset erről az erdélyi Baskircsev Máriáról, hát olyan gazdagok vagyunk, hogy teljességgel megfeledkezhetünk róla?” Az összehasonlítás az ugyancsak korán elhalt és naplóit hátrahagyó orosz festőnővel bizonyára a hasonló származásnak, a szenvedélyes nőiségnek és a társadalmi elkötelezettségnek szólt, tekintettel a szocialista irodalom kezdeteihez számítható két drámára. A szerző “a lány”, Claire élveteg és kegyetlen személyében éppen úgy a korabeli osztályellentéteket jeleníti meg, mint “a fiú” alakjában, Bandiban, a tönkrement földbirtokos diákfiúban, aki a proletárok oldalára állva kezd új életet. A drámai feszültségek szerelmi hátterét a hagyaték jegyzeteinek érzelmi szenvedélyessége magyarázza meg. Ezekből állította össze Csire Gabriella az írónő személyiségét idéző — egyelőre kéziratban rekedt — regényét (Egyedül jártam közöttetek).
Portréját Ruzicskay György festette meg.
Gyűjteményes kötetei: Itt voltam (Gaál Gábor gondozásában, Benedek Marcell előszavával. Bp. 1934); Ne nézz utánam. Egy lélek lángolása és elhamvadása (Sajtó alá rendezte és életrajzi adatokkal látta el Benamy Sándor. Bp. 1984).
Reichard Piroska: Itt voltam. N. K. könyve. Nyugat, Bp. 1935. I. 334–36. — [Ligeti Ernő]: N. K. Független Újság 1935/1. — Szemlér Ferenc: Egy postumus könyv szélére. Erdélyi Helikon 1935/2. — Benamy Sándor: A XX. században éltem. Emlékirat. Bp. 1966. 449–66; uő: Egy régi napló vallomása. A Hét 1973/33. — Csire Gabriella: N. K. (1906–1933). Könyvtári Szemle 1968/2. — (B. S.): Versek N. K. 14–17 éves korából. Vigilia 1980/4. — Rajk András: “Belehalt az életébe”. Új Tükör 1985/3. — Balogh Edgár: Ki tud Nagy Karoláról? Utunk 1986/29. — Tünemény suhant át Erdély felett. A N. K.-rejtély (emlékezések, tanulmányok, többek között Balogh Edgár, Benamy Sándor, Benedek Marcell, Csire Gabriella, Ion Gheorghe Maurer tollából). Bp. 1988.
(B. E.)
Nagy Károly (Kisborosnyó, 1868 — 1926) — *református egyházi irodalom
Nagy Károly (Kolozsvár, 1930. máj. 3.) — pedagógiai szakíró. ~ István író fia. Szülővárosában az Unitárius Kollégiumba járt, s utódiskolájában, a Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1949), majd a moszkvai Pedagógiai Intézetben szerzett pedagógia–lélektan szakos diplomát (1955). Pályáját a Bolyai Tudományegyetem pedagógiai tanszékén tanársegédként kezdte, Bukarestben a Közoktatási Minisztériumban vezértanfelügyelő (1957–59), majd újra Kolozsvárt a Babeş–Bolyai Egyetem pedagógiai tanszékén adjunktus nyugalomba vonulásáig (1995). Az RMDSZ keretében a szociáldemokrata tömörülés titkára.
Kutatási területe az erkölcsi és közösségi nevelés. A Korunkban megjelent tanulmányai közül kiemelkedik A gyermekközösség kialakulása az iskolában (1961/2); a Studia Universitatis Babeş–Bolyai közli A perspektivikus vonalak rendszere mint a közösségi tevékenységre mozgósítás belső tényezője (1961) c. munkáját. A cenzúra beavatkozásai elleni tiltakozásul 1964-től megszakította hazai publicisztikai tevékenységét. A Szovjetszkaja Pedagogika hasábjain orosz nyelven jelent meg N. E. Surkova társszerzővel közös értekezése az erkölcsi viszonyok kialakulásáról (1974/6) és a pedagógiai műveletekről (1985/9).
Az általános pedagógia kérdései c. magyar nyelvű egyetemi jegyzet (Kv. 1956, 1957) munkatársa; román nyelvű egyetemi jegyzetekben az erkölcsi nevelés irányításáról és módszereinek rendszeréről szóló fejezetek szerzője (Kv. 1975).
(S. Zs.)
Nagy Károly (Medgyes, 1937. jún. 2.) — egyházi író. Teológiai tanulmányait a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben végezte (1962), ahol lelkészi képesítést nyert. Tanulmányai kiegészítésére a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen került sor, amelynek Bölcsészettudományi Karán 1996-ban doktori címet szerzett. Református lelkész Magyarszentbenedeken (1962–63), Hagymásbodonban (1963–69), majd Búzásbesenyőn (1969-től).
Első tanulmányát a Református Szemle közölte (1976). Ezenkívül tanulmánya jelent meg a budapesti Sakkéletben (A sakkjáték eredetének felfedezése. 1992/8–9) és a Sakkszövetség 1992. nov. 20–30. között Debrecenben megrendezett nemzetközi sakkversenye Buletinjében (1992/7, angolul). Ezt követték a Ref. Szemlében A Szentírás időszámítási rendszere (1985), Izrael fiainak reális létszáma a kivonuláskor (1992) c. tanulmányai.
Doktori értekezése, Az Ószövetség időszámítási rendszere önálló kiadásban (Kv. 1998), valamint németül (Kv. 2001) jelent meg; A sakkjáték eredetének felfedezése c. munkáját (Kv. 1998) angolul is kiadta (Kv. 1999).
(D. Gy.)
Nagy Károly, Krajnik-Nagy (Gidófalva, 1947. aug. 8.) — hírlapíró. Brassóban végzett középiskolai tanulmányai után ugyanott a Steagul Roşu tehergépkocsigyár munkása. Kolozsvárt a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar–német szakos tanári diplomát nyert (1973). Pályáját a somlyóújlaki általános iskolában kezdte, 1974-től a Brassói Lapok belső munkatársa, az Előre helyi tudósítója. Jeles brassói személyekről készített interjúkat, ismertetéseket Három nyelven a Cenk alatt c. sorozatában. Az Utunk, A Hét, Művelődés, Új Élet, Astra munkatársa, verseket, novellákat fordított román és német nyelvből, főként brassói szerzőktől. 1991–95-ben Kolozsvárt a Szabadság belső munkatársa.
1995-ben Kontó címmel megindította és szerkesztette az új romániai magyar közgazdasági lapot. Írói álnevei: Palkó Zsolt, Ekés László, Német Kálmán, (őrs.).
(Sz. S.)
Nagy Katalin — *énekeskönyv; *tankönyvirodalom
Nagy Lajos (Miskolc, 1862) — *Dálnoky Lajos
Nagy Lajos (Kányád, 1884. nov. 21. — 1949. ápr. 10. Székelykeresztúr) — református egyházi író. A székelyudvarhelyi Református Kollégiumban végzett (1904); Kolozsvárt a Református Teológián szerzett lelkészi képesítést (1908), majd Jénában és Göttingában folytatta tanulmányait. Székelykeresztúron, Zsibón, Besztercén segédlelkész, 1911-től lelkész Székelykeresztúron, 1929-től esperes, egyházkerületi képviselő, missziói előadó. A Református Szemle, Az Út, Lelkipásztor, Egyházi Figyelő munkatársa, egy ideig a Harangszó c. református vallásos néplap szerkesztője (1925–32). Önálló munkája: Az udvarhelyi református egyházmegye múltja és jelene (Székelyudvarhely 1942).
(S. Zs.)
Nagy Lajos, nagybaconi (Bősháza, 1907. máj. 2.) — jogi szakíró. A kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett, az I. Ferdinánd Egyetemen jogi doktorátust szerzett. Ügyvédi irodát nyitott. Tevékeny részt vett a kolozsvári Atletikai Club (KAC) sporttevékenységében. Az 1937-es Vásárhelyi Találkozón is szerepet játszott. 1940. nov. 20-tól a bécsi döntéssel Magyarországhoz került Kolozsvár tiszti ügyésze. Munkája: A kisebbségi jogok a román jogi irodalomban (Kv. 1944).
(B. E.)
Nagy Lajos (Marosvásárhely, 1911. aug. 7. — 1986. ápr. 2. Budapest) — jogtudós, bibliográfus. Szülővárosa Református Kollégiumában érettségizett, majd az I. Ferdinánd Egyetemen jogi doktorátust szerzett (1932). Ügyvéd, majd miután Budapesten egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett, ügyész Marosvásárhelyen, később törvényszéki bíró, az ETI tudományos munkatársa. 1944-ben behívták katonának, hadifogságba esett. Hazatérve Budapesten telepedett le s a Kelet-Európai Tudományos Intézet, illetve jogutódja, az Állam- és Jogtudományi Intézet munkatársa lett.
Kolozsvári joghallgató korában bekapcsolódott a magyar főiskolás ifjúság nemzedéki munkájába, részt vett az Erdélyi Fiatalok kisebbségjogi szemináriumában, s neve felbukkant az Erdélyi Fiatalok hasábjain. 1937-ben szerepet vállalt a demokratikus összefogást szorgalmazó *Vásárhelyi Találkozó megszervezésében. Kutatói pályáját az Erdélyi Tudományos Intézetben kezdte, itt jelent meg A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában (1944) c. műve, melyben elsődleges forrásokra hivatkozva áttekintette a két világháború közti román kisebbségi jogot. (Újrakiadása: Székelyudvarhely 1994.)
1948 után tudományos tevékenysége a büntetőjogi eljárás kérdéseire irányult. A budapesti Állam- és Jogtudományi Intézet munkatársaként ő irányította a Magyar jogi bibliográfia (1825–1945) gyűjtőmunkálatait, az ő szerkesztésében jelent meg a Bibliography of Hungarian Legal Literature (Bp. 1966), az ő közreműködésével készült el az Állam- és jogtudományi bibliográfia (1956–86, Veredy Katalinnal), valamint a Magyar állam- és jogelméleti bibliográfia (1950–80, Pap Ignáccal, Szeged 1980).
A büntetőjogi eljárás kérdésköre kapcsán közölt munkái: Fellebbezés a büntetőperben (Bp. 1966);Íélet a büntetőperben. A büntetőbírói döntési tevékenység problémái (Bp. 1974).
Szabó András: Előszó N. L. A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában c. munkája reprint kiadásához. Székelyudvarhely 1994. Múzeumi Füzetek, 9.
(N. Gy.)
Nagy Lajos (Erdőd, 1921. dec. 23. — 1982. júl. 13. Kolozsvár) — geológiai szakíró. Nagy-károlyban érettségizett (1940), a debreceni egyetem természettudományi karán végzett geológia szakon (1944); tanári diplomáját a kolozsvári magyar egyetemen szerezte; Debrecenben védte meg doktori értekezését Erdőd vidéke földrajzából (1945). Pályáját Nagykárolyban kezdte mint a Piarista Gimnázium (1944–48), majd a Pedagógiai Líceum tanára, ill. igazgatója (1948–50). Egyetemi tevékenységét a Bolyai Tudományegyetemen adjunktusként kezdte (1951), előadó tanár a Földtan–Földrajzi Kar földtan–ásványtani tanszékén. Egy ideig (1952–53) tanügyminisztériumi osztályigazgató Bukarestben; visszatérve a Bolyai Tudományegyetemre, a Földrajz–Földtan Kar dékánja, majd prodékánja, e tisztségét megtartja 1959 után, az egyesített Babeş–Bolyai Egyetemen is.
Fő kutatási területe az Erdélyi-medence keleti részén levő Sóvidék volt, de foglalkozott a Hargita keleti oldalának vulkáni képződményeivel is. Első munkája Az erdélyi diapir-öv Sajó és Nyárád közötti részének sztratigráfiai és tektonikai viszonyai címmel jelent meg (Kv. 1956). A két egyetem közös közleménysorozatában a Szovátától északra elterülő vidék geológiájával foglalkozik (Studia Universitatum Babeş et Bolyai, 1957). A Román Geológiai Társaság munkatársaként végzett vizsgálati eredményei és szakszerűen kidolgozott geológiai térképei a társaság kézirattárában maradtak. A romániai földtani kutatásokról s a földtani térképezés fejlődéséről a Korunkban számol be (1958/4).
Főmunkája: A Román Népköztársaság földtana I–II. (egyetemi jegyzet, Kv. 1958); ennek rövidített változata a Tudományos Könyvkiadónál önálló kötetben is megjelent (1960).
(T. J.)
Nagy Lajos (Nagyernye, 1933) — orvosi szakirodalom
Nagy László (Kolozsvár, 1894) — *Sütő Nagy László
Nagy László, B. Nagy László — *László Dezső álneve
Nagy László (Székelyudvarhely, 1926. márc. 28. — 1998. aug. 25. Kolozsvár) — református egyházi író, szerkesztő. A középiskolát szülővárosában végezte a Római Katolikus Főgimnáziumban (1946). A kolozsvári Református Teológia és azzal párhuzamosan a Bolyai Tudományegyetem magyar–filozófia szakos hallgatója (1946–50). Helyettes lelkész Tordoson, segédlelkész Brassóban, Tordán, lelkipásztor Haranglábon, Csáváson, 1974-től a kolozsvári Protestáns Teológia főkönyvtárosa. Tanulmányokat folytatott Genfben (1978–79); a lelkészek számára kiadott Igehirdető (1990–), az Erdélyi Református Egyházkerületi Értesítő (1994–) felelős szerkesztője; a *Református Szemlének 1990-től 1997-ig, az *Üzenetnek 1996-ban főszerkesztője; az egyházkerületi vallástanárképző (később a Babeş–Bolyai Egyetem Református Hittudományi Fakultása) dogmatika- és etikatanára, a Hang és Visszhang c. internetes újság elindítója, a Szemle-Füzetek c. sorozat (1990–) szerkesztője.
Első írását A lélek gyümölcse c. alatt a Református Szemle közölte (1953), e lap állandó munkatársa, 1990-től főszerkesztője. Csiha Kálmánnal közösen megalapították az Igehirdető c. folyóiratot. Tudományos teológiai füzetsorozat szerkesztője, hittankönyvek szerzője. Lefordította Eduard Thurneysen, Walter Lüthi, Oscar Culmann, François Bovon teológiai munkáit.
Önálló munkái: Pál apostol kapcsolatai levelei protokolljában (Kv. 1991); Szenczi Molnár Albert. A kutatás új útjai (Kv. 1993); Református templomi imádságoskönyv (társszerzésben, Kv. 1994); Madách Imre Az ember tragédiája c. színművének theologiai vizsgálata (Kv. 1994); Tanulmányok a csávási református egyházközség történetéből (Kv. 1995); “Fiaim, csak énekeljetek”. Csávási emlékkönyv (Kv. 1995); “Tiszteld atyádat...” (tanulmányok, Kv. 1995); “és vidámítsd meg az én szívemet” (anekdoták, életképek, Kv. 1996); Károli Gáspár bibliafordító élete és kora (Nagyvárad 1996).
“... akár élek, akár halok...” (Nekrológ, Üzenet 1998/18. szept. 15.)
(S. Zs.)
Nagy László (Kolozsvár, 1932. máj. 17. — 1998. febr. 22. Sepsiszentgyörgy) — Középiskoláit Kolozsváron végezte (1951), orvosi diplomát a marosvásárhelyi OGYI-ben szerzett (1959); 1981-től az orvostudományok doktora. 
1958–60 között az OGYI belgyógyászati klinikáján segédorvos, 1960–61-ben a kolozsvári Orvosi Egyetem klinikáján alorvos. 1961-től a sepsiszentgyörgyi Megyei Kórházban az altató és intenzív terápiás osztály alorvosa, 1964-től szakorvosa, 1979-től vezető főorvosa. 1990-től szerkesztőbizottsági tagja a Revista Română de Anestezie şi Terapie Intensivă c. szakfolyóiratnak. A román Aneszteziológiai Szövetség (1990), az EME Orvostudományi Szakosztályának tagja (1991) volt.
Első szaktanulmányait a Viaţa Medicală (1967/7) és a Farmacia (1968/3) közölte; A subclavia-katéterezéssel szerzett tapasztalataink c. tanulmányát a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Kongresszusának Nyíregyházán megjelent kiadványában (1982), Akut keringési elégtelenségek septicus shockban c. közleményét ugyane társaság Szegeden tartott Kongresszusának kiadványában (1992) közölték. Jelentek meg szaktanulmányai a Revista de Farmacie, Revista de Chirurgie, Farmacia, Revista Română de Anestezie şi Terapie Intensivă c. hazai szakfolyóiratokban is, számuk meghaladja a 30-at.
Die unzut–lichkeit der Corticoide c. előadását a Bécsben tartott VII. Európai Aneszteziológiai Kongresszus kiadványa (1986), The possibilities of tratament septic shoc c. előadását a IV. Nemzetközi Endotoxin Konferencia kiadványa (Amszterdam, 1993) ismertette.
Kiadatlanul maradtak vizsgálati eredményei az utóbbi 30 évben Kovászna megyében előfordult gombamérgezésekről, valamint az akut és krónikus veseelégtelenség kezelési lehetőségeiről.
(D. Gy.)
Nagy László (Gencs, 1936. aug. 22.) — néprajzi szakíró, helytörténész. Középiskoláit Nagykárolyban végezte (1953), majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári képesítést földrajz–geológiából (1958). Tanári pályáját a mezőpetri általános iskolában kezdte (1958–60); majd nyugdíjazásáig (1990) Nagykárolyban volt ugyancsak általános iskolai tanár.
Első írása a Szatmár megyei földrengésekről a Szatmári Hírlapban jelent meg (1984/29); később néprajzi és helytörténeti cikkeket közölt a Nagykároly és Vidéke, a Szatmári Friss Újság, valamint az orosházi A Hónap hasábjain. Szaktanulmányai, jelentősebb cikkei: Adalékok a nagykárolyi és környékbeli falvak kovácsmesterségéhez (Szabolcs-Szatmári Szemle 1991/3. 316–324), A nagykárolyi szőlőskertről és szüreti szokásokról (Néprajzi Látóhatár 1993/3. 110–117), A nagykárolyi piaristák munkásságáról (Nagykároly és Vidéke 1999/6–11). Közleménysorozatban írta meg a nagykárolyi Kossuth-szobor történetét (Nagykároly és Vidéke 1998. jan. 28-tól), Kismajtény múltját (Szatmári Friss Újság 1999. ápr. 17.); leírást adott a hadadi Wesselényi-kastélyról (A Hónap 1992/11).
Önálló kötete: Károlyi Gáspár kora, élete és munkássága (Nagyvárad 1996).
Kéziratban kiadásra váró munkái: A nagykárolyi ref. egyház története; Nagykároly — egy partiumi kisváros a magyar szellemi életben; Nagykároly növényvilága.
(D. Gy.)
Nagy László Mihály (Kézdivásárhely, 1957. júl. 30.) — újságíró, elbeszélő. Középiskoláit a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban (1975) végezte, főiskolai diplomát a bukaresti Ştefan Gheorghiu Akadémia újságírói szakán szerzett (1985). 1985-től a Megyei Tükör szerkesztőségének belső munkatársa; az 1989 decemberében indult Háromszék szerkesztő kollektívájának tagja. 1992-ben a csíkszeredai székhelyű Novos Kiadóhoz kerül s az általa kiadott Ifi Fórum szerkesztőségében dolgozik, közben az Új Sport sepsiszentgyörgyi szerkesz-tője. Ugyanakkor tagja az Ötödik Kerék c., sepsiszentgyörgyi szatirikus lap szerkesztő-bizottságának is. 1995-től Marosvásárhelyen középiskolai tanár; a Tabu Magazin (1994–96) szerkesztője, az Építészeti Iskolaközpont Ergo Comun c. iskolai lapjának főszerkesztője (1997).
Első írásai a Bolyai Farkas Líceum diáklapjában, a Tentamenben jelentek meg 1972-ben; ennek 1973-ban diákfőszerkesztője is. Novelláját közölte a fiatal prózaírók Ajtók c. antológiája (1986), a Gyöngyök gyöngye c. gyűjtemény (Mv. 1995); cikkeit az Ifjúmunkás, A Hét, Művelődés, Új Élet, Falvak Dolgozó Népe, a nagyváradi Fáklya Múzsa c. melléklete, ill. 1989 után az általa jegyzett lapok mellett a Népújság, az Erdélyi Futár, a Magyar Hírlap és a Veszprémi Napló is.
Álnevei: Kézdi Mihály, Nalám.
(D. Gy.) 
Nagy Levente (Meggyesfalva, 1939) — *gyógyszerészeti szakirodalom
Nagy Mária — *J. Nagy Mária
Nagy Márton (Nagyvárad, 1860. aug. 29. — 1941. aug. 15. Nagyvárad) — író, szerkesztő, publicista. Középiskolai tanulmányait Szatmárnémetiben, Pécsett, Késmárkon és Máramarosszigeten folytatta. A nagyváradi Jogakadémia elvégeztével Bihar megye szolgálatába lépett. 1883-tól Berettyóújfalun szolgabíró, 1889-től Nagyszalontán főszolgabíró nyugdíjazásáig (1902). A Szalontai Lapok munkatársa, a Rendeleti Közlöny szerkesztője, közigazgatási szakmunkák szerzője, több nagyváradi napilap munkatársa. A Szigligeti Társaság tagja. Emlékezései a régi Bihar-ország életéről és személyiségeiről ma már forrásértékűek. Ilyen jellegű munkái: Régi idők, régi emberek (Nv. 1925); Régi nevek, régi regék (Nv. 1927); Patikás Gyurka mókái (Nv. 1929). Írói álneve: B. Endrődy Károly.
R. B. M. [R. Berde Mária]: Régi idők, régi emberek. N. M. könyve. Ellenzék, 1926. jan. 10. — Dr. Kiss Ernő: Régi idők, régi emberek. Pásztortűz 1926/6. — Tabéry Géza: N. M. új könyve a régiekről. Nagyvárad 1927. szept. 11. — N. M. új könyvet ad ki [Patikás Gyurka mókái]. Nagyvárad 1929. ápr. 4.
(T. E.)
Nagy Miklós (Torda, 1913. máj. 3. — 1988. ápr. 29. Kolozsvár) — mezőgazdasági szakíró, szerkesztő. Szülővárosában román középiskolát végzett (1930), a kolozsvári Mezőgazdasági Intézetben agrármérnöki oklevelet (1935) és állattenyésztő mérnöki szakképesítést (1936) szerzett. Pályáját helyettes tanárként a csombordi Gazdasági Iskolában kezdte; tanított Székelykeresztúron és a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanítóképzőjében. Közben az EGE támogatásával hathónapos tanulmányutat tehetett Dániába, Németországba és Svédországba, ahol a népfőiskolai és mezőgazdasági szaktanácsadó intézményrendszerrel, a kisegítő agrárszövetkezeti hálózattal és az akkor legkorszerűbb növénytermesztési és állattenyésztési eljárásokkal ismerkedhetett meg. Ez a tanulmányút tette lehetővé, hogy részt vegyen az 1937-es tejgazdasági világkongresszuson Berlinben. Az EGE — 1939-től EMGE — titkára lett, az állattenyésztési ügyosztály vezetője. A Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán védi meg az erdélyi szarvasmarhatenyésztésről írt doktori dolgozatát (1946). Kinevezik ugyan a kolozsvári Mezőgazdasági Intézet magyar tagozatának előadó tanárává, de EMGE-beli múltjára hivatkozva hamar megfosztják állásától. Szakközépiskolákban tanít (1949–62). A mezőgazdaság szövetkezetesítése időszakában Széken (1962–64), majd Györgyfalván (1964–69) termelőszövetkezeti agrármérnök. Felkészültségéhez méltóbb munkakörbe csak 1969-ben kerül: a Falvak Dolgozó Népe mezőgazdasági rovatát vezeti, a Mezőgazdasági Útmutató c. mellékletet szerkeszti nyugdíjazásáig (1974).
Első szakmai írása az Erdélyi Gazdában jelent meg (1937), ennek a lapnak főmunkatársa lesz (1937–48). Szakcikkeit közli a Korunk, Művelődés, Előre, Igazság is. Pályájának kilencéves EMGE-korszaka tette nevét Erdély-szerte ismertté, amikor is a téli tanfolyamok szervezésével, a mezőgazdasági szakírás művelésével és különböző gazdasági akciók lebonyolításával fejtett ki közhasznú tevékenységet. A rétek és legelők gondozása, szakaszos kihasználása, a célszerű takarmánytermesztés, konzerválás, tárolás, új takarmánynövények termesztése, a silókukorica bevezetése, silóépítések lebonyolítása, az állványos szénaszárítás, legelő-mintagazdaságok létrehozása, új típusú gazdasági épületek tervrajzainak elkészítése, magas hozamú tenyészállatok beszerzése és terjesztése, kiosztása, tenyésztő társulások létrehozása, a szakszerű tenyészállat-kiválogatás és törzskönyvezés bevezetése tartozott hatáskörébe. Szóban és írásban egyaránt vallotta, hogy a haladás záloga a túllátás a falun és a megyén, a párbeszéd a más körülmények közt, más szemlélettel, más felfogásban dolgozókkal, a nagyvilággal.
Több mint fél századot átfogó szakírói pályájának eredménye 15 önálló és társszerzőkkel írt kötet, harminc-valahány szakkönyv fordítása és félezret jóval meghaladó tanulmány, szakcikk és tudománynépszerűsítő írás. Az EMGE centenáriumára megjelent Erdély mezőgazdasága c. tanulmánykötetben (1944) ő írja a szarvasmarha- és bivalytenyésztésről szóló fejezetet. A Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi Intézete kiadásában megjelent gyűjteményes kötetben elsőnek dolgozta fel az 1945-ös román agrárreform erdélyi vonatkozásait (1946). A Józsa Béla Athenaeum Hasznos Könyvtár-sorozata az ő baromfitenyésztési kézikönyvével indul (1947). A Pap Istvánnal közösen írt, több kiadást megért művei, A háziállatok takarmányozása (1956) és Bivalytenyésztés (1957) ma is alapvető forrásmunkák.
Életpályájának csúcsteljesítménye a világ mezőgazdaságára kitekintő könyvtípus megteremtése. Ki nem térve a mindennapos erdélyi valóság kérdései elől, azokat olyan korszakban helyezi világ-összefüggésekbe, amikor az ország mezőgazdaságpolitikájában éppen a világgazdaságban zajló folyamatok tudomásulvétele hiányzott. Bár sokáig nem járhatott külföldre, s nem dolgozhatott a tudományos ismeretszerzést elősegítő munkaközösségben, a Pillantás a világ mezőgazdaságára (1975) és az Állattenyésztés a nagyvilágban (1978) mégis a tudományos igényességnek eleget tevő sikerkönyv lett. Nyugalomba vonulása után is a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon és a Kriterion Kiskalauz-sorozatának egyik szerkesztője. Az erdélyi mezőgazdálkodás történetének megírását tervezte, s megkezdett egy Mezőgazdasági Lexikont is, amelynek folytatása a következő nemzedékre maradt.
Mint szakfordító 22 román állattenyésztési, állategészségügyi, takarmányelőkészítő, tejtermelő, a mesterséges beondózásról szóló, zöldség- és gyümölcstermesztő, gyógynövény-ismertető szakmunkát ültetett át magyar nyelvre.
Munkái: Baromfitenyésztés a kisgazdaságban (Kv. 1947); Az édescirok termesztése és feldolgozása (Kv. 1948); Állattenyésztésünk átalakítása (1949); A tejtermelés fokozása helyes fejéssel (névtelenül, 1952); A háziállatok takarmányozása (társszerző Pap István, 1956. Átdolgozva 2. kiadás, 1961); Tej és tejtermékek feldolgozása, vegytana és egyszerűbb vizsgálatai (társszerző Rajhona János, 1956); Bivalytenyésztés (társszerző Pap István, 1957); Silónövények termesztése, silózás (névtelenül, társszerzőkkel, 1959); A tej kezelése a kollektív gazdaságokban (1963); Dombvidéki termelőszövetkezetek üzemági egyensúlya (1970); Pillantás a világ mezőgazdaságára (1975); Állattenyésztés a nagyvilágban (1978); Háziállataink egészségvédelme (Nagy Bélával és Szabó Ferenccel, 1981).
Álneve: Balogh Miklós, betűjegyei N. M.; dr. N. M.; y-s.
Herédi Gusztáv: Mit jelez az Útmutató? Korunk 1972/4. — Ferencz S. István: Könyv és kenyér. A Hét 1975/34. — Szabó Attila: N. M. Természettudományos arcképcsarnok. Művelődés 1981/4. — Jakab Zsigmond: Állategészségügyi szakkönyv. Korunk 1982/6. — Cseke Péter: Akit igazolt az idő. Falvak Dolgozó Népe 1983/20. Újraközölve bővebben: Hazatérő szavak. 1985. 78–83. — Beke György: Mindig a szakma s az emberek mellett. A Hét 1983/33. — Pap István: A kiművelt fő felelőssége. Háttérrajz N. M. EMGE-főtitkár portréjához. Korunk 1991/6.
(Cs. P.)
Nagy Miklós Kund (Nagyenyed, 1943. dec. 6.) — újságíró, szerkesztő, műfordító. Szülővárosában a Bethlen Kollégiumban érettségizett (1961), a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán román–magyar szakos tanári oklevelet szerzett (1965). Tanár Szentgericén (1965–68), majd riporter, művelődési osztályvezető a marosvásárhelyi rádió magyar adásánál (1968–85), annak megszüntetése után könyvtáros a Maros megyei Könyvtárban (1985), szerkesztő a Vörös Zászlónál 1989-ig. Közben a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar–francia szakos diplomát is szerzett (1973). Az 1990-ben újraindított marosvásárhelyi rádió, a felújított KZST alapító tagja; ugyancsak 1990-től a marosvásárhelyi *Népújság belső munkatársa, 1991 decemberétől főszerkesztőhelyettese; a Videoklip Stúdió riportere, dokumentumfilmese; 1994-ben szerkeszti a II. marosvásárhelyi rövidfilmfesztivál Alternativa c. háromnyelvű alkalmi lapját.
Szerkesztette a marosvásárhelyi adó irodalmi–művészeti naplóját; népszerű Megy a magnó vándorútra c. sorozatának interjúi közül kiemelkedik a Horváth Imrével, Szemlér Ferenccel, Sütő Andrással, a képzőművészek közül Fülöp Antal Andorral, Gy. Szabó Bélával való párbeszéd. Rádiójelenetek, hangjátékok, humoreszkek szerzője, a Népújság Múzsa c. mellékletének szerkesztője. Cikkeit közölte az Igaz Szó, Új Élet, 1990-től az RMSZ, Művelődés, Kelet – Nyugat, a budapesti Magyar Nemzet, Respublika, a chicagói Szivárvány. Fordított Ion Băieşu, Ionel Hristea, Cristian Munteanu munkáiból. 1994-ben Népújság Nívódíjat kapott.
Államvizsgadolgozata: Irodalom a marosvásárhelyi rádióban (Kv. 1973); a Püski Sándor Kiadónál megjelent Fehér könyv (Az 1990. március 19. és 20-i események Marosvásárhelyen, Bp. 1991) társszerzője; a Hunyadi László plakettjeivel illusztrált Helikoni arcképcsarnok (I–II. Mv. 1997) emlékkönyv köteteinek szerkesztője és bevezető szövegének írója.
Betűjegyei: NMK, (nk.).
(S. Zs.)
Nagy Olga (Nagyernye, 1921. jan. 2.) — folklorista, néprajzi író, regényíró, ifjúsági író. ~ Ödön testvére, Krizsovánszky László felesége, Krizsovánszky Szidónia színművésznő anyja. Középiskoláit Marosvásárhelyen végezte (1939). A kolozsvári Református Teológián egy évet hallgatott, majd tanítóképző tanfolyamon szerzett diplomát (1944). Kisiklódon volt tanító (1940–44), Széken helyettes tanár (1945–51), közben a Bolyai Tudományegyetemen elvégezte a magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakot (1948). Az Utunk (1952–53), a Dolgozó Nő belső munkatársa (1953–58). A Román Tudományos Akadémia, majd 1958–73 között, nyugdíjazásáig a kolozsvári folklórintézet kutatója, főkutatója. A hiteles népmese esztétikája c. dolgozatával megszerzi a doktorátust (1978). A RománÍószövetség, 1990-től a Kriza János Néprajzi Társaság tagja, a budapesti Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja.
Első írása Makkai Endre és Nagy Ödön Adatok a téli néphagyományok gyűjtéséhez c. kötetében jelent meg (1939). Közölt az Utunk, Korunk, Művelődés, NyIrK, Napsugár, Dolgozó Nő, Revista de Etnografie şi Folclor, a magyarországi Tiszatáj, Valóság, ÚjÍás és számos más folyóirat hasábjain. Írói pályája mesekötetek szerkesztésével, ifjúsági regényekkel indult az 50-es években. A népmesei szemlélet alkalmazása, a szülőként gyűjtött élményanyag feldolgozása tette üdévé írásait, a korabeli kritika azonban elmarasztalta engedékenységét az “öncélú folklór csábításaival” szemben, s az akkor előírt nevelési eszmények pártos hűségének mellőzését vetette szemére. Tudományos pályája modellszerűen ívelt a hagyományfeltárástól a kulturális értelmezésig. Terepismerete, a népi kultúrával való állandó, közvetlen viszonya megőrizte őt a terméketlen áltudományoskodástól.
Gunda Béla tanítványaként vált folklórgyűjtővé. Jelentős a szövegfeltáráshoz való hozzájárulása. Harminc éven át mintegy 3000 epikus népi szöveget rögzített és tett közzé. Amikor Európa legnagyobb részén a mese idejét múlt műfajjá vált, ő az archaikusnak minősülő erdélyi néprajzi tájegységekben, élő mesék alapján, a mesélés törvényszerűségeit, a funkcionális mese sajátosságait vizsgálhatta. Az Ortutay Gyula kezdeményezte egyéniségkutatás csapásán haladva elemezte három mesemondó (Jakab István, Dávid Gyula, Cifra János) egyéni repertoárjának szerveződését, a mesemondói szerep jellemzőit. Ezek az elemzései mind az összehasonlító szöveg-, mind az összefüggés-vizsgálatok a mese és a világkép, az életforma kapcsolatát feltárták. A Hősök, csalókák, ördögök c. könyvében a mesei hőskép változását követve ragadja meg a műfaj “identitásváltását”: azt a folyamatot, amelyben az időbeli egymásutániság síkján a mitikus hőst a mágikus erejű ember, ezt meg a törvényeket kijátszó, leleményes kópé váltja fel. A táltos törvénye c. könyvében a mesei világ megteremtésének művészi eszközeit (jelkép, az ismétlődés, epikum, szerkezeti összetétel) elemzi. A mese műfajával kapcsolatos legfontosabb következtetése a mesedialektusokra vonatkozik: a mese szerinte koronként és közösségenként eltérő szereppel rendelkezett, hol a világ, a hagyomány változatlan átadását, hol a szórakoztatást szolgálta.
Ez a funkció az, ami megköveteli a mese tartalmának, stílusának állandóságát vagy alakítását, ahogy azt Archaikus világkép és mesehagyományozás c. tanulmányában (Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen 1974) kifejti. Ez a gondolat tér vissza kéziratban levő Alkotás és befogadás c. tanulmánykötetében. A kultúra osztatlansága mellett érvel a Táltos és Pegazus c. könyve írásaiban, gazdagon példázva irodalom és mese közös (archetipikus, mítoszi) gyökereit, ezek állandó egymásrahatását.
A román és cigány közösségekben végzett gyűjtései lehetővé tették számára összehasonlító elemzések elvégzését. Az ilyen tanulmányok közül kiemelkedő a Barangolásaim varázslatos tájban c. kötete.
Úttörő kezdeményezésnek, szemléletváltásnak bizonyult a mese racionalizálódásának, a népi epika műfajrendszerében bekövetkezett átstrukturálódásának a vizsgálata. Több tanulmányában foglalkozik a komikum és a reális élmények mesébe való beáramlásával. Az elsők között figyelt fel arra, hogy a népi epika szerepe ugyan változatlan marad, a mese viszont tartalmi-formai meghatározottságai folytán teret veszít a megváltozott világot és világfelfogást közvetlenebbül lereagáló igaztörténettel szemben. Három kötetet tesz közzé ilyen jellegű gyűjtéseiből, ezek: a Paraszt dekameron c. válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből, az Újabb paraszt dekameron a szerelemről és a házasságról s az Asszonyok könyve c. népi elbeszéléskötet.
Gondozásában jelent meg Győri Klára Kiszáradt az én örömem zöld fája és Kocsis Rózsi Megszépült szegénység c. önéletírása.
Az epika vizsgálata vezette el a társadalomrajzi kutatásokhoz. Közel húsz évig kéziratban állt a 80-as évek elején társszerzőkkel készített Havad tegnap és ma c. falumonográfiája, megjelent viszont két kötete is a paraszti értékrendről, mentalitásról és magatartásról, ezek közül az első, A törvény szorításában falumodellek formájában írja le a hagyományban érvényesülő értékrend sokszínűségét, a Világgá futó szavak pedig interjúkban vall minderről. A népi vallásosságról, a haláltudatról, a szerelemről és a házasságról írott tanulmányai tágítják az életmű és az értelmezett népi kultúra határait.
A Korunk hasábjain megjelent szakcikkei közül kiemelkedik a néprajz örökletes előítéleteiről (1989/6) és a néprajzkutatás interdiszciplináris vizsgálatáról szóló (1989/9), valamint az utakat, esélyeket latolgató Merre tart a falu? (1991/6).
Szépirodalmi munkái: A vidámság madara (mesék, 1954); Az üveghegyi rózsa (mesék, 1956); A vén pákász meséi (1959); Lányok a bentlakásban (regény, 1960); Szidi (regény, Kv. 1962); A kopasz király (mesék, 1963); Vadvizek (regény, 1965); Madár kék mezőben (regény, 1968); Mesék a Napkirály és Földtündére fiairól (1974); A vasfogú farkas (mesék, 1987); Csodaszerszámok (mesék, 1991); Gyónás (Bp. 1991); Az aranyhajú és az elátkozott madarak (mesék, Sepsiszentgyörgy 1995); Egyszer volt, hol nem volt (népmesék, uo. 1998).
Néprajzi munkái: Előbb a tánc, azután a lakoma (Mezőségi népmesék. 1955); A három táltos varjú (Mezőségi népmesék. 1958); Lüdérc sógor (Erdélyi magyar népmesék. 1969); A nap húga meg a pakulár (Maros-menti, kalotaszegi és mezőségi népmesék. 1973); Hősök, csalókák, ördögök (Esszé a népmeséről. 1974); A mesemondó Jakab István (Vöő Gabriellával, 1974); A szegény ember táltos tehene (Mérai népmesék. Kv. 1975); Széki népmesék (1976); Paraszt dekameron (Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből. Bp. 1977); A táltos törvénye (Népmese és esztétikum. 1978); Zöldmezőszárnya (Marosszentkirályi cigány népmesék. Bp. 1978); Újabb paraszt dekameron (A szerelemről és a barátságról. Bp. 1983); Asszonyok könyve (népi elbeszélések, Bp. 1988); A havasi sátoros (Dávid Gyula meséi. Bp. 1989); A törvény szorításában (Paraszti értékrend és magatartásformák. Bp. 1989); Világgá futó szavak (Havadi beszélgetések. Bp. 1990); Cifra János meséi (Bp. 1991); Táltos és Pegazus (Bp. 1993); Barangolásaim varázslatos tájban (Cigány barátaim között. Székelyudvarhely, 1994); Népi változatok szerelemre és házasságra (esszé, Székelyudvarhely, 1994); Pályakép fénnyel és árnyékkal (Egy néprajzos emlékei. Székelyudvarhely, 1995); Hamupipőke igazsága, avagy mit tanulhattok a meséből (uo. 1998). Egy barátság története címmel (Székelyudvarhely 1998) közzétette Féja Géza hozzá írt leveleit.
Székely Erzsébet: N. O.: Vidámság madara. Utunk 1955/34. — Kovács Ágnes: Két mesekönyv. Ethnographia 1956/1–2. — Antal Péter: Lányok a bentlakásban. Utunk 1960/45. — Berde Zoltán: Lányok a bentlakásban. Igaz Szó 1961/3. — Kormos Gyula: Irodalom és jószolgálat. Utunk 1963/43. — Mózes Huba: Életszerű olvasmányosság — majdnem regény. Utunk 1964/3. — Szőcs István: Valami furcsa, valami különös. Igaz Szó 1968/10. — Vöő Gabriella: A Lüdérc sógor tanulságai. Utunk 1970/8; uő: ... és a mesehős. A Hét 1973/27. — Féja Géza: A folklór nevében. Közli Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 458–70. — Salamon Anikó: Esszé a népmeséről. Utunk 1974/30. — Ráduly János: Széki népmesék. Igaz Szó 1976/8. — Cseres Tibor: Asszonyélet a Mezőségen. Élet és Irodalom, Bp. 1976. máj. 8. — Vöő Gabriella: Székely népmesék az olvasó kezében. Művelődés 1977/3. — Olosz Katalin: Mérai mesemondók. Utunk 1977/26. — Tamás Gáspár: Karnyújtásnyira az emberi emancipáció. Tiszatáj, Szeged 1977/6. — Cs. Gyímesi Éva: Elméletté szűrt tapasztalat. Utunk 1979/6. — Szabó Zoltán: N. O.: A táltos törvénye. NyIrK 1980/2. — Kósa Szánthó Vilma: N. O. köszöntése. Művelődés 1981/1. — Rostás Zoltán: A kutató, a valóság és az utánpótlás. A Hét 1981. jan. 16.; uő: A mese — komoly üzenet. A Hét 1982/47. — Ónody Éva: “A mese az eltiportak költészete” (Interjú N. O.-val). Új Tükör 1984/17. — Csomortáni Magda: Az élő szó dicsérete. Székely útkereső 1991/3. — Olosz Katalin: Cifra János meséi. A KJNT Értesítője 1992/1–2. — Keszeg Vilmos: N. O.: Táltos és Pegazus. Korunk 1994/10.
(K. V.)
Nagy Ottó, mindszenti (Zilah, 1903. nov. 23. — 1946. febr. 17. Zilah) — egyházi író, nyelvtörténész. Középiskoláit szülővárosában, a Wesselényi Kollégiumban végezte (1922). Egy évet tanult a budapesti műegyetemen, majd a kolozsvári Református Teológián lelkészi képesítést szerzett (1925), kiegészítve tanulmányait Bázelben és Zürichben. Itt tanítványa Karl Barthnak, akinek tanulmányait magyarra fordította. 1926-ban a kolozsvári teológia szeniora és az IKE utazó titkára. Fogarason, Maksán segédlelkész, 1930-tól Zilahon egykori iskolájában vallástanár.
Első írását a Református Szemle közölte Krisztus szenvedő szolgái c. alatt a gályarabok megszabadulásának 250. évfordulója alkalmából (1926). Jelentős szerepe volt *Gyarmathi Sámuel emlékezete felújításában. “Ő, Zilah szülötte — írja elismeréssel Szabó T. Attila —, a zilahi kollégium neveltje ezzel a szerényen csak »útegyengetés«-nek szánt munkával a város egyik legkiemelkedőbb személyiségének és a kollégium legnagyobb tanárának állított méltó emléket...”, példaként emelve ki, hogy a Gyarmathi-életrajz szerzője ahhoz a környezethez tért vissza, amelybe beleszületett.
Önálló munkái: A református kollégium hivatása. Székfoglaló értekezés (Zilah 1932); Van reménységünk. A halottak feltámadásáról (Kv. 1933); Hiszek a Szentháromság-egy Istenben (Torda 1938); Szent hitünk (Valláskönyv a középiskolák VII. osztálya számára. Kv. 1939); Isten igéje (Kv. 1941); Gyarmathi Sámuel élete és munkássága (ETF 182, Kv. 1944).
Szabó T. Attila: M. N. O. Közli Nyelv és múlt, 1972. 510–12. Arcképpel.
(B. E.)
Nagy Ödön (Sajóudvarhely, 1914. máj. 31. — 1995. szept. 1. Mezőfele) — néprajzi író. ~ Olga testvére. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1932); a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen magyar–latin–szociológia szakon tanult két évig, majd a Református Teológián lelkészi képesítést szerzett (1937). Budapesten Györffy István irányításával néprajzi tanulmányokat folytatott (1937–38). Kissármáson szórványgondozó segédlelkész, Mezőköbölkúton, Hariban, Istvánházán, Szolokmán lelkész, majd Havadon nyugalomba vonulásáig (1940–81).
Kutatási területe az egyházi ünnepekhez fűződő népszokások, falusi hagyományok gyűjtése. Szaktanulmányait a budapesti Ethnographia, Erdélyi Múzeum, Ifjú Erdély, az aradi Havi Szemle, A TETT, a Népismereti Dolgozatok 1980 s az 1982-es Korunk Évkönyv közölte. Utóbbi a havadi parasztcsalád szerkezetével foglalkozik. Az 1990-ben alakult Kriza János Néprajzi Társaság tagja, sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésén a mezőfelei gyékényfeldolgozó háziiparról szóló dolgozata díszoklevélben részesült. Munkatársa a Nagy Olga által kezdeményezett és sokáig kéziratban maradt Havad-monográfiának; részt vett a Nagy Olga irányításával készített Vallási értékrend c. kérdőív kidolgozásában, s A népi vallásosság vizsgálata Erdélyben c. tanulmányában (Művelődés 1992/1) összefoglalta több évtizedes munkásságát a vallási néprajz művelésében. 1990 után, a romániai magyar folklórkutatás újjászerveződésének tulajdoníthatóan munkásságának újabb aktív korszaka kezdődött. Tanulmányai jelentek meg a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvében (A havadi juhtenyésztés. 1. 1992. 24–36; A mezőfelei gyékényfeldolgozó háziipar. 2. 1994. 128–146; Halál és temetés Hariban. 3. 1995. 92–98), a Néprajzi Látóhatárban (Temetési szokások a Maros megyei református gyülekezetekben. I. 1992. 3–4. sz. 53–63; A hagyományos szőlőtermesztés és borászat Mezőfelében. II. 1993. 3. sz. 140–141; Népi joghagyományok Havadon. II. 1993. 4. sz. 21–39; Fehértemetés a gyimesi Magyarcsügén. IV. 1994. 3–4. sz. 190–192; A hagyományos táplálkozás és változásai a Maros megyei Mezőfelében. V. 1995. 1–2. sz. 106–113), valamint a Népismereti Dolgozatokban (Természetbeni fizetési formák Havadon. 1994. 141–152).
Munkái: Szórvány és beolvadás (Klny. a Hitelből. Kv. 1938); Téli néphagyományaink (Útmutató néprajzi gyűjtőknek. Klny. Kv. 1938); Tavaszi néphagyományok (Kv. 1939); Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez (Makkai Endrével közösen, ETF. 103. Kv. 1939). Kéziratban: A mezőfelei adventista gyülekezet, Egy szórványgondozó lelkész naplója, Adatok tavaszi néphagyományaink ismeretéhez.
(S. Zs. — K. V.)
Nagy Pál (Arad, 1920. jún. 29. — 1976. márc. 6. Marosvásárhely) — orvosi szakíró. Középiskoláit szülővárosában végezte (1939), a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát és doktorált (1944). Munkásságát az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán kezdte, 1952-től főorvos a marosvásárhelyi OGYI idegsebészeti klinikáján. Előadásokat tartott itthon és Koreában is az agyvérzésről, a koponyába hatolt idegen testekről, a fejsérülések plasztikai kezeléséről; ezek nagy részét az Orvosi Szemle — Revista Medicală közölte. A Miskolczy Dezső szerkesztésében megjelent Idegkórtan (1958) munkatársa, magyar nyelvű egyetemi kőnyomatos jegyzetek társszerzője.
(M. M.)
Nagy Pál (Mezőkölpény, 1924. jan. 30.) — kritikus, szerkesztő, irodalomtörténész. Közép-iskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1943), a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom–egyetemes történelem szakos tanári képesítést szerzett (1948). Pályáját az egyetemen tanársegédként kezdte, majd középiskolai tanár Kolozsvárt (1949–55); Marosvásárhelyt az Igaz Szó (1955–70), A Hét (1970–73), Új Élet (1974–84) szerkesztője.
Első írását az Ifjú Erdély közölte (1942). Számos cikke, jegyzete, színházi bírálata, irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg a Világosság, Igazság, Vörös Zászló, Hargita, Brassói Lapok, Ifjúmunkás, Utunk, Művelődés, Előre hasábjain.
Előszavával, jegyzeteivel kerültek a közönség elé Móricz Zsigmond írásai románul (1957), Gárdonyi Gézától a Tüzek meg árnyékok (Mv. 1957) és A lámpás (1965) c. novellagyűjtemény, Tömörkény István novellái Fakadó víz (Mv. 1959) címmel, Sütő András írásainak Misi, a csillagos homlokú (1968) c. válogatása, Sipos Domokos munkáinak gyűjteménye (Vajúdó idők küszöbén. 1973/RMI), Tömörkény István novellái Csata a katonával (1974) címmel, Kacsó Sándor Vakvágányon c. regényének újrakiadása (Kv. 1979), a romániai magyar elbeszélők antológiája, az Egyszer mindenkit szólítanak (Kv. 1984), valamint Kiss Jenő válogatott verseinek kötete, A repülőtér közelében (1988/RMI).
Társszerzője Dávid Gyula és Láng Gusztáv mellett az átdolgozott X. osztályos Magyar irodalom (Kv. 1990) tankönyvnek, s a marosvásárhelyi Népújságban megindította Notesz c. közügyi sorozatát. Szerkesztésében jelent meg egykori iskolája Erős várunk (Mv. 1993) c. kollégiumi emlékkönyve, válogatásában, jegyzeteivel és utószavával 1998-ban Bözödi György tanulmányainak Földre írt történelem c. gyűjteménye.
Önálló munkái: Marosvásárhelyi sorok (cikkek. Bp.–Ungvár, 1994. Az Erdélyi Szövetség Füzetei 4); Falu a Kormány alatt: Mezőkölpény (szerk., Mv. 1996); Visszanéző (arcok, pályák, pillanatok. Mv. 1997); Bolyaiak tere (Mv. 1998).
Álneve: Kis Péter.
Molnos Lajos: Morfondírozó. Utunk 1984/5. — Cs. Gyímesi Éva: Egy gyűjtemény margójára. Utunk 1984/49. — Gálfalvi Zsolt: Túl az antológián... A Hét 1985/13. — Izsák József: A nélkülözhetetlen antológia. Élet és Irodalom, Bp. 1985. jún. 4. — Bölöni Domokos: N. P. marosvásárhelyi sorai. Népújság 1994. ápr. 27.
(S. Zs.)
Nagy Pál (Szatmárnémeti, 1929. jan. 12. — 1979. jún. 18. Erdőszentgyörgy) — festőművész, művészeti szakíró, kritikus. Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban végezte középiskoláit (1947), közben a Városi Festőiskolában Aurel Ciupe és Bordi András tanítványa. A kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben, ill. a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán Kovács Zoltán és Miklóssy Gábor irányításával szerzett diplomát (1952).
A marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskola tanára (1952–76).
1947-től rendszeresen kiállított megyei, tartományi és országos tárlatokon; egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Székelykeresztúron, Gyergyószentmiklóson, Erdőszentgyörgyön; 1969-től rendszeresen részt vett a Hajdúböszörményi Alkotótáborban, ahol kiállításai is voltak. Képei eljutottak a velencei Biennáléra.
Pedagógiai munkásságával nemzedékeket készített fel a művészpályára. Elemző esztétikai írásait Barangolás a képzőművészetben c. kötetében adta közre (1979). Az Utunk, Új Élet, A Hét, Igaz Szó hasábjain foglalkozott kortárs alkotók munkásságával. Festményein jelképteremtő erővel mutatta fel ember és társadalom elidegenedésének jelenségeit, a nemzetiségi lét sorskérdéseit. Festményei közül irodalmi témájú: Székelykeresztúrtól Fehéregyházáig (Petőfi I. 1972); grafikái között szerepel Csokonai Vitéz Mihály, Arany János, Kós Károly arcképe. Készített illusztrációkat, egy sorozat op art-szerű tusrajzot, foglalkoztatta a monumentális művészet is.
Tragikus közúti baleset áldozata lett. Borghida István írta róla halálakor: “Mélyen gondolkodó, önmagával és a világgal vívódó, a sebezhetőségig érzékeny ember volt. Finom, olykor maró szatíráit is inkább művészi és általános emberi gyengeségeken élesítette. Nagy műveltségű, folyton kísérletező, jellegzetesen intellektuális művész, aki az erdélyi hagyományokba leleményesen ültette be századunk csaknem valamennyi irányzatát [...] Mindenki tudta, hogy kiváló ember, buzgó pedagógus és nagyszerű művész, de néhány lelkes újságcikken — többnyire ugyanazok tollából — nem terjedt túl a hivatalos elismerés. Van, akinek meg kell semmisülnie ahhoz, hogy jelentőségét felismerjük.”
Emlékkiállításai: Marosvásárhely (1980), Sepsiszentgyörgy (1981), Kolozsvár (1985), Budapest (1990).
Sütő András: N. P. A Hét 1971/1. — Balázs Imre: Az önfeledt játékos kedv. Előszó a Korunk Galéria katalógusához. Kv. 1978. — Jakobovits Miklós N. P. barangolásai. Korunk 1980/4. 305–308. — Borghida István: Az útkeresés lezárult. Művészet, Bp. 1981/11. — N. P. (h. é. n.) [Katalógus munkásságának retrospektív kiállítására, életrajzi adataival, idézetekkel Sütő András, Romulus Feneş, Balázs Imre, Paul Constantin, Borghida István, Székely János írásaiból. Kétnyelvű.]
(M. J.)
Nagy Péter, családi nevén idősb Grandpierre Emil (Nagykanizsa, 1874. nov. 18. — 1938. ápr. 7. Budapest) — regényíró, jogtudományi és politikai író. Kolozsvári Grandpierre Emil és Grandpierre Edit apja. Régi francia hugenotta család sarja, dédapja Svájcból költözött Kolozsvárra, ahol francia–német nyelvmester lett. Középiskolai tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban kezdte, Nagyszebenben folytatta, s a kolozsvári Református Kollégiumban fejezte be (1893). A Ferenc József Tudományegyetemen végzett és szerzett jogi doktorátust (1899). A kolozsvári törvényszéken joggyakornok, majd járásbíró, ítélőtáblai tanácsjegyző, végül törvényszéki tanácsvezető bíró. Néhány tanulmánya jelenik meg az Erdélyrészi Jogi Közlönyben, amelynek 1917-ben szerkesztőségi munkatársa. Mint radikális nézeteiről ismert s köztiszteletnek örvendő személyiséget a Károlyi-kormány őt nevezi ki 1918. dec. 1-től Kolozsvár és Kolozs megye főispán-kormánybiztosává. Az eskütétel megtagadása után a román hatóságok tőle veszik át a hatalmat 1919. jan. 18-án, de az adminisztratív irányításban még március közepéig részt vesz.
A kisebbségi sorsba jutott magyarság konzervatív politikai vezéregyénisége, az Ellenzék vezércikk-írója. Az 1921-ben megalakuló Magyar Szövetség egyik szervezője, ügyvezető alelnöke, 1922 augusztusában a Magyar Nemzeti Párt elnöke, majd az OMP létrejöttekor ennek alelnöke, később ügyvezetője is. 1925 januárjában mond le, telepszik át Magyarországra, ahol közigazgatási bírói állást vállal Budapesten. Szabadságait továbbra is Kolozsvárt tölti, kapcsolatot tart az erdélyi irodalmi körökkel.
A közhatalomváltozás teszi íróvá. A politikai élet mellett a művelődés is foglalkoztatja, a Minerva Rt. egyik támogatója, tőle származik a Pásztortűz és a Magyar Nép alapításának ötlete és címe. Első novelláit s A föld és a gyermek c. első regényét is a Pásztortűz közli (1921), ezek bírói tapasztalataiból ihletődtek, színterük Kolozsvár és környéke. A húszas években kedveltek voltak az Ellenzékben rovatszerűen megjelent “hírfejei”; a mintegy 300 rövid írásból 50-et gyűjtött egybe első önálló kötetében, az Ó, kedves Kolozsvár!... c. berlini impresszummal a kolozsvári Minerva könyvnyomdában készült könyvében, amely Tóth István illusztrációival és Reményik Sándor bevezetőjével jelent meg. Épületekhez, utcákhoz, szobrokhoz, kertekhez fűzött hangulatos jegyzetei megjelenésük idején a város magyar hagyományait tudatosították. “Egy művészlelkű ember — írja Járosi Andor — mutat meg nekünk egy várost úgy, hogy bár a mai várost látjuk, érezzük a ma és a múlt közötti időbeli távolságot, s ezzel éri el művészi módon a »kedves Kolozsvár« kincseinek feltárója a maga célját: a miénkké teszi ennek a városnak úgy, ahogy mi ismerjük, egész életét.” Következő kötete, a Három egyfelvonásos színdarab Petőfi, Jókai és Arany alakját idézi falusi műkedvelőknek szánt jelenetekben.
Két önálló kötetben is megjelent regénye, A Szamos-parti ház és A főtéri nagy ház először ugyancsak a Pásztortűzben jelent meg folytatásokban. Ezek a 19. század második felének Kolozsvárát mutatják be, a patriarkális viszonyok és a céhrendszer felbomlását, a gyáripar felülkerekedését, s ugyanekkor az itt élő szászok, ide vetődött svábok, osztrákok elmagyarosodásának folyamatára is fényt vetnek. Az asszimiláció kérdése — bizonyára származása miatt — az író novelláiban is vissza-visszatér. Az 1925-ös Pásztortűz Almanach részére összefoglaló tanulmányt írt Az erdélyi magyar kisebbségi politika hat éve címmel.
Önálló kötetei: Ó, kedves Kolozsvár!... (Berlin 1926); Három egyfelvonásos színdarab (A Magyar Nép Könyvtára 17. Kv. 1926); A Szamos-parti ház (regény, Kv. 1927); A főtéri nagy ház (regény, Kv. 1933).
Várady Aurél: Dr. G. E. Pásztortűz 1925/47. — Gyallay Domokos: Egy távozó után. Magyar Nép 1925/47. — Kristóf György: N. P.: Ó, kedves Kolozsvár!... Pásztortűz 1926/15. — Rajka László: Három egyfelvonásos színdarab. Pásztortűz 1926/25–26. — Járosi Andor: Ó, kedves Kolozsvár! N. P. könyve. Ellenzék 1926. aug. 29.; uő: N. P.: A főtéri nagy ház. Pásztortűz 1935/1. — Reményik Sándor: N. P. Pásztortűz 1938/4. — Mikó Imre: A két Grandpierre. Közli: Akik előttem jártak. 1976. 215–19. — Gaal György: A két Grandpierre Kolozsvárja. Helikon 1990/22.
(G. Gy.)
Nagy P. Zoltán (Csíkszereda, 1943. júl. 28.) — fotóművész, fotóriporter. Középiskoláit szülővárosában, az elméleti líceumban végezte (1961). A Hargita (1989 decembere óta Hargita Népe) napilap fotóriportere. 1975-től a Romániai Fotóművészek Szövetségének tagja, 1990-től tanácsosa; 1993-tól tagja a Fotóművészek Nemzetközi Szövetségének is. A csíkszeredai Hargita Fotóklub elnöke, a szárhegyi művésztelep egyik alapítója.
Romániai és külföldi lapokban több mint 30 000 felvétele jelent meg. Fotói illusztrálják a *Hargita Kalendárium évente megjelenő köteteit s a Hargita fali- és zsebnaptárait. Fotótékájában mintegy 200 író, költő, képzőművész és politikus arcképe található meg. 1977 és 1995 között huszonkét országban, Ausztrália kivételével minden földrészen szerepelt kiállításokon, s hetvenegy hazai és nemzetközi díjat szerzett. 1994-ben sajtófotóit nívódíjjal jutalmazták.
Fényképfelvételei megjelentek A hargitai labdarúgás 50-ik tavasza (Csíkszereda 1975), a kétnyelvű Hargita megye népviselete (1979), az ugyancsak kétnyelvű 50 éves a csíkszeredai jégkorong (1979) és a háromnyelvű Csíkszereda–Miercurea Ciuc–Szeklerburg (1995) c. kötetekben. Fotóiból 1990 óta képes levelezőlapok is készültek.
Bálint András: Nagy P. Zoltán felvételei. Hargita 1982. ápr. 4.
(B. J.)
Nagy Samu (Nyírbakta, 1866. dec. 27. — 1933. Kolozsvár) — gyógyszerészeti szakíró, szerkesztő. Középiskoláit Debrecenben, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A Gyógyszerészeti Közlöny (1894–98) és A Gyógyszerész (1895–1914) szerkesztője. A Felsőmagyarországi Kőolajfinomítók Egyesületének elnöke (1910). Az I. világháború után Tasnádon gyógyszerész (1916–27). A Romániai Gyógyszerészek Társasága erdélyi és bánsági hivatalos lapjának, a háromnyelvűen indult Revista Farmaciei–Gyógyszerészeti Folyóiratnak alapítója és szerkesztője (1923–28), itt jelent meg Dr. Orient Gyula életrajzát és munkásságát bemutató tanulmánya (Klny. is, Kv. 1925). A kétnyelvű Romániai Gyógyszerészek Zsebnaptára is az ő gondozásában jelent meg (1924–28).
Életrajza: Gyógyszerészeti Folyóirat, 1925. 7–9. — Viorica Cucu: Erdélyi gyógyszerészeti folyóiratok a két világháború között. Korunk 1982/12.
(R. G.)
Nagy Samu (Nagyernye, 1878) — *naptár
Nagy Sándor (Szatmárnémeti, 1875. júl. 15. — 1940. aug. 13. Zilah) — tanár, szerkesztő. Kolozsvári egyetemi tanulmányainak végeztével a zilahi Wesselényi Kollégium tanára lett, ahol Adyt is tanította; később barátja, költészetének rajongója, a róla megjelent első terjedelmesebb könyv szerzője. Szerkesztette a Szilágyság c. lapot s az 1924. évi emlékünnepségekről kiadott Ady-emlékfüzetet (Emlékfüzet a zilahi és érmindszenti Ady-ünnepekről. 1924. július 20–21. Zilah 1924).
Cikkei, emlékezései a költő-tanítványról az Ady-Múzeum 1924. évi I. kötetében jelentek meg. Ezek egyikében (Az öreg Ady) elsőnek figyel fel a költő újszerű nyelve és az öreg Ady Lőrinc beszéde közötti feltűnő hasonlóságra. Emlékeit a zilahi szüretekről és a “zilahi ember nótájá”-ról Dénes Zsófia jegyezte fel (Kovalovszky Miklós: Emlékek Ady Endréről. I. Bp. 1961. 339). Egy emlékezése a Pásztortűzben (1921. I. 451–457) is megjelent.
Ady Endre költészete (Bp. 1927) c. könyvében — amint Németh László írja — “Ady Endre minden sorát földolgozta, minden Adyról írt sort számba vett, csoportosított, boncolt, rendszerezett, s százharminc oldalas könyvéből mégsem bontakozik ki egy félig-meddig elfogadható Ady-kép... Tanulságosabb példát alig lehetne fölhozni rá, hogy a kritika mennyire intuitív munka, mint ez az ezerféle kis csapdát állító könyv, amelyből ezeregyedszer is megugrik Ady szelleme.”
Alszeghy Zsolt: Az Ady-kérdés újabb irodalma. Irodalomtörténet 1926. 316–327. — Németh László: Ady Endre költészete. Nagy Sándor könyve. Nyugat 1927. II. 350–352. — Kocsis Lénárd: Ady Endre költészete. Irodalomtörténeti Közlemények 1928. 124–125. — Varga József: Ady és kora. Bp. 1977. 13.
(S. Zs.)
Nagy Sándor (Vác, 1877. nov. 15. — 1963. okt. 29. Budapest) — irodalomtörténész. A budapesti egyetemen szerzett tanári diplomát; 1926-ig a szászvárosi ref. Kuun Kollégium igazgatója volt; iskolájának bezárása után áttelepült Magyarországra, s Budapesten volt középiskolai tanár. 1907–10 között több tanulmánya jelent meg Tompa Mihály életéről és költészetéről az Irodalomtörténeti Közleményben, a Budapesti Szemlében és az Urániában. Foglalkozott Mikszáth humorával (ItK 1914), a János vitézzel és a Toldival (ItK 1914; Urania 1917). Gróf Kuun Géza élete és munkássága c. összefoglalása önálló kiadásban is megjelent (Szászváros 1920). Az 1925-ös centenáriumra könyvet írt Jókairól, összefoglalva benne az író életútját és alkotói pályáját (Jókai. Jubileumi kiadás az író születésének 100. évfordulója alkalmából. A Brassói Lapok kiadása, Brassó 1925). Arany Toldija címmel irodalomtörténeti és néptani tanulmányt írt (Bp. 1935).
Walter Gyula: Dr. N. S.: Jókai. Ellenzék 1925. máj. 10. — Dr. Csűry Bálint: Jókai. N. S. könyve. Pásztortűz 1925. 226.
(S. Zs.)
Nagy Sándor (Nagyszöllős, 1896. márc. 3. — 1954. júl. 1. Cleveland, USA) — református lelkész, lapszerkesztő, egyházi és társadalomtudományi író. Tanulmányait szülőhelyén kezdte, a szatmárnémeti Református Főgimnáziumban folytatta, ahol 1914-ben érettségizett. A budapesti Műszaki Egyetemre iratkozott be, az első év után, 1915-ben önkéntesként jelentkezett katonai szolgálatra, a harctérre küldték, ahonnan súlyosan sebesülten került haza. Nem folytatta műszaki tanulmányait, hanem beiratkozott a kolozsvári Református Teológiára, ahol lelkészi képesítést szerzett. 1922-ben püspöki titkár Kolozsvárott, rövid ideig segédlelkész Bukarestben. Egy évig parókuslelkész a kalotaszegi Türén. 1925–41 között a bukaresti református egyházközség vezető lelkésze. Tizenhat éves szolgálata alatt megerősítette és fejlesztette egyházát, fellendítette az egyházi életet, javíttatta és átalakíttatta a központi templomot, kezdeményezte kisebb egyházrészek, parokiális körök létrehozását a román főváros külső negyedeiben, megszervezte a vallásoktatást és a vasárnapi iskolákat a román iskolába járó református magyar tanulóknak, rendszeresítette a bibliaköröket, bibliaórákat, vallásos délutánokat és estélyeket kulturális műsorral egybekötve. Szorgalmazta és felkarolta a Koós Ferenc Kör és Diákosztálya, a nőszövetség, a leányszövetség, az ifjúsági egyesület, a Református Iparos Kör, a Bukaresti Magyar Dalkör, a Leányotthon megalakítását és tevékenységét.
Tízévi kényszerszünet után, 1929-ben újraindította a református elemi iskolát, előbb 4, majd 7 osztállyal, bentlakással. Magyar főiskolásoknak diákszállást biztosított az internátusban. Az 1930-as években létrehozott két parokiális köri elemi iskolát, hogy elősegítse a gyermekek magyar nyelvű iskoláztatását. Tanoncotthont építtetett a magyar inasok számára.
Egyházi Újság címmel 1929-ben lapot indított, amelynek főszerkesztője volt szolgálatból való távozásáig. A kéthetente megjelenő, alcíme szerint “egyháztársadalmi lap”-ot nem egyszerűen a gyülekezeti élet krónikájának, hanem a regáti reformátusság, szélesebb értelemben a szórványmagyarság élete, létkérdései, vallási és nemzetiségi megmaradása szószólójának, összekötő kapocsnak szánta és ebben a szellemben szerkesztette.
Publicisztikai munkássága az Egyházi Újság hasábjain bontakozott ki. Tanulmányai, cikkei, vitairatai a regáti reformátusság, magyarság létkérdéseit, hitében és nemzetiségében való megmaradásának problematikáját, az egyháztársadalmi egyesülések tevékenységét, a regáti magyar művelődési és szellemi életet vizsgálják, elemzik és értékelik. Kiemelkedő A “regáti kérdés” című nagylélegzetű tanulmánya, amelyet 82 folytatásban közölt az 1931–35. évfolyamokban. (Könyv alakban A regáti magyarság címmel jelent meg 2000-ben.) Megírta és folytatásokban közölte a bukaresti református egyházközség vázlatos történetét (1929), tanulmányban méltatta Koós Ferenc és Veress Sándor személyiségét és szellemi hagyatékát (1929), cikksorozatot közölt a bukaresti magyarság szervezeti kérdéseiről (1939). Lapjában megjelent tanulmányai és cikkei közül kitűnnek még: Látogatás Piteşti-en (a református egyházközség rövid története, korabeli állapota — 1933), A szeretet békéje (1934), Harc a gyermekekért (1934), Százéves imádság (1934), Az óromániai református egyházmegye gyülekezeteinek 1934. évi helyzete (1935), Jegyzetek az egyháztársadalmi élet erkölcstanához (1935), Esdeklés ellenségeinkhez (vitairat — 1935), Megtartó hit nélkül (jegyzetek Németh László romániai útirajzához — 1936), Békesség Istentől (1938). Igemagyarázatai világos okfejtésükkel, élvezetes, kifejező stílusukkal, tárgyválasztásuk időszerűségével hívják fel magukra a figyelmet. Számos írása szignóval vagy névtelenül jelent meg.
Miután a második bécsi döntést követően híveinek többsége tömegesen visszatelepedett Észak-Erdélybe, 1941-ben Budapestre költözött, ahol a Református Egyetemes Konvent szórványszakértő titkára lett. 1944-ben nyugatra távozott, megszervezte a németországi és ausztriai magyar református és evangélikus szórvány lelkigondozói szolgálatát (Landshut); Harangszó (1946–51), illetve Csengettyű (1947–51) címmel egyházi folyóiratokat szerkesztett. Javaslatára 1951-ben megalakult a Szórványban Élő Magyar Református Egyház (SZEMRE). 1952-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol az Evangéliumi Világszolgálat, a SZEMRE hivatalos lapjának levelező lelkipásztora és lapszervezője haláláig. Nyugaton egyházpolitikai írásokat és vitairatokat közölt.
Álnevei: Etelközi Sándor, Szatmári N. Sándor.
Szignója: n. s.
Kötete: A regáti magyarság (Kv.–Sopron 2000).
Demény Lajos: Rendhagyó könyv a regáti magyarságról. A Hét 2000/39.
(D. Gy.)
Nagy Tibor (Szárazajta, 1933. febr. 3.) — műszaki író. Középiskoláit a Székely Mikó Kollégiumban, ill. annak utódiskolájában végezte (1952), majd a brassói egyetem mechanika karán szerzett diplomát (1961). Tanársegéd a gépjármű és motor tanszéken (1961–68), adjunktus (1968–72), előadó, 1980-tól egyetemi tanár, majd tanszékvezető (1981–92).
Első szaktanulmányát a brassói Buletinul Ştiinţific al Institutului Politehnic közölte (1964). Doktori disszertációjában a rendezett levegőmozgásnak a keverékképzésre és égésfolyamatokra gyakorolt hatását vizsgálta a közvetlen befecskendezésű dízelmotorok égőterében (1970). Önállóan és társszerzőként írott dolgozatai a Construcţia de Maşini, Studii şi Cercetări de Mecanică Agricolă, Buletinul Ştiinţific al Universităţii din Braşov hasábjain jelentek meg. Magyar nyelvű értekezéseit a gépjárművek gazdaságos működéséről a TETT (1979/2), a működési biztonság vizsgálatáról s a tudományos munkásság mércéjéről a Brassói Lapok (1980/51; 1981/4) közölte.
Szakelőadásai hangzottak el országos szintű értekezleteken és konferenciákon: az automobilok, traktorok és mezőgazdasági gépek brassói konferenciáján (1993) s egy piteşti-i értekezleten (1994), s jelentek meg a Revista Inginerilor de Automobil hasábjain (1995).
Munkái: Materiale speciale pentru automobile şi tractoare (társszerzők Dan Abăiţăncu és Gheorghe Bobescu, 1966); Exploatarea şi tehnica transportului auto (társszerző Cornel Sălăjan, 1982); Motoare pentru automobile (társszerző Gheorghe Radu, tankönyv, Brassó 1986).
(B. E.)
Nagy Vilmos (Gyergyószentmiklós, 1954. máj. 25.) — számítástechnikai szakíró. Középiskolai tanulmányait a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Líceumban végezte (1973), majd a bukaresti egyetem matematika–informatika karán szerzett informatikusi képesítést (1978). Az egyetemi diploma megszerzése után 1981-ig a gyergyószentmiklósi Mecanica Vállalatnál, 1981–84 között a Hargita Megyei Tanács keretében, 1984–94 között a székelyudvarhelyi Matricagyárban informatikus, azóta ugyancsak Székelyudvarhelyen a Bankcoop helyi fiókjának szakmunkatársa.
A számítástechnikai ismereteket népszerűsítő első írása 1980-ban jelent meg A Hétben, később hasonló jellegű írásokat közölt a lap tudományos melléklete, a TETT hasábjain, a Hargita Népében, a Szabadságban, a Fókuszban, az Inspirációban is.
Mit tud a zsebszámítógép? c. ismeretterjesztő kézikönyvét Márton Lászlóval és Veres Lukáccsal együtt a Kriterion Kiskalauz c. sorozat számára írta (1982). Kiadás előtt áll két számítástechnikai könyve (Logowriter és Comenius Logo címmel).
(D. Gy.)
Nagy Zoltán (Kántorjánosi, 1890. okt. 1. — 1978. máj. 26. Kisjenő) — református egyházi író, ifjúsági író. Középiskoláit Munkácson végezte; lelkészi pályára a debreceni Református Teológián készült fel. Segédlelkész Gyorokon, Belényesújlakon, majd 1932-től haláláig Erdőhegyen (ma Kisjenő város). Gyülekezetének presbitere volt Olosz Lajos költő. Prédikációkat, bibliamagyarázatokat, liturgikus tanulmányokat, gyermekmeséket, tündérjátékokat írt.
Munkái: Mese a törpék kincséről. Allegorikus tündérjáték (Nagyvárad 1935); A hegyi beszéd. Elmélkedések és vallomások (Arad 1936); Napsugárka. Énekes tündérjáték három felvonásban (Arad 1936).
Szentiványi Elek: N. Z. az aradiaké. Haladás, Arad 1934. szept. 15.
(U. J.)
Nagy Zoltán (Hódmezővásárhely, 1905. jan. 26. — 1948. jan. 17. Kolozsvár) — közgazdasági szakíró. A kolozsvári Kereskedelmi Akadémián közgazdasági jogból és kereskedelmi ismeretekből tanári oklevelet szerzett (1930), majd Párizs és Marseille egyetemein folytatott tanulmányait Dijonban, a jogi és közgazdasági doktorátus megszerzésével fejezte be (1934). Hazatérve Erdélybe a Hangya Szövetkezet iskolaszövetkezeteinek szervezője és vezetője, egyidejűleg a radnóti Gazdasági Iskolában, Nagyenyeden, Székelykeresztúron a Tanítóképzőben, Székelyudvarhelyen a Református Kollégiumban, Kézdivásárhelyen a Földműves Iskolában, valamint a gyulafehérvári Római Katolikus és a kolozsvári Református Teológián tartott előadásokat az ifjúságnak szövetkezeti ismeretekből. Az Erdélyi Tudományos Intézet (1940–44) munkatársa, majd a Bolyai Tudományegyetemen (1945–48) előadó tanár.
Az ő nevéhez fűződik az erdélyi magyar iskolaszövetkezetek hálózatának kiépítése. Az első iskolaszövetkezeteket 1935-ben alapítja, 1936-ban ezek már 25 felekezeti középiskolában és 127 népiskolában működtek, s számuk mind Észak-, mind Dél-Erdélyben 1944-ben már 300 körül volt, sőt az 1944 utáni első években elérte a 800-at is. Személyesen mint a *Méhkas Diákszövetkezet elnöke maga is tevékeny szövetkezeti munkát végzett. Csak az iskolák államosításával és a magyar szövetkezetek elsorvasztásával lehetett véget vetni emlékezetes alapításainak, a végleges felszámolást azonban nem érte meg. Írásainak központi tárgyköre a szövetkezeti kérdés. Szakcikkeit közli a Szövetkezés, Hangya Naptár, Erdélyi Iskola, Szövetkezeti Értesítő. Szerkesztésében jelentek meg a Törpekönyvtári füzetek történelmünk nagyjairól (Kv. 1941–44), szövetkezeti versek gyűjteménye Szövetkezeti bokréta címmel s az Iskolaszövetkezeti Közlöny c. havi folyóirat (1940–44). Elkészítette az észak-erdélyi magyar, román és szász fogyasztási és hitelszövetkezeti hálózat térképeit.
Önálló kötetei: Les régimes légaux des cooperatives en Transylvanie (Dijon 1934); Könyvvitel (tankönyvek az elemi iskolák V., VI. és VII. osztálya számára, Kv. 1939); Az erdélyi magyar szövetkezetek (Kv. 1942); Szövetkezeti ismeretek kézikönyve (Nagyenyed 1939; II. kiadás, Kv. 1943); Az iskolaszövetkezetek vezetése (Kv. 1936; II. kiadás uo. 1939; III. kiadás uo. 1943); Erdély gazdasági életének szövetkezeti megszervezése (Kv. 1946).
Nagy Ferenc: Dr. N. Z. és az erdélyi iskolaszövetkezetek. Szabadság 1995. ápr. 15.
(S. Zs.)
Nagy Zoltán (1926) — *S. Nagy Zoltán
Nagy Zoltán (Kézdivásárhely, 1927. szept. 8.) — mezőgazdasági szakíró. Középiskoláit a kézdivásárhelyi Róm. Kat. Gimnáziumban és a gyulafehérvári Majláth Főgimnáziumban végezte (1947); a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett agrármérnöki oklevelet (1951), majd ugyanott doktorált. 1950-től a Mezőgazdasági Akadémián tanársegéd, majd előadótanár, professzor; 1968–76 között prodékán, 1976–84 között prorektor, ugyanakkor a főiskola folyóiratának (Lucrări Ştiinţifice IAC) szerkesztőbizottsági tagja; 1997-től konzultáns professzor.
Kutatási területe elsődlegesen a termesztett növények öntözése, természetes és műtrágyák alkalmazása a mezőgazdasági termelésben (cukorrépa, takarmánynövények, szója), az erdélyi dombvidék talajjavításának módjai és lehetőségei.
Első szakmunkája az Antal Dániellel, Erdélyi Istvánnal, Sebők Péterrel és Mózes Pállal közös Szántóföldi növénytermesztés és Olajnövények termesztése (mindkettő 1957-ben). Azóta társszerzőkkel magyar és román nyelven 22 könyvet és főiskolai tankönyvet, közel 150 tudományos dolgozatot jelentetett meg (utóbbiakat románul a főiskola szakfolyóirata, illetve a Revista de Probleme Agricole, Buletin IACN, Horticultura 2000 hasábjain).
Magyarul társszerzőkkel megjelent munkái még: A cukorrépa termesztése és magtermesztése (Antal Dániellel, Kósa Barnával, Koós Györggyel és Mózes Pállal, 1957; második, átdolgozott kiadás 1959); Zöldtrágyázás (Sebők Péterrel, 1964); Pillangósvirágú takarmánynövények termesztése (Antal Dániel, V. Coteţiu, Sebők Péter és Mózes Pál társszerzőkkel, 1973), Az öntözés gyakorlata (Titz Lajossal, Sipos Györggyel és D. Mureşannal, 1973). Román nyelvű kötetei, önállóan: Curs de irigare a culturilor (Kv. 1972), Curs de irigare a culturilor pentru uzul studenţilor (uo. 1982), Irigarea culturilor (uo. 1991); társszerzőkkel: Lucrări practice de irigarea culturilor (uo. 1968, bővített kiadásban 1978), Irigarea culturilor (uo. 1994), Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului (1992), Irigarea culturilor (uo. 1999). 
(D. Gy.)
Nagy Zsuzsanna (Barót, 1964. márc. 29.) — orvosi szakíró, költő. Édesanyja *Nagyné Bede Rozália. Középiskolát a baróti Ipari Líceumban végzett (1982), orvosi diplomát a marosvásárhelyi OGYI hallgatójaként szerzett (1989). Tudományos pályája harmadéves diákként elkezdett fejlődéstani kutatásaival indult, melynek eredményeit A glutetimid hatása a magzati fejlődésre c. államvizsgadolgozatában összegezte (1989). Tudományos munkásságát az oxfordi egyetem gyógyszertani intézetében folytatta, kutatási területe: az idegrendszer degenerációs folyamatai. Az Alzheimer-kór patológiája c. disszertációjával Oxfordban nyerte el a tudományok doktora címet (1994). A Dementia, The Lancet, JNEN c. nemzetközi szaklapokban jelentek meg közleményei, előadóként szerepelt nemzetközi konferenciákon (Liverpool 1993; Notingham 1994; Oxford, Cambridge 1995).
Irodalmi érzékenységéről tanúskodnak versei és versműsorai. Szilágyi Domokos-műsorát (Harminckét sor a boldogságról) 1989-ben Marosvásárhelyen, 1990-ben Baróton, 1993-ban Londonban a Mindszenty Otthonban mutatta be. A Chicagóban megjelenő Szivárvány c. irodalmi szemle versét közölte (1991).
(B. Z.)
Nagyapó mesefája — gyermekkönyv-sorozat a Ion Creangă Kiadónál (1970–90) Petre Judit gondozásában. A 300–400 oldalas, kisformátumú könyvek fedőlapját Cseh Gusztáv, majd Kalab Ferenc tervezte.
A kötetek változatos meseanyagot kínálnak: a magyar népmesék mellett bő válogatást nyújtanak a népek mesekincséből. A műfordítók közül Sütő András, Szilágyi Domokos, Nagy Géza, Bán Péter, Asztalos Lajos nevével találkozunk a leggyakrabban. Értékes kezdeményezésnek bizonyult az epikus költészet gyöngyszemeinek a köztudatba vitele is a ~ keretében: Csire Gabriella például magyar széphistóriákat és eposzokból merített elbeszéléseket, Vallassekné Dáné Márta pedig lovagregényt ültetett át mesébe.
A sorozat tág teret nyitott a műfaj klasszikus magyar és román képviselői, Gárdonyi, Krúdy, Móra, Creangă, Ispirescu, Slavici, valamint a hazai kortárs szerzők, Bajor Andor, Bálint Tibor, Bede Olga, Horváth István, Kányádi Sándor, Marton Lili előtt. Ugyanakkor az erdélyi magyar kalotaszegi, háromszéki, Küküllő menti, valamint román, szász, dobrudzsai tatár népmesékkel is megismertetett. Ráduly János kibédi és Fábián Imre Bihar megyei népmesefeldolgozásai e sorozatban láttak először nyomdafestéket.
Természetesen Elek nagyapó egy-egy meséje fémjelzi a népszerű mesekönyveket: születésének 120. évfordulóján a sorozatban Benedek Elek-kötet látott napvilágot.
Árvay Árpád: Egy kiteljesedő könyvsorozatról: Nagyapó mesefája. Könyvtár 1979/4.
(Cs. G.)
Nagybánya — társadalmi és szépirodalmi hetilap. Első száma 1903. szept. 12-én jelent meg Nagybányán. Az alapító felelős szerkesztő, Égly Mihály városi főjegyző haláláig (1918) vezette a lapot. A beköszöntő szerint: “A mi lapunk nem egy klikk, nem egy felekezet orgánuma, hanem lapja a köznek, a város lakossága egyetemének, melynek éltető napja az igazság, a pártatlanság kell legyen.” A tárcarovatban Jászai Mari, Krúdy Gyula, Palmer Kálmán, Sárosy Árpád, Szávay Gyula, Szávay Zoltán, Vértesy Gyula írásaival találkozunk. Az I. világháború idején és azt követően Jászi Oszkár, Franyó Zoltán, Prohászka Ottokár, Pásztor József, Színi Gyula, Somlyó Zoltán neve is feltűnik.
1918 után felelős szerkesztője Németh Béla, főmunkatárs Révai Károly. A lapban megjelenő fehér foltok az új hatalom cenzúráját jelzik. A lap 1924-ben egyesült a Nagybányai Hírlappal, ettől kezdve megszűnéséig (1944. szept. 24.) felelős szerkesztője Krizsán P. Pál. Az irodalom helyét kül- és belpolitikai szemle vette át. A jellegváltozást az új alcím is jelzi 1941-től: “Független politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap”.
A magyar helynevek használatának eltiltása miatt a lap címe 1935 és 1940 között Bányavidék.
(K. P.)
Nagybánya és Vidéke — társadalmi hetilap. Kezdeményezője gróf Teleki Sándor volt. Mutatványszáma 1875. szept. 28-án jelent meg. Felelős szerkesztője, Maár József szerint célja “közhasznú ismeretek és eszmék terjesztése által hatni a közművelődésre, a magán- és társadalmi élet erkölcsiségének emelésére”. 1903-tól alcíme: “A Nagybányai Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye”. 1905-től haláláig (1933) szerkesztője Révész János evangélikus lelkész. Utódai: Oláh Sándor (1934–37), Gócz Dezső (1937–39), Feri Vilmos (1939–41), Gyulay J. Károly (1941–43), Pakocs Károly (1944. jan.–márc.), Kazatsay Gyula (1944. ápr.–szept.).
1935-ben, amikor megtiltották a magyar helynevek használatát, a lap Bánya és Vidéke címmel folytatódott, eredeti címét csak a bécsi döntés után vehette vissza. 1941-től hetenként kétszer jelent meg, alcíme az új szakaszban: “Nagybánya és vidéke üzemi munkásfőiskolájának hivatalos közlönye”. Utolsó száma 1944. szept. 30-án jelent meg.
(K. P.)
Nagybányai Festők Társasága (NFT) — az 1896-ban alakult nagybányai művésztelep irányító testülete. Életrehívásától (1911) a kolónia megszűnéséig (1944) a festőközösség érdekeit szolgálta. A megszerkesztett és nyomtatásban is megjelent alapszabályokat mind a magyar állam, mind a román törvényhozás (1924) jóváhagyta.
Az alapító nemzedékhez tartozó Ferenczy Károly, Réti István és Thorma János az 1911. okt. 21-én történt megalakuláskor törzstagoknak hívták meg azokat a fiatalabb művésztársakat, akik huzamosabban Nagybányán dolgoztak és a művésztelepi hagyományok folytatóinak ígérkeztek. Kezdetben tíz törzstag volt (számuk fokozatosan nőtt), akik a ~ elnökének Ferenczy Károlyt, ügyvezető alelnökének Börtsök Samut választották meg. Ez a szervezet irányította a kolónia életét, rendezte csoportos kiállításaikat, védte a tagok anyagi és erkölcsi érdekeit. Az I. világháborút követően az új államhatárok közé került művésztelepen a ~ a kolónia és a szabadiskola fönntartásának fontos eszköze lett. Thorma János mellett a működés folytatásában jelentős szerepe volt Mikola Andrásnak és Krizsán Jánosnak is.
Mint kisebbségi magyar intézmény ellen a 30-as évek elején a Vasgárda fellépésétől kezdve sorozatos támadás indult. Ezek hatására 1935 őszén Nagybánya városi tanácsa saját kezelésébe vette a művésztelep szabadiskoláját, s a műtermek magyar bérlőit sorra kilakoltatták. Bár a polgári pert a ~ a várossal szemben megnyerte, a régi festőiskola és a ~ átmenetileg megszűnt. Az erdélyi szellemi élet és a sajtó mindvégig figyelemmel kísérte a művésztelep sorsát, s az 1935-ös törvénytelen kisajátítás ellen az egész magyar társadalom tiltakozott. A Magyar Kisebbség c. folyóirat a nacionalista indulatból fakadt döntést mint kirívó nemzetiségi jogsérelmet tárta a közvélemény elé.
A ~ és a Mikola és Krizsán vezette szabadiskola csak 1940-ben alakulhatott újra, majd a II. világháborús frontátvonulás küszöbén, 1944-ben végleg megszűnt.
Szokolay Béla: A nagybányai művésztelep. Kv. 1926. ETF 5. — Tabéry Géza: Nagybánya. Erdélyi Helikon 1929/9. — Jogtalanul szüntették be a baia-marei festőiskolát. Magyar Kisebbség 1936/5. — Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig. [szerk. Jurecskó László, Kishonthy Zsolt] Miskolc 1992. — Almási Tibor: Nagybánya. Művészet és város. Győr 1993. — Murádin Jenő: Nagybánya. A festőtelep művészei. Miskolc 1994. — Réti István: A nagybányai művésztelep. Bp. 1994 (reprint). — Murádin Jenő–Szücs György: Nagybánya 100 éve. Történeti források. Művészeti topográfia. Miskolc–Nagybánya 1996.
(M. J.)
Nagybánya magyar irodalmi élete — A 14. század óta bányavárosként és pénzverőhelyként ismert Nagybányán (régi nevén Asszonypataka) már 1433 óta működött tanintézet, kollégium jellegű iskoláját pedig 1547-ben alapította Kopácsi István református prédikátor. Itt kezdte tanulmányait Misztótfalusi Kis Miklós, a magyar könyvnyomtatás későbbi jelese és két évig diákja volt Szepsi Csombor Márton, az első nyomtatott magyar nyelvű útleírás szerzője. Az oktatás irányítását a 18. században a jezsuita iskola vette át (egyik tanára Baróti Szabó Dávid), majd a minorita rend folytatja a főgimnázium megalakulásáig, mely az iskolák államosítása után jó évtizeddel, 1959-ben veszítette el önállóságát: ekkor egyesítették a Gheorghe Şincai Líceummal. A magyar tagozaton ma Petőfi Önképzőkör működik.
Első Magyar Jádzó Társaság néven már 1796-ban megalakult a város művésztársulata. Pezsdülést az irodalmi életbe Petőfi barátja, a koltói gróf Teleki Sándor hozott. Ő a *Nagybánya és Vidéke c. hetilap elindítója 1875-ben. A városnak nemzetközi hírnevet adó Nagybányai Művésztelep Hollósy Simon, Réti István, Thorma János vezetésével 1896-ban jött létre. 1903-ban *Nagybánya címmel indít újságot Égly Mihály városi főjegyző. Ajtai Nagy Sándor Gábor ügyvéd nevéhez fűződik a Nagybányai Hírlap megjelenése, melynek főmunkatársa Révai Károly, a román irodalom egyik első magyar tolmácsolója, ő kezdeményezi az írókat-művészeket tömörítő Teleki Társaság létrehozását. 1910-ben megnyílik az itt született Lendvay Mártonról, a város első díszpolgáráról elnevezett színház is.
Az 1911-ben alakult és Németh Béla tanár titkársága alatt négy évig működő Teleki Társaság kezdeményezte a Teleki–Petőfi emlékeket megörökítő koltói emlékmúzeum felállítását.
Az I. világháborút követő államfordulat után újraélednek a magyar művelődési intézmények, most már a nemzeti megmaradásért küzdve. 1922-től egymást követik az Ady, Petőfi, Jókai emlékére rendezett ünnepségek. 1928-ban Benedek Elek, Tamási Áron, Szentimrei Jenő, Ferenczy Zsizsi irodalmi estjére került sor. A fokozódó kisebbségi elnyomás következtében veszít lendületéből a város magyar kulturális élete; hajsza indul az 1911-ben alakult *Nagybányai Festők Társasága ellen is. A magyar földrajzi nevek betiltása következtében a város nevét használó helyi lapok Bányavidék (1929) és Bánya és Vidéke (1935) címmel folytatódnak. Ugyanakkor a város székhelyi hatáskörének kiterjedését jelzi a Máramarosi Kis Lexikon itteni megjelentetése.
Jellegzetes helyi tünet az 1920-as években Bontó János bányász írói kiemelkedése: vallásos jellegű füzetek egész sorát adta ki, a hit gyógyító erejét, vagyonközösséget hirdetett, a “bölcselkedő agyagember”-ről írt szatirikus regényt és “Krisztus követése” tételét az illegális mozgalmak iránt tanúsított rokonszenvvel kapcsolta. Helyi irodalmi eseménynek számított Kurzsinszkyné Balázs Erzsébet Egy a sok közül (Nb. 1933) c. elbeszéléskötetének megjelenése.
Az 1944 őszén bekövetkezett újabb hatalmi fordulat megpróbáltatásai után elsőnek a sajtó éledt fel, de túlsúlyba jutnak az időszak propagandista szólamai. A tartományi székhellyé lett város magyar művészeti eseménye a Színművészeti Főiskola 1953-ban végzett évfolyamának csoportos megjelenése Harag György vezetésével, akikből létrejön az állami színház magyar tagozata. 1958-ban indul meg az irodalmi életet is felélesztő Bányavidéki Fáklya c. napilap. Ebben kezd közölni Mátis Béla, majd Pusztai János és Gúzs Imre. Egy időre ugyan ez a lap is a dogmatikus “vonalasság” áldozatává válik, a “megbízhatatlan” munkatársakat eltávolítják. Változás csak 1960-ban történik. Az 1968-as közigazgatási átszervezéskor ez a lap is megyei lappá minősül át, s egyes szerkesztői feladatuknak tekintik a történelmi és művelődési hagyományok feltárását, s kitekintést adnak a magyar és román irodalomra. Közéjük tartozik Fazekas György, a lap felelős szerkesztőségi titkára, akinek A nagybányai labdarúgás története (Nb. 1971) c. munkája román fordításban is megjelent. 1978-tól kezdve a főszerkesztő Klacsmányi Sándor, az ő irányítása alatt sorozatosan jelennek meg Máramaros megye helységeinek és Nagybányának a történetét és személyiségeit bemutató tanulmányok, s megszólalnak a helyi tudományos élet képviselői is. Így Béres Mária muzeológus a csodálatos növényvilágról, Götz Endre geológus az ásványokról, Sass Huba tanár a kozmoszról, Czimbalmos László az űrrepülésről ír; Selinger Sándor kutató Tudományos kilátó címmel közöl cikksorozatokat.
Ebben az “enyhébb” időszakban létesül a Magyar Népi Egyetem (Enciklopédia), a táncház; a már 1956-ban Szatmárnémetibe átköltözött, Harag György vezette művészegyüttes (*Északi Színház) helyébe létrejött a klasszikus művekkel is jelentkező Lendvay Márton Műkedvelő Színjátszó Kör. Író-olvasó találkozók következnek meghívott országos előadókkal, s Bukarestben megjelenő könyveikkel helybeli műszaki írók is feltűntek: Dienes Zsombor A bányász könyve fordításaival, Brassay Sándor (társszerzésben F–kel Elekkel) Talajvédelem, területrendezés, földmérés c. művével (1979). Közben azonban a nacionalista diktatúra élesedésével sor kerül a helyi magyar értelmiségiek elleni erőszakoskodásokra: Szász Károly, Maderspach Viola magyar múzeumi szakértőket menesztik állásukból, meghurcolják Pusztai Jánost, Nagy Kálmánt.
1989 karácsonya után a most már Bányavidéki Új Szó címmel megjelenő helyi lapra hárult az e vidéken élő szórványmagyarság megszervezése. A szabadabbnak tűnő légkörben 1990 áprilisában Csoma György, Klacsmányi Sándor és Pusztai János Erdélyi Féniks címmel új szépirodalmi, művészeti és hitéleti folyóiratot indít, ebben teszik közzé a régebben tiltott anyagokat is. A lap egy évig (1991 júniusáig) él csupán, de elindítja a város nagy szülöttjeinek, Tersánszky Józsi Jenőnek, Németh Lászlónak méltó kultuszát. A református templom előcsarnokában 1991-ben Németh László tiszteletére emléktáblát helyeznek el, s ugyanebben az évben ökumenikus istentisztelettel, irodalmi műsorral és tudományos szimpóziummal nyitják meg a szomszédos Misztótfaluban a falu nagy szülöttéről elnevezett Gyűjteményt, új lendületet adva *Misztótfalusi Kis Miklós emlékezetének. Emlékbeszédet mondott Sütő András és Bálint Tibor, saját versével szerepelt Kányádi Sándor és Király László. Ugyanebben az évben alakul meg a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület (első elnöke Pohl Antal), amely művelődési rendezvényeket szervez (társrendezője az évenkénti koltói Petőfi-napnak), könyvtárat létesít, s EMKE-Füzetek cím alatt könyvsorozatot jelentet meg a vidék magyar kulturális hagyományainak, honismereti nevezetességeinek bemutatására. 1992-ben Nagybánya és Koltó magyar lakossága *Teleki Sándor emlékezetét újítja fel halálának centenáriumán, amikor az egykori kastélyon emléktáblát avatnak. 1993-ban a Szilágyi Domokos Napok keretében megkoszorúzták a költő nagysomkúti szülőházán az emléktáblát, s új emléktáblát avatnak emlékére egykori magyarláposi lakhelyén is. Ez alkalmakkor Czine Mihály és Kántor Lajos mondott emlékbeszédet. Megülték Németh László halálának huszadik évfordulóját is, szónok volt Szatmárnémetiből Máriás József, Sepsiszentgyörgyről Veress Dániel, Kovásznáról Fábián Ernő. Ekkor nyitották meg a régi megyei könyvtár épületében elhelyezett Németh László Könyvtárat, amelynek ma közel 1000 beiratkozott olvasója van. Vezetője Fazakas Magdolna.
Az emlékező tisztelgések a nemzetiségi öntudat felerősödését jelentették helyi és országos méretekben. A rendezéshez az EMKE, az 1991-ben alakult Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület és a szatmári Kölcsey Kör adott széles társadalmi keretet. A helyéről többször is eltávolított Lendvay-mellszobor most már zavartalanul állhat a Ligetben, s talán az emléktáblákat sem fenyegeti a rombolás veszélye. Ugyancsak ünnepélyes keretek között, nemzetközi részvétellel ülte meg a város 1996-ban a nagybányai festőiskola centenáriumát.
Palmer Kálmán: Nagybánya és környéke. Nb. 1894. — Papp Zsigmond: A Nagybányai Műkedvelők Társulatának története. Bp. 1895. — Voditska István: A Nagybányai M. Kir. Bányaigazgatósági Kerület monográfiája. Nb. 1896. — Morvay Győző: A középoktatás története Nagybányán. Nb. 1896. — Ötven év visszhangja. Emlékalbum. Nb. 1924. — Krizsán P. Pál: Nagybánya tükre. Nb. 1933. — Réti István: A nagybányai művésztelep. Bp. 1954. — Balogh Béla–Oszóczki Kálmán: Emlékezés egy régi nagybányai iskolára. Korunk 1970/11. — Horváth Arany: Olvasóteremben (A nagybányai Megyei Könyvtár). Könyvtár 1978/4. — Balogh Béla: Schola Rivulina. Könyvtár 1978/4; uő: A nagybányai Teleki Társaság. Bányavidéki Új Szó 1990. febr. 15. — Klacsmányi Sándor: Gróf Teleki Sándor emlékezete. Nb. 1992. — Metz József–Oszóczki Kálmán–Soltz László: Nagybányai kalauz. Nb. 1993 (EMKE-füzetek 1–2). — In memoriam Németh László. 1907–1975. Nb. 1995 (EMKE-füzetek 5–6. Szerkesztette Máriás József). — Almási Tibor: Nagybánya. Művészet és város. Győr 1993. — Murádin Jenő: Nagybánya. A festőtelep művészei. Miskolc 1994; uő: A nagybányai művésztelep. Nb.–Miskolc 1996.
(Kl. S.)
Nagy-Bodó Tibor (Marosvásárhely, 1968. szept. 20.) — publicista, néprajzi szakíró. Közép-iskoláit a marosvásárhelyi Unirea Líceumban végezte (1987); főiskolai diplomát az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán szerzett (1991). 1990-ben a Bihari Naplónál, 1991–92-ben a Valóság c. lapnál újságíró; 1992–93-ban a Novos Könyvkiadó, 1994-től a Juventus Kiadó és a Tabu Magazin belső munkatársa, utóbbi főszerkesztőhelyettese; közben 1992–93-ban a Román Rádió marosvásárhelyi szerkesztőségének, 1995-től a helyi Mix FM Rádiónak a riportere. 1996–98 között főszerkesztőként jegyzi a Csupavicc c. lapot.
Első írásait a marosvásárhelyi Vörös Zászló közölte (1985); cikkei jelentek meg a Falvak Népe, Népújság, Ifi-Fórum, Új Sport, Pesti Riport, Kacsa, Blikk c. lapokban is.
Önálló munkái: Isten könnyei. A marosvásárhelyi zsidóság rövid története. Mv. 1991; Borszék. Székelyföld igazgyöngye a múltban és a jelenben. Mv. 1997.
(Gy. Zs.)
Nagyenyed magyar irodalmi élete — A kezdetben szászok lakta Nagyenyed 1462-ben vált oppidummá, vagyis mezővárossá, egy 1544-ben kötött egyezmény a szász evangélikus pappal azonban már a magyar református egyház megerősödését bizonyítja. Ide telepítette át I. Apafi Mihály fejedelem 1662-ben a Bethlen Gábor alapította és a tatároktól elpusztított gyulafehérvári kollégiumot, ami a város magyar szellemi és irodalmi életét oly jelentőssé tette. Már a 17. században megindult itt Comenius tanításait követve a magyar iskolai színjátszás, s a labanc seregek rombolásai után elkezdődhetett a kollégium újjáépítése.
A Bethlen Kollégium jeles professzorai közül Pápai Páriz Ferenc orvosi szakmunkájával és latin–magyar szótárával vált emlékezetessé, míg a kollégium neveltje, Hermányi Dienes József Nagyenyedi Demokritus c. anekdotagyűjteménye (1758–62) a korabeli Erdély társadalmi és erkölcsi világába engedett betekintést. Az 1765-től 1771-ig működő enyedi nyomda 47 kiadványáról tudunk, ezek között nemcsak halotti levelek, hanem Bod Péter, Benkő József, Szenci Molnár Albert vallásos tárgyú munkái is szerepelnek. A kollégiumnak 1790-től kezdve már hét professzora van, s a falai közt múzeumot alapító természettudós Benkő Ferenc elkezdi a magyar nyelvű előadásokat. A teológiai stúdiumok, a filozófia, történelem és klasszikus nyelvek mellett itt már jogot is tanítanak. Mindez hatással volt a fiatal Kőrösi Csoma Sándorra, aki itt ismerkedhetett meg a keleti nyelvekkel is. 1791-ben már társaságot szerveznek “a magyar nyelv művelésére”, Molière-darabot fordítanak, a kollégium udvarán színielőadásokat rendeznek. 1792-ben kiadják a Próba, 1837-ben a Virágkosár, majd 1847-ben a Korány c. zsebkönyveket.
A Bethlen Kollégium neveltje a matematikus Bolyai Farkas, Mentovich Ferenc filozófus és a jeles pedagógus Gáspár János is, a számos kiadást megért Csemegék olvasni még nem tudó gyermekek számára (Kv. 1848) szerzője, s a kollégium tanítóképzőjének első igazgatója. A kollégiumból indult el Kemény Zsigmond, aki elsősorban Szász Károly jogprofesszortól és Zeyk Miklós természetbúvártól kapta az ösztönzést írói pályájára. Ezt a virágzó kulturális gócot égették fel 1849-ben a Puchner császári tábornok irányította móc felkelők, megtetézve a pusztítást a magyarság elleni véres pogrommal.
1859-ben alakult meg a kollégiumi ifjúság önképzőköre, s Haladjunk címmel kéziratos lapot is indított, majd Berde Károly szerkesztésében emlékkönyvet is kiadott. 1885-ben elkészült a kollégium új épülete is. Újjászervezték a jogi tanfolyamot, elindították a tanítóképzést, helyreállították a teológiát, ez utóbbit azonban 1896-ban, Szász Domokos püspöksége idején áthelyezték Kolozsvárra. A tanárok közül P. Szathmáry Károly megírta a Bethlen-főtanoda történetét és Az ország sebei c. regényében 1848–49-es enyedi emlékeit. A református egyházi kiadványokon kívül hetilapok is megjelentek, így a Közérdek (1882–1918) és az Alsófehér (1906–1918). Az 1849-es pusztulástól részben megmenekült, egyre gazdagodó kollégiumi könyvtár nemcsak az ifjúság felkészülését tette alaposabbá, hanem a tudományos kutatást is elősegítette, s ez az eredeti jellege megmaradt mindmáig.
Erdély Romániához csatolása után Nagyenyed már fekvése következtében is növekvő jelentőséghez jutott a kisebbségivé vált magyarság szórványainak középpontjában. A régi hetilapok megszűntek ugyan, de 1922-ben megindult az *Enyedi Újság, ennek megszűntével pedig 1931-ben az *Enyedi Hírlap. Ezekben sorra megnyilatkoztak a kollégiumi professzorok és a kor ismert írói, köztük Áprily Lajos, Berde Mária, Makkai Sándor, Szentimrei Jenő s velük a pályakezdő fiatalok, mint Bisztray Gyula, Kakassy Endre, Vita Zsigmond, Kovács György, Gagyi László, Varró Dezső.
Egész Erdélyre kiható ünnepség színhelye volt a Bethlen Kollégium 1922-ben, fennállásának háromszáz éves évfordulóján. Itt hangzott el először Áprily Lajos A fejedelemhez c. ódája. Az Enyedi Újság ebből az alkalomból emlékkönyvet adott ki, melyben Garda Kálmán, Sipos Domokos és Szabó Jenő írásai is megjelentek. 1926-ban erdélyi útja alkalmával Móricz Zsigmond Enyedre is eljött, hogy tanulmányozhassa a könyvtár régi kéziratait s a Bethlen Gáborra vonatkozó munkákat. 1927-ben avatták fel az Iparos Önképzőkör új székházát, ahol aztán egymást követték a Fövenyessy Bertalan és Veress István karnagyok vezényelte dalárdák fellépései és a kollégiumi tanárok, írók előadásai. A pezsgő szellemi élethez hozzájárult mind a Pásztortűz írócsoportjának ismételt látogatása, mind a “Benedek Elek fiai”-nak nevezett székely írócsoport megjelenése, nemkülönben Szentimrei Jenő és Ferenczy Zsizsi előadóművésznő fellépése. Járai István főgimnáziumi igazgató közreműködésével, a szász–magyar irodalmi együttműködés jegyében itt szervezték meg 1929-ben az Erdélyi Helikon írói a folyóirat és a Klingsor szerkesztőinek, munkatársainak találkozóját. 1931-ben Nagyenyeden tartotta vándorgyűlését az EME.
A fiatal nemzedék új ízlése és társadalmi törekvése nyilatkozott meg az Erdélyi Fiatalok enyedi bemutatkozásán (1931), majd a Bethlen Kollégium Szabó T. Attila és Szász Árpád rendezte falunapján (1932), valamint az OMP ifjúsági tagozatának előadásain. A Magyar Kaszinó 1933-ban fennállásának 100. az Iparos Önképzőkör 1938-ban alapításának 50. évfordulóját ünnepelte. Az egyesületek és iskolák közösen rendezték Arany-, Kisfaludy-, Liszt- és Erkel-emlékünnepélyeiket, s egyre gyakrabban hangzottak fel Kodály és Bartók új népdalfeldolgozásai. Nem maradt el a képzőművészet ápolása sem. Itt, ahonnan Barabás Miklós művészi pályája a 19. század elején elindult, kiállításokat rendeztek Incze János, Székely Mihály, Berde Amál, Vass Albert, Gruzda János képeiből.
A Bethlen Kollégium zenetanárainak munkái országszerte előmozdították a magyar népdalok eredeti, ősi formáinak ápolását. A Veress Gábor székely népdalgyűjtését is tartalmazó Dalok az iskolának c. tankönyv már 1927-ben forgalomba került, ezt folytatta Szabó Géza tanár Czilling Antallal közösen összeállított énekeskönyve, a Daloljunk (Tv. 1944).
Új szerephez jutott Nagyenyed az Erdélyt kettészelő bécsi döntés után. Itt alakult ki a dél-erdélyi magyarság szellemi központja. Megindult országos hatókörrel Kacsó Sándor és Nagy Endre szerkesztésében az *Erdélyi Gazda és a Fekete György jegyezte *Szövetkezés, amelyek e körülmények között helyet adtak szépirodalmi írásoknak is. Az 1941 őszén felszerelt Bethlen-nyomda folyamatosan biztosította a magyar könyvkiadást. Itt jelent meg 1943-ban a Vita Zsigmond összeállította Romániai magyar írók antológiája és Kabós Éva Amit az én sorsom megad nekem c. verseskönyve, valamint több mezőgazdasági szakmunka. Itt készültek a dél-erdélyi magyar iskolák számára a legszükségesebb tankönyvek is, így Erdélyi Gyula és Nemes János Betűerdő c. ábécés- és olvasókönyve és A nevelő tanítása c. pedagógiai munkája. Mindezt megszakította 1944 őszén a dél-erdélyi magyar értelmiség elhurcolása és internálása Olténiába.
Az önálló magyar intézmények sorozatos felszámolása és az iskolák (köztük a Bethlen Kollégium) államosítása 1948-ban a továbbiakban ugyancsak hátráltatta a szellemi élet megpezsdülését. Egyedül a diákszínjátszás és a dalkultusz folytatódik. A kollégium szintén államosított könyvtára ezekben az években kerül a kolozsvári Egyetemi Könyvtár alárendeltségébe, s e közvetlen kapcsolata révén tudományos fórummá válik. Kutatói, Engel Károly, Turnowsky Sándor, Vita Zsigmond, Dankanits Ádám, Borbáth Károly, majd Győrfi Dénes ismertetik a múzeumi értékű könyv- és kéziratállományt, magyar és román tudományos dolgozatokat közölnek értékeiről. Az Alma Mater ezekben a fojtott időkben is összehívja minden évfordulóra távolba sodródott régi diákjait, s közösen idézik fel a kollégium hagyományos szellemét és hatását az erdélyi magyar élet századaira. Egy csendesebb időszakban (1979–80) *Bethlen Gábor emlékezete jegyében sor kerülhetett a fejedelem halála 350., majd születése 400. évfordulójának megünneplésére, majd Ion Eremie Bethlen-szobrának felállítására is. Általában azonban a magyar történelmi emlékezések tilalom alá kerültek.
Fordulat csak a Ceauşescu-diktatúra bukása után következett be. A 90-es évek elején megindul újra a sajtóélet: a Csávossy György szerkesztette rövid életű Enyedi Hírlap (1991) mellett a református egyház is lapot ad ki Enyedi Sion címmel (1991–93), s megjelennek ifjúsági lapok is: a Bethlen Kollégium ifjúsága által kiadott Haladjunk és az IKE havilapja, az Enyedi Ifjúság (1993–94). A kollégium 1992-ben megünnepli fennállásának 370-ik évfordulóját, amelynek keretében az előző évben alakult Nagyenyedi Bethlen Kollégium Baráti Társasága megrendezte a kollégium véndiákjainak világtalálkozóját, a következő években pedig emléktáblákat avatnak Áprily Lajos, Kőrösi Csoma Sándor, Kemény Zsigmond, Széchenyi István s a kollégium egykori főgondnoka, a diktatúra áldozatává vált Szász Pál emlékére. A kollégium udvarán leleplezik az alapító Bethlen Gábor új szobrát, Benke Zoltán alkotását. Ünnepi előadásokban kapja tehát vissza a város lakossága és a kollégium ifjúsága mindazt, ami az elmúlt évtizedekben már-már odaveszett. 1996-ban a kollégium 1935-ben alapított csombordi Gazdasági Iskolájára emlékeznek rangos emlékkönyvvel (“Volt egyszer egy iskola”. Csombordi emlékkönyv 1935–1996. Déva 1996).
P. Szathmáry Károly: A Gyulafehérvár–nagyenyedi Bethlen-főtanoda. Nagyenyed 1868. — Váró Ferenc: Bethlen Gábor kollégium. Nagyenyed 1903. — Ikafalvi Diénes Jenő: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. Kv. 1924. — Járai István szerk.: A 300 éves nagyenyedi Bethlen-kollégium emlékalbuma. Nagy-enyed 1926. — Bisztray Gyula: Nagyenyedi Helikon. Nagyenyed 1933. — Musnai László: Aiud–Nagyenyed és református egyháza. Nagyenyed 1936. — Alex. Turnowsky–Vita Zsigmond: Biblioteca Bethlen din Aiud. 1957. — Dankanits Ádám: Adatok a XVIII. századi enyedi nyomda történetéhez. NyIrK 1960/1–2. — Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus. Válogatta Rohonyi Zoltán. 1970. — Hajós József: Kezdeti filozófiai tájékozódások a Bethlen Kollégiumban. Korunk 1972/5. — Vita Zsigmond: Zenélő diákság a Bethlen Kollégiumban a XIX. század elején. Korunk 1972/10; uő: A Bethlen Kollégium a dél-erdélyi életben. Haladjunk 1993; Áprily Lajos enyedi éveire emlékezve. Romániai Magyar Szó 1994. máj. 1. — Sütő András: Nagyenyedi fügevirág. Közli Istenek és falovacskák. 1973. 207–21. — Jakó Zsigmond: A nagyenyedi Bethlen Kollégium régi könyvtárának kéziratos ritkaságairól. KözliÍás, könyv, értelmiség. 1976. 209–18. — Jakó Zsigmond–Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662–1848. 1979. — Bethlen Gábor kollégiumi emléklapok. Nagyenyed 1992. — Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap felett. Önéletrajzi visszaemlékezések III. 1993. 337–440. — Szakács Tibor Ferenc–Szász Csaba: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed. Nagyenyed 1993. — A Bethlen Kollégium Évkönyve. Összeállította Győrfi Dénes, előszavát írta Vita Zsigmond, szerkesztette Hatházy Ferenc. Nagyenyed–Kolozsvár–Budapest 1995.
(V. Zs.)
Nagyenyedi Lajos — *Jeney Lajos
Nagy-György Attila (Marosvásárhely, 1969. aug. 11.) — római katolikus egyházi író. Középiskoláit szülővárosában kezdte, s a gyulafehérvári kántoriskolában fejezte be (1987). Ugyancsak Gyulafehérváron 1987–91 között, majd a dél-tiroli Brixenben 1991–93-ban, illetve Innsbruckban 1993–94 és 1996–98 között teológiai tanulmányokat folytatott, ez utóbbi teológiáján doktorátust is szerzett (1998). 1994–96 között Brassóban segédlelkész, 1998-tól Zernyesten plébános, 2000-től a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye ifjúsági lelkésze is.
Első tanulmányait a gyulafehérvári szeminaristák folyóirata (Seminarium Incarnatae Sapientiae = SIS) közölte 1991-ben; alkalmi hit- és közösségépítő írásai a Vasárnap, Keresztény Szó, Búzamag (Brassó), Kistestvér (Csíksomlyó), Rikkancs (Innsbruck), Brassói Lapok, Életünk hasábjain jelentek meg. Diplomamunkáját az innsbrucki egyetem teológiai fakultásának kiadásában jelentették meg olaszul (La formazione dei giovanni alla vita cristiana nell'Opera di Maria. Innsbruck 1993). Doktori értekezését ugyancsak Innsbruckban németül adták ki (Einübung in den Glauben. 1998).
Egyéb munkái: Ifjúság és egyház “5 perccel 12 előtt” (Mv. 1997); Nagy-György Ferenc (Képekben és versekben. Mv. 2001. Székely Katalin társszerzővel). A Szentháromságról a közösségben c. tanulmánya a Pannonhalma Nagytalálkozó 2000 c. gyűjteményes kötetben (Bp. 2000) látott napvilágot.
(D. Gy.) 
Nagyhalmágyi József (Pankota, 1927. ápr. 27.) — zenekritikus. Középiskoláit a kolozsvári Unitárius Kollégiumban s a nagyváradi főgimnáziumban végezte, Aradon érettségizett (1946). Újságíró az aradi Vörös Lobogónál (1955–63), a brassói Új Időnél, ill. a Brassói Lapoknál (1963–73), később a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükörnél és utódjánál, a mai Háromszéknél. Mindenik lapnál a zenei rovat vezetője. Több mint ezer zenei kritikát, riportot, portrét, zenei könyvrecenziót, hangversenyelőzetest közölt, érdemeket szerzett a zenei élet fellendítésében.
Megyei Tükör címszavunkban (III. 538) neve tévesen Halmágyiként szerepel.
(B. Z.)
Nagykároly és Vidéke — társadalmi hetilapként indult 1884-ben. Munkatársa volt a 19. század jelesei közül Ecsedi Kovács Gyula színművész és a 48-as idők emlékírója, Lauka Gusztáv. 1906-tól a Függetlenségi és 48-as Párt lapja. Az államfordulat után felelős szerkesztője Gál Samu, majd főszerkesztői Ádám Ferenc (1924–26), Benedek Sándor (1926), Berey Géza (1930–31). A magyar helynevek betiltása miatt felvette a *Szabad Szó címet, így jelent meg 1940 augusztusáig.
Megjelenésének 110. évfordulója alkalmából 1994 szeptemberében eredeti címével újította fel az RMDSZ mint közéleti lapot. A beköszöntő szerint fő célja a közösségformálás és a helytörténet ápolása. Alapító főszerkesztő Végh Balázs Béla, szerkesztői Silimon-Várday Zoltán és Gui Angéla. 1995-ben Március 15. címmel mellékletet jelentet meg, s ugyanezen évtől kiadja a Nagykároly és Vidéke Évkönyvét.
(K. P.)
Nagykároly magyar irodalmi élete — A Károlyiak ősi vára mellett kialakult város az 1919-es államfordulatig Szatmár vármegye székhelye volt, s ebben a szerepében hagyott szellemi örökséget az utókornak. Bethlen Gábor és II. Rákóczi Ferenc egész Európára látó gondolkodása, egyes jakobinusok találkozása a főispáni beiktatáson 1794 nyarán, Kölcsey zuhatag mondatai, melyek “e falak közt hangozának”, az ide látogató Petőfi ellenszenvei a régi vármegyei élettel szemben és gyönyörűségei bontakoztatták ki a város sajátos hangulatát, ahol a kegyesrendiek 1725-ben gróf Károlyi Sándor alapította gimnáziumának neveltjei is hozzájárultak egy emelkedett közszellem kialakításához. A nyelvtudós Révai Miklós első magyar nyelvű verseskönyve is itt jelent meg 1778-ban. Itt érvényesültek Kaffka Margit “színei és évei”, ez a város lett Ady Endre géniuszának első ébresztője. Nagykároly kulturális örökségének kevéssé ismert mozzanata, hogy e város szülötte Barna Ferdinánd, a teljes Kalevala első magyar fordítója (1871).
A 19. század második felében több lap is megjelent itt, így a Népiskolai Lapok (1870–71), *Szatmármegyei Közlöny (1874–1920, 1940–45); Nagykároly (1875–76). A leghosszabb időt a *Nagykároly és Vidéke érte el, 1884-ben indult és címét a magyar helységnevek használatának betiltása után kényszerűen megváltoztatva 1940 őszéig jelent meg. E lapnál dolgozott egy időben a népszerű regényíró Kosztka Mihály. Az I. világháború után itt kiadott lapok közül megemlítendő az Északnyugati Újság c. hetilap (1919–30), a *Haladás c. társadalmi és szépirodalmi hetilap (1926–28), a *Szilágymegyei Újság (1931–38), s ennek folytatása, a Kisebbségi Újság (1938).
Ebben a virágzó korszakban alakul a Polgári Olvasókör is (1874–1918), amely nagy szerepet játszik a város szellemi életében.
Amint megszűnt megyeközpont lenni, a város szellemi letargiába süllyedt. Hanyatlásnak indult a Kölcsey-kultusz ápolására még 1892-ben létesített *Kölcsey Egyesület, bár vezetői buzgólkodásának köszönhetően látogat a városba “fiaival” Benedek Elek (1928). Itt tölti ifjúsága éveit Hegyi Endre költő és műfordító, itt formálódik Török Sándor, a színházi szakember és publicista.
A Kölcsey Egyesület folytatásának tekinthető a Kölcsey Irodalmi Kör, mely 1957-ben alakult Fényi István vezetésével. Vonzáskörébe kerültek a szomszédos Érmellék tollforgatói is, így az Érkeserűben letelepedett Számadó Ernő és az érmihályfalvi Máté Imre. Bekapcsolódott a kör munkájába Nikodémusz Károly evangélikus lelkész is, akinek Judás Iskarioth c. verses drámáját 1928-ban a kolozsvári színpadon mutatták be. Benedek Zoltán nagykárolyi tanárként természettudományos szakmunkákkal és népszerűsítő írásaival jelentkezett; neki köszönhető Bíró Lajos tasnádi származású természettudós távol-keleti, a pápuák földjén végzett néprajzi és rovartani kutatásainak feldolgozása (1979). Az itt élő Károlyi S. Mihály monográfiát írt Gyárfás Jenő képzőművészről. Németi János, a nagykárolyi múzeum igazgatója régészeti kutatásaival aratott elismerést hazai és nemzetközi szinten. Innen indult Balogh József költő, regényíró és műfordító pályája. A 80-as évek elején eredményesen működött Vasárnapi Fórum elnevezéssel egy irodalmi csoportosulás Kádár Ferenc és Gnándt István vezetésével, ennek működését azonban az élesedő balos diktatúra idején, 1985-ben betiltották. Itt mutatkozott be néhány fiatal szerző, köztük Sróth Ödön, akinek Fényözön c. verseskötete 1981-ben Temesvárt jelent meg.
Eredeti pedagógiai kísérletként tanárok diákjaikkal közösen karolták fel a műkedvelést mind klasszikus drámák, mind nagyoperettek színrevitelével, segítséget nyújtva az iskolai kereteken kívül az üzemek műkedvelő csoportjainak is.
A folyamatos irodalmi élet egyik gyökere a város nyomdakultúrája. Az első nyomda már 1753-tól működött, 1754-ben magyar és orosz nyelvű ábécéskönyvet, 1756-ban földrajzkönyvet nyomtak itt, s a helyi kiadványok sora a nyelvújítás harcaitól kezdve máig meg nem szakadt. Ez a magyarázata a város gazdag és változatos sajtótörténetének is.
A diktatúra bukása után megélénkülő irodalmi élet jele volt a Károli Gáspár emlékünnepség, a találkozó a Helikon szerkesztőivel (1990), a Romániai Magyar Szó első fóruma (1991), március tizenötödike évenkénti zenés-irodalmi megünneplése a színházban. Két új kulturális szervezet alakult: a Pietas, amelynek fő célkitűzése 1992 óta a kórusmozgalmak és verses rendezvények lebonyolítása (elnöke Visnyai Csaba zenetanár) és 1994-ben a Kaffka Margit Művelődési Társaság, amely a magyarság kulturális, vallási és tudományos tevékenységét irányítja, kiállításokat szervez (vezeti ifjabb Sróth Ödön mérnök). A Nagykároly szellemi vonzáskörzetéhez tartozó Tasnádon alakult meg 1991-ben a helység nagy szülötte, az Új-Guinea-kutató emlékét ápoló Bíró Lajos Ökológiai Társaság (elnöke Benedek Zoltán).
1994 óta újra megjelenik a *Nagykároly és Vidéke (főszerkesztő Végh Balázs Béla tanár), amely 1996 óta évkönyvekbe gyűjti a város és vidéke egy esztendejének eseményeit is. 1994. szept. 12-én a város Főterén ünnepélyesen felavatják a sepsiszentgyörgyi Petrovics István művészi alkotását, az új Petőfi-szobrot. Azóta a várost díszíti Károli Gáspár (1996) és Kaffka Margit (1999) szobra is.
Ennek az időszaknak a helyi lapjai: az Agora (1990, Kádár Ferenc szerkesztésében), a Hepaj c. “sulilap” (1994–97) és az Info c. reklámlap (1993-tól).
A Nagykároly és Vidéke 1997-re megjelent Évkönyvében Pap József és Nagy László a nagykárolyi színjátszás történetét, Czumbel Imola Petőfi és Szendrey Júlia házasságát, Németi János Jászi Oszkár, Deák Endre Erkel Ferenc, Márkus Endre Károli Gáspár, Végh Balázs Béla Kaffka Margit, Kasztovszky Zoltán Gellért Sándor emlékét idézi.
A svábok betelepedéséről már 1931-ben Vonház István írt és jelentetett meg Pécsett munkát, s a Nagykároly környéki felekezeti iskolák körül támadt vitákról Majtényi Szilárd a Magyar Kisebbség hasábjain számolt be 1936-ban. Adatokat a szatmári svábok történetéhez legutóbb Ernst Hauler német szerző, egykori szatmári tanár nyújtott, aki többek között a nagymajtényi 200 éves templomról jelentetett meg könyvet (Passau 1994).
Szirmay Antal: Szatmár vármegye I–II. Buda 1809. — Eble Gábor: Egy magyar nyomda a XVIII. században. Bp. 1891. — Benedek Zoltán: Színjátszó tanárok. Korunk 1965/11. — Fényi István: Ady-kereső Nagykárolyban. Utunk 1969/4. — Benedek Zoltán: Nagykároly. Orosháza 1994; uő: Érmellék. Orosháza 1996. — Nagykároly és vidéke. Évkönyv '96. Nagykároly 1995. — Nagykároly és Vidéke. Évkönyv '97. Nagykároly 1996. — Nagy László: Károli Gáspár és kora. Nv. 1996.
(Be. Z. — B. L.)
Nagyné Bede Rozália (Barót, 1940. febr. 2.) — pedagógiai szakíró, helytörténész. A középiskolát szülővárosában végezte (1956), a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar–történelem szakos diplomát szerzett (1960). Egykori iskolájában lett líceumi tanár, s mind az iskola, mind a vidék szellemi arculatának alakításában szerepet vállalt versműsorok, irodalmi esték rendezésével. Az erdővidéki magyartanárok módszertani szakirányítója. Férjével, Nagy Sándorral közösen alkalmazta színpadra Gárdonyi A lámpás c. kisregényét, jeleneteket írt tanuló-színjátszóinak az iskolai élet mindennapjairól. Szerkesztője a Busolă — Iránytű c. iskolai folyóiratnak (1970–71). A képszerű látás, a képi gondolkodás fejlesztése az irodalmi műelemzés gyakorlatában c. dolgozatával megszerezte az I. tanári fokozatot (1980).
Mint iskolájának igazgatója 1990-ben mozgalmat indított, hogy a líceum felvehesse Baróti Szabó Dávid nevét. Erdővidék szellemi örökségének közkinccsé tételére a Baróti Szabó Dávid Emlékbizottság és Alapítvány segítségével emlékszoba berendezését kezdeményezte és szervezte. Iskolai évkönyveket állított össze és társszerkesztője a Tulipán Füzetek c. ismeretterjesztő kiadványnak (1990–92). Cikkei az oktatás, főként a magyar nyelvtanítás hazai megújításának lehetőségeiről a megyei és országos napilapokban jelennek meg. A Collegium Transsilvanicum Alapítvány pályázatán elfogadott Tanulási–tanítási Kézikönyv elkészítésén dolgozik (1994).
Szerkesztésében jelent meg a Közelebb Baróti Szabó Dávidhoz c. válogatás a költő műveiből és a rá vonatkozó szakirodalomból (1995).
(B. Z.)
Nagyné Sajó Magda (Egerhát, 1934) — *Tanügyi Újság
Nagyszalonta magyar irodalmi élete — Első írásbeli említése Zolunta alakban 1214-ből származik. A 15–16. században a Toldi család birtoka. 1606-ban Bocskai István háromszáz hajdújának letelepítésével hadászati szerepet kapott. Ők építették fel azt a várat, amelynek restaurált öregtornyában, az ún. Csonkatoronyban lelt otthonra az Arany Múzeum.
A városban a 17. század elején létesült református iskola. A 18. század első évtizedétől ennek már gimnáziumi osztályai voltak. Itt tanult és oktatott a természettudós és nyelvész Földi János, majd Arany János. 1907-ben vált az iskola nyolcosztályos főgimnáziummá. Ebben az időben létesült a városban polgári leányiskola is. A két tanári közösség több tagja cselekvően részt vett a város irodalmi életében. Móczár József megszerkeszti a városmonográfiát (1906), Viski Károly itt kezd etnográfiával foglalkozni, s Aranyék háza (1917), majd Arany népe (1919) c. munkáival járul hozzá az Arany-kultusz irodalmához. Szendrey Zsigmond diákjaival lejegyzi a még élő népköltészetet (1912–18). H. Fekete Péter Arany-kutatásokat végez, Debreczeni István ref. lelkész pedig a múzeum és az Arany Emlékegyesület történetét írja meg (1913).
A helybeli irodalmi-művelődési életben fontos szerepet töltött be a színház. Szalontát már az 1860-as évektől felkeresték különböző vándortársulatok: első adatunk a Bánk Bán 1860. évi bemutatójáról, illetve a Buday József társulata által meghirdetett előadás hatósági betiltásáról van. Az előadások színhelyéül abban az időben Pápai Ferenc “színtermét”, később a Csizmadia Színkört, majd a Korona vendéglő udvarán felállított színpadot említik. A bemutatott darabok között van népszínmű (Csepreghy Ferenc: Sárga csikó, Tóth Ede: A falu rossza), klasszikus mű (a Tartuffe, az Othello, a Coriolanus), divatos operett (Hervé: Lili, Konti József: Suhanc), de kortárs magyar dráma is (Thury Zoltán: Katonák, Csíky Gergely: Cifra nyomorúság, Bródy Sándor: A medikus).
A helybeli értelmiség találkozóhelye egy évszázadon át az 1845-ben alapított Kaszinó. Az 1882. nov. 12-én létrehozott Arany János Emlékbizottság, majd utóda, az Arany Emlékegyesület nemcsak a költő emlékezetét szolgálta, hanem serkentője volt az irodalmi és tudományos tevékenységnek is. A század végén növekvő szerephez jutott a helyi sajtó. 1889. jan. 1-jével Reich Jakab, későbbi nevén Székely J. Jenő, megindítja a Nagyszalonta és Vidéke c. hetilapot, amely 1894-től Szalontai Lapokként tölti be véleményformáló szerepét, majd 1910. nov. 20-tól napilappá válik. Munkatársai közül önálló munkáival emelkedik ki Rozvány György, Nagy Márton, Podhradszky Rezső, Szikszay Lajos és Költő Kálmán. A Nagyszalonta c. lap csupán néhány számot, a Friss Újság két évfolyamot ért meg, a Tanácsköztársaság idején indult Testvériségnek öt száma látott napvilágot.
Az 1919-es történelmi változások nyomán megrendültek a művelődés korábbi politikai és társadalmi keretei, szegényebbé vált a színházi élet. A nagyváradi és kolozsvári társulatok mellett csak esetlegesen vállalkozott szalontai előadásra egy-egy társulat (Inke Rezsőé például). Majd csak a bécsi döntés után látogat ide Hámori Aladár, illetve a budapesti Fővárosi Operettszínház. A bemutatott darabok közül a nevezetesebbek: Kodolányi János: Földindulás, Harsányi Zsolt: Bolond Ásvayné, Zilahy Lajos:Tűzmadár, Arányi Kornél: Dankó Pista nótafája, Erdélyi Mihály: Becskereki menyecske (Dayka Margit vendégfelléptével), a Kaméliás hölgy és a Mosoly országa. Ezek az előadások 1928-tól már az akkor felavatott Vigadóteremben zajlottak. Válságos helyzetbe kerültek az olyan intézmények is, mint az Arany Emlékegyesület, amelynek az új hatóságok egy évtizeden át halasztották hivatalos elismerését. A kisebbségi helyzetben is tovább tevékenykedett a Kaszinó, a Gazdakör, az Ipartestület, a Kereskedelmi Kör és több vallásos és sportegyesület. A kulturális élet folytonosságát az 1864-től működő Iparos Dalárda s az egyházi egyesületek műkedvelő csoportjai biztosították. 
A két világháború között az irodalmi élet elsekélyesedett, tudományos tevékenységről nem lehetett szó. A fiú- és leánygimnázium román nyelvűvé válása után a tanárok egy része repatriált, s a tehetséges fiatalok ugyancsak Magyarországra települtek át. Ezzel magyarázható, hogy a szalontai származású Erdélyi József, Sinka István, Zilahy Lajos, Bihari Klára Magyarországon vált ismert íróvá, akárcsak Kiss Ferenc világhírű anatómussá vagy Kulin György neves csillagásszá.
Szerényebb irodalmi megnyilvánulások számára az 1937-ig megjelenő Szalontai Lapok mellett az 1929-ben Gaál Sándor nyomdász kiadásában megjelent Az Újság nyújtott lehetőséget. Ezt a lapot Kibédi Sándor, Mezey Andor, Serényi József, Reményi Sándor szerkesztette, 1940. szept. 4-től pedig Nagyszalontai Az Újság c. alatt Pétery Lajos, Wekerle József és Balogh Sándor. A lap a szovjet csapatok bevonulása nyomán szűnt meg. A helyi sajtóban a helyi szerzők szépirodalmi kísérletei mellett forrásértékű helytörténeti közlések is megjelentek, a leggyakrabban Bordás László jegyző tollából. Irodalmi esték vendégei voltak az erdélyi magyar irodalom jelesei, így Berde Mária, Gulácsy Irén, Károly Sándor, Kós Károly, Maksay Albert, Nyírő József, Reményik Sándor, Tabéry Géza, Tavaszy Sándor, a Felvidékről Mécs László. A 40-es évek elején a diákönképzőkör vendége volt Gellért Sándor, Karácsony Sándor, Lükő Gábor és Sinka István. Az 1929-től ismét engedélyezett Arany Emlékegyesület ünnepi rendezvényei közül kitűnt az 1932-es, a költő halálának félszázados évfordulóján.
1944–45-ben a háborús megrázkódtatásokból elsőnek a színjátszás éledt fel Nagyszalontán. Ekkor történik meg, hogy egy színtársulat, a Balogh Tihaméré, egy teljes színházi szezont valósít meg, napi előadásokkal. A műsoron persze elsősorban közönségvonzó, népszerű darabok szerepelnek (a Mágnás Miska, Erdélyi Mihály Sárgapitykés közlegénye, a Csárdáskirálynő, Farkas Imre Nótás kapitánya), de színpadra kerül ekkor a város szülötte, Zilahy Lajos drámája, a Fatornyok is. Mindez azonban egyetlen színházi évadon át tartott. A következő fél évszázadban csak a nagyváradi magyar színház társulata látogatott el néha a “nevezetes város”-ba.
1945 után — az MNSZ átmeneti sikerei ellenére — a központosító államhatalom a korábbi társadalmi és vallási szervezeteket, köztük az Arany Emlékegyesületet is rendre megszüntette. A helyi sajtót a háromszor is nekirugaszkodó Népszabadság képviseli, amelynek utolsó ismert száma 1947. jan. 12-i dátumot visel. Csupán a gimnázium ifjúságának sikeres színielőadásai jelentettek még eseményt, de a tanügyi reform ennek is véget vetett. Némi javulást hozott a városi Művelődési Ház 1952-es és az *Arany János Irodalmi Kör 1955-ös megalapítása. A kör meghívására 1956 és 1986 között a romániai magyar irodalom és tudományosság szinte valamennyi személyisége ellátogatott Nagyszalontára, köztük Olosz Lajos, Asztalos István, Szemlér Ferenc, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Sütő András, Szabó Gyula, Dávid Gyula, Domokos Géza, Gáll Ernő, Kántor Lajos, Faragó József, Imreh István, Xántus János. A város magyarsága bekerült az erdélyi magyar írásbeliség vérkeringésébe, s ez serkentő hatással volt a helyi alkotási kedv kibontakozására is. A 30-as évek irodalmi szórványjelenségei — Kovács Béla szalontai vígeposza, Sárközi Gerő, Incze Béla, Tordai Ferenc versei — után a fellendülő helyi irodalom az 50-es évekre Bonczos István és Nagy Ilona novelláival, Gábor Ferenc verseivel jelentkezik.
Felélénkül a tudományosság is. Az események többnyire Arany János emlékéhez fűződnek, sorukból kiemelkedik a költő születésének 140. és halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett országos ünnepség. Az emlékmúzeum anyagának kiegészítése és levéltárának, dokumentációs könyvtárának létrehozása után bel- és külföldi filológusok élnek a felkínált lehetőségekkel. A szalontaiak közül Dánielisz Endre néprajzi, irodalom- és helytörténeti, Fábián Imre népköltészeti, Wagner István művészettörténeti kutatásokat folytat. Az emlékmúzeum különálló termében 1959 óta képző-, fotó- és népművészeti kiállításokra kerül sor.
A nacionalista diktatúra elhatalmasodásával a 80-as években az Irodalmi Kör is a szigorúan ellenőrzött szellemi fórumok sorába kerül. Egyedül a sajtó és a nagyváradi színház látogatásai szolgáltattak alkalmat a lakosság kétharmadát jelentő magyarság anyanyelvi kultúrájának ápolására. Az 1989-es decemberi fordulatot a lakosság kitörő lelkesedéssel fogadta. December 22-én este az ifjúság a lyukas román trikolórt a diktatúra alatt is a helyén maradt Kossuth-szobor bronzalakjának kezébe illesztette, és körülötte tüntetett a demokrácia mellett. Már dec. 29-én megalakult az RMDSZ helyi szervezete, és magyar polgármestert választottak. 1990. febr. 23-án újraindult a Szalontai Lapok, amely szerkesztőségében a helyi magyar értelmiséget (Balogh Árpád, Dánielisz Endre, Fazekas Tibor, Polyánki Sándor, Székely Ernő, Tódor Albert) tömörítette. A lap azonban papír- és nyomdagondok miatt a május 30-i számmal megszűnt, s csak évekkel később történt kísérlet új lapok: a helyi hivatalos Szalontai Krónika, a Szalontai Napló (1994–97), a Szalontai Újság (1994) és az ebtenyésztők lapja, az Ebadta (1993–94), valamint a Hanta c. diáklap (1992) meggyökereztetésére — változó sikerrel.
1991. szept. 9-én megalakult az Arany János Művelődési Egyesület, s a feléledő kultusz egy második Arany-szoborral tette gazdagabbá a várost. A költő első kőszobrát 1907-ben helyezték a Csonkatorony múzeumi bejárata fölé, ez Kolozsvári Szeszák Ferenc alkotása; 1992. márc. 1-jén pedig, a költő születésének 175. évfordulójára emlékezve országos ünnepség keretében felavatták Kiss István főtéri bronz Arany-szobrát is. Az évfordulóra újabb Arany-feldolgozások készültek Dánielisz Endre tollából, s az esemény alkalmából Nagyszalonta vendége volt Tőkés László és a román esszéista Radu Enescu Nagyváradról, Magyarországról pedig Andrásfalvy Bertalan, Czine Mihály, Csoóri Sándor. Röviddel ezután a budapesti Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezett tudományos konferenciát.
Rozvány György: Nagyszalonta mezőváros története. I. Gyula 1870; II. Nsz. 1889; III. Nsz. 1892. — Gere Ferenc–Katona Mihály: A nagyszalontai gymnasium története. Nsz. 1896. — Móczár József: Nagyszalonta 1606–1906. Nsz. 1906. — Ioan Blăgea–Dánielisz Endre: Egy évtized Nagyszalonta rajon művelődési életében. Pályázat. Korunk 1963/8. — Dánielisz Endre: A kisvárosi művelődés nyomában: Szalonta. Művelődés 1980/11; uő: Arany-emlékek Nagyszalontán. 1984; uő: “Szülőhelyem, Szalonta...” Nagykőrös 1992; uő: Arany János a szalontai iskolában. Bp. 1992; uő: Nagyszalonta jeles szülöttei. Gyula 1993; uő: Szalontai séták. Nv. 1993; uő: A Szepességtől Szalontáig. Nv. 1994. — Kiss Károly: A Csonkatoronyban. Magyar Nemzet, Bp. 1982. okt. 23. — Beke György: Itthon-e a gazda? Közli Itt egymásra találnak az emberek. 1984. 406–38. — Déznai Péter: Mindennapi Aranyunk. Művelődés 1992/5. — Banner Zoltán: A megérinthető Arany. Békés megyei Hírlap 1992. ápr. 25–26. — Nagyszalonta Arany-város. Tolnay Tibor rajzai. Fábián Imre versei. Nv. 1994.
(D. E.)
Nagyszeben magyar irodalmi élete — Az Árpád-házi királyok idején különleges jogokkal itt letelepített szász városalapítók hatása az erdélyi magyar és román művelődésre főleg a szászok fejlett nyomdáinak köszönhető. Itt fejtett ki tudományos munkásságot Köleséri Sámuel orvos és polihisztor (1663–1732), itt adta ki Bod Péter *Magyar Athenas (1767) c. irodalmi lexikonját, s a Hochmeister-féle nyomdában jelent meg az első erdélyi magyar közéleti lap, az Erdélyi Magyar Hír-Vivő (1789) Fábián Dániel és Cserei Elek szerkesztésében. Itt nyomtatták az erdélyi országgyűlés naplóját (1834), beszédeinek tárát (1837), majd gyorsírói naplóját (1863).
A 19. század első felében megindult a magyar lakosok társadalmi és művelődési szervezkedése is. 1837-ben Olvasóegyesület, 1877-ben Dal- és Műkedvelő Egyesület alakult, majd sor került lapok indítására. Az 1864-ben indult Erdélyi Hírlapban s az ugyancsak rövid életű Szeben és Fogaras Vármegye c. újságban irodalmi alkotások (vers, próza, tárca) is jelentek meg. A leghosszabb életű lapot, a Nagyszebeni Újságot 1904-ben alapították, ez az államfordulat után is megjelent 1919 februárjáig Sólyomi Elek és Szőcs Géza szerkesztésében. Volt a városnak magyar nyelvű egyházi lapja is, Az Idők Jelei c. katolikus egyházi lap (1913–16), amely tudományos adatokat is közölt, például a nagyszebeni földrengések történetéről.
Nagyszebenben töltötte gyermekkorát Kós Károly és Lám Béla, itt született Borsos Miklós képzőművész, aki önéletrajzi regényében felidézi a város század eleji életét. 1911-ben ünnepélyesen leplezték le Istók János neves szobrász Petőfi-emlékreliefjét azon a házon, ahol a szabadságharc alatt a költő megszállt.
Az itt élő magyarság mindig ápolta a kapcsolatokat a szász és román kultúrával. A helyi sajtó Goga-versek fordítását közölte, s Borsos Miklós első bronzérme Eminescut ábrázolta. 1918 éledező forradalmi hangulatát fejezte ki az erdélyi magyar újságírók nagyszebeni találkozója augusztus 20-án, amikor is 15 lap képviselői gyűltek össze, s üdvözölték az aradi sztrájkoló munkásokat. 1919. június 20-án jelent meg Lengyel Béla szerkesztésében az Új Világ c. közéleti lap, keresve a román–magyar kapcsolatok erősítésének lehetőségeit az új államkeretben. 1925-ben sikeres Jókai-ünnepségekre került sor a városban.
A két világháború között inkább gazdasági és társadalmi jellegű román, német és magyar nyelvű lapok indultak itt, szépirodalmi művekkel főleg a népszerű naptárak jelentkeztek. Az 1943-ban itt járt Méliusz József Sors és jelkép c. könyvében leírta a város közérzetét az Antonescu-diktatúra körülményei közt. A negyvenes évek végétől az irodalmi érdeklődés fő ösztönzője az Octavian Goga Líceum magyar tagozatán működő Petőfi Sándor Irodalmi Kör. Író-olvasó találkozókat, irodalmi ünnepségeket, versenyeket rendez, s ápolja a helyi hagyományokat. A kör figyelme kiterjedt a Vöröstoronyi-szoros közelében fekvő Szakadát ősi magyar szórvány-településre is, ahol a kör tagjai az 1970-es években népdalokat és népszokásokat jegyeztek fel. A gyűjtés eredményeit Józsa Benjámin és Erzse Jenő tanárok összeállításában filmriport mutatta be a Román Televízió magyar adásában.
A város történelmi hangulata vonzotta a képzőművészeket. Itt élt Bodor Mária, az Állami Színház díszlet- és jelmeztervezője, akinek Életfa, Dózsa György és Hunyady János c. kompozíciói emlékezetesek; Kasza Imre muzeológus, jeles grafikus és festő, akárcsak Orth István, akinek reprezentatív művei közt Kós Károly, Bartók Béla emléklap (“in memoriam”) is szerepel. A szelistyei szobrásztábort 1986-ban bekövetkezett haláláig Gyenge Imre szobrász, a népművészeti iskola tanára szervezte és vezette.
Az 1989-es fordulat óta a város magyar lakosságának szellemi tevékenysége fellendült. Az RMDSZ helyi szervezete együttműködve a Német Fórummal közös székházat szerzett, az EMKE kereteiben működő Polgári Magyar Művelődési Egyesület zeneesteket, irodalmi találkozásokat és ünnepélyeket rendez. A műkedvelő színjátszók köre nemcsak a város magyarságát szórakoztatja, hanem fellép Vizaknán, Szakadáton, Bolyán is. Újjáéledt az érdeklődés a népi táncok iránt, megalakult a népi tánccsoport. Magyar nyelvű helyi rádióadás első ízben 1993. dec. 10-én hangzott el. A bemondó-szerkesztő akkor Serfőző Emese volt. A Nagyszebeni Rádió magyar adását (heti 1 óra) 1994 februárjától Kotilla Emil vezeti. Ugyancsak heti 1 órás magyar adást sugároz 1994. okt. 10-e óta a Radio Activ.
Feléledt a sajtó is. Bár a szász lakosság nagy része kivándorolt, a város háromnyelvű jellegének megőrzéséért 1991–92-ben Argument Magazin címmel román–magyar–német nyelvű hetilap jelent meg. 1994-ben indult a Nagyszeben és Vidéke c. politikai és művelődési lap előbb Szabó Ernő, majd Kalmár Zoltán szerkesztésében, a dévai Corvin Magazin kiadásában. Havi folyóirat is indult e kiadó közreműködésével, a Nagyszebeni Hírmondó, az RMDSZ helyi szervezetének lapja (1994–95).
Az általános fellendülésben jelentős szerepet játszik az általános iskolai és a líceumi magyar tagozat tanszemélyzete és ifjúsága.
Lengyel Balázs: A nagyszebeni fiúk. Bp. 1956. — Borsos Miklós: Visszanéztem félutamból. Bp. 1971. — Méliusz József: Sors és jelkép. Egy erdélyi utazás regénye. 2. kiadás. 1973. IX. és X. fejezet. — Veress Gerzson: Szebeni művelődési őrjárat. Brassói Lapok 1981/46.
(J. B.)
Nagyszentmiklós és Vidéke — politikai és társadalmi hetilap. Kollonits István kiadásában jelent meg 1914 és 1926 között. Felelős szerkesztője Csáth István, 1924-től Kollonits István.
(Sz. J.)
Nagy-Tóth Ferenc (Monó, 1929. dec. 31.) — természettudományi szakíró. Középiskolai tanulmányait Szilágycsehben kezdte, a zilahi Wesselényi Kollégiumban végezte (1950). A Bolyai Tudományegyetem Természetrajzi Karán szerzett tanári oklevelet (1954). Pályáját gyakornokként kezdte az egyetem növényélettani tanszékén, majd tanársegéd (1957–64) a Babeş–Bolyai Egyetemen és 1964-től tudományos kutató, majd főkutató a Román Akadémia kolozsvári fiókja biológiai osztályán, ill. a Kolozsvári Biológiai Kutató Intézetben. Doktorátust szerzett a Babeş–Bolyai Egyetemen (1972), továbbképzésen vett részt a hollandiai Delft Nemzetközi Hidraulikai Intézetében (1975–76). 1976 óta előadó a Babeş–Bolyai Egyetem növényélettani tanszékén. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Romániai Természetrajzi Társaság és a Societas Internationalis Limnologiae tagja.
Kutatási területe: növényélettan, algológia. Péterfi Istvánnal és más szaktársaival együtt végzett kutatásairól szóló tanulmányai a Studii şi Cercetări de Biologie Cluj, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Acta Botanica, Revue Roumaine Biologique, Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae hasábjain jelentek meg. A csíkszeredai Acta Hargitensia a szennyezett vizek biológiai tisztításának algológiai vonatkozásairól közli értekezését (1980), a zöldmoszattal kapcsolatos kísérleti adatokkal pedig az EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának közleményeiben, a Múzeumi Füzetekben jelentkezik (1992/1), amelynek az újraindulástól kezdve szerkesztőbizottsági tagja is. Ismeretterjesztő írásait közli A Hét, Előre, Igazság, közéleti vonatkozású írásaival magyar természetbúvárokról, környezetvédelemről, tudományművelésről 1990 óta a kolozsvári Szabadságban találkozunk.
Mint társszerző szerepel a Pomologia R. P. R. (1964), Tratat de Algologie (1976, 1979) és Biologie Generală (1983) c. kötetekben, önálló fejezete jelent meg az angol nyelvű The Results of the Romanian Researches Carried out in the Framework of International Biological Programme c. román akadémiai kiadványban (1979). Több középiskolai biológia-tankönyv fordítója (1990-től).
Újítási díjat kapott eredeti algatermesztő berendezés megszerkesztéséért, és kitüntető diplomát a román nyelvű algológiai kézikönyvben megjelent anyagáért (1976).
Az EME kiadásában 1998-ban megjelent Régi erdélyi almák c. monográfiájában számba veszi a vadalmák mellett a termesztett nemes almák sokaságát, a gyümölcsészeti leírásokat pedig művelődéstörténeti és néprajzi vonatkozásokkal egészíti ki.
Zilahi diákkorának emlékezetes epizódja volt, hogy a líceum könyvtárában rátalált ismeretlen Adyhoz írt levelekre, melyeket tanárával, Sinka Zoltánnal együtt közzé is tett a zilahi Szabadság hasábjain (1950/23–29).
Veress Zoltán: Élettan és közélet. Utunk 1965/9. — Lászlóffy Aladár: Alga-árnyalatok. Beszélgetés N.-T. tanárral. Előre 1981. ápr. 26. — Baróti Judit: Virágtalan virágok kutatója. A Hét 1989/4. — Buka Adrienne: Régi erdélyi almák. Élet és Tudomány 1999/11. — Fodorpataki László: Régi erdélyi almák. Erdélyi Gazda 1999/5. — Szabó Csaba: Az almák világába mentett Erdély. Szabadság (Kv.) 1999. jan. 25. — Kékedy László: Régi erdélyi almák. Múzeumi Füzetek 2000/9.
(S. Zs.)
Nagyvárad — társadalmi és gazdasági napilap. A város második napilapjaként indult 1870 júliusában, Hügel Ottó kiadásában, Báttaszéki Lajos ügyvéd szerkesztésében. Laptársától, az 1867-ben indult Bihartól eltérően, amely az akkor még ellenzéki politikát folytató balközépet támogató vármegyei ellenzékre támaszkodott, főként a városi olvasókat igyekezett megnyerni. “A politika határozott és tökéletes kizárásával” induló lap — egyik programcikkének megfelelően — “magasabb, nemesebb feladatának törekedend megfelelni, mely nemcsak abból áll, hogy az olvasónak pikáns adomát, friss újságot szolgáltasson, hanem [...] a társadalmi intézmények figyelemmel kísérésében összpontosul” (1871. ápr. 1.). Későbbi szerkesztőjének, Rácz Mihálynak sikerült az egész akkori helyi értelmiséget a ~ köré tömörítenie, így találkozunk Lukács Béla, Gyalokay Antal, Bevilaqua Rudolf, Ábrányi Kornél, Ember György, Sólyom Fekete Ferenc, Hlatky Endre, Rádl Ödön, Várady Zsigmond nevével.
A balközép (Tisza Kálmán pártja) 1876-os kormányra kerülését követően, három évvel később a ~ is alárendeli magát az új kormánypárt irányvonalának, bár bizonyos függetlenséget megőriz, és továbbra is megtartja “városi” jellegét. 1890-ben Láng József nyomdász lesz a lap tulajdonosa és Hegyesi Márton a főszerkesztője, majd 1891–93 között Iványi Ödön, 1893–98 között Fehér Dezső, 1898–1918 között Sas Ede.
1918-ban Hegedűs Nándor lesz a főszerkesztője a ~nak, amely 1921-ben magába olvasztja a *Szabadságot. Kiadótulajdonosa 1921-től a Sonnenfeld Adolf Részvénytársaság. A lap 1934 januárjától a magyar helységnevek cenzúratilalma miatt felveszi a Szabadság nevet, s azt használja 1940 őszéig.
A két világháború között rendszeresen közölt irodalmi anyagot, főképp a vasárnapi és ünnepi számokban. Erre 1922-ben Kösöntyű címmel Tabéry Géza és Gulácsy Irén szerkesztette külön laprészt is biztosított; az Irodalom — Művészet rovat később is állandó része a lapnak. De rendszeresen foglalkozik Színház c. rovatában a nagyváradi magyar színházi élet eseményeivel s Mozgószínház c. rovatában az akkor hódító film Váradra kerülő alkotásaival is. Az olvasóközönség rendszeresen vagy gyakran találkozhatott hasábjain Arató András, Berde Mária, Bónyi Adorján, Csuka Zoltán, Dévald László, Diamandi Viktória, Diósszilágyi Ibolya, Dutka Ákos, Edelmann Hédi, Erdélyi Ágnes, Emőd Tamás, Gulácsy Irén, Harsányi Zsolt, Heltai Jenő, Jakabovits Elemér, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Lovassy Andor, Márai Sándor, K. Mihelffy Elvira, P. Mihelffy Margit, Nadányi Zoltán, Papp Lajos, Ruth Klára, Somlyói Eller Gizella, Szép Ernő, Tabéry Géza verseivel, novelláival, irodalmi publicisztikájával (Tabéry egyedül a ~ban több mint 450 publikációval szerepel); színibírálatot, képzőművészeti, illetve zenekritikát Bárdos László, Bíró József, Daróczy Lajos, Guttmann Miklós, Imre Sándor, Jakobovits Elemér, Marót Sándor, Pásztor Bertalan, Perédy György, Zsolt Béla jegyzett; politikai jegyzetekkel Mikes Imre, egy portrésorozattal Nagy Márton, konferanszokkal Osvát Kálmán (1923–37 között), Stella Adorján, Szűts Dezső szerepelt (ez utóbbi Adyra vonatkozó emlékeit is megírta. 1924. jan. 6., jún. 29.), s közölt a lap folytatásos regényeket is (Komáromi János: Esze Tamás, a rebellisek ezredese. 1931; Kovács László: Kossuth Lajos futárja. 1930; Lakatos László: A teve. 1924; Lovassy Andor: Senki fia. 1923; Moly Tamás: Csak nővel ne...! 1924; Paál Jób: Katalin életének regénye. 1937; Vécsey Leó: Szerencsekisasszony. 1930; A sátándoktor. 1936; Zombory Jenő: A szerencse. 1923).
Itt jelentek meg a jeles nagyváradi fizikus, Károly József Irén premontrei főgimnáziumi tanár értekezései, Karácsonyi János történész-kanonok több tanulmánya. Hegedűs Nándor nemcsak a váradi szellemi életet nyomon követő főszerkesztő, hanem a közéletben is részt vállaló városi tanácsos, majd az Országos Magyar Párt Bihar megyei alelnöke, több ciklusban is parlamenti képviselő volt. Tárcái, amelyeket elsőnek a váradi közönség olvashatott, kötetbe gyűjtve is megjelentek (Amiről a város beszél. Nv. 1931). Jelentős Magyar irodalmi séták c. sorozata is (1943).
A ~ rendszeresen nyomon követi a város magyar intézményeinek sorsát: szerepe van abban, hogy 1922-ben újraindul a *Szigligeti Társaság; hasábjain többször foglalkozik Nagyvárad színházi életének s általában a romániai magyar színjátszásnak a problémáival; s különös figyelmet szentel a nagy múltú Familia körül szerveződő román szellemi életnek, különös tekintettel a román–magyar irodalmi kapcsolatokra. Már 1926-ban közli Keresztury Sándor Kultúrkapcsolat, megismerés, politikai együttműködés c. cikkét, 1935–36-ban pedig a *váradi hídverés előzményeit és a kis híján megvalósult román–magyar írótalálkozó körüli eseményeket.
1941. február 1-jétől a ~ címét megőrizve, új évfolyam- és lapszámozást kezd. Hegedűs Nándor neve már nem mint főszerkesztő, hanem mint “igazgató” szerepel rajta 1941. február 18-ig; felelős szerkesztő 1940. szept. 11-től Daróczi (Kiss) Lajos, kiadótulajdonos a Nagyvárad Lapkiadó Kft. 1944. júl. 17-től címet is változtat (Új Nagyvárad). Ezen a néven jelenik meg utolsó lapszáma 1944. okt. 4-én.
Huszonöt év. A Nagyvárad jubiláris albuma. 1870–1895. Kiadja Fehér Dezső, Nv. 1895. — A Nagyvárad hatvanéves jubileumi albuma 1870–1930. Nv. 1930. — Katona Béla: Várad a viharban. Zsolt Béla előszavával, Nv. 1945. — Indig Ottó: A Nagyvárad irodalmi anyaga 1900–1910 között (ÁVD). Kv. 1961. — Kéry Ildikó: A Nagyvárad irodalmi anyaga 1910–1920 között (ÁVD). Kv. 1964. — Molnár Ilona: A Nagyvárad irodalmi anyaga 1920–1944 között (ÁVD). Kv. 1959. — Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989. Bp. 1996.
(T. E.)
Nagyvárad magyar irodalmi élete — Az első írásos feljegyzésekben Varadinum néven említett város alapítási évének a kutatás 1083-at tekinti; Szent László hamvait 1096-ban a már felépült püspöki székesegyházba hozzák. Középkori történetének emlékét a Váradi Regestrum, a káptalan jelenlétében lefolytatott peres ügyek és istenítéletek 1217–35 közötti évekből fennmaradt jegyzőkönyve és a tatárjárást megörökítő Rogerius Siralmas éneke (1244) őrzi. A püspöki székhelyű város a 14. század második felében válik a magyar reneszánsz jelentős központjává. Irodalmi hírnevét Vitéz János püspök (1445–65) udvarának humanista köre alapozza meg, aki gazdag könyvtárat rendezett be, külföldi tudósokat és művészeket gyűjtött maga köré. Udvarában nevelkedett unokaöccse, Csezmiczei János (Janus Pannonius) is, aki váradi időzését Búcsú Váradtól c. latin nyelvű elégiájában örökítette meg. Vitéz János buzdítására készítette el Pauerbach György bécsi egyetemi tanár a nap- és holdfogyatkozásokat feltüntető “váradi tabellák”-at. Udvarának humanista szelleme utódaiban is tovább élt. Közülük Filipecz-Pruisz János püspök (1476–90) szintén pártolója volt a tudományoknak és a művészeteknek. Nyomdát alapított; neki tulajdonítják Thuróczi János krónikájának azt az utánnyomását, amelyet Rogerius Siralmas énekével toldott meg (1488). Váradi püspök volt Martinuzzi (Fráter) György is, aki megtalálta és Heltai Gáspár nyomdájában kiadta (1550) a Váradi regestrumot, a középkori magyar jogtörténet e fontos dokumentumát. Váradhoz egyébként két fontos törvénygyűjtemény is fűződik: az Ilosvay kanonok által megmentett és Telegdi prímás által kiadott magyar törvények gyűjteménye (Nagyszombat 1584) és az Erdélyi Fejedelemség törvénykönyve (Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum. 1540–1653).
Várad a középkortól fogva jelentős iskolaközpont is volt. Káptalani iskolájában nevelkedett Oláh Miklós, a híres humanista, későbbi esztergomi érsek, aki emlékirataiban méltatja egykori iskolája magas színvonalát.
Az anyanyelvűség szellemi ébresztője a bihari tájakon a 16. század első felében hódító reformáció. Biharban a kálvini reformáció terjed el: Váradon zajlik le az 1559. évi zsinat, amelyen a debreceni és váradi prédikátorok az úrvacsora kérdésében a kálvini értelmezést fogadják el, s ugyancsak a városhoz kötődik az 1569. évi “váradi disputa” a reformátusok és az unitáriusok között, amelynek eredményeként a vitán jelen lévő János Zsigmond fejedelem megerősíti a tordai országgyűlésnek a vallásszabadságra vonatkozó végzését. Ezt követően költözik a városba Hoffhalter Rafael nyomdászmester, aki itt nyomtatja ki Melius Juhász Péter Jób könyve-fordítását (1565) és a Szentháromságról szóló vitairatát (1567), valamint a protestáns énekeskönyvet. Később az Angliából terjedő puritánus mozgalom is meghonosodik Váradon, s erős befolyást gyakorol a város protestáns szellemi életére. A főiskola mellett nyomda is működik ebben az időben Szenczi Kertész Ábrahám vezetésével: termékei közül legjelentősebb a Váradi Biblia, amelynek nyomtatását Vég-Várad eleste miatt Kolozsváron fejezik be (1661). Ugyancsak Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában jelenik meg Comenius több munkája, s Geleji Katona István kétkötetes imakönyve (1645–47) is.
A váradi katolicizmus újjáéledését a jezsuiták visszatérése jelentette (1585). Viták indulnak a két felekezet papjai között. Ezek vezéralakja Szántó (Arator) István jezsuita hitszónok, aki 1582–86 között működik Váradon, s élénk hitvitát folytat Beregszászi Péter prédikátorral, akinek Apológiája (1585) őrzi e vita emlékét. A bihari kálvinisták ellen irányul a Váradon még református iskolában nevelkedett Pázmány Péter Nagyszombatban kiadott munkája, Az nagy Kálvin Jánosnak hiszek egy Istene (1609). Pázmány Alvinczi Péterrel (egykori iskolatársával) száll vitába öt híres levelében, s ugyancsak ellene irányul a bihari rendeknek ajánlott munkája, Az igazság győzelme, melyet az Alvinczi Péter tükrében megmutatott (1614).
A 17. század közepéig virágzó város 1660-ban, a július–augusztusban 44 napig tartó ostrom után török kézre kerül: az eseményeket átélő Szalárdi János Siralmas krónikájában, Székelyhídi Paskó Kristóf, Rákóczi György bihari születésű diplomatája verses elbeszélésben (Siralom a nemes és régente híres Erdélyországnak keserves és szomorú pusztításáról), Evlia Cselebi török utazó pedig török részről, szintén szemtanúként örökítette meg magyarországi utazásaiban. Szalárditól tudjuk, hogy a várat végül is feladó maroknyi védősereg magával vihette a kollégium könyvtárát és levéltárát, sőt a félig kinyomott Biblia íveit is. Várad ezt követően 32 évre török végvárrá vált.
Az 1692-es felszabadulással kezdetét vette a mintegy 130 évig tartó “Pax Habsburgica”. A császári hatalom a katolikus egyházat juttatta előnyökhöz; a reformátusok szinte teljesen kiszorultak a művelődési életből is. Az építés kezdetei Benkovich Ágoston püspök nevéhez fűződnek, aki felépítette a város katolikus templomát (1699), s megvetette egy papnövelde alapjait. 1717-ben hozzákezdenek a második székesegyház felépítéséhez, s az épülő rendházakba rendre visszatérnek a szerzetesek: a jezsuiták, a ferencesek, a pálosok, az irgalmas-rendiek, az Orsolya-apácák, a kapucinusok, a premontreiek. A Benkovich püspök alapította papnövelde 1718-ban már jezsuita magistert kap, s az iskola 1735-től retorikai és poétikai osztályokkal működik. 1773-ban a premontreiek szervezik újjá a fiúgimnáziumi oktatást, 1780-ban pedig bölcsészeti, 1788-ban jogakadémiát alapítanak. A város kulturális fejlődésének valóságos virágkora Patachich Ádám püspökségének bő másfél évtizede (1759–76). A püspököt latin nyelvű verseiért már korábban tagjává választotta a római Arcadia Academia; váradi udvara a szín- és zeneművészet központjává válik. Udvari zenésze rövid ideig Michael Haydn (1760), majd 1764–76 között Karl Ditters von Dittersdorf. Udvarához tartozik a tudós kanonok, Gánóczy Antal, Metastasio magyar fordítója, aki Bécsben megjelent munkájában feldolgozta a váradi püspökség történetét (Episcopia varadienses fide diplomatum concinnati, 1776). 1747-ben itt él Pray György, a tudós jezsuita; a püspöki könyvtár jeles könyvtárnoka, az olasz költő, Marioso Jacob, és Molnár János jezsuita tanár, azÍiász magyar fordítója. Három évig Váradon tanít Révai Miklós költő, nyelvtudós, a Magyar Alagyák (1778) szerzője, s Baróti Szabó Dávid, aki a váradi jezsuita rendháznak is krónikása, s akit 1775-ben itt ér a rend feloszlatása. Keresztury József jogakadémiai tanár 1806-ban itt írja meg a váradi püspökség és káptalan történetét; ugyancsak itt él Lefkóczy Király László, aki 1817-ben krónikaszerűen örökíti meg “a város állapottyát”, s Miller Jakab Ferdinánd jogakadémiai tanár, aki szintén foglalkozott a város történetével, és megírta a váradi nyomdászat történetét (1803).
A jakobinus eszmék is visszhangra találtak Biharban az értelmiség körében. A véresen megtorolt mozgalomhoz tartozott Balugyánszky Mihály jogakadémiai tanár, Dudek Jakab orvos és a korábban Váradon tanító, rövid ideig gr. Teleki Sámuel főispán mellett titoknokoskodó Szentjóbi Szabó László. Váradon látott napvilágot Budai Ferenc református lelkész háromkötetes nagy műve: Magyarország polgári históriájára való lexikon a XVI. század végéig (1804–1805). A szellemi törekvések célja ekkor már a magyar nemzeti irodalom és művelődés ápolása; ebben játszik fontos szerepet a váradi színjátszást is támogató gr. Rhédey Lajos főispáni helytartó. Az ő feleségének temetésén mondotta el búcsúztató bölcselő költeményét (A lélek halhatatlanságáról) Csokonai Vitéz Mihály, akinek Váradon több művét is kiadták: a Dorottyát (1804), a Lilla-dalokat (1805), az Ódákat (1805), Máramarosi Gottlib Antal, illetve második kiadásban (1808–1809) Tichy János nyomdájában.
A reformkor és a forradalom, majd a Bach-korszak látszólag eseménytelenül múlik el Várad fölött, de a magyar színtársulatok sűrűn keresik fel a várost, 1829-ben terv készül egy állandó színház felépítésére. 1850-ben viszont egyesülnek a város addig különálló részei, s ezzel megindul a rohamos polgári fejlődés: 1852-ben a központban már utcai világítás van; 1858-ban megnyílik a Püspökladányt Nagyváraddal összekötő vasútvonal, s ugyanabban az évben hozza létre nyomdáját Hügel Ottó, az 1862-ben megjelenő első váradi napilap, a Bihar kiadója. Ennek a lapnak, valamint az utána következő *Nagyváradnak (1870), *Szabadságnak (1875), *Nagyváradi Naplónak (1878) az alapjait már egy radikálisabb reformokért lelkesedő értelmiség veti meg. A konzervatív katolikus irányzatnak majd csak a század végére születik meg a saját orgánuma, a Tiszántúl (1894), amelynek létrehozásában Schlauch Lőrinc kanonoknak van meghatározó szerepe. 1880 óta már Váradon jelenik meg a Pesten alapított Familia, amely nemcsak a vidék, de egész Erdély, sőt a Kárpátokon túli román nyelvterület egyik fontos irodalmi lapjává válik Iosif Vulcan szerkesztésében.
A lapok megjelenése serkentő hatással volt a gyorsan fejlődő város szellemi életére, ugyanakkor a századforduló magyar irodalmi forradalma számára is értő közönséget nevelt. Jeles újságírók a Nagyváradnál Bodor Károly, Dús László, Ember György, Gyalokay Lajos, Mezei Mihály, Rádl Ödön, Ritoók Zsigmond, Váradi Mór, Iványi Ödön, Thury Zoltán, Hegyesi Márton, Böszörményi Géza, Winkler Ödön; a Szabadságnál Márkus László, Hlatky Endre, Lovassy Andor, Szirmay Ödön; a Nagyváradi Naplónál Dési Géza, Fehér Dezső, Adorján Emil, Dénes Sándor, Várady Zsigmond; a Tiszántúlnál Krüger Aladár.
A sajtóval párhuzamosan, sőt azt még meg is előzve, létrejönnek Váradon is a polgárosodás igényeinek megfelelő társadalmi, szakmai és tudományos testületek. Legrégibb közülük a Polgári Lövészegylet (1837) és az Önkéntes Tűzoltó Egylet (1846), amelyek persze nevüknél jóval tágabb tevékenységi kört takarnak. De 1868-ban Mezei Mihály elnökletével már megalakul a Polgári Kör, s ugyanabban az Évben az Orvos, Gyógyszerész és Természettudományi Egylet, 1872-ben a Bihar megyei *Régészeti és Történelmi Egylet (amely 1875-től szakközlönyt is kiad, benne sok értékes helytörténeti tanulmánnyal, miközben mindjárt megalakulása évében létrehozza a Nagyváradi Múzeumot is). 1885-ben Tanítókör alakul, majd Zenekedvelők Egyesülete, 1892-ben pedig megszületik a *Szigligeti Irodalmi Társaság. Ennek egyik alapítója Endrődi Sándor költő, akkortájt a főreáliskola tanára (1880–91), aki a Társaság 1895-ös felolvasóülésén mutatta be híres kuruc verseit. A Társaság különben hatékony támogatója volt az irodalomnak, s külön figyelmet fordított a fiatalokra, akiknek útját pályázatok kiírásával egyengette. Elnöke 1896–1916 között Rádl Ödön volt; könyvtárbizottsága a város négy különböző részében létesített népkönyvtárat. Tevékeny tagjai közé tartozott Gyalokay Lajos egykori 48-as honvédtiszt, a szabadságharc történetének kutatója, Kecskeméti Lipót főrabbi, arab és jiddis nyelvű költemények fordítója, Váradi Zsigmond közíró, Sas Ede újságíró.
A váradi írói forradalom kiváltója tulajdonképpen épp a Szigligeti Társaság volt, amelynek konzervatív szellemű elnöke, Rádl Ödön heves támadást intézett a fiatalok ellen (Régiek és modernek. Szabadság 1900. márc. 25.). A cikkre Ady válaszolt, aki határozottan kiállt az új magyar művészet mellett (uo. 1900. márc. 29.). Országos visszhangja volt Ady egy másik cikkének is, amelyben Somló Bódog védelmére kelt (Nagyváradi Napló 1903. máj. 29.). Ekkor már köréje tömörült váradi éveinek sok jeles társa: Balázs Béla, Bíró Lajos, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Nagy Endre, Nagy Mihály, dr. Dénes Sándor, Somlyó Zoltán, Szűts Dezső. E kör radikális művészi törekvései hívták életre a Holnap Irodalmi Társaságot is, amelynek szervezője az 1908–11 között Váradon tanároskodó Juhász Gyula, szellemi vezére pedig Ady volt. A holnaposok két lírai antológiájukkal (1908, 1909) egyszerre az irodalmi érdeklődés és a támadások középpontjába kerültek. A harcvonalak persze nem voltak pontosan elhatárolhatók, s így került sor — a Holnap kísérőjelenségeként — a “Duk-duk-affér” néven ismert sajtóvitára, amelynek során a konzervatív erőknek sikerült Adyt egy időre szembeállítaniuk a holnaposokkal.
Az I. világháborút lezáró forradalmak hónapjai még egyfajta megújulás reményét hozták az események központjához, Pesthez közelebb fekvő Nagyvárad életében. 1919 februárjában már létrejön az *Ady Endre Társaság, rövid időközben két irodalmi folyóirat is szárnyat bont: a *Magyar Szó és a *Tavasz; mindkettő a Holnap jelezte úton kíván haladni. 1920-ra azonban már öszeolvad a két folyóirat, s nem sokkal ezután visszaszorulnak szerzőik a napilapok mellékletébe. Fiatal váradi értelmiségiek megpróbálják — Ady szellemében — létrehozni “a dunai népek kultúrligáját”. Kétnyelvű folyóiratot is indítanak *Aurora címmel (1922–23), az a politikai légkör azonban, amelyet a Gyulafehérvári Határozatok, majd a trianoni békeszerződés következményeként berendezkedő román államhatalom teremt, az ilyen hídverő kísérleteket kudarcra ítéli. Jellemző, hogy az Aurora társszerkesztője, Keresztury Sándor a harmincas években már Alexandru Olteanu néven ádáz magyarellenességével szerez hírnevet magának.
A magyar társadalom helyzete Nagyváradon is megrendül a húszas években. A kiegyezés után létrejött magyar társadalmi szervezetek közül csak kevés és hosszabb-rövidebb huzavona után nyeri el a hivatalos jóváhagyást működése felújítására (egy 1930-as számbavétel mindössze négy ilyen egyesületet sorol fel), a háborút megelőzően létesült 25 nagyváradi köz- és iskolai könyvtár közül 12-nek a sorsáról szintén nem tud a számbavételt végző Erdélyi magyar évkönyv. A sajtó és a könyvkiadás viszont fellendül (érthető, hisz Budapesttől elvágva, a könyvbehozatallal szemben támasztott hatósági akadályok körülményei között az erdélyi magyar olvasó és író önellátásra kényszerül): 1919–40 között 582 könyv jelenik meg Nagyváradon 31 nyomdában, amelyek közül a Kálvin Nyomda 158, a Sonnenfeld Adolf Rt. 125, a Szent László Könyvnyomda 100 címmel szerepel. Ugyanebben az időszakban összesen 147 lap lát napvilágot (persze ebben a számban egységként szerepelnek a huszonkét év alatt folyamatosan megjelenő napilapok és az egy-két számot megért lapkísérletek), s az is sokatmondó adat, hogy a Nagyváradi Újságíró Klubnak 1930- ban 965 tagja van, s a klub könyvtárában a tagok 59 napi-, 55 hetilap és 66 folyóirat közül válogathatnak.
A sajtó célja bevallottan a társadalmi tudat megszilárdítása, a Trianon-traumával küzdő erdélyi magyar értelmiség lelki megerősítése. A korszak jelesebb váradi újságírói szintén elkötelezettjei voltak az irodalomnak is. Különleges érdemük, hogy lapjaikat ennek a sajátos léptékű városnak a vetületére tudták varázsolni. Ez a magyarázata a sajtó fellendülésének: az olvasmányosság, a népszerűség, amelyet elnyertek anélkül, hogy hajszolták volna. A két legjelentősebb napilap, a *Nagyvárad és a *Nagyváradi Napló élén álló Fehér Dezső és Hegedűs Nándor tanúi, részesei voltak a holnaposok mozgalmának, valamikori újságírótársai Adynak, s jól ismerték a város valós helyzetét is. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy döntő módon meghatározták a váradi sajtó következő negyedszázadát. Hegedűs Nándor névtelen vezércikkeivel közvéleményt formált, Megjegyzések c. tárcarovata pedig mára kordokumentum értékű. Hírlapirodája mellett kölcsönkönyvtár is működött. Hasonló sikere volt az 1929-ig Váradon élő Gulácsy Irén szociálpolitikai riportjainak is. Amikor eltávozott, szerepét Udvary Gyöngyvér vette át.
A korszerű újságírás megteremtésében Váradon nagy szerepe volt Fehér Dezsőnek is, aki 1935-ben bekövetkezett haláláig a Nagyváradi Napló élén állt. Ápolója az Ady-örökségnek (1927-ben “Ha hív az acélhegyű ördög...“ címmel válogatást jelentet meg váradi publicisztikájából, s ez a kötet állítja először az újságíró Adyt a figyelem középpontjába). Ugyanakkor, mint Várad szellemi és társadalmi életének kiváló ismerője, nagyszabású kultúrtörténeti emlékkönyvet kezdeményez (Bihor-Bihar megye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve (Nv. 1933–37).
1922-ben a *Szigligeti Társaság is visszanyerte működési jogát, s ettől fogva keretet biztosított a szellemi és művelődési élet megnyilvánulásai számára, az irodalmi értékek megőrzésére. Pályázatokkal támogatta a kezdőket, serkentette az új kezdeményezéseket. Elnöke 1929-ig Gulácsy Irén, azután volt fáradhatatlan főtitkára, Perédy György. 1931-ben a Társaság részvételével leplezték le Érsemjénben Kazinczy Ferenc szobrát. Bárdos László, Horváth Imre, Kempner Magda, Ruth Klára, Sárközi Gerő verskötetei a Társaság kiadásában jelentek meg. Támogatásukkal mutatkoznak be a fiatalok a *Tíz tűz c. antológiában.
1931-ben kerül Nagyváradra Berde Mária, aki a következő évben Tabéry Gézával és Szántó Györggyel megindítja *AzÍás c. irodalmi és művészeti hetilapot. Ugyancsak Berde és Tabéry alakítja meg Váradon — a Helikonon belüli ellentétek kiélesedésével — az *Erdélyi MagyarÍói Rendet, amelybe Olosz Lajost, Károly Sándort és Szombati-Szabó Istvánt is bevonták. Szabadelőadásokat szerveztek a nagyobb erdélyi városokban, könyvsorozatot adtak ki, amelynek támogatására a Nyugat Kiadót is megnyerték.
A két világháború között megnövekedett az egyházak szerepe a magyar kultúra fenntartásában. A római katolikus egyház iskolái, köztük az 1580-as évekre visszavezethető premontrei gimnázium és az Orsolya-zárda leánynevelő intézete a szülők révén szélesebb körű közönséget vonzott rendezvényeire. Az egyházi sajtó legjelentősebb fóruma az *Erdélyi Lapok volt, Paál Árpád főszerkesztővel az élen; emellett hat ifjúsági vagy a felnőtt hívőkhöz szóló katolikus lap és folyóirat jelent meg 1920–40 között.
A református egyház Trianon után Nagyvárad székhellyel szervezte meg második, Királyhágómelléki Református Egyházkerületét, amelynek Iratterjesztése keretében és azon kívül élénk egyházi irodalmi és lapkiadói munka folyt. Váradon jelent meg a *Református Híradó, a *Reformátusok Lapja, a *Gyermekkönyvtár, s itt adták ki a *Református Könyvtár 80 füzetét is.
Jelentős szerepet játszott Várad magyar művelődési életében a zsidóság is: hosszú életű és népszerű lapok élén, a tudományos, művelődési és szakmai egyesületekben találjuk ott jeles személyiségeit. Belső életét a váradi zsidóság az 1722-ben alakult ortodox és az 1870-ben létesült neológ hitközségekben élte, amelyek több elemi iskolát, polgári fiú- és leányiskolát, 1920-tól pedig reálgimnáziumot tartottak fenn; a két háború között hosszabb-rövidebb ideig öt (részben magyar–német, magyar–román, illetve jiddis nyelvű) lapot jelentettek meg, kiadták a *Zsidó Reneszánsz Könyvtár c. sorozatot. 1944 nyarán történt elhurcolásukról és tragédiájukról öt évtizeddel később Mózes Teréz írt megrázó könyvet (Váradi zsidók. Nv. 1995).
Még az első világháborút megelőző évekre vezethető vissza a munkás-művelődés: 1918-ban megalakul a grafikai munkások Gutenberg Dalköre Andrássi Ede karnagy irányításával, 1923-ban több dalárda egyesüléséből létrejön az Összmunkás Dalkör. Új fejlemény az OMP helyi művelődési szakosztálya és az egyházak aktív támogatását élvező Nagyváradi Magyar Dalkör létrehozása 1930-ban. Karvezetői Andrássi Ede és Székely Gyula.
A harmincas években beköszöntött gazdasági válság, s a politikai harcok előtérbe kerülése az irodalmi-művelődési élet háttérbe szorulásával járt együtt. Ebben az időben indítja útra körkérdéseit a nagy múltú Familia a román és a magyar irodalom közelítésének esélyeiről, s a *“váradi hídverés” néven ismertté vált kezdeményezés messze túlnő a folyóirat keretein. Jeles magyar és román írószemélyiségek válaszolnak kedvezően a kezdeményezésre. A Biharfüredre tervbe vett írótalálkozót azonban megtorpedózza a román politika: Babits Mihálytól megtagadják a beutazási engedélyt, s ezzel — majd a háború közeledtével, a fasizmus előretörésével — a szép kezdeményezés kudarcba fullad.
Világnézeti változások első jelzése a költő tragikus halálát követően kezdeményezett József Attila Irodalmi Társaság, amelynek létesítését Antal Hjalmár, Arató András, Bélteky László, Bárdos László, Csehi Gyula, Erdélyi Ágnes, Fekete Ferenc, Gábor István, Gyárfás Endre, Halmai Árpád, Horváth Imre, Korvin Sándor, Pásztor Miklós, Radó Árpád és Robotos Imre szorgalmazta, de amelynek működési lehetőségét derékba törte a történelem. Különben a harmincas évek vége irodalmi szempontból a hanyatlás kora Váradon. Csak a pódiumon időnként megjelenő Tessitori Nóra előadóestjei nyújtanak élményt, népszerűsítik a kortárs magyar költészetet.
Az 1940–44 közötti rövid időszakban Márai Sándor (1942) és Németh László (1943) előadóestjei éreztetik az eszmeváltás időszerűségét. Ezekben az években jelenik meg Bélteky László és Nadányi Zoltán egy-egy verskötete (utóbbi Balogh István illusztrációival), Horváth Imre Tavaszi ág (1941) c. verskötete. Ő ugyanekkor írja A sárga ház c. versciklust is, amely már a megbomlott világ lírai vetülete.
A II. világháború — a zsidó értelmiség tömeges megsemmisítésén túl is — nehezen gyógyuló sebeket ejtett Várad magyar irodalmi életén. Az újraindulásban Csehi Gyulának, Miklóssy Gábornak s a fiatal Bajor Andornak és Hornyák Józsefnek van szerepe. Létrejön a Nagyváradi Munkás Athenaeum, feléled a munkás-dalosmozgalom (Lukács László, Soós András és Kis Magdolna vezetésével), s rövid ideig még a székesegyház ének- és zenekara is működik (Bíró László irányításával). Az 1944–49 közötti években 67 könyv és 7 lap jelenik meg (legnagyobb részük az *Orosz Könyv, az Új Élet néven alakult könyvkiadók, az Athenaeum és a Grafika nyomdák kiadásában). A könyvkiadás és az országos hatáskörű sajtó azonban igen hamar Kolozsváron, majd Bukarestben erősödik meg; a város szellemi életének addigi serkentői is ezekbe a központokba költöznek át. Várad — a nyomdákat is érintő államosítás után — 1948-tól már csak mint a romániai magyar könyvtermés (jelentős, de nem önálló) kivitelezője jöhet számításba: 1950–53 között (s ez jellemző a helyzetre a 60-as évek végéig) 112 könyv készül az itteni állami nyomdában, de abból egyetlen könyvön szerepel váradi kiadó: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.
Ami a sajtót illeti, az 1944 ősze után indult 7 helyi lap közül egyedül a Kommunista Párt 1946-ban indított lapja, a *Fáklya volt hosszú életű: 1989. december 22-ig folyamatosan jelent meg. Az 1948–89 közötti négy évtizedet négy iskolai lap, két üzemi lap, hét alkalmi politikai lap képviseli (egyetlen számtól hét évig terjedő élettartammal), továbbá a Fáklya 1979–80-ban megjelentetett Bihari Napló c. melléklete és — az egész korszak legjelentősebb *szamizdat-lapja — az Ellenpontok (1981–83).
Az 1968-as “megyésítés”-sel együttjáró decentralizáció eredményeként a helyi könyvtermés is egyszerre megszaporodik: 1985-ig összesen 44 Nagyvárad helymegjelöléssel kiadott önálló művet ismerünk, s ezek közül 12 a megyei Népi Alkotások Háza kiadásában jelent meg.
Ugyanakkor az immár megyei pártlap, a Fáklya tartalmában is változás érzik. Lakatos András (1969–74) és Illés Ferenc (1974-től) főszerkesztősége idején a lap irodalmi igényű vasárnapi oldallal bővül (szerkesztői Implon Irén és Fábián Sándor). Állandó rovat a Látóhatár és a Fáklya Galéria (az utóbbit Köteles Pál vezeti 1973–78 között, majd távozása után Implon Irén). A Fáklyában megjelent, Horváth Imrével folytatott beszélgetéseit rendezte sajtó alá Fábián Imre (Gyónásom. Nv. 1992), s ugyancsak e lapban közölt tizenöt glosszáját foglalta kötetbe Implon Irén is (Nagyváradi tollrajzok. Nv. 1993).
Nagyvárad szellemi életében az 1955-ben megnyílt *Ady Endre Emlékmúzeum hozta az első gazdagodást. Szervezője az Ady-kultusz kiemelkedő romániai magyar személyisége, Tabéry Géza volt. Ugyancsak az ötvenes években alakult, de 1968 után vált Nagyvárad magyar szellemi életének egyik fókuszává az *Ady Endre Irodalmi Kör, amelyet Horváth Imre, Tóth István, Kelemen István vezetett, a hetvenes évektől pedig Messzer László, Tőke Csaba, Domokos Eszter, Tóth Károly Antal, majd Fábián Imre. A kör tagjainak írásaiból állt össze a Tavasz 69 c. antológia (Nv. 1970); a tagok közül többen (Fábián Sándor, Szele Vera, Szele Péter, Váradi B. László, Varga Gábor, Molnár János, Gittai István, Adonyi Nagy Mária, Kőrössi P. József) önálló kötetekkel, vagy a Harangláb (1973), a Varázslataink (1974) és a Kimaradt szó (1979) c. antológiákban szerepeltek. Ebből a körből kerültek ki Szőcs Géza munkatársai az Ellenpontok c. szamizdat-folyóirat kiadásához.
A hetvenes évek elején indult, kezdetben Robotos Imre vezetésével, az *Irodalmi kerekasztal, amely különösen 1978-tól, Bölöni Sándor és Varga Gábor vezetése alatt vált élénk művelődési vitafórummá. Az irodalmi, nyelvtudományi, helytörténeti kérdésekkel foglalkozó, népes közönséget vonzó találkozókra az ország ismert íróit, kutatóit hívták meg előadóknak. 1982. február 23-án ebben a keretben került sor a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I., majd 1992-ben II. kötetének az ünnepélyes bemutatására, amelyeket (akárcsak az utána következőt) a nagyváradi nyomdaipari vállalat állított elő. Ugyancsak ebben az időben élte virágkorát a *Kortárs Színpad (alapította Kőrössi P. József 1971-ben) a műkedvelő keretet messze meghaladó művészi teljesítményeivel. Nemcsak a várost, de az egész megyét átfogó mozgalommá terebélyesedett az a Fábián Imre által kibocsátott felhívás, amely népköltészeti értékek gyűjtésére ösztönzött. Ennek eredményeként rendezte sajtó alá Fábián Imre a Bihari gyermekmondókák (1982) c. kötetet, a kiskereki Koczkás Sándor meséit (Világszép asszony. 1984), a Zöldike királyfi cím alatt megjelent nagyszalontai meséket (Kv. 1989) s újabban a tréfás és erotikus meséket tartalmazó, A házasulandó fiú (Nv. 1992) és a Bihari találós mesék, találós kérdések, mesetalányok (Nv. 1994) c. köteteket.
A 80-as évek közepén már egyre nagyobb nyomás nehezedik a diktatúra hatalmi szervei részéről ezekre az intézményekre. A hatalom a megfélemlítés legkülönbözőbb eszközeivel: letartóztatásokkal, házkutatásokkal, lelki terrorral töri le a szerveződéseket. Az Ellenpontok szerkesztőit és terjesztőit letartóztatják, majd kiutasítják az országból, az irodalmi-művelődési rendezvények közönségét megfélemlítik. Ilyen körülmények között éri meg Várad is a diktatúra bukását, 1989. december 22-én.
A város magyar szellemi életének utóbbi évtizede a nagy újrakezdések jegyében alakul. A diktatúra hatalmi szervei által elnémított irodalmi fórumok újraalakulnak, s melléjük — a társadalom szabad szerveződéseinek szellemében — újak sokasága születik. Az 1990–92-es években végzett számbavétel több mint félszáz rövidebb-hosszabb életű lap alapításáról, megindulásáról tartalmazott adatokat. Köztük volt országos napilapként a Stanik István főszerkesztősége alatt indult, majd 1993-tól hetilappá alakult Erdélyi Napló (élén egymást váltotta Szőcs Géza, Gazda Árpád, Adonyi Nagy Mária, Tompa Z. Mihály, Fábián Imre, Mihálka Zoltán, Dénes László), az erőteljes helyi lapként végig fennmaradt Bihari Napló (1990–); voltak egyházi lapok: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által kiadott Harangszó (1990–) és Partiumi Közlöny (1991–), a baptista Szeretet és Mustármag (mindkettő 1990-től); volt rejtvénymagazin, az Észbontó (1991–92), vicclap, a Fakutya és a Majomsziget (utóbbi csak 1990-ben); voltak iskolai lapok: a Kavics, a Talizmán és a Tégla, tallózólap: a Média s az első időben a kolozsvári Helikonnal és a bukaresti A Héttel versenyre kelő, Tőke Csaba alapította Kelet–Nyugat. A Romániai magyar ki kicsoda? (Nv. 1998) már csak 8 periodikát tartott számon, azok között is két újat: a Jakabffy Elemér két háború közötti kisebbségvédelmi folyóiratát folytató, 1993-ban indított Magyar Kisebbséget és a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület hivatalos lapjaként megjelenő Partiumi Közlönyt. Előbbi szerkesztőbizottságában a főszerkesztő, Tamás Sándor mellett ott van Borbély Zsolt Attila, Markó Attila, Székely István, Szőcs Géza, Toró T. Tibor, munkatársai körében pedig Balázs Sándor, Fábián Ernő, Molnár Gusztáv, Varga Attila; utóbbi maga is időszaki mellékletet ad ki Partium címmel (az EKE Bihar megyei osztálya és a *Partiumi és Barcasági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság lapját, Dukrét Géza szerkesztésében).
A társadalmi önszerveződés eredményeként ma Nagyváradon 20 egyesület és művészegyüttes (ezek közül 3–3 általános műveltségi, színházi és jótékony célú, 2–2 irodalmi, tudományos egyesület és kórus; s 1–1 turisztikai, iskolai, képzőművészeti, ifjúsági és gazdasági egylet) neve és adatanyaga szerepel ugyancsak a Ki kicsodában. De jelen vannak az önszerveződés más formái is: az alapítványok (számuk 1996-ban 10), s 1990 óta működik 35 000 kötettel a Kanonok-soron a Bunyitay Vince Könyvtár. Van magyar nyelvű rádióadás és önálló helyi magyar TV-műsor. 1990-ben megnyitotta kapuit a Római Katolikus Teológiai Főiskola és a Sulyok István Református Főiskola, 1991-ben a Római Katolikus Szent László Líceum, majd a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium s 1994-ben az Ady Endre Sajtókollégium. Újraalakult a székesegyházi kórus és zenekar (Balogh Mihály és Kristófi János vezetésével), a református gyülekezeti énekkar. Az állami nyomda mellett alapítványi támogatással saját nyomdát létesített a református egyház, saját nyomdája van a Bihari Naplónak, az Erdélyi Naplónak, az Enacon Kiadónak. Különben az 1990 óta Nagyváradon megjelent könyvek hét kiadó emblémáját viselik: az említetteken kívül több, váradi vonatkozású kiadványt jelentetett meg a Didaktosz, a Literator és saját kiadásban jelenteti meg könyveit, lapjait a Baptista Egyház.
Az elmúlt évek Váradjának kiemelkedő rendezvénysorozata az 1992 óta évről évre megrendezésre kerülő *Varadinum, amely fokozatosan az egyetemes magyarság kiemelkedő szellemi és lelki együttünneplésének alkalmává válik.
A nagy múltú egyházi, felekezeti iskolák hagyománya is újraéled napjainkban: gazdag egyház- és iskolatörténeti tartalommal, a neves tanárokról írott portrékkal megjelenik A nagyváradi Premontrei Öregdiákok Emlékkönyve; az egykori, dr. Kecskeméti Lipótról elnevezett váradi Zsidó Líceum növendékei pedig Izraelben Zsidlic címmel adnak ki időszakosan megjelenő emlékfüzetet.
Az 1990 óta helyi kiadásban megjelenő könyvek már a magára találó Nagyváradot jelzik. Sőt régebbi idő óta kész, de a diktatúra által fiókba rekesztett művek mostani napvilágra kerülésével azt is, hogy ez a magára találás jóval az 1989. decemberi fordulat előtt megkezdődött. Indig Ottó most jelentette meg a váradi magyar színészet másfélszáz éves múltját feldolgozó színháztörténetét (A nagyváradi színészet másfél évszázada. 1991) és váradi sajtótörténetét (Váradi Parnasszus. Nv. 1994), F. Diósszilágyi Ibolya most tette közzé több évtizedes — s új adatokat hozó — kutatási eredményeit Juhász Gyula váradi éveiről (Költő a Holnap városában. Nv. 1994), megjelentek Jakobovits Miklós művészeti írásai (Gondolatok az erdélyi képzőművészetről. Nv. 1994), Péter I. Zoltán (“Hogy látva lássanak”. Nv. 1995) és Ötvös Béla (Megidézett múlt. Nv. 1994) Ady váradi éveit viszi be újra a köztudatba. Gáll Ernő alapvető munkájában elemzi napjaink veszedelmes ideológiáját (A nacionalizmus színeváltozása. Nv. 1994), míg Mózes Teréz két könyvében ennek végletes formáját, a fasizmust mutatja meg, amelynek Várad sok ezer zsidó polgára esett áldozatul (Bevérzett kőtáblák. Nv. 1993; Váradi zsidók. Nv. 1995). Felidéződik a legközelebbi múlt is: az Ellenpontok két résztvevője is megírja a Ceauşescu-diktatúrával szembeszálló folyóirat történetét: Molnár János az Egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története (Szeged 1993) és Tóth Károly Antal: Hova-tovább. Az Ellenpontok dokumentumai (Stockholm–Szombathely 1994).
Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. I–III. Nv. 1883–84; IV. Debrecen 1935. — Karácsonyi János: A nagyváradi és olaszi római katholikus plébánia és templom története. Nv. 1884. — Bozóky Alajos: A nagyváradi kir. jogakadémia százados múltja. Bp. 1889. — Cséplő Péter: A nagyváradi római katholikus főgimnázium története. Bp. 1896. — Lakos Lajos: Nagyvárad múltja s jelenéből. Nv. 1904. — Nagy Márton: Régi idők, régi emberek. Nv. 1925; uő: Régi nevek, régi regék. Nv. 1927. — Erdélyi Magyar Évkönyv. Szerk. Sulyok István és Fritz László. Kv. 1930. — Leitner Zoltán–Freund Fülöp: Kétszáz esztendő az emberszeretet szolgálatában. Nv. 1931. — Bíró József: Nagyvárad barokk és neoklasszicista művészeti emlékei. Bp. 1932. — Bihor-Bihar megye és Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. Szerk. Fehér Dezső. Nv. 1933–37. — Kecskeméti Lipót Emlékkönyv. Nv. 1935. — Nagy Endre: Egy város regénye. Bp. 1936; uő: Várad–Pest–Párizs. Bp. 1958. — Katona Béla: Várad a viharban. Nv. 1946. — Dutka Ákos: A “Holnap” városa. Bp. 1955. — Herepei János: A váradi kollégium és a Rákócziak. Közli Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. II. Bp.–Szeged 1966; uő: A puritánus küzdelmek második hullámának résztvevői: Szenczi Kertész Ábrahám. uo. — Varga Árpád: A váradi káptalan hiteleshelyi működése. Közli a Művelődéstörténeti tanulmányok 1979. 1979. — Jakó Zsigmond: A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája. uo. — Köllő Károly: Mozzanatok a két világháború közötti írói szervezkedések történetéből. Viták a nagyváradi Ady Endre Társaság körül. Közli: Két irodalom mezsgyéjén. 1984. — A vér városa: Nagyvárad. Művelődéstörténeti tükör. Szerk. Robotos Imre. Bp. 1992. — Varadinum Emlékkönyv. Szerk. Varga Gábor. Nv. 1992. — Péter I. Zoltán: Nagyvárad római katolikus templomai. Nv. 1992; uő: Nagyvárad a barokktól a szecesszióig. Nv. 1994. — Szánthó János: Szent László városa, Várad. Sepsiszentgyörgy 1992. — Indig Ottó: Váradi Parnasszus. Nv. 1994. — A Kortárs Színpad '71. Nagyvárad színjátszóegyüttes albuma. Szerk. Hajdu Géza. Nv. 1996. — A nagyváradi Premontrei Öregdiákok Emlékkönyve. Szerk. Pásztai Ottó és Hutyra Gram Zoltán. Nv. 1996. — Zsidlic. A dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Líceum véndiákjainak emlékfüzete. Nir Etzion. 1997. április–május. — Dukrét Géza–Péter I. Zoltán: Nagyvárad. Városismertető (EKE Nv. 1997). 
Kéziratok: Boros Ferenc: Kultúrtörténeti barangolás a barokk Nagyváradon... (1952). — Hoványi Géza: Nagyváradi kultúrtörténet (é. n.). — Krizsó Kálmán: Nagyvárad és Bihar megye nyomdatörténete a kezdetektől 1948-ig (1969).
(T. E.)
Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Ede Társulata — Nagyváradon az első hivatásos színházi előadásra 1789. augusztus 23-án kerül sor, noha a színjátszásra vonatkozó első adatok a 17. század közepére nyúlnak vissza: Pápai Borsáti Ferenc, a török fenyegetés elől Debrecenbe menekített váradi református kollégium preceptora 1656-ban adatta elő tanítványaival Metamorphosis... Sigismondi Rákóczi című poémáját, a Váradra az 1700-as évek elején visszatért jezsuiták kéziratos naplójában (Jesuitae Varadiensis) pedig már az iskolai színjátszás folyamatosságáról vannak adatok, az első az 1729/30-as tanévből. Patachich Ádám püspöksége idejéből és az azt követő évekből már 36 előadott darab címét ismerjük (1743–72), köztük a Szent László király, a váradi püspökség alapítója címűt (1743). Patachich udvarában színdarabokat is, de főleg operákat mutattak be, így Dittersdorf Amore in Musica című operáját. 1784-től fogva vándor német színtársulatok fordulnak meg a városban, míg végül Kótsi Patkó János kolozsvári társulatának előadásában, a Sas-palota szálájában színre kerül Hunnius A süketnéma vagy A passionátus pipás c. vígjátéka. Ez az első, hivatásos színészegyüttes által Váradon színpadra állított magyar előadás, s dátuma a váradi magyar színészet születésnapja. A darab fordítója Hatvani István, Bihar megye literátor táblabírája, az előadás (és azt követőleg a Váradon meghonosodó magyar színészet) támogatója gr. Rhédey Lajos főispáni helytartó.
A 19. század folyamán Várad különböző más városokban honos társulatok (főképp nyári) vendégelőadás-sorozatainak színhelye. Ezek a társulatok helyi erőkkel összefogva időről időre vegyes “színi szövetkezések”-et hoznak létre, így biztosítva a színjátszás folyamatosságát. A “Sándorffy-korszak” (1814–24), Sándorffy József orvos “művészeti vezetői” és hatékony adminisztrátori fáradozásának évtizede után az 1833–48-as időszakban vendégjárások állandósulnak, majd a Debrecen–Nagyvárad közötti színi szövetkezés (1867–76) s a következő évtizedekben különböző kolozsvári, debreceni, szegedi, aradi társulatok jelenléte biztosít rövidebb időkig tartó folytonosságot, egészen a mai színház felépüléséig.
A váradi színjátszásnak ez a rendszere — bár a folytonosság hiánya s az egymást váltó társulatok anyagi szempontokat is követő műsorpolitikája a könnyű műfajoknak kedvezett — más szempontból előnnyel is járt. Az évtizedek folyamán a magyar színészet egész sor kiválósága fordult meg a vendégszerető váradi közönség előtt: Kótsi Patkó János, Jancsó Pál, Kántorné Engelhardt Anna, Megyeri Károly, Pergő Celesztin, Szerdahelyi József, Déryné, Laborfalvi Róza, Egressy Gábor, Odry Lehel, Lendvay Márton, Hivatal Anikó, Feleki Miklós, Megyaszai Ilka, Szerdahelyi Kálmán, Prielle Kornélia, Foltényi Vilmos, E. Kovács Gyula, Szentgyörgyi István, Latabár Kálmán, Vízvári Gyula, Blaha Lujza, Ivánfi Jenő, Hubay Aranka, Ditrói Mór, Somló Sándor, Hunyadi Margit, Újházi Ede, Márkus Emília, Hegedűs Gyula, Jászai Mari, Janovics Jenő és mások.
Az előadások száma — ismét csak anyagi kényszerűségből — igen nagy volt: az 1867–76 közötti tíz évben például, amikor Szabó József debrecen–váradi társulata játszott, 1189 előadást tartottak, ebből 324 bemutató volt és 534 felújítás. A bemutatók műfaji megoszlása: 193 vígjáték, 98 dráma, 20 operett, 26 opera, 21 szomorújáték, 16 népszínmű.
1900. október 15-én, több mint négy évtizedig tartó vajúdás, majd előkészület után sor kerül a mai színházépület felavatására. A váradi színház ekkor veszi fel a város nagy szülötte, Szigligeti Ede nevét, s Somogyi Károly társulata az, amely az állandó színi évadok sorát elindítja. Ez már a szellemiekben megújuló Várad időszaka: az Adyé, aki ott-tartózkodása idején rendszeresen nyomon követte a színház munkáját, s a Holnapé, amelynek szelleme a műsorrendet is befolyásolta. Somogyi halála (1908) után Erdélyi Miklós veszi át a társulat vezetését, s viszi tovább a háború alatt, majd az 1918-as hatalomváltozást követő első években, 1921-ig. Az állandó színház pozitív hatása az adatokban is kimutatható: 1900 és 1914 között az előadások száma 2500–2600 között van, ami 503 darab (334 bemutató és 169 felújítás) műsoron tartását jelenti. Ebből 177 dráma, 149 vígjáték, 108 operett, 37 népszínmű, 26 opera és 6 mesejáték.
A váradi magyar színészet sorsát a két világháború közötti évtizedekben a cenzúra előidézte repertoárgondok, a magyar társulatokat külön sújtó megkülönböztetett adók s az első években a városba érkező román társulatok hatalmi szóval is érvényesített teremigényei befolyásolták, s nem utolsósorban a színházat fenntartó közönség (a középosztály) anyagi helyzetében bekövetkezett elbizonytalanodás is. Az előadandó darabok engedélyezése körüli huzavonák miatt sokszor megkopott, egysíkúvá vált a repertoár; a színháznak, ha magyarországi vendégszínészeket akart felléptetni, az érvényben lévő 16%-os jegyilleték kétszeresét, 32%-ot kellett fizetnie; a hatóságok rendelete értelmében pedig, amennyiben egy román társulat a városban fel kívánt lépni, a magyar társulatnak arra az időre át kellett költöznie a Katolikus Kör színjátszásra ugyan alkalmas, de kisebb helyiségébe. E többszörös nehézségek alakították ki a váradi színjátszásnak azt a művészi arcát, amely hosszú időn át meghatározó volt: a közönségsikert biztosító könnyed műfajok és színdarabtípusok túlsúlyát a művészileg igényes, komoly darabokkal és produkciókkal szemben. Sőt a fennmaradás érdekében a színház az igen gyakori darabváltásra is rákényszerült, ami nemegyszer elsietett, művészi teljesítmény szempontjából kiérleletlen előadásokhoz vezetett.
Erre az időszakra vonatkozólag is idézhető néhány jellemző adat: 1926-ban a Gróf László vezette társulat napi kiadása 38 000 lej, míg a telt házzal elérhető maximális bevételi lehetőség szintén 38 000 lej volt. Ez “... magyarázatul szolgál arra is, miért kellett 3–4 naponként új bemutatót kihozniok az együtteseknek, s miért nem maradt idő az előadások kellő kimunkálására” (Kötő József).
A nehéz helyzetbe jutott színészeten a magyar társadalom országosan Színpártoló Egyesületek létrehozásával próbálkozott. A megoldást keresve kerül sor Erdély színházi kerületekre osztására is; az érdekelt magyar színigazgatók közös megegyezésével 1927 szeptemberében hozott döntés azonban azt mutatja, hogy “...míg 1920-ig még négy város önállóan eltartott egy-egy színházat, addig az évtized végére már csak ez a területi beosztás ígér némi megoldást” (Kötő József); ennek értelmében Temesvár, Szatmárnémeti és Máramarossziget is a váradi színigazgató területi hatáskörébe tartozik.
Várad egyébként a színészutánpótlás képzésének egyik központja is ebben az időben: itt működik Hetényi Elemér magánszíniiskolája.
A váradi magyar színtársulat élén 1921–24 között Parlagi Lajos, 1924–26-ban Gróf László, 1926–28 között Erdélyi Miklós áll, majd két évre a kolozsvári magyar színház igazgatója, Janovics Jenő bérli ki társulata számára a váradi színházat (1928–30), ami — különösen a prózai műfajokban — a műsorrend színvonalának emelkedését hozza magával. Egy újabb Erdélyi-intermezzó (1930–31) után az évtized végéig Janovics Kolozsvárról áthozott előadásai uralják a váradi magyar színjátszást, noha közben van olyan időszak (1931–33), amikor egy időben három társulat előadásai között válogathat Várad színházkedvelő közönsége: Parlagi Lajos és társulata a Bazár-kerti Heymann-színkörben tartja előadásait, s harmadiknak ott van mellette a Hevesi Miklós igazgatta Nagyváradi Modern Színház. Ebben az időben írja a Nagyvárad színikritikusa: “Színházunk van már, három is... Ha nem lenne szomorúan jellemző ez a késhegyig menő harc a színház körül, még humorizálni is lehetne [...] A teljes lerongyolódásunkban így lettünk világváros, három színházunk is van, csak éppen megszakad az ember szíve, ha a színészek vergődését látja” (1932. dec. 15.).
1933–40 között a Kemény János vezette kolozsvári Thalia Színház együttesei játszanak Váradon is. Ezzel Várad is belekerül annak a tartalmi és művészi megújulásnak az áramkörébe, amely az erdélyi magyar színjátszásban a Thaliához és spiritus rectorához, Kádár Imréhez fűződik. Váradon is bemutatásra kerül Bánffy Miklós Martinovicsa (1935), az Énekes madár (1936) és Kós Károly drámája, a Budai Nagy Antal (1937). Sikeres operett-előadások (Egy csók és más semmi, Ártatlan a feleségem, Áprilisi vőlegény stb.) mellett ezekben az években sikerre viszik (újra, sokadszor) a Rómeó és Júliát, a Vihart, a Hamletet, Shaw Szent Johannáját és az Éjjeli menedékhelyet, amelyről a Nagyvárad ezt írja: “A világirodalmi ciklusban bemutatott Éjjeli menedékhely olyan közönséget vonzott, mintha egy nagy márkájú modern író világsiker felé induló darabjának premierje lett volna” (1936. nov. 25.).
1940 őszétől Putnik Bálint kap játékengedélyt, s ő vezeti a színházat “filléres néző-gondok” és a közönség egy részét a “zsidótörvényekkel” a színházból is eltávolító hatalmi beavatkozások között egészen 1944 őszéig.
Az 1944 decemberében előadásait újrakezdő nagyváradi magyar színház első vezetője Szabó Ernő; ő 1948-ig áll a színház élén, amely már 1945 telétől a Munkás Athenaeum, 1946 őszétől a Magyar Népi Szövetség irányítása alatt működik, 1948-tól pedig állami színházi státust kap. Ettől kezdve 1967-ig művészeti vezetője Gróf László. Arculatának meghatározó színészei az első években ide szerződő Gózon Gyula, Neményi Lili, Ihász Aladár, Delly Ferenc, majd a színészi pályáját itt kezdő Gábor József, Halasi Gyula. 1955-ig Állami Magyar Színház, ettől kezdve Állami Színház a neve; Szigligeti Ede nevét a magyar társulat 1990 után veszi fel.
A váradi színház műsorrendjében 1948-ig nem történik lényeges változás: már a csonka 1944/45-ös évadban 23 bemutatót tartanak, az 1945/46-os évadban 32-t, míg 1946–48 között évadonként 50–53-at. A műsoron Huszka Jenő, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Molnár Ferenc, Szomory Dezső mellett szerepel Shakespeare (Szentivánéji álom), O'Neil (Mindörökké), Thornton Wilder (A mi kis városunk), Machiavelli (Mandragóra), Madách (Az ember tragédiája), Steinbeck (Egerek és emberek), Móricz–Szigligeti (A csikós). Az 1948–54 közötti évadokat Váradon is a proletkultos művelődéspolitika kötelező darabjai uralják (szovjet és román darabok mellett erre az időre esik a Mezítlábas menyasszony, a Vihar a havason és egy eredeti bemutató: Molnár János Kézfogó c. darabja), majd az “olvadás” itt is érezteti hatását (Katona József, Bródy Sándor, Ibsen, Schiller, Lev Tolsztoj műveit játsszák), s ugyanakkor az évente bemutatott darabok száma is megnő (évi 6,5-ről 12,5-re az 1956–61-es évadokban). Igaz, ebben a számban az évenkénti 5–8 versműsor is benne foglaltatik, amelyeken azonban a színház művészei a magyar és a világlíra klasszikusait is előadták hazai költők verseiből összeállított tematikus műsorok mellett.
A műsorrendi és rendezői koncepcióváltás a 60-as évek közepére érik be. Ezekben az évadokban rendezi meg Szabó József, illetve Szombati Gille Ottó az Úri murit, a Fizikusokat, a Salemi boszorkányokat, az Éjjeli menedékhelyet, Az ember tragédiáját, s ekkor kerül sor Páskándi Géza abszurdoidjának, A bosszúálló kapusnak, illetve Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. könyve színpadi változatának vagy Tamási Áron Ősvigasztalásának bemutatójára. Az eredeti darabok ősbemutatóinak sorát a 70-es évek második felében Bajor Andor Szürke délután, Székely János Irgalmas hazugság és Deák Tamás Forró sziget c. darabjai követik, majd az egykori váradi repertoárból felelevenített Emőd Tamás, Nagy Endre, Tabéry Géza s a kortárs magyarországi szerzők közül Csurka István színpadi műveinek sorozata (velük párhuzamosan Arthur Miller, Tennessee Williams, Jevgenyij Svarc, Mrozek, Anouilh, Figueiredo).
Az 1989-es változás utáni első előadás Varga Vilmos versműsora volt 1990. január 12-én (Bátrak voltak, akik mertek); ugyanabban az évadban került színpadra Sikli László Rock Passiója, Göncz Árpád Magyar Médeiája, s Vaclav Haveltől az Audiencia.
Indig Ottó: A nagyváradi színészet másfél évszázada (1789–1944). 1991. — Kántor Lajos–Kötő József: Magyar színház Erdélyben. 1919–1992. 1994. (A kötetben a nagyváradi színház 1944–1992 közötti évadjainak repertoárját Nagy Béla állította össze.) — Nagy Béla: Színház születik. A nagyváradi Szigligeti színház építéstörténete képben és írásban. 1899–1900. Nagyvárad 1998; uő: 50 év az állam tenyerén. A váradi magyar színjátszás képeskönyve. 1948–1998. Uo. 1998.
(T. E.)
Nagyváradi Napló — radikális polgári napilap. A Nagyváradtól megvált Fehér Dezső indította 1898. okt. 1-jén. A 30. évfordulón visszaemlékező alapító főszerkesztő szerint “a nagyváradi liberális és demokrata közönség támogatása mellett azért alapították meg, hogy legyen egy pártoktól és érdekköröktől teljesen független demokrata újság... Legyen a haladásnak, a kultúrának, a progressziónak olyan bátor szavú újságja, mely csak az újságíróké és a közönségé.” Szinte magától értetődő, hogy a fiatal Adyt a ~nak ez a szelleme vonzotta: itt vívta meg harcát a konzervatív Tiszántúllal, s e harc közepette bontakozott ki újságírói tehetsége. Később Fehér Dezső a ~ hasábjain megjelent cikkeit “Ha hív az acélhegyű ördög...” (Nv. 1927) címmel gyűjtötte kötetbe.
Ady mellett a ~nak jelentős szerepe volt a holnaposok indulásában és mozgalmuk kibontakozásában is.
A lapot haláláig (1935) főszerkesztőként jegyző Fehér Dezső mellett felelős szerkesztőként 1924-től Hilf László jegyezte; a főszerkesztőt tisztében Kunda Andor követte, egészen a lap megszűnéséig (1940. szept. 7.). Szerkesztőként 1926-tól Mikes Imre szerepel; politikai főmunkatársként 1925–26-ban Paál Árpád, Telegdi József, Tarnóczi Lajos, Oláh Béla.
1934-től — a magyar helységnevek használatának cenzúratilalma miatt — a lap címe csak Napló, egészen 1940. aug. 30-ig.
Közéleti és irodalmi-művelődési publicisztikáját az eseményekre való gyors reagálás, radikális polgári szemlélet jellemzi. Tárcákat, riportot, publicisztikát Benamy Sándor, Benedek Ferenc, Marót Sándor, Méliusz N. József, Mikes Imre, Paál Jób, Simon Magda, Stella Adorján, Szilágyi András, Tabéry Géza, Turnovszky Sándor; színházi és zenekritikát Bauer Albert, Brauer Oszkár, Bíró Elek, Daróczi Lajos, Fehér Dezső, Kunda Andor, Radó Árpád, Török Tibor jegyez benne.
A kortárs magyar líra jelesei (Babits Mihály, Dsida Jenő, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Erdélyi József, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Somlyó Zoltán, Szabó Lőrinc, Szép Ernő) mellett a gyakrabban szereplő új költőnevek: Arató András, Bárdos László, Beck Zsuzsa, Diószeghy Dezső, Erdélyi Ágnes, Fekete Ferenc, Frigyes Marcell, Halmai Árpád, Horváth Imre, Kun József, Perédi Adél, Rosen Alice, Ruth Klára, Salamon Ernő, Vessely Iván. A prózában Barta Lajos, Berde Mária, Harsányi Zsolt, Heltai Jenő, Hunyady Sándor, Herczeg Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső mellett Ádám Péter, Barcs Sándor, Bíró Elek, Bodnár Mária, Bródy Lili, Dévald László, Diamandi Viktória, Farkas Imre, Gábor István, Kunda Andor, Lakatos László, Nagy István, Orbók Attila, Szirmai László, Vasady Irén nevével találkozunk. A közönségérdeklődés ébrentartására a ~ is közöl folytatásos regényeket (Benedek Ferenc: Wassermann pozitív. 1932; Fekete Tivadar: Európai kisparádé. 1936; Haász Kálmán: Világ förgeteg. 1934; Imre Sándor: Nagy Péter, aki nem volt cár. 1931; Jakobovits Elemér: Három év az idegenlégióban. 1936; Komáromi János: Vergődés a front mögött. 1931; Maros Tamás: Marosportustól Moszkváig. 1932; Heltai Jenő: Zuhanás. 1932).
Kedvelt volt a ~ színes gyermekrovata is.
Az Ady-kultusz folyamatosan jelen volt a ~ hasábjain. 1928-ban “ünnepi számot” jelentetett meg, csupa Ady-témáról (Benamy Sándor, Fehér Dezső, Franyó Zoltán, Zsolt Béla, Kunda Andor írásaival s egy elfelejtett Ady-cikk közlésével), később is rendszeresen tudósított *Ady Endre emlékezete váradi eseményeiről, így egy Ady-szobor kezdeményezéséről (1929/ 22, 23, 27), Tessitori Nóra nagy sikerű Ady-estjéről (1932/40), Léda (1934/13), majd Csinszka (1934/288) haláláról; visszaemlékezéseket közölt Franyó Zoltán, Kun József, Csinszka, Atlasz Márton, Fehér Dezső, Paál Jób, Emőd Tamás, Dési Géza, Szűcs Dezső tollából, riportokat Ady állítólagos fiáról, Ciucean Petruról (1928/23, 1936/35, 129); Dénes Zsófia Ady Csinszkához írott leveleiből, Féja Géza Lédának Adyhoz írott szerelmes verseiből közölt; a lap ismertette Fehér Dezső, George A. Petre, Révész Béla, Bölöni György Ady-könyveit, az Athenaeum-féle Ady-összest, és tanulmányt, esszét közölt Hatvany Lajos, Schöpflin Aladár, Babits Mihály tollából.
A Nagyváradi Napló jubiláris albuma. 1898–1913. Nv. 1913. — Fehér Dezső: Harminc éves a Nagyváradi Napló. Nagyváradi Napló 1928/294. — Hegedűs Nándor: Ady Endre Nagyváradon. Bp. 1957. — Mezei Piroska: A Nagyváradi Napló irodalmi anyaga 1928–1940 között (ÁVD). Kv. 1964.
(T. E.)
Náhlik Zoltán (Arad, 1926. okt. 5.) — neveléstörténész. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Római Katolikus Gimnáziumban kezdte, s a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban fejezte be (1945); a Bolyai Tudományegyetemen tanári diplomát szerzett (1949), majd a Moszkvai Pedagógiai Intézetben elvégezte az aspirantúrát is (1953). 1953-tól Magyarországra történt áttelepüléséig (1974) előadótanár a Bolyai Tudományegyetemen s folytatólag a Babeş–Bolyai Egyetemen.
Első írását a Studii. Revistă de istorie şi filozofie közölte neveléstudomány és lélektan kapcsolatáról (1951). Cikkei, szaktanulmányai a Korunk, Revista de Pedagogie, Tanügyi Újság, Dolgozó Nő, Tribuna, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Acta Comeniana (Prága 1972) hasábjain jelentek meg. Sorozatszerűen mutatta be a Korunkban Robert Owen (1961/10), Rousseau (1962/6), Pestalozzi (1967/7), Marx (1966/11), Comenius (1970/11) pedagógiai hagyatékát. Társszerzője az Istoria pedagogiei c. tankönyvnek (1960).
Magyarországra költözve az MTA pedagógiai kutatócsoportjának (1974–1977), majd a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontnak (1977–1979) főmunkatársa, az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója (1979–89). Ebben az időszakban megjelent tanulmányai közül kiemelkedik orosz nyelvű értekezése a magyar felsőfokú képzés kérdéseiről a Szovremennaja Vüszsaja Skola c. négynyelvű KGST-kiadványban (1985/1) s egy tanulmánya Lorántffy Zsuzsanna fogarasi román nyelvű iskolája címmel a Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII–XX. századi történetéből c. akadémiai kiadványban (Bp. 1980). A 11 nyelvű Felsőoktatási terminológiai szótár (Varsó 1988) magyarországi részének szerkesztője.
(B. E.)
Náhlik Zoltánné Karceva Valentina (Matira, Oroszország, 1926. nov. 22.) — földrajzi szakíró. Középiskolai tanulmányait az oroszországi Kolomna városban végezte (1945). Földrajz szakos tanári diplomát ugyanott, a Tanárképző Főiskolán szerzett (1949). A földrajztudományok doktora; értekezését 1953-ban Moszkvában védte meg.
Férjével 1954-ben költözött Kolozsvárra, ahol előadótanár a Bolyai Tudományegyetem Földrajz–Biológia Karán, a földrajz tanszéken. Gazdaságföldrajzi, népesség- és településföldrajzi előadásait 1959 után ugyancsak előadótanárként az egyesített Babeş–Bolyai Egyetem kötelékében folytatta. 1974-ben férjével együtt Magyarországra települt.
Tudományos érdeklődésének megfelelően település- és népességföldrajzi kutatásokat végzett, amelyeknek eredményeit mintegy húsz, románul és oroszul közölt dolgozata jelzi.
Magyarul a Korunkban leánykori nevén a szovjet gazdaság fejlődéséről (1957/7) és Szibéria jelenéről és jövőjéről (1960/4) közölt tanulmányokat, de jelentek meg írásai a Tanügyi Újságban (1958) és a Studiában is.
(T. J.)
naiv művészet — A francia nyelvből vett “naiv” jelző (a latin “nativus”-ból) eredetire, természetesre, ösztönszerűre utal, s olyan művészetet jellemez, mely nem iskolázott, tudatos alkotás, hanem szerzőjének egyéniségéből közvetlenül fakad. Mint amatőr művészet megkülönböztethető a hagyományokból táplálkozó népművészet megnyilatkozásaitól is. Művészettörténetünk a ~ egy-egy kimagasló esetét nagyra értékeli éppen eredeti természetessége miatt, így például elismeri Györkös Mányi Albert jó értelemben naivnak minősíthető festményeit, mint ahogyan irodalomtörténetünk is számon tartja Győri Klára széki mesemondó Kiszáradt az én örömem zöld fája (1975) vagy a farkaslaki Tamási Gáspár Vadon nőtt gyöngyvirág (1971) c. emlékezését. Bár vannak mesterei naiv művészetünknek, a megfelelő erdélyi magyar felmérés még késik.
Egyedül a művészi fafaragók jutottak feldolgozáshoz, akár egyéni módon, akár a népművészet hagyományait folytatva fejtettek ki tevékenységet. Banner Zoltán Csillagfaragók (1972) c. esszé- és dokumentumgyűjteménye egyaránt szól Erdély naiv és népi művészeiről; a Seres András előszavával Sepsiszentgyörgyön 1983-ban megjelent kétnyelvű Meşteri ai artei naive — A naiv művészet mesterei c. album reprodukciói az 1978-as és 1980-as országos naiv művészeti kiállításokon díjat nyert faszobrászokat mutatnak be, köztük Tuzson András, Darvas Dezső, Tolvay József, Varga György székely fafaragó naiv művészeket.
Az albumot ismertető Csire Gabriella írja: “A valóság szűrő nélküli érzékelése és hamvas tisztaságában való visszaadása [...] irányította a figyelmet a népben rejlő és sokáig az ismeretlenségbe foszló alkotó energia tiszta forrására, a naiv művészetre.”
Csire Gabriella: A naiv művészet mesterei. Előre 1983. nov. 23.
(B. E.)
Nánási Judit (Marosvásárhely, 1932) — *Kacsó Judit
Nánási Zoltán (Nagyvárad, 1934. nov. 24.) — helytörténész, régész. Középiskoláit Nagyváradon végezte (1953), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos tanári oklevelet. 1958–89 között Székelyhídon, 1990–94 között Érmihályfalván középiskolai tanár; 1962–75 között a székelyhídi múzeum munkatársa is.
Első cikkeit a nagyváradi Fáklya közölte (1959); gazdasági, társadalmi, művelődési tárgyú írásait emellett a Falvak Dolgozó Népe, a Művelődés, a Bihari Napló (a Fáklya melléklete), a Crişana, 1992 után az Érmihályfalvi Figyelő és a Székelyhídi Hírlap is; előbbinek szerkesztőbizottsági tagja is 1997-től.
Régészeti és helytörténeti tárgyú dolgozatait az érkörtvélyesi késő-Hallstadt-kori temetke-zésekről (1969) és az ottani kelta temető leleteiről (1973), a székelyhídi neolitikus sírról (1971), a Körös-völgye neolitikus festett kerámiás műveltségéről (1972), a gyetényi kerámialeletről (1972) az Acta Muzei Napocensis, a nagyváradi Crisia, az Acta Muzei Porolissensis, a Studii şi Cercetări de istorie veche c. szakfolyóiratokban, a Studii şi comunicări, Satu Mare (1969, 1972), a Centenar Muzeal Orădean (1972) c. kötetekben közölte. A Centenar Muzeal Orădean c. kötetben (1972) bemutatta az Ér-völgye történelmi múzeumát, a Crisiában Wilhelm J. Máriával együtt tanulmányt közölt a Székelyhídi Hírlapról (1981).
Jelentősebb magyar nyelvű közleményei: Ottományi műveltség az Ökörvárban (Falvak Dolgozó Népe, 1971. okt. 27.); Tudományos értékű pénzlelet Székelyhídon (uo. 1972. ápr. 19.); A múlt emlékei az Érmelléken (Bihari Napló 1973/4); II. Rákóczi Ferencre emlékezünk (Fáklya 1976. márc. 27.). A Székelyhídi Hírlapban 1996. jan. 10-től sorozata jelent meg Székelyhíd története címmel, az Érmihályfalvi Figyelőben pedig 1997 áprilisától Érmihályfalva jeles polgárai címmel; ez utóbbiban emlékezett meg többek között dr. Andrássy Ernőről, a Sass Kálmán-perben elítélt orvosról, akinek elkobzott régészeti és helytörténeti gyűjteménye vált a székelyhídi múzeum alapjává.
Gede Ildikóval és Kárászi Éva Zsuzsannával közös Érmihályfalva monográfiája megjelenés előtt.
Cseke Péter: Nemzetiségi művelődés és muzeológia. Korunk 1981/5. — Sike Lajos: Téli esték Székelyhídon. Előre 1983. febr. 27. — Beke György: Itt egymásra találnak az emberek. Barangolások Biharban. 1984. 108–127. — Benedek Zoltán: Érmellék. Orosháza 1996. 7–8.
(D. Gy.)
Nap, A — 1. Katolikus folyóirat. Az aradi *Vasárnap szociális mellékleteként indult. 1922 májusától Temesvárott szerkesztette Réty Imre, 1923-tól 1931-ig Ikrich Auguszta; felelős szerkesztő Báthy Aglája (1931–35), Csatáry Adél (1935–36), Szim I. Lídia (1938–40), Kós Adrienne (1941–44). A lap 1928-ban rövid időre Nagyváradra, majd Kolozsvárra költözött. Kiadója a Szociális Miszsziótársulat, 1928-tól a Katolikus Nőszövetség. Általában havonta jelent meg, 1926-tól két évig Szociális Útmutató c. melléklettel. Képes családi kalendáriumot is kiadott. A szakosztályi hírek, nőszövetségi ügyek mellett a szerkesztők külön rovatot szenteltek a családvédelemnek és a szociális gondoskodásnak. Hasábjain Sík Sándor, Erdős Renée, Reményik Sándor, Mécs László, Pakocs Károly verseit találjuk, tárcák, könyv- és kiállításismertetések, filmbírálatok követik egymást. Gyakoribb szerzői nevek: Baráth Béla, Hirschler József, Paál Árpád, Sulyok István, Dávid László, Erőss Alfréd, Reischel Artúr, Rejőd Tiborc. Utolsó száma 1944 júniusában jelent meg.
2. Aradon több alkalommal elindított, rövid életű hírlap. 1926 áprilisában Szathmári Jenő szerkesztette. Erdős György lapjaként 1929 nyarán másfél hónapig jelent meg. Beck Richard és Márton István hasonló című lapja 1931 őszétől 1932 márciusáig élt.
3. Kolozsvári napilap. Keleti Sándor szerkesztésében 1931 augusztusában indult, 16 száma jelent meg.
4. Temesvári politikai napilap, szerkesztette Asztalos Sándor. Mindössze 1930 októberétől 1931 januárjáig létezett.
(K. P.)
Napkelet — 1920. szept. 15. és 1922. máj. 1. között Kolozsvárott megjelenő félhavi irodalmi és művészeti folyóirat. Főszerkesztője Paál Árpád, szerkesztői Ligeti Ernő és Kádár Imre, segédszerkesztője Szentimrei Jenő. A főmunkatársak névsora: Bárd Oszkár, Janovics Jenő, Kós Károly, Nagy Dániel, Nyírő József, Szombati-Szabó István, Tabéry Géza, Zsolt Béla. A ~ben egymással összefonódva három irányzat érvényesül: a transzilvanizmus (Paál Árpád, Kós Károly, Szentimrei Jenő), a forma radikális megújításával a társadalmi megújhodásért küzdő avantgardizmus és a nyugatosság. A ~-et ekkor gyakorlatilag az 1921. febr.–nov. között Romániában tartózkodó Barta Lajos irányítja (neve feltüntetése nélkül). A munkatársak összetétele tekintetében a lapot sok szál köti a *Keleti Újsághoz.
A ~ egy teljes és két csonka évfolyamában közel 60 költő több mint 220 versét, 50 prózaíró csaknem 120 írását, mintegy 120 irodalmi vonatkozású cikket, tanulmányt közölt.
A lap gyakran szereplő erdélyi költői: Áprily Lajos, Bárd Oszkár, Bartalis János, Becski Irén, Berde Mária, Endre Károly, Finta Zoltán, Kádár Imre, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István; prózaírói: Berde Mária, Kuncz Aladár, Molter Károly, Nagy Dániel, Nyírő József, P. Gulácsy Irén, Sipos Domokos, Tabéry Géza. De kapcsolatot tart a szerkesztőség a magyarországi és a bécsi emigrációban élő magyar írókkal is. Babitstól verset és prózát közöl, Balázs Bélától verseket, s a szépirodalmi részben olvashatók Barta Lajos, Füst Milán, Juhász Gyula, Márai Sándor, Somlyó Zoltán, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, Tóth Árpád versei, prózai írásai, műfordításai. Drámarészletet, jelenetet közölnek Bárd Oszkártól, Kádár Imrétől, Móricz Zsigmondtól, s teljes regényt folytatásokban Balázs Bélától (Isten tenyerén), Déry Tibortól (A toronyőr), Tabéry Gézától (Októberi emberek).
A modern, sőt az avantgárd irányában nyitott a ~ világirodalmi tájékozódása is. Baudelaire, Capek, Anatole France, japán költők (Szombati-Szabó István tolmácsolásában), Jammes, Mallarmé, Nietzsche (Tompa László fordításában), Rilke, Sandburg, Tagore versei, prózája s az a kitekintés, amelyet Dienes László 1921. február 15-től a lap megszűnéséig szinte minden számban jelen lévő Nyugati szemléje kínált (Bergsonról, Romain Rolland-ról, Papiniról, Keyserlingről, Worringerről, Georg Groszról, H. G. Wells Oroszországról írt könyvéről, az orosz miszticizmusról), kétségtelenül hozzájárult az induló romániai magyar irodalom szellemi horizontjának tágításához.
De figyelemmel kísérte a ~ a kortárs román irodalmat is. Nemcsak Kádár Imre és Keresztury Sándor román folyóiratszemléje tanúsítja ezt, hanem Demosthene Botez, Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Mihai Eminescu, Emil Isac, Vladimir Streinu, D. N. Teodorescu, Al. Vlahuţă verseinek, prózájának, drámarészletének jelenléte a lap hasábjain.
A ~ nemcsak szépirodalmi, hanem világnézeti tájékozódást is kívánt nyújtani: Faludi Iván az orosz színpad forradalmáról, Halász Gyula Reinhardtról, Janovics Jenő az erdélyi magyar színészet jövőjéről, Weiss Sándor kereszténység és zsidóság viszonyáról írt; Paál Árpád pedig a romániai magyarság politikai életének problémáit boncolgatta cikkek egész sorában. Foglalkozott a lap a jelenkori filozófia kérdéseivel (Nietzsche, Pauler Ákos, Lucian Blaga könyvei kapcsán), az “új esztétikával” (Csiki Endre három tanulmányában, amelyek Előtanulmányok egy új esztétikához főcím alá sorakoztak), Wundttal és a pszichoanalízissel (Fülöp René, Marót Károly és Silbermann Jenő tanulmányai), a szociológia és biológia összefüggéseivel (Gelei József), a jelen közgazdasági problémáival (Ormos Ede a magyarra fordított és Bécsben 1921-ben megjelent Tőke kapcsán ír A magyar Marx címmel); jogi kérdésekkel Láday István és Szeghő Imre, nevelésügyi problémákkal Balázs Ferenc, Kemény Gábor, Murányi Győző foglalkozik. Figyelemre méltó írások jelennek meg a memoár, a visszaemlékezés műfajában is: Jászi Oszkár a román komitéval folytatott tárgyalásainak emlékeit idézi 1918 késő őszéről, a Kémeri Sándor álnév alatt jelentkező Itóka (Bölöni Györgyné) Anatole France-szal való kapcsolatait eleveníti fel, Sándor József az EKE megalakulásának körülményeire emlékezik, Szentgyörgyi István korábbi színészéveire; de közli a ~ Argay György önéletrajzi feljegyzéseit Egy falusi pap Erdélyben címmel, s Bartók Béla 1921-es önéletrajzát. Ezek, valamint Ligeti Ernő Erdélyi fejek c. sorozata (portréi Jósika Sámuelről, Bernády Györgyről, Dózsa Endréről, Grandpierre Emilről, Gyárfás Elemérről, Paál Árpádról, Sándor Józsefről) mára sem veszítették el dokumentumértéküket.
A ~ külsőleg is igyekezett vonzóvá tenni a lapot: portrét, ex librist, illusztrációt közölt szép számmal Hosszu Mártontól, Jeddy Sándortól, Kós Károlytól, Körösfői Kriesch Aladártól, Szopos Sándortól, Tóth Istvántól és másoktól. Egy majdani romániai magyar képeskönyv innen merítheti jó néhány nevezetes erdélyi kortárs egykorú arcképét.
Az első évfolyam végén, a karácsonyi számban a ~ körkérdéssel fordul az akkori erdélyi magyar irodalom ismert alakjaihoz: Mi az igazi magyar irodalom? (1920/7–8). A Szentimrei Jenő által megfogalmazott kérdésfeltevésre 21-en válaszolnak, Bakóczi Károlytól Walter Gyuláig. A következő karácsonyi kérdést (Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? 1921/ 24–25) a közéleti személyiségeknek teszi fel a szerkesztőség. Válaszolnak rá Antalffy Andrétől Zágoni Istvánig 26-an, köztük Lucian Blaga, Emil Isac, Leonard Paukerow és Dominic Raţiu is. Szentimrei Jenő a lap A műhelyből c. rovatában Transzilvanizmus az irodalomban címmel foglalja össze gondolatait (1921/9), hét évvel az Erdélyi Helikon megindulása előtt.
Az olvasókkal való kapcsolatainak megerősítésére a ~ 1921–22-ben több vidéki irodalmi estet rendezett: Nagybányán, Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban, Szatmárnémetiben, Nagykárolyban. Ugyancsak 1921-ben könyvsorozatot is indított útjára a Napkelet Könyvtár címmel, amelyben azonban mindössze egy kötet jelent meg: Bárd Oszkár Silvio lovag c. színműve (Kv. 1921). Folytatás nélkül maradt — a lap megszűnése miatt — egy másik kezdeményezése is: az 1922. május 1-i számhoz kottamellékletet csatoltak: Ady Endre Most pedig elnémulunk c. versét, Vadas László megzenésítésében.
Paál Árpád: És fölkél a nap. Napkelet 1920/1–3. — Szentimrei Jenő: Beszámoló a Napkelet első esztendejéről. Napkelet 1921/1214–1216. — Szentimrei Jenő: A nagy Napkeletről és a kicsi Vasárnapról. Igaz Szó 1957/7. — Szabó György: A kolozsvári Napkelet külföldi irodalmi anyaga. NyIrK 1965/1. — Sőni Pál: Az avantgarde két hazai folyóiratban. Igaz Szó 1966/6.; újraközölve: Avantgarde-sugárzás. 1973. 16–23. — Mózes Huba: A Napkelet antológiája. Bevezető tanulmánnyal és a lap repertóriumával (1985. Kézirat).
(M. H.)
napló — naponként (vagy meghatározatlan időközökben) készített magánjellegű feljegyzések sorozata. Irodalmi jelentése szerint a prózai műfajok egyike, amelynek formáját az események időrendjét követő feljegyzések határozzák meg. Ha végső formába öntés után nem is egyezik meg feltétlenül az eredeti feljegyzésekkel, a ~ az írónak a lejegyzett eseményekhez, gondolatokhoz, lelkiállapotokhoz való közvetlen (időhöz kötött) viszonyulását tükrözi, s ez döntő feltétele hitelességének.
Indítékát tekintve meghatározó, hogy a ~ elsősorban belső szükségletből fakad. Jellemző az, amit a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb ~írója, Márai Sándor mond: “... az elmúlt esztendőben volt időszak, amikor úgy éreztem, megfulladok, ha nem tudok ez oldalak szelepein át lélegzeni.”
Az irodalmi formába öntés sokféle lehet: van, amikor a szerző egykorú feljegyzéseit nyersanyagnak használva továbbírja, kibővíti az egykor rögzítetteket, máskor bizonyos részleteit használja fel valamely más memoárműfajba tartozó művének megírásához. Ezzel a ~ irodalmi alkotássá (vagy szuverénül megszerkesztett irodalmi mű elemévé) válhat. Sütő András például Anyám könnyű álmot ígér c. könyvének (1970) a “Naplójegyzetek” alcímet adta, visszautalva benne az elbeszélteket csírájukban rögzítő egykori naplójegyzeteire, amelyek azonban csak indítékként vannak benne a műben. Ezzel szemben Évek — hazajáró lelkek c. könyvében (1980) huszonöt év publicisztikai terméséből válogatva, sok esetben naplójából iktatja be az egykor megjelent írásokat összekötő szövegeket, amelyek értelmezik, kiegészítik azokat. Szabó Gyula, akinek több könyve tulajdonképpen saját életének aprólékos (olykor napnyi-órányi pontossággal rögzített) rekonstrukciója (Társaim — Kerti képek. 1988; Kegyetlen kegyelet. Kv. 1996), édesapja, az egyszerű homoródalmási székely parasztember második világháborús és fogságnaplóját használja fel egy történelmi helyzet és a benne hányódó-vetődő kisember sorsának nyomonkövetésére (A névtelen katona. Bp. 1994). Hiteles ~ a forrása Zsigmond Ferenc könyvének is (Hadifogságban. 1996), amelynek szövegében azonban a négy esztendő háborús és szovjet fogságbeli viszontagságait megörökítő eredeti ~nak csak fennmaradt töredékeit használja, hézagait saját visszaemlékezéseivel egészítve ki.
Emlékeztetőül, mementó gyanánt születtek Sütő Andrásnak a 80-as években papírra vetett ~i is, amelyek “irodalmiasítás” nélkül is őrzik azt a kort, amelyben keletkeztek. Elsőnek az 1989. április–november közötti hónapokban rögzítettek jelentek meg önálló kötetben (Naplójegyzetek. Kv. 1990), amelyről Görömbei András így ír: “Az író döbbenetes korélményének látlelete ez a könyv [...] Nyilvánvaló az indítéka: megörökíteni az abszurd sorsot, s kivallani azt a kínt is, amit amiatt érez az író, hogy körülményei miatt már írónak sem hiheti magát...” Sütő ~jának egy jóval nagyobb, az 1984–87-es esztendőket megörökítő része (Heródes napjai. Debrecen 1994) pedig ezt az alcímet viseli: “Naplójegyzetek az erdélyi magyarok exodusáról”. Ennek az életszakasznak központi élménye ugyanis az, amikor az író-politikusra reászakadt üldöztetés, fizikai fenyegetés családját is eléri, s a hozzá legközelebb állók a kitelepedés útját választják. Az író az itt maradó fájdalmát örökíti meg, az írásaiban is oly sokszor megelevenedő kedves unokáktól való elválást. Azonos a témája, de más az optikája Kenéz Ferenc ~jának (A szabadulóművész. Bp. 1995), amelyben a távozni kényszerülő költő lelki és fizikai állapotainak rögzítését találjuk, úgyszólván naponkénti pontossággal. Ugyancsak a diktatúra utolsó (és a változás első) hónapjainak krónikája Kiss János ~ja (Omló falak. Kv. 1991), amely a Kolozsváron élő prózaíró rögzítésében az 1989. november 11. és 1990. május 21. közötti eseményeket eleveníti meg. A záró dátum az első “szabad” választásokat követő nap. “A lélek sohasem adja — és nem adhatja! — fel a reményt. Akkor ez a választás... meg az életünk is... Miért ne ámíthatnám végül is azzal magam — magunk! —, hogy mégiscsak egy lépés a remény felé?”
A holocaust irodalmában különleges hely illeti meg a deportálásban elpusztított Anna Frank és David Rubinowicz hiteles naplóját. A romániai magyar irodalomban is van hozzájuk fogható mű: Rózsa Ágnes lágernaplója (Jövőlesők. Nürnbergi lágernapló 1944–1945. Buk. 1972; újrakiadása: Nürnbergi lágernapló. Bp. 1986). Szövegét a Nagyváradról deportált fiatal tanárnő élete kockáztatásával írta és hordta magánál. “... a női lélek csodálatra méltó kifejezése — írja róla a könyv előszavában Bajor Andor —, ritka vallomás. A lefokozás, a lét megszégyenítése itt hiábavaló volt. A fasizmus egész hatalma kevésnek bizonyult arra, hogy ezt a lelket lényegétől megfossza. Ezért a napló inkább vall a szeretetről, mint a naponta új szörnyűségeket kieszelő világról.”
A diktatúra évtizedeiben is bizonyára sokan rögzítették — szűkszavúan, inkább emlékeztetőül önmaguk számára — azt, ami velük és mindnyájunkkal történt. Több nyomtatásban is megjelent *emlékirat, *önéletrajz viseli magán ilyen feljegyzések meglétének nyomát. Ezek közül a kommunista hatalom börtöneit is megjárt szociáldemokrata Jordáky Lajos ~ját ismerjük, a belőle közölt részlet alapján. Jordáky 1947-től haláláig, 1974-ig rögzítette az eseményeket és reflexióit (1952–55 között töltött börtönévei kivételével); ezekből az 1956. március 11.–1957. március 8. közötti feljegyzések szövegét tette közzé Molnár Gusztáv — amint írja — “többnyire magántermészetű” kihagyásokkal (Medvetánc, 1988/2–3. 279–316). A közölt részlet igen fontos az 1956-os magyar forradalmat megelőző hónapoknak, a forradalom napjainak, majd az azt követő megtorlás eseményeinek az ismerete szempontjából. 1957 márciusában Jordákyt újból letartóztatják, de néhány hétig tartó vizsgálati fogság után — egy megalázó önkritika árán — szabadon engedik. A közgyűjteményben elhelyezett teljes napló fontos forrása lehetne az utóbbi 40 esztendő romániai magyar kisebbségtörténetének.
Görömbei András: A naplóforma mai változatai. Alföld 1993/2. 56–62.
(D. Gy.)
Napló — a *Nagyváradi Napló 1934–40 közötti címváltozata, amire a lap a magyar helynevekre vonatkozó cenzúratilalom miatt kényszerült. Ezt a címét a bécsi döntés után megjelent néhány szám fejlécében is megtartotta. 1940. szept. 7-én szűnt meg.
(K. P.)
Napsugár — 1957 januárjától Kolozsváron megjelenő, kisiskolások számára szerkesztett gyermekirodalmi folyóirat. Életre hívására 1956 őszén született döntés (a szerkesztőség októberben alakult meg) a forrongó magyarországi helyzet, a forradalom és szabadságharc hatásának taktikai csillapítására, valamint az erdélyi magyar ifjúsági és gyermeksajtó megteremtését sürgető igényekre. Főszerkesztői: Asztalos István (1957–60), Farkas János (1960–87, ill. 1990–92), Tar Károly (1987–88), Murádin Jenő (1988–90), Zsigmond Emese (1992–). Az alapító szerkesztőség tagjai voltak: Bajor Andor, Fodor Sándor, Méhes György, Hervay Gizella, Tamás Mária írók, költők, Soó Zöld Margit és Kádár Tibor képzőművészek. A kisebbségi helyzetre jellemzően a folyóirat 1989 előtti korszakában munkahelyet és szellemi fedezéket nyújtott az erdélyi magyar irodalom nem egy kiválóságának. A lap szerkesztője volt Lászlóffy Aladár, Kányádi Sándor, Bálint Tibor, Kádár János, Németi Rudolf, Jánky Béla. Jelenleg is belső munkatárs a laphoz később került Müller Katalin és Venczel János.
Az ifjúságnevelés döntően fontos feladatát átérezve a folyóiratnak kezdettől fogva rangos munkatársai voltak. Írásaival folyamatosan jelen volt a lapban az említettek mellett Szilágyi Domokos, Veress Zoltán, Sütő András, Majtényi Erik, Jancsik Pál, Palocsay Zsigmond, Marton Lili, továbbá a fiatalabb szerzők között Szántai János, Kovács András Ferenc, Visky András, Egyed Emese, Cseh Katalin, Mészely József. A lap ízlésnevelő grafikai megjelenését egykori és mai képzőművész munkatársai biztosították: Bene József, Tollas Júlia, Arz Helmut, Fux Pál, Andrásy Zoltán, Cseh Gusztáv, Árkossy István, Rusz Lívia, Kopacz Mária, ifj. Feszt László, Unipan Helga, Deák Ferenc, Forró Ágnes, illetve belső munkatársként Soó Zöld Margit és Venczel János.
A folyóirat felett kezdetben az Ifjúmunkás Szövetség, illetve a KISZ gyakorolt védnökséget, 1967-től pedig a Pionírszervezet Országos Tanácsa kiadványaként jelent meg. A védnökség és felügyelet állandó cenzúrát jelentett, minden egyes szám nyomda előtti kötelező bemutatását. A belpolitikai helyzet függvényében ez az ellenőrzés szigorodott vagy enyhült. Különösen nehéz volt az 1958–1965 közötti időszak, mely egybeesett az erdélyi magyar értelmiségre nehezedő súlyos megtorlással, számos képviselője bebörtönzésével, a maradék intézmények megszüntetésével. Enyhültebb légkörben szerkeszthették a lapot 1966–1971 között, majd ismét szigorodtak az idők az ún. román “kulturális forradalom” és a Ceauşescu-diktatúra folyamatos megszorító intézkedései idején. 1974-ben nagyarányú oldalszám-csökkenést rendeltek el, és megszüntették a negyedévenként megjelent Műsormellékletet is.
Mindezek ellenére a folyóirat munkatársai, szépírói és költői megtalálták a lehetőségét annak, hogy a sorok mögötti gondolatokkal, mintegy “madárnyelven” írva szóljanak olvasóikhoz. Nagyon sokszor ez a fórum volt az egyetlen, ahol, ha áttételesen is, de ki tudtak mondani a diktatúrára veszélyes igazságokat, s el tudták kerülni az irodalmi lapokra is rákényszerített hangzatosságokat, üres szólamokat. Gyermek- és ifjúsági irodalmunk jelentős művei először a ~ban jelentek meg folytatásokban és állandóan bővített változatokban. Így kelt életre Veress Zoltán verses meséje, a Tóbiás és Kelemen, illetve az Irgum-burgum Benedek, Bajor Andortól az Egy bátor egér viszontagságai és Fodor Sándor Csipikéje.
Számos vers és prózai írás került át a folyóiratból az évtizedek során megjelent kötetekbe. Ezek között említjük Lászlóffy Aladár, Kányádi Sándor, Bálint Tibor, Bajor Andor, Méhes György, Palocsay Zsigmond, Jánky Béla, Kovács András Ferenc írásait.
A lap szerkesztői 1989 után vállalták a jogfolytonosságot, és változatlan program szerint kívánták az alapvető emberi értékek s most már kimondhatóan is a nemzeti önazonosságtudat és a magyarság történelmi, művelődési hagyományainak szellemében a gyermeknevelést támogatni. Az 1991-ben megalakult Napsugár Kft. átvette a folyóirat és a vele párhuzamosan szerkesztett Szivárvány (az óvodások lapja) terjesztését és fokozatosan önálló adminisztrálását is. Főszerkesztője 1990–92 között Farkas János volt, azóta Zsigmond Emese. A szerkesztőség belső munkatársa Murádin Jenő, grafikusai-képszerkesztői Müller Kati és Venczel János. A két lap ma 25–25 ezer példányban jelenik meg (1997).
Banner Zoltán: A Napsugár illusztrációi. Utunk 1959/4. — Panek Zoltán: Kétszáz vers — gyermekeknek. uo. — Kántor Lajos: Gyermekköltészet és láttatás. Korunk 1966/10. — Kántor Lajos–Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945–1970. 1971. — A Napsugár negyedszázada. Korunk 1982/6. — Jakobovits Miklós: Helyszín. Kv. 1993. — Bálint Tibor: Süss fel, Nap! Művelődés 1993/5. — S. Muzsnay Magda: Napsugár-köszöntő. Szabadság 1997. jan. 14.
(M. J.)
naptár — évszázadok óta a legnépszerűbb könyv, eredetileg csízió néven verses formában, majd mint kalendárium az év napjait tartalmazó kiadvány, hasznos tudnivalókkal, vásárok jegyzékével, nevelő és szórakoztató olvasmányokkal. Az első magyar naptárt az erdélyi származású Benczédi Székely István tette közzé Krakkóban 1538 körül. Mintájára készült az ifjabb Heltai Gáspár szerkesztette 1592-es kolozsvári magyar kalendárium, amely további hasonló kiadványok alapjául szolgált. Az 1919-es államfordulatot követőleg Monoki István könyvészeti számbavétele szerint a kisebbségi élet 22 éves első szakasza alatt 1940-ig Romániában a ~ fogalmába tartozó kiadványtípusban 213 almanach, évkönyv, kalendárium, könyvnaptár, zsebnaptár, reklámnaptár, gyermeknaptár, dalosnaptár, képesnaptár, családi naptár jelent meg magyarul.
A korábbi évtizedekben megjelent sorozatos ~ak mellett, mint amilyen az 1920-ban ötvenedik évébe lépő Az Ellenzék naptára, megjelenik Nagyváradon a fiatal Ferenczy György szerkesztésében az Erdélyi írók almanachja, elindul Gyallay Domokos Magyar Nép c. lapjának Erdélyi magyar naptár c. kiadványa (1921–43). Benedek Elek Az én naptáram címmel Baróton nyomott kalendáriuma pedig a Magyarországról hazatérő író népszerűségének új forrása lesz, nem hiába fogadták “Éljen a naptárszerkesztő!” kiáltással gyűléseken. A kisebbségi élet új szükségletei szerint a naptár a szépirodalommal és publicisztikával ötvöződik, s Szenczei László, Fáskerti Tibor, Finta Zoltán, Kacsó Sándor, Kiss Béla, Krón Ernő, Nikodémusz Károly, Pogány Marcell neve tűnik fel a naptárszerkesztők hosszú névsorában. A marosvásárhelyi Árkossy Jenő és Gergely Ferenc adja ki a Magyarok naptárát, Tárcza Bertalan jegyzi a Magyar dalos naptár évfolyamait.
A kisebbségi élet körülményei között szinte évről évre bővülnek a különféle naptárkategóriák: tájegységek, felekezetek, mezőgazdasági, ipari és szövetkezeti érdekeltségek, politikai irányzatok, korosztályok szerint, s napi- és hetilapok is vállalkoznak arra, hogy évente könyvnaptárakkal kedveskedjenek olvasóiknak.
Egyes vidékek külön szükségletei szerint jelenik meg Kovásznán Beder Sándor és Havadtőy Sándor szerkesztésében az Erdélyi Kincses Kalendárium, s itt készül egy humoros reklámnaptár is (1924). Kézdivásárhelyen Székely naptár, Bukarestben Magyar vicces naptár (1938), Brassóban Csángó naptár születik, van Temesvárt Bánsági kalendárium, Marosvásárhelyen Nagy Samu nyomdász szerkesztette Képes Székely Naptár (1938–40). Szilágy sem marad le, Szilágysomlyón jelentkezik a Szilágysági Református Naptár. Hasonló a Nagykárolyban kiadott Bereczky József-féle ugyancsak protestáns ~. Minden történelmi egyház gondoskodik naptárról katolikus, evangélikus, református, unitárius hívei számára; megjelenik magyar nyelvű zsidó naptár is.
Készülnek ~ak különböző társadalmi kategóriák számára is: Kolozsvárt a Minerva 1921–35 között rendszeresen jelentkezik az Erdélyi Gazdák Zsebnaptárával, a Concordia 1933-ban Iparos naptárral keresi fel olvasóit, Nagyvárad pedig Iparos és gazda naptár kiadásával. Elterjedtségével és folyamatosságával tűnik ki a Nagyenyeden szerkesztett Hangya-szövetkezeti naptár (1923–40). A politikai naptárkategóriában feltűnik szerkesztőként, ill. kiadóként Hoffer Géza és Jordáky Lajos neve a hol Bukarestben, hol Kolozsvárt készült Munkás naptár (1935–40) élén. Létezik kimondottan gyermeknaptár, családi naptár (az 1925-re Ferenczy György által szerkesztett Erdélyi magyar családok képes naptára), s Aradon születik meg Lendvay Ferenc szerkesztésében A jó háziasszony naptára (1937).
Könyvnaptáraival jelentkezik az Ellenzék mellett több más napilap is: a Brassói Lapok (1926–28 között a Magyar Gazda Naptárát is kiadja), a Keleti Újság, a Magyar Újság, a Nagyváradi Napló, sőt a szórványmagyarságban a Medgyesi Lapok és Lugoson a Krassó-Szörényi Lapok is biztosít olvasóinak külön naptárt. A legátfogóbb naptártípusok azonban a nagyszebeni Erdélyrészi magyar naptár 1919-es megjelenésétől a hagyományos tordai Erdélyi kalendáriumig az egész erdélyi magyarságnak szánt kiadványok, képes családi naptárak és almanachok.
Az 1940–44 közötti időszakban Dél-Erdélyben, a könyvkiadás és a sajtó lebénulása következtében megnövekszik a naptárak közösségmegtartó szerepe. Vita Zsigmond és Györffi Dénes bibliográfiáiból a Hangya Naptár, a Gazda Naptár, a Református Naptár, a Katolikus Naptár, ill. Népnaptár, az Evangélikus Élet Naptára szinte folyamatos megjelenésére vonatkozólag vannak adataink. De megjelenik a Magyar Néplap Kincses Naptára (1942), a nagyenyedi Diáknaptár (1943/44), a Katolikus Nők Zsebnaptára (1943, 1945) is.
A naptár, ha nem is olyan bőséggel és sokféleségben, de jelen van az 1944-et követő években is, az anyanyelv és nemzeti azonosságtudat, művelődés és társadalmi felelősség első számú védelmezőjeként. Már 1945-re adja ki a Józsa Béla Athenaeum a Munkások és földművesek naptárát, benne Ady, Illyés Gyula, József Attila, Korvin Sándor verseivel, Kovács Katona Jenő, Nagy István, Szenczei László prózai írásaival. A nagy példányszámú Erdélyi gazda naptára 1947-ig tartja magát, egészen az EMGE hatósági feloszlatásáig... Folytatódik a Székely naptár is egy időre, új sorozatát Kiss Árpád jelenteti meg Sepsiszentgyörgyön (1946–48), mintaszerűen iktatva a klasszikus magyar irodalom örökké népszerű anyaga mellé Asztalos István, Bözödi György, Dsida Jenő, Tamási Áron, Tompa László, Nagy István írásait. Megjelennek felekezeti (katolikus és protestáns) naptárak is. Bár a magyar intézmények fokozatos felszámolása a naptárkiadást választékban igen leszűkíti, a hiányok pótlásaként naptárt jelentet meg a Falvak Dolgozó Népe, az MNSZ, az Előre c. napilap. Naptár és tematikus irodalmi antológia is egyszerre az *Utunk Évkönyvek sorozata (1968–90), amelynek köteteiben évente felvonulnak egy széles olvasótábor számára a magyar és román szépirodalom és publicisztika jelesei. 1969-től kezdve a Székelyföldön új jelentőségre jut a Hargita kalendárium. A naptárváltozatok ez időszaki általános bibliográfiája még hiányzik.
A diktatúra bukását követő új időszakban újraélednek a különféle naptárkategóriák. A városalapító Szent László király emlékére Nagyváradon kiadott Sanctus Ladislaus rex kalendárium (Nv. 1992) szerkesztője Indig Ottó és Mihálka Balázs.
Naptárakat jelentetnek meg sorozatosan központi és helyi lapok (Romániai Magyar Szó, Hargita, Udvarhelyi Híradó, Népújság, Nagykároly és Vidéke, Bihari Napló), a történelmi egyházak (a római katolikus egyház kiadója, a Gloria, az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület), a romániai magyar nyelvű Baptista Felekezet Szeretet naptára címmel Nagyváradon. 1994 óta folyamatosan megjelenteti Diákévkönyvét a kolozsvári Tinivár Kiadó, s évről évre felkeresi olvasóit a Nagykendi Kalendárium (az Első 1994-ben). Itt említendő meg az Első Nagygalambfalvi Kalendárium (1992).
“Az emberiség kultúrtörténetéhez kétségtelenül hozzátartozik a naptárak története. Kultúráinknak a korát, egy-egy történelmi vagy tudományos eseménynek, születéseknek és haláloknak az időpontját mind, mind az időszámítás segítségével határozhatjuk meg” — szögezi le a TETT egy írója, s ez kisebbségi időszakaink számbavételére is áll. Erdélyi magyar naptárkultúránkat már csak ezért is be kell iktatnunk irodalomtörténetünkbe.
Oláh József: Naptártörténet. TETT 1981/4. — Bogdán László: Milyen a jó (Hargita) kalendárium? Utunk 1984/5.
(B. E.)
Naszódi Irén, szül. Agárdi (Fernezely, 1918. febr. 6.) — néprajzi író. Középiskolát Mátészalkán végzett, tanítóképzőt Szegeden és Debrecenben. Tanítói pályáját Biharcsanáloson kezdte (1942–49). Körösfőn helyettes tanár (1950–53), majd Magyarvalkón (1953–54), Magyarbikalon (1954–80) tanít és végez kutató és népnevelő munkát, amit nyugdíjba vonulása után is folytat Nyárádköszvényesen.
Folklór tárgyú írásait az Előre, Igazság, Művelődés, Falvak Dolgozó Népe hasábjain közölte; a Dolgozó Nő (1970/2) jelentette meg Bölcsőtől — bölcsőig c. összeállítását, melyben a Kalotaszeg szokásait vitte zenés színpadra. Magyarbikali műkedvelő csoportjával országszerte bemutatkozott, s a 16. századbeli Valkai András költő Bánk bán c. drámáját mint ősbemutatót vitte sikerre falujában, majd a kolozsvári Magyar Színházban is (1980). A Vermesy Péter korhű zenéjével kísért történelmi darab előadását Szőcs István így jellemzi: “Bámulatos volt, ahogy az olvasásra nehéznek, göröngyösnek, szivájosnak tűnő szöveg a bikaliak élő hangsúlyozásában, természetes hanghordozásában megszólalva egyszeriben áttetszővé, élő közlésként felfoghatóvá vált [...] mintha Valkai András nem közel félezer évvel, hanem ma jött volna át a majdnem szomszédos Valkóról ezzel a történettel.”
Három évtizedes művelődési tevékenységét korrajzba foglalva dolgozta fel (kéziratban), mellékletként 400 kalotaszegi fényképfelvétellel.
Szőcs István: Ős-Bánk bán bemutató Bikalon. Igazság 1980. máj. 21.
(B. E.)
Nászta Katalin (Kolozsvár, 1950. ápr. 18.) — költő, előadóművész. Szülővárosában, a Nicolae Bălcescu Líceum sporttagozatán érettségizett (1969), a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola elvégzésével (1973) a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban kezdte színészi pályafutását. Már színinövendék korában feltűnt verseivel, az elsőket Kántor Lajos mutatta be a Korunkban e szavakkal: “Biztatónak érezzük azt az önelégedetlenséget, azt a kereső nyugtalanságot, amely minden sorát áthatja...” Verseivel szerepel az Igaz Szó, Ifjúmunkás, Igazság, Vörös Zászló, Megyei Tükör, Brassói Lapok hasábjain; az Echinox aforizmáit közölte. Három verssel van jelen a fiatal írók Varázslataink (Kv. 1974) c. antológiájában. Ha élni akarunk c. önálló műsorában Illyés Gyula, Kányádi Sándor, Pilinszky János költeményeiből adott elő. 1989-ben Magyarországra költözött, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színháznak volt a tagja, majd vissszavonult a színészettől.
Kántor Lajos: N. K. verseiből. Korunk 1971/1.
(B. Z.)
Návrádi Ágoston (Hunyadbojca, 1907. aug. 20. — 1982. jún. 15. Arad) — pedagógiai író, szerkesztő. Csíkszeredában végezte a tanítóképzőt, Lupényban, Petrozsényban, 1932-től Aradon tanított. Szerkesztette a Vasárnap időszaki gyermekmellékletét, gondozásában jelent meg a *Tanulók kis könyvtára c. sorozat öt füzete (Arad 1939–40). A Kölcsey Egyesület támogatásával diákokból megszervezte a Regösök Körét, s azt országos mozgalommá próbálta tenni. A dél-erdélyi viszonyok közt “regösei” a nagyenyedi Szövetkezés c. szaklap Kicsi szövetkezők c. gyermekrovatának munkatársai lettek. Tanítói működésének megszűnte (1950) után is folytatta pedagógiai és irodalmi munkásságát.
Első írása még tanítóképzős korában jelent meg a Csíki Lapokban. Didaktikai írásait a Zsilvölgyi Magyarság, Aradi Közlöny, Hírlap, Vasárnap, Szövetség közölte. Aradi írók munkáiból állította össze gyermekek részére az Őszi vetés (Arad 1945) c. gyűjteményt. Pedagógiai kísérletezéseire jellemző Aradon megjelent két füzete: A globális tanítási módszer alkalmazásának lehetőségei (1947) és a magánolvasmányokat megkönnyítő Gyerünk hát olvasni! (1948). Mikes Kelemen halálának 200. évfordulójára verses drámát szerzett: A szultán kenyerén (Czilling Antal zenéjével), ez a munka kéziratban rekedt. Úttörő volt az audiovizuális oktatás korszerűsítésében betűjátszó villamos reflektorok kísérleti alkalmazásával.
(U. J.)
Náznánné Péterffy Ildikó (Gyulakuta, 1944) — *Szentiváni Mihály emlékezete
Nébel Ábrahám Izsák (Záhony, 1887. júl. 10. — 1947. Jeruzsálem) — teológiai és pedagógiai író. Rabbicsaládból származott. Különböző jesivákban szerzett alapképzés után elvégezte a budapesti Országos Rabbiképző Intézetet (1918), miközben R. Tauchumi Hierosolymitani liber Almusid Alkufi c. arab szövegmagyarázatával doktori címet szerzett. 1919-ig jogi tanulmányokat is folytatott, 1920-ig vallástanár. 1924-ben a 400 főt számláló fogarasi neológ izraelita hitközség hívta meg rabbinak, majd 1925-ben a több mint 700 fős nagyszalontai neológ hitközség választotta főrabbijául. Itt 1944-ig teljesített szolgálatot, közben Kecskeméti Lipót halála után a nagyváradi neológ hitközségnél is helyettes. Az Erdélyi–Bánáti Rabbiegyesület és az Arany János Társaság Tagja.
Elismert prédikátor és szakíró. A munkás jogai és kötelességei a Talmud szerint és Zsidó vándorlások az őskorban c. dolgozatainak megjelenési adatai hiányzanak. A nevelésügy fontossága a zsidóságban c. munkájából a Zsidó Naptár 1936–40-es évfolyamaiban jelentek meg fejezetek. Félszáz lapos értekezése, A zsidóság történelmi szerepe a kereskedelemben a Közlemények II. kötetében (Emlékkönyv dr. Lővy Ferenc, dr. Lenke Manó és dr. Singer Jakab főrabbik tiszteletére. Kv. 1939) került sajtó alá.
Önálló prédikációs kötetei: Szabadság és kultúra (Nv. 1937); Mózesi osztályrészünk vártáján (Nv. 1940). Szerkesztésében jelent meg a szalontai zsidóság jubileumi emlékkönyve a 30-as években.
Salonta. Encyclopaedia Judaica XIV. Jeruzsálem 1972. — A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve. Tel-Aviv 1981. — Gaal György: Magyar nyelvű zsidó irodalom Romániában. Közli a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének Évkönyve, Bp. 1983–84; uő: Az izraeliták Erdélyben. Helikon 1994/7–12.
(G. Gy.)
Néda Ágnes (Csíkszereda, 1939) — *Matematikai és Fizikai Lapok
Néda Árpád (Brassó, 1937. okt. 6.) — fizikai szakíró. ~ Ágnes férje. A kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1954), a Bolyai Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári képesítést nyert (1959). Egyetemi pályafutását itt kezdte gyakornokként, majd tanársegéd, lektor, előadótanár a Babeş–Bolyai Egyetemen. Mágneses rendezettségű anyagok termikus tulajdonságai c. értekezésével doktorált (1976). A Matematikai és Fizikai Lapok munkatársa, a Firka c. lap szerkesztőbizottságának tagja (1991–96). 1993-tól a Babeş–Bolyai Egyetem Fizika Karának dékánhelyettese, 1998-tól az egyetem egyik magyar prorektora.
A szilárd halmazállapotú anyagok termikus tulajdonságainak kutatója. Tudományos dolgozatai hazai és külföldi szaklapokban, így a Studii şi Cercetări de Fizică, Physicas Status Solidi, Journal fo Magnetic Materials hasábjain jelentek meg, ismeretterjesztő írásait A Hét, Korunk és napilapok közlik. Társszerzője a Heinrich László szerkesztette Fizikai kislexikonnak (Kriterion Kézikönyvek, 1976), valamint a Culegere de probleme de mecanică (1979) c. feladatgyűjteménynek. Magyar nyelvű mechanikai, hőtani és szilárdtestfizikai jegyzeteit (Mechanika, 1978; Hőtan I, 1983; Hőtan II, 1984; Mechanika és akusztika, 1987) az egyetem adta ki.
(K. Z.)
Nédics Jenő — *Szentkláray Jenő
Negreanu Magda — *Győri Magda
48-as Erdély — Kolozsvárt 1943-ban idősb Jordáky Lajos betűivel megjelent “zsebkönyv” a hitlerista nagynémet hódítással szembeforduló észak-erdélyi magyar írók tollából.
A Krenner Miklós bevezetőjével megjelent kötetet az illegalitásban élő Józsa Béla kezdeményezésére Balogh Edgár, ifjabb Jordáky Lajos és Nagy István szerkesztette, s munkatársként bevonták az antifasiszta baloldali és polgári írókat. A szerzők között szerepel Berde Mária, Entz Géza, Felvinczi Takáts Zoltán, Janovics Jenő, Jékely Zoltán, Kovács György, Kovács Katona Jenő, Ligeti Ernő, Orosz Endre, Sándor József, Szenczei László, Szentimrei Jenő, Reményik Sándor és Zolnai Béla. A gyűjteményben az előző század szabadságharcos írói sorából nemcsak Petőfit, Kossuthot, a román Nicolae Bălcescut és a szász Anton Kurzot idézik, hanem az egykorúak közül Czetz Jánost, Kővári Lászlót, Medgyes Lajost, Szentiváni Mihályt s a későbbi 48-as függetlenségi párt közíróját, Bartha Miklóst is. A címlapot Urházy György egy 1848-ban megjelent hasonló zsebkönyvének fedőlapja után Andrásy Zoltán készítette. A kötet Bem tábornok brassói kiáltványából vett jellemző mottója: “Magyarok, szászok és oláhok, nyújtsatok egymásnak testvérileg kezet, távoztassatok minden nemzeti gyűlölséget — és boldogok lesztek.”
A kötet kolozsvári megjelentetése a budapesti Magyar Történelmi Emlékbizottság antifasiszta ellenállásának folytatását jelentette. A megjelenést a szakszervezetek tették lehetővé.
(B. E.)
Neményi Ágnes (Kolozsvár, 1947. jan. 28.) — társadalomkutató. Tóth József leánya, Neményi József Nándor felesége. Szülővárosa 3. számú középiskolájában érettségizett (1964), a Babeş–Bolyai Egyetem filozófia–szociológiai szakán tanári és kutatói diplomát szerzett (1969). Az egyetem szociológiai tanszékén tanársegédként kezdte pályáját, 1990 óta lektor, a szociológia doktora. Kutatási területe a falu- és családszociológia. Tanulmányai a Studia Universitatis Babeş–Bolyai társadalomtudományi sorozatában, a Korunk, Családi Tükör hasábjain jelennek meg. A falusi értelmiség társadalmi mobilitása Kolozs megyében c. értekezését a Kriterion Változó valóság (1978) c. tanulmánygyűjteménye közli. A Korunk hasábjain Előítélet és etnocentrizmus c. írásával (1990/1) jelentkezik. A Sokszemközt c. kötetben (Stockholm–Budapest 1995) Egy sajátos eset: a román gazdasági rendszerváltás c. tanulmánnyal szerepel (társszerző Neményi József Nándor). Szintén közös kötetük: Dezvoltarea sectorului privat şi ocuparea forţei de muncă în judeţul Harghita (Kv. 1996).
(B. E.)
Neményi József Nándor (Dés, 1940. nov. 11.) — közgazdasági szakíró, ~ Ágnes férje. Középiskoláit Désen végezte (1957); a kolozsvári 3 éves Felsőfokú Egészségügyi Technikumban szerzett diplomát (1961). Előbb a kolozsvári Pasteur Intézet alkalmazottja (1962–63), majd a Mezőgazdasági Bankban dolgozik (1968–95), közben a Babeş–Bolyai Egyetem Közgazdasági Karán pénzügytanból diplomát szerez, s elvégzi a bukaresti Vezetéstudományi Főiskolát (1977), majd a Royal College Agriculture-t is (1994). 1995–96-ban képviselő a Román Parlamentben; 1996-tól államtitkári rangban az országos Versenytanács tagja.
Első, Az átmenet rögös útja c. tanulmánya a Romániai Magyar Gazdák Évkönyvében (1991) jelenik meg; Egy sajátos eset: a romániai rendszerváltás címmel, ~ Ágnessel társszerzésben elemző tanulmányt közölt a stockholmi Erdélyi Könyv-Egylet sorozatában megjelent Sokszemközt c. kötetben (Stockholm–Bp. 1995). 1997-től a *Pulzus c. közgazdasági hetilap főmunkatársa (több mint félszáz írással); ezenkívül az Erdélyi Gazdában, a Korunkban, a Magyar Kisebbségben, a Művelődésben és a kolozsvári Szabadságban jelennek meg közgazdasági tárgyú szakcikkei, elemzései. Foglalkoztatják a romániai falusi gazdaságok helyzetével és a kibontakozás nehézségeivel összefüggő problémák is: ezzel kapcsolatos tanulmányát Kiút a válságból c. alatt az MTA szervezésében megrendezett II. pécsi Falukonferencia-kötet (Pécs 1993) közölte.
Tanulmányai jelentek meg a Dezvoltarea sectorului privat şi ocuparea forţei de muncă (Kv. 1996), a Rurality in Europe at the Threshold of Centuries (Kv. 1999) c. kötetekben és a gráci Ost–West Gegeninformationen c. folyóiratban (Mehr Bauern, wenige Ertrang. 2000/3. ~ Ágnessel).
(D. Gy.)
Nemere — a sepsiszentgyörgyi Háromszék c. napilap melléklete “Természetjárás–Honismeret–Környezetvédelem” alcímmel. 1990. júl. 31-én indult Kisgyörgy Zoltán geológus szerkesztésében, Kakas Zoltán társszerkesztővel. Felvételekkel, rajzokkal és térképekkel illusztrált kétoldalas melléklet. Főleg a földrajz, földtan, természetjárás, honismeret, környezetvédelem, barlangászat, madártan, botanika, állattan, őslénytan, borvízkutatás, néprajz, utazás tárgyköréből közölt tudományos tárgyú írásokat.
Széles körű szakavatott írógárdájában ismert nevek mellett, mint Beder Tibor, Kászoni Zoltán, Kónya Ádám, Puskás Attila, a korszerű ökológia és turisztika egész iskolája került a nyilvánosság elé. 1993. jan. 28-tól ezt a gazdag témakört a minden hét szerdáján megjelenő Magazin c. melléklet folytatja.
(Ki. Z.)
Nemes Elemér (Budapest, 1880. nov. 1. — 1949. márc. 10. Lugos) — zeneszerző, író. Tanulmányait szülővárosában, a református gimnáziumban és a teológián végezte, majd a Zeneakadémián Koessler János növendékeként zeneszerzői oklevelet szerzett. Segédlelkész Szóládon és Mocsoládon, esperesi titkár Újpesten, majd lelkipásztor a bánsági Igazfalván (1910–35). Lugoson esperessé választják, ahol az OMP bánsági alelnökeként tevékenykedik. Hosszú időn át a Magyar Dalosszövetség bírálóbizottsági tagja, a kerületi és országos versenyek jegyzőkönyveinek szerkesztője, a karnagyi tanfolyamok zenetörténeti, esztétikai, formatani és hangszerelési előadója (1927–34).
Politikai, teológiai, népegészségügyi, zene- és színikritikai írásait számos lap és folyóirat közölte, főképp a Krassó-Szörényi Lapok, Magyar Dal, Magyar Nép, Magyar Kisebbség. Megzenésítette Arany János, Gyulai Pál több versét, írt zenekari, kamarazenekari és színpadi műveket, mint a Tetemrehívás, ill. operetteket, mint Az úr és X kisasszony, Hollywoodban találkozunk, A fáraó leánya (1926–27). Történelmi dalokból, népballadákból a Magyar Nép Könyvtára számára daloskönyvet állított össze (1927), zenedrámát szerzett Mikes Kelemenről (1928). Országos zeneirodalmi pályázatokon több műve I. díjat nyert.
n. l.: Az igazfalvi költőpap kötetbe gyűjti a magyar dalokat. Ellenzék 1927. júl. 17.
(B. A.)
Nemes Ferenc, Niedermann (Nagykároly, 1908. — 1944. Auschwitz) — író. A középiskola elvégzése után egy időre New Yorkba költözött. Hazatérve 1931-től a Brassói Lapok munkatársa. Szatirikus verseivel és politikai paródiáival tűnt fel. A lap kiadásában megjelenő Ajándékregénytár 9. kötetében humoros ifjúsági regényíróként is bemutatkozott. 1940-től Kolozsvárt a Keleti Újság belső munkatársa, de a zsidóellenes sajtókamarai törvény hatályba lépése után csak névtelenül dolgozhatott tovább. Nyírő József főszerkesztő és Finta Zoltán szerkesztő, sőt a jobboldali Olajos Domokos fedezete alatt is éveken át közölhette — mint kartársa, Nagy Elek vallja — “bravúros technikájú, humoros verseit és reklámrigmusait”. A német megszállás után deportálták. Élettársa, Pálffy Lili újságírónő, bár reá nem vonatkozott a zsidótörvény, vele együtt önként ment a lágerbe, s együtt váltak a fasiszta terror áldozataivá.
Kötete: Elemista voltam... (Brassó 1934). Írói álneve: Inconnue.
Mózes Huba: A Brassói Lapok irodalomszolgálata 1927–1940 között. NyIrK 1980/1. — Nagy Elek (Méhes György) 1995. jún. 6-án Budapestről küldött levélbeli közlései.
(B. E.)
Nemes Irén, Józsa Gerőné (Bede, 1918. okt. 11.) — festőművész. Marosvásárhelyen végezte a Református Leánygimnáziumot (1936), ugyanott Bordi András és Aurel Ciupe tanítványa a város Szabad Festőiskolájában (1936–42). Zilahon, Marosvásárhelyen, Kezdivásárhelyen önálló, Kolozsvárt, Bukarestben országos kiállításon mutatta be képeit, 1994-ben az Eötvös-napok alkalmából Budapesten a Nemzeti Galéria kiállításán vett részt.
Olajban megfestette Szabó Dezső (1976) és a kútjáról híres Bodor Péter (1979) portréját. Gyüsze, lelkem, kicsidem c. önéletrajzi visszaemlékezése kiadás előtt áll.
Balázs Imre: J. N. I. képeinek világa. Új Élet 1982/5.
(B. E.)
Nemes István (Szövérd, 1915. aug. 6. — 1985. nov. 24. Kolozsvár) — jogi szakíró. Marosvásárhelyen érettségizett (1932), az I. Ferdinánd Egyetemen jogot végzett, a Ferenc József Tudományegyetem Jogi Karán avatták doktorrá (1942). Joggyakornok, törvényszéki jegyző (1939–42), miniszterelnökségi előadó (1943–44). A Magyar Nép felelős szerkesztője Kolozsvárt (1944), a Világosság belső munkatársa (1944–45), az MNSZ aktivistája (1947–48), helyettes tanár a Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán (1948–49), majd ügyvéd nyugalomba vonulásáig.
Verseit, írásait a Pásztortűz (1937), Erdélyi Szemle (1938) közölte, a Magyar Nép hasábjain a falukutató népi irodalom irányzatát képviselte. Jogi oktatásunk múltja az egyetem létrehozásáig c. tanulmánya (Korunk 1972/10) a kolozsvári egyetem felállításának 100. évfordulója alkalmából az erdélyi jogi műveltség sok évszázados fejlődését ismerteti. Hegedűs Sándorral és Kiss Andrással közösen szerkesztette a Román–magyar jogi szótárt (Kriterion Kézikönyvek, 1978). Posztumusz kötetként jelent meg Horváth Andorral közös válogatásában és fordításában, Egyed Péter előszavával Montesquieu A törvények szelleméről c. műve (Téka, 1987). Utolsó éveiben az erdélyi nyomdászat úttörője, Bikfalvi Falka Sámuel életét és munkásságát kutatta. Írói álneve: Falka István.
(B. E.)
Nemes István (Székelyszentistván, 1928. márc. 14. — 1985. márc. 3. Marosvásárhely) — orvosi szakíró. Középiskolát a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végzett (1947), ugyanitt az OGYI orvosi érdemdiplomáját nyerte el (1953). Pályáját a kórélettani tanszéken kezdte mint gyakornok; tanársegéd, adjunktus, 1978-tól előadótanár a gyógyszerészeti kar anatómia–élettani és kórtani tanszékén. Az orvostudományok doktora címet Iaşi-ban szerezte meg (1971).
Szaktanulmányai a véralvadás és a májbetegségek, daganatos és szív-érrendszeri betegségek közti összefüggésekről, a hajszálérfal áteresztőképességének viselkedéséről a véralvadási tényezőkkel szemben, valamint egyes gyógynövények antilipémiás és antikoaguláns hatásáról hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg (Orvosi Szemle–Revista Medicală, Mv.; Revista Medico-Chirurgicală, Iaşi; Studii şi Cercetări de Medicină, Kv.; Spitalul, Buc.; Orvosi Hetilap és Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp.; Biochemical Pharmacology, London; La Medicina del Lavoro, Milano). Ismeretterjesztő cikkeit az Előre, Vörös Zászló, A Hét közölte.
Társszerzője a Klinikai laboratóriumi vizsgálatok (Mv. 1955, 1956, 1959), Kórélettani jegyzet. I–III. (Mv. 1956), IV. (Mv. 1957), Kórélettan. I–IV. (Mv. 1959) c. kőnyomatos egyetemi jegyzeteknek.
(P. H. M.)
Nemes János (Nagyenyed, 1914. ápr. 17. — 1972. dec. 7. Nagyenyed) — tankönyvíró. A Bethlen Kollégiumban tanítói oklevelet szerzett, 1938-tól az intézet gyakorló elemi iskolájának mintatanítója, 1949-től hegedűtanár, az intézet aligazgatója. Mintegy 200 népdalt és diákdalt gyűjtött és kottázott.
Erdélyi Gyula tanítóképző intézeti tanárral közösen adta ki Betűerdő c. ábécéskönyvét egy hozzá tartozó Vezérkönyv használati utasításaival s az elemi iskolai tantárgyak előadásainak módszertanát A nevelő tanítása címmel (Nagyenyed 1941), hatékonyan támogatva Dél-Erdélyben az anyanyelvoktatást a bécsi döntés után.
(L. L.)
Nemes László (Marosvásárhely, 1931. szept. 4.) — kémiai szakíró. Szülővárosában a Református Kollégiumban, ill. utódiskolájában, a Bolyai Farkas Középiskolában végezte tanulmányait (1950), a Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán szerzett oklevelet (1954). Tanársegéd a marosvásárhelyi OGYI gyógyszerészeti karán (1954–62), ugyanott a Pedagógiai Főiskola Fizika–Kémia Karán adjunktus (1962–83), a kémiai tudományok doktora (1978). 1983-tól nyugdíjazásáig (1994) egykori líceumában tanár.
Kutatási területe a fotográfiai kémia, az analízis elektrokémiai módszere. Tudományos közleményei bukaresti és moszkvai kémiai szaklapokban, a Studia Universitatis Babeş–Bolyai, a marosvásárhelyi Revista Medicală hasábjain, valamint a budapesti Tudományos és Alkalmazott Fotográfiai Konferencia (1966), a tokiói Nemzetközi Fotográfiai Kongresszus (1967) kiad-ványaiban jelentek meg. Három marosvásárhelyi vállalatnak (Vegyipari Kombinát, IMATEX, Prodcomplex) szerződéses alapon tudományos-műszaki jellegű szakdolgozatot készített. Litografált egyetemi jegyzetei: Biokémia (OGYI, Mv. 1958); Bevezetés a kémiai analízisbe (Pedagógia Főiskola, Mv. 1968); Vegyipari kémia (Pedagógiai Főiskola, Mv. 1978).
(S. Zs.)
Nemes László (Kolozsvár, 1948. ápr. 11.) — festő, szobrász. Középiskoláit szülővárosában, a 3 sz. Líceumban végezte (1969), uo. a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán Miklóssy Gábor és Aurel Ciupe irányításával szerzett oklevelet (1974). 1989-ig marosvásárhelyi iskolákban rajztanárként dolgozott. Vezetője volt ugyanakkor az Apolló-körnek (fiatal alkotók stúdiója), s a helyi sajtóban (Vörös Zászló) megjelent írásaiban a modern művészet kérdéseiről értekezett. 1990-ben áttelepedett Magyarországra, jelenleg Zalaegerszegen él. Alkotásaiban gyakran merített irodalmi élményekből, és azokat szürrealisztikus-absztrakt formában közvetítette. Sejtelmes, “alakváltó” pasztellképei után a tempera- és olajfestésre tért át. Kiállításai voltak Marosvásárhelyen (1976, 1980), Stuttgartban (1981), Böblingenben (1983), Szombathelyen (1992). Alkotásaiból a Korunk Galériában is bemutattak (1976).
Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Bp. 1990. — Tizenhárom plusz egy marosvásárhelyi művész. Katalógus, Zalaegerszeg 1993.
(M. J.)
Nemes Levente (Medgyes, 1939. szept. 16.) — színész, előadóművész. Marosvásárhelyen érettségizett (1958), a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán szerzett diplomát (1962). Színészi pályáját a marosvásárhelyi Székely Színháznál kezdte (1962–72), majd a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház művésze, 1992-től a közben Tamási Áron nevét felvevő színház igazgatója.
Színészi pályájának gazdag szerepvállalásai során szoros kapcsolatba került az irodalommal: így kitűnt Sütő András Csillag a máglyán c. drámájában Kálvin, Katona Bánk bánjában Petur, Veress Dániel Örvényben c. darabjában Kossuth, a Móricz Zsigmond nyomán Sylvester Lajossal közösen összeállított Bethlen Gábor c. színműben a fejedelem alakításával. Sajátos előadói műfaja “a vers továbbadása” — amint Bogdán László írja —, s ennek eredményei itthon is, határokon túl is ismertté tették nevét. Emlékezetes versműsorai: válogatás a világirodalomból Illyés Kingával (1966); Arghezi-bemutatás Testamentum címmel Szabó Csaba zenéjére, Franyó Zoltán bevezetőjével (1968); a Mindent az Életért c. Ady-est, egy összeállítás Radnóti Miklós verseiből Sem emlék, sem varázslat címmel, valamint Székely János Dózsa-poémájának színpadi változata Kölönte Zsolt díszleteivel és Csiky Boldizsár zenéjével (1969), továbbá Visky Árpáddal közös József Attila-versműsora Eszmélet címmel, Haller József színpadképével (1972); Világosságot! c. Petőfi-idézése (1973); Most jöttem a félhetessel c. válogatása Bajor Andor műveiből (1984).
Lírai összeállításaival Electrecord lemezeken és a TV képernyőjén is szerepel, így Konsza Samu háromszéki népmeséivel; a Dózsa-poémával és Arany Toldijának interpretációjával Magyarországon, Jugoszláviában és a bécsi Bornemissza Társaságban is bemutatkozott. Ştefan Roman Tridentul nu răspunde c. filmjében (1980) szerepet játszik. Versmondással a Duna Televízióban népszerűsítette Farkas Árpád, Magyari Lajos, Szilágyi Domokos költészetét.
Bogdán László: N. L. Közli Színjátszó személyek. A Hét Évkönyve, 1988. 137–38.
(B. Z.)
Nemes Zoltán (Marosvásárhely, 1922. dec. 22.) — újságíró, szerkesztő. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1938). 1948–52 között Bukarestben pártaktivista, majd 1956-ig a Postaügyi Minisztériumban, 1956–60 között a Ştefan Gheorghiu Pártfőiskolán lektor, aspiráns. 1960–70 között a bukaresti Előre belső munkatársa, a lap tudományos rovatának vezetője. 1970–82 között Sepsiszentgyörgyön a Megyei Tükörnél szerkesztő, az első évben főszerkesztőhelyettes, majd a gazdasági rovat vezetője.
1982 óta nyugdíjas.
(B. Z.)
Nemes Zoltánné Vén Ilona (Felvolál, 1895. dec. 25. — 1983. jan. 10. Torja) — nyelvjáráskutató. A polgári iskolát és a tanítóképzőt Sepsiszentgyörgyön végezte, majd Szárazajtán, Beresztelkén és Torján tanított. Már mint nyugalmazott tanítónő gyűjtötte össze Torja tájszavait 1954–66 között. Anyagát Gálffy Mózes és Márton Gyula a helyszínen ellenőrizték és kiegészítették saját gyűjtésükkel. A mintegy 6000 szót, szóalakot tartalmazó tájszójegyzék hármuk közös munkájaként Torjai szójegyzék (Sepsiszentgyörgy 1974) c. alatt az akkori Megyei Múzeum kiadásában jelent meg, s a NyIrK értékítélete szerint “nemcsak gazdag jelentéstani anyagot ad az érdeklődő és a szakember kezébe, de a nyelvjárási egység árnyalt fonetikai, morfológiai rendszere is megismerhető belőle”.
A gyűjtemény egy másik, az időjárásra, éghajlatra s az ezekkel kapcsolatos hiedelmekre vonatkozó része kéziratban maradt.
Teiszler Pál: Torjai szójegyzék. NyIrK 1975/1.
(B. Z.)
Nemess László, családi nevén Nemes (Marosvásárhely, 1944. ápr. 24. — 2000. júl. 27. Marosvásárhely) — író. Szülővárosában, a Bolyai Farkas Középiskolában érettségizett (1962), a konstancai Tengerhajózási Főiskolán szerzett diplomát (1967). Öt esztendeig szolgált hivatásos fedélzeti tengerésztisztként, járta a világtengereket. Itt szerzett élményanyagát dolgozta fel pályakezdő elbeszéléseiben, regényeiben, melyekkel a 70-es évek elején jelentkezett. 1972-től az Előre marosvásárhelyi tudósítója, 1976-tól az Igaz Szó, 1990–91-ben a Látó szerkesztője: a prózarovatot vezette, s Markó Bélával, Gálfalvi Györggyel a lap Irodalmi Körét irányította. A Delfin c. magazinmellékletet szerkesztette, angol és román nyelvből fordított. 1991-ben Sepsiszentgyörgyre költözött, ahol a Háromszék c. napilap munkatársa nyugalomba vonulásáig (1995). Az Utunk, A Hét, Új Élet, Ifjúmunkás, Vörös Zászló külmunkatársa. 1982-ben megkapta a MarosvásárhelyiÍók Egyesületének prózadíját, 1991-ben és 1992-ben a Magyar Távirati Iroda tárcanovella-pályázatának különdíját.
Hajózásról, tengerekről, tengerészekről szól első regénye, a Hosszú út (1973), melyben két fiatal hajóstiszt megpróbáltatásait s férfias helytállását mutatta be. Új, eddig bejáratlan területet hódított meg ezzel a romániai magyar próza számára. Szilvesztert ajándékba c. kötete (1976) egy kisregényt s néhány elbeszélést tartalmaz. Az Igaz Szó annak idején vitaülést szervezett e könyvről, s közölte a vita anyagát (1976/12).
Következő novelláskötete, a Szarkalábakon jön a hajnal (1979) ugyancsak az egykori tengerésztiszt személyes élményeit hozza előtérbe, a hajósok cseppet sem szürke hétköznapjairól szól, ám ugyanekkor a szerző ráirányítja a figyelmet egy merőben más környezet bátor embereire is: a hegymászókra. Lászlóffy Aladár erre a kötetre hivatkozva mondja, hogy írója “egyik legeredetibb prózaírónk”, értékelve humorát is. Másik novelláskötete, a Ködoszlás (1982) a korabeli ifjúság sokrétű erkölcsi kérdéseit tárgyalja nagy beleérzéssel, hitelesen. Kritikusa, Mózes Attila ezt a novellafüzért éppenséggel pikareszk regénynek fogja fel. “Nemess László — írja — az apró ellentételezésekkel tud fokozni. Az ellentétek pedig egymásba kapcsolódnak, szorítják egymást, és lassan a vörös izzásig hevítik a cselekményt. Az ellentétek a hétköznapok apró pillanatképeiből állanak össze, s összhatásukban azért félelmetesek, mert jól felismerhető a rettegésben a hétköznapiság néhány eseménymotívuma. A kis atrocitások a rettegés apokalipszisává állnak végül össze, s az unalom hétköznapjaiból épülnek ki. A rettegésben tartott ember manipulálható, ez az erőszak hatalmi ideája...”
A 80-as években regényekkel jelentkezett, s e műveit saját “belső tengerein” tett újabb utazásainak is felfoghatjuk. Jellemformálása elmélyültebbé vált. A nyár utolsó éjszakája (1986) c. regénye egy hirtelen nagyra nőtt kisváros művészvilágának fiatal jeleseiről, helyüket kereső tehetségekről vagy kallódó figurákról, szövevényes szerelmi bonyodalmakról, pletykákról, egymásba gabalyodó történésekről nyújt mozgalmas és hiteles összképet, mindenek központjában a szobrász Égő Mátyással. Jól felismerhető, hogy a helyszín a szerző szülővárosa s az alakok többségének modellje marosvásárhelyi ifjú lehetett. Következő regénye, a Józsua (1989) szembenéz a hatalom és a kiszolgáltatott egyén viszonyának izgató problematikájával. E regényében ismét a tenger vonzásában alakítja hőse sorsát: Józsuát, a kapitányt a szakadék széléről emeli magához egy hatalmas hajózási cég s küldi tengerre, hogy elpusztíthassa... Józsua egyre inkább beletörődik végzetébe, lépésről lépésre halad előre az erkölcsi züllés útján. Rajta is eluralkodik a dicsőség keresése, a hatalomvágy, s ebben a kegyetlen szorításban fokozatosan hull darabjaira az ember személyisége, devalválódik az igazi érték. Ebből a regényből sem hiányzik a helyzetek izgalmas feszültsége, s ez az emberhez méltó lét esélyeinek századvégi riasztó kalandjára emlékeztet.
Kötetei: Hosszú út (regény, Kv. 1973); Szilvesztert ajándékba (elbeszélések, Kv. 1976); Szarkalábakon jön a hajnal (novellák, Kv. 1979); Ködoszlás (novellák, 1982); A nyár utolsó éjszakája (regény, 1986); Józsua (regény, 1989); társszerzője a marosvásárhelyi véres márciust megörökítő Fehér könyvnek (Bp. 1991) Marosi Barna, Oltyán László, Tófalvi Zoltán és Nagy Miklós Kund mellett.
Álnevei: Hajós, Vásárhelyi, Somos László.
Györffi Kálmán: Tűnődés a Hosszú útról. Utunk 1973/39. — Szele Péter: N. L.: Szilvesztert ajándékba. A Hét 1976/44. — Éltető József: Az előőrs nyomában. Igaz Szó 1979/12. — Lászlóffy Aladár: Hazai hajóstörténetek. Utunk 1979/38; uő: A fontos szenvedélyek. Igaz Szó 1986/9. — Bogdán László: Egy magányos hős. A Hét 1982/40; uő: Befejezetlen jelen. A Hét 1986/30. — Vásárhelyi Géza: Az utazó és a hazaérkezett. Utunk 1982/50. — Mózes Attila: Novella és környéke. Igaz Szó 1983/4; uő: A pokol teraszai. Utunk 1989/42; uő: Az elárult Úrnő és az elfojthatatlan lelkiismeret. A Hét 1990/11. — Marosi Péter: Érzelmes utazás Bohémiában. Utunk 1987/8. — Ferenczy Judit: “Az eleven fájdalom példatára...” Látó 1990/1.
(N. P.)
Német István — *Szász István (1910–81) álneve
Német Kálmán – *Nagy Károly (Krajnik-Nagy) álneve
Német Mihály — *Reiter Róbert egyik álneve
Németh Csaba (Marosvécs, 1951. máj. 21.) — közíró. Szászrégenben végezte a középiskolát (1969), a Babeş–Bolyai Egyetem Filozófia Karán szerzett diplomát (1974). Tanári pályáját Nagysármáson a Mezőgazdasági Líceumban kezdte (1974–90), jelenleg Kézdivásárhelyen a Mezőgazdasági Líceum tanára.
Első írását A Hét közölte (1978). Később kötetbe (Népek, államok, határok. Kézdivásárhely 2002) gyűjtött világpolitikai ismertetéseit és értelmezéseit A Hét, Korunk, Ifjúmunkás, 1990 óta a Valóság, Erdélyi Napló, Orient Express, Európai Idő, Romániai Magyar Szó közölte. Tárgyköre minden időszerű világprobléma Libanontól Dél-Afrikáig, Máltától a Baltikumig, Tibettől Panamáig. Írásaiban külön súllyal szerepel a kisebbségi kérdés a maga feszültségeivel, akár a spanyolországi autonómiákról, a kurd drámáról, a tamil kérdésről, a baszkok “szigetéről”, Dél-Tirolról, az örmény tragédiáról, akár az ír kálváriáról vagy a koszovói albánokról van szó.
A Romániai Magyar Szó hasábjain külön kitér az államnyelv–anyanyelv (1993. júl. 1.) s az állami szimbólumok–nemzeti szimbólumok viszonyulásaira (1993. júl. 30.), az Orient Express pedig cikkét közli a kisebbségvédelem két világháború közti hagyományairól (1994/4).
(B. E.)
Németh Deák Irma — *pedagógiai szakirodalom
Németh Endre — *műszaki irodalom
Németh Gellért — *Németh Kálmán
Németh János (Marosfelfalu, 1947. jan. 6.) — természettudományi szakíró, publicista. Szászrégenben érettségizett (1964), a Babeş–Bolyai Egyetemen biológia–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett (1970). Tanári pályáját a nyárádremetei általános iskolában kezdte (1970–86), majd a szovátai faipari líceum tanára (1986–90). A Román Ornitológiai Társaság tagja. 1990-től az RMDSZ helyi elnöke, 1992–96 között parlamenti képviselő, a tanügyi szakbizottság tagja.
Első írását az élővilág határairól A Hét közölte (1977). Biológiai és etológiai (viselkedéstani) szaktanulmányai, jegyzetei, ismertetései itt s a TETT, Korunk, Studia Universitatis Babeş–Bolyai (Biologia), Câinii Noştri hasábjain jelentek meg. A Korunkban A magatartáskutatás modern útjai (1981/7–8) és Tanulási modellek a természetben (1986/3) c. írásai olvashatók. Az agresszív és az altruista magatartási formákról a Korunk Évkönyv 1983–84-ben, a velünk született és a tanult viselkedésről A Hét Évkönyve 1984-ben értekezik. Szerkesztette a TETT Viselkedés c. súlypontos számát (1989/4).
Parlamenti képviselősége idején a Romániai Magyar Szó és a marosvásárhelyi Népújság közölte politikai jegyzeteit. A Pro Natura mozgalom egyik kezdeményezője; a természetismereti verseny anyagát kötetben adta ki.
Kötetei: Viselkedés, magatartás az állatvilágban (Kv. 1983); Pro natura. Természet- és környezetvédelmi útmutató (1994).
Puskás Attila: Aki mer, az vállal. A Hét 1983/18. — Kiss-Bitay Éva: Állatokról — emberien. Igazság 1983. jún. 10. — Kiss J. Botond: Az állatok viselkedésének megértése. Korunk 1983/8. — Bodó Barna: Kézikönyv az etológiáról. Ifjúmunkás 1984/6.
(S. Zs.)
Németh Júlia (Arad, 1941. júl. 28.) — újságíró. ~ Sándor felesége. Középiskolát szülővárosa magyar pedagógiai líceumában végzett (1959), a Babeş–Bolyai Egyetemen orosz–magyar szakos tanári oklevelet szerzett (1964). Szabadfoglalkozású újságíró (1964–75), a kolozsvári rádió szerkesztője (1975–85), a magyar adások felfüggesztése után a Babeş–Bolyai Egyetem keretei közé illeszkedett Folklórintézet munkatársaként (1985–90) a magyar népi líra kutatója. Az újjászülető kolozsvári magyar nyelvű rádióadások rovatvezetője (1990), majd a Szabadság belső munkatársa. 1976-tól a Nemzetközi Újságíró Szövetség, 1990-től a Romániai Magyar Újságíró Szövetség tagja.
Kulturális magazinnal, Hogy jusson vers mindenkinek c. heti verses műsorral (1975–85), 1990-ben a Szó-összetétel c. közügyi sorozattal jelentkezett a magyar rádióadásokban. Folklórkutatásainak eredménye egy szaktanulmány a népi líra osztályozásának szinoptikus modelljéről (Anualul de Folclor V–VII. Kv. 1987). Mint a Szabadság vezető riportere és publicistája figyelemmel kíséri Kolozsvár és Kolozs megye önkormányzatainak munkáját, az RMDSZ tanácsosainak küzdelmét az egyenjogúságért és a békés együttélésért.
Nagy Margit: A börtönök városában őrizték a szavakat. Interjú N. J.-val. 7 Nap, Szabadka, 1990. febr. 16.
(S. Zs.)
Németh Kálmán, P. Gellért (Szamosújvár, 1897. jan. 27. — 1966. márc. 26. Brownsville, USA) — római katolikus egyházi író, szerkesztő. Középiskoláit szülővárosában kezdte, s Medgyesen a ferencesek szemináriumában fejezte be (1916); teológiai tanulmányait Vajdahunyadon a ferences rend hittudományi intézetében végezte (1919). Székelyudvarhelyen tanító, majd Fogarason tanító és szónok (1922–24), Kolozsvárt vikárius (1924–31). A Hírnök (1926–28) és az illusztrált Katholikus Világ társszerkesztője (1926–30). Írásait közli a Magyar Nép, Vasárnap, Jóbarát.
1931-től világi pap Désen, majd a bukovinai Józseffalván, Hadikfalván, Istensegítsen. Amikor a falu leégett, megszervezte a károsultak országos segélyakcióját. Tevékeny szerepe volt a megviselt község áttelepítésében, a Magyarországhoz került Bácskába, majd a front elől a Dunántúlra menekítette népét. 1945-től, átmeneti ausztriai tartózkodás után, Amerikában telepedett le. A berownsville-i gyülekezet lelkipásztora, 1963-tól a négynyelvű Catholic World magyar oldalainak szerkesztője.
Az ifjúsághoz szóló vallásos művek mellett művészettörténeti tanulmányokat írt Ajtósi-Dürer Albertről. Külföldi utazásai kapcsán sorozatokban számolt be ottani képzőművészeti élményeiről.
Kötetei: Kis uram, hogy volt? (Egy “komojodó” fiú feljegyzései. Szopos Sándor rajzaival. Kv. 1930); Égő hegy (Alkalmi sorok a kolozsvári Alvernáról. Mael Ferenccel és Pap Jánossy Bélával, Tomcsa Sándor illusztrációival. Kv. 1930); Százezer szív sikolt (Hazatért és hazavágyó magyarok verőfényes Golgotája. “Zenélő kút” Könyvműhely, Bácsjózseffalva 1943).
Álnevei: Fegyverneki, Krónikás, Pukk Pál.
Vita Zsigmond: P. N. G.: Kis uram, hogy volt? Pásztortűz 1930/14–15.
(B. E.)
Németh László és a romániai magyar irodalom — A Nagybányán 1901. ápr. 18-án született írót mindig élő kapcsolatok fűzték Erdélyhez. Apja, Németh József 1903-ig a nagybányai főgimnázium tanára volt, a család később is gyakran visszatér a városba. A későbbi író itt tölti a nyarat 1918-ban, ekkor ismeri meg Ady néhány versét. Ez készteti 1919-ben a Nagybánya c. verses dráma megírására. Bár szülővárosába többé nem tér vissza, Nagybánya belopja magát életműve jó néhány darabjába, részletesen utalva a városra, Alsóbányára és Verespatakra.
Ha szülővárosát nem is, Romániát, Erdélyt felkeresi. Boldizsár Ivánnal, Keresztury Dezsővel és Szabó Zoltánnal 1935 augusztusában háromhetes utazást tesz, ennek tapasztalatai nyomán születik a Tanúban megjelentetett Magyarok Romániában c. útinaplója. Az író 1940 és 1944 között többször is megfordul Nagyváradon, Kolozsvárt. Az utolsó romániai utazását 1970 februárjában tette, amikor a marosvásárhelyi Állami Színház magyar tagozatának meghívására részt vett A két Bolyai, Sepsiszentgyörgyön a Papucshős, Nagyváradon a temesvári színiegyüttes által színpadra állított Villámfénynél bemutatásán. Az utazásról Veress Dániel közölt riportot. Kettejük baráti kapcsolatának bizonysága az az 50 levél, amelyet Németh László 1959 és 1974 között hozzá írt — “benned rovom erdélyi adómat” —, igazolva vonzalmát az itteni szellemi értékek iránt. (Az irodalomtörténetileg fontos levélanyagot a kecskeméti Forrás 1993/11. száma közölte.)
Az életrajzi kötődéseknél is fontosabb a szellemi kapcsolat. Egy 1926-ban írott tanulmányában (Az erdélyi irodalom) így vall: “Aki ismeri Erdély kultúrhistóriáját, vár innét valamit. Aki ismeri az erdélyi magyarságot, rendkívülit vár.” A Protestáns Szemlében 1927-ben közölt tíz írói arcképe közül hat — Áprily Lajos, Tamási Áron, Berde Mária, Reményik Sándor, Gyallay Domokos, Gulácsy Irén — az erdélyi alkotók műhelyébe nyújt betekintést. Németh László erdélyi érdeklődését mutatja Tamási Áron öt, Nyírő József és Bartalis János két-két kötetének ismertetése is a magyarországi sajtóban.
Erdély története ihletforrásként jelen van a Németh-életműben. A Bethlen Kata (1939), az Eklézsia-megkövetés (1946), az Apáczai (1955), az Apai dicsőség (1960), A két Bolyai (1961) híven példázza: élete során sokszor keresett választ a kor és a saját sorsa által felvetődő kérdésekre abban a szellemi régióban, amit Erdély nyújtott számára. Erdély is odafigyel a 20–30-as évek fordulóján kibontakozó íróra. Az Erdélyi Helikon programjának megbeszélésére küldött bizottságnak a harmadik marosvécsi találkozón (1928. júl. 5–7.) előterjesztett jelentésében olvashatjuk: “Javasoljuk, hogy [...] a jelenleg élő magyar irodalom termékeit és életét szélsőségektől mentes magyarországi kritikai íróval ismertesse.” Jelöltjük: Németh László. A kapcsolatfelvétel eredményét már az induló lap első számában észrevehetjük: a Magyar líra 1928-ban c. tanulmányt, s ezt a későbbiekben még két esszé, irodalomkritikai írás követi.
A Tanú megjelenése újabb fordulatot jelent a kiépülő kapcsolatrendszerben. A Pásztortűz, az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Fiatalok elismeréssel köszönti a nem mindennapi írói vállalkozást. Nem így a Korunk, amely keményen fellép a Tanúban megfogalmazott gondolatokkal szemben, s szokatlan minősítéssel “az irodalom fasisztájá”-nak bélyegzi az írót. Sőt Jeszenszky Erik [Molnár Erik] Nyílt levél Németh Lászlóhoz, a “Tanú” szerkesztőjéhez c. írásában leckézteti meg marxizmusból. A megtámadott író válaszlevelében erélyes hangnemben áll ki a gondolkodás szabadságáért, védi azt a tételfacsarókkal, dogmatikusokkal szemben. Ugyanez a Korunk azonban a romániai útirajz megjelenésekor az író védelmére kel, sőt a Tanú megszűntekor Szabó Imre elismeri: “állásfoglalásra késztetett és megbecsülést követelt”.
Az író 1935-ös romániai útirajza hatalmas vihart kavart mind az anyaországban, mind Erdélyben. Nagy Géza az Erdélyi Helikonban, László Dezső a Pásztortűzben, Jancsó Béla az Erdélyi Fiatalokban, Gaál Gábor a Korunkban, Vita Zsigmond az Ellenzékben, Szentimrei Jenő a Brassói Lapokban, Krenner Miklós a Független Újságban, Gyárfás Elemér az Erdélyi Lapokban, Hegedűs Nándor a Keleti Újságban, Nagy Sándor bukaresti ref. lelkész az Egyházi Újságban, román részről Alexandru Olteanu (a valamikori Keresztury Sándor) a Familiában, Isaia Toian a Piatra de Hotar c. lapban ír az útinaplóról, védve vagy támadva annak szerzőjét, számon kérve egyfelől a tárgyilagosságot, másfelől beismerve azt, hogy “szabaddá tette az utat az erdélyi szellemi átértékelések számára”. Kacsó Sándor a Brassói Lapokban épp az útirajz nyomán hirdet új programot: öntudatos feltámadást.
Ezek után a Németh-regények s az író magyar sorskérdéseket boncolgató esszéi, tanulmányai sorra megtalálják a maguk kritikusát, vitafelét Erdélyben. Leginkább az ideológus szerzőre figyelnek oda. A Magyarság és Európa, A minőség forradalma, a Kisebbségben mind a jobb-, mind a baloldali beállítottságú sajtóban visszhangot támaszt. Az utolsó hullámverést, mely az író körül kibontakozik, az 1943-ban Balatonszárszón elhangzott beszéde indítja, melyet Nagy István úgy minősített, hogy általa “a konferenciára bevonult a halálhangulat”.
A II. világháborút követően Erdélyben is hallgatás övezi az írót, akiről jó tíz éven át szinte szó sem esik. Ha netán említik nevét, az csak elmarasztaló. Ebben a szellemben ismerteti az Előre 1955-ben a Petőfi Mezőberényben c. Németh-dráma körül Budapesten támadt vitát. Az 1957-ben Kossuth-díjjal kitüntetett író a Korunk az évi 9. számában kap nyilvánosságot, itt Békési Ágnes az Égető Eszter c. regényt ismerteti. Ezután újabb pár évet kell várnunk. A Korunk 1962/9. számában az Iszony c. regényről ír Veress Dániel, aki az 1965-ös és 1967-es évfolyam számaiban közöl pár soros ismertetőket az újabb Németh-művek megjelenése alkalmából is.
Az áttörést a Bűn 1967-es romániai megjelenése váltja ki. Jordáky Lajos terjedelmes pályaképe időt álló értékelést nyújt az íróról és alkotóművészetéről. Ezt követően sorra jelennek meg romániai kiadásban Németh László művei: Iszony (1967), Gyász (1976), VII. Gergely (1979), Pedagógiai írások (1980), Égető Eszter (1984), s román fordítások is (Repulsie, 1968; Îndurare, 1986–87). Mindenik megjelenés, nemkülönben a megindult életmű-sorozat kötetei, újabb s újabb lehetőséget kínálnak az értékelésre a romániai magyar sajtóban. Veress Dániel, Fábián Ernő, Gáll Ernő, Rácz Győző, Lőrinczi László, Marosi Péter közöl méltatást az egyes művekről.
Gazdag az erdélyi színpadokon bemutatott Németh-drámákhoz kötődő irodalom is: a színikritikák sorra követik az előadásokat. Szőcs István, Kántor Lajos, Zsehránszky István, Páll Árpád, Szekernyés János, Pongrácz P. Mária, Nagy Béla, Kacsir Mária szavaiból szinte egyöntetűen elismerés csendül ki.
Sajátos kiindulópontnak számítanak az író 70. születésnapja s 1975-ben bekövetkezett halála, továbbá a születése 80., ill. 90. évfordulójához kötődő megemlékezések. Szülővárosában a Bányavidéki Fáklya c. hetilapban 1971. ápr. 17-én jelenik meg az első tisztelgés Máriás József tollából. 1991-ben a Híd utcai református templomban emlékünnepséget tartanak, amelyen részt vesznek a Németh család tagjai s a magyarországi Németh László Társaság személyiségei. Együtt leplezik le a templom előterében lévő emléktáblát, amelyet a nagybányai RMDSZ és a református egyház állíttatott. Ez alkalomra készült Tőrös Gábor plakettje is Németh Lászlóról. A szülővárosban tartott megemlékezések sorába tartozik az 1995 márciusában lezajlott ünnepség is az író halálának évfordulója alkalmából. Az elhangzott előadások teljes szövegét könyv alakban is megjelentette a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Nagybányán, függelékként Németh László romániai bibliográfiájával. A városban létesített RMDSZ-könyvtár Németh László nevét viseli.
Az író születésének centenáriumán — az ilyenkor szokásos megemlékezéseken, alkalmi cikkeken túl — két jelentős kiadvánnyal gazdagodott a hazai Németh László-irodalom: Veress Dániel sajtó alá rendezte több mint másfél évtizedet (1959–75) átfogó, 95 levélből álló levelezésüket (“Benned rovom erdélyi adómat”. Csíkszereda 2001), Nagy Pál pedig a Magyarok Romániában körüli vita és az utóhangok legfontosabb darabjaiból állított össze vaskos kötetet (Mv. 2001).
Az elhallgattatások hosszú csöndje alatt a Németh László-életmű nyújtott lehetőséget arra, hogy segítségével egy szabadabb szellemi világ eljövetelében bízhassunk, s a megjelent bibliográfia jelzi, hogy az erdélyi értelmiség élt is ezzel a lehetőséggel.
Gaál Gábor: A “Tanú”-tól a “Bűn”-ig. Korunk 1937/4. — Balogh László: N. L., a tanulmányíró. Termés 1943. Tél. — Jordáky Lajos: N. L. A Bűn 1967-es kiadásának előszava. Újraközölve: Irodalom és világnézet. 1973. 159–89. — Veress Dániel: Műhely, modell, mű. Korunk 1968/1; uő: N. L. színpada. Utunk 1969/17; uő: N. L., az esszéíró. A Hét 1971/16. — Marosi Péter: A minőség forradalma — tegnap és ma. Utunk 1978/50. — Fábián Ernő: A példaadás erkölcse. A Hét 1980/46. Újraközölve A példaadás erkölcse. 1984. 258–64. uő: N. L. értelmiségi társadalma. Korunk 1991/9. — N. L.: Utolsó kitekintés. Bp. 1980. [Közli Fábián Ernő és M. Implon Irén N. L.-val készített interjúit.] — N. L. egy levele Áprily Lajoshoz. NyIrK 1980/2 [Közli Marosi Ildikó]. — N. L. levele a Népfőiskola alapításáról Móricz Zsigmondhoz. Napjaink 1981/5 [Közli Fábián Ernő]. — Sütő András: A szellem Odüsszeusza. N. L. halálára. Közli Évek — hazajáró lelkek. 1981. — Gáll Ernő: A kelet-európai “tejtestvériség”: adottság és vízió. Közli Az erkölcs dilemmái. Kv. 1981. 132–40; uő: N. L. és Nagy István. Helikon 1993/19. — Erdélyi K. Mihály [Kiss Mihály]: N. L. romániai útirajza, különös tekintettel annak romániai sajtóvisszhangjára. Közli Németh László életműve. Tud. ülésszak, 1981. nov. 26–27. Literatura 1982. — Kereskényi Sándor: A moralista szépségeszménye. Közli Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. 1984. 66–84. — Grezsa Ferenc: Magyarok Romániában. Fejezet N. L. és az erdélyi irodalom kapcsolattörténetéből. Délsziget 1986/6. — Kiss Gy. Csaba: A kelet-közép-európai nemzetfogalom és N. L. Látó 1990/10. — Cseke Péter: A metaforától az élet felé. Korunk 1992/9. — Németh László élete levelekben. 1914–1948 [szerk. és sajtó alá rendezte Németh Ágnes], Bp. 1993. — Máriás József szerk.: In memoriam N. L. EMKE Füzetek 5–6. (Függelékül N. L. romániai bibliográfiája. Összeáll. Máriás József. Nb. 1995.)
(M. Jó.)
Németh Sándor (Kolozsvár, 1938. dec. 31.) — matematikai szakíró. ~ Júlia férje. Középiskoláit az aradi Magyar Vegyes Líceumban végezte (1956), a Babeş–Bolyai Egyetem Matematika–Fizika Karán tanári oklevelet szerzett (1960). Gyakornok, munkatárs, majd főmunkatárs a Román Akadémia kolozsvári fiókjának Matematikai Intézetében (1960–90). A matematikai tudományok doktora (1971). A Romániai Matematikai Társaság és az Amerikai Matematikai Társaság (AMS) tagja. 1990 óta a Babeş–Bolyai Egyetem Matematika Karának előadótanára. A Matematikai Lapoknak 1979-től szerkesztőbizottsági tagja.
Kutatási területe a nem lineáris funkcionálanalízis aproximáció-elmélet, tipológia, rendezett vektorterek. Tudományos dolgozatai túlnyomórészt angolul jelennek meg romániai, lengyel, jugoszláviai, angol, egyesült államokbeli és németországi matematikai folyóiratokban.
(B. E.)
Némethy Gyula (Pusztamargitta, 1867. ápr. 22. — 1951. dec. 19. Nagyvárad) — római katolikus egyházi író, művészettörténész. Középiskoláit Nagyváradon végezte, teológiai doktorátust Bécsben szerzett (1892). Hitoktató a nagyváradi főreáliskolában, majd a Róm. Kat. Papnevelő Intézet tanára, utóbb rektora (1894–1948). A helybeli Jogakadémián 1899-től a művelődéstörténet előadója. Apátkanonok (1921), pápai prelátus (1924). A Bihar megyei Régészeti és Történeti Társulat titkára, 1929-től elnöke. Ő rendezte az Ipolyi Arnold-féle gyűjteményt. Karácsonyi János püspök halála után a Szigligeti Társaság elnöke is. A nagyváradi Katolikus Kör elnöke, az Erdélyi Katolikus Akadémia tudományos szakosztályának tagja. Életének utolsó időszakában a székesegyház Szent László-oltárképének restaurálását irányította. Írásainak zöme az egyházi művészettel foglalkozott. Tanulmányai közt szerepel a Miseruha (Bp. 1901), A szentkehely (Bp. 1904), Az öltözet jelentősége a szobrászatban (Nv. 1911), de Az ősember a paleontológia világában (Bp. 1912) c. munkájában kitér régészeti kérdésekre is. Külön műfaja volt az “esküvői intelem” fiatal házasokhoz, több eskető szentbeszédét ki is adta. A Nagyvárad, Pásztortűz, Vasárnap számos előadását és tanulmányát közli. A Nagyvárad hasábjain ismerteti a remetei középkori templom falfestményeit (1927), idézi Szigligeti Ede emlékét (1928), szól a költői és prófétai hivatásról (1931), köszönti Reményik Sándort (1941). Az aradi Vasárnap 1936/8. számában Az “Utolsó vacsora” tragédiája c. alatt Leonardo da Vinci remekének keletkezését, sorsát és állapotát írja le milánói vizsgálódásai alapján. Dokumentum értékű, számos kötetbe foglalt naplója (1895–1948) kéziratban maradt.
Önálló kötetei még: Karácsonyi János, a történetíró (Nv. 1929); A nagyváradi római katolikus székesegyház (Nv. 1942).
Dr. Némethy Gyula lett a Szigligeti Társaság elnöke. Nagyvárad 1929. nov. 19.
(T. E.)
Németi János (Krasznaszentmiklós, 1939. nov. 22.) — régészeti szakíró. Középiskoláit Nagykárolyban végezte (1957), a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett történelemtanári diplomát és régészeti szakképesítést (1967). A nagybányai múzeum kutatója (1963–65), a nagykárolyi Városi Múzeum igazgatója (1965–77), a nagykárolyi Általános Iskola aligazgatója (1977–88), tanára (1988–90). Északnyugat Románia kora vaskorának vége és a második vaskor kialakulása c. tanulmánya alapján doktori címet nyert (1978). 1990 óta a bukaresti Trakológiai Intézet régészeti tudományos kutatója.
Első írását Nagybánya város pecsétjének történetéről a Marmaţia közölte (1966). Kutatási területe az ősrégészet, főleg a vaskorszak Hallstatt és Latène szakasza. Szakdolgozatait az Acta Musei Napocensis, Acta Musei Porolissensis, Thraco-Dacica, Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Studii şi Comunicări – Satu Mare közölte. Kiemelkedett közülük egy francia nyelvű értekezése: Contributions concernant la faciès Latèneien du Nord-Ouest de la Roumanie ... la lumière de decouvertes celtiques de Piskolt (közli The Celts in Central Europe. Székesfehérvár 1974). Németül jelent meg Das s–hallstattzeitliche G–erfeld von Sanislău c. közlése (Thraco-Dacica 1982). Ugyancsak itt írt tanulmányt a Nagykároly határában feltárt bronzkori telepről (1990). Megírta az érendrédi ref. egyház rövid történetét (Nv. 1998). Tudománynépszerűsítő cikkeivel magyarul a Bányavidéki Fáklya, Nagykároly és Vidéke, Szatmári Hírlap, Előre és Művelődés hasábjain jelentkezett.
Petre Roman régésszel közös kötetét (Cultura Baden în România. 1978) az RSZK Akadémiai Kiadója jelentette meg.
T. Soroceanu: Cultura Baden în România. Acta Musei Napocensis 1978. 675–76.
(B. L.)
Németi László — *számítástechnikai szakirodalom
Németi Rudolf (Bethlenszentmiklós, 1948. ápr. 6.) — költő, műfordító, szerkesztő. A középiskolát Nagyváradon végezte (1966), a Babeş–Bolyai egyetemen magyar–német szakos tanári diplomát szerzett (1975). Közben az Echinox főszerkesztőhelyettese (1972–73). Pályáját mint a Kriterion Könyvkiadó lektora kezdi Bukarestben (1973–82), majd a Napsugár belső munkatársa Kolozsvárt (1982–88). 1989-ben Magyarországra távozott. 1994-ig a Magyar Napló, azóta a 168 óra szerkesztője. Írásban először az Utunkban jelentkezett (1969). Versei, műfordításai, kritikái az Echinox, Ifjúmunkás, A Hét, Utunk, Korunk, Igaz Szó, Művelődés hasábjain jelentek meg. Versfordítással, verssel van jelen a Varázslataink (Kv. 1974), Ötödik évszak (Mv. 1980), Bábel tornyán (1983) c. antológiákban. Számos műfajban fordított a román irodalomból. Paul Cornel Chitic Hurrogás c. színművének magyarra ültetését a Kortárs román vígjátékok (1984) c. gyűjtemény közli.
Költészetét Markó Béla lét-költészetnek nevezi, mivel (Pilinszky Jánosra emlékeztetően) a pátoszt leküzdve szembesül a lét alapvető kérdéseivel. Szűkszavúsága a beszéd és az elhallgatás között egyensúlyozva tesz szert többletjelentésre.
Sajtó alá rendezte Méliusz József és Szilágyi Domokos levelezését (Visszavont remény. Bp. 1989), amelyből a Helikon (1990/3) is közölt részleteket.
Verseskötete: Amivé leszünk (1985).
Műfordításkötetei: Az átlépett látóhatár (román tudományos-fantasztikus elbeszélések, Kv. 1975); Platon Pardău: A kör (regény, 1980); Mircea Ciobanu: A favágó. Tanúk (két kisregény, 1984); Ioanid Romanescu: Másodnapon (versek, 1984); Marius Robescu: Átvilágítás (versek, 1986); Mircea Horea Simionescu: Intelmek Delfinhez (regény, 1987); Doina Uricaru: Csendélet lélekkel (versek, 1988); Hív a földünk (összeállítás többekkel, versek, 1988); Hajónapló (fiatal román költők antológiája, ebben Dan Damaschin verseinek fordítója, 1990); Mi-am regăsit patria — Hazára találtam (román és magyar költők versei, Bp. 1990); Pompiliu Eliade: A francia befolyás a romániai közszellemre (Közli Román eszmetörténet 1906–1945. Bp. 1994). Írói álneve: Tímár Antal.
Kászoni Zoltán István: Óriások N-ben. A Hét 1981/34. — Cs. Gyímesi Éva: Költői antropológia. Utunk 1985/33. — Markó Béla: Mire hasonlítunk? Igaz Szó 1985/10.
(F. Á.)
nemhivatásos színjátszás — a hagyományos *műkedvelő játék helyében szokásossá vált kifejezés. Az 1991-ben Temesvárt alakult *Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete s alcímében az abból alakult Jádzó Társaság az új elnevezést — nemzetközi példák nyomán — nálunk is bevezette.
(B. E.)
Nemlaha György (Szolnok, 1941. július 21.) — újságíró, szerkesztő, művészeti és zenei író. Középiskoláit Nagyváradon végezte (1959), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát (1965). 1963–71 között a nagyváradi Fáklya c. tartományi, ill. megyei napilap belső munkatársa volt; 1971-ben Magyarországra települt át, ahol 1977-ig a Magyar Távirati Iroda munkatársa, 1977–89 között a Pesti Műsor rovatvezetője, 1989-től a Magyar Televízió belső munkatársa.
Első írása a Fáklyában jelent meg, 1960-ban, Riportjai, színház- és filmkritikái a Fáklyán kívül a kolozsvári Igazságban, az aradi Vörös Lobogóban, az Előrében, a Korunkban, a Munkáséletben, a Művelődésben, a Tanügyi Újságban, az Utunkban és az Új Életben.
Fordított és rádióra alkalmazott több Caragiale- és Kiriţescu-művet.
Álneve: Derűs György (a Korunkban); számos írását a napisajtóban ngy szignóval jelezte.
(D. Gy.)
Nem lehet — Ezzel a címmel közölte Makkai Sándor a budapesti Láthatár c. folyóiratban (1937/2) nagy visszhangot kiváltott cikkét, amelyben, püspöki székéről lemondva és Erdélyből távozva, összefoglalta nézeteit elhagyott kisebbségi közössége helyzetéről és jövőjéről. “... nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését — írta —, mert magát a kisebbségi »kategóriát« tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlennek”. Szerinte az első világháborút lezáró békeszerződések “... minden következménye közül a kisebbségi kérdés az, amelyben legvilágosabban szemlélhetjük az egyetemes emberiség tragikus öngyilkossági kísérletét”, majd így folytatja: “... minél inkább telik az idő, a politikai megoldás útjába annál több és új akadály fog gördülni [...] a kérdés megoldásának igazi emberi lehetőségei: a belátás és a méltányosság is mindinkább háttérbe szorulnak”. Azt az “ábránd”-ot, “melyet a liberalizmus szelleme táplált” e kérdés megoldását illetően, “önmagában véve a legnagyobb hazugság”-nak látja, s úgy véli, hogy a jövő útja a nemzetek számára “emberi mivoltuk faji és történelmi sajátosságainak öntudatos kiművelése”, s hogy a “saját nemzeti géniuszának szárnyai alá menekülő” emberi lélek számára “a nacionalizmusnak ez a fellángolása most már a jövendőt alakító leghatalmasabb tényezővé vált”. Ebben a helyzetben — vonja le következtetését — “... az ember csak saját nemzeti közösségében érezheti és teheti magát emberré [...] a nemzetekhez tartozó tömbök és egyének csak saját nemzetük szuverenitásának kötelékében találhatják meg az emberhez méltó élet lehetőségeit”.
Szemben korábbi — a Magunk revíziójában is meghirdetett s a transzilvanizmus eszmei körében, a helikoni íróközösség tagjaként, sőt hangadó személyiségeként képviselt — felfogásával, amely egy “lelki magyarság” eszményében, az erdélyi múltra és örökségre épített magyar szellemiségben jelölte ki a célt, és a kisebbségi lét perspektíváját, most kijelenti: “... a nagyar kisebbségi nemzetdarabok teljesen képtelenek az életre, még akkor is, hogyha az életösztön parancsára ezzel biztatják vagy hitegetik is magukat”. Majd így nyomatékosít: “... tény, hogy semmiféle kisebbségi közösségben a nemzeti élet igazi teljessége nem élhető. Ennek nem csak külső akadályai vannak, hanem belsők is: a kisebbség lelkületében lassanként előálló kényszerű torzulások és elszűkülések.” Végül így zárja le gondolatmenetét: “A kisebbségi sors nem politikai lehetetlenség, vagy legalábbis nem csak az, hanem erkölcsi lehetetlenség.”
A püspöki székről és Erdélyből való távozása miatt már amúgy is nyilvánosan bírált Makkainak ez az írása különösen nagy visszhangot keltett a romániai magyar közélet nyilvánossága előtt és annak hátterében egyaránt. Ahogy baráti és munkatársi levelek igyekeztek őt korábban döntése megmásítására késztetni (Jancsó Béla, Reményik Sándor, Bánffy Miklós és mások levelei a későbbi Nem lehet c. kötetben 1934. márc. 12.–1936. máj. 15. között íródtak), s olykor heves indulatú cikkek tették szóvá döntését, amikor az nyilvánosságra került (Albrecht Dezső, Jancsó Béla, Reményik Sándor, Szekfű Gyula, Szemtimrei Jenő, Tabéry Géza és mások), úgy a “nem lehet” visszhangját is cikkek, nyílt és magánlevelek sokasága tükrözi. A nagyváradi Szabadság és Magyar Lapok, a Keleti Újság, a Brassói Lapok, az Erdélyi Fiatalok, a Hitel, a Korunk, a Független Újság, a Kiáltó Szó és a temesvári Déli Hírlap, a Budapesti Hírlap, a pozsonyi Magyar Út és az Újvidéki Kalangya hasábjain 1937. február közepétől október végéig sorjáztak a Makkai-cikk kommentárjai, az eszmei felelősségrevonástól, a tetemrehívástól sem riadva vissza.
“... ez után a cikk után a Magunk revízióját tűzbe kell hajítani” — írta Hegedűs Nándor a nagyváradi Szabadságban, mindjárt a Makkai-cikk megjelenését követő napokban (1937. febr. 12.). “Keserű tréfával állunk szemben — fogalmazott Ligeti Ernő —: nem lehet, hogy a Magunk revíziója szerzője komolyan higgye azt, amit mond” (Független Újság 1937. febr. 20–27.), s tetemre híva azokat, akik “részt vettek a kisebbségi harcban”, majd “összeköttetéseik révén megjutalmaztattak”, keserűen állapítja meg: “... és nem maradnak itt csak az olyan magunkfajta szegénylegények, akik [...] nem az árral úsznak, hanem szemben az árral [...] Mi legyünk hát [...] akik őrizzük a Sipka-szorost feltűzött szuronnyal, míg el nem temet a hó bennünket?”
A Makkai-cikk visszhangja, a “Nem lehet-vita”, ahogyan később elnevezték, azonban az erdélyi magyar értelmiség legjava számára a további cselekvés programjának megfogalmazására is alkalmul szolgált. “... itt vagyunk és itt kell maradnunk — idézte szabadon a Nem lehet írójának fejére saját korábbi szavait Hegedűs Nándor — a törvényes rend minden tisztelete mellett örökre magyarnak”. Reményik ugyanezzel a szembesítéssel élt: a régi Makkai Sándortól azt tanultuk, “az élet minden körülmények ellenére is nem puszta valóság, hanem megvalósítható minőség [...] nem csak adottság, hanem kategorikus imperatívusz”. Majd sok korábbi tisztázó vita konklúzióit felelevenítve, így folytatja: “... a mi egész transzilvanizmusunk [...] azon a saroktételen nyugodott, kimondva vagy ki nem mondva, hogy állam és nemzet nem szükségképpen egy, sőt a nemzet államtalan formája mélyebb, tisztultabb, bensőségesebb, keresztyénibb, etikaibb lehet, mint [...] politikai formája”. És írásában kimondja a különben cím gyanánt is kiugratott új jelszót: Lehet, mert kell! Csuka Zoltán, a Makkai-írást közlő Láthatár szerkesztője, aki már az azt bevezető szerkesztői jegyzetben elhatárolta magát Makkai konklúzióitól, a vitában szintén megszólalva ezt írja: “a kérdés nem zárulhat le a »nem lehet« kimondásával, hanem inkább annak felvetésével, hogy »másként lehet«“, s arra figyelmeztet: “A javítás tehát nemcsak a mai kisebbségi nemzetrészek életérdeke, hanem a többségieké is, mert Európa majd minden nemzete bizonyos részében kisebbségi vagy többségi, és így a kérdés megoldása egyetemes európai érdek. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a javítás Európa életmentő akciója” (1937/3).
Fontos elemet hozott be a vitába Paál Árpád, az egykori Kiáltó Szó társszerzője, aki az első világháború után kreált “nemzetállamok” céltudatos kisebbségbomlasztó és -felszámoló politikájával szemben állítja: “... a népkisebbségnek nemcsak egyének számszerű összegének, hanem állandó embercsoportnak [...] kollektív lénynek is kell lennie”, majd így summáz: “A megoldást ott kell keresni, hogy a népkisebbség fogalmát a »kisebb nép« fogalmává és jelentőségévé kell átfejleszteni. Ennek néphez illő kollektív jogokat kell adni, mely ne függhessen állami önkénytől, hanem nemzetközi védelem alatt álljon. A népek kollektív életjogába mindenesetre bele kell tartoznia a saját népterülethez való jognak s e területen a gazdasági és szellemi önrendelkezésnek” (Láthatár 1937/4).
Jellemző volt a vitában megszólaló ifjú nemzedék álláspontja is. Lőrinczi László a Brassói Lapokban jelentette ki: “... szüksége van az erdélyi ifjúságnak támaszokra és vezetőkre, de bálványokra nem, ha azok ingadozó emberek”, különben “... marad fölöttünk a maga szerény, de vakító ragyogásában egyetlen »bálványunk«, bizodalmunk: a hit!” (1937. febr. 27.) Szemlér Ferenc pedig, aki a Makkai által vészjóslóan emlegetett kisebbségi beszűküléssel szemben “az európai közös kultúrforráshoz való folyamodás” fontosságát hangsúlyozta, kijelentette: “... ha a mindig jelen levő kisebbségeknek emberi létet akarunk biztosítani, akkor csupán egyetlen út van nyitva számunkra. És ez a Demokrácia, a szabadelvűség. Az Ábránd útja” (Hitel 1937/1).
Jancsó Béla A “Nem lehet”-vita margójára c. cikkében így foglalta össze az eredményeket: “... a keserű csalódás kifejezése és a [Makkai-] cikk belső ellentmondásainak kimutatása egyfelől, de a legkülönbözőbb kiindulású elutasítások egyhangúságában mégis egységes kisebbségi öntudat és életakarat nyilatkozott meg, amelynek kiváltása némileg ellensúlyozta azokat a pozitív károkat, miket Makkai hitet ölő gondolatmenete okozott a lelkekben” (Erdélyi Fiatalok 1937/II).
A “Nem lehet-vita” egész problematikájának felelevenítésére pontosan 50 esztendővel később, a román kommunista diktatúra egyre keményedő szakaszában került sor a *Limes kör szűkebb nyilvánossága előtt. Cseke Péter gyűjtötte kötetbe az egykori sajtóvisszhangokat és a különböző írói hagyatékokból felkutatható levelezést Makkai Sándor Erdélyből való eltávozása és cikke kapcsán. A közel 300 oldalas gépiratot a Kör tagjai kézről kézre adták, s ki-ki a maga hozzászólásával, továbbgondolásával továbbította a következő “olvasónak”. A Nem lehet címet viselő kötet kéziratának egy példánya végül is kijutott Magyarországra, ahol Molnár Gusztáv kiegészítette, sajtó alá rendezte és kiadta 1990-ben. S megúszták a házkutatásokat a hozzászólások is, amelyek kötetbe gyűjtése és kiadása szintén megtörtént 1995-ben, Cseke Péter gondozásában, alkalmat adva a Kör egykori hozzászólóinak, hogy írásukat kiegészítsék, a diktatúra bukása utáni helyzetben továbbgondolják. Cseke Péter szerkesztői bevezetőjét követően a szerzők: Cs. Gyímesi Éva, Balázs Sándor, Fábián Ernő, Tóth Sándor, Jakabffy Tamás, Bende Farkas Ágnes, Bende Farkas Sándor, Szilágyi N. Sándor, Kozma Zsolt, András Gusztáv, Széplaki Kálmán, Visky Ferenc, Láng Zsolt, Visky András, Kereskényi Sándor, Salat Levente s a kiadáshoz a maga gondolatait szintén hozzáfűző Kántor Lajos.
Az egyes hozzászólások keltezésének tanúsága szerint 1987 júniusa és 1989 szeptembere között született írásokban legsúlyosabb kérdésként a romániai magyarság körében akkorra már tömegessé vált kivándorlás jelensége vetődik fel. Nincs olyan a hozzászólók között, akinél — legyen az elhatározottan “maradó” vagy máris az elmenetel mellett döntő és azt “megérvelő” — ez a kérdés fel ne bukkanna. Leghatározottabb ebből a szempontból Szilágyi N. Sándor (Levél egy kivándorolni készülő értelmiségihez), aki nem csak a menni vagy maradni valós és áldilemmáit követi végig (az elnemzetlenítő szellemi genocídium fenyegetése elől a nyugati világba távozók választását, amely hosszabb távon a biztos beolvadás perspektíváját “ígéri”), hanem az ittmaradókra hárított plusz-teher oldaláról az értelmiség közösség iránti felelősségét is kimondja: “... te önként, a magad jószántából lettél magyar értelmiségi [...] Senki sem erőszakolt rád semmit: mi egyszerűen csak számítottunk rád, arra, hogy tudni fogod, mit vállaltál.” És tovább: “Elmeneteleddel újabb terhek szakadnak azok nyakába, akiknek eddig sem volt könnyebb, mint neked” (i. m. 153–154). Ezzel szemben Tóth Sándor úgy érzi: “... a romániai magyarságnak alig maradt ez idő szerint más lehetősége, mint a túlélés vegetatív funkciója” s azt mondja: “Aki ma innen elmegy, az csak a tulajdon csődbe jutott egzisztenciáját vagy gyermekei jövőjét menti. A kollektív önvédelem semmiféle posztját nem adja fel” (i. m. 89). Bende Farkas Ágnes pedig a fiatalok szempontjából “... a homogén közösségeszmény és az egyének, kis közösségek nézőpontja közötti szakadék”-ra, “a kint rekedtekkel fokozatosan zárlatossá váló kommunikáció”-ra hívja fel a figyelmet, s ezzel a “gyökeres legitimációs-bizalmi válság”-gal magyarázza a nemzedékében különösen nagy arányú elvándorlást (i. m. 119).
A hozzászólók közül többen Makkai egykori kisebbségi helyzetértékelésének bírálatára is visszatérnek, s rámutatnak annak hibás általánosításaira (Cseke Péter), vagy az írónak a demokrácia egyetlen letéteményeseként tételezett baloldaltól való elzárkózása következményeire (Tóth Sándor). Balázs Sándor ebben az összefüggésben egy leegyszerűsítésre figyelmeztet: “a nemzeti hovatartozás érzésének Európa-méretű megszilárdulása a maga módján átfogja a nemzeti kisebbségeket is”, s miközben a kisebbségi periférián a nyomás következtében a lemorzsolódás sikerrel járt, “... ugyanakkor sokakban megszilárdította az együvétartozás tudatát” (i. m. 49).
Az egykori “Nem lehet-vita” 50 évvel későbbi hozzászólói — inkább a Magunk revíziója Makkaija szellemében, a magyar társadalom mai önrevíziójának szükségességét is kifejezésre juttatták: Visky Ferenc a kisebbségi nemzeti közösséget megtartani hivatott egyház belső életének bajaira, az igei alapú közösségteremtéssel szemben a hatalmat is kiszolgáló hivatalos egyház bűnös voltára figyelmeztetett; Visky András a “mindenáron való túlélés” megalkuvó erkölcstelenségét, közösségellenességét tette szóvá; Jakabffy Tamás a kisebbségi magyarság nemzeti öntudatának belső rétegzettségére, a “hungarus-tudat” meggyöngülésére, az anyagi érdek előtérbe kerülésének következményeire mutatott rá; Kozma Zsolt a múltból “csak a szennyest mutogató” álönkritika ártalmasságát vetette fel, különösen egy olyan közegben, amelyben a többség a maga nemzeti öntudatát egy módszeresen felfokozott nemzeti öndicséret gyakorlatára építi. Végül a Nem lehet óta eltelt fél évszázad kisebbségi önkritikai áttekintéséből nem maradhatott ki annak a kérdésnek a felvetése sem: mennyiben felelős a mai helyzetért az az erdélyi vezető értelmiség, amely 1945 után a kommunizmussal való eszmei azonosulást, a rendszer támogatását (“kiszolgálását”) látta járható útnak; vagy hogy igaz-e az a vád, miszerint az erdélyi magyar értelmiség “elárulta az erdélyi magyarságot, amikor a 80-as évek második felében a végveszélybe került maradék kisebbségi intézmények kompromisszumok árán való fenntartását vállalta.
Alkalmat talált a hozzászólók egy része a kisebbségi problematika elméleti továbbgondolására is: Fábián Ernő Paál Árpádra visszautalva, a kisebbség mint közösség elismertetésének és a jogok közösségi jogként való gyakorlásának elengedhetetlenségére figyelmeztetett, Bende Farkas Sándor pedig rendszerelméleti síkon közelítette meg a romániai magyarság hosszú távú lehetőségeit, s mutatott rá e vonatkozásban a sorsmeghatározás szempontjából nélkülözhetetlen kisebbségi intézmények jelentőségére. Fontos volt az is, hogy többen a jövő útját a román többségi társadalom demokratikus kibontakozásának lehetőségeihez/esélyéhez kötötten vizsgálták.
A hozzászólások legnagyobb részében — az akkori helyzetben érthető módon — a Reményik megfogalmazta “lehet, mert kell” imperatívusza is újra felhangzott, a “reményen túli remény” (Cs. Gyímesi Éva). Kozma Zsolt arra figyelmeztetett, hogy “... a jövő méhében van a jelen [...] Jövőnk Isten kezében van” (i. m. 180); s ugyanerről tett tanúbizonyságot Visky Ferenc is: “Most, mára nézve is arra van szükség, hogy felismerjük az emberi Nem lehetben az isteni LEHET valóságát” (i. m. 210). Jakabffy Tamás úgy látta: “Erdély már nem csak országrész, nemcsak haza, hanem állandóan aktuális döntéshelyzet. S azoknak, akik a maradás mellett döntenek (nem lehet!), azoknak a jelenre nézve a hatalmas nemzetiségi immunrendszer az egyetlen esély, a jövőre nézve a kivárás” (i. m. 107). Igen jellemző Visky András megfogalmazása is: “Maradok, s azt mondom, nem lehet”, mert “a lehetőséget, hogy magyar legyek, [...] a lélek nagysága teremti meg. A lehetőség én vagyok...” (i. m. 227).
A Lehet — nem lehet?-kötet összeállítása során a szerkesztő kérésére készült kiegészítések egyrészt a megmaradás kérdéseinek 1995-ben is változatlan aktualitását jelezték, másrészt a romániai változások után a kibontakozás rendkívüli nehézségeire, ellentmondásosságára utaltak. “Utoljára is készületlenül talált bennünket a holnap” — figyelmeztette kiegészítésében a majdani olvasót és egykori eszmepartnereit Kozma Zsolt.
Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Bp. 1989. Válogatta Cseke Péter és Molnár Gusztáv. Az előszót írta Cseke Péter. Az utószót és a jegyzeteket írta Molnár Gusztáv. — Lehet — nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987). Sajtó alá rendezte Cseke Péter. Marosvásárhely 1995. — Magunk revíziója. A Korunk ankétja. Korunk 1999/2.
(D. Gy.)
nemzetiségi kérdés irodalma — *kisebbségi kérdés irodalma tárgykör 1919-től 1945-ig foglalta össze a romániai magyar sorsirodalmat, az 1945. aug. 3-án kelt 629. számú törvényrendelet azonban törölte a “kisebbség” kifejezést, és helyébe az “együttélő nemzetiség” fogalmát helyezte. Ettől kezdve már a nemzetiségi kérdés került az írásbeliség tárgykörébe.
E kormányzati döntést kezdeményezői azzal indokolták, hogy a “kisebbség” kifejezés állampolgári másodrendűségre utaló hangulati elemekkel telítődött. A terminológiai különbséget időhatárnak tekintve, itt azokat az elméleti írásokat vesszük számba, amelyek a romániai magyarság viszonyaival foglalkozva, 1945 óta keletkeztek.
A 40-es évek második felének politikai légköre nem kedvezett a nemzetiségi létkörülményekkel kapcsolatos kérdések elmélyült elemzésének, az 50-es évek totalisztikus hatalmi rendszere pedig az ilyen kérdéseknek még a fölvetését sem tette lehetővé. Jakabffy Elemér nemzetpolitikai szemléje, a *Magyar Kisebbség 1942-ben megszűnt, s hozzá hasonló kiadvány a II. világháborút követően mintegy fél évszázadig nem jelent meg. 1944 után a kisebbségtudomány művelőit, akik között nemzetközileg elismert szaktekintélyek is voltak, jórészt megfosztották a közlési lehetőségektől, s eltávolították a közéletből. A ~ az 1944 utáni évekből még számon tart néhány kisebb munkát, 1946–49-től kezdve viszont inkább csak propagandisztikus jellegű kormányzati kiadványok jelentek meg.
A 44-es fordulat utáni kezdeti időkből Demeter János két könyvecskéjét említjük: A nemzetiségi kérdés a Duna völgyében és a Szovjetunióban c. tanulmányát, mely az MNSZ gondozásában jelent meg (1945), és a Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban c. összefoglalását a Bolyai Tudományegyetem kiadásában (1946). Nemzetiségpolitikai mondandója volt Márkó József Nemzeti kérdés a Szovjetunióban c. tanulmányának (Barót 1945) és Buza László A Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója mint összetett állam c. értekezésének, amely az Erdélyi Múzeumban (1945/1–2), majd önállóan is megjelent (ETF. 191). Demeter János A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság alkotmánya c. dolgozatát a Bolyai Tudományegyetem Alkotmányjogi Intézete adta ki (1946). A bukaresti Nemzetiségi Minisztérium gondozásában jelent meg, s elsősorban a román kisebbségi politika felmagasztalását volt hivatott szolgálni, de a kor kutatóinak is forrásanyagul szolgál A nemzetiségi politika három éve Romániában (1948) c. brosúra.
A 40-es évek második felének magyar sajtókiadványai közül az MNSZ kolozsvári napilapja, a *Világosság és a Szociáldemokrata Párt lapja, az *Erdély sokat foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel. A Világosság felfogását jól érzékelteti az a válogatás, amely egykori főszerkesztőjének, Balogh Edgárnak a cikkeiből Hídverők Erdélyben 1944–46 c. alatt jelent meg a Kossuth Kiadónál (Bp. 1985). Az Erdély hasábjain közölt nemzetiségelméleti irodalomból ki kell emelnünk Nagy Géza Szociáldemokrácia és nemzeti egyenjogúság c. írását (1946). A háborús összeomlás és a békeszerződés várható következményei miatt megrendült nemzeti öntudat megnyugtatását kívánta szolgálni Szenczei László A magyar nép tragédiája c. munkája (Kv. 1945), Jordáky Lajos A márciusi ifjúság (Kv. 1945), Bözödi György Erdély szabadságharca 1848–49 c. dokumentumgyűjteménye (EMKE, Kv. 1945) és Balogh Edgár füzete, Az igazi 1848, amely 1948-ban elhangzott rádiósorozatának szövegét tartalmazta.
Ebből az időszakból a szóban forgó kérdés csak olyan alkalmi kiadványokban jelenik meg, mint a Magyar Autonóm Tartományról szóló propagandafüzetek vagy egy, a nemzetiségi megvalósításokat ismertető temesvári brosúra (1957). A nemzetiségi kérdés irodalmáról csak a 60-as évek végétől kezdve beszélhetünk újra. Amikor 1968–69-ben, a csehszlovákiai szovjet beavatkozás után Romániára nézve fenyegetővé vált a kelet-európai helyzet, Bukarestnek szüksége volt az erdélyi magyar tömegek támogatására, s ez lehetővé tette a nemzetiségi vizsgálatokat. Megszaporodtak a Korunkban és A Hétben az erdélyi magyarság helyzetével foglalkozó tanulmányok. A nemzetiségtudomány akkori művelői közül Mikó Imre nevét kell elsősorban említenünk. Írásait halála után Változatok egy témára (1981) címmel kötetbe gyűjtve bocsátotta közre a Kriterion. Gáll Ernő ekkori munkásságában is előtérbe került a nemzetiségi kérdéskör. A társadalmi hagyományainkról és az önismeretről szóló értekezése, a transzilvanizmus taglalása, a társadalomelméleti viták áttekintése központi helyet foglalt el elméleti tevékenységében. Olyan gyűjteményes kötet jelzi elkötelezettségét, mint a Pandora visszatérése (1979), benne a kisebbségi magatartásforma jellegadó ethoszként értelmezett “sajátosság méltósága” fogalmával.
A 70-es években Balogh Edgár, Demeter János, Lőrincz László, Takáts Lajos, Tóth Sándor, a fiatalabb nemzedék soraiból Fábián Ernő, Nagy György és Várhegyi István foglalkozott a nemzetiségi lét kérdéseivel. Ki kell emelnünk Semlyén István demográfiai felméréseit, aki statisztikai adatokra támaszkodva demográfiai szempontból vizsgálta a nemzetiségi viszonyokat. Ugyanebbe a vonulatba illeszkedik a Kriterion Változó valóság címmel megjelentetett két gyűjteményes szociológiai-szociográfiai kötete (1979, 1981). 1973-tól kezdve Fazekas János a pártvezetésben betöltött tisztségeit fedezékül használva mind magyar, mind román nyelven kötetben is megkísérelte ellensúlyozni a román nacionalista történetírás és politológia kártékony szellemiségét.
Közben felerősödtek s a 80-as évek elején eluralkodtak a diktatúra etnokratikus vonásai. A hatalmi intézmények az egységes román nemzetállam eszméjétől vezéreltetvén átfogó támadást indítottak a kisebbségi népcsoportok ellen, a nemzetiségi politika újra a cenzúra homlokterébe került. A Koppándi Sándor szerkesztésében megjelent *A romániai magyar nemzetiség (1981) c. kötet, valamint a Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó Nemzetiségi oktatás Románia Szocialista Köztársaságban c. tablója volt az utolsó két munka, amely még megjelenhetett, hogy közel egy évtizedre e témakör eltűnjön a romániai írott magyar szó világából.
A közösségi megmaradás ügye mellett elkötelezett erdélyi magyar társadalomkutatók kénytelenek voltak külföldön megjelentetni munkáikat. A nemzetközi közvéleményben is nagy visszhangot váltott ki a párizsi Irodalmi Újság Lázár György álnév alatt közölt Jelentés Erdélyből (1977) c. melléklete, amit Tordai Zádor öntött végső formába, de a kulcsszerepet megírásában Tóth Sándor játszotta. Az anyagot több nyugat-európai lap is átvette. Egy New York-i dokumentumgyűjteményben helyet kaptak mindazok a tiltakozó folyamodványok, amelyeket Takáts Lajos, a Bolyai Tudományegyetem volt rektora és Király Károly, az RKP Központi Bizottságának volt tagja intézett a román pártvezetéshez. A külföldön álnév alatt megjelent írások közt szerepel Erdélyi Árpád–Tegzes András álnévvel Nagy György A romániai magyar értelmiség jelenéről — jövőjéről c. elemzése, melyet az akkor még illegális budapesti Beszélő közölt (1984/ 10). A Ceauşescu-féle önkényuralom eldurvulása miatt aggódó nemzetközi közvéleményt egyre többet foglalkoztatta a romániai helyzet. Ugyanekkor a Magyarországon végbemenő változások nyomán az ottani gondolkodás is föladta a kisebbségekbe szakadt nemzetrészek kapcsán addig tanúsított közömbösségét, s mind határozottabban szót emelt az erdélyi magyarság védelmében. Schöpflin György The Hungarians of Romania (London 1978) c. munkája mellett Illyés Elemér Erdély változása. Mítosz és valóság (München 1975) c. könyve németül és angolul is megjelent. Említést érdemelnek a Kende Péter szerkesztette párizsi Magyar Füzetek. Itt jelentek meg Bíró Péter álnéven Molnár Gusztáv bukaresti naplójegyzetei is (1978).
Magyarországon Illyés Gyula politikai felszólalása, a Válasz Herdernek és Adynak (Bp. 1977–78) jelentette a fordulatot. Egyre gazdagabb nemzetiségelméleti irodalom született. 1985-ben az Országos Széchényi Könyvtár keretein belül Magyarságkutató Csoport jött létre a határon kívül rekedt nemzetrészek helyzetének vizsgálatára. A nemzeti kérdés megoldása — világfeladat címmel a budapesti Kritika (1978/3), Nemzetiségi közélet — dunavölgyi közélet címmel a budapesti Élet és Irodalom (1979) Balogh Edgárral jelentetett meg interjút, az ÚjÍásnak egy Mikó Imrével folytatott beszélgetését közölte Szabó Zsolt. Egy fontos könyv is kikerekedett ekkor A nemzetiségek egyenjogúsításának útján (Bp. 1983) címmel, melyben Joó Rudolf folytatott “jogtörténeti beszélgetést” Demeter Jánossal.
1989 végén a diktatúra összeomlása új szakasz kezdetét jelentette. Noha Bukarest kisebbségi politikája lényegében nem módosult, mert az egységes román nemzetállam gondolatát az új román hatalmi elit sem volt hajlandó feladni, a nemzetiségi problémával kapcsolatos elméleti munka megváltozott. A közéleti talpra állás során újraindult a létkérdések elméleti megoldása. Tóth Sándornak A nemzet európai modelljéről még 1985-ben készült, de csak 1993-ban megjelent munkája az alcím szerint “Kísérlet annak tisztázására, hogy mi a nemzet szerepe az emberré válás folyamatában”. A változások Tóth Sándornak egy másik munkáját is kiszabadították a szerzői rejtőzéskényszerből: még 1987-ben ő is adott ki egy jelentést Erdélyből, s ezt Párizsban az új körülmények közt 1990 januárjában megjelentette. Munkáját, mely részletesen taglalta az egységes román nemzeti állam fikciójából kinőtt román elnyomó politika kártételeit, az emigrációba taszított jeles román műfordító, Gelu Păteanu átültetésében New Yorkban Quo vadis, Romania? címmel románul is kiadták (1990).
Ugyancsak a nemzetiségi kérdéskörbe vágó munka Gáll Ernőnek A nacionalizmus színeváltozásai c. könyve, melyhez Budapesten hiába próbált a 80-as évek derekán kiadót találni. A diktatúra bukását követően fejezeteket adott közre belőle, majd kiegészítve Nagyváradon jelent meg 1994-ben. A cenzúra felszámolása tette lehetővé Jakabffy Elemér Nemzetpolitikai írások (1993) c. Téka-kötetének megjelenését, míg szemléjéről Balázs Sándor Lugosi üzenet (Szatmárnémeti 1995) c. monográfiája is napvilágot látott.
A sajtóban a kisebbségi jogvédelem gondjai, a nemzeti egyenjogúság alkotmányos szavatolásának ügye, valamint az erdélyi magyar önigazgatási modell szükségszerűen központi helyre kerültek. Új szerzők sorakoztak fel, így Bakk Miklós, Bíró Béla, Csapó József, Egyed Péter, Kolumbán Gábor, Magyari Nándor László, Markó Béla, Salat Levente, Szilágyi N. Sándor.
Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971/5. — Mikó Imre: Az együttélő nemzetiségek jogegyenlősége. A Hét 1972/15, 16, 17. — Tonk Sándor: Értelmiségi múlt — nemzetiségtörténeti feladatok. A Hét 1977/13. — Gáll Ernő: Mikó Imre — a “nemzetiségi jogász”. Előszó Mikó Imre Változatok egy témára c. kötetéhez, 1981; uő: Tanulmányok a nemzetről. A Hét 1983/16; 1984/17; uő: Az “erdélyi gondolat” viszontagságai. Helikon 1992/16; 17. — Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk Évkönyv 1981. 42–49. — Benkő Samu: Korszerű hagyományápolás és nemzetiség. Utunk 1982/2. — Demeter János: A nemzetiségi jog problémái. A Hét 1990/3. — Fábián Ernő: Nemzetiség és egyetemesség. Korunk 1980/5; 7–8; uő: Nemzet, nemzetiség, érték. Korunk 1981/7–8; uő: Haza és nemzetiség. A Hét 1990/50; uő: A kisebbségi lét értelme. A Hét 1991/15; uő: Az európai modellről. A Hét 1993/44. — Horváth Andor: Demokrácia és nemzeti kisebbség Romániában. Tények, trendek, perspektívák. A Hét 1991/45, 46, 47. — Manolescu, Nicolae: A nemzetiségi kérdés. A Hét 1991/9. — Varga Attila: A román nemzetiségpolitika főbb irányvonalai a hatalmi szférában. A Hét 1992/30. — Végel László: Melankolikus töprengések a kisebbségmítoszokról. A Hét 1992/8. — Bakk Miklós: Nemzeti és regionális a politikai gondolkodásban. A Hét 1993/33. — Egyed Péter: Szabadelvűség és nemzeti elkötelezettség. A Hét 1994/29. — Fischer-Galati, Stephen: A nemzeti kisebbségek problémája Romániában. Állandóság vagy változás? Korunk 1994/12.
(N. Gy.)
nemzetiségi színházi kollokvium — a romániai magyar, német és jiddis nyelvű hivatásos együtteseknek az eredeti terv szerint kétévenként sorra kerülő sepsiszentgyörgyi seregszemléje. Az ország területi-közigazgatási átszervezését, a tartományok — köztük a Magyar Autonóm Tartomány — megszüntetését és a sok vitára alkalmat adó megyésítést követően a hatalom is szükségét érezte valamiféle engesztelő gesztusnak, ennek jegyében született meg 1978-ban az I. kollokvium. A hat magyar színházon, ill. tagozaton és a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán kívül a nagyszebeni és a temesvári német színház, valamint a bukaresti Zsidó Színház vett részt a rendezvénysorozat megkezdésén. Utóbb egy-két félhivatásos népszínházi együttest is meghívtak, s a bukaresti élvonalbeli román társulatok egyike-másika is megtisztelte részvételével a találkozót.
Román, magyar, német és zsidó írókból, színházi szakemberekből, kritikusokból összeállított versenybizottság osztotta ki — többnyire gondosan egyensúlyozva — a legjobb előadást, a legjobb rendezést, díszletet és jelmezt, a legjobb férfi- és női alakítást, a legjobb epizódszerepet jutalmazó díjakat. A bizottság elnöke rendszerint magyar író volt, az I. kollokviumon Huszár Sándor, A Hét főszerkesztője, az 1980-as II. kollokviumon Domokos Géza, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója.
A további rendezvények sora megszakadt, részben anyagi nehézségekre való hivatkozással, egy időn túl pedig mindenfajta hivatkozás nélkül. Csak 1992-ben került sor a III. nemzetiségi színháztalálkozóra, immár nemcsak romániai, hanem csehszlovákiai, kárpátukrajnai és jugoszláviai magyar és más nemzetiségű társulatok részvételével. Az előadások a modern drámairodalom és színjátszás szélesebb skáláját mutatták fel. A bírálóbizottság, melynek elnöke Kántor Lajos, a Korunk főszerkesztője volt, szintén kiegészült magyarországi kritikusokkal, színházi szakemberekkel, s a díjak is jelentősen növekedtek a magyarországi és a világ különböző tájain élő támogatóknak köszönhetően. Felvetődött a kollokvium jellegének, célkitűzéseinek közelebbi meghatározása, a sajátos feladatok pontosabb megfogalmazása, figyelembe véve, hogy a magyarországi Kisvárdán hasonló rendezvénysorozat indult, a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja évről évre.
Az 1994-re tervezett IV. kollokvium megrendezésére adminisztratív nehézségek miatt már nem került sor.
(P. Á.)
nemzetiségtudományi irodalom — *nemzetiségi kérdés irodalma
Nemzetközi Shakespeare Alapítvány és Shakespeare Ház — Nagy Attila sepsiszentgyörgyi mérnök, műkedvelő-színjátszás szervező és önművelő Shakespeare-kutató által 1992-ben alapított művelődési-tudományos létesítmény, amely a városhoz közeli Árkoson működik. Elnöke Nagy Attila; titkára az alapítás idején Máthé Magda, a dokumentációs osztály vezetője Niculina Ţintea volt. Célkitűzései közé tartozik a Shakespeare-kutatás és a műve iránti érdeklődés felkeltése Erdélyben, az angol nyelvtudás elmélyítése, kapcsolattartás a világ más Shakespeare-kutató műhelyeivel. E célból székhelyén, az árkosi kastélyban szakkönyvtárat alakított ki, konferenciákat szervez, előadásokat rendez és támogat. Az első nemzetközi konferenciát 1992. május 22–23-án rendezte meg, 14 ország Shakespeare-kutatóinak részvételével; ezt követték újabb rendezvények 1993. május 21–23-án, november 20–22-én, majd 1995. február 18-án, amelyeken előadók szerepeltek Angliából, az Egyesült Államokból, Magyarországról, Lengyelországból, Bulgáriából; hazai szinten pedig Bukarestből, Kolozsvárról, Nagyszebenből. Azóta az ilyen rendezvényekre általában kétévente kerül sor, de a ~ folyamatos kapcsolatot tart többek között a Magyar Shakespeare Társasággal. Rendezvényein előadások hangzanak el Shakespeare műveiről, értelmezések, elemzések egyes drámákról, szerepekről, a Shakespeare-művek korabeli visszhangjáról, nagy klasszikusok (Arany János, Eminescu) művéhez való viszonyáról.
A ~ elnöke Shakespeare — ezerszer címmel hatalmas Shakespeare-breviáriumot állított össze azok számára, akik részletekbe menően vagy átfogóan kívánják megismerni a nagy angol drámaíró művét, egyetemes fogadtatásának adatait. A maga nemében egyedülálló könyv évek óta kiadásra készen áll.
Flóra Gábor: Angol ház Árkoson. Romániai Magyar Szó 1992. máj. 22–23. — Ferencz Csaba: Shakespeare-ház Árkoson. Háromszék 1992. máj. 22. — Kacsir Mária: Shakespeare háza Árkoson. A Hét 1992/39. — Augustin Frăţilă: “Bibliile noastre sunt: Biblia, Homer, Shakespeare”. Contemporanul 1993. jún. 23. — Tóth Erzsébet: Lesz-e Globe-színház Sepsiszentgyörgyön? Magyar Nemzet 1995. febr. 20.
(D. Gy.)
Nép, A — *Réthy Imre
Népakarat — 1. Az *Erdélyi Munkás címváltozata 1921. júl. 24.– okt. 13. között. Felelős szerkesztője ebben az időszakban id. Jordáky Lajos, alcíme “A Szociáldemokrata Párt magyar nyelvű hetilapja”.
2. Az 1933-ban szervezkedő Országos Magyarpárti Ellenzék (OMPE) lapja, melyet elindulása után hamarosan betiltott baloldalisága miatt a kormányzat. A szervezkedő ellenzék *Magyar Dolgozók Szövetsége (MADOSZ) néven önállósult, s a betiltott lap helyébe *Székelyföldi Néplap című új lapot indított Marosvásárhelyen.
3. Nagyváradon szerkesztett szociáldemokrata napilap. Asztalos Sándor főszerkesztővel az élén 1945-ben indult s a szociáldemokrata és kommunista párt egyesüléséig (1948) jelent meg. Napi híreken és kommentárokon, elméleti cikkeken kívül szórványosan irodalmi anyaga is volt. Utolsó évfolyamában a lap negyedik oldalát Nagyszalontai Népakarat címmel Nagyszalontán Szemes Gyula szerkesztette.
Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 207–08.
(K. P.)
Népbírák Könyvtára az Állami Könyvkiadó gondozásában megjelent sorozat. Kötetei: 1. A népbíró jogai és kötelességei (Kv. 1948); 2. A népbíró kézikönyve (Kv. 1948); 3. Büntetőjog és bűnvádi eljárás (Kv. 1949). Mindhármat Kiss Géza fordította románból.
(Cs. B.)
népegészségügyi irodalom — az *egészségügyi irodalom kereténél tágabb, mai értelmű megfogalmazásában a közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi irodalom összessége. Nemcsak a népbetegségekkel foglalkozik, hanem a betegségek megelőzésével és az egészség megőrzésével is, kutatómunkára, felmérésekre alapozott szakdolgozatok és kiadványok, valamint egészségvédelmi ismereteket nyújtó és ezzel kapcsolatosan helyes magatartásra nevelő röplapok, füzetek, könyvek formájában.
Már 1919 és 1945 között egyre gyakrabban jelentek meg az erdélyi magyar sajtóban, orvosi folyóiratokban és önálló kiadványokként a népegészségügy kérdéseire válaszoló cikkek, melyek főleg a népbetegségekkel és az ellenük való küzdelemmel foglalkoztak. Ilyenek kerültek ki Schönberger Mór (1920), Goldberger Ede (1922), Szelle Károly (1925), Sándor János (1928), Halász József (1929), Márkos György (1930, 1931, 1933), Tankóczy Gyula (1934), Schmidt Béla (1940) tollából. Jelennek meg olyan kiadványok is, amelyek már átfogóan tárgyalják a népegészségügyet. Ilyen Jancsó Béla Egészségügyi tanácsadó az erdélyi magyar nép számára (Kv. 1934), Csíky János A falu egészségvédelme (Kv. 1936), Nagy András A népegészségvédelem (Kv. 1936), Parádi Ferenc Szolnok-Doboka vármegye közegészségügyének története (Kv. 1944) c. munkája.
Már ebben az időszakban feltűnik a szervezett, intézményesített törekvés a romániai magyar kisebbség népegészségügyi problémáinak feltárására és megoldására. Példa erre Brassóban az ÁGISZ egészségügyi sorozata Kacsó László és Jancsó Béla (1935), Bakk Elek (1936), Herskovits János (1936), Bódis Gáspár (1937) köteteivel. Hasonló szándékúak a Hitel c. szociálpolitikai folyóiratban rendszeresen megjelenő népegészségügyi tanulmányok, mint amilyen Parádi Kálmántól A néptáplálkozás (1936/2), Heinrich Mihálytól A nép táplálkozása kalóriaértékekben (1937/2), Nagy Andrástól Egészségpolitikai vázlat (1938/1) és Népegészségügy (1938/4), Manyák Ernőtől Adatok Ditró népegészségügyéhez (1939/1), Csíky Jánostól Adatok a gyergyói táplálkozáshoz (1939/4) és Tonk Emiltől a Csecsemőhalandóság Erdélyben (1940–41/2).
Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség szintén tett erőfeszítéseket a szervezett egészségvédelmi munka megvalósításáért. Ezt szolgálta az általa kiadott Falu-füzetek 3. száma: A csecsemő gondozása (Kv. 1939).
A füzetet Nagy András állította össze: ő maga három fejezetet írt, a továbbiak szerzői Csíky János, Küttel Lajos, Búzás Márton, Schmidt Béla, Fráter Géza, Szabó Jenő és Venczel József.
A két világháború közötti időszakban a népegészségügy tárgykörét leghosszabb ideig a *Magyar Népegészségügyi Szemle szolgálta.
1945 után nagy számmal jelentek meg nevelő célzatú egészségvédelmi kiadványok, a Genersich Emlékkönyv (Bp.–Mv. 1994) több száznak a jegyzékét közli. Jelentős szerepe volt ezek kiadásában az *egészségügyi irodalom címszóban már említett intézményeken kívül a Marosvásárhelyi Közegészségügyi Intézetnek is (1949–59). Csaknem kizárólag népegészségügyi szakcikkek sorakoztak a Román Népköztársaság Orvostudományi Társasága Magyar Autonóm Tartományi Fiókjának járványtani, mikrobiológiai, vírustani, parazitológiai és egészségpedagógiai folyóiratában, amely *Tájékoztató c. alatt 1956-ban két, 1957-ben négy számmal jelent meg. A leggyakrabban tárgyalt témakörök: a tífusz (Boér László, Eisikovits Károly, Lőrincz Pál, Vajda István), a gyermekbénulás (Kelemen László, Székely Pál, Kövendi Erzsébet), a leptospirózis (Papp Károly), a betegellátás (Kolumbán Mózes), az ivóvízellátás (Tőkés Béla, Tassaly János), a szervezet ellenállóképessége (Szentkirályi Éva, Hadnagy Csaba) és az egészségügyi szervezés (Bódis Sándor).
A ~ba sorolható számos szakközlemény, amely az OGYI tudományos ülésszakainak anyagát tartalmazó kötetekben (Mv. 1955, 1957), az Orvosi Szemlében, az EME által újra megindított Orvostudományi Értesítőben, valamint az Infomed c. folyóiratban (Székelyudvarhely 1991–92) jelent meg.
A főleg 1970 és 1990 között kiadott népegészségügyi ismeretterjesztő könyvek közül megemlítendő még néhány olyan, mely az *egészségügyi irodalom címszó alatt nem szerepelt. Feszt Tibor Kerekes Medárddal az érelmeszesedésről (1976; Kv. 1983), Rácz Gábor a népgyógyászat értékeiről (Korunk Évkönyv 1979. 151–57), Fodor Ferenc Mártha-Papp Ilonával és Fugulyán Gergellyel szemészeti kérdésekről (Kv. 1983, 1989), Pap Zoltán és Löwi Károly az anya- és csecsemővédelemről (Kv. 1983, 1990), Szilágyi István és Ander Zoltán általános orvosi ismeretekről (1983, Kv. 1990), Matekovits György és Bocskay István a fogszuvasodásról, a fogágy betegségéről (Tv. 1977, Kv. 1986), László János pedig Péter Mihállyal a kórokozó mikroorganizmusokról (Kv. 1988) írt.
Péter Mihály: A romániai magyar nyelvű orvosi ismeretterjesztő irodalom az első világháború végétől napjainkig. Közli Genersich Emlékkönyv. Bp.–Mv. 1994. 119–23; 169–89.
(P. M.)
népfőiskola — *Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság
Népi Alkotások Háza — az 1968-as közigazgatási átszervezés után létrehozott megyei Művelődési Bizottságok mellett működő művelődési intézmények hálózata. Tanfolyamok, helyi rendezvények mellett (amelyeket különböző címek alatt jegyzett) 1968-tól a 80-as évekig alkalmilag számos, különösen helyi vonatkozású könyv kiadására is vállalkozott: főleg a *néprajzi irodalom helyi ápolására és megörökítésére törekedett. Így a Hargita Megyei Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Irányító Központja gondozásában jelent meg Csíkszeredában Kovács Dénes Gyimesi csángó írott tojások (1969), Molnár István Sóvidéki keresztszemesek (1971), Horváth Csaba Gyimesi csángó bundák (1972) c. könyve, s Antal Miklós munkája, A táncoktatás kézikönyve (1973); ez utóbbi nemcsak Csíkszeredában, de sepsiszentgyörgyi kiadásban is. Ide sorolható Salló István és Kardalus János kétnyelvű munkája, a Kapuk és kerítések Hargita megyében (1977), valamint Szabó Botár Erzsébet és Gagyi Erzsébet Lövétei szőttesek (1977) c. varrottasalbuma.
A Népi Alkotások Háza gondozásában jelent meg Aradon Apácai Bölöni Sándor és Gulácsi Zoltán pécskai tanárok Búza, búza, de szép tábla búza (1978) c. népballada- és dalgyűjteménye Mózer István szerkesztésében. Ugyancsak itt látott napvilágot a Tóth Árpád Irodalmi Kör Önarckép c. antológiája (Arad 1982) Kenyeres Pál, Ujj János és Znorovszky Attila összeállításában. Mindkét regionális kiadvány grafikai szerkesztője és illusztrátora Alaszu Pál képzőművész.
A marosvásárhelyi Népi Alkotások Házának köszönhető Bede Olga több gyermekszínjátékának és bábjátékának az ifjúság népi kötődését erősítő kiadása is.
Fodor Sándor: “Vidéki” kiadványok? Utunk 1971/48.
(B. E.)
Népi Egység — a Romániai Magyar Népi Szövetség napilapja, 1944. okt. 22-től 1948. márc. 1-ig jelent meg, előbb Brassóban, majd 1946 szeptemberétől kezdve Sepsiszentgyörgyön. Indulásától 1947. febr. 5-ig felelős szerkesztője Kurkó Gyárfás, az MNSZ országos elnöke. Noha az első 18 lapszámon Szemlér Ferenc főmunkatársként szerepelt, valójában egész brassói időszakában ő a lap tényleges főszerkesztője. A Sepsiszentgyörgyre való átköltöztetéskor a felelős szerkesztő Szabédi László lett, a Székely Nemzeti Múzeum akkori igazgatóőre s a Székely Mikó Kollégium tanára. Amikor ő 1947 őszén Kolozsvárra, a Bolyai Tudományegyetemre távozott, munkakörét a lap megszűnéséig Paál János vette át, akinek nevét azonban nem tüntették fel.
Brassói indulásakor a lap újra tömörítette az 1940 őszén betiltott Brassói Lapok több munkatársát, így Halász Sándort, Karács Andort, Kőműves Gézát. Munkatárs lett Szász István, Tiboldi Béla, Fekete Nagy Mihály, majd Holló Ernő, Babuczay György, Bujdosó Gyula. E lap hasábjain indult Beke György, Csíky József — mindketten középiskolás diákként —, továbbá a Budapestről Brassóba költöző Sipos Bella, aki újságírói munkája mellett összegyűjtötte a barcasági csángó folklórt, főleg a népmeséket.
Megjelenésétől kezdve a ~ a Székelyföld újságjának tekintette magát, ezt hangsúlyozta a szerkesztőség Sepsiszentgyörgyre költöztetésével is, noha Brassó és a Barcaság társadalmi, gazdasági és kulturális életéről továbbra is tájékoztatott, s vállalta a bukaresti magyarság újjászerveződő életének tükrözését is (főleg Vida Zoltán írásain át).
A Magyar Népi Szövetség politikai irányvonalát követve hasábjain mindvégig napirenden tartotta az erdélyi magyarság jogegyenlőségéért vívott küzdelmet, az anyanyelvű iskolák helyzetét, a magyar egyetem, a középiskolák, színházak, gazdasági és művelődési-társadalmi intézmények tevékenységét. Erőteljesen felkarolta a Székelyföld iparosításáért indított — lényegében kudarcba fulladt — mozgalmat. Az erdélyi magyarság sorskérdéseire keresték a választ publicisztikai írásaikban Balogh Edgár, Bányai László, Csákány Béla, Fekete Nagy Mihály, Halász Gyula, Sütő András és mások.
Az akkori magyar sajtóban rendhagyónak számító “irodalmi vezércikkek” jelentek meg Petőfiről, Adyról, az első brassói magyar könyvnapokról (1945 nyarán), a magyar irodalmi hagyaték megőrzésének fontosságáról és hasznosításáról, a magyar–román kölcsönös irodalmi fordítások időszerű gondjairól. Ezeket a vezércikkeket főleg Szemlér Ferenc írta, saját nevén vagy Erőss Bálint álnéven.
Noha nagy általánosságban a Magyar Népi Szövetség lapjaiban a publicisztika egyazon hangütésű volt, néha éles különbség is mutatkozik közöttük, ami a nemzetiségi anyaszervezeten belüli ellentéteket tükrözi. Így Kurkó Gyárfás országos elnök nem egy beszéde, vezércikke erőteljesen hangsúlyozza a magyar érdekek védelmét, és nyíltan támadja a rejtekező, de az államigazgatásban, a társadalmi életben jelen lévő román nacionalista törekvéseket. Beszédes példája ennek az 1946. április 4-én, Megalkuvással nem győzhet a demokrácia címmel megjelent vezércikke, amelyben név szerint vonja felelősségre a Román Kommunista Párt egyik legfőbb vezetőjét, Lucreţiu Pătrăşcanu igazságügyminisztert, amiért intézkedéseiben megalázó és megrövidítő különbséget tesz románok és magyarok között a háborús károk felszámolása kapcsán.
Mikor 1947 májusában Luka László, vagyis Vasile Luca román pártvezető az Igazságban meghirdeti a harcot az “elvtelen magyar egység” ellen és ennek nyomán Kurkó Gyárfás, ellenkezése jeléül, kimarad a Magyar Népi Szövetség irányításából, majd az év őszén le is váltják, az egész MNSZ-sajtóban egyetlen éles tiltakozás hangzik el a magyarság ellen irányuló politikai kampány miatt, Szabédi László vezércikke (Népi és demokratikus magyar egység a ~ 1947. máj. 31-i számában).
A lap gazdag szépirodalmi anyaggal jelentkezett. Helyet adott az irodalmi-művészeti kritikának, irodalmi vitáknak is, így például a népi irodalom korszerű értelmezésének. Szemlér Ferenc szerkesztői gyakorlatában igyekezett felülemelkedni az urbánus–népi ellentéteken, közölte mindkét irányzat képviselőinek írásait. Gyakran idézte meg a lap a klasszikus magyar költészet alkotásait, közölte román költők (Arghezi, Bacovia) verseit, a kortárs magyar költők közül Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Méliusz József, Horváth Imre, Kiss Jenő, Horváth István s természetesen a laphoz tartozó Szabédi László, Holló Ernő verseit. Felújította Zajzoni Rab István örökségét. Nagy István írásait ez a napilap közvetítette a székely olvasóknak. Egy időben Dalol a nép címmel rovat nyílt a népi — munkás és paraszt — verselők számára, s emlékezetes Szemlér Ferenc esszésorozata személyes kapcsolatairól Illyés Gyulával, Sárközi Györggyel, Radnóti Miklóssal.
Szerkesztési elv és gond volt a szép, tiszta magyar nyelvezet, az idegenszerűségek kerülése. Ma már irodalomtörténeti forrásértékűek interjú-anyagai olyan írókkal, költőkkel, mint Illyés Gyula, Darvas József, Tompa László, Nagy István, Veres Péter, Asztalos István, Benedek Marcell, Kacsó Sándor, Molter Károly, Gaál Gábor, Keresztury Dezső, Háy Gyula, Zilahy Lajos, a románok közül N. D. Cocea, Victor Eftimiu. Az 1946. febr. 10-i szám egy szemtanút idéz Szabó Dezső utolsó napjairól, név szerint Manyák Andrást, aki együtt vészelte át az ostromot Szabó Dezsővel a Rákóczi téren, s aki elmondta, hogy az író gazdag könyvtárát iskolájának, a kolozsvári Református Kollégiumnak szándékozott örökül hagyni (Bujdosó Gyula: A fertelmes német halál ellen). Ugyanebben a lapszámban jelenik meg Szabó Dezsőnek a légoltalmi pincében írt, alighanem utolsó írása: Péter és a légnyomás.
Beke György 1980-ban elkészítette a lap monográfiáját Balogh Edgár bevezetőjével, de a nyomdakész munka az élesedő diktatúra körülményei között kéziratban maradt, csupán részletek jelentek meg belőle különböző lapokban és folyóiratokban.
Tiboldi Béla: Hogyan született meg a Népi Egység? Népi Egység 1945. okt. 21. — Szemlér Ferenc: Dalol a nép. Ifjúmunkás 1960. jún. 16.; uő: Százlátó üveg. 1977. 50. — Beke György: Mint nyitott családi levéltár... Brassói Lapok 1980. jún. 7.; uő: Tatrangi Dávid nyomdokain. Hargita Kalendárium 1981. 43–49; Szemlér Ferenc azonnali utókora. Művelődés 1981/4; Nemzetiségi közírás a Népi Egységben. Igazság 1981. ápr. 12.; A Népi Egység válogatott bibliográfiája. NyIrK 1981/2; Nemzetiségi létfeltételek építése Erdélyben 1944 és 1948 között. Forrás, Kecskemét 1982/8; Közélet, közírás, szépirodalom. NyIrK 1983/2. — Sipos András: Sajtótörténeti mementó. Brassói Lapok 1983. márc. 4. — Kántor Lajos: Itt valami más van. Erdélyi krónika 1911–1959. Bp. 1992. 247.
(B. Gy.)
népi élettörténet — az antropológiai és néprajzi vizsgálatokban az 1920-as években felfedezett műfaj. A figyelmet a lengyel Thomas és Znaniecki által 1918–1920 között Bostonban közzétett ötkötetes munka terelte rá. Kutatása kettős célt követ. A kutatási módszerként alkalmazott, kérdőívvel irányított élettörténet forrásanyagot biztosít az egyéni életpályák alakulása, a mikroközösségek világában létrejött szerveződések vizsgálatához. Az irányítás nélkül, egyéni elképzelés alapján megkomponált *önéletrajzot, önéletírást a folklorisztika folklórműfajként vizsgálja.
A szakirodalom genetikai kapcsolatot lát a 18. századi irodalmi memoár és a paraszti önéletírás között. “A XIX. századi memoár műfajának késői folytatói; s irodalmi színvonalban és alkotásmódban a több évtizeddel korábbi gyakorlatot követik, sajátosan paraszti témákhoz és ízléshez idomulva” (Gyenis Vilmos). Valószínűbb azonban a gyakorlati célt szolgáló, vázlatosabb feljegyzések, gazdasági naplók és a népi élettörténet kapcsolata. A népi élettörténet létrejötte összefügg az írásbeliségnek a paraszti kultúrában való 18–19. századi megjelenésével, valamint a hagyományos témákat variáló folklórműfajok (népmese, monda, ballada) 20. századi marginalizálódásával, a nagy tömegek életformáját és élményvilágát átstrukturáló gazdasági és történelmi események hatásával.
Az önéletírás indítékai között említhető az idegenek érdeklődése, a példaadás, a tanítás szándéka, a panasz, az írás gyönyörűsége, az elsorvadt emberi kapcsolatok miatt csak írásban levezethető beszélési kényszer. “Míg a férfiak írásaiban a katonaság vagy a háború eseményei állnak a középpontban (erről az időről bámulatos pontossággal és aprólékosságról szólnak), a nőknél az érzelmi életen: férjhezmenésen, szerelmi csalódáson s a házassággal és gyermekszüléssel járó gondokon, gyötrelmeken van a hangsúly. Többet és szívesebben írnak a régi népszokásokról, hiedelmekről, viselkedésről, mint a férfiak. Mindkét nembeliek aprólékosan számolnak be arról, mikor, mit dolgoztak s hogyan” (Küllős Imola).
A népi élettörténetnek sajátos dokumentumértéke van. “A közvetlen emberi érintkezés rossz momentumait, a kiszolgáltatottság, baj, bántás és butaság olyan formáit világítják át, melyek a legbizalmasabb és legmélyebb emberi kapcsolatok világában leginkább rejtve vannak és maradnak” (Salamon Anikó). Valójában azonban a népi élettörténet alkotás, amelyben a valóság és fikció sajátosan keveredik. Ezért szükséges az életpálya- és az élettörténet különválasztása. Az életpálya sajátos történelmi-gazdasági-társadalmi körülmények között az egyéni eszmények, választások és lehetőségek alapján megtett életút leírása, a történet ennek szimbolikus megjelenítése. A kettő közötti elhajlás az események kiválasztásában, kronológiai és oksági átrendezésében, értelmezésében, tendenciózus hangsúlyozásában mutatható ki.
A hagyományos folklórhoz viszonyítva a népi élettörténet műfaji sajátosságának tekinthető a személyes jelleg, a szerzőség, az írásbeliség, az alkotás és befogadás mozzanatának és színhelyének eltávolodása. A szerző más térben és időben élő személyként szólít meg, üzenetét az írott szöveg kimerevíti. A szerző nem ismeri közönségét, a mű elszakad az alkotófolyamattól, és hordozza alkotója nevét, rögzített, definit jellegű. Olyan tényezők ezek, amelyek a műfajt a hivatásos irodalom felé tolják. Az irodalomba azonban nem olvad be. A szerző műveltségét és ízlését többnyire a folklór alakította ki; a műalkotás tudatos tartalmi-formai megszerkesztésével szemben az élettörténetre egyfajta szinkretizmus, lazaság jellemző; az élettörténet a népi epika szemlélete, szövegszerkesztési szabályai szerint jött létre.
A műfaj egy bizonyos ízlés, életforma, értékrend, mentalitás meglétéről tanúskodik; az “alulnézet perspektívájából” egykor, egy életforma szubjektív interpretációját készíti el; az életpálya eseményeit megválogatva, rendszerezve, esztétikai élményt nyújtó “világot” teremt, az önkifejezés, a beszélés nyelvi, stilisztikai, formai kellékeket alkalmazva egy egyén megkonstruált identitását mutatja fel.
A romániai magyar könyvkiadásban a sort Tamási Gáspár nyitotta Vadon nőtt gyöngyvirág című kötetével (1971), követte ezt Győri Klára a Kiszáradt az én örömem zöld fája (1975), Kocsis Rózsi a Megszépült szegénység (1988) című vallomása. A Salamon Anikó által szerkesztettÍy teltek hónapok, évek (1979) öt szerző vallomását tartalmazza. A Művelődés folytatásokban közölte Csibi Istvánné Pontot, vesszőt nem ismerek, de a szó mind igaz című vallomását, Horváth Arany gondozásában. A Pillich László — Vetési László szerkesztésében megjelent Leírtam életem... (1987) tizenkét naplót tartalmaz. Albert Ernő 1995-ben jelentette meg egy gyimesi csángó család magnóval rögzített élettörténetét Rigó és madár címmel.
A népi élettörténethez szétválaszthatatlanul kapcsolódik a *napló, a feljegyzés, az élménytörténet, igaztörténet műfaja.
Gyenis Vilmos: Emlékirat és parasztkrónika. ItK 1965. — Hoppál Mihály — Küllős Imola: Parasztönéletrajzok — paraszti írásbeliség. Ethnographia LXXXIII (1972). 284–292. — Küllős Imola: Igaztörténet, élettörténet, önéletrajz. Magyar néprajz V. Népköltészet. Bp. 1988. 251–266. — Nagy Olga: Pályakép fénnyel és árnyékkal. Egy néprajzos emlékei. Székelyudvarhely 1995. 120–150.
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népi gyógyászat — a népi tapasztalaton, természetismereten, vallásosságon, mágián alapuló ismeretrendszer és gyakorlat. Területei a népi tünettan, kóroktan, fiziológia és anatómia. A magyar népi kóroktan történeti rétegei egybeesnek a világon ismert nagy gyógyászati áramlatokkal. A honfoglalás előtti gyógyászat alapelve a pneumatan, amely szerint a szervezetet a benne keringő pneuma (levegő) tartja életben. A betegségeket a szervezetbe kerülő rossz levegő okozza. A 10–17. század közötti orvoslási irányzat a humorális patológia (népi hippokratizmus), amely az egészséget a szervezet nedveinek egyensúlya, a betegséget pedig a nedvek egyensúlyának megbomlása alapján értelmezi. A ~nak a 18. századtól számítható harmadik nagy korszaka a szomatikus, materiális patológia, amely a betegséget a szervezetnek külső kórokozó hatására történő anyagi elváltozásaként értelmezi (Oláh Andor, 1989).
Az erdélyi ~ történeti adatai természet- és orvostudományi munkákban és kéziratos füzetekben maradtak fenn. Melius Juhász Péter 1578-ban Kolozsvárt megjelent Herbáriuma mintegy 300 betegségnevet, 1500 javallatot őrzött meg. A fejedelmi udvar orvosa, Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisa (Kolozsvár 1690) a kor tudós gyógymódjai mellett számtalan “parasztorvosságot” ír le. A házi patika titkait népszerűsíti Juhász Máté Házi különös orvosságok (Kolozsvár 1768) című munkája is. Kéziratos feljegyzések, levéltári iratok gyógyászati vonatkozásait több közlemény elemzi (Szabó T. Attila, 1939, 1945, Varjas Béla, 1943, Faragó József, 1947, Kiss András, 1980, Halászné Zelnik Katalin, 1992, Olosz Katalin, 1995).
A ~ monografikus megközelítése Vajkai Aurél Népi orvoslás a Borsavölgyében (Kv. 1943) című munkájában található meg. A bemutatás a következő szempontokat érvényesíti: A. I. A beteg ember. II. A betegség oka. III. Gyógymódok. B. Betegségek és gyógyításuk. C. Állatorvoslás. A kalotaszegi gyógymódok rendszerét közli Vasas Samu Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés (1985) című könyve. 
A Szabó Attila és Péntek János által végzett és irányított etnobotanikai kutatás a ~ növényismereten alapuló eljárásait tárta fel (Szabó — Péntek 1976, Péntek — Szabó 1985). Több szerző a hivatalos orvostudomány felől közelít a népi gyógyászathoz (összefoglalása a Korunk Füzetek sorozatban megjelent Korszerű gyógynövényhasználat. Kv. 1982). Egy-egy vidék, település népgyógyászati adatait közli Horváth 1971, Kakas 1973, Kóczián — Pintér — Szabó 1975, Kovács 1976, Kóczián — Szabó I. — Szabó L. 1977, Kós 1979, Miklóssy 1980, Halászné Zelnik 1981, Keszeg 1981, Gub 1994.
A kolozsvári BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén két figyelemre méltó szakdolgozat készült a ~ témaköréből (Kosz Zsófia 1996, Komáromi Tünde 1996 és 1997).
Szabó T. Attila: XVI. századi orvosszer mirigy ellen. Magyar Nyelv XXXV (1939). — Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv. Kv. 1943. — Faragó József: A hólyagos himlő népi gyógyítása Erdélyben a múlt században. Ethn. LVIII (1947). — Horváth István: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Kv. 1971. — Kakas Zoltán: A “nagyerejű fű” a felső-háromszéki néphitben. Folklór Archívum 1. (1973) 91–97. — Kóczián G.–Pintér I.–Szabó L. Gy.: Adatok a gyimesi csángók népi gyógyászatához. Gyógyszerészet 19. (1975). — Kovács Soma: Kalotaszegi népi gyógymódok. Folklór Archívum 5. (1976) 93–113. — Szabó Attila–Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai mutató. Buk. 1976. — Kóczián G.–Szabó I.–Szabó L.: Kalotaszegi népgyógyászati adatok. Gyógyszerészet 21 (1977). — Kós Károly: A bivaly betegségei és gyógyítása. In: Uő: Eszköz, munka, néphagyomány. 1979. 258–264. — Rácz Gábor: Népgyógyászati értékeink. Korunk Évkönyv 1979. 154–157. — Spielmann József: Bizonyosságok és kérdőjelek népgyógyászatunk kutatásában. Korunk Évkönyv 1979. 158–166. — Kiss András: Tudósítás 1803-ból a váltott gyermek elégetéséről. Utunk Évkönyv 1980. Kv. 48–61. — Miklóssy V. Vilmos: Csíki népi sebtapaszok. Népismereti Dolgozatok 1980. 60–63. — Halászné Zelnik Katalin: Adatok a moldvai magyarok gyógynövény-használatához. Gyógyszerészet 25 (1981); uő: Gelencei orvosló könyvecske. Kézirat a 18. századból. Lakitelek 1992. — Keszeg Vilmos: A mezőségi Detrehem-telep népi gyógyászata. Népismereti Dolgozatok 1981. 97–117. — Péntek János — Szabó Attila: Ember- és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. 1985. — Oláh Andor: “Új hold, új király!” A magyar népi orvoslás életrajza. Bp. 1986. — András István: Népi gyógyászat és bioterápia. Korunk Évkönyv 1988. 227–230. — Gub Jenő: Növényekkel kapcsolatos hiedelmek és babonák a Sóvidéken. Néprajzi Látóhatár III(1994). 3–4. 193–198. — Olosz Katalin: “Külömbféle nyavallyák orvoslására szolgáló falusi patika.” KJNT Évkönyve 3. Kv. 1995. 42–50.
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népi hiedelem — a világról szerzett tudás ellenőrizhetetlen, igazolatlan része, s mint ilyen, a *folklór egyik területe. A kultúra elvont világképéhez kapcsolódva gyakorlati, világértelmező és normatív szerepet tölt be. Hamis tudattá a kor hivatalos tudományossága minősíti át. A hiedelem és a tudás közötti határ koronként, társadalmanként, olykor egyénenként más- és máshol húzódik. A hiedelem egyaránt lehet a tudomány által még nem igazolt vagy már elvetett állítás. A ~ minden kor tudatának része; részben öröklődik, részben pedig — a világgal való szakadatlan kontaktus során — termelődik.
A ~ elemei a világkép körül rendszerbe szerveződnek. Területei a mitikus lényekre vonatkozó képzetek, meggyőződések (népi mitológia, alsó mitológia), és a személytelen varázserőt aktivizáló gyakorlati eljárások (mágia). A valóságban a két terület szétválaszthatatlanul összekapcsolódik, s együtt hálózzák be a kozmikus, a természeti és társadalmi környezetre, az ünnep- és hétköznapi életre vonatkozó ismereteket, és ebből kifolyólag a rájuk irányuló cselekvéseket.
A magyar ~kutatásnak elkülöníthető néhány irányvonala. Ipolyi Arnold Magyar Mythologia (1854) című monumentális munkája a kultúra nemzeti gyökereit kutató romantikus iskola (a Grimm testvérek) szemléletében fogant. A szintézis koncepciója alapjában véve elhibázott volt, adatai azonban a ~ kutatásában máig hivatkozott tények. Ipolyi nyomdokain indultak el olyan későbbi kutatók, mint Kálmány Lajos és Katona Lajos. Ezt az eredetkutatást folytatva jelentette ki Róheim Géza: “Egyáltalában nem túlzás, ha röviden azt mondjuk: a magyar néphit szláv néphit.” A másik úton, a keleti kapcsolatokat kereső Jankó János és Reguly Antal nyomdokain Diószegi Vilmos haladt, és azonosította a magyar hiedelemrendszerben a “pogány magyarok hitvilágának” maradványait: a világfa- és lélekképzetet, a táltos- és garabonciáshiedelmeket. A harmadik út Ipolyi kutatásaitól a néphit, a rítusok vizsgálatán át vezet napjainkig. A teljesség igénye nélkül említjük a Frazer-követő Marót Károly, a varázscselekvéseket vizsgáló Szendrey Zsigmond és Ákos, a mese- és hiedelemkutató Solymossy Sándor, a mese világképét rekonstruáló Berze Nagy János, a regöséneket vizsgáló Sebestyén Gyula, az agrárrítusokat vizsgáló Gunda Béla, továbbá a folklórműfajok és ~, valamint vallásosság kapcsolatát kutató Dégh Linda, Pócs Éva, Erdélyi Zsuzsanna, Jung Károly nevét.
A romániai magyar nyelvterület népi hiedelemrendszerének jellege és állapota szórványosan adatolt. Kutatását sem a teljesség igénye, sem egy sajátos tudomány hipotézis nem jellemezte. A 19–20. század fordulójának törekvése az adatgyűjtés volt. ~mel kapcsolatos erdélyi közlések olvashatók Jankó János, Sebestyén Gyula, Szendrey Zsigmond, Wlislocki Henrik és W. Dörfler Anna, Luby Margit, később Kovács Ágnes tollából. K. Kovács László hóstáti szokásmonográfiája, Vajkai Aurélnak a népi gyógyászatról írott munkája szintén bővelkedik ~ adatokban. Napjainkban Bosnyák Sándor végzett hiedelemgyűjtést a bukovinai, moldvai és gyimesi csángók körében. Gyimesi hiedelemmondákat és ráolvasásokat közölt Salamon Anikó, barcaságiakat Seres András, magyarózdiakat Horváth István. A gyimesiek Babba Mária-kultuszáról értekezett Daczó Árpád, háromszéki hiedelemlényekről Seres András, tordatúri mágikus cselekvésekről T. Csőgör Enikő. Albert Ernő könyvet jelentetett meg a gyimesi boszorkány-hiedelmekről, Keszeg Vilmos a mezőségi hiedelemmondák morfológiai sajátosságairól doktori disszertációt készített: Jóslások a Mezőségen című kézirata megjelenés előtt áll. A népszokások ~ általi meghatározottságát Balázs Lajos, Vasas Samu, Salamon Anikó, a *népi gyógyászat hiedelemalapú eljárásait Vasas Samu, Keszeg Vilmos rögzítette, a népi növényismeret és hiedelem viszonyát Péntek János és Szabó T. Attila vizsgálta. Disszertáció készül a népi kozmogóniai ismeretekről (Zsigmond Győző).
A romániai magyar hiedelemrendszer földrajzi helyzetéből és a román kultúrával való állandó kapcsolatából kifolyólag konzervatívabb és archaikusabb az általános magyar ~nél. Olyan hiedelemkörök, mint a boszorkány, a szépasszony, a lüdérc, a tojásból kiköltött ördögsegítő hiedelemköre napjainkig megőrizték világértelmező és a cselekvéseket szabályozó szerepüket. Moldvában az időjárást szabályozó és jósló képességekkel rendelkező garabonciás képzete napjainkban is újabb hiedelemtörténeteket termel. Háromszéken az állatokat megnyergelő, forgószélben közlekedő szépasszonyokról szóló történetek máig hallhatók. A partiumi vidékeken a mágikus erejű tudós kocsis emléke őrződött meg. A csángó közösségek körében a katolikus szentek alakjához kapcsolódnak hiedelemtörténetek. Az erdélyi Mezőségen a román hiedelmek hatására napjainkig aktív a lüdérc, a prikulics, a boszorkány hiedelemköre. A csángó, valamint a mezőségi településeken ma is gyakori a halottlátók igénybevétele. Az ortodox papok mágikus szolgáltatásait minden tájegységben magyarok is igénybe veszik. Háromszéken a 20. század első feléig megőrződött a regösének; Moldvában és a Gyimesben az archaikus imák mágikus célú használata ma is általános; a Mezőségre a román kultúrából átvett ráolvasások a jellemzőek. Hasonlóképpen hiedelmekkel terheltebbek az emberi élet átmeneti rítusai és a népi kalendárium jeles napjai.
Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák. Bp. 1987. — Keszeg Vilmos: A mezőségi magyar hiedelmek rendszere. Doktori disszertáció (kézirat). Kv. 1994.
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népi irodalom — az írásbeliségnek az az ága, mely a népnyelv, népdal, népköltészet, népi hiedelmek és szokások, népművészet hagyományos közösségi kultúráját eredetiségében tudományosan rögzíti, annak elemeiből új, korszerű nemzeti művelődést gyarapít, a népi életmód folyamatosságát magasabb fokon biztosítja, s egyben az elmaradt vidéki lakosság öntudatos társadalmi fellépését és érvényesülését mozdítja elő.
Kriza János népköltészeti gyűjtése, Szentiváni Mihály dalai, Bartók Béla és Kodály Zoltán népzene-feldolgozásai, Benedek Elek mesegyűjteményei, Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső írói úttörése megalapozták az 1919 után saját államiságából kiszakadt s néptömegeiben új támaszt kereső fiatal kisebbségi magyar értelmiség ~ának kibontakozását a Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban egyaránt. Az induló mozgalmaknak új lendületet adott a Magyarország Felfedezése sorozattal jelentkező s a parasztság sorskérdéseit felvető anyaországi áramlat. Erdélyben akkor még eleven volt a folklór, s ez lényegesen hozzájárult itt is a ~ kibontakozásához. Kós Károly fogékonysága esetében a népi érdeklődés a néppárti szervezkedéstől egy sajátos építészeti stílusteremtésen át a transzilván kölcsönhatásokig terjedt, művészi és irodalmi alkotásokat hagyva maga után. Nyomában Debreczeni László műemlékvédelme, Seprődi János, Domokos Pál Péter, Veress Gábor, Járdányi Pál népdalgyűjtései, Bándy Mária és Vámszer Géza székely táncoskönyve, Makkai Endre és Nagy Ödön vallási néphagyomány-bemutatásai széles teret nyitottak népismeretünk számára.
A szépirodalomban *székely írócsoport emelte művészetté a népi világ értékeit. A csoport szellemi atyja, Benedek Elek már 1929-ben kiadta a jelszót egy véndiáktalálkozón: “Ki a faluba!”, s ez a kisebbségi helyzetben létmentő feladatnak bizonyult. Nyírő József stilizáló ereje, Tompa László sorsformáló lírája, Kacsó Sándor kisebbségi humánuma jellemzi ezt a csoportosulást, melynek irányzata Tamási Áron írói teljesítményével jutott az erdélyi magyar irodalom élére. “Az új népi írók a népi szellemet a legművészibb és legmodernebb formában fejezik ki. Nincs szükségük magyarkodásra, a magyarságot az emberen keresztül látják, éppen ezért ők a legeurópaiabbak” — vallotta 1934-ben Tamási egy Féja Gézával folytatott beszélgetésben. A ~ művészi áttételei mellett Bözödi György az újabb nemzedék valóságfeltárásával, a Székelyföld társadalomrajzi felfedezésével jelentkezett, Balázs Ferenc mészkői falumunkájával, Venczel József a Gusti-féle román falumonográfia magyar párhuzamát képviselő szociológiai kutatásaival hívta fel a közfigyelmet.
A már kisebbségi körülmények közt felnövő fiatalok a ~ jegyében kezdték el a *falukutatás erdélyi módszereinek kidolgozását. Az Erdélyi Fiatalok éppen úgy, mint tőle jobb felől a Hitel, bal felől a Korunk világnézeti különbségeik ellenére átvették és továbbították a csehszlovákiai Sarló és a magyarországi falukutatók ~át, s ez a közös vonás segítette elő a *Vásárhelyi Találkozó megrendezését. A II. világháború alatt a kolozsvári Termés irodalompolitikája “harmadik utas”-ra szűkítette ugyan a ~ szerepét, munkatársi gárdájából azonban az 1944-es fordulat után Szabédi László értelmi, Kiss Jenő lírai, Asztalos István valóságközlő és Horváth István paraszti jellegű szemléletével cselekvően bekapcsolódott az MNSZ új művelődéspolitikájába, mely a ~at az egykori *Munkás Athenaeum hagyományaival párosította.
A következő esztendőkben felerősödött a ~ minden vonulata, mintegy védekezésül a központosító szocialista politika egyneműsítő s így a nemzeti kisebbséget hovatovább háttérbe szorító gyakorlatával szemben. A folklórállag-őrzést Faragó József, ifjabb Kós Károly, Nagy Jenő, Almási István, Jagamas János, Kallós Zoltán és a körülöttük kialakult néprajzi-népzenei iskola segítségével a gyűjtések, tanulmányok, szakmunkák serege biztosította. Sajátos erdélyi kezdeményezés a *Csűry Bálint által elindított nyelvjáráskutatás, amelyet a kolozsvári egyetem magyar tanszékén Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gálffy Mózes és tanítványaik végeztek. A szépirodalomban Szabó Gyula, Sütő András és Kányádi Sándor, nyomukban a Forrás-nemzedékbeli Szilágyi Domokos, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Király László, Molnos Lajos költészete, a szociográfiában Beke György, riportban és irodalomtörténetben Cseke Péter folytatta a ~ irányvonalát, érvényt szerezve annak az eredendő elvnek, hogy nem a régi életformához és kifejezéshez való visszatérésről, hanem hagyományos gondolati és nyelvi elemeknek a maiság színvonalára történő felemeléséről, táj és nép, jellegzetes típusok bemutatásáról és védelméről van szó. Magasabb tudományos fokon született újjá a falukutató szakirodalom is mind történelmi visszaemlékezésben és népi tárgyválasztásban, mind az új falukép kialakításában, így Imreh Istvánnak a székely faluközösségi múltat feltáró munkái, valamint a Kriterion számos néprajzi és társadalomrajzi kiadványa alakjában.
Jelentős szerephez jutott a Nagy Olga, Ráduly János, Sipos Bella lélektanilag elmélyült népi epika-kutatása, Gazda József népi interjúköteteinek sora, Bandi Dezső harca a népi kézművesség korszerű felújításáért, Olosz Ella, Szentimrei Judit népi iparművészete. Országszerte alakultak népi táncegyüttesek, a *táncház divatba jött, és gazdag irodalmi vitát váltott ki. Több-kevesebb sikerrel járt a *népművészet tiszta értékeinek megmentése. A ~ minden vonatkozásban a nemzetiségi önismeret és önmegvalósítás tudatformáló eszközévé vált, s túl is élte a kisebbségellenes homogenizáló törekvéseket.
A ~ folyamatossága nem volt zavartalan. Az 50-es évek balos dogmatizmusa a magyarországi népi írók, Tamási Áron elhallgattatásával s a népi művelődés hol “nacionalista”, hol “fajvédő” vádak alapján történt megbélyegzésével útját állta a népi irányzat továbbfejlesztésének. A vádak más és más formában később is visszatértek a népi eredetiséget és nemzeti sajátosságot tagadó *irodalmi viták során, s a népiség reneszánszának elvi kétségbevonásakor egy-egy újabb, az uralomra kevesebb veszéllyel járó divathullám is hozzájárult a honi gyökerektől való elidegenedéshez. Ugyanekkor a népi kultúra falusi feltételeinek rohamos változása, az általános urbanizálódás és gazdasági technicizálódás következtében nemcsak a hagyományok átmentése akadt el, hanem jelentkezett egy népi giccskultúra, a selejtes színpadi és üzleti torzítások, a hamisított folklorizmus veszélye is, főleg a *Megéneklünk, Románia néven magának hivatalos propagandakeretet is létrehozó “kultúrforradalom” révén. Ezért jutott előtérbe Huszár Sándor kérdésfeltevése a népi kultúra jövőjéről, majd a foklorizmus hibáinak bizonyos fokig el is túlzott bírálata a Péntek János előszavával megjelent Néphagyományok új környezetben c. — hasznos vitát kiváltó — gyűjteményben.
A ~ csak a falurombolással és a nemzeti kisebbségek teljes felszámolásával fenyegető nemzetállami pártdiktatúra bukása után juthatott újra érvényre, most már intézményes alapokra helyezve a népi értékek megőrzését s velük a nemzeti sajátosság művészi méltóságát. A *Kriza János Néprajzi Társaság megszületése 1990-ben, nemkülönben a kolozsvári egyetem magyar tanszékének kibővítése a néprajz szakkal, új lehetőséget biztosít a hagyományok tudományos rögzítése számára, s az 1985-ben megszüntetett *Művelődés újraindult folyama a ~ termékeny fórumává válik. Az általános — már a falvakban is bekövetkező — városiasodás, a társadalmi és gazdasági, technikai és kulturális változás új vizsgálódást, élményfeldolgozásokat, irodalmi ihleteket igényel.
Elsőrendű közügyi feladattá vált az erdélyi magyar tömegeket nemzeti létük tudatára ébreszteni, s ezen a magasabb szinten alkalmassá tenni az új lehetőségek felé nyíló világ mondandóinak befogadására. Ennek tesz eleget az RMDSZ politikai s az EMKE művelődési téren, amikor a történelmi önazonosság tudatának kifejlesztésére a népi hagyományok ápolását akár a nemzet, akár a más nemzetekkel való együttélés történelmi emlékeztetéseivel köti össze.
Benedek Elek: Múlt, jelen, jövendő. Brassói Lapok 1929. máj. 29. — Szabó T. Attila: A népiség jelentősége és határa művelődésünkben. Erdélyi Helikon 1939/9. Újraközölve Tallózás a múltban. 1985. 29–39. — Féja Géza: Tamási Áron. Bp. 1967. 71. — Huszár Sándor: Töprengés népművészet-ügyben. A Hét 1972/29; uő: További töprengés, ezúttal a népművészet iránti vonzalomról. A Hét 1972/30; Mi a teendő? A Hét 1972/31. — Balogh Edgár: A népi kultúra reneszánsza. A Hét 1972/36. Újraközölve Duna-völgyi párbeszéd. Bp. 1974. 301–07; uő: Disputa a népiségről. Korunk 1975/11. Újraközölve Magyarok, románok, szlávok. Bp. 1986. 195–202. — Bandi Dezső: Töprengés népről, művészetről, vonzalomról és teendőkről. A Hét 1972/42. — Láng Gusztáv: A népi kultúra funkciója. A hét 1972/44, 45; uő: A népi kultúra funkciója. A Hét Évkönyve 1980. 169–176. — Keszeg Vilmos: A népi kultúra megközelítése. Belemagyarázás és értelmezés. Echinox 1981/1–2–3. — Czine Mihály: Nép és irodalom I–II. Bp. 1981. — Bíró Zoltán–Gagyi József–Péntek János: Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. 1987. — Gáll Ernő: A folklorizmus-vita és háttere. Utunk 1987/37. — Pozsony Ferenc: Az azonosság felmutatása. Művelődés 1991/11–12. — Andrásfalvy Bertalan: Útmutató a néphagyományhoz. Művelődés 1993/1.
(B. E.)
népi játékok — 1. a népköltészet párbeszédes formájú alkotásai, amelyek többnyire valamely szokáshoz, közösségi alkalomhoz kötődnek, s szereplőik is magából a közösségből kerülnek ki. Szövegeik is — a népköltészet dramatikus termékeként — évszázadok alatt állandósultak, a közvetlen előadásban azonban nem kizárt a rögtönzés, az előadási alkalomhoz, helyhez, a közönséghez való igazodás.
A népköltészetben a kategóriájába sorolhatók a különböző egyházi ünnepekhez kötött dramatikus műfajok (betlehemes, passiójáték), a lakodalmi szokások (amelyek igen sok helyen meghatározott forgatókönyv szerint mennek végbe), a farsangi játékok és az alakoskodások (utóbbiak tulajdonképpen a régi pogány rituális szokások maradványai, amelyek elveszítették eredeti tartalmukat, s a legkülönbözőbb közösségi alkalmak keretében fűszerezik a közösség együttlétét).
A népi játékok köréből leginkább a betlehemes játékok keltették fel viszonylag korán a magyar értelmiség figyelmét. Gyűjtésük, kutatásuk már a 19. század elején megkezdődött, hiszen ezekben is — a népköltészeti alkotásokhoz hasonlóan — az ősit, a magyart, a nemzeti jelleget keresték. Kezdetben a népszokás fogalma még nagyon tág és széles tartományban mozgott, beletartozott a népdal, eredetmonda, de ugyanakkor e címszó alatt tárgyalták a nagyon is népszerű farsangi játékokat, karácsonyi misztérium (betlehemes) játékokat is. A “kutatók” leginkább pozitivista szövegközlésre, a szokás tudósítás formájában történő leírására törekedtek.
Tudománytörténeti szempontból jelentős Réső Ensel Sándor 1867-ben, Pesten megjelent Magyarországi népszokások című könyve, melyben kitér az erdélyi (szatmári) betlehemes játékokra is. 1869-ben Orbán Balázs ír le egy csíkszéki szokást, ez az első vallásos játék Erdélyből, mely közlésre kerül. A századforduló tájékán számottevő a szokásleírások száma, melyeket az Ethnographia és a Néprajzi Értesítő közöl: Wlislocki Henrik: Az erdélyi szászok húshagyója. Magyar Újság 1894/37. Kovács Bálint: A zágoni nép szokásai és babonái. Ethnographia 1895. Horger Antal: A hétfalusi csángók boricatánca. uo. 1899. 106–114. Harmath Lujza: Nyárádmenti székely népszokások uo. 1899. Matuska Lászlóné: Krassószörényi lakodalmi szokások. uo. 1900. 26–31. Czárán Gy.: Arad megyei kolindálás és turka-táncoltatás. uo. 1901. 221–225. Szabó Imre: Farsang és húsvét a dévai csángótelepen. Néprajzi Értesítő 1906. 90–94. Wichmann Gy.-né: A moldvai csángók szokásaiból. Ethnographia 1907. 287–294. Schmidt Tibolt: A turkajárás Hunyad megyében. uo. 1910. 102–117. Orosz Endre: Oláh turkajárás Apahidán. uo. 1911. 304–305. Szendrey Zsigmond: Szalontai jeles napok. Ethnographia. 1916. 72–80. Az Erdélyi Múzeum Egylet kiadásában jelenik meg két fontos munka: Makkai Endre—Nagy Ödön: Tavaszi néphagyományaink (Kolozsvár 1939) és Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez (Kolozsvár 1939, 2. kiadását szerk. Barna Gábor, Bp. 1993). A gyűjtők alapos munkát végeztek (feltehetőleg útmutatóval dolgoztak), mert részletesen kitérnek a szereplők öltözetére, mozgására, életkorára, sőt, ha a játéknak más változata is létezik, azt is pontosan megadják; sok játék esetében a zenei anyag kottáját is.
Az erdélyi betlehemes játékok kutatásában példaértékűek Faragó József kutatásai: Betlehemezés és társadalmi ellentét. Utunk. 1947/25. Betlehemezés Csíkcsobotfalván 1946-ban. Ethnographia 1949. 222–236. Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson. Kolozsvár 1947. Karácsony estéjén. Pusztakamarási kántáló. Falvak Dolgozó Népe 1947. Karácsonyi melléklet 1. Karácsonyi köszöntő Utunk 1947/25. A betlehemezést a népi színjátszás irányából közelíti meg, kutatja a játék eredetét, felfigyel az előkészületekre, kellékekre egyaránt, mintegy a játék teljes forgatókönyvét közli (mozgások, szövegvariánsok). Ezekben az években sokan mások is közölnek hasonló szokásleírásokat, néhol az adatok értelmezésére is sor kerül: s. a.: Betlehemesek a városban. Világosság 1945. dec. 13.; Bálint Erzsébet: Karácsonyi pásztorjáték (Bodola). Falvak Dolgozó Népe 1946. Karácsonyi melléklet 4–5.; Jenei Jenő: Székelykáli betlehemes játék uo. 6–8.; Mathia Károly: Kézdivásárhelyi betlehemes játék. Énekszó 1946/74.; Szabó T. Attila: Egy XVIII. század közepi betlehemes játék. Erdélyi Múzeum 1946. 121–127. Antal Árpád: A társadalmi szervezet befolyása egy székely falu betlehemes játékára. In: Gunda Béla szerk. Miscellanea Ethnographica. Kv. 1947.
A kommunista rendszer nem kedvezett a betlehemes játékok gyűjtésének, közlésének, sőt a játéknak a művelését is tiltották. Néhány témához kapcsolódó írás mégis megjelenik: Seres András: Az ifjúság téli mulatsága Bodza, Barcaság, Erdővidéken, valamint a Nagy-Küküllő, Nyikó és Homoród mentén. Aluta VIII—IX. Sepsiszentgyörgy 1977; uő: Legényszervezetek és az ifjúság téli mulatságai Dél-Kelet-Erdélyben. Ethnographia 1979/1. Osváth Éva — Osváth Imre: Óesztendei szokások Csáváson. Művelődés 1981/12. Faragó József: Téli legényesték a kalotaszegi Kiskapun. Népismereti Dolgozatok. 1978. 1990 után azonban ismét nagyon sok leírás születik: Pozsony Ferenc: Kézdialmási betlehemezés. Művelődés 1990/ 11–12. Bántó Bálint: Karácsonyi játékok és köszöntők a Szatmár megyei Mikolán. uo. 1991/11–12. Olosz Katalin: Két karácsonyi játék 1865-ből. uo. Wakabayashi, Kazuhiro: Mit tanulhatunk a betlehemezésből? uo. uő: Betlehemes játékok a romániai Szatmárban. Néprajzi Látóhatár 1992/3–4. Faragó József: Erdélyi néprajztudományunk a betlehemi csillag fényében. uo. 1993/2. A legjelentősebb munka e témakörben Nagy István: Hopp Istók, jó estét... Szatmári betlehemesek c. könyve (KJNT Kolozsvár 2001), amely a karácsonyi ünnepkörben szokásos dramatikus játékokkal keveredő betlehemes játékokat közöl. A kötet bevezetője hasznos kutatástörténeti áttekintést nyújt.
A farsangi ünnepkör a legkülönbözőbb népi játékok kiváló alkalma: halottas játékok (maszkos alakoskodás), álbírósági tárgyalások (állatokat kivégző), viaskodó, versengő játékok, tuskóhúzás, táncos kerék, adománygyűjtő felvonulások stb. Vámszer Géza írását (Adatok a csíki farsangi szokásokhoz. Ethnographia 1959) mások követik: Seres András: Farsangkergetés. Művelődés. 1980/8–9–10; Kardalus János: Farsangbúcsúztató. Cântarea României. 1988; uő: Farsangi népszokások Csíkban és Gyergyóban In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Bp. 1991; Barabás László: Farsangtemetés a Sóvidéken. KJNT Évkönyve 1. Kolozsvár 1992. Pozsony Ferenc: Erdélyi farsangok. Korunk 1992/2; uő: Erdélyi szász farsangi szokások. Művelődés 1995/2. Fazekas Loránd: A farsang múltja és jelene két túrháti faluban. KJNT Évkönyve 8. Kolozsvár 2000. 276–294. 1996-ban A Kriza János Néprajzi Társaság egész kötetet szentel a farsangi ünnepkörnek, melyben 26 szerző jelentkezik írással: Tonk Sándor, Hanni Markel, Seuleanu Ion, Barabás László, Pozsony Ferenc, András Ignác, Kardalus János, Szabó Kálmán, Balázs Lajos, Borbély Bartis Éva, Szabó Judit, Asztalos Enikő, László János, Csergő Bálint, Kun Kriza Ilona, Keszeg Vilmos, Gazdáné Olosz Ella, Balla Tamás, Mitruly Miklós, Major Miklós, Bokor Irén, Csobán Endre Attila, Dukrét Géza, Bagosi József, Tóth Erika (Barabás László — Pozsony Ferenc — Zakariás Erzsébet szerk. KJNT Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. Kolozsvár 1996).
A lakodalom a színjátszás és népi játék sajátos szertartás jellegű formája, melynek láthatatlan rendezője van, és ez a tradíció. A lakodalom játékai történhetnek pantomimek, maszkos alakoskodások formájában, nagy részük egy-egy társadalmi konfliktust jelenít meg, azonban a lakodalom egészét is népi játékként kezelik a forgatókönyve miatt. A néprajz a lakodalmi szokásleírásokat az emberélet fordulóihoz kötődő átmeneti szokásokhoz sorolja, Balázs Lajos nemcsak a monográfiák hiányát, hanem a szokáskutatás mikéntjét is nehezményezi. Az ő munkássága pótolni igyekszik ezt a hiányt a közel 60 tanulmányban és egy szakmonográfiában (Az én első tisztességes napom. Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Monográfia. 1994). Rövidebb esettanulmányok, szokásleírások azonban születtek az utóbbi években: Máté János: A magyarhermányi régi lakodalom. Művelődés 1993/6–7; Palkó Attila: A Felső-Maros menti magyarok lakodalmi szokásai. Néprajzi Látóhatár 1995/2; Istók György — Pozsony Ferenc: Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés Antológia 1998. 159–163.
A fent említett tanulmányokon és szakkönyveken kívül nagyon sok folklórgyűjtés tartalmaz különböző szokásleírásokat, közli a szokásszövegeket. Ezek közül a legfontosabbak: Horváth István: Magyarózdi toronyalja (1971); Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken (1980); Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások (1984); Vasas Samu — Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek (Bp. 1986); Hála József: Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti falvakban. In: Fejős Zoltán — Küllős Imola szerk. Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl (Bp. 1990); István Lajos: Jeles napok Korondon (1994); Molnár István: Tavaszi ünnepkör az erdélyi unitáriusoknál. In: Vallási Néprajz 6. (Debrecen 1994); Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc: Tavaszi népszokások. KJNT Értesítője 1. (Kv. 1994); Tankó Gyula: Gyimesi szokásvilág (Székelyudvarhely 1996); Zsigmond József — Palkó Attila: Magyaró néphagyományaiból (Mv. 1996); Pozsony Ferenc: Az erdélyi szászok jeles napi szokásai (Csíkszereda 1997); uő: Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban (Csíkszereda 1998); Seres András: Forog az esztendő kereke. Sóvidéki népszokások (Marosvásárhely 1998); Székely Ferenc: Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon (Székelyudvarhely 1999); Gráfik Imre — Turbéky Dénes: Széki lakodalom (Marosvásárhely 2000); Nagy Olga szerk.: Változó népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Havadon (Buk.–Kv. 2000). A magyar szokáskutatás legújabb színfoltja és egyben az erdélyi népi játékleírások összefoglaló munkája: Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások (Mv. 2000). A kötet rendezőelve a kalendáriumi idő. Középpontban az alkalom áll, nem az eseménytől elvonatkoztatott, absztrahált szokásmodell, hanem a kommunikáló, virtuskodó, játszó, a hagyomány nyújtotta biztonságban élő-mozgó ember.
2. a ~ körébe tartoznak a népi gyermekjátékok is. Monográfiájában Gazda Klára így ír ezekről: “komplex műfaj, amelyben a cselekmény, szöveg, dallam, ritmus, mozgás és eszköz még nem váltak szét egymástól, de egyik alkotásban az egyik, másikban a másik tartalmi és formai összetevő dominál”. A mű hatalmas vállalkozás, a romániai magyar néprajztudomány kezdeteitől máig első ízben bizonyult méltónak igényes alcímére: Néprajzi monográfia. A szerző végigkíséri egy háromszéki falu gyermekeinek múltbeli és mai, munkás és játékos mindennapjait, s ezt követi a repertoár: 803 gyermekjáték bemutatása (Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. 1980). A munkának természetesen előzményei is vannak: Kresz Mária: A gyermekkor és ifjúkor néprajza egy kalotaszegi faluban. Ethnographia 1944. 43–147; uő: Játék a kalotaszegi Nyárszón. Néprajzi Közlemények 1959/4. József Dezső: A nyikómenti gyermekek magakészítette játékszerei (Kv. 1943). Faragó József: Magyarkiskapusi gyermekhangszerek. Erdélyi Múzeum 1946. 59–63; uő: Népi gyermekjáték és társadalomtörténet. Utunk 1948/11. Seres András: Népköltészetünk elfelejtett területe. Művelődés 1969/11. Fábián Imre: Szalontai népi játékok. Művelődés 1971/10. Selmeczy Marcella: Szedem szép virágom. Kisgyermekek játékoskönyve (1972). Gazda Klára: A pásztorkodó gyermekek játékai Esztelneken. Aluta 1974–1975. 248–260. 1990 után Magyarországon jelentek meg munkák az erdélyi népi gyermekjátékok tárgykörében: Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek (Bp. 1993). István Lajos: Korondi gyermekhangszerek (Kecskemét 1994). Zsók Béla: Dévai székely gyermekek játékai. Honismeret 1994/22.
3. a ~-at gyakran színpadra ültették, ezt a jelenséget a néprajz folklorizmusnak nevezi. A népi kultúra egy eleme, elemcsoportja kikerül eredeti közegéből, a folyamat során önmagán túlmutató, másodlagos jelentéssel bír. Jelen esetben a folklorizmusnak a reprezentációs alaptípusával állunk szemben. A műfajt a következő művek képviselik: Czumbel Lajos: Betlehem. Karácsonyi pásztorjáték (Szatmár 1928). Smialy József: A kis Jézus első győzelme. Karácsonyi pásztorjáték. (Szatmár 1929). Kovács Nándor: Karácsonyi pásztorjáték öt jelenetben (Katholikus Világ Színpada VIII. Kv. 1930). Betlehemes játék (Népkönyvtár 9. Kv. 1930). Három betlehemes játék (Nv. 1939). Bodor János: Karácsonyi jelenetek (Nv. 1940). Venczel József: Misztériumjáték (Népművelési Füzetek 7. Kv. 1940). Lutzinger Richard: Haláltánc. Középkori misztériumjátékok. Magyarra ford. Orth Győző. (Nv. é. n.).
4. a romániai magyar irodalomban a ~-ot egy meglehetősen tágan értelmezett színpadi műfaj meghatározására használták az 1930-as évektől kezdve. Olyan darabokról van szó, amelyek paraszti környezetben és szereplőkkel játszódnak, s helyzeteik, alakjaik megformálása során az író egy-egy vidék ma is élő néphagyományi elemeit is felhasználja. ~-oknak nevezte színpadi műveit Tamási Áron, s bennük az alakoskodások típusszerepei, fordulatai olykor egyenesen cselekményszervező elvvé váltak: az Énekes madárban például a szerelmesek elválasztására szövetkezett vénlegények és vénleányok szinte természetfölötti mesterkedéshez folyamodnak, hogy céljukat elérjék, s ennek megfelelő a fiatalok védekezése is. Mesei elemek felhasználásával fejezi ki az író az aktuális politikai mondanivalóját a Tündöklő Jeromosban az alakoskodással rokon szerepjátszás a Csalóka szivárvány meghatározó eleme, s van Tamásinak olyan “játéka” is, amelyben a Jó és a Gonosz harcát teljesen népmesei keretben eleveníti meg, emögé rejtve egyértelmű diktatúraellenes célzatát (Ördögölő Józsiás).
Tamásival egy időben Nyírő József is merít balladisztikus színpadi művében, a Júlia szép leányban a ~ eszköztárából. Ez a mű már a romániai magyar dráma *kék madár-irányzatához tartozik, amely a hazai dráma felfrissítésére fordult ehhez az új ihletforráshoz. Ide sorolja a drámatörténet Györkös Ferenc Szentlászlói vőlegények c. ~át, amelybe a szerző a Kolozsvár környéki falu lakodalmas szokásait építi bele, Gaál Lajos Székely guzsajas c. népi daljátékát, amely három dramatikus életkép füzéreként eleveníti meg a székely népélet egy-egy jellegzetes mozzanatát. Ide sorolható Szentimrei Jenő kalotaszegi környezetben játszódó és kalotaszegi szereplőket felvonultató darabja, a szintén ballada-ihletésű Csáki bíró lánya, valamint a Kecseti kaláka, amelynek budapesti bemutatójáról Tamási Áron írt lelkes cikket: “Ilyenkor különösen rádöbben az ember — írta —, hogy nemhiába divatos jelszó ma városon is a kollektivitás: micsoda erő és szépség van benne [...] Nem is elégséges az a szó, hogy szépek voltak, azt kielégítőleg csak a ruhájukra mondhatom. Ők több voltak, mint szép: az erő és az erkölcs együtt. Nemesek, póz nélküliek, igazi emberek” (Győztek a székelyek. Magyarország 1935. ápr. 2.).
Sándor István szerk. A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945–1954. Bp. 1965; uő szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955–1960. Bp. 1971. — Kósa László: A romániai magyar néprajzkutatás könyvcímekben (1970–1982). In: Máténé Szabó Mária szerk.: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások I. Bp. 1984. 113–130. — S. Lackovits Emőke: A romániai magyar néprajzi kutatások (1982–1988) In: Petercsák Tivadar szerk. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Bp. 1989. 79–112; uő: A néprajzi kutatómunka tíz éve Kovászna megyében In: M. Szabó Mária szerk.: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások Bp. 1984. 131–141. — Magyar néprajzi bibliográfia 1988, 1989, 1992, 1993–1994. Bp. 1989, 1991, 1992, 1996. — Balázs Lajos: Az emberélet fordulói a romániai magyar néprajzkutatás tükrében. KJNT Évkönyve 9. Kv. 2001. 162–177.
(Gy. Zs.)
népi kollégium — “sajátos közösség, ahol az új ember alakul ki és nevelődik. A népi kollégisták a környezetükben élő, velük egykorú ifjúsággal egy közösséget alkotnak, társaiktól csak a komolyabb munkavállalásban és mélyebb hivatástudatukban különböznek, és a velük egy nemzedékhez tartozó ifjúság szellemi fejlődését igyekeznek elősegíteni” — határozta meg a romániai magyar népi kollégiumi mozgalom egyik szervezőegyénisége, Katona Szabó István (Nagy remények kora. I. 547).
A romániai ~-ok közül elsőnek a *Móricz Zsigmond Kollégium alakult meg 1945. jún. 1-jén, az egykori Györffy Kollégium mintájára és a magyarországi NÉKOSZ-mozgalom kibontakozásával egy időben. Az ő szándékuk kezdettől fogva a mozgalom kiszélesítése, a ~-ok hálózatának létrehozása volt a magyar iskolákban és az egyetemeken. Már 1946 februárjában kidolgoztak egy tanulmányi rendet számukra, s a magyar tankerületi főigazgatóságok támogatásával az év tavaszán átfogó felmérést is készítettek a diákság életkörülményeiről, jövőt illető elképzeléseikről. A számbavétel alapjául szolgáló kérdőívet Demény Dezső, Józsa János és Markos András dolgozták ki; a felmérésben Dancsuly András és Fehér Imre (Arad, Nagyszalonta, Nagyvárad), illetve Kabán Ferenc és Páll Árpád (Szamosújvár, Dés, Zilah, Szilágysomlyó, Nagykároly, Szatmárnémeti, Nagybánya, Máramarossziget) Móricz-kollégisták vettek részt.
E felmérés eredményeit kiértékelve bocsátotta ki a Móricz Kollégium felhívását 1946. aug. 5-i kelettel Erdély magyar társadalmához: “A feladat, amit vállalnotok kell, testvérek, kettős: először: fel kell kutatni azokat a fiatal magyarokat, kikben alkotó-értelmi erő szunnyad, másodszor: meg kell teremtenünk számukra azokat a diákotthonokat, ahol lakást és ellátást tudunk biztosítani számukra és közösségi szellemben tudjuk nevelni őket az új időknek megfelelő munkavállalásra” (Katona Szabó. I. 559).
A mozgalmat az EMKE és az MNSZ is támogatta, Gaál Gábor pedig az Utunkban már némi számonkéréssel jegyezte meg: “... a kiáltványt közzétette pár napilapunk, és azóta — csend van. Hihetjük, hogy a csendben a népi kollégiumok lázas elszaporodása folyik, de hihetjük azt is — és ez félő —, hogy ez a csend a visszhangtalanság csendje, holott e kiáltvány kívánalmai mögött nemzetiségünk legfontosabb kérdése lappang.”
A felhívás, ha nem is keltette a várt visszhangot, nem múlt el nyomtalanul: 1946 őszén Bódis Sándor és Szabó Zoltán megszervezik a marosvásárhelyi orvostanhallgatók Gecse Dániel népi kollégiumát, Kolozsváron pedig létrejön a Szabó Dezső népi kollégium, középiskolások számára. Irányítója Antal Árpád, tanulmányi vezetője Faragó József, mintegy 30 diákja legnagyobbrészt a Székelyföldről a szárazság idején Kolozsvárra került diák volt. Bentlakásuk számára a református teológia adott helyet, étkeztetésüket a római katolikus diákinternátus (a “Szent Jóska”) biztosította. Később a vezetést Dancsuly András vette át, bentlakási helyiségeket pedig Magyar utca 1. sz. alatti irodáit felajánlva az EMKE biztosított.
Szintén az 1946/47-es tanévben szerveződött Kolozsvárt leánykollégium a Farkas utcában, a volt Kaszinó épületében, Varga Katalin Kollégium, s Marosvásárhelyt középiskolások számára Tolnai Lajos Kollégium néven.
Kezdeményezték ~ szervezését Zilahon is, de sikertelenül. Amikor 1947. jan. 27-én az MNSZ összehívja a ~-ok és népfőiskolák országos értekezletét, “már nyolc népi kollégium szervezéséről cikkeztek a lapok, de még valójában csak a szervezésnél tartottak” (Katona Szabó. II. 161).
1947 ősze új lendületet adott a szervezésnek: Temesváron a magyar egyetemisták létrehozzák a Szabó Árpád Kollégiumot, Kolozsváron megszervezik (a róm. kat. Marianum Leánygimnáziumtól bérelt épületrészben) az Ocskó Teréz Kollégiumot, amelynek diákvezetője Lingvay Klára. Ugyanakkor — ha nem is szervezetileg — a kollégiumok sorába tartozik a zsidó egyetemi hallgatók Antal Márk Kollégiuma, amely a Majális utcai Diamant-házban talált otthonra, vezetője Selinger Zsuzsa. Ugyancsak 1947 őszén születik meg a József Attila Kollégium is, a Fürdő utcai volt Rózsa-villába már nem férő “móriczosok”-ból; ez azonban nem volt önálló intézmény, az itt lakó hallgatók a Móricz Kollégium Mátyás-szülőházbeli vitaestjeire jártak, s legfeljebb mint bentlakás jelentettek külön közösséget.
A népi kollégiumokat a MNSZ vezetése megpróbálta bevonni a közvetlenebb politikai munkába, s a maga Ifjúsági Tagozata alá rendelni, ez azonban jó ideig nem sikerült, annak ellenére, hogy a kollégisták baloldali irányú ideológiai szimpátiái nyilvánvalóak voltak. Az ideológiai befolyás határozottabb érvényesítésére a népi mozgalmak 1948 júniusában megrendezett országos találkozóján került sor, amelyre a sajtóbeszámolókra hivatkozó Katona Szabó István szerint 5 főiskolás és 14 középiskolás népi kollégium küldte el képviselőit. Ennek már “... fő feladata volt hozzáigazítani a kollégiumi célkitűzéseket az új idők új szelleméhez. Hozzá is igazították, leszögezvén, hogy minden kollégium a marxizmus–leninizmus szellemében fog működni, a Román Munkáspárt irányítása alatt, a Román Népköztársaság felvirágoztatása érdekében” (Katona Szabó. II. 232).
Nem sokkal ezután következett a tanügyi reform, az iskolák államosítása. Volt ugyan olyan elképzelés, hogy ennek alapján az államosított internátusokat ~-okká alakítják át, a valóságban azonban a tanügyi reform épp azt a diákönállóságot szüntette meg, ami a ~-ok lényege volt.
1956-ban a Bolyai Tudományegyetem diákszervezkedéseinek és egy új diákszövetség programtervezetének keretében az egyetemi bentlakások ~-i jellegű újraszervezésének igénye is felvetődött. A magyar forradalom leverése után azonban a bölcsészkari diákszövetségi vezetők (Várhegyi István és társai) letartóztatásával és elítélésével, majd a Bolyai Tudományegyetem erőszakos beolvasztásával ez az elképzelés is szertefoszlott. Így dolgozik a kolozsvári Móricz Zsigmond Kollégium. Szabad Szó (Bp.) 1945. júl. 14. — Gaál Gábor: Népi kollégiumok. Utunk 1946/6. — Illés Zsuzsa: A népi kollégiumi mozgalom irodalmának válogatott bibliográfiája (1939–1975). Bp. 1976. — Katona Szabó István: A nagy remények kora. Erdélyi demokrácia 1945–1949. Bp. 1990. I–II. — Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája. 1944–53. Bp. 1994. — P. Sebők Anna: Kolozsvári perek 1956. Bp. 2001. 109. (Interjú Nagy Benedekkel).
(D. Gy.)
Népismereti Dolgozatok — Kós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg. Beindítása annak a feltételezésnek tulajdonítható, hogy a hagyományok megörökítése, szakszerű lejegyzése nemzeti, nemzetiségi közügy, a kis számú szakember elemző, értelmező munkájának előfeltétele; továbbá pedig, hogy az 1970-es években a “népi hagyományok iránti fogékonyság elérte immár a közérdeklődés fokát”. Ezért a ~ egyszerre kívánt közzétenni kutatási feladatokat megvalósító szakközleményeket és olvasói igényeket kielégítő, a nemzetiségi önismeretet építő publikációkat. E kettős célt az 1976-os kötet előszavában Kós Károly fogalmazta meg: “Kötetünket a népélet és néphagyomány iránt érdeklődők széles körének, valamint a néprajz és rokon kutatási területek önkéntes és hivatásos művelőinek ajánljuk szíves figyelmébe és jóindulatába!”
A ~ szerkesztőinek szándéka a néprajzi tények, adatok feltárása volt egy “valamikori néprajzi szintézis” számára. E szintézis körvonalait a ~ többi közleménye is vázolta. 1980-ban Kós Károly Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban, Faragó József pedig A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata címmel közölt tanulmányt. Kós Károly szerint “további feltárások teszik majd lehetővé a [...] keresővonalak kiegészítését és összefüggő képpé, néprajzi szintézissé tökéletesítését” (1976).
A ~ minden eddigi kötetét e szintézis távlata határolta be és aktivizálta. A szerkesztők e munka elvégzéséhez adatokat gyűjtöttek és “szakembereket” képeztek. A ~, a szerkesztők és szerzők személyes szakmai kontaktusa, valamint a kötetek olvasottsága révén, több mint másfél évtizeden keresztül szervezője, ösztönzője és ihletője volt a romániai magyar néprajzi gyűjtőmunkának.
A szerkesztők kutatásszemléleti eszménye az interdiszciplinaritás volt. Sorozatban jelentek meg olyan tanulmányok, amelyek a néprajztudomány határait a rokon diszciplínák kutatási területe felé tágították. Imreh István néprajz és történelem, Szabó T. E. Attila néprajz és természettudományok, Molnár Jenő néprajz és földrajz, Ferenczi István néprajz és településrégészet, Nagy Jenő néprajz és nyelvtudomány viszonyáról értekezett a ~ hasábjain. Egyed Ákos egy tájegység, vidék múltjának rekonstruálását szorgalmazta, az agrártörténet, szociológia, művelődéstörténet, történeti néprajz és folklorisztika összefogása révén. Kós Károly a néprajznak “az etnográfiai tényanyag rögzítésében, leírásában” játszott szerepét hangsúlyozta.
Az évek során a ~ szerkesztői különböző kutatásmetodológiai kérdéseket tűztek napirendre. Így esett szó a tárgygyűjtés módszeréről (Molnár István), a múzeumi tárgykollekciók szerkezetéről (Gazda Klára), a romániai magyar népi viselet tipológiájának elméleti kérdéseiről (Nagy Jenő), az önkéntes gyűjtők adatfeltárásba való bevonásának lehetőségéről (Szabó Zsolt, Horváth Stefánia). Néhány tanulmány erdélyi vonatkozású kutatástörténeti adatokat közölt: Vámszer Géza a csíki “néprajzi vonatkozású mozgalmakról”, Dánielisz Endre Szendrey Zsigmond nagyszalontai éveiről. A ~ 1980-as kötetétől állandóvá vált a néprajzi bibliográfiák közlése. 1980-ban Zágoni Jenő a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör, 1981-ben Cseke Péter a Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiáját, 1983-ban Faragó József a magyar–román néprajzi bibliográfiát, 1994-ben Könczei Csilla Könczei Ádám néprajzi munkásságának bibliográfiáját közölte.
A ~ követendő módszerként a leírást ajánlotta. Ezért a közleményekben a szerzők csupán elszórtan alkalmaztak olyan módszereket, mint a szemiotika, strukturalizmus, kommunikáció-elmélet. A szerkesztők igyekeztek szakirodalmi hivatkozásokkal, utalásokkal, szempontokkal ellátni a közleményeket, a szakszerűsítés, de ugyanakkor az irodalomban való eligazítás szándékával.
A ~ hat kötete 73 szerző mintegy 120 írását közölte. Néhány kutatási téma újra és újra visszatért a ~ köteteiben, másokat pedig egyszer érintettek a szerzők. A hat kötet tanulmányainak tartalmi horizontja a következőképpen összegezhető. A népköltészet különböző területei, műfajai szórványosan tűnnek fel: a ballada (Ráduly János), a bölcsődal (Faragó József), a mese (Ráduly János), a monda (Dánielisz Endre, Ráduly János), a hősepika (Demény István Pál), a hiedelem (Demény István Pál, Daczó Árpád, Seres András), a tánc (Dánielisz Endre, Szász Judit). A jelesnapok és az emberélet fordulóinak szokásai: átmeneti rítusok (Antal Imre, Balázs Lajos, Burus János, Nagy Ödön, Zakariás Erzsébet), kalendáris szokások (Barabás László, Boldizsár Zeyk Imre, Faragó József, Lakatos-Bakó Melinda, Páll-Gecse Éva). Gyakrabban készülnek leírások munkafolyamatokról, mesterségekről: szerepel a gyűjtögetés (Tarisznyás Márton), halászat (Számadó Ernő, Zsigmond József, Wilhelm Sándor), állattartás (István Lajos), vadriasztás, -fogás (Székely Ferenc, Zsigmond József), földművelés (Vita Zsigmond), erdőgazdálkodás (Molnár Kálmán), etnobotanika (Csergő Bálint, Lőrinczi Etelka, Miklóssy V. Vilmos, Péntek János, Rab János, Szabó Attila, Tankó Péter és Magdolna), mustárkészítés (Vita Zsigmond), kerámiakészítés (Mózes Teréz, Seres András, Végh Olivér, Vita Zsigmond, Wilhelm Sándor), szitakötés (Bura László), szalmakötés (Molnár István), szénégetés (Kós Károly), mészégetés (Kardalus János), kötélverés (Bura László), bányászat (Bányai János), mézeskalácskészítés (Bura László), zsúpfedés (Balázsi Dénes), disznóölés (Zsigmond József), táplálkozás (István Lajos, Radován István, Szabó Bálint, Vita Zsigmond), bútor-, tárgykészítés (Kardalus János, Seres András), díszítőművészet (Gazdáné Olosz Ella, Haáz Sándor, Szentimrei Judit), fejfák (Major Miklós), gyógyászat (Keszeg Vilmos, Miklóssy V. Vilmos, Molnár Kálmán), vásárok (Bíró Donát, Duka János, István Lajos, Tar Erzsébet, Vasas Samu), területmérés, mérőeszközök (Csergő Bálint, Kovách Géza), időjóslás (Gub Jenő). Elszórtan bukkannak fel társadalomnéprajzi témák: társadalomszerveződés (Duka János, Garda Dezső, Imreh Barna, Imreh István), szolgatartás (Molnár István, Ráduly János), rokoni kapcsolatok (Kósa-Szánthó Vilma), jogszokások (Imreh István), a munkába való belenevelődés (Gazda Klára), nemverbális kommunikáció (Keszeg Vilmos).
A sorozat az 1980-as évek közepén a népi-nemzeti sajátságokat a “nemzeti homogenizáció”, azaz a mind agresszívebb diktatúra nagyromán nacionalizmusát érvényre juttató cenzúrapolitika tiltása következtében szakadt félbe. Utolsó, már 1984-ben összeállott kötetét tíz évvel később jelentethette csak meg a Kriterion Könyvkiadó. Ekkorra azonban kutatásmozgósító szerepét átvették az 1989-es változás után létrejött civil szervezetek, közöttük elsősorban a *Kriza János Néprajzi Társaság.
Bazsó Zsigmond: Önismeretünk gazdagítása. Igazság 1980. jún. 11. — Péntek János: Népismereti Dolgozatok 1983. Utunk 1984/6. — Ráduly János: Népismereti Dolgozatok – 5. A Hét 1984/18. — Faragó József: A Népismereti Dolgozatok öt kötetére. Utunk 1984/25. — Szőcs István: Néprajz és materialista világnézet. Előre 1982. okt. 13.
(K. V.)
Népi Toll Versenye — A MADOSZ népi radikalizmusát képviselő Erdélyi Magyar Szó kezdeményezése a paraszt és munkás olvasók írásbeliségének kifejlesztésére. Az 1939–40-es kísérlet Táncsics Mihály 1848-as Munkások Újsága c. lapja nyomán indult el, és sikerült nemcsak őszintén rávilágítania a népélet nehéz körülményeire, hanem a Gaál Gábor-féle Korunk által annak idején hirdetett *valóságirodalom mellé sorakoztatni nem egy újonnan jelentkezőt.
1940-ben Temesvárt Méliusz József fejlesztette tovább a ~ módszerét A nép ír c. értékelésével, majd az 1944-től Brassóban meginduló *Népi Egység, az MNSZ napilapja biztatta megszólalásra a népi toll versenyzőit Dalol a nép c. rovatában. Bár a szocialista pártállam torzulásai során egyre több akadály korlátozta az őszinte népi vallomásokat, a *munkáslevelezők írásbeliségéből hovatovább a magyar önismeret egyik jellegzetes műfaja alakult ki.
Ezek a kísérletek segítették felszínre kerülni a sajtó, a könyvkiadás hozzájárulásával számos munkás, paraszt, kisiparos tollforgató önéletrajzait és mozgalmi emlékezéseit. A kezdeti ~ elindította Bonczos István szépírói, Kovács István emlékírói pályáját, ezt folytatták Veress Pál, Kurkó Gyárfás, Tamási Gáspár emlékezései, és előzményei voltak Győri Klára, Kocsis Rózsi, Zsigmond Erzsébet és mások *népi élettörténeteinek.
Méliusz József: A nép ír. Közli Kitépett naplólapok. 1961. 211–16.
(B. E.)
népköltészet — tudományos hagyomány szerint a *folklór része, a parasztság esztétikai mércével mérhető szövegfolklórja.
A romániai magyar ~ kutatását lehetővé tevő és sarkalló romániai intézményi keret az évtizedek során hol harmonikusan, hol hiányosan működött. A néprajzos képzés (*néprajzoktatás az egyetemen) nagy időbeli kihagyásokkal történt. Ennek tulajdoníthatóan a népköltészet gyűjtését az önkéntes gyűjtők hada, kutatását pedig kisszámú szakember végezte. Ez utóbbiak munkájához az 1949-ben alakult különböző átszervezések során hol az Akadémiához, hol a Babeş–Bolyai Egyetemhez csatolt, hol önállóan működő bukaresti Folklór Intézet kolozsvári Folklór Osztálya biztosított intézményi hátteret. A tájmúzeumok (Nagyvárad, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Nagyszeben), valamint a *Népi Alkotások Háza mind a népköltészet gyűjtéséről, mind a gyűjtemények megjelentetéséről több-kevesebb rendsze-rességgel gondoskodtak.
A romániai magyar folklorisztikának állandó fóruma nem volt. A Kriterion Könyvkiadó két évtizeden keresztül legkövetkezetesebb pártolója volt e tudományágnak. További népköltészeti kiadványokat jelentetett meg az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, a Dacia, a Ion Creangă Könyvkiadó, 1989 után pedig a Kriterion mellett az Erdélyi Gondolat, a Pallas-Akadémia, a Pro-Print, a Firtos Művelődési Egylet (*könyvkiadás). A lapok közül a Művelődés megalakulásától kezdve a folklórkutatás orgánuma is volt. Jellegéből eredő szelekció alapján a NyIrK, a Korunk, az Utunk, A Hét, a Falvak Dolgozó Népe és minden megyei lap közölt változó finalitással és igényességgel megírt cikkeket. Néhány lap néprajzi tematikájú *évkönyvet is jelentetett meg (Korunk 1979, 1982, Utunk 1980, Igaz Szó 1984). E lapok néprajzi bibliográfiájának összeállítása és megjelentetése is elkezdődött (Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete. 1926–1977. Korunk Évkönyv 1979. 299–312; Zágoni Jenő: A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája. 1968–1976. Népismereti Dolgozatok 1980. 240–265; Cseke Péter: A Falvak Népe és a Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája. 1945–1980. Népismereti Dolgozatok 1981. 219–264). Eredményesnek bizonyult néhány folyóirat (Művelődési Útmutató, Pionír, Napsugár, Jóbarát, Dolgozó Nő, Fáklya, Hargita, Megyei Tükör stb.) gyűjtési pályázata (Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtő-versenyek általános iskolás tanulókkal. Népismereti Dolgozatok 1976. 73–84). Az 1976-ban indult Népismereti Dolgozatok szerkesztői (Faragó József, Kós Károly) a maguk idején mind a kutatásszervezés- és irányítás, mind a publikálás feladatát magukra vállalták. Újabban a Györffy István Néprajzi Egyesület 1992-ben indult folyóirata, a Néprajzi Látóhatár állandó jelleggel közli a romániai magyar folklórkutatók tanulmányait. Ma az 1990 tavaszán szerveződött Kriza János Néprajzi Társaság népes (150 körüli) tagsága foglalja magába a romániai magyar (amatőr és hivatásos) folklórkutatók zömét. Évente hirdet gyűjtési pályázatot és 2–3 tematikus konferenciát. A KJNT Értesítője módszertani és híranyagot közöl. Évkönyveiben a tagok tanulmányai jelennek meg.
Az 1989 előtti állapotokat találóan jellemezte S. Lackovics Emőke: “A kutatások mögött az esetek többségében nincsenek támogató intézmények, sőt kimondhatjuk azt a tényt, hogy Romániában (Erdélyben) ma nincs intézményes, szervezett magyar néprajzi kutatás [...] A magyar néprajzi kutatás nem rendelkezik önálló intézményekkel, és egyáltalán nincs szakember- utánpótlása.” E helyzet 1989 után jelentősen változott.
A romániai magyar népköltészet leggazdagabban adatolt műfaja a népmese. A könyvkiadás jóvoltából a gyűjtések nagy része napvilágot látott (Nagy Olga, Ráduly János, Balla Tamás, Fábián Imre, Szabó Judit, Sipos Bella, Duka János, Zsók Béla, Seres András gyűjtései), de megjelent egy-egy mesemondó repertoárja (Kurcsi Minya, Jakab István, Czifra János, Berekméri Sándor, Koczkás Sándor), egy falu (Kibéd, Szék) vagy tájegység (Mezőség, Csík, Bihar) mesekészletéből készült válogatás is. A mese, egyéb műfajok mellett, néhány falu és tájegység folklórmonográfiájában is helyet kapott (Konsza Samu, Almási István — Olosz Katalin, Horváth István, Seres András, Pozsony Ferenc). Szórványosan sor került korábbi gyűjtések újrakiadására is.
A szövegfeltárás erőfeszítéseit lassúbb lépésekben követte a tudományos feldolgozás, értelmezés. Néhány kutatási szempont következetes érvényesítése a magyar folklorisztika szintjén is figyelemre méltó. Minthogy a magyar nyelvterületen a klasszikus parasztmese Erdélyben szinte napjainkig konzerválódott, a hazai kutatások nagy érdeme a műfaj szociológiai vizsgálata. A magyar mesekutatásban az Ortutay Gyula által kezdeményezett egyéniségkutatás módszerét több hazai kutató is érvényesítette (Fábián Imre, Faragó József, Nagy Olga, Szabó Judit, Vöő Gabriella). Ily módon olyan kérdésekben látunk tisztábban, mint a mese hagyományozódása, variálódása, az egyéni meserepertoár nagysága és szerkezete, a hagyomány és a mesélő életformájának, világképének, személyes élményeinek, beszédstílusának, valamint a mesemondó és a beszédhelyzet, továbbá a hagyomány–mesemondó–közönség viszonyának kérdése. A világkép, az életforma, a kultúra változása adaptálódásra kényszerítette a műfajt. Ezzel magyarázható, hogy a mitikumot, a fantasztikumot lassan háttérbe szorította a racionalitás, a mese a felnőttek folklórjából lesüllyedt a gyermekfolklórba; a felnőttek körében mindössze kivételes helyzetben (a férfiak havasi favágása esetén), valamint az akkulturáción átment cigányság körében őrizte meg korábbi funkcióit.
E műfajjal kapcsolatosak Nagy Olga gazdag életművének fontos tézisei. A Hősök, csalókák, ördögök (1974) a mesehősök jellemének változásával szemlélteti a műfaj metamorfózisát, a mese funkciójának változását; A táltos törvénye. Népmese és esztétikum (1978) az élő mese esztétikumteremtő eljárásait veszi számba; a Táltos és Pegazus (Bp. 1993) a népi epika és az irodalom állandó kapcsolatáról értekezik.
A ballada szintén a romániai magyar folklórkutatás homlokterében állt. Az évtizedek során több gyűjtő (Albert Ernő, Bura László, Faragó József, Jagamas János, Kallós Zoltán, Pozsony Ferenc, Ráduly János) vállalkozott különböző vidékek (Moldva, Háromszék, Kibéd, Szatmár) balladaismeretének feltérképezésére. A műfaj kutatásában jelentős teljesítményként könyvelhetjük el a ballada szociológiai vizsgálatának megalapozását. Ráduly János és Faragó József vizsgálta először az élő ballada átöröklődésének, nemzedékek, nemek szerinti népszerűségének szabályszerűségeit. E szempontok érvényesítése hagyománnyá vált a további kutatásban. Ráduly János és Pozsony Ferenc egyaránt adatolta a ballada funkcióváltás általi fennmaradását. A cigány etnikum akkulturációja során elsajátította a magyar kultúrát, a balladák utóéletét nyújtva meg ezáltal. Továbbá az ő körükben a balladák, tragikus hangulatuknak tulajdoníthatóan, alkalomhoz kötődtek, a halottvirrasztó szertartásának szövegeivé váltak. A műfaj kutatója, Faragó József a balladagyűjtés történetét, ritka és új balladatípusok variánsait, balladatémák vándorlását, a ballada esztétikai-poétikai, formai jellemzőit vizsgálja. A műfaj kutatásában sajátos úton jár Demény István Pál. Az ő tanulmányai a balladába beépült hősepikai elemeket, témákat és motívumokat tárják fel.
A monda periférikusan adatolt műfaj. Mindössze népköltési monográfiákban tűnt fel alig néhány típus, változat formájában. Több területről azonban nagy mennyiségű hiedelemmonda vár kiadásra.
Habár a proverbiumok a mindennapi kommunikációnak máig nélkülözhetetlen kliséi, e műfajról mindössze néhány szórványos közlés (Almási István — Olosz Katalin, Konsza Samu, Kovács Ferenc, Seres András) és egy monumentális korpusz (Vöő Gabriella) olvasható. Figyelemre méltó Vöő Gabriellának a műfaj specifikumával, a közmondás logikai struktúrájával és funkciójával kapcsolatos kutatási kísérlete, valamint Vöő István román–magyar, magyar–román proverbiumegyeztetése.
A találósok műfaját két szövegkorpusz (Fábián Imre, Ráduly János) és néhány apróbb szövegközlés képviseli. Ráduly János kibédi gyűjteményének előszava a műfajszociológiai módszer alkalmazásával jellemzi a találósokat.
A folklór műfajrendszeréről a kutatási gyakorlatban alkalmazott hagyományos képet Nagy Olgának sikerült megingatnia. Néhány tanulmánya, majd egy kötetnyi szövegközlése bizonyította meggyőzően, hogy a hagyományos folklórtémák és a formai- esztétikai kód helyét jelentős mértékben átvette a személyes, aktuális élményanyag és a mindennapi közlési gyakorlat kevésbé konvencionalizált stílusa. A mesék, mondák helyett a mesélők saját maguk vagy környezetük életéből vett, igaznak tételezett történeteket érlelnek előadhatóvá és forgalmaznak.
Ezzel egy időben jelennek meg a népi írásbeliség későn felfedezett termékei, a naplók és *népi élettörténetek.
Keszeg Vilmos két kötetben elemzi a többi írott műfajt (vőfélyvers, emlékvers, falvédőfelirat, misszilis levél).
Figyelemre méltó erőfeszítés történt a népdalok feltárása terén. Jelentős mennyiségű szöveg és dallam került kiadásra folklór- és népdalmonográfiákban (Albert Ernő, Almási István, Jagamas János — Faragó József, Kallós Zoltán — Martin György, Szegő Júlia).
Az utóbbi években terelődött a figyelem a gyermekfolklórra. Fábián Imre és Faragó József nagy mennyiségű mondókát tett közzé Bihar vidékéről. Gazda Klára gyermekfolklór-monográfiája a gyermekélet állomásait, meghatározottságait vette számba, majd pedig egy közösség gyermekfolklórjának rendszerét rekonstruálta.
A tréfás folklórműfajok néhány év leforgása alatt örvendetes módon a figyelem középpontjába kerültek. Vöő Gabriella Tréfás népi elbeszélések (1984) című munkája igényes módszerességgel elemzi a komikus szemiotikai, strukturális és referenciális eszközeit, a tréfás népi elbeszélések műfaji kérdéseit. Itt kell megemlíteni Duka János székelyekről szóló anekdotagyűjteményét, Imreh Lajosnak egy székely tréfamester repertoárját tartalmazó gyűjtését, Nagy Olga kétkötetnyi tréfaközlését, Zsigmond Győző részlegesen megjelent politikai viccgyűjteményét.
Az utóbbi évekig figyelmen kívül maradt a népi közösségek laikus vallásos gyakorlatának vizsgálata. Bár az eredmények egyelőre szórványosak, néhány kutatási program ígéretesnek minősíthető. Elsősorban Tánczos Vilmos archaikus imagyűjtésére, laikus vallásos közösségek és specialisták működésével kapcsolatos kutatásaira gondolunk.
Ugyancsak szórványos a mágia és a hiedelemrendszer vizsgálata (*népi hiedelem). Salamon Anikó ráolvasás-szövegeket és hiedelemmondákat publikált Gyimes vidékéről, Csőgör Enikő Tordatúr hiedelemvilágát kutatta, néhány folklórmonográfia szintén tartalmaz hiedelemmondákat. Keszeg Vilmos a Mezőségen végzett átfogó hiedelemgyűjtést. Elemzése megjelenésre vár.
A néptáncvizsgálat hosszú időn keresztül külsődleges, főleg szociológiai szempontokat alkalmazott (táncalkalmak, korosztályok táncai, zene és tánc, viselet és tánc). Mindössze néhány évtizede történtek próbálkozások a tánc tipologizálása, főleg Martin György kezdeményezésére. Említést érdemel Könczei Csillának a táncnyelv szemiotikai és szintaktikai elemzésére irányuló törekvése.
A szokásvizsgálat a folklórkutatás hagyományos témája. Az évtizedek során különösen az emberélet fordulói, az átmeneti rítusok (Balázs Lajos, K. Kovács László, Seres András, Virág Magdolna), a jelesnapi szokások és agrárrítusok (Nagy Jenő, Nagy Ödön, Makkai Endre, Salamon Anikó, Vasas Samu) álltak az érdeklődés középpontjában. Az utóbbi években a kutatások a szokások strukturalista, szemiotikai, szociológiai szempontok szerinti vizsgálatát részesítik előnyben (Balázs Lajos, Barabás László, Pozsony Ferenc).
A romániai magyar folklórkutatás számára tehát a népköltészet szelektív módon vált a vizsgálat tárgyává. A figyelem a folklór paraszti, hagyományos, szóbeli és esztétikus részére irányult.
Faragó József: A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata. Népismereti Dolgozatok 1980. 14–25. — S. Lackovics Emőke: A romániai magyar néprajzi kutatások (1982–1988). In: Petercsák Tivadar szerk.: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. II. Bp. 1989. 79–112. — Keszeg Vilmos: A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede (1944–1994). Erdélyi Múzeum LVII(1995). 3–4. 99–111.
(K. V.)
Népművelődés — a román Minisztertanács mellett működő kulturális intézmények bizottságának folyóirata. Havonta jelent meg Bukarestben, 1951 januárjától 1952 májusáig; ekkor beolvadt a *Művelődési Útmutatóba. Művelődési propagandalap volt, a Cultura Poporului társlapja. Főszerkesztőjének neve nincs feltüntetve, s a benne közölt írások közül is a legtöbb fordítás.
(K. P.)
Népnevelés — *Keresztény Magvető
néprajzi irodalom — a leíró etnográfiát és értelmező etnológiát egyaránt jelentő néprajz a hagyományos népi életmód és műveltség jelenben megragadható jelenségeinek leírása, szerepük megállapítása, az egyneműek összehasonlítása, a különneműek közti összefüggések feltárása, kialakulásuk és helyi változataik, végső soron az egyetemes népi kultúra mibenlétének meghatározása. Tekintettel arra, hogy a *népköltészet, a népművészet, népzene és néptánc tanulmányozását végző *folklór a néprajznak mindinkább önállósuló ága, a néprajz szűkebb értelemben vett tárgya a különféle népi foglalkozások, életszükségletek (lakás, táplálkozás, öltözet, gyógyítás) és életszabályok (évszakok, életkorok, a közösségi élet szokásai, hitvilág) s az ezekkel kapcsolatos tárgyi és szellemi világ.
Kós Károly a népművészetet — a magyar néprajztudományban napjainkig uralkodó szemlélethez híven — tágan értelmezi: ide tartozik az ő értelmezésében a termeléssel és életszükségletekkel, a társadalmi és szellemi élettel kapcsolatos népi eszközkészlet is, amely gondos kivitelezése révén, alkalmazásának, helyének tulajdoníthatóan esztétikai értékkel is rendelkezik. E koncepcióban a ~ tudományos értékelésének ki kell terjednie a népi művészeti értékű alkotások előállításának, alkalmazásának, értelmének kérdéseire, ami szükségessé teszi a népi anyagi, társadalmi és szellemi kultúra egészére irányuló kitekintést. Az 1980-ig végzett népművészet-vizsgálatok fő irányultságait statisztikailag jellemezve: általános vonatkozások: 25%; népi művesség, feldolgozás: 21%; termékek: 28%; tárgyegyüttesek: 9%; díszítőmotívum-gyűjtemények: 5,1%; funkcionális vizsgálat: 6,3%; vegyes tartalmú közlemények: 5%.
Az erdélyi magyarságra vonatkozólag középkori krónikák még alig és a 17–18. századi emlékírások, köztük Apor Péteré is csupán gyér néprajzi utalásokat tartalmaznak, a reformkori hon- és népismertető útleírások, cikkek azonban már a néprajz gazdag adattárai. E műfaj csúcspontja s egyben a tudatos népismei kutatás kezdete Orbán Balázs hatkötetes műve, A Székelyföld leírása (1868–1873), amelyet Kozma Ferenc és Huszka József székely népművészet-kutatása (1880–1890) követ. A szakszerű néprajzi kutatás megindulása a kolozsvári Herrmann Antal tevékenységéhez köthető. Mint a kolozsvári egyetem magántanára, ő volt az első Magyarországon, aki néprajzi előadásokat hirdetett az egyetemen. Emellett az új tudománynak az 1902-ben megnyílt Erdélyi Táj- és Néprajzi Múzeummal, valamint az Erdély Népei c. folyóirattal (1898–1903) nyilvános fórumot teremtett, egyetemi tanárként (1898–1918) pedig szakképzett kutatógárdát nevelt. Előadásait olyan későbbi hírneves kutatók hallgatták, mint Györffy István, Viski Károly, Szendrey Zsigmond, Solymossy Sándor. A kolozsvári és a még 1879-ben alapított sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményein alapulnak ebben az időben Malonyay Dezsőnek a kalotaszegi és a székely népművészetet bemutató kötetei (1907, 1909).
Az első világháború után a magyar egyetemi oktatás Kolozsváron megszűnik s ezzel együtt a magyar néprajzkutatás is saját formális intézmények nélkül marad, hacsak nem tekintjük a különböző tudományos és közművelődési egyesületekhez — Erdélyi Múzeum-Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület — vagy más helyi közösségi szervezetekhez, iskolákhoz tartozó múzeumokat, ill. muzeális gyűjteményeket. A hivatásos kutatás jóformán az Erdélyi Múzeum történeti és néprajzi tárainak őre, Roska Márton, valamint a Táj- és Néprajzi Múzeum új igazgatója, Orosz Endre ősfoglalkozás-gyűjtéseire és gyűjteményi ismertetéseire korlátozódott. A korai gyűjteményekbe elsősorban a népi kézművesség termékei és kiemelten az esztétikus alkotások kerültek be, s így érthető, hogy a népi kultúra egészének feltárására irányuló rendszeres kutatómunkát megelőzték a népművészettel kapcsolatos vizsgálatok. A Székely Nemzeti Múzeum fennállásának 50 éves jubileumára kiadott reprezentatív Évkönyv néprajzi tanulmányai kivétel nélkül népművészeti témájúak (szerzők: Kós Károly, Haáz Rezső, Balogh Ernő, Viski Károly, Roediger Lajos, Huszka József).
A népművészetet, felfedezése pillanatától, a nemzeti művészet bázisául szolgáló ihletforrásnak tekintették, ez az indíték teljesedett ki az 1930-as évek székelyföldi népművészeti mozgalmaiban. Csíki és udvarhelyi tanárok, így Vámszer Géza, Domokos Pál Péter és Haáz Rezső népművészeti tárgyak felkutatásával, reprodukálásával és használatba vonásával remélték az elmélyülő gazdasági-társadalmi-etnikai-morális válságot orvosolni, a székelység veszélybe kerülő etnikai és vallási identitását megerősíteni; a háziipartól várták a székelység megingó gazdasági helyzetének kiegyensúlyozását, s meg voltak győződve arról, hogy az esztétikus formák alkalmas mintául szolgálnak egy össznemzeti tárgyi reprezentációs kultúra kialakításához. Az egész Székelyföldre kiterjedő mozgalmuk tömegalapját a történeti egyházak szervezeti keretei biztosították. A helyi adatgyűjtéseket részben az Erdély, részben a székelyudvarhelyi Székelység c. lapok, valamint elszórva az Erdélyi Múzeum és a Hitel c. folyóirat s a magyarországi szakfolyóiratok közölték. Az eredmény, éppen az elképzelés részleges korszerűtlensége miatt csak részleges volt, mégis hozzájárult az etnikai öntudat ápolásához, valamint egyes háziipari tevékenységek, főleg a szövés, hímzés és viselet felújításához, a népművészet tárgykörébe tartozó jelenségek gyűjtéséhez, leírásához (pl. Haáz Rezső Egy székely falu öltözete c. tanulmánya a Székely Nemzeti Múzeum 1929-ben kiadott Emlékkönyvében), kiállításához, megőrzéséhez. A 30-as évek végétől több néprajzi értékű közlésre kerül sor főleg nyelvészek, így Csűry Bálint (Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról. Erdélyi Múzeum 1930. 155–176), Szabó T. Attila (Levéltári adatok népi faépítészetünk történetéhez. ETF 1939/107), Nagy Jenő tollából.
1940–1944 között Észak-Erdélyben a háborús körülmények ellenére a néprajzi életben pezsgés volt tapasztalható. Az anyaország szakemberekkel és pénzzel segítette a működő múzeumok tevékenységét. A Kolozsváron újból megnyílt magyar egyetemen beindult a néprajzi szakképzés, így lehetőségek nyíltak a néprajzi kutatás és közlés számára (1940–1941 között Viski Károly, utána ideiglenesen K. Kovács László, 1943-tól pedig Gunda Béla ad elő néprajzot). Az egyetemi néprajzoktatás több szakembert adott a kutatásnak, ők a néprajzi tanszék és az Erdélyi Múzeum kiadványaiban közölték tanulmányaikat. A néprajzkutatás tematikája kiszélesült, de természetesen továbbra is helyet kapott benne a népművészet-kutatás is. Ebben az időszakban szerveztek helyszíni gyűjtést Csíkmenaságon (eredményei csak az utóbbi 10 évben láttak nyomdafestéket: Ujváriné Kerékgyártó Adrienne: Csíkmenaság népművészete. Néprajzi Múzeum. Bp, 1999. Series Historica Ethnographiae 10; Palotay Gertrúd: Árva Bethlen Kata fonalas munkái. Kv. 1940. ETF 117; Régi erdélyi hímzésminta rajzok. uo. 1941. 131. Ugyanő Szabó T. Attilával jelentet meg közös tanulmányokat: Mezőségi magyar hímzések. ETF 1942. 159, Adatok a mezőségi magyar hímzés ismeretéhez. I–II. Erdélyi Múzeum 389-406, 516–529; uo. 1943. 78–91, 428–449).
Újabb változásokat hozott az 1945 utáni korszak. Az újonnan létrehozott Bolyai Tudományegyetemen folyó néprajzi oktatást az 1948-as tanügyi reform megszüntette, bár a néprajz még ott szerepelt a történelemkar, a népköltészet pedig a bölcsészkar tantárgyai között (előadói: dr. Kós Károly és Nagy Jenő). 1949-ben bekövetkezett a múzeumok államosítása, ami részben pozitívan, részben negatívan érintette őket: kibővült a tájmúzeumok hálózata, magyar szakembereket azonban nem alkalmaztak, így néprajzi gyűjtés és kutatás a Székelyföldön és Kolozsváron kívül másutt alig folyt. Jelentős volt ebben az időszakban a Székelykeresztúron múzeumot alapító-fejlesztő Molnár István tudományos tevékenysége, aki népművészeti írásokat is publikált.
Az Erdélyi Néprajzi Múzeum legkiemelkedőbb személyisége egészen 1978-ig Kós Károly volt. Munkássága kiemelkedik az anyagi kultúrkutatások sorából. Vizsgálatai szinte a teljes tárgyi világra kiterjednek: gazdálkodás, település, építkezés, mesterségek. Jelentősek az árucsere néprajzával, valamint a népviselettel, munkaszervezettel, társadalomszervezettel foglalkozó munkái. Kóst az 1950-es években George Oprescu, a Román Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének vezetője bízta meg egy többéves népművészetkutató program vezetésével. A kutatócsoport tagjai — Kós Károly, Nagy Jenő, Szentimrei Judit és az alkalmi gyűjtőtársak, Vámszer Géza, Jenei-Lám Erzsébet, Starmüller Géza, Kiss Ilona, Csiszér Árpád, továbbá néhány egyetemi hallgató — feldolgozták Kászon, a moldvai csángóság, a Szilágyság és Kis-Küküllő vidékének magyar népművészetét, önkéntes kutatók bevonásával pedig a kalotaszegi népviseletet, Torockó népművészetét és Szék néprajzát. Munkáikból akkor csak részletek jelentek meg a Népművészeti Füzetek sorozatában, majd jelentős kötetek a 70-es években (Kós–Szentimrei–Nagy: Kászoni székely népművészet 1972; uők: Szilágysági magyar népművészet 1974; uők: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet 1978; uők: Moldvai csángó népművészet 1981. Az egykori kutatások későn publikált eredménye F. Halay Hajnal–Szentimrei Judit Torockói varrottasok c. kötete (Kv. 1997). Kós Károly e munka során gyűjtötte több tanulmánya anyagát: ezt a Népélet és néphagyomány (1972), valamint a Tájak, falvak, hagyományok (1976) c. köteteiben közölte.
A néprajzi közlés a szakfolyóiratokban is új lendületet kapott az 1950-es évek közepétől. Kós Károly tanulmányainak nagy része román (Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Activitatea Muzeelor, Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei) és magyar (Korunk, Művelődés) lapok hasábjain jelent meg, ahol Molnár István, Nagy Jenő és Faragó József is publikáltak. Igényes dolgozatokat vett át a budapesti Ethnographia, a Néprajzi Közlemények, a debreceni Műveltség és Nagyvilág. Népszerű formában közölt eredeti kutatási eredményekkel találkozunk az Utunk, a Falvak Népe és a napi sajtó oldalán is (ezekről kitűnő néprajzi, népismereti repertóriumok tanúskodnak).
A Románia 1968-as közigazgatási átszervezését követő időszakban a folklorizmus támogatására fenntartott intézmények is kereteivé váltak a népművészet-kutatásnak: így a művészeti népiskolák, a Népi Alkotások Házai, a népi együttesek, melyeknek a szakirányítói — elsősorban Bandi Dezső, Haáz Sándor, Seres András, Kardalus János, Kósa-Szánthó Vilma — rendszeresebb terepgyűjtéseket végeztek és azokról publikációkban számoltak be. Írásaik részben a megfelelő intézmény önálló kiadványaiban jelentek meg (Seres András: Barcasági csángó leányingek hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy 1972; uő: Barcasági csángó férfiingek, menyecskeingek, öregasszonyingek és díszkendők hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy 1973; Kardalus János: Mobilier pictat. A festett bútor. Csíkszereda 1982; Kósa-Szánthó Vilma: Székely népviselet. In: Kardalus János szerk. Hargita megyei népviselet. Csíkszereda 1979. 55–93, 103–149). A kutatások eredményeinek közzétételére állandó fórumot jelentett a *Művelődés c. folyóirat, melynek tájékozódását erős néprajzi érdeklődés jellemezte, egészen az 1984-es befagyasztásáig. A sepsiszentgyörgyi múzeum évkönyvében, az Alutában elsősorban a Kovászna megyei kutatók és muzeológusok publikáltak: Gazda Klára, Seres András, Pozsony Ferenc, Kósa-Szánthó Vilma; Haszmann Pál és József népművészeti és közművelődési vizsgálataikat tették közzé.
A ~ eredményeinek közkinccsé tételében jelentős szerepet játszott 1970-től a *Kriterion Könyvkiadó, amelynek profiljához a népköltészet mellett a néprajz is hozzátartozott. Szakszerkesztői: V. András János, Salamon Anikó, majd Szabó Zsolt úgyszólván tudományos műhellyé változtatták a bukaresti és kolozsvári szerkesztőségeket. A néprajzi gyűjtések, tanulmánykötetek és monográfiák mind rendszeresebb kiadása nagyban hozzájárult számos vidéki értelmiségi gyűjtői kedvének fölkeltéséhez és tájékoztatásához is, különösen azután, hogy az így formálódó önkéntes gyűjtők-kutatók hálózata számára 1976-ban beindította a *Népismereti Dolgozatok c. kiadványsorozatot, amelynek köteteiben nagyszámú, addig a megjelenésből kizárt szerző is szóhoz juthatott.
Az anyagi kultúrakutatások számottevő eredménye volt Kós Károlynak A vargyasi festett bútor (Kv. 1972) c. monográfiája. Ide kapcsolódik Banner Zoltán könyve (Csillagfaragók. Népi alkotók, naiv művészek. 1972) és a Népi mesterek (Sepsiszentgyörgy 1977) is, bár ezek már határterületre esnek, mert azok az alkotók, akiket bemutatnak, már inkább a népi iparművészet képviselői. Péntek János munkája (A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. 1979) elsősorban nyelvészeti érdekű, a népnyelvi és a néprajzi kutatások nyelvészeti súlyú megvalósításának példája, de bőven van néprajzi vonatkozása is. Számos mintakönyv és album is jelenik meg ezekben az években, melyek elsősorban közművelődési célúak, de érdemük, hogy ismertetik a motívumkincset, bemutatják a technikákat, a rövid bevezetők pedig a gyűjtés történetét tartalmazzák. Ilyenek a Sóvidéki keresztszemesek (Csíkszereda 1971); Cs. Gergely Gizella — Haáz Sándor: Udvarhelyszéki varrottasok (1976); Sinkó Kalló Katalin: Kalotaszegi nagyírásos (1980). A romániai magyar néprajz egyik legteljesebb szemléjét képviseli a Korunk 1979-es évkönyve, melynek tematikailag is igen széles a spektruma.
A 80-as években az erdélyi magyar néprajzkutatók előtt a publikálás lehetőségei egyre jobban beszűkültek. A kutatások egyre inkább támogatók nélkül folytak, de a viseletkutatás, a népművészeti és motívumkutatások így is folyamatosak voltak. Kardalus János a falusi ház berendezésének változását követi nyomon a festett bútorok típusain, az alkalmazott festékfajtákon keresztül (A festett bútor. Csíkszereda 1982), Szentimrei Judit egy jellegzetes erdélyi település szabadrajzú hímzéseit ismerteti (Széki iratosok. 1982), s részletesen elemzi a varrottasok szerepét az egyén és a közösség életében. Seres András Háromszék hét ún. naiv fafaragóját és munkásságukat mutatja be (A naiv művészet mesterei. Sepsiszentgyörgy 1982). Bakó László és Terézia gyergyókilyénfalvi gyűjtésüket teszik közzé (Keresztszemesek. 1983), míg Felső-Maros-vidéki varrottasok (1985) címmel 280 hímzésmintát tartalmazó albumot adnak ki, melynek bevezetőjében Palkó Attila, Portik Irén és Zsigmond József a hímzések történetével is foglalkoznak. Részben gyakorlati célt is követ Gazdáné Olosz Ella: Kézimunkázók könyve (1987), amely nemcsak egy-egy tájegység népi hímzéseinek mai alkalmazási lehetőségeit mutatja be, hanem egyéb, házilag kivitelezhető textília készítését, felhasználását is.
A lakáskultúra, a népművészet kutatói számára fontos a Benkő Elek–Ughy István: Székelykeresztúri kályhacsempék (1984) c. könyve, amelyben a régészkutató bemutatja a térség korabeli fazekasságát, lakáskultúrájának és tüzelőberendezésének jellemzőit, részletezve a kályhacsempék díszítményeit, díszítőstílusának és módjának jellegzetességeit.
Kósa László–Nagy Ilona: Magyar néprajzi kutatások Romániában. Népi Kultúra–Népi Társadalom V–VI. 45–69. Bp. 1971. — Csorba Csaba: Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága. Ethnographia 1974. 200–204. — Bakó László: Népművészeti bibliográfia (Hargita megye cikkbibliográfiája). Csíkszereda 1975. — Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete (1926–1977). Korunk Évkönyv 1979. Kv. 1978. — Kós Károly: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban. Népismereti Dolgozatok 1980. 7–13. — Zágoni Jenő: A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör bibliográfiája. 1968–1976. uo. 240–265. — Cseke Péter: A Falvak Népe–Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája. 1945–1980. Népismereti Dolgozatok 1981. 219–264. — Faragó József: Adatok a magyar–román néprajzi bibliográfiához 1946– 1982. Népismereti Dolgozatok 1983. 188–225. — Kósa László: A romániai magyar néprajzkutatás könyvcímekben (1970–1982). In: Máténé Szabó Mária szerk.: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Bp. 1984. 113–130. — S. Lackovics Emőke: A néprajzi kutatómunka tíz éve Kovászna megyében. In: M. Szabó Mária szerk. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Bp. 1984. 131–141; uő: A romániai magyar néprajzi kutatások (1982–1988). In: Petercsák Tivadar szerk. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Bp. 1989. 79–112. — Váczy Leona: Romániai magyar néprajzi könyvészet 1919–1944. A KJNT Értesítője 1–2. Kv. 1998. — Gazda Klára: A romániai magyar népművészetkutatásról. In: Keszeg Vilmos szerk. KJNT Évkönyve 9. Kv. 2001. 83–120.
(Gy. Zs.–Kó. K.)
– 1989 után a néprajzi irodalom megjelentetését akadályozó politikai és szűkös kiadói viszonyok megváltoztak. A bukaresti Kriterion és Ion Creangă, a kolozsvári Dacia Könyvkiadó mellett frissen létrejött kiadók (a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat, a csíkszeredai Pallas-Akadémia, Pro-Print, a sepsiszentgyörgyi Bon Ami, a nagyváradi Literátor, a korondi Firtos Művelődési Egylet) jelentettek meg néprajzi kéziratokat, változó szakmai és technikai igényességgel. Több szerző munkája magyarországi kiadó gondozásában látott napvilágot. Az 1990–1995 közötti könyvtermés e körülményeknek tulajdoníthatóan tehát gazdagnak nevezhető.
A kiadványok nagy része regionális kutatások formájában szolgáltat adalékot a népi kultúra panorámájához. Ilyen kontextusban említhető Bíró Gábor Sóvidék népi építészete (Szentendre 1992), Haáz F. Rezső – Haáz Sándor Erdélyi viseletek (Bp. é.n.), Kardalus János Székely festett bútorok (Bp. 1995), István Lajos Korondi gyermekhangszerek (Kecskemét 1996) című munkája. Gub Jenő etnobotanikai kutatásainak eredményét tette közzé Erdő-mező növényei a Sóvidéken (Fűben-fában orvosság) című kötetében.
Folytatódott a hagyományos szövegfolklór feltárása és közzététele. Duka János Elsüllyedt kincs címmel (1993) csíki, marosmenti és érmelléki meséket tett közzé, Üti Páké Narátost. Csúfolódó székely népköltészet címmel (Csíkszereda 1994) pedig székely rátótiádákat. További kiadványok: Albert Ernő: Boszorkányos dógok. Gyimesi csángó hiedelemmondák, hiedelmek (Sepsiszentgyörgy 1995); Fábián Imre: A házasulandó fiú. Tréfás és erotikus népmesék (Nv. 1992); Bihari találós mesék, találós kérdések, mesetalányok (Nv. 1994); Nagy Olga: Cifra János meséi. UMNGy XXV. (Bp. 1991); Ráduly János: Hold elejti, Nap felkapja. Kibédi találós kérdések (1990); Táltos Marika (Korond 1993); Szép Magdolna (Kv. 1994); A király táncos lovai (Sepsiszentgyörgy 1995); Seres András: Kicsi Péter, Nagy Péter. Tréfás mesék, adomák és anekdoták (Kv. 1992); Zsók Béla: Az egyszeri ember. Hunyad vármegyébe telepedett bukovinai székelyek körében gyűjtött tréfás mesék (1993); Elment a madárka. Bukovinai székely népdalok (1995).
A szövegfeltáró kiadványok mellett figyelmet érdemel néhány elméleti és módszertani igényességgel készült munka. Demény István Pál a történeti-összehasonlító módszer alkalmazását folytatva ezúttal Szent László legendájának és Molnár Anna balladájának hősepikai elemeit mutatta ki (A Szent László-legenda és Molnár Anna balladája. Kv. 1992), Tánczos Vilmos az 1970-es években felfedezett archaikus apokrif imák műfajának kutatásához szolgáltat adalékokat. A Moldvában és Gyimesben gyűjtött gazdag szövegkorpusz tipologizálása és filológiai apparátusa révén szakszerű mércét követ és állít. A szerzőnek figyelemre méltóak azok a további közleményei is, amelyek a csángók vallásos életét elemzik. Balázs Lajos Van Gennep francia folklórkutató rítuselméletét alkalmazva készítette el a csíkszentdomokosi lakodalom és temetés szokásmodelljét (Az én első tisztességes napom. Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. 1994; Menj ki, én lelkem, a testből. Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Csíkszereda 1995). Virág Magdolna kiérlelt szerkezetű tanulmányban közli három tövisháti falu temetkezési szokásait (Temetés a Tövisháton. Haldoklóhoz, halotthoz és temetőhöz kapcsolódó szokások és hiedelmek három szilágysági faluban. Debrecen 1994). Pozsony Ferenc az egyéniségkutatás hagyományait folytatva állította össze egy klézsei csángó asszony folklórrepertoárját. Munkája (Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kv. 1994) jelentős hozzájárulás a világkép, a világról szerzett tudás műfaji szerveződésének vizsgálatához. A folklórszemlélet előmozdítására vállalkozott Nagy Olga Táltos és Pegazus (Bp. 1993) című esszéje, amely folklór és irodalom párhuzamos fejlődését, állandó egymásra hatását elemzi.
Újabb kiadásban jelent meg Makkai Endre–Nagy Ödön 1939-ben közzétett Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez című adatfeltáró gyűjteménye (Bp. 1993).
Intézmény- és tudománytörténeti adatokat tartalmaz Nagy Olga Pályakép fénnyel és árnyékkal. Egy néprajzos emlékei (Székelyudvarhely 1995) című memoárja.
A népi önéletírás műfaját képviseli Zsigmond Erzsébet Sirató. Életem panaszos könyve (Kv. 1995) című munkája.
Keszeg Vilmos két tanulmánykötete a sokáig figyelmen kívül hagyott népi írásbeliség megközelítésére tett kísérletet (A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken. 1991; Kelt levelem... Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen 1996).
Vasas Samu szemiotikai megközelítésében mutatja be egy tájegység népi kultúráját (Népi jelvilág Kalotaszegen. Bp. 1994).
Ezekben az években jelentősen megnőtt az érdeklődés a társadalomnéprajz iránt. Nagy Olga Világgá futó szavak. Havadi beszélgetések (Bp. 1990) című munkája egy falu változó értékrendjét, mentalitását tárja fel interjúk formájában. A Barangolásaim varázslatos tájban. Cigány barátaim között (Székelyudvarhely 1994) a cigány életformát, mentalitást és kultúrát, a Népi változatok szerelemre és házasságra (Székelyudvarhely 1994) pedig a néprajzi irodalomban sokáig tabunak számító témával kapcsolatos népi mentalitást elemzi. Vasas Samu A kalotaszegi gyermek. A személyiségfejlődés néphagyományai Kalotaszegen (h. n. 1993) című munkája a kultúrába, a közösségi értékrendszerbe való belenevelődés hagyományait vizsgálja. Hajdú Farkas-Zoltán a csíki társasmunkákról (Csíki kaláka. Csíkszereda 1993), Balázsi Dénes pedig a szövetkezeti gazdálkodásról (Ne nézze senki csak a maga hasznát. Székelyudvarhely 1995) készített monográfiát.
A néprajzi irodalom mennyiségi gazdagsága a néprajzkutatást is szervező intézményrendszer kiépülésének tulajdonítható. 1990-ben a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen újraindult a néprajzoktatás (*néprajzoktatás az egyetemen). A néprajz szakos diákok Változás diákszemmel (szerk. Lukács János. Kv. 1994) címmel jelentették meg egy konferencia előadásanyagát. Szintén 1990-ben szerveződött a több mint 100 taggal működő, kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság, amely vándorüléseivel, évente kiírt pályázataival és önálló könyvsorozat kiadásával a hivatásos kutatók és az amatőr gyűjtők munkája számára biztosít keretet. Rendszeresen megjelenő kiadványai a KJNT Értesítője és a KJNT Évkönyve. Az értesítő módszertani jellegű írásokat (recenzió, kérdőív), az Évkönyv pedig adatfeltáró és elméleti írásokat közöl. Az évkönyv első három számának (1992, 1994, 1995) szerzői Albert Ernő, Balázs Lajos, Barabás László, Csergő Bálint, Faragó József, Gun Jenő, István Lajos, Keszeg Vilmos, Kisgyörgy Mihály, Kós Károly, Könczei Csilla, Lőrinczi Etelka, Major Miklós, Márton Béla, Nagy Jenő, Nagy Olga, Nagy Ödön, Olosz Katalin, Péntek János, Pozsony Ferenc, Ráduly János, Szalay Zoltán, Székely Ferenc, Szenik Ilona, Tánczos Vilmos, Tankó Gyula, Zakariás Erzsébet, Zsigmond József, Zsigmond Győző, Virág Magdolna. A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat kiadványa Zsigmond Erzsébet (1995) és Pozsony Ferenc (1994) kötete.
1994-ben a *Népismereti Dolgozatok újabb, hatodik kötete jelent meg Faragó József és Kós Károly szerkesztésében.
1992-től jelenik meg Miskolcon a Györffy István Néprajzi Egyesület Folyóirata, a Néprajzi Látóhatár (szerkesztő Viga Gyula, a szerkesztőbizottság elnökei Balassa Iván és Ujvári Zoltán), amely nagyszámú erdélyi szerző tanulmányát közölte (Balázs Lajos, Barabás László, Binder Pál, Borbély Gábor, Bura László, Dánielisz Endre, Demény István Pál, Egyed Ákos, Faragó József, Farkas Irén, Garda Dezső, Gazda Enikő, Gazda József, Gub Ernő, Imreh István, István Lajos, Kardalus János, Keszeg Vilmos, Komáromi Tünde, Kovách Géza, Major Miklós, Nagy Jenő, Nagy Olga, Magyari Etelka, Márton Béla, Murádin László, Palkó Attila, Pávai István, Pozsony Ferenc, Ráduly János, Seres András, Suba László, Székely Ferenc, Tánczos Vilmos, Tankó Gyula, Tófalvi Zoltán, Zsigmond Győző). A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára sorozatban két romániai szerző (Virág Erzsébet, Keszeg Vilmos) munkája jelent meg.
Az újraindított Erdélyi Tudományos Füzetek 212. köteteként látott napvilágot Demény István Pál említett tanulmánya.
Néprajzi tárgyú kéziratokat közöl a Művelődés, a Korunk, a Helikon, a NyIrK. A Korunk Néprajzszemléletünk az ezredvégen címmel tematikus számot jelentetett meg (1993/8).
A néprajzoktatás újraindítását a kolozsvári egyetemen az 1989. decemberi romániai változás tette lehetővé. Péntek János, a Babeş–Bolyai Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője magyar nyelv és irodalom főszakkal társítható néprajz szakot hirdetett meg. Az egységes tanszék szétválása óta (1994) a szak gazdája a Magyar Nyelv és Kultúra tanszék. Az oktatást Péntek János professzor, Pozsony Ferenc és Keszeg Vilmos adjunktusok (1990-től), Gazda Klára adjunktus (1991-től), Tánczos Vilmos (1992-től) és Könczei Csilla (1994-től) tanársegédek végzik. Mellettük óraadók (Demény István Pál, Almási István) és vendégtanárok járultak hozzá a szakképzéshez.
A szak évente indul, legkevesebb 7 jelentkezővel. Az oktatás időtartama kezdetben öt év volt, 1996 óta négy évre csökkent. A tanterv tartalma: folklór, etnográfia, művelődéstörténet, társadalomnéprajz, muzeológia, Erdély népeinek néprajza, finnugor népek néprajza és antropológia, terepmunka és múzeumi gyakorlat.
A tanszék keretében 1995-től magiszteri program indult, ami az etnolingvisztikában való szakosodást teszi lehetővé.
Kós Károly: Néprajztanításunk haladó hagyományai. Utunk 1958/8; uő. Eredmények és feladatok a székelység néprajzkutatásában. Művelődés 1969. — Sándor István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1945–1954. Bp. 1965. — Dr. Kós Károly: Gunda Bélára emlékezem. Művelődés 1994/10.
(K. V.)
Népsport — Fővárosi sporthetilap. Bukaresti Népsport címmel indult 1949. febr. 24-én. A 28. szám után váltott címet. Kiadója kezdetben a Népi Sportszervezet, 1950-től a minisztertanács mellett működő Testnevelési és Sportbizottság s az Országos Szakszervezeti Tanács. A román Sportul Popular társlapja. A 178. számban (1951. nov. 30.) bejelentik megszűnését, s azt is, hogy szerepét a Romániai Magyar Szó keddi kétoldalas sportmelléklete veszi át. Utóda, az *Új Sport 1956. ápr. 13-án indul.
(K. P.)
népszínház — eredetileg a budapesti Nemzeti Színházból kivált és népszínművek, operettek előadására vállalkozott együttes, amely 1875-ben nyitotta meg önálló, új épületét a mai Blaha Lujza téren. Első igazgatója a felépítést kezdeményező Rákosi Jenő volt, kiválóságai közé tartozott az évek során Blaha Lujza, Tamássy József, Küry Klára. 1908-ban a Nemzeti Színház költözött falai közé, de az 1960-as években az épületet lebontották. Ugyanezt a Népszínház címet viselte 1936 és 1946 között a New York-i Magyar Színpad kamaraszínháza, amely csaknem kizárólag operetteket játszott. Budapesten 1978 után a falujáró Déryné Színház és a 25. Színház összevonásából keletkezett új társulat vette fel a ~ nevet.
Erdélyben a múlt század utolsó negyedében és századunk első felében a hivatalos társulatok egyike sem engedhetett meg magának olyan fokú szakosodást, mint a világvárosi együttesek. Itt a színházak általában sokszínű, változatos játékrendre törekedtek, amely magába foglalja mind a nevelve szórakoztató eredeti drámairodalom legjobb honi és világirodalmi alkotásait, mind a kifejezetten szórakoztató, gondűző, könnyed színműveket. Századunk második felében, főleg az 1960-as évektől kezdve nem a játékrend jellege, a műsor gerincét alkotó művek műfaji sajátossága alapján mondtak “népszínház”-nak egy társulatot, hanem az együttes szakmai színvonala szerint. A ~ nevet az az amatőr társulat érdemelte ki, amely az átlagosnál jobb erőkkel rendelkezett, igényesebben válogatta ki az előadandó darabokat és folyamatos volt a tevékenysége. A “népszínház” elnevezés amolyan középső lépcsőfokot jelentett az öntevékeny műkedvelő csoportok és a hivatásos színi együttesek között.
Tíznél is több ilyen együttes keletkezett Erdélyben ezekben az évtizedekben. Nevezetesebbek: a gyergyószentmiklósi Figura, a székelyudvarhelyi Népszínház és az aradi *Periszkóp Népszínház. A Hargita megyei Népi Alkotások Háza keretében Gaál Péter Csütörtök, amikor a legnehezebb c. egyfelvonásos játékát Csíkszeredában mutatta be egy népszínház-alakulat; a darab meg is jelent az Igaz Szóban (1979/5). A gyergyószentmiklósiak Bocsárdi László irányításával főként a nem hagyományos drámák és színjátszási módok iránti fogékonyságukkal váltottak ki elismerést (Jarry Übü király c. darabjának előadásával több díjat nyertek, egyebek között a sepsiszentgyörgyi *nemzetiségi színházi kollokvium egyik díját 1992-ben). Az együttes és a sepsiszentgyörgyi Állami Színház Tamási Áron Tagozata között utóbb szoros együttműködés alakult ki, közösen állítottak színpadra különböző újabb színpadi szövegeket. A fiatalok nyitottsága frissítőleg hatott a hivatásos társulat tagjaira is. A székelyudvarhelyi Népszínház sokat köszönhet a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola tanárainak, elsősorban Kovács Leventének, aki számos előadását állította színpadra a hetvenes-nyolcvanas években. Az aradi Periszkóp Népszínház együttesének lelke azokban az években Znorovszky Attila. Nevéhez fűződik Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédia c. drámájának ősbemutatója s a szöveg akkoriban kötelező engedélyeztetése, aminek eredményeként később hivatásos társulatok is műsorukra tűzhették a darabot (Budapesti Várszínház, Temesvári Állami Magyar Színház).
Az 1989-es decemberi fordulatot követő időben a népszínházak közé felsorakozott többek közt a dicsőszentmártoni, a kézdivásárhelyi és a lugosi Népszínház, valamint a mákófalvi Kós Károly Népház színköre. A nagyváradi Kortárs Színpad, a kolozsvári Horváth Béla Stúdió-Színpad és a brassói Harag György Színjátszó Csoport nevében ugyan nem szerepel a “népszínház” megjelölés, de változatos és folyamatos tevékenységükkel megérdemlik, hogy a népszínházak sorában tartsuk őket számon.
A hivatásos társulatok esetében is beszélhetünk népszínházi törekvések ről, gyakran mint a művészszínházi törekvések ellenpárjáról, feltételezve a két törekvés kibékíthetetlen ellentétét. Különösen a kolozsvári Magyar Színház műsorpolitikájáról, játékrendjéről az 1990-es években támadt és máig tartó viták alkalmával került sor a fogalmak túlzott sarkítására, holott a drámairodalom és a színjátszó irányzatok sokféleségének körülményei között sem a népszínházi törekvések nem jelenthetik néhány drámatípus kizárólagosságát, a kísérleti jellegű színpadi képsorok vagy különböző avantgárd és neoavantgárd művek, formák és elemek visszautasítását, sem a művészszínházi törekvések nem vezethetnek az ellenkező véglethez, a közönség igényeinek semmibevételéhez. A két törekvés között mindössze alkalmankénti hangsúlybeli különbség vagy időleges fontosságú sorrend lehetséges.
A színházi előadás akkor éri el célját, ha a szó jó értelmében vett korszerű mondandóját művészi eszközökkel, művészi szinten fogalmazza meg, a művészi eszközök viszont pusztán önmagukban, az adott közönség hullámhosszán befogadható mondanivaló nélkül célt tévesztenek. Ez a szabály akár hivatásos, akár népszínházra egyaránt érvényes.
Iochom István: A kézdivásárhelyi Népszínház bemutatkozása. Utunk 1984/4. — Mózer István: A Periszkóp Népszínház és Kányádi-ősbemutató Aradon. Utunk 1984/28.
(P. Á.)
Népújság — 1. Kolozsvárt kiadott független politikai néplap. Megjelent Finta Zoltán szerkesztésében. 1924 áprilisában indult, utolsó három számának szerkesztője 1925 decemberében Csabai András.
2. A *Brassói Lapok melléklapja. 1932 februárjában indult napi megjelenéssel. Felelős szerkesztője és kiadója Kahána Bernát, aki jó érzékkel vezette vállalatát. 1933 után szerkesztői: Körösi-Krizsán Sándor, Pogány Marcell (1935–38), László Zoltán (1940. szept. 11-ig), kiadóvállalati igazgató Kacsó Sándor (1940). A Brassói Lapok betiltása (1940. okt. 4.) és a Kahána-féle nyomda lefoglalása után a ~ot bérnyomdában nyomták okt. 14-ig.
3. Az MNSZ napilapja. Brassóban jelent meg 1948. március elejétől aug. 10-ig. Eredetileg *Népi Egység címmel indult 1944. okt. 22-én. Felelős szerkesztője Paál János. Sepsiszentgyörgyön is volt fiókszerkesztősége. 1948 augusztusában beolvadt a marosvásárhelyi *Szabad Szó c. lapba, amely ezentúl a ~ címet viseli.
4. Az MNSZ Marosvásárhelyen nyomtatott székelyföldi napilapja; a Szabad Szó és a sepsiszentgyörgyi Népújság egyesítéséből jött létre. 1948. aug. 12-étől 1951. ápr. 5-ig jelent meg. Főszerkesztő Kovács György író, felelős szerkesztő Gábosi Tamás. Fiókszerkesztőségei, tudósítói voltak Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és az 1950 szeptemberében Sztálinvárosnak elnevezett Brassóban. Laptulajdonosként a bukaresti Petőfi Lap- és Könyvkiadó Rt. szerepel. Megszűnése után a város és a tartomány következő sajtóterméke, az *Előre már az RMP lapjaként jelent meg, 1952. aug. 5-étől *Vörös Zászló néven.
5. Marosvásárhelyi napilap. Első száma a diktatúra bukása után, 1989. dec. 23-án jelent meg, elődje, a Vörös Zászló évfolyamszámozását követve. A szerkesztőség tagjaiból alakult kiadói társaság lapja. Kiadóigazgató Petelei István, főszerkesztő 1990. márc. 22-től Makkai János, helyettesei Petelei István (1990–93) és Nagy Miklós Kund (1991–), aki a lap Múzsa c. irodalmi-művészeti mellékletét állítja össze. Ez a melléklet önálló számozással (1991–97 között) minden pénteken megjelent. Önálló számozású rovatok jelentek meg még a lapban Őszikék címmel (1990–95) a nyugdíjasok számára, Csak egy földünk van! címmel (1995–96), természetvédelmi magazin jelleggel, Sport+4 címmel (Farczádi Attila szerkesztésében). 1994–97 között volt RMDSZ Hírmondó melléklete (Zonda Attila szerkesztésében), s 1996-ban színházi magazinja is (Thália).
A lapot megjelentető Impress Kiadó gondozásában látott napvilágot a szűkebb regionális jellegű Bekecsalja c. havilap (1995–97, szerkesztette Ferenczi Ilona), az Ernyei Híradó (1993) és a dicsőszentmártoni Kis-Küküllő, amelynek főszerkesztője Kakassy Sándor, felelős szerkesztője Szlovácsek Ida (1992–96).
1993-tól megjelentek a Népújság Évkönyvei, s a Népújság könyvek sorozatában Bölöni Domokos Harangoznak Rossz Pistának (1992) c. novelláskötete, valamint Erőss Attila (Versek a fiókból. Mv. 1993) és Tóth István (Közös nevező. Mv. 1994) c. verskötetei.
(K. P.)
népzene — *népzenekultúra
népzenekultúra — a természeténél fogva ösztönös, szájhagyományozás útján terjedő és alakuló népzene (Bartók Béla gyakori szóhasználatában “parasztzene”) tudatos terjesztésre alapozott művelése.
Románia sok magyarlakta vidékén, különösen a Székelyföldön és a csángó falvakban, továbbá a Mezőségen és Kalotaszegen az ún. új és vegyes stílus mellett a magyar népdal régi stílusa is él még a falusi nép ajkán. Gazdag és változatos népzenekincsünk felgyűjtését, tanulmányozását és közlését a századforduló éveiben Seprődi János kezdte el, majd Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László, Domokos Pál Péter, Járdányi Pál és mások folytatták. Ezek a tudományos szempontból korszakjelző vállalkozások a két világháború között megalapozták a kibontakozó erdélyi népzenekultúrát. A falu megismertetését szorgalmazó ifjúsági mozgalmak és az ügyért kiálló folyóiratok (Ifjú Erdély, Erdélyi Fiatalok, Kévekötés), valamint egyes, Bartók és Kodály népdalfeldolgozásait propagáló előadóművészek (Ferenczi Zsizsi, Szabó Géza, Nagy István, Benedek Kálmán) közvetítésével került kapcsolatba a zenekutatás a népzenével, annak ellenére, hogy a konzervatív Romániai Magyar Dalosszövetség sokáig elutasító magatartást tanúsított az eredeti népzenével szemben. A népzene körének kiszélesítésében jelentős szerepet játszott a nyolc kiadást megért kiadvány, A mi dalaink (1936–43).
Az általános zeneoktatásban 1945 után rögtön súlyt nyert a népzene, a felsőfokú zenészképzésben önálló tantárgyként honosult meg a folklór. 1949-ben alakult meg a Folklór Intézet kolozsvári osztálya, mely ma a Román Akadémia kutatóintézete, s a román mellett a romániai magyar népzene gyűjtését és tudományos feldolgozását is feladatának tartja. Itt őrzik Jagamas János gyűjtésének nagy részét, itt dolgozik főkutatói beosztásban Almási István, akinek A mi dalaink hagyományát folytató Tavaszi szél vizet áraszt c. népdalantológiája (1972) bővített második kiadásban is megjelent (1982). Marosvásárhelyen már 1957-ben megalakult az Állami Népi Együttes a hiteles forrásból merített népi tánc és zene magas színvonalú színpadi művelésére. Az intézmény sajátos műfajokat honosított meg és karolt föl: a népdal-, ill. néptáncszvitet, a népballada-feldolgozás különböző válfajait. Számos romániai magyar zeneszerző komponált az együttes számára. A művelődési otthonoknak, valamint a népi alkotások házainak az egész országot átfogó intézményhálózata gondoskodott a színpadra vitt népi művészet műkedvelői térhódításáról. Értékes szerepet játszottak a terjesztésben Demény Piroska rádióműsorai.
A 70-es évek vége felé a *táncházmozgalom keretében támadt fel a ~ új hulláma. Kibontakozására anyaországi példák mellett Kallós Zoltán volt nagy hatással. A táncházzenekarok — Csíkszeredában a Barozda, Székelyudvarhelyen a Venyige, Marosvásárhelyen a Regösök, Kolozsvárott a Barozda és az Ördögszekér — a hiteles népzenét nem zeneszerzői feldolgozásban, hanem a népi eredetit minél inkább megközelítő előadásban játsszák, ill. énekelik, nem színpadon, hanem klubtermekben, ahol a városi fiatalság népdalokat és népi táncokat tanul és ad elő a maga épülésére és gyönyörűségére, alkalomszerűen népviseletben. 1977-ben a Román Televízió magyar adása Kaláka c. műsorával állott a mozgalom mellé. 1978-ban Székelyudvarhelyen szervezték meg az első országos táncháztalálkozót. Az Electrecord hanglemezház több táncházlemezt adott ki. Gyermektáncházak alakultak. Középiskolások táncházából jött létre a kolozsvári Brassai Sámuel Líceum Bogáncs nevű népi együttese. A táncházak közösségteremtő ereje s kivált az a tény, hogy a román ifjúságnak nincs hasonló népzenei–néptáncos mozgalma, a hivatalos művelődésirányítás szemében gyanússá tette a magyar jelenséget. A 80-as években egyre inkább gátolták, 1983-ban be is tiltották a táncháztalálkozót, majd a Televízió magyar adásának megszüntetésével országos nyilvánosság, összehangoló fórum nélkül maradt és magánlakásokba szorult vissza.
Az 1989-es decemberi fordulat után a tiltások megszűntek. Az országhatár megnyitása következtében sok anyaországi fiatal utazik a Székelyföldre, a Mezőségre vagy Kalotaszegre népzenét és néptáncot tanulni. Népi tánc- és népzenei táborokat tartanak évről évre Válaszúton, Kalotaszentkirályon, Széken. Az 1990-ben alapított sepsiszentgyörgyi Háromszék és a csík-szeredai Hargita Népi Együttes a táncházmozgalom eszményeinek jegyében viszi színpadra a folklórt. Az annyi kárt szenvedett romániai magyar népzenekultúra igyekszik behozni kényszerű lemaradásait.
László Ferenc: Zenekultúra — népzenekultúra. Korunk 1969/11; uő: “Az ő dalaik”? Adalékok és értelmezések egy korszakos könyv élettörténetéhez. Közli Utunk Kodályhoz (1984). — Jagamas János: Népzenénk kutatásának története. Korunk Évkönyv 1973. 203–218. — Faragó József: Nemzetiség és folklór. Korunk Évkönyv 1973. 135–146; uő: A székely folklórgyűjtés vázlata. Korunk Évkönyv 1977. 31–38; uő: A szerves és a szervezett folklór. Korunk 1979/1–2; uő: Nemzetiségi kultúránk nemzetközi aranyvalutája, a folklór. Korunk Évkönyv 1987. 103–107. — Kelemen Ferenc: A színpadtól a táncházig. Közli az Igaz Szó Évkönyve 1984.
(L. F.)
Neufeld Ágnes (Arad, 1917. okt. 15. — 1997. máj. 26. Kolozsvár) — tankönyvíró. Középiskolát szülővárosában az Eleza Ogibu Birta Leánylíceumban végzett (1934), az I. Ferdinand Egyetem angol–francia szakos tanári oklevelet szerzett (1942). Tanított az aradi Zsidó Líceumban, Bukarestben a Domniţa Ileana Líceumban, Kolozsvárt az 1-es számú Általános Iskolában és a Technikai Líceumban, majd 1950-től a 3-as számú Magyar Leánylíceumban nyugalomba vonulásáig (1973). Két évtizeden át számos, a román tannyelvű iskolák részére készült angol tankönyvet dolgozott át, lektorált vagy szerkesztett a magyar tannyelvű általános és középiskolai oktatás számára munkatársaival: Braver Samuval, Kristóf Saroltával és Semlyén Évával.
(F. M.)
Neumann Jenő — *Dumaposta
Neumann József (Kolozsvár, 1908. máj. 9. — 1969. ápr. 8. Kolozsvár) — közíró. Szülővárosában végzett négy gimnáziumi osztály után villanyszerelői szakmát tanult. Részt vett a szociáldemokrata munkásmozgalomban; 1945–1948 között a kolozsvári Szakszervezeti Tanács elnöke és ugyanakkor a helyi Szociáldemokrata Párt alelnöke is.
Cikkei 1929–1934-ben a Szociáldemokrata Párt erdélyi magyar nyelvű hetilapjában, a Munkás Újságban, 1947-ben az Erdélyi Munkás Naptárban, 1944–1948 között a Szociáldemokrata Párt Kolozsvárt megjelenő napilapjában, az Erdélyben jelentek meg, amelynek abban az időben szerkesztőbizottsági tagja volt. Ugyanebben a minőségben jegyezte Lakatos Istvánnal, Veress Pállal, Zoltán Ferenccel, Somlyai Lászlóval, Dombi Imrével és Alexa Augustinnal együtt az 1945–1946-ban megjelent Szakszervezet c. lapot is.
(D. Gy.)
Neumann Mária (Lugos, 1905. jún. 22.) — matematikai szakíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosa állami főgimnáziumában végezte, a temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett (1923). Az I. Ferdinánd Egyetem Matematika karán szerzett tanári oklevelet (1931). Előbb Temesváron (1933–34) a német líceumban, illetve Râmnicu Vâlceán (1934–36) helyettes, majd ismét Temesváron a Carmen Sylva Leánylíceumban, illetve a Zsidó Líceumban rendes tanár (1936–49). A temesvári egyetem, illetve a Tanárképző Főiskola előadó tanára nyugalomba vonulásáig (1971- ig); a matematikai tudományok doktora (1968).
Tudományos munkássága a nem-euklideszi geometria, a Bolyai-örökség továbbgondolásába vág. Hazai és külföldi folyóiratokban több mint 30 különlenyomatként is megjelent szakdolgozatot közölt. Egyetemi jegyzetek és geometriai példatárak társszerzője. Nicolae N. Mihăilescuval közösen írt tankönyveit: Bazele geometriei (Tv. 1956) és Fundamentele geometriei (1973).
Munkái: A semmiből egy új világot teremtettem... (Bolyai János geometriájáról. Salló Ervinnel és Toró Tiborral. Tv. 1975); Modell és valóság (Egyed Péterrel, Mandics Györggyel és Salló Ervinnel. Tv. 1982).
Cseke Vilmos: Új hazai eredmények a Bolyai-kutatásban. Korunk 1975/7. — Bodó Barna: Könyv a tér tudományáról és szerzőjéről. A Hét 1975/23.
(Sz. J.)
Neumann Stefánia (Lippa, 1930) — *gyógyszerészeti szakirodalom
Ney András (Nagyvárad, 1921. márc. 12.) — matematikai szakíró. ~ Pál fia. Szülővárosában érettségizett (1939), tanulmányait a Ferenc József Tudományegyetemen kezdte, majd a deportálás miatti kényszerű megszakítás után, Auschwitzből hazatérve szerzett matematikatanári oklevelet (1947). Pályáját szülővárosában tanárként kezdte (1945–49), az Oktatásügyi Minisztérium szakreferense s a bukaresti Pedagógiai Főiskola lektora (1949–54), tankönyvszerkesztő, majd a Bolyai Tudományegyetemen, ill. a Babeş–Bolyai Egyetemen docens a matematikai tanszéken (1954–80). A matematikai tudományok doktora (1968), a Romániai Matematikai Társaság tagja. 1980-ban kivándorolt Izraelbe, ahol a Tel-Avivi Matematikai Intézet kutatója (1980–81), előadó a Tanárképző Intézetben nyugdíjazásáig (1981–1991).
Kutatói tárgyköre a matematikai és numerikus analízis. Szakdolgozatai a Studia Universitatis Babeş–Bolyai (1959), a Revue Roumaine de Mathematicue (1964), a Revue d'analyse numérique et de le theorie de l'aproximation (Kv. 1973) és a Mathematica–Cluj (1971–74) hasábjain románul és németül, a Tel Aviv University kiadványaiban angolul jelentek meg. Magyar nyelvű oktatás-nevelésügyi cikkeit az izraeli Új Kelet s az ott megjelenő Zsidlic emlékfüzetek közlik.
A Kriterion kiadásában megjelent Matematikai kislexikon (1983) matematikai analízis és komplex függvénytan tárgykörébe tartozó címszavainak szerzője, de az országból való távozása miatt nevének társszerkesztői feltüntetését a cenzúra törölte.
(B. E.)
Ney Pál (Gyanta, 1885. máj. 5. — 1944. jún. Auschwitz) — jogi szakíró, ~ András apja. Középiskolát a nagyváradi reálgimnáziumban végzett, majd a nagyváradi Jogakadémián tanult. Ügyvéd Nagyváradon. Az 1919-es főhatalomváltozás után másfél évre működését eltiltották, később az ügyvédi kamara alelnöke, míg tisztségétől a Goga–Cuza-kormány 1938-ban meg nem fosztotta. Magyarország német megszállása után, 1944 tavaszán családjával együtt deportálták; Auschwitzban ölték meg.
Az erdélyi kereskedelmi jogról írott kétkötetes művében, amelyet évekig egyetemi tankönyvként használtak, feldolgozta ennek törvényi anyagát, gyakorlatát és elméletét, valamint a váltójog és csekk-kezelés kérdéseit. Szerzője a nagyváradi kisebbségi ügyvédek memorandumának, mely az állami és emberi önérzet tiszteletbentartását s a pártatlan igazság alkalmazását kérte és igényelte (közölve a Szabadság, Nagyvárad, 1936. okt. 15. és 18. számában). Egy második memoranduma Horthy kormányzóhoz címezve 1943-ban a zsidó ügyvédek kamarából való kizárásának felfüggesztését sürgette.
Főműve: Codul comercial din Transilvania I–II. (Ioan Predovicoiu törvényszéki bíróval együtt, Nv. 1925–1927).
(T. E.)
Niederkorn János — *fizikai szakirodalom
Nikodémusz Károly (Hajdúszoboszló, 1887. jan. 18. — 1978. márc. 9. Érmihályfalva) — író, szerkesztő. Középiskoláit Hajdúböszörményben végezte, a pozsonyi Evangélikus Teológián szerzett lelkészi diplomát (1910). Hosszúfaluban lelkipásztor (1911–27), azután Brassóban lelkész, esperes. Az Evangélikus Néplap (1921–23) fő-, ill. társszerkesztője, az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának elnöke (1937–38), a Csángó Naptár (1923–28) társszerkesztője. Az EIT tagja; 1946-ban a brassói Petőfi Irodalmi Kör előadója. Idős korában elvállalta a nagykárolyi kis evangélikus gyülekezet lelkipásztori teendőit, s folytatta irodalmi tevékenységét.
Nyomtatásban első versei a Pásztortűzben jelentek meg (1920), a folyóirat kiadásában kerültek a közönség elé első novellái is. Judás Iskarioth c. ötfelvonásos verses drámája dicséretet nyert a kolozsvári Magyar Színház 1923. évi drámapályázatán, s a darabot be is mutatta a színház (1928). A Hírnök s a budapesti Napkelet munkatársa volt. Egyfelvonásos színdarabokkal is jelentkezett (A gépkocsi, Menekülés). Egyháztörténeti és vallásos munkák szerzője.
Kötetei: A brassói evangélikus egyházmegye megalakulásának története (Kv. 1927); Jó asszony volt a kománé (elbeszélések, Pásztortűz Könyvtár 17. Kv. 1928); Hit, remény, szeretet (Konfirmációi kis káté. Brassó 1929).
Márton István: Júdás Iskáriót. N. K. drámája. Pásztortűz 1925/20. — Gaál Gábor: Erdélyi színház (N. K.: Júdás Iskáriót). Erdélyi Helikon 1928/1. — Járosi Andor: N. K.: Jó asszony volt a kománé. Pásztortűz 1930/16. — Antalffy Endre: Jó asszony volt a kománé. Erdélyi Helikon 1930/7.
(Sz. S.)
Nikolajevics László (Zilah, 1902) — *Szilágysomlyó magyar irodalmi élete
Nikolits Árpád (Bukarest, 1937. jún. 14.) — elbeszélő, drámaíró. A nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceumban érettségizett (1954), alkalmi munkás (1954–60), nyomdász (1960-tól), 1973-tól a nagyváradi Pedagógiai Főiskola nyomdájának vezetője. 1983-tól nyugdíjas, 1988-ban áttelepült Magyarországra, ahol 1989-től a Dátum c. lap szerkesztője, majd 1990-től szabadfoglalkozású író. Írói pályáját Nagyváradon mint színpadi szerző kezdte; a Fáklya, Igaz Szó, A Hét, Korunk, Bihari Napló közli írásait. Fájó fény c. novelláskötete az élet kis epizódjait, a külvárosi valóság s a munkásközeg jellegzetes alakjait villantja fel drámai és humoros helyzetekben, jól megragadott jellemrajzokat és lírai érzékenységű korleírásokat nyújtva. Igazolások a mennybemenetelhez c. kisregényének főhőse, a betegség folytán mozdulatlanságra ítélt tudományos kutató a lét határán újraéli elfeledett múltját; az író képet ad egy halállal küszködő “antihős” számvetéséről. Az általa összeállított Gyakorlótér (Bp. 1989) c. versantológia “Üzenet a Holnap városából” alcímmel hét nagyváradi költő — Fábián Sándor, Gittai István, Máté Imre, Pataki István, Sall László, Szűcs László és Zudor János — költészetét mutatja be.
Munkái: Akik úgy is merik vállalni az életet (egyfelvonásos színmű, 1979); Kiskutya, nagykutya... (színmű, 1980); Fájó fény (novellák, Tv. 1981); Igazolások a mennybemenetelhez (kisregény, Tv. 1985); Üres házak mind városra mentek... (szocioriport, Bp. 1989); Avartüzek (regény, Bp.–Kv. 1992); Érintővonalak mentén (elbeszélések, Bp. 1993).
Marosi Péter: Fájó fény. Utunk 1982/8. — Varga Gábor: Számvetés — a nagy kemence ajtajából. Igaz Szó 1986/1. — Rózsa Mária: Keserű számvetés a könyv ünnepén. Romániai Magyar Szó 1990. júl. 27.
(Sz. J.)
Nilgesz Edit — *Lázár Edit álneve
Niman Tibor (Kolozsvár, 1945.) — lélektani író. Szülővárosában végzett középiskolát, a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett lélektan szakos képesítést. A Területi Kutató és Alkalmazottlélektani Laboratórium pszichológusa. Kutatómunkát végez a motivácionális tényezők terén, személyiséglélektani kérdésekkel foglalkozik. Szaktanulmányai a Studia Universitatis Babeş–Bolyai c. folyóiratban jelennek meg, magyarul A Hét és a Dolgozó Nő közölte írásait. Kiemelkedő a Szerelem — házassággal c. értekezése (TETT 1978/1), melyben a szexuális és szerelmi élet rendezettségét és boldogságát a házasságlélektan szempontjából vizsgálja, s a jó házasság előkészítését és lehetőségeit kutatja.
(Cs. G.)
Nits Árpád (Kolozsvár, 1938. júl. 15.) — újságíró, szerkesztő. Szülővárosában, a 2. számú Magyar Fiúközépiskolában érettségizett (1954), közüzemi alkalmazott, raktáros, villanyszerelő (1954–62), majd újságírói pályára lép: a kolozsvári Igazság munkatársa (1962–70). Közben közgazdasági tanulmányokat folytat a bukaresti Ştefan Gheorghiu Főiskolán. Az Ifjúmunkás főszerkesztőhelyettese (1970–85), az Előre (1985–90) belső munkatársa; 1989 után az Ifjúmunkás utódlapjaként indított Fiatal Fórum (1991–92) olvasószerkesztője, a Romániai Magyar Szó szerkesztőbizottságának tagja (1990–92), az Ifi-Fórum (1992) szerkesztőségi munkatársa, 1992-től a kolozsvári Szabadság belső munkatársa, 1992-ben az RMDSZ hivatalos lapjának, a Szövetségnek a felelős szerkesztője. Itt és az Erdélyi Naplóban jelennek meg politikai kommentárjai.
Munkája: Kós Károly Varju-nemzetség c. művének képregény-változata (1976).
(B. E.)
Nits István, Szepesi Nits (Berettyószéplak, 1905. okt. 22. — 1975. ápr. 24. Nagyszalonta) — költő. Középiskoláit a zilahi Wesselényi Kollégiumban végezte (1925), majd a kolozsvári Református Teológián szerzett lelkészi képesítést (1931). Aradon helyettes lelkész (1931–34); újszentesi szolgálata után a temesvári Újkissoda negyedben (1934–49), majd Lugoson (1949–54), Nagyszalontán (1954–60), Kémeren (1960–61) és Élesden (1961–1968) lelkész. Az Arany János Társaság és a Károli Gáspár Irodalmi Társaság tagja.
Első versét a Pásztortűz közölte (1934). Költeményei, cikkei, tanulmányai, recenziói a Temesvári Hírlap, Déli Hírlap, Református Lelkipásztor, Ifjú Erdély, Magyar Nép, Havi Szemle, Kálvinista Világ, Református Jövő, Új Cimbora, Szalontai Újság hasábjain jelentek meg. A Târgu Jiu-i fogolytáborban 1944/45-ben Sippantó címmel kézírásos lapot szerkesztett. Szerepel a nagyenyedi Romániai magyar írók antológiájában (1943) és a Bánsági magyar írók antológiájában (Tv. 1946). Az MNSZ bánsági népnaptára 1947-ben a Dózsa György emlékét idéző Testvériség-ige, 1948-ban Szegények éjjele c. költeményét közölte. Tevékeny szerepe volt a háborút követő években a gyermeksegély és a hadifoglyok ellátása terén.
Főbb munkái: Hangszóró (beszédek, írások, Nagyszalonta 1934); Anyás versek (Nagyszalonta 1935); Néplelkész (Tv. 1946); Igei forradalmiság (Tv. 1947); Gyermekverses evangéliom (Tv. 1947); Engedjétek hozzá! (Tv. 1948).
Első kötetei Nib István J.[akab] névvel jelennek meg; a Szepesi Nits István nevet 1942-től használja.
(Sz. J. — K. S.)
Nits János (Kraszna, 1870) — *gyógyszerészeti szakirodalom
Nóda Mózes — *római katolikus egyházi irodalom
Nosz Gusztáv (Igló, 1860. jan. 17. — 1938. jún. 27. Nagyvárad) — irodalomtörténész. A gimnáziumot szülővárosában, egyetemi tanulmányait Göttingában, Lipcsében és Budapesten végezte (1882). Nevelő (1883–86), tanár az eperjesi evangélikus gimnáziumban (1887–91), a nagyszebeni Tankerületi Főigazgatóság tanügyi tisztviselője (1891–97), majd tanár Székelyudvarhelyen (1897–1906), ahol Szabó Dezső is tanártársa. Végül Nagyváradon a főreáliskolában tanít (1906–19), itt Dutka Ákos tanára. A hatalomváltozás után, 1919-től a Zsidó Líceumban tanított. A Szigligeti Társaság titkára, a diákszínjátszás előmozdítója. Az eperjesi Evangélikus Főgimnázium Értesítőjében (1888/89) A görög drámáról, a Székelyudvarhely c. lapban (1899/13, 14. sz.) Március 15-e és Petőfi, az Udvarhelyi Híradóban (1900/49) Vörösmarty emlékezete címmel közölt tanulmányt. Több irodalomtörténeti dolgozatát pályadíjjal jutalmazták. Írásait a Kolozsvári Újság, a Nagyvárad, Nagyváradi Napló, Tiszántúl közölte.
Kötete: A világirodalomban a XVIII. század közepétől napjainkig kialakult egyes költői irányok s azoknak főbb képviselői (Nv. 1928).
-f. -y.: N. G. könyve a világirodalom legújabb irányairól. Pásztortűz 1929/5.
(T. E.)
Noszlopi László — *vallás és kultúra
 
nótaszerzők — újkori lírai dalok, lényegében népies műdalok alkotói. Dalaikban felfedezhetők az új stílusú népdal sajátos jegyei, így a dallamépítkezésben a hosszabb sorokat, a hangzatfelbontást, a félhangokkal való színezést, a szokatlan hangközöket utánozzák. A mi vidékünkről származó nótaszerzők közül Balázs Árpád, Fráter Loránd és Fráter Béla gyakorolt erőteljesebb hatást a romániai magyar nóták fejlődésére. Terjesztésükben fontos szerepe volt a cigányzenészeknek, a népszínműveknek és az olcsó *kottakiadás hozzájárulása is jelentős. Tágabb értelemben a nótát a *könnyűzene egyik válfajának tekinthetjük.
1930-ban Szittya Horváth Lajos nótafüzetei váltottak ki heves vitát, négy évtizeddel később A Hét hasábjain bontakozott ki hosszab lélegzetű párbeszéd a nótáról. A romániai magyar nóta képviselői az előadóművészekkel karöltve 1939-ben Kolozsvár székhellyel létrehozták a Nótaszerzők, Szövegírók és Előadóművészek Egyesületét.
A nyomtatásban megjelent nótairodalom gyakrabban említett szerzői városok szerint csoportosítva a következők:
Arad: Békefi Pál (Ha felszáll a titkos alkony. Serényi József szövegére, 1924).
Brassó: Ormai Poldi (Kiskertemből. 1920).
Kolozsvár: Platz János (Öt dal. 1924); Tárcza Bertalan (Tudom, hogy nem ír; Két magyar nóta. 1924); Turczinsky Kázmér (Muskátli virágok. 1926); Balogh Lajcsi (Pesti nóták. 1928).
Lugos: Szittya Horváth Lajos (Gondolj reám. Horváthné Somsay Erzsébet szövegére; Bánom, hogy megházasodtam; Rózsás kertben jártam; Sej! haj! harmatos a kukorica levele. 1931).
Marosvásárhely: Dávid István (Dalok; Újabb dalok. Szabó Jenő verseire. 1924); Agyagássy Károly (Erdélyi szomorú új dalok. 1927; Hat szomorú magyar népdal. 1928). Kiss Péter nótafüzetei (Három árva gyermek. 1934; Székely daloskönyv. 1935) csak szövegeket tartalmaznak.
Nagyvárad: Krammer Ödön (Várlak, édes. 1920); Kálmán Andor (Ablakom, ablakom. é. n.); Lápossy Erzsébet.
Sepsiszentgyörgy: Kelemenné Zathureczky Berta 79 műdala 12 füzetben.
Székelykeresztúr: Szittya Horváth Lajos (101 székely népdal. 1931; Csűrdöngölők. 1942).
Temesvár: Kálmán Andor (Fehér akác. 1920; Nótáskönyve. 1922); Czeglédy Gyula (Ha kérdeznek majd felőlem. Kálmán Andor szövegére. 1922); Madaras Gábor (Székely nóták. 1922; Újabb magyar dalok. 1923); Erőss Béla (Legújabb magyar dalai. 1923); Kalmár Tibor (Kedvelt magyar dalai. 1923); Sas Náci (Két legújabb magyar nótája. 1923); Szirmay Károly (Kincses magyar nóták. 1924). Ugyanitt évszám nélkül: Ányos Laci (Nem ragyog a csillag szebben); Barna Károly (Szeress te mást!); Mayer Jenő (Hej, haj, Lina. Veres Kálmán szövegére); Reményi Béla (Nem jönnek vissza már az évek); Révész Róbert (Két eredeti magyar dal); Váradi Zoltán (Jó estét, lányok); Vitos Pálné Eredeti magyar nótái).
Zilah: Kelemen Sándor (Karácsonyi csokor. 1924).
S. Nagy László: A magyar dal történeti fejlődése. Ellenzék 1927. jan. 25. — Szittya Horváth Lajos: Hozzászólás. Röpirat. Székelykeresztúr 1930. — Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk. Bp. 1971. — László Ferenc, Szabó Csaba, Rónai István, L. Bakk Anikó, Vermesy Péter, Horváth Tibor, Szenik Ilona: Harc a zenei anyanyelvért. Vita. A Hét Évkönyve. 1980. 57–86. — Jagamas János: Miért nem népdal? Közli A népzene mikrokozmoszában. Tanulmánygyűjtemény. 1984. 57–154.
(B. A.)
Novák Anna, családi nevén Harsányi Zimra (Nagyvárad, 1929. jún. 29.) — színműíró. Középiskoláit szülővárosában kezdte; 1944-ben családjával együtt deportálták. Tanulmányait a koncentrációs táborból szabadulva, Nagyváradon fejezte be 1948-ban, majd a Bolyai Tudományegyetemen lélektan szakos képesítést szerzett. Az ötvenes évek első felében Bukarestben élt. Itt vált ismertté Kovácsék c. 4 felvonásos színművével, amelyet 1955-ben első ízben román fordításban mutattak be. A darab magyarul 1955-ben, románul az azt követő évben (Preludiu, 1956), orosz fordításban Moszkvában 1958-ban jelent meg. Állami Díjjal is kitüntették, de kevéssel utóbb kirekesztették az irodalomból.
A hatvanas években Magyarországra költözött. Itt jelent meg családi nevén lágernaplója (A téboly hétköznapjai. Bp. 1966). Ezt később, miután Németországba telepedett át, német fordításban (Reinebeck bei Hamburg 1967), majd Franciaországba költözve, franciául (Párizs 1982, 1991) is kiadták.
Oláh Tibor: N. A.: Kovácsék. A sepsiszentgyörgyi színház előadása. Utunk 1995/21.
(M. H.)
Novák Mária — *szakácskönyvek
Nüszl László (Temesvár, 1938. jún. 29. — 1997. márc. 2. Marosvásárhely) — orvosi szakíró. Szülővárosa Magyar Vegyes Líceumában érettségizett (1955), orvosi oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1961). Itt kezdte pályáját: 1963-tól gyakornok, 1968-tól tanársegéd, az orvostudományok doktora (1971), bőrgyógyász főorvos (1972), majd 1975-től adjunktus, a nemi betegségeket megelőző és leküzdő megyei bizottság koordináló főorvosa és a megyei Onkológiai Bizottság tagja. 1990-től egyetemi előadótanár a Bőr- és Nemi betegségek Klinikáján.
Szakdolgozatai romániai és külföldi folyóiratokban jelennek meg román, magyar, német és angol nyelven, ezekben a bőrvirózisokkal, bőrgombásodásokkal, a lábszárfekéllyel és a nemi betegségekkel foglalkozik. Kőnyomatos egyetemi jegyzetek társszerzője, így a Curs de dermato-venerologie (1979) és a Bőr- és nemi gyógyászat (1980) esetében. A bőr és a tapintás c. ismeretterjesztő írását a TETT (1986/1) közölte.
Pápai Judit: Nem csomagoló anyag. A Hét 1987/27.
(P. H. M.)
Nyárády Antal (Marosvásárhely, 1920. jún. 5. — 1982. aug. 21. Kolozsvár) — botanikai szakíró. ~ Erazmus Gyula fia. Középiskoláit a kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1938), a Szegedről hazatért Ferenc József Tudományegyetemen már mint a Növényrendszertani és Geobotanikai Intézet gyakornoka Soó Rezső professzornál védte meg Magyarország vadontermő papaverfajai c. doktori értekezését (Acta Bot. Hung. V. kötet, 1942). Tanársegéd (1942–43), majd az általános mozgósításkor behívják katonának, hadifogságba esik, s a Donyec-medence szénbányáiban dolgozik. 1947-ben tér haza, két évig középiskolai tanár a kolozsvári tanítóképzőben, majd a kolozsvári Mezőgazdasági Intézet botanikatanára és katedrafőnöke (1949–75). 1949-ben újraszervezi az intézet botanikus kertjét. Ugyanekkor a Román Akadémia kolozsvári fiókjának keretében főkutató, a Notulae Botanicae Clujenses főszerkesztője (1965–75).
Apja irányításával a készülő monumentális Flora R. P. R. — R. S. R. 13 kötetében 12 növénycsalád 85 nemét (293 növényfajt) dolgozta fel, olyan fontos csoportokat, mint a boglárkafélék, mákfélék, pázsitfűfélék, madársóskafélék, mámorkafélék, vasfűfélék, télizöldfélék, kosborfélék. Apja halála után (1966) a nagy mű utolsó két kötetének tényleges szerkesztője. Az értékes Nyárády-herbárium — családi gyűjteményük — a nagyszebeni Brukenthal Múzeumba került.
Közel száz növényrendszertani és geobotanikai tárgyú szakdolgozata főleg hazai román nyelvű folyóiratokban, magyarországi és más külföldi tudományos kiadványokban jelent meg (Acta Geobotanica, 1941; Acta Agronimica Acad. Sci. Hungaricae, 1969; Acta Botanici Horti Bucurestensis, 1961–62; Revue Roumaine de Biologie, 1964; Contribuţii Botanice. Cluj 1967). Társszerzője volt több román nyelvű egyetemi tankönyvnek. Az Al. Borza nevével fémjelzett etnobotanikai szótár (Dicţionar etnobotanic, 1968) magyar nomenklatúráját teljes egészében ő állította össze. Kezdeményezésére és szerkesztésében — munkatársak bevonásával — adták ki a Kolozsvári Mezőgazdasági Egyetem magkatalógusát (Index seminum Horti Agrobotanici — Cluj, IX. füzet) és egy másik szakmunkáját (Notulae botanice Horti Agrobotanici — Cluj, X. füzet) 1962 és 1975 között.
Magyarul írt, nagyközönségnek szánt könyvei: Szántóföldi gyomnövények (1952); A méhlegelő és növényei (1958).
Szabó Attila: Természettudományi arcképcsarnok: Ny. A. Művelődés 1981/3. — D. Mititelu: Prof. Dr. Anton Nyárády (1920–1982). Studii şi Cercetări de Biologie. Seria biologiei vegetale. 1991/1–2.
(G. D.)
Nyárády Erazmus Gyula (Nyárádtő, 1881. ápr. 7. — 1966. jún. 10. Budapest) — természettudományi szakíró. ~ Antal apja. A gimnázium alsó osztályait Marosvásárhelyen végezte, a kolozsvári Tanítóképző Intézetben képesítőzött (1900), majd a budapesti Tanárképző Főiskola Természetrajz–Földrajz Karán szerzett oklevelet (1904).
Minthogy első tudományos dolgozatainak anyagát (A galíciai Dunajec felső völgyéről; A növények szövetségéről; A Magas-Tátra flórájáról) még főiskolás korában a Tátrában gyűjti és a budapesti Pedagógiai Lapok hasábjain közli (1903–04), a Felvidékre kéri kinevezését. Így kerül a Tátra lábainál fekvő Késmárk gimnáziumába. Az ott töltött hét év alatt már eredeti kutatásokat és szemléletet tükröző tanulmányokat közöl a Botanikai Közlemények és a Magyar Botanikai Lapok c. budapesti szakfolyóiratokban. Társszerzője a Természetrajz c. Késmárkon megjelent tankönyvnek is (1909). Saját kérésére 1911-től áthelyezik Marosvásárhelyre, ahol csakhamar kiadja Marosvásárhely és környékén élő tavaszi és nyáreleji növények meghatározó könyve c. munkáját (Mv. 1914). A háborús viszonyok ellenére folytatja flórakutatásait. A hatalomváltozás után megírja az első romániai magyar természetrajzi tankönyvet (Növénytan biológiai alapon. Kv. 1922), amely “sok tekintetben ma is példaként szolgálhat a kísérleti növénytan oktatására és szakközi munkák megszervezésére” — állapítja meg Szabó Attila a szerző születésének centenáriumán közölt méltatásában.
1922-től Al. Borza hívására elfoglalja a kolozsvári Botanikus Kert múzeumőri állását. Ekkortól nevéhez fűződik a Flora Romaniae Exsiccata c. sorozat kiadása és a világhírű kolozsvári herbárium szakszerű továbbfejlesztése. 1923-tól főleg az intézet tudományos folyóiratában (Buletinul Grădinii Botanice şi a Muzeului Botanic) közli dolgozatait románul, de berlini, zürichi, nagyszebeni német folyóiratokban, később az Erdélyi Múzeumban, Földrajzi Közleményekben, Ifjú Erdélyben, Magyar Népben, Pásztortűzben, Székelységben, a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvében (1929) is jelennek meg — részben különnyomatban is kiadott — közleményei a Hargita húsevő növényeiről, a székelyföldi suvadásos hegyoldalakban képződött tavakról, a vízben bővelkedő székelyföldi talajok növényzetéről. 1937-ben Csiby Andor Gyilkos-tó-monográfiája közli tanulmányát a Gyilkos-tó és a Békás-szoros környékének növényzetéről; ugyanabban az évben saját költségén adja ki Kolozsvárt magyar és román nyelven A Torda-hasadék. Monografikus ismertetés c. tudományos munkáját. Ennek rövidített, a nagyközönségnek szánt változata: A Torda-hasadék nevezetesebb látnivalójának rövid ismertetése (1938).
1940 és 1944 között jelenik meg főműve Soó Rezső közreműködésével kilenc füzetben Kolozsvár és környékének flórája címmel. 1942-ben nyugdíjazzák ugyan, de munkáját nem hagyja abba. 1948-ban a Román Akadémia rendes tagjává választják, és megbízzák az ország növényvilágát feldolgozó munkaközösség vezetésével. Ezt a feladatot példás szakmai hozzáértéssel látta el, sőt a legbonyolultabb fejezeteket ő maga írta meg, így a keresztesvirágúakét (amelyért állami díjjal tüntették ki) vagy a szedernemzetség, a fészkesvirágúak ismertetését. A 13 kötetes Flora R.P.R.–R.S.R. címszavainak több mint ötven százaléka tőle származik. Közben arra is futott energiájából, hogy megjelentesse románul a Retyezát-hegység növényzetét feldolgozó Flora şi vegetaţia Munţilor Retezat (1958) c. monográfiáját.
Nevéhez fűződik két új növénynemzetség felfedezése és a tudományba való bevezetése: ez a Kis-Ázsiában élő keresztesvirágú Triplopetalum genus (1925) és a Keleti-Kárpátokban megtalált Pietrosia (ma Andryla) nemzetség (1963), továbbá 119 új faj, számos új alfaj, változat, forma és hibrid azonosítása és elnevezése. A Házsongárdi temetőben nyugszik.
Kristóf György: A Tordai-hasadék. Ny. E. Gy. könyve. Keleti Újság 1937. okt. 31. — Váczy Leona: Ny. E. Gy. akadémikus 75 éves. Előre 1956. ápr. 22. — Szabó Attila: Ny. E. Gy. hagyatéka. Előre 1971. ápr. 11; uő: Kortárs klasszikus. A Hét 1981/14. — Váczy Kálmán: Ny. E. Gy. emlékezete. Művelődés 1981/4. — Váczy Kálmán–Bartha Sándor: Ny. E. Gy., a természettudós. 1988.
(G. D.)
Nyárádi Szabó Zoltán (Szentgerice, 1930. jan. 24.) — költő. Középiskolai tanulmányait Székelykeresztúron kezdte 1942-ben, de a háború és menekülés miatt három évnyi megszakítás után folytatta, s 1952-ben érettségizett a marosvásárhelyi Testnevelési Középiskolában. Katonai szolgálatát a kiképzési időt követően Bukarestben, a Hadsereg Központi Háza keretében mint sportoló (országos bajnokságokat nyert rúdugró) töltötte le. 1956–60 között elvégezte a Testnevelési Főiskolát, utána 1964-ig sporttanár a fővárosi 2. sz. Sportiskolában, majd Marosvásárhelyen 1964-től 1983-ig, Magyarországra való áttelepedéséig.
Bukaresti évei alatt néhány sporttárgyú írása jelent meg az Ifjúmunkásban; a hetvenes évek végén egy egész kötetre való verssel jelentkezett a Kriterionnál barátai (köztük Panek Zoltán) biztatására. Az oroszlán előtt címmel 1979-ben megjelent verskötetéről írva a kritika “rögtön elfogadta költőnek” (Farkas Árpád). ~ “verseiben — írta róla Vásárhelyi Géza — az első soroktól megragad a társadalmi töltetű indulat, ez az, amiért gyorsabban ver a szív, s a várakozás kezdőélménye vers-kalandra érzékennyé teszi az olvasót”. Majd jellemző hasonlattal érzékelteti művészetének különlegességét: “... olyan egyedinek tűnik — írja —, mint egy nem létező naiv festő szürrealista tájképei”. Az évtizedforduló ama költői megújulásának sodrásához kapcsolódik, amelyet a “harmadik Forrás-nemzedék” néven tart számon az irodalomtörténet, noha kötete — életkora és késői jelentkezése okán — nem a Forrás-sorozatban jelent meg. Csiki László szerint egyfajta “öngerjesztő csermelysodrás” jellemzi második kötetének verseit is (Égig érő vermek. 1982). “Az emlegetett öngerjesztő folyamatban nyilvánvaló az erőfeszítés is, mellyel megközelíteni, körülírni, megragadni, elmondani akarja verse megnevezhetetlen tárgyát [...] ez a legszebb kötetében. A teremtés verítéke.”
Az ígéretesen induló költői pálya itt félbeszakad, s csak néhány, újabban magyarországi folyóiratokban elszórtan megjelent verse jelzi, hogy talán nem maradt abba végképp.
Vásárhelyi Géza: 3 lidérc a hatlövetú Pullmann-kocsiban. Utunk 1979/41. — Farkas Árpád: Szép szándékok, igyekezetek. Igaz Szó 1980/3. 260–261. — Csiki László: A teremtés verítéke. Utunk 1982/25.
(S. Zs.)
nyelvatlasz — célja egyidejű felmérés alapján bemutatni egy nagyobb nyelvterületen a nyelvjárási szempontból eltérő lényegesebb jelenségek megoszlását elsősorban a szókincs, de a hangtan, a szóragozás és szóképzés, sőt a mondatszerkesztés terén is, hogy a megoszlásból nyelvjárástani, nyelvtörténeti és általános nyelvészeti következtetéseket lehessen levonni.
A külföldi, elsősorban francia és olasz ~munkálatokhoz viszonyítva a magyar ~ gondolata későn, csak 1929-ben bukkan fel, s a 30-as évek végére kezd konkrét tervvé válni. Közben a román nyelvatlasz, az Atlasul lingvistic român (Kv. I. 1938; II. 1940) keretében megjelenik az első magyar nyelvatlasszerű közlés. A román ~ ugyanis magyar adatokat is tartalmaz. A Sever Pop gyűjtötte I. kötetben Homoródalmás és Parajd, az Emil Petrovici gyűjtötte II. kötetben Kovászna, Gyimesfelsőlok és Magyarbikal kutatópontként szerepel. Ezek ugyan nem adhatnak képet az erdélyi magyar nyelvjárások megoszlásáról, mégis becses adatokat szolgáltatnak. Meglepő azonban, hogy bár a román nyelvatlasszal a magyar nyelvészeti irodalom ismételten foglalkozott, a magyar dialektológia az atlasz magyar adatait máig sem aknázta ki.
Egy 1941 végén összehívott népnyelvkutató értekezlet — melyen az ETI Magyar Nyelvtudományi Osztályának képviseletében Szabó T. Attila vett részt — elhatározta a magyar ~ munkálatainak megindítását. Úgy vélték, hogy a tervbe vett egyetemes magyar nyelvatlaszt a táji nyelvatlaszok sorának kell megelőznie, hogy ezek kisebb nyelvi anyagon és szűkebb területen, de abszolút sűrűségű, minden településre kiterjedő kutatópont-hálózatban tárják elő a nyelvi valóságot, a nyelvi jelenségek harcát a maguk finomabb szövevényességében, szociológiai összefüggésében. Erdélyben meg is indult a táji nyelvatlaszgyűjtés Szabó T. Attila vezetésével és Gálffy Mózes, Márton Gyula közreműködésével Kolozsvár körzetében: Kalotaszegen és a Mezőség nyugati peremén. A 2200 kérdést felölelő kérdőfüzettel és 60 településen végzett gyűjtés anyagából 25 térképlapot tettek közzé 1944-ben. Bárczi Géza nyelvész szavaival élve “ez az első önálló magyar nyelvatlaszpublikáció”. A gyűjtött anyag egésze azonban nem került kiadásra.
A II. világháborút követő években élre került a romániai magyar nyelvjárások nyelvföldrajzi felvételezése: a táji nyelvatlaszok, majd az erdélyi általános nagyatlasz összeállítása. A terepmunka 1949-ben a csángók között indult meg, s 1962-ig folyt, az 1372 címszót tartalmazó kérdőfüzettel. Célja volt minden olyan moldvai település felkeresése, ahol csángóság lakik. A gyűjtők — a falvak egy részében csökkentett, csupán 500 kérdést tartalmazó füzettel — 92 települést jártak be, s az összegyűjtött anyagból 900 térképlap megjelentetését irányozták elő. A többszöri ellenőrző kiszállások eredményeként kiderült, hogy a felkeresett falvak egy részében a csángómagyar nyelvjárást mindössze néhány személy beszéli, meglehetősen fogyatékosan. Ezek s az utóbbi években kirajzott fióktelepülések elhagyásával a szerkesztők végül is úgy döntöttek, hogy csupán 43 falu kerüljön rá a térképlapokra. 1969-ben kiadásra készen állott a teljes anyag, de a kiadott mutatványlapok után a legfelső pártszervek beavatkozására A moldvai csángó nyelvjárás atlasza két kötetének megjelentetését letiltották, s a mű csak 1991-ben kerülhetett kiadásra Budapesten. Az atlasz szerkesztői: Gálffy Mózes, Márton Gyula, Szabó T. Attila. A kiadás előkészítői: Murádin László és Péntek János; az anyagot gyűjtötte Balogh Dezső, Bura László, Gálffy Mózes, Gazda Ferenc, Márton Gyula, Murádin László, Nagy Jenő, Szabó T. Attila, Teiszler Pál és Vámszer Márta. A térképlapokat Jakab Ilona készítette.
1954 nyarán Gálffy Mózes és Márton Gyula megkezdte a székely nyelvjárási atlasz anyagának gyűjtését is. A gyűjtés tizennégy évet vett igénybe, a 724 nyelvi adatot tartalmazó kérdőfüzetet a gyűjtők 310 székely településen töltötték ki. A nyelvjárási anyagból három táji nyelvatlaszt szerkesztettek: Csík és Gyergyó, Háromszék és Udvarhelyszék tájnyelvi atlaszát. Bár a térképlapok is elkészültek, a részatlaszok máig sem kerültek kiadásra, mindössze mutatványlapok megjelentetésére került sor.
Az aranyosszéki nyelvjárás atlaszának anyagát Murádin László 1956 és 1958 között gyűjtötte össze. A 878 címszót tartalmazó kérdőfüzetet Aranyosszéken és a környező településeken összesen 32 kutatóponton állította ki. Ez a táji nyelvatlasz sem került kiadásra, de a gyűjtés történetéről és módszeréről a közzétett mutatványból lehet tájékozódni.
A tájnyelvi atlaszvállalkozások sorát Teiszler Pál a szamosháti, valamint a Nagykároly környéki elmagyarosodott sváb települések táji nyelvatlaszával folytatta. Kutatópontjainak száma a Szamosháton 50, a helyszíni gyűjtés befejezésére 1969 nyarán került sor. Időközben Balogh Dezső és Teiszler Pál a székely táji nyelvatlasz folytatásaként elkezdte a Felső-Maros és a Nyárád mente nyelvföldrajzi felmérését is. Anyagukból csak mutatványlapok jelentek meg. A barcasági Hétfaluban és a Bánságban Vöő István végzett nyelvföldrajzi gyűjtőmunkát. Eredményeit Hétfalu tájnyelvi atlasza címmel ki is adta litografált formában a kolozsvári egyetem (1971), a 70 kutatóközpontot felölelő bánsági anyag azonban kiadatlan maradt. A táji nyelvatlaszok sorát Márton Gyula szilágysági gyűjtése zárja. Kérdőfüzete 900 címszót tartalmaz, ezeket 67 településen kérdezte ki. Adatanyaga alkalmas a szilágysági nyelvjárás alegységeinek elhatárolására, bár csupán 25 térképlap adatai kerültek közlésre.
A külön táji nyelvatlaszgyűjtések eredeti célja az volt, hogy valamennyi magyarlakta romániai település nyelvföldrajzi anyagát egybefoglalja. A méretben nagyarányú elképzelés a kiadási lehetőségek kilátástalansága s Márton Gyula 1976-ban bekövetkezett halála miatt kifulladt. A kolozsvári magyar nyelvészeti tanszék kutatói huszonöt évig tartó gyűjtőmunkájuk során (1949–75) tizenkét táji nyelvatlasz anyagát szerezték be 827 településről. Nem sikerült — Lakó Elemér és Murádin László 14 Küküllő menti gyűjtésén túl — a mezőségi és a bihari nyelvjárásterület valamennyi településének felmérésével az eredeti elképzelést teljesíteni.
Míg a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti tanszéke a sűrűbb hálózatú táji nyelvatlaszok szerkesztésére törekedett, a Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet az általános nyelvatlasz összeállítását tűzte ki célul. Gazda Ferenc és Nagy Jenő kényszerű kiválása után ennek gyűjtését 1958 és 1967 közt 136 településen Murádin László végezte. A kutatópont-hálózat ebben a műveletben felölelte valamennyi romániai magyar nyelvjárási alakulatot. A csángó nyelvjárást 4, a székely nyelvjárástípust 51 kutatópont képviselte, beleértve a nyelvjárássziget Oltszakadátot és Déva mellett a csernakeresztúri — Bukovinából áttelepített — székelyek nyelvjárását is; 41 kutatópont a mezőségi nyelvjárástípust ölelte fel, beleértve az ugyancsak nyelvjárássziget Lozsádot, a fekete-körös-völgyi Tárkányt és a Lápos vidéki Domokost. A Kolozsvártól nyugatra eső, a tiszai és az alföldi nyelvjárástípusokhoz tartozó települések közül Kalotaszegnek 6, a Szilágyságnak 8, a Szamoshát és az Érmellék körzetének 6, Kővár vidékének 3, Biharnak 8, a Bánságnak 6, Máramarosnak 2 kutatópont jutott. A Murádin László szerkesztette általános nagyatlasz I. kötete A romániai magyar nyelvjárások atlasza címmel 1995-ben, a II. kötet 1996-ban, a III. kötet 1997-ben, a IV. kötet 1998-ban, az V. kötet 1999-ben, a VI. kötet 2001-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Pharmapress Kiadó gondozásában Budapesten jelent meg.
Az általános ~, valamint a vele egybehangolt táji nyelvatlaszok sorozata olyan teljesítmény, mely megérdemelné, hogy teljes egészében a nyelvészek rendelkezésére álljon. Ez nemcsak a romániai magyar nyelvjárások rendszerének tüzetes megismerését tenné lehetővé, hanem a rokon-tudományoknak, főleg a településtörténetnek is fontos forrásává válnék.
Blédy Géza: A Román Nyelvatlasz és magyar vonatkozásai. Közli Magyar irodalomtörténet. Kristóf-emlékkönyv. Kv. 1939. — Szabó T. Attila–Gálffy Mózes–Márton Gyula: Huszonöt lap “Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé”-ből. ETF 181. Kv. 1944. — Gálffy Mózes–Márton Gyula: A Bolyai Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének nyelvjáráskutatói tevékenysége a Magyar Autonóm Tartományban. A kolozsvári Victor Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat. Kv. 1956/1–2. — Szabó T. Attila: A Román Népköztársaság magyar nyelvjárásai nyelvtérképének előkészítése; Gálffy Mózes–Márton Gyula: Mutatvány “Csík és Gyergyó tájnyelvi atlaszá”-ból. NyIrK 1957/1–4. — Murádin László: “Mutatvány az Aranyosszéki tájnyelvi atlasz”-ból. NyIrK 1958/1–4. — Szabó T. Attila–Gálffy Mózes–Márton Gyula: Tájékoztató a moldvai csángó tájnyelvi térképről. NyIrK 1963/2. — Márton Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás egy negyedszázada. NyIrK 1969/2; uő: Mutatvány a “Szilágysági tájnyelvi atlasz”-ból. NyIrK 1976/1. — Balogh Dezső–Teiszler Pál: Mutatvány a “Marosvásárhely vidéki tájnyelvi atlasz”-ból. Közli Nyelvészeti tanulmányok. 1980. 734. — Gálffy Mózes–Márton Gyula–Szabó T. Attila: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II. Bp. 1991. — Murádin László: A romániai magyar nyelvjárások atlasza I. Bp. 1995; II. Bp. 1996; III. Bp. 1997.
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nyelvemlékek — a magyar nyelvtörténet legfontosabb forrásai. Ezek között találjuk a szórványemlékeket, az idegen szövegekben, oklevelekben előforduló magyar szavakat, szókapcsolatokat és tulajdonneveket, melyeket a múlt megörökítésével és a jogi élettel kapcsolatos írásbeliség őrzött meg. Külön kategóriába soroljuk az egyházi életnek köszönhető szövegemlékeket, a *kódexirodalom termékeit, valamint a 14. század végéről és a 15. század első feléből való legrégibb latin–magyar szójegyzéket. Ide tartoznak még a legkorábbi nyomtatványok, valamint a 16. században már magyarul folyó jogszolgáltatás írásbelisége. Mindezekből azokat emeljük ki, melyek bármely vonatkozásban valamiképpen az erdélyi és partiumi területekhez kötődnek.
Az 1208 és 1235 között keletkezett, jogi ügyleteket és tüzesvaspróbák eseteit tartalmazó Váradi Regestrum művelődéstörténeti értékein túl a névtudomány becses forrása. Több mint 30 vármegye és várispánság, 600 település és 2500 ügyfél, nádor, országbíró, comes, poroszló nevét találjuk benne. A latin szövegben sűrűn előforduló személy- és helynévanyag a 13. század eleji névrendszer elemzését, a kor névadási szokásainak leírását teszi lehetővé.
Az Árpád-korból fennmaradt szövegemlékek — a Halotti Beszéd, a Königsbergi Töredék és szalagjai, az Ómagyar Mária-siralom és a Gyulafehérvári Sorok — nyelvi-nyelvészeti szempontból kivételes jelentőségűek. A 13. század harmadik negyedében keletkezett gyulafehérvári nyelvemlék “Sermo sacri” címmel lajstromozott befogadó kódexe szinte teljes egészében prédikációs gyűjtemény, prédikáció foglalata a magyar vendégszöveg is, ezért e nyelvemléket Horváth János bizonyos mértékben határterületnek tekinti a szóbeliség és az írásbeliség között. Íme egy részlete (mai helyesírásban és értelmezésben): “Háborúságban valóknak kegyessége. Élőknek öröksége. Kórságban valóknak egészsége. Szükségben valóknak bősége. Éhezőknek elégsége...” Lehet, hogy ebben a sűrítő formában nem mondták föl, bár formája akkor is jellegzetesen az élőbeszéd járuléka, de az is elképzelhető (ritmikája, rímszerű összecsengése is erre vall), hogy refrénszerű feleleteket takar, amelyeket kérdésekre válaszként mondott maga a beszélő, vagy mondtak a hallgatók.
A *Marosvásárhelyi Sorok és Marosvásárhelyi Glosszák a Vulgata latin szövegét tartalmazó, a 15. századból való Koncz-kódexben találhatók. A kódex egyik lapján egysoros, másik lapján hatsoros szöveg maradt fenn. Ez utóbbi rész mai helyesírásban és értelmezésben: “Ha medve elvivend valaminemő kölyköt, és ha midőn te atyád, Dávid király csak egyet megölend, valaki azt hallandja, az nagy üvöltést teszen, hogy te néped veretik, s mind temellőled elfutnak és minden erősnek olyan leszen jonha, mint pávának” (jonha=szíve, lelke). Az eredeti szöveg eddig még nem ismert szavakat és jóval korábbi kancelláriai helyesírást őrzött meg.
A hajdani Beszterce-Naszód vármegye levéltárában 1891-ben fedezték fel a később Besztercei Szójegyzék néven emlegetett nyelvemléket. Keletkezése az 1395 körüli évekre tehető. A folyamatosan írott latin szavak fölé van bejegyezve apróbb betűkkel az 1316 magyar megfelelő. A szójegyzék nem betűrendes, a latin–magyar szavak benne didaktikai szempontból, fogalomkörök szerint vannak csoportosítva. A 21. fogalmi csoport között ilyeneket találunk: vitézek, harcosok, fegyverek nevei, földek, hegyek, völgyek nevei, halak, füvek, ruhák és díszek, gyümölcsök, fák nevei, barmok, vadállatok, férgek nevei... A szójegyzék a középkori magyar szókincs, szóképzés és szavaink jelentéstörténete szempontjából rendkívül becses emlék. Számos, azóta kihalt szavunkat őrizte meg.
A 15. és 16. századból fennmaradt erdélyi kódexek — az Apor-kódex, a teljes egészében magyar nyelvű Székelyudvarhelyi Kódex, Teleki-kódex, Batthyány-kódex említésén túl szólunk a 16. századi magyar orvosi könyvről, Lencsés György Ars medica c. munkájáról, amelyet szerzője a 16. század közepén saját jegyzeteiből állított össze és másolt le. A 691 lapot tartalmazó munka a címlap szerint “Olly könyv, melljben minden féle nyavallyák ellen ... ORVOSSÁGOK találtatnak”. Az orvostudomány és a gyógyszerészet történetének, az orvosi szaknyelv kialakulásának nélkülözhetetlen forrása. Adatokat szolgáltat a növényismerethez, betekintést nyújt a kor hiedelemvilágába. Nemcsak nyelvtörténeti, hanem nyelvjárástörténeti szempontból is figyelmet érdemel. (1943-ban jelent meg Kolozsváron, Varjas Béla gondozásában.)
Jelentős korai nyelvemlékeket szolgáltatnak Heltai Gáspár 1550-től működő nyomdájának termékei. Ilyenek Tinódi históriás énekgyűjteménye (1555), Heltai krónikája (1575), Melius Juhász Péter Herbáriuma (1578). Még előbbről olyan más nyomdákból, de erdélyi, illetőleg partiumi magyar szerzőktől származó nyomtatványokra hivatkozhatunk, mint amilyen Sylvester János gyermeki beszélgetéseket tartalmazó munkája (Krakkó 1527) és Újtestamentuma (Újsziget 1541) vagy Bencédi Székely István kalendáriuma (1538). Az erdélyi nyelvjárások és az erdélyi regionális köznyelv történeti vizsgálatához különlegesen értékes forrást jelentenek a 16. századi helyi írásbeliség magyar nyelvű darabjai. E vizsgálódás módszerét kiválóan példázza Papp László és Szabó T. Attila egy-egy tanulmánya: Egy Hídalmáson kelt tanúvallatás tanulságai (NyIrK 1963/1), illetve Egy mezőségi nyelvjárási emlék 1552-ből (Magyar Nyelv 1966/4). A pontosan erdélyi helységekhez köthető nyelvemlékek sora egy 1491-ből származó gyalázkodással kezdődik (kiadta Szabó T. Attila, Magyar Nyelv 1964/4), ezt követi Rődi Cseh István 1507-ből való végrendelete (kiadta Jakó Zsigmond, NyIrK 1962/1). Az erdélyi városok, megyék, székek irattermése a továbbiakban rendkívüli módon megszaporodik. Az EME Levéltára, majd a kolozsvári Állami Levéltár anyagából Szabó T. Attila számos ilyen irományt tesz közzé betűhív kiadásban. Ilyenek: Bánffy Gáspár záloglevele 1540-ből (Magyar Nyelv 1939/1); Tanúskodás 1541-ből és A mohai tóról szóló cserelevél 1547-ből (Magyar Nyelv 1940/1), valamint a Két kalotaszegi osztozó levél a 16. századból (Magyar Nyelv 1967/3). Ezek a nyelvi dokumentumok szolgáltatják később az *Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szócikkeinek legkorábbi adatait.
Jakubovich Emil–Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Bp. 1929. — Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. — Molnár József–Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Bp. 1976. — Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. — Szabó T. Attila: Régi erdélyi nyelvemlékek. Utunk Évkönyv 1972; uő: Lencsés György “Ars Medicá”-jának kéziratai. Közli Nép és nyelv. 1980.
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Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (betűszóval NyIrK) — a Román Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának magyar nyelvű folyóirata. 1957-ben indult, s 1999-ig bezárólag 76 füzete jelent meg. Az első három évfolyam egy-egy füzetben mint 1–4. szám, az 1960-as évfolyam már két füzetben mint 1–2. és 3–4. szám, 1961-től évi két füzetben mint 1. és 2. szám került ki a sajtó alól. Kivétel 1974, amikor csak egyetlen füzetben adták ki, mert az addig tervezett terjedelmet felső utasításra 400 lapról 200-ra csökkentették. Az 1982-es, 1991-es és 1993-as évfolyam megint csak egy-egy füzetben, de dupla számként került az olvasók elé. A példányszám kezdetben ezer körül mozgott, 1974-től 5–600, 1993-tól csupán 350, 1997-ben megint 950, de utána ismét visszaesik 300-ra. Csak a megrendelők kapják, szabadárusításba sohasem került. Az Akadémiai Könyvtár számos példányt cserepéldányként küld szét a világba.
Az I. évfolyam főszerkesztője Jancsó Elemér, mivel azonban az Akadémia akkori határozata szerint csak akadémikusok tölthetik be ezt a tisztséget, helyébe Nagy István kerül, utána 1978-tól Gáll Ernő, akit — a laptól való kényszerű kiválása után — Szabó Zoltán követ. Szerkesztőbizottsági tagok 1957-től Emil Petrovici, Kelemen Béla, Márton Gyula, Szabó T. Attila, 1964-től Sőni Pál és Csák László is. Utóbbit 1968-ban felváltja Murádin László. 1970-től a bizottság tagjai: Kelemen Béla, Ioan Petruţ, Abafáy Gusztáv, Antal Árpád, Márton Gyula, Gavril Scridon, Sőni Pál, Szabó T. Attila, Murádin László. 1974-ben Szabó T. Attila kiválik, 1978-ban a szerkesztőség tagja lesz Szigeti József, Teiszler Pál, Ileana Câmpeanu, 1984-től új tagok: Cs. Gyímesi Éva, Kozma Dezső, Mózes Huba és Péntek János, 1995-től Egyed Emese is.
A NyIrK tárgyköreit lényegében a nyelvészet és az irodalomtudomány között osztja meg, de nem zárkózik el más, humán jellegű szaktudományok, így a folklór vagy a művelődéstörténet elől sem. A lap akadémiai típusának ismérvei: a szaktudományi jelleg és az esszéisztikus hangvétel bizonyos fokú elkülönítése, a munkatársak megválogatása szakmájuk — kutató, nyelvész, irodalomtörténész, esztéta, kritikus mivoltuk — szerint, eredeti kutatási eredményekre támaszkodó közlemények közzététele. Az írások szerzői túlnyomó többségükben a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kutatóiból, ill. a kolozsvári egyetem magyar tanszékeinek tagjaiból kerülnek ki. Kívülük elsősorban a tanszékek irányította doktorandusok vannak jelen a folyóiratban, valamint ugyancsak a tanszékek vezetésével írott államvizsgadolgozatok szerzői. Őket egészíti ki a nem kolozsvári s nem a helyi intézményekhez tartozó szerzők, esetenként külföldi tanulmányírók köre.
A folyóiratnak a közölt anyag terjedelmére és jellegére utaló rovatai: Tanulmányok, Kisebb Közlemények, Adattár, Szemle, Hírek. Egészében a lap hű tükre a hazai nyelv- és irodalomtudomány állapotának. Viszonylag nagyobb teret kap a felvilágosodás irodalma, valamint a román–magyar kapcsolatok problémája. A hírlapirodalom témái között találjuk a Korunk, Erdélyi Múzeum, Utunk, Termés, Bukaresti Hírlap, Keleti Újság, Vasárnapi Újság és Keleti Virágok történetéről, anyagáról, szemléletéről szóló közléseket. Szerepel a lapban a színjátszás, színháztörténet, könyvtártörténet is. Külön kiemelendő az irodalmi levelezések anyaga az Adattár-rovatban: Ady Endre, Aranka György, Áprily Lajos, Arany János, Bánffy Miklós, Bárd Oszkár, Benedek Elek, Benkő József, Bitay Árpád, Dsida Jenő, Gaál Gábor, Gozsdu Elek, Gyulai Pál, Emil Isac, Jancsó Béla, Jászai Mari, Kazinczy Ferenc, Kelemen Lajos, Kiss Ernő, Koncz József, Kós Károly, Kovács László, Kristóf György, Kriza János, Németh László, Sipos Domokos, Tolnai Lajos levelezésének darabjait ismerhetjük meg.
A nyelvtudományt a folyóiratban mindenekelőtt a nyelvjárástan képviseli: a nyelvjárások hang- és alaktani jelenségeinek bemutatása, a tájszóközlés, a lexikológiai, névtani és nyelvföldrajzi vizsgálatok; szintaktikai kutatások, a román–magyar–szász nyelvi kölcsönhatás vizsgálata, a leíró nyelvtan, a stilisztika (az orális stílus, tárgyias-intellektuális stílus, a szecessziós stílus, a metafora, a szabad függő beszéd, a nominális szerkesztésmód vizsgálata), a magyar nyelv múltja, a nyelvtörténet. Érdeme a lapnak, hogy megindította a hely- és személynévkutatást, s folyamatosan csaknem másfél száz település helyneveit tette közzé. Tág teret kap a szakszókincs, így a fazekasság, szénégetés, fakitermelés, posztóványolás, tímármesterség, dohánytermesztés szakszavainak gyűjtése és feldolgozása. Bár kis mértékben, de fellelhető a folyóiratban a szótári irodalom, szociolingvisztika, etnolingvisztika is.
Kellő súlyt kap a ~ hasábjain a folklórtudomány köréből a balladakutatás és a finnugor népek költészete, a művelődés és tudomány történetéből az olvasókörök, olvasótársulatok, könyvtárak és iskolák története, továbbá a zenetörténet és a rovásírás kérdésköre is.
Balogh Edgár: Akadémiánk magyar folyóirata. Korunk 1958/6. — Benkő Loránd: Új magyar nyelv- és irodalomtudományi folyóirat Romániában. Magyar Nyelv 1958/34. — Baróti Pál: Nyelv és irodalom. Utunk 1967/14. — Könczei Ádám: Irodalomtörténetírás kivárással — de mekkorával? Korunk 1969/5. — Beke György: NyIrK. A Hét 1975/36. — Cseke Péter: NyIrK — impulzusok. Utunk 1976/2; uő: A NyIrK első húsz éve. Utunk 1977/9. — Kelemen Béla: NyIrK. Korunk 1978/10. — Murádin László: A huszonhatodik évfolyamon túl... NyIrK 1994/1.
(M. L.)
Nyelv-Irodalom-Tanítás Társulat (rövidítve NyIT) — óvónőket, tanítónőket és magyartanárokat tömörítő szakmai egyesület. Csíkszeredában alakult 1990-ben. Tagjai romániai és határokon túli tanárok, pedagógusok, irodalmárok és nyelvészek is. Célja a szakmai önreflexió bátorítása és nyitás a több és többféle tudás felé. A ~ tagjai és az érdeklődők körében irodalmi, nyelvészeti és módszertani anyagokat forgalmaz, szakmai tanácskozásokat, táborokat, irodalmi diákversenyeket szervez; Csíkszeredában tájékoztató központot működtet. 1994-től együttműködik a *Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével a magyartanárok továbbképzését biztosító Bolyai Nyári Akadémia megszervezésében.
Időszaki kiadványa a NyIT-Lapok, amely 1991-től jelenik meg Csíkszeredában, s az anyanyelvi neveléssel és az irodalomtanítással kapcsolatos elméleti és módszertani írásokat közöl.
Stúdium-rovatában 1991–95 között hosszabb tanulmányokat közölt Bara Katalin, Bókay Antal, Csoma Gyula, Csutak Judit, Karátson Endre, Kelemen Péter, Kibédi Varga Áron, Kulcsár Szabó Ernő, Orbán Gyöngyi, Szigeti Csaba, Szilágyi Márton és Veres András.
A ~ vezetői Bara Katalin, Borbáth Erzsébet, Csata Emese, Csutak Judit, Sándor Dénes és (1994-ig) Túrós Endre; a NyIT-Lapokat 1991–92-ben főszerkesztőként Túrós Endre jegyzi, a szerkesztőbizottságban Bíró A. Zoltánt is ott találjuk (1991–92).
(B. K. — Cs. J.)
nyelvjáráskutatás — a nyelvtudomány ama ága, mely a nyelv vízszintes, területi tagoltságát, egy-egy vidéken kialakult, a köznyelvtől többé-kevésbé eltérő változatát, a nyelvjárásokat tanulmányozza. Beletartoznak a *nyelvatlasz munkálatai, a szakszógyűjtés, a *helynévkutatás és a *személynévkutatás, a népi mesterségek szókincsének szótározása, a nyelvjárási leírások, a nyelvjárási jelenségekről szóló cikkek, tanulmányok, monográfiák. A nemzetiségi lét viszonylatában a nyelvjárások, tájszólások ismerete egyben az önismeret ébrentartásának és elmélyítésének eszköze.
Az erdélyi magyar nyelvjárások kutatásának történetét már a 16. században Geleji Katona István, a 17. században Mikolai Hegedűs János nyitja meg, és 1918-ig többek közt Erdélyi János, Baróti Szabó Dávid, Gyarmathi Sámuel, Döbrentei Gábor, Hunfalvy Pál, Kriza János, Viski Károly, Ősz János, Horger Antal folytatja. A számon tartott nyolc magyar nyelvjárásterület közül a csángó, a székely és a mezőségi kimondottan a mai Romániához kötődik, míg a Szatmár környéki, a bihari és kalotaszegi, valamint a bánsági nyelvjárásterületeknek csak egy része.
A csángó ~ terén a két világháború között mindenekelőtt Csűry Bálint nevét kell megemlítenünk. Tanulmányai a moldvai csángó igealakokról, a székely és a csángó hanglejtésről és a moldvai csángó kicsinyítő képzőkről a Magyar Nyelvben (1927, 1930, 1932) jelenik meg. Artturi Kannisto finn nyelvésszel közösen 1936-ban kiadta Helsinkiben a nyelvjáráskutató Wichmann György hagyatékát, a német bevezetéssel és magyarázatokkal ellátott Csángó Szótárat. Gazdagította a gyűjtést Gajcsánából származó adataival Szabó T. Attila, valamint Balogh Ödön, aki 1933 nyarán végzett gyűjtése eredményét, a Csügési szójegyzéket csak jóval később, 1947-ben tehette közzé az Erdélyi Múzeum hasábjain.
A II. világháború után, 1949 és 1962 között, a minden csángó településre kiterjedő nyelvföldrajzi gyűjtésből megszületett a nyelvjáráskutatás egyik legkiemelkedőbb vállalkozása, A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. Bár csak 1991-ben jelenhetett meg Budapesten, az összegyűjtött hatalmas anyag számos nyelvjárási tanulmány, monográfia kidolgozását tette lehetővé. Ide tartoznak Gálffy Mózes tanulmányai a moldvai csángó nyelvjárás hangrendszeréről és mássalhangzó-rendszeréről (NyIrK 1964), Murádin László közleményei a nyelvújítási szók csángó megfelelőiről (Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Phil. IV.); az ly hangról a moldvai csángók nyelvjárásában (NyIrK 1965), Szabó T. Attila értekezései a csángó kicsinyítő-becéző képzőkről, a moldvai csángó csillagnevekről, Bura László tanulmánya az a-zásról stb. Különleges értékű Márton Gyula két monográfiája: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai (1972) és Igetövek, igei jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban (1974).
A székely nyelvjárás kutatása a minden településre kiterjedő nyelvföldrajzi felméréssel indul 1954-ben. Bár a táji nyelvatlasz-sorozat máig sem került kiadásra, a megjelentetett mutatványlapok áttekintést nyújtanak a székely nyelvjárás tagolódásáról, s a feljegyzett kéziratos anyag alapot szolgáltatott számos részlettanulmány megírásához. Kiemelkedő Gálffy Mózes A háromszéki nyelvjárásváltozatok határa c. tanulmánya a Pais Dezső Emlékkönyvben (Bp. 1956). A szaklapokban Vámszer Márta, Gálffy Mózes, Márton Gyula hangtani elemzésekkel szerepel, az ikes ragozás állapotát Murádin László vizsgálja. Jelentős eredményei vannak a tájszógyűjtésnek: Balogh Ödön Gyimesből, Szász Lőrinc Gyergyócsomafalváról, Márton Gyula Háromszékről, Murádin László Szépvízről, Bán Péter Székelymuzsnáról gyűjt tájszavakat. Önálló kiadvány a Nemes Zoltánné–Gálffy Mózes–Márton Gyula-féle Torjai tájszójegyzék (Sepsiszentgyörgy 1974). Az “iszánkodik, muzsda, gilicsezik, kokojza” szavakhoz Márton Gyula fűz tájszómagyarázatot. E kutatási korszak legjelentősebb kiadványa a Gálffy Mózes és Márton Gyula gyűjtötte és szerkesztette Székely nyelvföldrajzi szótár (Bp. 1987) 900 fogalom nyelvjárási megfelelőivel.
A mezőségi nyelvjárástípust az utóbbi évtizedekben számos leírás tette ismertté. A Felső-Maros és a Marosvásárhely vidéki, valamint a Kolozsvár környéki és aranyosszéki nyelvföldrajzi gyűjtés tette lehetővé a mezőségi nyelvjárásnak a székelységgel szomszédos keleti és Kalotaszeggel szomszédos nyugati elhatárolását. Gálffy Mózes Szind, Márton Gyula Ördöngösfüzes, Balassa Iván a kolozsvári Hóstát, Inczefi Géza Abafája és vidéke, Benkő Loránd a Nyárád mente, Vass Ilona Szépkenyerűszentmárton nyelvjárásáról nyújt népnyelvi adatokat a magyarországi szaksajtóban (Magyar Nyelv, Magyar Népnyelv). A NyIrK-ben Gálffy Mózes Magyaró, Murádin László Aranyosszék, Nagy Jenő a Beszterce-vidéki Sófalva nyelvjárásával foglalkozik; B. Kovács Júlia a domokosi nyelvjárásról a Studia Universitatis Babeş–Bolyaiban közöl adatokat. Murádin Lászlónak a mezőségi nyelvjárástípus egészét meghatározó hangtani elemzései közt a Miriszló nyelvjárásának magánhangzó-rendszere (NyIrK 1991) c. a mezőségi típust képviselő Maros menti falu teljes hangrendszerét feldolgozza. Zsemlyei János külön monográfiát szentel a Kis-Szamos vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavainak (1979). Bár területileg nem tartozik a mezőségi nyelvjáráshoz, mint belső-erdélyi típushoz idesorolható a fekete-körös-völgyi magyarság tájszólása is, jelenségeit több tanulmányban Márton Gyula (Studia Universitatis Babeş–Bolyai, NyIrK 1962/1) vizsgálja.
Leggazdagabb nyelvjárási ismereteink a Kalotaszegről vannak. A tanulmányok egy része az 1942–44 között végzett, Szabó T. Attila irányította nyelvföldrajzi gyűjtés anyagából merít: Péntek János körösfői, Szabó T. Attila bábonyi, Gálffy Mózes magyarbikali hangtani és alaktani magyarázatai; Szabó Zoltán munkája a kalotaszegi nyelvjárás igeképző (1965), Vámszer Mártáé e nyelvjárás igeragozási rendszeréről (1972), Lakó Eleméré magánhangzó-rendszeréről (1974). Már-már tájnyelvi szótárszámba menő Gálffy Mózes és Márton Gyula Tájszók Kalotaszegről és környékéről (Kv. 1985) c. szókincs-gyűjteménye.
A Szilágyság nyelvjárását Márton Gyula vizsgálta. Miután a Magyar Népnyelvben feldolgozta szülőfaluja, Nagymon nyelvjárásának igetöveit és igealakjait, valamennyi szilágysági településre kiterjedő nyelvföldrajzi gyűjtést végzett. E gyűjtés mutatványlapjai (NyIrK 1976/1) lehetővé teszik a Szilágyság területén kanyargó tiszai, ill. a Magyarország felől nézve észak-keleti nyelvjárástípus határvonalának pontos megrajzolását. Szatmár vidékéről tájszavakat Bura László közölt (NyIrK 1968/1; 1973/1), Teiszler Pál pedig a Nagykároly környéki elmagyarosodott svábok tájszólását vizsgálta. Miután több közleményt jelentetett meg szülőfaluja, Mezőfény nyelvjárásáról, megírta e tárgykörben doktori értekezését A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó-rendszere (1973) címmel. A bihari nyelvjárás szemléltetésére Csák László bélfenyéri és Kósa Ferenc nagyszalontai adatközléseit említhetjük a NyIrK (1960/3–4; 1965/1 és 1967/1) hasábjain.
A telepítések következtében nem egységes bánsági nyelvjárásszigetek tájszólásaival Vöő István foglalkozott, feltérképezte ezek tájszólásait, s miután megjelentette a bánsági tájszavakat (NyIrK 1958; 1975/2; 1976/1), e gyűjtés anyagából írta meg A bánsági magyar nyelvjárások magánhangzórendszere (1975) c. monográfiáját.
Az egész romániai magyar nyelvjárásterületet átfogó általános *nyelvatlasz anyaga lehetővé tette egy-egy nyelvjárási jelenség valamennyi tájegységre vonatkozó bemutatását. Ennek alapján kerített sort a gyűjtő, Murádin László — általában a NyIrK hasábjain — a nyelvjárások egészére vonatkozó jelenségtanulmányok megírására a hangtan és alaktan köréből, elemezve az í-zés állapotát, a -ni, -nitt, -nul és -nül határozórag-csoport funkcióját és elterjedettségét, a -nók, -nők igerag használatának nyelvjárási hátterét, a -suk, -sük ragozás nyelvjárási állapotát. Ezekben a tanulmányokban nagy szerepet kap a nyelvjárási szókincs, így a muskátli, burgonya, kukorica elnevezése, az ekés földművelés, a rétgazdálkodás, a népi gyermekjátékok terminológiája, a rovarnevek, növény- és virágnevek, az állathívogatás és -űzés, az állathangutánzó igék változatossága. A romániai magyar nyelvterület egészére vonatkozik Márton Gyula, Péntek János, Vöő István nagyszabású jövevényszó-monográfiája: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (1977).
Vöő István: Magyar nyelvjárási szövegek. Kv. 1970. — Márton Gyula: Magyar nyelvjárástan. Egyetemi előadás. Kv. 1970; uő: A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása. Közli Korunk Évkönyv, Kv. 1973. 173–93. — Péntek János: A kalotaszegi nyelvjárás kutatásának története. NyIrK 1971/1. — Szabó T. Attila: A moldvai csángó nyelvjárás kutatása. Közli Nyelv és irodalom. V. Kv. 1981. 482–526.
(M. L.)
nyelvművelés — a helyes magyarság, a szép magyar beszéd megőrzésére és fejlesztésére, az anyanyelvi műveltség emelésére irányuló mozgalom. Az anyanyelv ügyével foglalkozók sorában kezdettől fogva ott találjuk az erdélyi magyar írástudók legjavát, munkásságuk a magyar nyelvművelés legértékesebb hagyományai közé tartozik. Elég utalnunk Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, a gyulafehérvári Magyar grammatikácska című, 1645-ben közzétett első magyar nyelvművelő munkát szerző Geleji Katona István, Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklós, Haller János, Bod Péter, Apáczai Csere János, Böjthi Antal, Aranka György, Gyarmathi Sámuel, Baróti Szabó Dávid, Brassai Sámuel munkásságára.
A sajátosan erdélyi magyar nyelvművelés két világháború közti szakaszát az EME és folyóirata, az Erdélyi Múzeum alapozta meg. Kezdeményezője Csűry Bálint, első szervezője György Lajos, szakavatott gondozója Szabó T. Attila és vérbeli szakírója Brüll Emánuel volt. Nem lehet említés nélkül hagyni a nyelvi öntudat ápolására törekvő más folyóiratok és napilapok ilyen irányú működését sem. A nyelvápolásban munkatársul szegődött a Pásztortűzben Császár Károly, a Brassói Lapokban Kacsó Sándor, a Keleti Újságban a költő Dsida Jenő folytatott nyelvművelő tevékenységet, de közölt ilyen anyagot az Erdélyi Irodalmi Szemle, az Erdélyi Lapok, a Független Újság, a György Lajos és Márton Áron szerkesztette Erdélyi Iskola is, amely a kisebbségi élet nyelvi igényeit szolgálva, a Népművelési Füzetek 5. számaként külön is kiadta Szabó T. Attilának A nyelvművelés időszerű kérdései c. gyakorlati nyelvőrkalauzát.
Az Erdélyi Múzeum “új folyam”-a 1935-ben Nyelvművelés rovattal bővült; ennek a purizmusba torkolló magyarországi nyelvvédő mozgalommal azonos elvek alapján írt programadó cikke a nyelvművelés célját abban látja, hogy “a hibák kerülésére intsen és a magyar beszéd ellenőrzésére szoktasson”. Ám a György Lajos és Szabó T. Attila szerkesztette rovat gyakorlata rövidesen túlmutatott a magyarországi nyelvművelés eredményeinek puszta ismertetésén, s írói a romániai magyar nyelvi valóság időszerű kérdéseinek behatóbb tárgyalásával önállóan, a kisebbségi élet nyelvi igényeihez jobban igazodva igyekeztek szolgálni a nyelvápolást.
A Brassói Lapok és szerkesztője, Kacsó Sándor már korábban figyelmet szentelt az anyanyelv ügyének. A fiatal, lelkes újságíróknak egyvalamiben a hivatásos nyelvészekkel szemben előnyösebb helyzetük volt: a mindennapi gyakorlatban ismerték fel a nyelvápolás szükségességét, az olvasóközönség igényeit. Az ÁGISZ szövetkezet kiadásában Anyanyelvünk címmel nyelvművelő könyvecskét jelentettek meg, a belső oldalon a tartalomra utaló szövegben már jelezve: “Anyanyelvünk. A helyes és tiszta magyarság kézikönyve. Idegen szavak szótára. Kosztolányi Dezső Nyelvőrének erdélyi kiadása. Az erdélyi részt szerkesztette Kacsó Sándor. Brassó 1934.” A szerkesztő alapvetően a nyelvkeveredés ellen emel szót, szerkesztőtársa, Kőrösi Sándor pedig elhatárolja magát mindenfajta szűk látókörű purizmustól, és a nyelvfejlesztés ügyét a társadalmi fejlődés szükségességével hozza összefüggésbe. Az ő cikkeik mellett különös jelentőséget tulajdoníthatunk Szécsi Sándor román–magyar szójegyzékének.
A Keleti Újság 1936-ban indítja meg Anyanyelvünkért c. rovatát. A rovatvezető Dsida Jenő, a nyelvművelő bizottság tagja Nyírő József és Kristóf György, a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetem magyar tanszékének tanára. Közöltek írásokat György Lajostól, Kőrösi Sándortól, Szabó T. Attilától, illetőleg Dengl Jánostól, Harsányi Zsolttól, Kosztolányi Dezsőtől, Laczkó Gézától. Dsida szemléletének megvilágítására érdemes idéznünk A transylvan magyar szókincset fenyegető veszedelmek c. írásából: “Amikor szót emelünk az ellen, hogy egyesek román szavakat kevernek beszédükbe, távol áll tőlünk minden olyan gondolat, amely az államnyelv jogait és érdekeit sértheti. Hívei vagyunk, hogy az állam polgárai beszéljék az állam nyelvét, sőt tovább megyünk: hívei vagyunk annak is, hogy szépen beszéljék... Aki románul beszél, szóljon tisztán és szépen románul. De viszont, aki magyarul beszél, szóljon tisztán magyarul.” A Keleti Újság nyelvművelésében Dsida halála következtében hanyatlás állt be, de 1939 májusától újraindul a rovat, szerkesztője ifjabb Nagy Géza.
Az erdélyi magyar nyelvművelés sajátos jellegét a két világháború közti szakaszban az adja meg, hogy az általános magyar nyelvhelyesség kérdéseiben való eligazítás mellett gondot fordított az erdélyi magyar nyelvhasználatot legközvetlenebbül veszélyeztető tényező, a román nyelvi hatás feltárására és orvoslására.
A 40-es évek második felében a folytonosságot legfőképp Brüll Emánuel felkészültsége és szakértelme biztosította (cikkeit az Erdély, Világosság, Utunk, Erdélyi Munkásnaptár jelentette meg), utána azonban a nyelvművelés addig gyakorolt modellje széthullott. Megszűnt a szervezeti keret, az EME, a nyelvművelés gazdátlanná vált.
A nyelvművelésre alkalmas tudományos erők csoportosulásának első jele Márton Gyulának az 1952-ben megjelentÍjunk, beszéljünk helyesen! c. könyve volt. Ez rendszeres tájékoztatást nyújt, de egyben hibáztatja a kialakult mozgalmi zsargon és hivatali nyelv egyes szavait, kifejezéseit.
Elméletileg a nyelvművelésben újat Szabédi László nyújt, aki ezzel a kérdéssel már egy régebbi, Nyelvjavítás c. 1940-ben megjelent cikkében is foglalkozott. Részletesen — Lőrincze Lajos ún. pozitív nyelvművelő mozgalmával szinte egy időben — 1952-ben Nyelvművelő feladataink címmel fejtette ki koncepcióját, amelynek lényege, hogy a nyelvművelés nem nyelvészeti, hanem társadalmi kérdés: Elkülöníti a (korábban “nyelvjavítás”-nak nevezett) “nyelvvédelem” szűkebb körű feladatát a pozitív értelemben vett szélesebb körű nyelvműveléstől, ami “a köznyelv felmérése, ellenőrzése és irányítása”. Hangsúlyozza az iskolai oktatás, a napisajtó, a rádió fontosságát, ahonnan a tanulni vágyók “nyelvtudásukat merítik”. Ennek nyomán indul meg a különböző lapokban (Előre, Igazság, Művelődés, Vörös Zászló, Dolgozó Nő, Igaz Szó) és hetenként egyszer a kolozsvári rádióban is a gyakorlati nyelvművelés, többnyire a magyar nyelvészeti tanszék tagjainak részvételével.
Az elszórtan megjelenő cikkeknek most már magasabb elvi keretet nyújtott volna egy népszerű, a nyelvművelés elvi és gyakorlati kérdéseit rendszerbe foglaló önálló kiadvány. Ez — egy cikkgyűjtemény Gálffy Mózes szerkesztésében — el is készült, de kiadását a cenzúra 1958-ban nem engedélyezte, mint ahogyan betiltotta a lapokban, a rádióban is a magyar nyelvművelést.
Csaknem egy évtizednyi kényszerszünet után, 1966-tól a lapok ismét helyt adhattak a nyelvművelésnek. Ebben az időben válik közismertté és megbecsültté Murádin László és Bartha János nyelvművelő tevékenysége. Az új lendületet a Korunk 1971-es nyelvészeti száma példázza. E szám egyik cikke a nyelvművelés bemutatására az 1967-es esztendőt választja ki: ebben az évben öt lapunkban van állandó nyelvművelő rovat. Ezek: Csipegető (Utunk), Anyanyelvünk (Előre), Nyelvművelés (Igazság, Brassói Lapok), Nyelvi műveltség (Művelődés). Emellett csaknem állandó rovata van a Hargitának és a Vörös Zászlónak. Nyelvi cikkeiknek teret nyújt a Korunk, Igaz Szó, Dolgozó Nő, Tanügyi Újság, Munkásélet, Megyei Tükör, Jóbarát, Szabad Szó, Falvak Dolgozó Népe és a Vörös Lobogó is. Állandó rovata van később az Új Életnek. E lapokban 1968 és 1972 között, tehát öt év alatt 579 írás jelent meg 89 szerző tollából. A nyelvművelő írásokkal gyakrabban jelentkező szerzők: Bartha János, Bura László, B. Gergely Piroska, Gálffy Mózes, Cs. Gyímesi Éva, Komoróczy György, Márton Gyula, Murádin László, Nagy Kálmán, J. Nagy Mária, Szikszay Jenő, Teiszler Pál, Zsemlyei János.
A nyelvművelés e fellendülő, 1980-ig tartó korszakához tartozik a marosvásárhelyi rádió hetenkénti nyelvművelő adása.
A hírlapi cikkekhez szorosan csatlakoznak az önállóan megjelenő kötetek. A sort Nagy Kálmán népszerű, több kiadást is megért kézikönyve nyitotta meg: Kis magyar nyelvtankönyv, különös tekintettel a nyelvhelyesség mindennapi kérdéseire (1970, 1980). Nyelvművelő cikkek, tanulmányok gyűjteményei a következő kötetek: az Anyanyelvünk művelése c. gyűjtemény, ugyanabban az évben Cs. Gyímesi Évától a Mindennapi nyelvünk (1975), Murádin Lászlótól a Szavak titka (1977). A fellendülés szakaszának utolsó darabja egy válogatás Kosztolányi Dezső idevágó írásaiból Gondolatok a nyelvről címmel a Téka-sorozatban.
A nyelvművelő irodalom fellendülését természetes módon egészíti ki más nyelvészeti kiadványok sora: a stilisztikai témájú kötetek (Bartha János, Horváth Tibor, Józsa Nagy Mária és Szabó Zoltán közös kiadványa, a Kis magyar stilisztika, 1968, Szabó Zoltán önálló munkája, a Kis magyar stílustörténet, 1970). Hasonlóan fontosak a helyesírási kézikönyvek, mint amilyen a Helyesírási tájékoztató (1969) és a Magyar helyesírási szótár (1978). Más szálon kapcsolódik a nyelvműveléshez Kuszálik Piroska és Szabó Hajnal módszertani útmutatója, a Nyelvtanítás (1969). A nyelvi ismeretterjesztés szolgálatában áll Péntek János–Szabó Zoltán–Teiszler Pál A nyelv világa (1970) és Szilágyi N. Sándor Világunk, a nyelv c. kötete (1978). A nyelvművelés szempontjából is hézagpótló Balogh Dezső–Gálffy Mózes–J. Nagy Mária A magyar nyelv kézikönyve (1971) c. leíró nyelvtana. Külön hely illeti meg a kiadványok sorában Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak három első kötetét, az Anyanyelvünk életéből (1970), A szó és az ember (1971) és a Nyelv és múlt (1972) címűeket, melyekben nyelvművelő tanulmányai is helyet kaptak.
A nyelvművelő cikkek témái között ott találunk mindent, ami a pozitív nyelvművelés, a nyelvi ismeretterjesztés körébe tartozik, viszont kevésbé szerepelnek az olyan témák, amelyek a román nyelvi hatás, a kevertnyelvűség ellen küzdöttek volna. Ennek tudatában szögezte le a Korunk már említett cikke: “van nyelvművelésünk általában, de nincs, vagy csak alig van speciálisan a romániai magyar anyanyelvi valóságunknak, állapotunknak megfelelően.” Ennek a nyelvművelők akaratán kívül eső okai voltak. A román nyelvi hatás elleni küzdelem témája tabu volt. A román nyelv — a hivatalos felfogás szerint — a romániai magyarság számára nem “idegen nyelv”. S ha nem az, akkor nemhogy nem kell, de tilos is küzdeni hatása ellen, inkább a kétnyelvűséget, a továbbiakban a nyelvváltást kell szorgalmazni. Időnként mégis fel-felvetődött a román nyelvi hatás leküzdésének szükségessége. Kékedy László teszi szóvá egy Korunk-beli cikkében, s ennek következtében indul meg a lap nyelvművelő rovata (Szabó Ilona: Kell a törődés...), de ez csak burkoltan emlegeti a román szókincsbeli hatást, csupán a román hatásra keletkező tükörkifejezések között szemléz.
A fellendülés időszaka után a 80-as években a nyelvművelő írások száma megcsappant. Csak néhány lap, az Igazság (Murádin László), a Vörös Zászló (Bartha János), a Dolgozó Nő (J. Nagy Mária), a Hargita (Komoróczy György), az Új Élet meg a nagyváradi Fáklya (Dánielisz Endre) őrzi meg nyelvművelő rovatát. Ritkul a nyelvészeti kiadványok száma is. Nyelvművelő munka mindössze három jelent meg: Balázs Lászlóé Nyelvművelés a líceumban (1980), Bura Lászlóé Élő nyelvünk (1982) és Murádin Lászlóé Szavak színeváltozása (1983) címmel. A nyelvi műveltség emelését szolgálta Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak újabb három kötete és Péntek János Teremtő nyelv (1988) c. nyelvelméleti munkája.
Az 1989-es decemberi rendszerváltás valamelyes változást hozott a romániai magyar nyelvművelésben. A lapok többségének — jórészt a régi munkatársakkal — ma is van nyelvművelő rovata, így a Szabadságnak, a Népújságnak, a Hargita Népének, a Bihari Naplónak, és a többi lapok is közölnek nyelvészeti írásokat. A helyes kiejtés szempontjából fontos a Román Rádió kolozsvári, marosvásárhelyi és bukaresti magyar adásának nyelvművelő rovata. A televízió nagyváradi adása is foglalkozik nyelvműveléssel. Központi téma éppen a nyelvi tisztaság, a román nyelvi hatás kiküszöbölése lett. Nemcsak a kevertnyelvűség kerül elemzésre, hanem helyet kap az eddig eltiltott erdélyi magyar helynevek magyarázata is. Több tanulmány elvi síkon foglalkozik “romló köznyelvünk” állapotával, főleg Murádin László írásait kell kiemelnünk az erdélyi magyar nyelvművelés gondjairól (Magyar Nyelvőr, Bp. 1993/4), valamint Péntek Jánosnak elméleti vonatkozásban összefoglaló tanulmányát: Kontaktus-jelenségek és folyamatok a magyar nyelv kisebbségi változataiban (NyIrK 1997/1). Négy önálló kiadvány is megjelent, az egyik a Sztranyiczki Mihály és Tar Károly szerkesztette Romániai magyar nyelvvédő szótár (Kv. 1993), mely megadja a magyar beszédben elkerülendő román szavak megfelelő változatát, a másik Komoróczy György cikkgyűjteménye: Magyar szavaink nyomában (Székelyudvarhely 1994), továbbá a Kovácsné József Magda szerkesztette nyelvhelyességi segédkönyv: Beszélni kell! (Kv. 1996), valamint Murádin László: Anyanyelvünk ösvényein (Székelyudvarhely 1996).
A romániai magyar nyelvművelés szervezeti formát is kapott azzal, hogy 1991 szeptemberében Sepsiszentgyörgyön megalakult az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. A szervezetnek sikerült megszerveznie az iskolák diákjainak nyelvi vetélkedőit, s az évente megrendezett országos döntőn lehetővé vált a nyelvművelés tárgykörébe vágó tudományos előadássorozat mellett megtárgyalni az elvégzett munkát, kijelölve a további feladatokat. A nyelvművelés sajátos iskolai feladatainak megoldását a *Nyelv- és Irodalom-Tanítás Társulat (NyIT) és időszaki kiadványa, a NyIT-Lapok vállalja fel.
Murádin László: Nyelvművelésünk új lendülete Korunk 1971/10. — Anyanyelvünk művelése. 24 szerző 70 cikke. Összeállította Gálffy Mózes és Murádin László. 1975. — Péntek János: Lehet-e művelni a nyelvet? Korunk 1985/1. — Éder Zoltán: Az erdélyi magyar nyelvművelésről. Magyar Nyelvőr 1989/2. — Zsemlyei János: A nyelvművelő Dsida Jenő. Benkő Loránd Emlékkönyv, Bp. 1991.
(M. L.)
nyelvtudományi szakirodalom — a nyelvről szóló, tehát a nyelvelmélet, nyelvtörténet, leíró nyelvtan, nyelvművelés, nyelvjárástan és nyelvi kölcsönhatás, névtan és stilisztika, szótár, nyelvatlasz tárgykörébe tartozó tudományos írások összessége. A romániai magyar nyelvtudomány fejlődése főleg az Erdélyi Múzeum, a Magyar Népnyelv, majd a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a kolozsvári egyetem folyóirata, a Studia, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum évkönyve, az Aluta vagy a Korunk, Utunk, Igaz Szó, A Hét és az önálló kiadványok szemrevételezése útján követhető nyomon.
Az I. világháborút követő hatalomváltozás után az erdélyi magyar nyelvtudományi kutatás az örökölt gazdag hagyományok ellenére is csak nehezen szerveződik újra. Szinte törvényszerű, hogy a *szótár kategóriája kerül előtérbe; e műfajban Gross Ignác már 1919-ben kiad Aradon egy román–magyar zsebszótárt, amelyet Putnoky Miklós három kiadást is megért, az utolsóban nyelvtannal is bővített iskolai szótára (Lugos 1921, 1922, 1923), majd Valentiny Antal (Kv. 1922), Andrássy Tivadar (Lugos 1924), Dávid György (Brassó 1924) és Victor Cheresteşiu (Kv. 1925–27) szótára követ. A legáltalánosabban használt román–magyar szótár 1935–37-ben jelenik meg Victor Cheresteşiu szerkesztésében Ferenczi Miklós, Valentiny Antal és Cheresteşiuné K. Margit közreműködésével.
A korszerű *helynévkutatás a 30-as években indul meg, s eredményei elsősorban Szabó T. Attila nevéhez fűződnek, aki Nagyenyed (Kv. 1933), Zilah (Torda 1936), Dés (Torda 1937) és Szásznyíres (Kv. 1937) helyneveinek kialakulását tárja fel. A kidolgozott módszert követi Fábián Béla Nagykend helynevei (Sepsiszentgyörgy 1939) c. kiadványa.
A 40-es években fiatal nyelvész munkatársak bekapcsolódásával bővül az erdélyi magyar nyelvtudomány kutatási területe. A helynévkutatás tervszerű formát ölt. Sorra jelennek meg Szabó T. Attilától Kalotaszeg (Kv. 1942), Imreh Barnától Mezőbánd (Kv. 1942), Árvay Józseftől a barcasági Hétfalu (Kv. 1943), Márton Gyulától Ördöngösfüzes (Kv. 1944), Gazda Ferenctől Csomakőrös helynevei (Kv. 1944), majd az újabb hatalomváltást követőleg e sorozat pótlásaként Márton Gyulától Árpástó (Kv. 1945), Gergely Béla és Szabó T. Attila szerkesztésében a szolnok-dobokai Tőki-völgy (Kv. 1945), a Kolozs megyei Borsa-völgy (Kv. 1945) és a dobokai völgy (Kv. 1946), Benkő Lorándtól a Nyárád mente (Bp. 1947) helynevei.
Megkezdődött közben a helynévanyag rendszertani vizsgálata. E témában olyan kiadványok születtek, mint Árvay József A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben (Kv. 1942), Gergely Béla Kalotaszeg névutós helynevei (Kv. 1943) és Szabó T. Attila A kalotaszegi helynévanyag vízrajzi szókincse (Kv. 1942) c. munkája. A korai erdélyi településnevek és víznevek eredetmagyarázatát Kniezsa István nyújtja (Erdély víznevei, Kv. 1942).
Nem kerül ki a vizsgálódás köréből a személy-, ill. az állatnevek kutatása sem. Ebben a tárgykörben Gálffy Mózes Keresztnevek becéző alakja a Borsa völgyében (Kv. 1943), Nagy Jenő Család-, gúny- és ragadványnevek a kalotaszegi Magyarvalkón (Kv. 1944) és Márton Gyula A kolozsmegyei Borsa-völgy állatnevei (Kv. 1945) c. tanulmánya említendő.
A román–magyar nyelvi kölcsönhatás is központi témája a 40-es évek nyelvtudományának. Blédy Géza a magyar nyelvet ért román hatást dolgozza fel Influenţa limbii române asupra limbii maghiare (Nagyszeben 1942), míg a román nyelvet ért magyar hatás kérdéseire Márton Gyula A román nyelvatlasz első három kötetének magyar eredetű anyaga (Kv. 1942), ill. Tamás Lajos A magyar eredetű román kölcsönszavak művelődéstörténeti értékelése (Kv. 1942) c. munkája kerít sort. Nyelvjárási vonatkozásban is találunk önálló kiadványokat, így Balassa Iván a kolozsvári Hóstát a-zásáról (Kv. 1942), Márton Gyula a nagymoni népnyelv igetöveiről és igealakjairól (Kv. 1942), Gálffy Mózes Magyarbikal névszótöveiről (Kv. 1943) szóló tanulmá-nya jelent meg. Megszületik az első önálló magyar *nyelvatlasz kiadvány is Szabó T. Attila, Gálffy Mózes és Márton Gyula közös szerkesztésében (Huszonöt lap “Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé”-ből. Kv. 1944). Tervszerű szakszókincs-vizsgálatok is folynak, Imre Samu a kolozsvári fazekasság műszókincsét mutatja be 1942-ben. Márton Gyula a zilahi fazekasok, illetve a tímárok mesterségszavait közli 1948-as tanulmányaiban. A szótörténethez szolgáltat adatokat Bogáts Dénes háromszéki oklevél-szójegyzéke (Kv. 1943).
Az 50-es években a nyelvészeti szakirodalom önálló kiadványai megcsappannak. Márton GyulaÍjunk, beszéljünk helyesen! c. könyvecskéjében a *nyelvművelés szempontjait rendszerezi, s a jelentkező mozgalmi zsargont bírálja. Szabédi László Nyelv és irodalom (1955) c. kötetében a szerző nyelvhelyességi és szómagyarázó cikkei is helyet kapnak. A csángóság körében végzett nyelvföldrajzi kutatás alapján írja meg Szabó T. Attila A kicsinyítő, becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban (1956) c. tanulmányát. Az újonnan felfedezett magyar nyelvemléket teszi közzé Farczády Elek és Szabó T. Attila A Marosvásárhelyi Sorok (1957) címmel, majd bővítve is (1978). Kiadásra kerül az újabb szempontok szerint szerkesztett akadémiai nagyszótár, a Dicţionar român–maghiar. Román–magyar szótár (1957), főszerkesztője Kelemen Béla.
A 60-as években az önálló kiadások sorában fellendülés tapasztalható. A nagyszótár alapján több közép- és zsebszótár lát napvilágot. Nyelvjárástani vonatkozásban sor kerül a régebben gyűjtött anyag kiegészítésére, ilyen Márton Gyulának a Borsa-völgyi nyelvjárás igetöveiről és igealakjairól szóló kötete (Bp. 1962) és Gálffy Mózessel közös Tájszók Kalotaszegről és környékéről (Kv. 1965) c. munkája. Szabó Zoltán nemcsak nyelvjárástani, hanem a szóalaktan vonatkozásában is tárgyalja a kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszerét (Bp. 1965). A további néhány önálló kötet már a nyelvtudományi kutatás differenciálódását mutatja. Névtani dolgozatot jelentet meg Szabó T. Attila a 15–19. századbeli kolozsvári becenevekről (Bp. 1968), Kis magyar stilisztikát (1968) Bartha János–Horváth Tibor–Józsa Nagy Mária–Szabó Zoltán. Megjelenik a nyelvi műveltség emelése tekintetében oly fontos Helyesírási tájékoztató (1969), amelynek szabályzati részét Szabó T. Attila, szótári részét Gálffy Mózes, Kelemen Béla és Márton Gyula szerkesztette.
Fellendülést a 70–80-as évek hoztak. A nyelvtudományi ágazatok szinte teljes képe bontakozik ki Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak köteteiből. A kötetek sorát nyitja Az anyanyelvünk életéből (1970), folytatja A szó és az ember (1971), a Nyelv és múlt (1972), majd a Nép és nyelv (1980), a Nyelv és irodalom (1981), a Tallózás a múltban (1982); a sorozatot záró Nyelv és település azonban már csak Budapesten jelenhet meg (1988). A 20. század erdélyi magyar nyelvtudományának magasan kiemelkedő alkotása az *Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Anyagát Szabó T. Attila gyűjtötte, és 1975-től 2000-ig megjelent I–X. kötetének kéziratát munkatársaival ugyancsak ő szerkesztette, illetve készítette elő. Halála után a munkaközösség Nagy Jenő és Vámszer Márta, majd Kósa Ferenc és Zsemlyei János vezetésével dolgozott tovább.
A nyelvelmélet témakörében elsőként Péntek János–Szabó Zoltán–Teiszler Pál A nyelv világa (Kv. 1972) c. népszerűsítő munkája említendő. A strukturalizmus kialakulását, strukturális nyelvészet és matematika kapcsolatát, ennek európai és amerikai áramlatát Máté Jakab mutatja be Paul Schveigerrel közösen írt, ugyancsak népszerűsítő könyvecskéje, a Nyelvészet és matematika (Kv. 1977). Nyelvelméleti témák foglalkoztatják Szilágyi N. Sándort. Világunk, a nyelv (1978) c. könyve az emberi nyelv alapkérdéseit: általános jellemzőit, szabályait, hasonlóságait és különbözőségeit, funkcióit tárgyalja. A pedagógiai és filológia–történelem szakprofilú líceumok számára írt tankönyve (Magyar nyelvtan. 1980) a fonológia elmélete és gyakorlata tekintetében is szakmunka.
Szabó Zoltán A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai (Kv. 1977) c. könyve áttekintést ad a modern nyelvészeti irányzatokról (strukturalizmus, szövegtan, szemiotika, matematikai nyelvészet, generatív grammatika) abból a szempontból, hogyan segítik a stilisztikai kutatást és miben gazdagítják módszereit. Ebbe a tárgykörbe tartozik a szerkesztésében megjelent tanulmány-gyűjtemény, A szövegvizsgálat új útjai (1982) is. Nyelvszociológiai írásait foglalja kötetbe Bíró Zoltán Beszéd és környezet (1984) címmel. A névadás és névhasználat kérdéseivel ismertet meg a Nevek térben és időben c. cikkgyűjtemény a Korunk Füzetek sorozatában (Kv. 1984). Az általános nyelvészeti tudnivalókat összegezi Péntek Jánosnak az egyetemi előadásain kimunkált könyve, a Teremtő nyelv (1988).
A nyelvtörténet témakörében rendhagyó munka Szabédi László halála után tizenöt évvel megjelent könyve, A magyar nyelv őstörténete (1974). A szerző megkísérli a finnugor és az indoeurópai nyelvcsalád rokonságának bizonyítását a magyar és a latin nyelv szavainak összevetésével. J. Lőrinczi Réka a rokonsági terminológia változatait kíséri nyomon a legrégibb magyar nyelvemlékektől máig A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai (1980) c. könyvében. Hét nyelvtörténeti tanulmányt tartalmaz a B. Gergely Piroska szerkesztette Nyelvészeti tanulmányok (1983). 18. századi kéziratokat dolgoz fel Kósa Ferenc Apor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota (1989) c. kötete.
A mai magyar nyelv, a leíró hangtan és a *nyelvművelés szakirodalma mindenekelőtt Nagy Kálmán két kiadást is megért egyedi nyelvtankönyvével gyarapodott. Címe: Kis magyar nyelvtankönyv, különös tekintettel a nyelvhelyesség mindennapi kérdéseire (1970, 1980). A leíró nyelvtani ismeretek rendszeres és rendszerező összefoglalását Balogh Dezső–Gálffy Mózes–J. Nagy Mária A magyar nyelv kézikönyve (1971) c. munkája nyújtja; ennek kiegészítése Gálffy alak- és mondattani elemzéseket tartalmazó Nyelvi forma — nyelvi érték (1972) c. nyelvtani gyakorlókönyve. A napisajtóban és folyóiratokban megjelent nyelvművelő cikkek rendszerezve, gyűjteményekként önálló kiadványokká állnak össze. Csaknem valamennyi, a nyelvműveléssel foglalkozó szerző válogatott írásait tartalmazza Gálffy Mózes és Murádin László összeállításában az Anyanyelvünk művelése (1975) c. kötet. Egyéni szerzők válogatott nyelvművelő írásai is kötetekbe kerültek, így Murádin Lászlótól a Szavak titka (Kv. 1977) és a Szavak színeváltozása (Kv. 1983), Anyanyelvünk ösvényein (Székelyudvarhely 1996) s Bura Lászlótól az Élő nyelvünk (1982).
Látványos fejlődést mutat a stilisztika. Szabó Zoltán könyve, a Kis magyar stílustörténet (1970, Bp. 1982, 1983) három kiadást is megért. Hat költő versei tízezernyi adattal szolgáltak az átérzékelő szinesztézia vizsgálatához P. Dombi Erzsébet könyvében (Öt érzék ezer muzsikája. 1974), aki a Nyugat líráját elemzi. A korszerű stíluselemzés módszereibe vezet be J. Nagy Mária A szó művészete (1975) c. munkájával. Nagy az érdeklődés az impresszionista stílus mibenléte iránt, jól érzékeltetik ezt a Szabó Zoltán szerkesztette Tanulmányok az impresszionista stílusról (1976) c. tanulmánykötet írásai. Az impresszionista stílus keretében kutatja a nominális szerkezetek stilisztikai értékét Dobos B. Magda (A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista szépirodalomban. 1979). A szabad függő beszéd stílustörténeti és szövegépítési szerepét ugyancsak impresszionista írók műveiben Murvai Olga vizsgálja (Szöveg és jelentés 1980). Hogy a szövegnyelvészet mennyire megtermékenyítette a stilisztikai kutatást, azt jól érzékelteti Szabó Zoltán Szövegnyelvészet és stilisztika (Bp. 1988) c. kötete.
Előrehaladt a *nyelvjáráskutatás is. A nyelvjárástan egyetemi oktatása érdekében jelent meg sokszorosított formában Vöő István Magyar nyelvjárási szövegek (Kv. 1970) és Márton Gyula Magyar nyelvjárástan (Kv. 1972) c. egyetemi jegyzete, és több doktori disszertáció is született a nyelvjárások témaköréből (Vámszer Márta, Teiszler Pál, Lakó Elemér, Vöő István munkái). Ide tartozik a *csángó irodalom bővülése olyan munkákkal, mint Márton Gyula Igetövek, igei jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban (1974) és Bura László A moldvai csángó nyelvjárás a-zása (Bp. 1987) c. kötete. A nyelvföldrajzi kutatás eredményeit tájszótár formájában teszi közzé egy nagy jelentőségű munka: a Székely nyelvföldrajzi szótár (Bp. 1987) Gálffy Mózes és Márton Gyula összeállításában.
A néprajztudomány és a nyelvtudomány összefüggéseit Péntek János A kalotaszegi népi hímzés és szókincse (1979) c. munkája és Nagy Jenő néprajzi és nyelvjárási tanulmánykötete példázza; ez utóbbiban a szerző a nyelvjárásokat ért szász, román hatásra is kitér (1984). Ilyen hatást mér fel Márton Gyula A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai (1972), majd (Péntek és Vöő társszerzőkkel) az általános vonatkozású A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (1977) c. könyvében, felhasználva Zsemlyei Jánosnak akkor még kéziratos, de később megjelent dolgozatát a Kis-Szamos vidéki tájszólás román kölcsönszavairól (1979).
A nyelvészet és a növénytan összefüggéseit találjuk egy etnobotanikai útmutatóban, mely Szabó T. Attila és Péntek János szerkesztésében Ezerjófű (1976) c. alatt jelent meg, s ugyancsak kettőjük műve a Kalotaszeg növényzetét és népi növényismeretét bemutató Ember és növényvilág (1985).
A névkutatás területén fontos állomás B. Gergely Piroskának a kalotaszegi személynevek gyűjtése terén végzett munkája. Doktori értekezésének törzsanyagából eddig két kötet jelent meg, úgymint A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere (1977) és A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata (Bp. 1981), mindkettővel hozzájárulva *Kalotaszeg magyar irodalma tárgyköréhez. Hasonló munkát végzett Kovácsné József Magda a Hargita nyugati lejtőjén, Havasalja településein: a folyóiratban közölt részleteket a Magyar Személynévi Adattárak c. sorozat összesítette Az erdélyi Havasalja személynevei (Bp. 1993) címmel. Kirsch Lajos hasonló kéziratos dolgozata a Nyárád mentéről sajnos az 1970-es árvíz alkalmával elpusztult.
A szótárkultúra kibontakozására a 80-as években jellemző Kelemen Béla és Szász Lőrinc három műve: a Dicţionar român–maghiar (1980), egy román–magyar frazeológiai szótár (1984) és a Magyar–román iskolai szótár (1985). Vöő István a román (1978) és a magyar (1984) közmondások kétnyelvű szótárait készítette el. Gyakorlati jellegű Murvai Olga Mic dicţionar român–maghiar de expresii şi locuţiuni (1986) c. kifejezésszótára.
Gyarapodik a különböző kétnyelvű szakszótárak száma is. A Bíró András, Jenei Dezső és Rohonyi Vilmos szerkesztette Román–magyar műszaki szótár (1979) és a Pálfalvi Attila–Jenei Dezső-féle 1360 oldalas Magyar–román műszaki szótár (1987) a műszaki tevékenység szakszókincsét rögzíti. Az erdészet és faipar szakszókincsét Kádár Zsombor Magyar–román erdészeti és faipari szótára (1979) tartalmazza, s elkészült egy román–magyar, ill. magyar–román mezőgazdasági szakszótár is (1980) Gabriel Manolin, Ion Bucur, Szalai András és Schweiger Ágnes szerkesztésében. Megemlítendő Váczy Kálmán hétnyelvű (latin, román, angol, német, francia, orosz, magyar) növénytani szótára, a Dicţionar botanic poliglot (1980). Gyakorlati szempontból mindennapi követelménynek tesz eleget a Magyar helyesírási szótár (1978).
A 90-es évek elején a nyelvtudomány sokáig politikai tiltás alá eső területein is jelentkezhettek a kutatók. Így megjelent kolozsvári nyelvészek közös munkájaként a Moldvai csángó nyelvjárások atlasza (Bp. 1991), mely nemcsak a nyelvészet, hanem a népiségtörténet számára is fontos. Az ismét fellendülő helynévkutatás adataiból a budapesti egyetem Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok c. kiadványsorozata tesz közzé újabb és újabb füzeteket, így Janitsek Jenő és Hints Miklós melegvölgyi, bardócszéki, mezőségi helynév-feldolgozásait és Binder Pál Beszterce és Radna-völgy történeti személy- és helynevei (Bp. 1994) c. munkáját. Gazdagodott szak-szótárakkal a szótárirodalom is: Budapest és Bukarest közös kiadása Bara Gyula és Telegdi Péter kötete, az Angol–magyar–román számítástechnikai kisszótár (1993) és egy Magyar–román vállalkozói kisszótár (1994) Réz Miklós összeállításában.
Gálffy Mózes: A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. Korunk 1978/10. — Szabó T. Attila: Az erdélyi magyar nyelvtudomány kérdései. Magyar Nyelvőr, Bp. 1979/2; uő: A romániai fiatal magyar nyelvészek munkájáról. Művelődés 1980. — Az erdélyi magyar nyelvtudomány századai a tudománytörténet távlatában. A Hét 1981/12. — Kelemen Béla: Istoria lingvisticii româneşti. Limba maghiară. 1979. — Péntek János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. Közli A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. 1981. — Szabó Zoltán: A romániai magyar nyelvészeti kutatások: eredmények, feladatok. Közli Nyelvünk és kultúránk. Bp. 1982.
(M. L.)
Nyírő József (Székelyzsombor, 1889. júl. 18. — 1953. okt. 16. Madrid) — író, közíró. A székelyudvarhelyi Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1907), teológiai tanulmányait Gyulafehérvárt kezdte, a bécsi Pazmaneumban fejezte be. A katolikus egyházi autonómiáról szóló latin nyelvű disszertációjával teológiai doktorátust szerzett (1912). Pályáját gimnáziumi hittanárként Nagyszebenben kezdte, ahol a helyi Egyházmegyei Tudósító és Pfarrb–ter c. egyházi lapok szerkesztője (1913). A következő évben Besztercén hittanár, majd a Kolozs megyei Kide plébánosa. 1919-ben kilépett a papi rendből és megnősült. Az egyház kiközösítette, s kérésére csak halála előtt oldozta fel XII. Pius pápa. Családot alapítva Kidén maradt s malmot bérelt.
A marosvásárhelyi Zord Idő pályázatán Haldoklik a székely c. novellájával I. díjat nyert (1920), s alapító tagja lett a Kaláka Kiadóvállalatnak, mely a Vasárnap c. lapot jelentette meg. Ugyancsak I. díjat kapott Értelek virág, majd Rapsonné rózsája c. elbeszélése az Ellenzék történelmi novella-pályázatán. A kolozsvári Keleti Újság belső munkatársa, az ESZC egyik alapítója, a Pásztortűz főszerkesztője (1923–24), az EIT és a KZST tagja. 1928-tól az Erdélyi Helikon vezető munkatársa, közben bekapcsolódott Kacsó Sándorral, Szentimrei Jenővel, Tamási Áronnal együtt a Benedek Elek körül tömörülő székely írócsoportba. 1931-ben megválik a szerkesztői munkától, s Alsórákoson örökölt nyolc holdján gazdálkodik, majd Székely-udvarhelyen épít házat és otthont családjának, s csak évek múlva tér vissza a Keleti Újsághoz, amelynek 1939–42 között felelős szerkesztője. 1941-ben — a bécsi döntést követőleg — behívott képviselőként a magyar országgyűlés tagja lett. Budapestre költözött. 1942–43-ban a jobboldali Magyar Erő főszerkesztője, 1944-ben a Magyar Ünnep c., szintén jobboldali lap főmunkatársa; a Szálasi-puccs után is tagja marad a nyugatra menekülő “nyilas parlament”-nek. Egy ideig Németország nyugati megszállási övezetében él, majd 1950-ben Madridba települ át, ahol a Spanyol Nemzeti Rádió magyar nyelvű adásainak munkatársa. Szerepeket vállalt az emigráció munkájában: 1946–49 között a Magyar Harangok c. lap társszerkesztője, az 1952-ben Clevelandben létrehozott Kossuth Kiadó alapító elnöke.
Elvesztett szülőföldje iránti nosztalgiáját árulja el Küzdelem a halállal c. utolsó írásában, megvallva: “Hallatlanul megkényszerített képzelettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, a Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, a fehéren villámló nyíreseket, az elveszett csodás magyar világot...”
Első szépirodalmi kísérlete, a Beöltözés c. rajz a Nagyasszonyunk katolikus leánylapban jelent meg (1909), ezt több szépirodalmi munka követte az Élet, Katholikus Szemle s a gyulafehérvári Közművelődés hasábjain. Pályadíjakat nyert novelláinak sikere után a Jézusfaragó ember c. novelláskötete (Kv. 1924) fordítja feléje a figyelmet. A szerveződő erdélyi magyar irodalmi életben új tárgykörrel, az egyszerű székely ember világának ábrázolásával jelentkezett, s szecessziós stílusának népnyelvbe ágyazott színpompájával frissítő hatást gyakorolt a korabeli magyar irodalomra. Jancsó Béla szerint új korszak kezdődött vele az erdélyi magyar prózában. Benedek Marcell így jellemzi: “Új, erőteljes, színpompás nyelvet hozott. Prózája dúsan rakott képekkel, hasonlatokkal, meglepő monumentális szépségekkel [...] Alakjai együtt lélegzenek a havasok fiaival és köveivel, s e kozmikus kapcsolatok motiválják gazdag fantáziáját, meseteremtő készségét, balladás titokzatosságát.” A kritika azonban nem hallgatja el, hogy stílusa olykor modoros, dagályos, alakjai megrajzolásánál lélektani következetlenségek adódnak, írásaiban kísért a romantizáló hajlam.
Az író romantikus alkatából eredően elbeszélései jó részében tragikus emberi sorsokat ábrázol mély együttérzéssel. A drámai helyzetet vagy a tragédia bekövetkeztét a vihar kitörését megelőző pillanat mesteri érzékeltetése készíti elő. Lényeges, hogy új tájegység vonul be általa irodalmunkba: Nyírőnél jelenik meg először a székely ember a maga eredeti lelkiségével. Ebben a világban otthonosan mozog az író, belülről ismeri alakjait, azok nehéz életét, a természettel való összeforrottságát, drámai küzdelmét a megmaradásért, babonás hiedelmekkel átszőtt lelkületét. A Székelyföldnek és lakóinak mélységes szeretete, aggódó féltése fonja egységbe mindazt, ami ebből a világból irodalommá varázsolódik át. A sok megrázó és felemelő mozzanatot tartalmazó első novelláskötet szolgált alapul az Emberek a havason c. filmhez is (1939).
Majdnem tíz év telik el az újabb novelláskötet megjelenéséig. A Kopjafák (Kv. 1933) kerete komor, szomorú történeteket fog egybe. Kopjafák alatt alusszák örök álmukat az elbeszélések szereplői. A kötet egyetlen főhőse a halál, egy-egy prózában írt ballada minden novella. Ezek egy részének címe sincs, sorszám jelzi, hogy újabb életnek vetett véget a halál. De tragikus sorsú alakjai mindig a népi és általános emberi léleknek mély és igaz megérzéséről tanúskodnak.
Legértékesebb novellái a természetet, a havasok világát ábrázolják. A Havasok könyve (Kv. 1936) hősei egyszerű pásztorok, favágók, szénégetők, akik együtt élnek a természettel. Csodálatos kapcsolat alakul ki ember és táj között; a székelyek kemény harcot vívnak a betevő falatért. A halál mintha állandóan közöttük járna, nem félik, az élet természetes tartozékának tekintik. A havas igazi urai tulajdonképpen az erdei vadak. Több elbeszélés szereplője a farkas. A ragadozó ösztön ébredését a szerző úgy írja le, hogy abban minden hivatkozás nélkül az ember szégyene is kiolvasható. A kötet huszonnégy elbeszélését keretként fogja át a havasi esztendő. Az őstermészettől még el nem szakadt emberrel együtt lélegzik maga az erdő ragyogóan színes őszével, titokzatosan hallgatag teleivel, sodró tavaszával. Az író varázslatos képessége a természet megelevenítése.
Bár alkatának legjobban a novella felelt meg, termésének nagyobbik része regény. A kritikusok véleménye szerint társadalmi és történelmi regényei felépítésükben maguk is jórészt novellafüzérek.
Az Isten igájában c. regénye (Kv. 1926) harminc évet ölel át Harghitay József életéből, aki kedve ellenére pap lett, de az 1918-as forradalom idején leveti a reverendát és megházasodik. A regény önéletrajzi fogantatású, még ha nem is tér ki az eredeti pályakezdésre. Az író tollát az a szándék vezeti, hogy igazolja, miért és miként jutott el az aposztata sors vállalásához, megrajzolva belső vívódásait és helyes útra térését. A történelembe nyúl A sibói bölény c. regénye (Kv. 1929). Két központi alakja II. József, a kalapos király, és az idősebb Wesselényi Miklós. A kettejük közti harc eleve reménytelen. A cselekmény bonyolításában nagy szerepet játszanak a babonás félelmek, a látomások, a szenvedélyek. Mind a két fél önmagában hordja tragikumát: a császár nagyra törő eszméi elbuknak, mert nem törődik a hagyományok, a szokások, az anyanyelv erejével, s társtalanná válik, a zsibói főúr pedig szenvedélyes szerelmek rabja, s nem tud a nemzeti ellenállás hősévé válni. Reményik Sándor ezzel a regénnyel kapcsolatban megjegyzi, hogy a szerző ott a legvonzóbb, ahol munkájából “örök emberi és nemzeti szimbólumok emelkednek a mai Erdély horizontjára is”. Ugyancsak történelmi tárgyú a Siculicidium 175. évfordulójára megjelent Madéfalvi veszedelem (Kv. 1939). A mozaikokból összeálló történelmi freskó inkább színes krónika.
Nyírő regényeiben is a havasok világában mozog a legotthonosabban. Uz Bence c. művében (Kv. 1933) a híres tréfacsináló Bence túljár az úri vadászoknak, az állam embereinek eszén, kalandor vállalkozásokba kezd, keresztet ácsol, imádkozni tanítja a medvét. A regényhős szép emberi tulajdonságok hordozója is: hatalmas fizikai erő, életrevalóság, tréfálkozó kedv, együttérzés a szegényekkel, a segítőkészség. Azoknak a tulajdonságoknak felnagyított képviselője, melyek az író népét jellemzik, amilyeneknek szeretné látni őket. “Bence nem pusztulhat el!” — hirdeti az író legtöbbet vitatott regényében.
A havasok lábánál meghúzódó székely falu képe rajzolódik ki Az én népem (Kv. 1935) és a Halhatatlan élet (Bp. 1941) c. regényekben is. A kisebbségi sorsban, nehéz gazdasági viszonyok közepette vergődő nép mindennapjai elevenednek meg lapjaikon. Az első regényben mindaz, ami a faluban történik, az új református lelkész köré fonódik. Botár Béla sokáig vergődik az események sodrában, míg végül a nép szívébe fogadja. A lélekrajz ebben a regényben a leghitelesebb. Jól megrajzolt alak a renegáttá vált felekezeti tanító; az író hitelesen ábrázolja eltévedésének útját, de a visszavezető lépcsőket is. A regény kicsengése optimista, szereplőit a szinte elviselhetetlen körülmények nem tudják megtörni, az anyanyelven oktató egyházi iskola épülőben van. Az élet halhatatlanságára utaló másik faluregény is a munka, a családiasság, az összetartás eposza. Főhőse, Bojzás Küs Dani középiskolában pallérozott szántó-vető gazda, aki a faluja életét éli. Párbeszédei fiával népi tapasztalatokból táplálkozó derűlátást sugároznak, amúgy — Tamási Áron novelláira emlékeztető — “feleselő” modorban. A Nyírőre annyira jellemző tragikus események ebben a regényben is jelen vannak, de napfényes jelenetek szomszédságában.
Az író erdélyi korszakának utolsó alkotása a Néma küzdelem c. történelmi regény (Bp. 1944). Ebben új területet jár be: a Mezőséget. A pusztuló szórványmagyarságról fest lehangoló képet a századfordulót megelőző időből. Visszanéz a törökök és tatárok dúlásaira, melyek következtében a magyar lakosság meggyérült, azóta temploma, sírkertje is odavész. Csak egy megmentett harang kongatása ad még erőt a megmaradásra. A regény szövete reális elemekből alakul, nem ritkák a tudományosan elemző részletek.
Magával sodró stílusa külön fejezete a magyar irodalmi nyelvezetnek. Játékos fordulatok, ízes tájnyelvi elemek, szólásmondások együttes jelenlétéből adódik az írói egyéniséget meghatározó kifejezésmód.
A kelet-európai változások után szertefoszlik az életművét megbélyegző politikai légkör is. Könyvei sorozatban jelennek meg Magyarországon, s az Uz Bencét 1992-ben a kolozsvári Dacia Kiadó is megjelenteti.
Halálának évfordulója időszakában Nyírő József Közművelődési Egyesületet hoz létre Kidén néhány ott élő magyar értelmiségi; székelyudvarhelyi lakóházán emléktáblát helyeznek el, s felvetődik — végakarata szellemében — hamvainak hazahozatala is.
“Középiskolás fokon” megindult rehabilitációját jelzi, hogy K. Jakab Antal felveszi egy novelláját a Helikonban közölt Szöveggyűjteményébe (1994/4), majd a Madéfalvi veszedelem egy részletével együtt sorozatának kötetkiadásába (Magyar irodalom Bánffy Miklóstól Szilágyi Domokosig. Kv. 1998).
Művei: Jézusfaragó ember (elbeszélések, Kv. 1924); Isten igájában (regény, Kv. 1926); A sibói bölény (regény, Kv. 1929); Kopjafák (elbeszélések, Kv. 1933); Uz Bence (regény, Székelyudvarhely 1933; újrakiadása Kv. 1992); Az én népem (regény, Kv. 1935, Toronto 1967); Székelyek (elbeszélések és rajzok, Kv. 1936); Havasok könyve (elbeszélések, Kv. 1936); Jézusfaragó ember (színmű, Kv. 1937); Júlia szépleány (színmű, Kv. 1939); Madéfalvi veszedelem (történeti regény, Kv. 1939); Új haza (színmű, Kv. 1940); Halhatatlan élet (regény, Bp. 1941); Az elszántak (elbeszélések, Bp. 1943); Néma küzdelem (regény, Bp. 1944); A zöld csillag (Youngstown 1950);Íe az emberek (regény, Buenos Aires 1951); Mi az igazság Erdély esetében? (tanulmány, Cleveland 1952); Leánykérés a havason (válogatott elbeszélések, Pomogáts Béla bevezetésével, Bp. 1989); Küzdelem a halállal (közli Művelődés, Kv. 1991/7–8).
Becski Irén: Jegyzetek egy csodálatos könyvhöz. Keleti Újság 1924/116. — M. S. [Makkai Sándor]: Ny. J.: Jézusfaragó ember. Pásztortűz 1924. II/10. — Jancsó Béla: Ny. J. novellái. Pásztortűz 1928/2. — Ligeti Ernő: Ny. J. Korunk 1929/5. — Reményik Sándor: A sibói bölény. Pásztortűz 1929/7. — Benedek Marcell: Ny. J.: Isten igájában. Erdélyi Helikon 1931/7. — Németh László: Ny. J.: Isten igájában. Protestáns Szemle 1931/1. Újraközölve: Készülődés. Bp. 1941. I. 177–179; uő: Ny. J.: Kopjafák. Tanú 1934/7. Újraközölve: A minőség forradalma. Bp. 1943. V. 237–239. — Ny. J.:Íás régi dolgokról. Pásztortűz 1931/6. — Szentimrei Jenő: Júlia szép leány. Erdélyi Helikon 1933/6. — Tamási Áron: A székely kék madarászokról. Brassói Lapok 1933. aug. 27. Újraközölve: Tiszta beszéd. 1981. 160–164. — Gyalui Farkas: Megjelent “Uz Bence”. Keleti Újság 1933. dec. 2. — Tompa László: Ny. J.: Uz Bence. Erdélyi Helikon 1934/2. — Szabédi László: Ny. J.: Uz Bence. Protestáns Szemle 1934/5. — Sütő Nagy László: Ny. J.-től — Uz Bencéig. Erdélyi Szemle 1934. — Korvin Sándor: Székelyek. Korunk 1936/10. Újraközölve K. S.: A néma számvető. 1977. 238–240. — Dsida Jenő: Megszületett a magyar dzsungel-könyv. Keleti Újság 1937/31. — Kemény János: Havasok könyve. Erdélyi Helikon 1937/3. — Reményik Sándor: Természet — heroizmus. Pásztortűz 1937/9. — Finta Zoltán: “Uz Bence elindul hazafelé.” Pásztortűz 1940/6–7. — Féja Géza: Ny. J. Közli Nagy változások kora. Bp. 1943. 383–88. — Bözödi György: Népiség az erdélyi irodalomban. Termés 1943. Tél. 70–75. — Kovács György: Halhatatlanság helyett. Utunk 1947/10. — Katona Szabó István: Nézzünk hát szembe. Ny. J. írói útja I–II. Utunk 1957/50–51. — Kántor Lajos: Népiség–mítosz–novella. Tamási, Nyírő, Kacsó. Utunk 1969/28. — Nagy Pál: Nemcsak székely. Romániai Magyar Szó 1991. júl. 11–14.
(F. M.)
Nyiszli Miklós (Szilágysomlyó, 1901. jún. 17. — 1956. máj. 5. Nagyvárad) — memoáríró. Középiskoláit szülővárosában végezte, orvosi tanulmányait Kolozsvár, Berlin, Kiel egyetemein folytatta, az akkor még német Boroszló Friedrich Wilhelm Egyetemén nyerte el doktori diplomáját (1929); kórbonctani szakorvos. Előbb Nagyváradon volt általános orvos (1930–37), majd Felsővisón (1937–41) és Szaploncán (1942–44). 1944 májusában Auschwitzba deportálták, ahonnan egy év múlva szabadult. Nagyváradon üzemi (1949–50), majd kórházi orvos (1951–56) haláláig. Kohn Hillel így jellemzi: “... az orvos józan, tudományos hangján túl az ember szól hozzánk. Olyan ember, akit a látottak orvosból íróvá avattak: legmélyebb emberi tragikumot figyelő és lejegyző, az átélteket képekben rögzítő íróvá.”
Saját kiadásában 1946-ban Nagyváradon jelentette meg Dr. Mengele boncoló orvosa voltam az Auschwitz-i krematóriumban c. visszaemlékezéseit a haláltábor borzalmairól. Vallomása a budapesti Világban folytatásokban is megjelent Az auschwitzi pokol c. alatt (1947). A hitlerista háborús bűnösök ellen folyó nemzetközi per során Nürnbergben az I. G. Farbenindustrie vétkes vezetőivel szembesítették (17 tárgyaláson volt jelen), s erről a szerepéről Tanú voltam Nürnbergben c. cikksorozatában számolt be, ugyancsak a Világban (1948). Könyvének Orvos voltam Auschwitzban c. alatt megjelent újabb, posztumusz magyar kiadásaiban (1964, 1968) s a román fordításban (1965, 1971) kiegészítésképpen megjelentek Nürnbergben tett tanúságtételének részletei is.
A háborús bűnöket leleplező munka mint a *láger- és börtönirodalom dokumentum értékű alkotása nemzetközi pályát futott be. A német és francia sajtó részleteket közölt belőle, majd maga a könyv is megjelent New Yorkban angolul, ahol három kiadást ért el. Lefordították lengyelre és franciára, Rio de Janeiróban spanyolul (1975), Londonban ugyancsak angolul (1978), majd szerb-horvát nyelven (1982), s végül Tel-Avivban (1985) és németül Kölnben (1988) hozták nyilvánosságra. A nagyvilág visszhangját a szerző nem érte meg, szívinfarktusban korán elhalálozott.
Méliusz József: Tanúvallomás Dr. Ny. M. könyve elé. Utunk 1964/19. — Lakatos András: A koronatanú vallomása. Előre 1964. júl. 23.; uő: “Dante csak leírta...” Látogatóban Dr. Ny. M. özvegyénél és leányánál. Előre 1981. szept. 4. — Kohn Hillel: Ny. M. tanúságtételéről. Korunk 1964/10.
(B. E.)
Nyisztor Zoltán — *Szatmárnémeti magyar irodalmi élete
NYIT-Lapok — *Nyelv-Irodalom-Tanítás Társulat
nyomdászat — Az erdélyi nyomdászat a kezdet kezdetén — de még azután évszázadokig — elválaszthatatlan a *könyvkiadástól, majd az időszaki sajtó megjelenése után a *sajtó történetétől. Szerepét az irodalmi nyelv és helyesírás kialakulásának folyamatában a 16. századtól kezdte betölteni. Az első erdélyi nyomdák 1529-ben Nagyszebenben és 1535-ben Brassóban létesült szász nyomdák voltak, amelyekben azonban magyar nyelvű művek is jelentek meg. A növekvő magyar olvasmányigény kielégítésére Heltai Gáspár Kolozsváron már 1550-ben, a Bécsből Erdélybe telepedett Hoffhalterek pedig Nagyváradon 1565-ben alapítottak nyomdát. A 16. század második felében ezeket követte a gyulafehérvári (1567), a szászvárosi (1581), az abrudbányai (1596) könyvnyomtató műhely, amelyekben együttesen 242 könyv készült e században, s ezek közül 134 volt magyar nyelvű (103 latin, 5 német vagy román). A nyomtatott könyv iránti érdeklődést s az anyanyelvű magyar könyvkiadást a protestáns–katolikus hitviták is fokozták.
A 17. században újabb nyomdaalapításokról vannak adataink: Szenczi Kertész Ábrahám Nagyváradon 1640-ben alapít nyomdát, amely 1659-ben Kolozsvárra költözik, ahol 1693-tól Misztótfalusi Kis Miklósnak, 1696-tól pedig az unitárius egyházközségnek is működik nyomdája. További könyvnyomtató műhelyekkel gyarapodik az erdélyi ~ a 18. században: Balázsfalván (1744), Nagykárolyban (1754), Nagyenyeden (1765), Temesváron (1771), Besztercén (1773), Marosvásárhelyen (1785), Gyulafehérváron (1778), sőt Bihardiószegen (1788) alapított nyomdákról tudunk. A 19. század első felében Arad (1819), Máramarossziget (1829), Szatmárnémeti (1846), Kézdivásárhely és Lugos (mindkettő 1848) csatlakozik a sorhoz; a század második felében pedig az iparosodás hullámában közepes, sőt törpenyomdák sokasága jön létre (számuk az első világháborúig eléri a másfél százat). A nyomdatörténész Krizsó Kálmán adatai szerint 1918-ban 69 erdélyi helységben összesen 238 nyomda volt magyar tulajdonban, s ezekben állították elő az erdélyi magyar könyvek és sajtótermékek 70–75%-át.
Az 1918-as hatalomváltozást és a trianoni békét követő évtizedekben — a két világháború között —, a román tőke erőteljes előretörése következtében a magyar nyomdászat helyzete hátrányosan változott meg. A gazdasági válság miatt számos kis nyomdának be kellett zárnia kapuit. De a sok évtizedes, sőt évszázados hagyományokra épülő erdélyi magyar nyomdászat ebben az időszakban is erős gazdasági és szellemi tényező maradt. Monoki Istvánnak az 1919–1941-es időszak romániai magyar könyvtermelését összegező adatai szerint a 22 év alatt kiadott 6968 könyv 70 erdélyi és Kárpátokon túli nyomdában jelent meg; ennek a könyvmennyiségnek 22,5%-a (1563 mű) a kolozsvári *Minerva Nyomda Rt. műhelyeiben készült. Jellemző a könyvtermelés elaprózottságára, hogy 67 helységben működő 287 nyomda 10-nél kevesebb művet jelentetett meg, 10–50 művet 27 helységben működő 87 nyomda, 51–100 művet 6 helységben működő 14 nyomda (a Brassói Lapok Könyvnyomdája, a dicsőszentmártoni Erzsébet Könyvnyomda, a kolozsvári Concordia, Deutsche Bote, Fraternitas, Graphic Record, Gutenberg, Pallas, Providentia, Schildkraut, a lugosi Husvéth és Hoffer, a szatmárnémeti Szabadsajtó, valamint a székelyudvarhelyi Globus és Könyvnyomda Rt. — összesen 103 művet, azaz a 22 év alatti könyvtermés 1,48%-át) és 5 helységben működő 11 nyomda (az aradi Vasárnap, a kolozsvári Corvin, Gloria, Grafica, Lapkiadó és Szent Bonaventura, a nagyváradi Kálvin, Sonnenfeld és Szent László Nyomda, a temesvári Moravetz Testvérek Könyvnyomdája és a tordai Füsi József-nyomda) összesen 1369 művet, azaz 19,65%-ot.
A két háború közötti időszakban a romániai magyar könyvtermelésben a vezető szerep Kolozsváré, amelynek 86 nyomdájában 3487 mű jelenik meg, az összkönyvtermés 50,04%-a; Nagyvárad, Temesvár, Szatmárnémeti és Arad összesen 157 nyomdájában 1570 mű, az összkönyvtermés 22,53%-a; Brassó 19 nyomdájában 274 mű, Bukarest 45 nyomdájában összesen 113 magyar mű jelenik meg. A Székelyföld ipari elmaradottságára vet fényt az, hogy tizenkét helység (Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, Kovászna, Barót, Szászrégen, Marosludas és Nyárádszereda) összesen 62 nyomdájában 575 mű jelenik meg, abból is 373 a termelés csökkenő sorrendjében felsoroltak közül az első két városban.
A romániai magyar ~ot már a II. világháború és az azt követő újabb hatalomváltozás megviselte. Dél-Erdély magyar könyvkiadása az 1940–44 közötti időszakban szinte jelképesre zsugorodott (Brassóban 1942-ben mindössze 2 mű, 1943–44-ben már egy sem jelenik meg, Temesvár 13, 9, 15 művel, Nagyenyed — ahová a Brassói Lapok nyomdáját és személyzetét közmegegyezéssel átköltöztetik, megteremtve a Bethlen-nyomdát — 27, 18, 11 művel, Arad 6, 7, 1 művel, Lugos, Gyulafehérvár, Déva, Bukarest 2–2 művel szerepel). A háború utáni első évek mutatnak ugyan némi fellendülést: 1944–49 között összesen 1775 önálló mű jelenik meg 23 városban, s ennek a könyvtermelésnek a központja még mindig Kolozsvár (779 művel), de közvetlenül utána már Bukarest következik (613 művel, amelyből 365 az 1949-es év termése), hogy az 1950–53-as időszakra megcserélődjék a sorrend (Bukarest 574, Kolosvár 537), jeléül a kommunista hatalomátvételt és az államosítást követő erőteljes központosításnak. Kis és közepes teljesítményű egykori magánnyomdák százainak felszerelését küldik ócskavastelepre, a megmaradt — főként tartományi székhelyeken működő — nagyobb nyomdákat pedig központi nyomdaipari trösztöknek rendelik alá.
Az 1968-as közigazgatási átszervezé (“megyésítés”) jó néhány erdélyi városban a megyeközpontok iparosításának hullámában új nyomdák létesítését is magával hozta. Ekkor kap újra, korábban felszámolt vagy helyi szinten megrekedt műhelye helyett — legalább megyei napilap és helyi kiadványok kivitelezésére alkalmas — nyomdát Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvásárhely, Nagybánya, Zilah, Beszterce, ekkor kerül sor új és modern felszerelésű nyomdaipari vállalatok kiépítésére Kolozsváron, Nagyváradon, Temesváron, s ezeknek a vállalatoknak a magyar könyvtermelésben is megvan a maguk szerepe, hiszen a “nyomdatér” központi elosztása során számukra előnyt jelent a magyar nyelvet ismerő nyomdai személyzet is. Majd csak a 80-as évektől válik uralkodóvá a “nyomdatér” központi elosztásában egy új irányzat: a magyar könyvkiadás elszakításának törekvése — a technika útján is — természetes nyelvi közegétől. Mind gyakoribbak az olyan esetek, amikor magyar részleggel is működő kiadók a nyelvet egyáltalán nem ismerő román nyomdász (szedő, korrektor)-személyzettel kénytelenek dolgozni, s a “felsőbb szervek” irányában nem számít érvnek az, hogy ugyanakkor az erdélyi városok többségben még mindig magyar személyzete román nyelvű könyvek kivitelezését kapja feladatul.
A központi elnemzetietlenítő program része a magyar nyomdászutánpótlás elsorvasztása. Nyomdaipari szakképesítést csak román nyelven és csak a Kárpátokon túli szakiskolákban lehet nyerni, ahová a magyar jelöltek bejutási esélyei minimálisak. A kiöregedő régi szakemberek helyét “jó származású” Kárpátokon túliakkal töltik be. A magyar nyomdász szakemberek közül igen sokan a Magyarországra vagy nyugatabbra való kitelepedést választják.
Az 1989-es változás a nyomdaiparban is meghozza a privatizáció lehetőségét, mégpedig határon túli segítséggel létrehozott új nyomdai műhelyek, nyomdavállalatok formájában. Az első évek sajtókonjunktúrája ugyan egyelőre hátrányos helyzetbe hozza a könyvkiadást, de másfelől serkenti az új — s immár számítógépes rendszerrel felszerelt — nyomdai műhelyek létrejöttét. Az 1992–93-as években megjelent 357 magyar könyv nyomdai kivitelezésében már 34 nyomda vesz részt, s ezek sorában 29 a változás után létesített magánnyomda: közülük a kolozsvári Garamond, Gloria, Écriture-Sajtóház és Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, a nagyváradi Analog és Enacon, a marosvásárhelyi Custos és Lyra, a székelyudvarhelyi Infopress, a csíkszeredai Alutus, a sepsiszentgyörgyi Trisedes Press a legjelentősebbek. Ezek a nyomdák — s a mellettük létesült, sokszor már igen komoly modern felszereléssel és szakszemélyzettel rendelkező számítógépes kft.-k — egy önálló magyar könyvtermelés lehetőségét hordozzák magukban. Az általuk kivitelezett könyvek egyike-másika műszaki-tipográfiai szempontból sem marad el hasonló külföldi kiadványok mögött.
Jakó Zsigmond: Szeben latin betűs könyvnyomtatása a XVI. században. In:Íás, könyv, értelmiség. 1976. — Krizsó Kálmán: Az erdélyi és a bánáti nyomdászat és sajtó története. Kézirat. — Monoki István: A magyar könyvtermelés Romániában az 1919–1940-es években. Kézirat. — Vita Zsigmond: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1942-ben. Kv. 1944. ETF 178. — Györffy Dénes: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1943–1944-ben. NyIrK 1989/1. — Tóth Kálmán–Gábor Dénes: Romániai magyar könyvkiadás 1944–1949. Kv. 1992. RMB 1. — Szigethy Rudolf–Újvári Mária: Romániai magyar könyvkiadás 1950–1953. Kv. 1995. RMB 2. (Mindkettő Dávid Gyula bevezető tanulmányával.) — Catalogul editurilor particulare. CIMEC Bucureşti 1995. (A Művelődési Minisztérium Kulturális Stratégiája, Programozási és Management Igazgatóságának dokumentációja alapján szerkesztett kiadvány.)
(D. Gy.)
nyomdászírók — Az irodalom ugyan nem tagolható a szerzők foglalkozása szerint, mint jelenség a nyomdászat és az írók kapcsolatában mégis számba vehető az esetleges egybeesés. Éppen Erdélyben hivatkozhatunk Heltai Gáspárra, aki mint író 1550-től kezdve saját “műhelyében” készítette elő a magyar helyesírás megalapozásának gondjával a maga kiadványait. A fejlődő *nyomdászat ugyan hovatovább elválasztotta egymástól az irodalmi alkotást s annak sajtó vagy könyv formájában való megörökítését, a ~ adataiból azonban példák adódnak szerző és szedő azonosságára.
Ilyen példa a Bakai László írói néven fellépő Jakab László szilágysomlyói nyomdászmester, akinek Összetört életek c. emlékirata az általa kezdeményezett Erdélyi Családi Könyvtár 1. számaként jelent meg 1928-ban. A brassói Gecse Sándor is maga készítette nyomásra Vérző milliók örömös vágya c. verseskötetét 1931-ben. Saját szedésben jelentette meg Baricz Ábrahám József, a bukaresti Nyomdaipari Vállalattól szakszervezeti fellépése miatt elbocsátott munkás Láncravert hangok — elmerült álmok c. verseskötetét (Csíkszereda 1932). Temesvárott Grosz Ferenc vált nyomdász voltában is újságíróvá a 60-as években; Lamanesz Attila nagyváradi nyomdász is hol társadalomrajzi riporttal, hol verseivel és román, orosz, francia és német költők fordításaival szerepel a Typographia, Népakarat, Új Élet hasábjain; Asztalos Lajos kolozsvári nyomdász eszperantó közvetítéssel fordított katalán, spanyol, portugál, izlandi irodalmat, s 1990 után nemcsak a Szabadságban közölt kolozsvári utcanévtörténeti sorozata, de társszerzésben írt Kőbe írt Kolozsvár c. könyve (Kv. 1996) révén is megbecsültté vált.
Ismert nyomdászíró volt Krizsó Kálmán is, aki a maga proletárversei, betűről, könyvről, képről és könyvjegyről szóló kötetei mellett megírta az erdélyi nyomdászat történetét. Mint lapszerkesztő és könyvkiadó is jelentős munkát végzett Morvay Zoltán marosvásárhelyi nyomdász, aki nemcsak regényíró és színdarabszerző, hanem az *Erdélyi Könyvbarátok Társasága megszervezője is. Szakmájában jeleskedik mint szakíró L. Lengyel Sándor kolozsvári nyomdász és nyomdatulajdonos A tervezőnyomdász vonal- és formarendje (Kv. 1946) c. munkájával. Nyomdászból vált szerzővé a németül és magyarul egyaránt író Hans Mokka, s Forrás-szerzőként kezdte nyomdászírói pályáját Szele Péter Győzni (1969) c. kötetével. A nagyváradi Nikolits Árpád nyomdásztechnikus színmű-, novella- és regényíróként vált ismeretessé.
(B. E.)
nyomdatörténet — *nyomdászat
O
Oázis — *Székelykeresztúr magyar irodalmi élete
Obál Ferenc (Budapest, 1916. szept. 28.) — orvosi szakíró. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán (1936–40), illetve Heidelbergben (1937–38) végezte, diplomát Budapesten nyert. 1940-ben került a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Élettani Intézetébe, 1945-től a marosvásárhelyi OGYI Kórélettani, majd Élettani és Gyógyszertani Intézetének vezetője. Mint szerződéses magyar állampolgár 1953-ig dolgozott itt, akkor visszatért Budapestre és az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet élettani osztályának vezetője, 1958-tól a szegedi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetének igazgatója, 1986-tól szaktanácsadója. 1995-ben a Román Orvosi Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta; 1996-ban a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktorává avatta.
Több mint 280 tudományos dolgozata jelent meg magyar, román, német és angol nyelven, többek közt a fertőző betegségek kórélettanáról, a bélbolyhműködésről és bélfelszívódásról, a lép élettanáról, az agyműködésről és nyirokkeringésről, a hőszabályozásról és az alvásról. Szerkesztette Az emberi test VI. és VII. kiadását (Bp. 1982, 1986).
Az 1940–45, illetve 1945–53 közötti kolozsvári és marosvásárhelyi egyetemi emlékeiről 1996-ban megrendezett tudományos konferencián tartott előadásaiban emlékezett meg (Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállítás és konferencia. Emlékkönyv. Bp. 1996. 97–113).
Kőnyomatos jegyzetei: Általános kórtan; Az idegrendszer kórtana; Kórélettani gyakorlati jegyzet; Kórélettan I–III; Gyógyszertan (Mv. 1950–55).
(M. M.)
Oberding József György, Ősy–Oberding (Budapest, 1902. nov. 9. — ?) — közgazdasági író, szerkesztő, helytörténész. A budapesti egyetemen szerzett közgazdász oklevelet; ugyanitt doktorált. Kolozsvárt bekapcsolódott az *Erdélyi Gazdasági Egyesület gazdaköri mozgalmába, a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségének és az EME jogi és társadalomtudományi szakosztályának titkára. 1937-től a *Szövetkezeti Értesítő felelős, 1938-tól főszerkesztője. 1941-től a Ferenc József Tudományegyetem Szövetkezettani Intézetének tanára, majd igazgatója. 1945-ben Magyarországra költözött.
Számos szövetkezeti és hitelügyi tanulmány szerzője. A Hitelben Románia mezőgazdasági átszervezése c. írásával szerepel (1937/2), a Magyar Kisebbségben a romániai magyar szövetkezetekről értekezik (1939/9; 1940/13), az Erdélyi Szemle A gazdasági élet és a gazdasági törvényhozás viszonya c. tanulmányát közli (1939/3). A budapesti Közgazdasági Szemlében A szövetkezeti mozgalom és az egyke címmel ír tanulmányt (1942/12). Az Erdélyi Múzeumban beszámol az EME jog- és társadalomtudományi szakosztályának tevékenységéről (1942/4). A gazdakörök szerepe Reiffeisen szövetkezeti rendszerében c. tanulmánya a Szövetkezeti Értesítő nyomán különlenyomatban is megjelent (1944).
Helytörténeti munkái a Hitel hasábjain megjelent településtörténeti és társadalomrajzi vázlata a bukovinai magyarságról (1939/3, 4) és A bánsági telepítések rövid története (1943/3).
Főbb munkái: Az erdélyi agrárreform (Kv. 1930); A mezőgazdasági hitelkérdés rendezésére irányuló törekvések a román törvényhozásban (ETF 49. Kv. 1932); A modern szövetkezeti mozgalom (Kv. 1934); A kolozsvári Gondoskodó Társaság (ETF 68. Kv. 1934); Az erdélyi magyarság szövetkezeti mozgalma (Kv. 1938); A szövetkezeti mozgalom eszméi (Kv. 1939); Az óromániai magyarság (Pécs 1940); Szövetkezeti jegyzetek III. (Kv. 1941); A fogyasztási szövetkezetek és a magánkereskedelem viszonya Erdélyben (Kv. 1942); Mezőgazdasági szövetkezeti ismeretek (Kv. 1943).
gy: Dr. O. J. Gy.: Az erdélyi agrárreform. Erdélyi Szemle 1931/3–4. — V. J.: O. J. Gy.: A modern szövetkezeti mozgalom. Erdélyi Múzeum 1935. 205.
(B. E.)
Oberst László (Temesvár, 1942. júl. 25.) — műszaki szakíró. Középiskoláit szülővárosában végezte (1960), majd a temesvári Műegyetemen szerzett elektromérnöki szakképesítést (1965); ugyanott doktorált (1974). 1965-től a mai S. C. Elba villamossági gépgyárban laboratóriumi mérnök, majd a laboratórium főnöke; munkaköre a világítástechnikai kutatásfejlesztés, mérésmódszer-kutatás és -fejlesztés. Közben 1972–78 között a temesvári Műegyetem elektrotechnikai fakultásán kutatómérnökként, majd tanársegédként is dolgozott.
Ismeretterjesztő írásokkal A Hétben és a TETT-ben jelentkezett; szaktanulmányait (szám szerint több mint 35-öt, részben társszerzőként) a Construcţia de Maşini (1970), a németországi E und M (1971), a budapesti Villamosság (1973) és más szakfolyóiratok hasábjain közölte. Kilenc szabadalmazott találmányát a termelésben is alkalmazzák.
(D. Gy.)
O. Bogáthy Zoltán — *Bogáthy Zoltán
Oberten János (Aranyág, 1944. ápr. 8.) — próza- és drámaíró, lapszerkesztő. Középiskoláit Temesvárott a Magyar Vegyes Líceumban és az 1. számú Líceum esti tagozatán végezte, ugyanott a kétéves posztliceális technikumon szerzett műszaki képesítést. Az 1956-os magyarországi forradalom idején sokszorosított és terjesztett röpcédulák miatt elítélték, a jilavai, Ocnele Mari-i, nagyenyedi, mărgineni-i börtönökben volt fogoly (1958–60). Kiszabadulása után a temesvári építkezési vállalat, helyiipari kombinát, vegyigyár munkása, raktárosa, majd az ELBA Iparvállalat tervezőtechnikusa. Tagja a három számot megért Ezredvég c. folyóirat (1990–93) szerkesztőbizottságának, 1993–94-ben “heti felelős szerkesztője” a temesvári Új Szónak s a művelődési rovat vezetője, 1994–95-ben pedig felelős szerkesztője a Heti Új Szónak. Tevékeny tagja a Franyó Zoltán Irodalmi Körnek, mely előbb kritikusi, majd szépírói munkásságáért jutalmazta.
Első írása a *Lépcsők c. antológiában jelent meg (1977). Szépirodalmi alkotásait, riportjait, interjúit, műfordításait, színházi kritikáit a Szabad Szó, Heti Új Szó, Erdélyi Napló, Kelet–Nyugat, Reggeli Délvilág, A Hét, Szegedi Napló, Jóbarát, Ezredvég közölte. Szerepel a Facla Könyvkiadó gondozásában megjelent Valakinek el kell mondanom (Tv. 1979) c. közös elbeszéléskötetben; a Lépcsők c. antológiasorozat IV. kötetének szerkesztője (1987). Mágus c. drámáját a temesvári Thália diákszínjátszó csoport vitte színre (1989).
Szépirodalmi műveiben — az abszurd világlátás és stílus eszköztárának sokrétű kamatoztatásával, a filmszerű, többsíkú cselekményszövés gyakori alkalmazásával — előszeretettel ábrázolja az elesettek, a többre áhítozó, kitűnni akaró, görcsösen túlkompenzált s befelé forduló, félszeggé vagy gonosszá váló testi, pszichikai és erkölcsi sérültek, fogyatékosok sorsát, magatartását és életmegnyilvánulásait.
Kötetei: Férfihangok (elbeszélések, Tv. 1981); Rókaszelídítés (regény, Tv. 1984); Bádogszemüveg (Tv. 1994). Románul: Un concert extraordinar. Tv. 1990.
Fordított franciából magyarra (Magnier, Schmidt és F. Diner műveiből), franciából románra (P. Diner Naplók c. kötetét és verseit), angolból magyarra Tennessee Williams Out Cry c. kötetét).
Betűjelei: ojé., O. J.
Molnos Lajos:Íéretes bemutatkozás. Utunk 1982/2. — Hans Mokka: Fuchsdressur. Neue Banater Zeitung 1984. júl. 17. — Bárányi Ildikó: Nem fogtok rám ismerni. Szabad Szó 1984. szept. 4. — Boér Jenő:Íáskényszer és segítőszándék. Művelődés 1985/3. — Sándor István: Előrelépés. Szabad Szó 1988. szept. 30. — Szekernyés János: A Thália újabb ősbemutatója. A Hét 1989. júl. 13. — Anavi Ádám: O. J. legújabb könyvéről. Szegedi Napló 1995. nov. 25.
(Sz. J.)
Ocskó Lajos (Kiskundorozsma, 1887. — ?) — egyházi író. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte, 1912-ben Kolozsvárra került, ahol 1922-től a kegyes tanítórend alapította Hittudományi és Tanárképző Intézet lelki igazgatója, teológiai tanára. A teológiai tudományok doktora. Katolikus folyóiratok munkatársa.
Önálló munkái: Jézus Krisztus életeszménye (Kv. 1925); A mélységek lelkülete (Szilágysomlyó 1931).
Dr. O. L.: Jézus Krisztus életeszménye. Ellenzék 1925. szept. 27.
(B. E.)
OGYI (Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Marosvásárhely) — *orvosi szakirodalom
Okos György (Kolozsvár, 1927. ápr. 17. — 1994. szept. 6. Kolozsvár) — újságíró. Középiskoláit a kolozsvári Tanárképző Gyakorló Gimnáziumban végezte (1948), a Bolyai Tudományegyetemen közgazdasági oklevelet szerzett (1952). Kezdetben a kolozsvári Varga Katalin Kötöttárugyárban dolgozott (1948–51); újságírói pályáját a Szakszervezeti Életnél kezdte (1951–53), majd a Munca (1953–55), Igazság (1955–57), Munkásélet (1957–59) szerkesztőségének belső munkatársa; húsz éven át (1989-ig) az Igazság szerkesztőbizottságának tagja, ill. a Szabadság belső munkatársa (1990-től haláláig).
Első írása az Erdélyi Szikrában jelent meg (1945). Külső munkatársa az Előrének és A Hétnek, írásait közli a magyarországi Heves Megyei Hírlap, Világgazdaság, a hatvani Délsziget. Helyszíni riportokat készített Székről, Kalotaszentkirályról, Körösfőről A Hétben (1971), riportsorozatot közölt a kolozsvári új monostori negyed építéséről és életéről (1975–76) s ugyanitt Kolozs, Egerbegy, Nagykapus, Kisbács és több magyarlakta község életéről. 1990-től a Heves Megyei Hírlap hasábjain sorozatban közölt íróportrékat Kós Károlyról, Kányádi Sándorról, Árpily Lajosról, Sütő Andrásról.
Nagy István: Levél egy ötödikes gimnázistához. Erdélyi Szikra 1945. márc. 28.
(S. Zs.)
Oláh Béla, tokaji (Nádudvar, 1886. ápr. 14. — 1937. ápr. 26. Nagyvárad) — költő, elbeszélő, közgazdasági szakíró. Tanulmányait Debrecenben a Református Főgimnáziumban és a Jog-akadémián végezte, Berlinben, Lipcsében és Párizsban közgazdasági és kereskedelmi ismereteit egészítette ki. Jogi doktorátust a kolozsvári egyetemen szerzett (1909). Tisztviselő Kassán, majd Nagyváradon (1917–25), a Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, az Iparosok Lapja és Új Termelés c. szaklapok szerkesztője, a Nagyváradi Napló politikai munkatársa (1922–26). Közben egy ideig Budapesten és Debrecenben is él, majd újra Nagyváradon, az Erdélyi Lapok közgazdasági rovatának szerkesztője, A Hét társadalmi hetilap főszerkesztője (1934). A Szigligeti Társaság tagja.
Versekkel, elbeszélésekkel már a debreceni Ellenőrben jelentkezett. Mint közgazdasági író az ipari és kereskedelmi jogintézmények népszerű magyarázatával, a reklám technikájával és jogi összefüggéseivel, a vásárügy történelmi fejlődésével kapcsolatos, a közügyeket előtérbe helyező gazdasági tájékoztató jellegű cikkeket közölt.
Megjelent munkái: Én már megállok (versek, Debrecen 1910); Hajdúföldön — puszták szerén (elbeszélések, Nv. 1935).
Tarnóczi Lajos: Elkallódott egy ember. Nekrológ. Napló 1935. máj. 5.
(T. E.)
Oláh Ferenc — *Petőfi Sándor emlékezete
Oláh Ferenc (Kémer, 1939. dec. 3.) — nyelvész. A kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet (1960); ugyanott doktorált (1981). Középiskolai tanári pályáját a sarmasági általános iskolában kezdte (1963–65), majd a Crişana tartományi (1965–68), illetve Nagyvárad városi Néptanács művelődési bizottságánál (1968–70) szakirányító. 1970–80 és 1987–90 között a szentjánosi (közben a borsi) általános iskola igazgatója; 1987-től a nagyváradi Ady Endre Líceum magyartanára; közben 1994–97 között a nagyváradi református Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium igazgatója.
Nyelvművelő, ismeretterjesztő írásai a nagyváradi Fáklyában, majd 1989 után a Bihari Napló Nyelvi álarc c. sorozatában jelentek meg, nyelvészeti szaktanulmányait a Magyar Nyelvőr (Lélektani-jelentéstani mozzanat és alaktani megszerkesztettség a szóösszetételben. 1978) és a NyIrK (A szóképzés szerepe az új szókincselemek keletkezésében. 1979) közölte.
(D. Gy.)
Oláh István (Marosvásárhely, 1944. ápr. 16.) — költő, újságíró. Középiskoláit szülővárosában végezte (1963), a Babeş–Bolyai Egyetemen s a iaşi-i Al. I. Cuza Egyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1968-tól a Hargita napilap szerkesztője. Közben tanított a búzásbesenyői és mezőbodoni általános iskolákban (1964–67). 1985-től az Előre, 1989-től a Romániai Magyar Szó székelyföldi tudósítója, a dévai Corvin Magazin munkatársa (1992–93), a székelyudvarhelyi *Pulzus olvasószerkesztője (1996–97). Székelyudvarhelyen él.
Első verse az Utunkban jelent meg (1966). A Korunk, Igaz Szó, Ifjúmunkás, Hargita, Megyei Tükör, Szabad Szó, A Hét, Könyvtár közli írásait. Lírájára a bizarrság, a kísérletezés jellemző, személyes élményeit s a székely kisváros hangulatát modern ábrázolásmóddal önti versformákba. Kétszer is megkapta a MarosvásárhelyiÍók Egyesületének díját (1978, 1984), háromszor (1992, 1993, 1994) az MTI-Press díját, s a magyarországi Széchenyi Társaság is díjjal tüntette ki (1991).
Verskötetei: Álom a csodalúdról (1971); Gazdátlan tenger (1974); Kőkert (Kv. 1977); Az alakítás avagy a kísérleti költészet esélyei (Oratórium, 1978); Sötétkamra (1980); A második északon (1983); Üvegharangjáték Csíkban (Bp. 1992).
Márki Zoltán: Líra és törvény. Utunk 1969/37. — Lászlóffy Aladár: Egyből csak itt van. Utunk 1971/4. — Markó Béla: Két Forrás-kötet. Igaz Szó 1972/37. — Szávai Géza: Tájak, állomások, képzelet. Utunk 1974/51. — Éltető József: A szövetség teherbírása. Igaz Szó 1978/10. — Izsák József: Minden út a hazába vezet. Igaz Szó 1978/3. — Mózes Attila: Töredékek hangulati egysége. Utunk 1978/1. — Kacsir Mária: Ismét utazunk. A Hét 1978/27. — Szentmihályi Szabó Péter: Védekező költészet. Élet és Irodalom 1979/2; uő: “... cinkosa és leleplezője”. Utunk 1981/6. — Bogdán László: Jelentés a költőről, amint éppen repülni akar. Utunk 1983/39. — Györffi Kálmán: Modern-e a “modern”? Előre 1983. ápr. 15.
(S. Zs.)
Oláh József (Kolozsvár, 1938. szept. 9.) — műszaki szakíró. A kolozsvári Villamosipari Középiskolában végzett (1955), majd a iaşi-i Politechnikai Intézetben szerzett elektromechanikai mérnöki szakképesítést (1963). Egyetemi tanulmányait megelőzően (1955–58 között) a kolozsvári Carbochim vállalatnál villanyszerelő; az egyetem elvégzése után a bukaresti Villamosgépgyárban technológus-mérnök. 1963 decemberében a iaşi-i Politechnikai Intézetbe kerül gyakornoknak; 1964–71 között tanársegéd, majd előadótanár, 1990-től professzor az automatizálási tanszéken.
Kutatási területe az ipari automatizálás, a szervorendszerek, villanyhegesztő felszerelések. 1986-ban elnyerte a Iaşi-ban megrendezett Találmányi Szalon II. díját. Fontosabb szaktanulmányai: Asupra cuplului dezvoltat de selsinul emiţător în cazul montajului selsin-selsin transformator (társszerzői L. Sebastian, N. V. Botan). Automatica şi Electronica 1967. XI. köt. 3. sz.; Considerations sur le choix du transport du transmission du reducteur d'un servomecanisme a servomoteur asynchrone biphase (társszerzői L. Sebastian, M. Lucanu). Automatisme (Paris). 1969. XIV. köt. 11. sz.; About a New Type of Linear Movement Transducer (társszerzője Rodica Olah). Bul. Inst. Polit. Iaşi. 1971. Tomul XVII (XXI), fasc. 3–4. sect. III.; A Transducer Capable of Tensing the Direction of Mechanical Linear Movement (társszerzője Rodica Olah). Bul. Inst. Polit. Iaşi. 1973. Tomul XIX (XXIII), fasc. 1–2. sect. III.; Asupra unui regulator electronic automat tripoziţional (társszerzői Th. Ganciu, L. Sebastian). Bul. Inst. Polit. Iaşi. 1980. Tomul XXVI (XXX), fasc. 1–2.
(D. Gy.)
Oláh Miklós emlékezete — az erdélyi születésű és apai részről minden bizonnyal román származású humanista történetíró (Nagyszeben, 1493. jan. 10. — 1568. jan. 15. Bécs) a váradi székesegyházi iskolában végezte tanulmányait, s a magyar királyi kancellária szolgálatából indult el és lett előbb pécsi, majd esztergomi kanonok s végül (1553-tól haláláig) a magyar katolikus egyház legmagasabb méltósága: esztergomi érsek. Életének egy időszakában, 1531-től Németalföldön mint a Mohácsnál elesett II. Lajos király özvegyének, Mária királynénak a titkára, kapcsolatba került kora több neves humanista tudósával, közöttük Rotterdami Erasmusszal is, amiről fennmaradt levelezése tanúskodik. Ez idő alatt írja meg tervezett nagy magyar történeti munkájának bevezető részét, a Hungariát (amely a magyar történetre vonatkozó akkori ismeretek mellett Magyarország részletes földrajzi és gazdasági leírását is tartalmazza), valamint műve második részét, az Attilát, a hun történet összefoglalását.
Jóllehet kora kiváló humanista tudósa volt, az erdélyi történetírás viszonylag kevés figyelmet szentelt alakjának, holott születése, rokoni kapcsolatai, műveltségének gyökerei egyaránt ide kötötték. A havaselvi vajdarokonsággal büszkélkedő apja Szászváros királybírája, az erdélyi sóbányák, a sókamara egyik vezető tisztviselője, testvére, Máté ugyancsak szászvárosi királybíró, a szebeni polgárcsaládból származó édesanyja, Huszár Borbála pedig a Hunyadiakkal rokon famíliákkal, a Bogáthiakkal és Gerendiekkel ápolta a családi kapcsolatokat. Az Oláh Miklósra vonatkozó kutatások, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapítása körül fáradozó Kemény József úttörését (1858) követően, hosszú időn keresztül a család, illetve a humanista tudós román vagy magyar voltának bizonygatására szorítkoztak: N. Iorga még mint renegátot emlegette, és csak a két háború között Ştefan Bezdechi és Ioan Lupaş reá vonatkozó tanulmányaiban fogalmazódott meg, hogy személyében a szerzők egy román humanista tudóst látnak. A magyar történetírás viszont elsősorban az esztergomi érseket és a magyarországi első egyetemként számon tartott nagyszombati jezsuita akadémia alapítóját (1554) értékelte. Az erdélyi magyar történetírás ez ideig igen keveset foglalkozott vele. 1968-ban, halálának 400. évfordulója adott alkalmat néhány olyan tanulmány megírására, melyek előbbre vitték a reá vonatkozó kutatások ügyét. Ekkor bukkant rá Jakó Zsigmond az Esterházy családnak a Magyar Országos Levéltárban őrzött levéltárában Oláh Miklós 1548-ban, illetve 1558-ban keltezett két címeres nemeslevelére, melyeknek művészettörténeti elemzését Kovács András végezte el, Tonk Sándor pedig a két oklevél szövege alapján tett kísérletet az Oláh család származásrendjének, genealógiájának tisztázására, kimutatva, hogy a kérdés körüli zűrzavart maga a humanista tudós keltette, amikor családja előkelő voltát bizonyítandó, megszépítette családfáját. Ugyancsak az évforduló kapcsán Jakó Zsigmond a tudós iskolaalapító katolikus főpap munkásságáról közölt korszerű értékelést a Korunk hasábjain. Oláh Miklós Hungariájának magyar vonatkozású nyelvi adatait Fodor István vizsgálta, és eredményeit 1990-ben megjelent tanulmányában tette közzé.
Végezetül, 1993-ban születésének ötszázadik évfordulóján a kolozsvári tudományegyetem magyar nyelv- és irodalom tanszéke nemzetközi tudományos konferenciát rendezett tiszteletére, melynek anyagát külön kötetben jelentette meg.
Műveinek kiadása: Nicolaus Olahus: Hungaria — Athila. Ediderunt Colomannus Eperjessy et Ladislaus Juhász. Bp. 1938. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Saeculum XVI.). Magyarul: Hungária. In: Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. (Válogatta Klaniczay Tibor. Bp. 1982. 1044–1097); levelezése: Oláh Miklós, II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár, esztergomi érsekprímás és kir. helytartó levelezése (Kiad. Ipolyi Arnold. Bp. 1825. Monumenta Hungariae Historica 25).
Kemény József: Oláh Miklós emlékezete. Új Magyar Múzeum 1858. I. 227–233. — Balogh Margit: Oláh Miklós Hungáriája, mint művelődéstörténeti kútfő. Bp. 1903. — Iorga, N.: Renegaţii în trecutul ţărilor noastre şi al neamului românesc [Renegátok országaink és a román nép múltjában]. Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei de Istorie. Ser. II. Tom. XXXIV. 1913–1914. — Lupaş, I.: Doi umanişti români în secolul al XVI-lea [Két román humanista a XVI. században]. Anuarul Inst. de Istorie Naţională a Universităţii din Cluj. Vol. IV. 1926–1927. 337–363. — Bezdechi, Ştefan: Familia lui Nicolaus Olahus [Oláh Miklós családja]. Anuarul Inst. de Istorie Naţională a Universităţii din Cluj. Vol. V. 1928–30. 63–85. — Albu Corneliu: O neobişnuită prietenie epistolară Olahus şi Erasmus [Egy szokatlan levelezésbeli barátság: Olahus és Erasmus]. Magazin Istoric, 1967/4. — Firu, I. S.–Albu, Corneliu: Umanistul Nicolae Olahus (Nicolaie Românul) [Nicolae Olahus (Román Miklós), a humanista]. Válogatott írások, bevezető és jegyzetek. 1968. — Sacerdoţeanu, A.: Stema lui Dan al II-lea şi legăturile cu familiile Huniade şi Olah [II. Dan címere és kapcsolatai a Hunyadi és Oláh családokkal]. Revista Muzeelor V (1968). 5–16. — Jakó Zsigmond–Kovács András: Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolaus Olahus [Nicolaus Olahus nemeslevelei és képmásai]. Revista Muzeelor VI (1969), 101–110. — Tonk, Al.: Diplomele de înnobilare ale lui Nicolaus Olahus. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus [Nicolaus Olahus nemeslevelei. Az Oláh család genealógiájának néhány kérdése]. Revista Arhivelor XII (1969), 1. sz. 13–31. — Fodor István: Oláh Miklós Hungáriája. Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Bp. 1990 (In: Humanizmus és reformáció. 17). — Tonk, Alexandru: Cariera unui intelectual în secolul al XVI-lea (Drumul lui Nicolaus Olahus spre scaunul episcopal) [Egy értelmiségi pálya a XVI. században. Nicolaus Olahus útja a püspöki székbe]. In: De la umanism la iluminism [A humanizmustól a felvilágosodásig. A Kolozsvárt 1993-ban rendezett tudományos ülésszakon elhangzott előadások]. Mv. 1994. 7–13.
(To. S.)
Oláh Tibor (Naszód, 1921. márc. 26. — 1996. ápr. 30. Marosvásárhely) — kritikus, irodalomtörténész, műfordító. Középiskoláit szülővárosában, a George Coşbuc Líceumban végezte (1939), a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett olasz–francia szakos tanári oklevelet (1944). Egy ideig Olaszországban a bolognai egyetemet is látogatta; ott doktorált. A zilahi Wesselényi Kollégiumban kezdte tanári pályáját (1944–45), majd a kolozsvári Református Kollégiumban (1945–55) folytatta. Pedagógiai munkásságával párhuzamosan az Utunk szerkesztőségében is dolgozott. 1956-ban Marosvásárhelyre költözve, egy ideig az Igaz Szó belső munkatársa (1956–60), majd nyugalomba vonulásáig a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola tanára (1960–91), egyben előadó a Pedagógiai Főiskolán is.
Első jelentős írása A fiatal Dante címmel a Termésben jelent meg (1944). Irodalomtörténeti érdeklődésének fő területe kezdettől fogva a világirodalom, ezen belül az olasz és francia reneszánsz. Az olasz és a francia reneszánszról írott tanulmányaiból összeállított kötetében a nagy műveltségű ember szerénységével vallja: “Hiú ábránd lenne részemről, ha abban reménykednék, hogy valami »vadonatújat« mondok, mondhatok e pazar szellemi megújhodás örökségéről: a reneszánsz egy univerzum, egy világ, a világot pedig csak tanulmányozni lehet — nem tudni a maga teljességében.” Szakavatott ismerője a román irodalomnak: cikkek, tanulmányok egész sorával járul hozzá főleg a klasszikus román prózaírók munkáinak bemutatásához. Lefordította magyarra Liviu Rebreanu Ion c. regényét, amely 1960–83 között négy kiadást ért meg. Az Igaz Szó közölte Goldoniról írt tanulmányát Az olasz vígjáték mestere címmel, a Kriterion drámasorozatában utószóval látott el több Goldoni-, Pirandello- és Beaumarchais-kötetet. Fordításában látott napvilágot Edmonde Charles-Roux Feledni Palermót (1971) c. regénye, s Goldonitól a Különös történet (1977). Válogatta, részben fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel látta el Plautus A hetvenkedő katona c. színművét s a Téka-sorozatban Montaigne esszéit (1983) és Boccaccio Dante élete c. művét. A Tanulók Könyvtára számára összeállította és bevezetővel látta el az olasz költészet kétkötetes antológiáját (Áldott a nap. Kv. 1985). Az Utunk és az Igaz Szó több Aragon, Italo Calvino, André Maurois, Alberto Moravia, Pirandello, Sciascia novella- és regényrészlet-fordítását közölte.
Rendszeresen írt színibírálatokat, színházi esszéket, irodalomkritikai cikkeket az Utunk, Igaz Szó, Új Élet, A Hét, Népújság számára; a Vörös Zászlóban a 70–80-as években filmkritikai rovata volt. A több százra rúgó színházi vonatkozású írásból csak a marosvásárhelyi színházzal kapcsolatosakat rendezte kötetté, ennek megjelenését azonban már nem érhette meg. A Thália vonzásában c. kötetet sajtó alá rendező Nagy Miklós Kund ezt írja róla előszavában: “Egy több évtizedes pályát kellett átfogni, egy olyan termékeny szerző életművét, aki nem feltétlenül könyvben gondolkodott, de az egyik legkövetkezetesebben, legrendszeresebben dolgozó írástudónk volt, olyan nagy műveltségű kritikus és esztéta, aki mindenre odafigyelt, ami színházzal kapcsolatos. Drámaírói oeuvre-öket elemzett, színpadi jelenségeket népszerűsített, olasz, spanyol, román színműveket ültetett át magyarra, előadásokat bírált, színészportrékat rajzolt az ösztönzés, a jobbra buzdítás sosem titkolt szándékával.” 1955–91 között kilenc francia nyelv-, illetve világirodalom tankönyvet írt, illetve dolgozott át magyar iskolák számára.
Sokrétű közművelődési tevékenységet folytatott, 1990-ben megválasztották az újjáalakult Kemény Zsigmond Társaság elnökének.
Önálló kötetei: A reneszánsz tájain (tanulmányok, 1989); Thália vonzásában (Nagy Miklós Kund előszavával, Marosvásárhely 1996).
Gavril Scridon: Rebreanu Ion-ja magyarul. Igaz Szó 1961/6. — Szabó György: Az olasz költészet első hazai magyar nyelvű antológiája. Utunk 1985/37. — Veress Dániel: A reneszánsz tájain. Levél O. T.-hoz. Utunk 1989/36. — Öt perc, öt kérdés O. T.-hoz. Brassói Lapok 1988. júl. 29. — Szőcs István: Reneszánsz tájoló. A Hét 1990/7. — “Amit lehet és ... amilyen jól csak lehet”. Beszélgetés O. T.-ral, a KZST elnökével. Népújság 1991. jan. 9. — Tovább, tovább... Beszélgetés O. T.-ral. uo. 1994. szept. 6.
(N. P.)
Oláh Tibor (Árpád, 1928. jan. 2.) — zeneszerző. A kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben tanult zeneszerzést Eisikovits Mihálytól és zongorát Halmos Györgytől. Tanulmányait Moszkvában fejezte be (1954), majd Münchenben s a darmstadti nyári tanfolyamokon (1966–71) egészítette ki. Bukarestben telepedett le, ahol rövidesen az új román zenealkotás vezéralakjai közé emelkedett. A bukaresti Zeneakadémia tanáraként (1954–93) sok zeneszerzőt nevelt.
Életművében magyar vonatkozású alkotások: Kantáta régi csángó szövegekre (bemutató Nina Cassian román fordításában, 1957, 1960, Moszkva 1964); A toledói ablaküvegezők (operaparódia Bajor Andor szövegkönyvére, bemutató Kolozsváron, 1959); színpadi zenét szerzett a kolozsvári Állami Magyar Opera számára Madách Az ember tragédiája (1965) és Euripidész–Sartre Trójai nők (1966) c. drámájához.
Szegő Júlia: Oláh Tibor. Utunk 1963/1. — Tiberiu Olah (é. n.). A Romániai Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetsége kiadásában megjelent ismertető füzet.
(L. F.)
Oláh-Bogáthy Zoltán — *Bogáthy Zoltán
Oláhné Várday Margit (Lele, 1936) — *Szilágysági Szó
Olajos Domokos (Korond, 1885. ápr. 10. — ?) — szerkesztő. A gimnáziumot Székelyudvarhelyen végezte, 1914-ig állami tisztviselő. Ezután újságírói pályára lépett: a kolozsvári *Újság helyettes szerkesztője, 1924–25-ben Magyarság címmel maga adott ki élesen ellenzéki hangú politikai napilapot. Megszűnte után az Ellenzék belső munkatársa; politikai és társadalmi riportjaival keltett figyelmet. 1929-től a Keleti Újság, 1933-tól a kolozsvári *Magyar Újság felelős szerkesztője június 15-ig, amikor újságja “összeolvad testvérlapjával, a Keleti Újsággal”.
Már az Újság hasábjain 1920-ban nyílt levelet intézett Averescu miniszterelnökhöz a magyar tisztviselők érdekében, mire az megígérte az esküt letevő magyar tisztviselők szerzett jogainak elismerését. A politikai küzdőtéren előbb a Magyar Néppárt intézőbizottságának tagja, 1924-től az OMP kolozsvári tagozatának alelnöke. Sajtóvétség címen a királyi ügyészség 25 ízben ítélte el.
A szerkesztésében megjelent Magyar írók kincsesháza (Kv. 1920) c. irodalmi antológia 45 költőt és prózaírót sorakoztatott fel, túlnyomórészt erdélyieket, úgyhogy ez a minden kort és irodalmi irányzatot felölelő gyűjtemény Ligeti Ernő szerint joggal “az erdélyi irodalom első kollektív bemutatkozásának tekinthető”. A szerkesztő bevezetőjében irodalmi decentralizációt hirdet, arra hivatkozva, hogy Erdélyben “a teremtő magyar géniusz csodás tobzódásban élheti ki magát és az egyetemes magyar irodalomnak felhőkarcolókat építhet”.
A biztató kezdetek után szembekerült kartársaival, jobboldalra sodródott, s 1944 őszén Nyugatra távozott.
Magyar írók kincsesháza. O. D. könyve. Ellenzék 1920. dec. 28. — Sulyok István–Fritz László: Erdélyi magyar évkönyv. Kv. 1930. 241. — Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1941. 69. — Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 158.
(B. E.)
Olajos István (Székelyudvarhely, 1915. dec. 2. — 1944. okt. ? Fejérd) — festő, grafikus. Félárván nevelkedett; anyja mosással, alkalmi munkával teremtette elő taníttatásának költségeit. 1934–40 között (egy év megszakítással) végezte el a Kolozsvárról Temesvárra költöztetett Szépművészeti Iskolát. Első ízben 1939-ben, majd 1941-ben a Barabás Miklós Céh fiatal művészeinek kiállításán jelentkezett. Mint a céh tagja, később is részt vett a szervezet kiállításain. 1941-ben a budapesti Műbarát, 1943-ban a kolozsvári Méhkas Diákszövetkezet tárlatain láthattak alkotásaiból. Lírai finomságú, többnyire kisméretű képei (tájak, portrék, aktok) olajban, pasztellben és akvarellben készültek. A francia posztimpresszionisták, mindenekelőtt Van Gogh művészete hatott rá. 1940–44 között a Szilágy megyei Füzesszentpéteren, ill. Kolozsváron tanított. 1944 őszén, a Maniu-gárdák garázdálkodása idején ismeretlen tettesek a fejérdi erdőben meggyilkolták. Emlékkiállítását 1993-ban szervezték meg Kolozsváron.
Murádin Jenő: A Barabás Miklós Céh. 1978.
(M. J.)
Olasz Péter (Nagyvárad, 1895. aug. 4. — 1952. júl. 14. Nagyvárad) — hitszónok, közíró. Középiskoláit Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Kalocsán végezte. 1910-ben belépett a jezsuita rendbe, filozófiai és teológiai tanulmányokat Innsbruckban folytatott (1914–17 és 1919–23), közben a matematika és fizika tanára a rend kalocsai főgimnáziumában. Csillagásznak készült, de rendfőnöke kívánságára Romániába jött, s Szatmáron az ifjúság lelki nevelését tűzte ki célul maga elé. Előbb a szatmári Új nemzedék c. füzetsorozat (1925), majd a kolozsvári *Jóbarát ifjúsági lap szerkesztője (1925–28). Férfi-konferenciáin éles hangon támadta a baloldali és a liberális polgári sajtót; előadásai miatt antiszemitizmussal is megvádolták. A napi intellektuális életből vett előadásai népszerűek voltak. Szerkesztésében jelent meg A Mária-kongregáció kézikönyve (Kv. 1925). A budapesti Természettudományi Közlöny, Romániában A Hírnök, a Katholikus Szemle, a Vasárnap és a Pásztortűz (1924–28) munkatársa. Ez utóbbiban Szilágyi M. Dózsáról, Vorbuchner Adolfról, Hosszú Márton festőművészről írt. Az Osvát Kálmán szerkesztette *Erdélyi Lexikon számára számos katolikus egyházi vonatkozású adatot szolgáltatott. 1940-ben kilépett a jezsuita rendből, és a nagyváradi róm. kat. egyházmegyében vállalt munkakört.
Fontosabb kötetei: Világproblémák és a modern természettudomány (Bp. 1924, Szatmár 1925, Kv. 1925); Ezermester (Cserkészkönyvtár VIII). Voggenreiter Verlag, Berlin 1925); A mai férfi életútja (Szatmár 1926); Harmadik vakációi levél (Szatmár 1927); Fiú, légy férfi! (A serdülő fiú önnevelése. Szatmár 1928).
Gaál Gábor: Levelek (1921–1945). Levél Hatvany Lajoshoz 1927. okt. 6-án. 1975, 37. — Patay József: A mai férfi életútja. Pásztortűz 1926/6.
(B. E.)
Olchváry Zsuzsa (Dani Jánosné) (Temesvár, 1929. dec. 5.) — műfordító, könyvtáros. Középiskolai tanulmányait (1941–49) szülővárosában végezte. Egy évig (1949–50) a Bolyai Tudományegyetem francia szakos hallgatója, majd a Babeş Egyetemen folytatja tanulmányait. 1953-ban államvizsgázik. 1959–84 között, nyugdíjazásáig a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban könyvtáros.
Első közlése Constantin Mille Dinu Milian c. regénye egy részletének fordítása A régi iskola (Szemelvények a hajdani iskola életéből. Ifj. Kiadó, 1956) c. irodalmi antológiában Dani Zsuzsanna néven.
Önálló fordításai: Hedi Hauser: Aprócseprő Jánoska elindul világot látni (1957), Popa Magdalena: A nagy játék (1957).
(S. Zs.)
Olejnik Janka (Nagykanizsa, 1887. máj. 13. — 1954. nov. 7. Nagybánya) — festőművész, grafikus. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult 1909–13 között, miközben már jelen volt képeivel a Nemzeti Szalon és a Műcsarnok kiállításain. A világháborút követően előbb Zilahon lakott; 1927-től Nagybányán telepedett le, itt beiratkozott a szabadiskolába, s részt vett a művésztelep közös tárlatain is. 1934 körül a balcsiki művésztelepen festett. Olajfestményei (tájképek, portrék) mellett készített ceruza- és tusrajzokat, akvarelleket, rézkarcokat, valamint falképeket a nagybányai, ill. a börvelyi római katolikus templomba.
Foglalkoztatta a könyvművészet; ex libriseiből kiállításain is bemutatott. Képeivel a második világháború utáni nagybányai kiállításokon is szerepelt.
Murádin Jenő: Nagybánya — a festőtelep művészei. Miskolc 1994. 72.
(M. J.)
Olosz Egon (Kisjenő, 1920. febr. 5. — 1995. dec. 18. Marosvásárhely) — orvosi szakíró. ~ Lajos költő fia. Középiskoláit Kolozsvárt és Aradon végezte, az aradi Moise Nicoară Líceumban érettségizett (1938). Orvosi oklevelet a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett (1944). Gyakornokként kezdte pályáját a Miskolczy Dezső vezette marosvásárhelyi ideg- és elmegyógyászati klinikán, 1947-től a Láng István vezette belgyógyászati klinikára került. 1950-től tanársegéd, majd adjunktus a Dóczy Pál, 1957-től a Horváth Endre irányította belgyógyászati klinikán. Elnyeri az orvostudományok doktora címet (1972), és kinevezik előadótanárnak. 1978-tól professzor és a klinika vezetője, néhány éven át dékánhelyettes, nyugdíjazásig (1990). Az Európai Szívgyógyászati Társaság tagja. Az *Orvosi Szemle szerkesztőbizottsági titkára.
Kutatási területei: a vesebetegségek, a szív- és érbetegségek kórtana és kezelése. Tanított sportorvostant, dietetikát, endokrinológiát is. A klinikai tünettanba a diagnosztikai logika matematikai nyelven történő kifejezésére bevezette a halmazelmélet és a valószínűségszámítás módszereit, ezzel Marosvásárhelyen belgyógyászati tünettani iskolát alapított. Tanulmányait közölte az Orvosi Szemle, Medicina Internă és a Revue Roumaine de Medicine Interne. Értekezett az orvosképzés korszerűsítéséről; ismeretterjesztő cikkei az Új Életben jelentek meg.
Kőnyomatos jegyzetei: Semiologie medicală (1970); Belgyógyászati tünettan I–II. (1978, 1981).
Marosi Barna: Egzakt kalandozások. Egy csésze fekete “logikája”. Előre 1971. márc. 24. — Pápai Judit: Mit jelent a tünet? A Hét 1989/20.
(R. G.)
Olosz Ella, G. Olosz (Keresztvár, 1937. jan. 3. — 1993. febr. 7. Kovászna) — textilművész, néprajzi szakíró. ~ Katalin nővére, Gazda József felesége. Vonzalmát a szövéshez édesanyjától, Bertha Irmától örökölte, aki a háromszéki hagyományoknak megfelelően a családi otthon minden textilszükségletét maga szőtte. Középiskoláit Kovásznán, majd a sepsiszentgyörgyi Leányközépiskolában végezte (1954), Kolozsvárt a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát a textil szakon (1961), ahol a nyugati gobelinművészetre Ciupe Mária, az erdélyi népi szövészet hagyományaira Szentimrei Judit irányította rá a figyelmét.
Már egyetemista korában falusi gyűjtőutakon vett részt, majd élményeit külföldi tanulmányutakon egészítette ki. Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Németországban, Ausztriában és Görögországban ismerkedett a régi és mai Európa textilművészeti értékeivel, de a helyszínen tanulmányozta Egyiptom, Törökország, Szíria, Irak, Irán, Pakisztán, Afganisztán és Türkmenisztán népi textilkultúráját is. Az így szerzett nyugati és keleti tapasztalatok szintéziseként vállalkozott idehaza Erdélyben arra, hogy a hagyományos és a modern egymásra hatását a textil nyelvén megfogalmazza.
“Az egyszerűség döbbenetét szeretném az emberekből kiváltani!” — ez volt ars poeticája, s alkotásai valóban egy minden lényegest magukban hordó leegyszerűsödés mélységével ragadnak meg. Esztétikai tanulmányait, jegyzeteit közölték a Kriterion kiadásában megjelent Népismereti Dolgozatokban, a Megyei Tükör, A Hét, Korunk és Az Ige hasábjain. Szerkesztette és bevezette Csulak Magda 125 árapataki szálánvarrott hímzésminta (Sepsiszentgyörgy 1972) c. albumát. Önálló munkája: Kézimunkázók könyve (1982). Megalakulása óta tagja volt a Kriza János Néprajzi Társaságnak. Kárpitjai gyűjteményével 1991-ben a budapesti Műcsarnokban jelentkezett; halála után került sor kolozsvári kiállítására (1994).
Tömöry Péter: G. O. E. Megyei Tükör 1970. jan. 24. — Farkas Árpád: Egy bordában. Igaz Szó 1975/7. — Tömösi Endre: Szőtt és mintázott költészet. Brassói Lapok 1979. febr. 10. — Burján Gál Emil: Textilkompozíciók. Utunk 1988/11. — Jakobovits Miklós: G. O. E. textilmunkái előtt. Kiállítási katalógus. Bp. 1991. — Varga Domokos: Megnyitó beszéd a Műcsarnokban. Helikon, Bp. 1991. aug. 16. — Kazinczy Gábor: Búcsú G. O. E.-tól. Helikon 1993/6. — Kántor Lajos: Kovászna, Velence, Bukhara. Korunk 1994/8. — Gazda József: G. O. E. Monográfia. 1994.
(G. J.)
Olosz Ferenc (Kovászna, 1944. febr. 2.) — matematikai szakíró. Középiskoláit szülővárosában végezte; 1966-ban a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett matematikatanári oklevelet. 1966–68 között a csutakfalvi általános iskolában, 1968–69-ben a gyergyóremetei, 1969–74 között az erdődi líceumban, 1974–90 között a szatmárnémeti ipari líceumban tanított; 1990-től a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum tanára.
Első szakcikkét a Matematikai Lapok (1990/3) közölte; ugyanitt, valamint az Alapozó (Szatmárnémeti), az Octogon (Brassó) és a Pi (Miskolc) c. szaklapokban jelentek meg matematikai szaktanulmányai, valamint több mint 150 matematikai feladata. Középiskolásoknak szánt trigonometriai és mértani összefoglalóit önállóan is kiadták (Szatmárnémeti 1992, 1993).
Olosz Etelkával közös Matematika és módszertan c. segédkönyve tanítóképzősök és tanítók számára megjelenés előtt.
(D. Gy.)
Olosz Katalin (Kovászna, 1940. dec. 29.) — irodalomtörténész, folklorista. ~ Ella húga, Kicsi Antal felesége. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön végezte (1957), a Babeş–Bolyai Egyetemen a magyar nyelv és irodalom szakon szerzett tanári diplomát (1963). Pályáját a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán mint gyakornok kezdte (1963–66), majd a Román Akadémia marosvásárhelyi Társadalomtudományi Kutatóközpontjában kutató, ill. főkutató. A KZST, EME, Kriza János Néprajzi Társaság, a budapesti Magyar Néprajzi Társaság és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja.
Első írását Egy újabb Kádár Kata-variáns címmel a NyIrK (1963/2) közölte. Tanulmányai itt s az Igaz Szó, Művelődés, Korunk, Utunk, Tanügyi Újság, Vörös Zászló, valamint a Studii de Istorie, Filozofie şi Istoria Artei, Marisia, Cercetări de Ştiinţe Sociale (Mv. és Buk.) hasábjain jelentek meg. Ezek közül kiemelkedők: A megjelenítés néhány eszköze a mesemondók nyelvében (NyIrK 1969/1); “Mondjad, édes fiam!” Skót ballada a magyargyerőmonostori népköltészetben (Igaz Szó 1973/2). Feldolgozta a KZST népköltészet-gyűjtő ösztönző tevékenységét a Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok (Bp. 1982) c. gyűjtemény számára. Román szaklapokban a román folklórnak a magyar népköltészetre gyakorolt hatásáról, a román és magyar népköltészeti hasonlóságokról értekezik. Társszerzésben Turzai Máriával és Silvia Sinnel Contribuţia unor periodice progresiste româneşti şi maghiare la cunoaşterea reciprocă a valorilor culturale şi literare (Marisia 1977) c. alatt közölt dolgozata különlenyomatban is megjelent. Szerkesztette a magyar népi líra Ha folyóvíz volnék (Kv. 1982) c. antológiáját.
Néprajzi munkásságában új szakasz kezdődött 1989 után. A Kovásznán induló református gyülekezeti lapban, Az Igében Gábor Áron tüzérének, Szabó Sámuelnek az emlékét idézi fel (1991/3), a Magyar peregrináció (Bp.–Szeged 1993) c. kötetben a két világháború közti romániai magyar népköltészeti kutatások történetét dolgozza fel; az újrainduló Művelődésben (1994/12) Magyartanítás és néprajzi tájékozódás címmel e tárgykörről értekezik, s az Oláh Miklós-évfordulón elhangzott tudományos dolgozatokat tartalmazó kötetben (De la umanism la luminism Mv. 1994) Dimitrie Cantemir Moldva-leírásának néprajzi vonatkozásait mutatja be, míg a Vallásos népélet a Kárpát-medencében (Bp. 1995) c. kötetben egy felsőtorjai betlehemes játékot ismertet.
A Kriza János Néprajzi Társaság 2. Évkönyve Halál és halhatatlanság a népmesében c. tanulmányát közli.
Önálló kötetei: Magyargyerőmonostori népköltészet (a szövegeket maga, a dallamokat Almási István rendezte sajtó alá, 1969); A kecskés ember (Udvarhelyszéki népmesék Kolumbán István gyűjtéséből, 1972).
Szabó T. Attila: Magyargyerőmonostori népköltészet. Igaz Szó 1969/11. Újraközölve Tallózás a múltban. 1985. 322–332. — Farkas Árpád: Vadrózsafa felénk hajló ága. Utunk 1970/2. — Kósa László: Magyargyerőmonostori népköltészet. Ethnographia, Bp. 1971/2. — Kriza Ildikó: Magyargyerőmonostori népköltészet. Acta Ethnogr. 1972/1–2. — Görbe István: A kecskés ember. Utunk 1972/36. — Korondi [Molnos] Lajos: “Szomjú madaraknak innyok adogatnék”. Utunk 1983/39.
(S. Zs.)
Olosz Lajos (Ágya, 1891. aug. 23. — 1977. ápr. 26. Kisjenő) — költő. ~ Egon apja. Középiskoláit Szegeden végezte (1909), majd a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát Somló Bódog tanítványaként (1913). Pályáját Kisjenőn mint szolgabíró kezdte, később ügyvédi gyakorlatot folytatott (1913–59), a háború után Kisjenőről Aradra ingázva. Az Erdélyi Helikon egyik alapítója; szoros baráti kapcsolat fűzi Áprily Lajoshoz és Reményik Sándorhoz, akikkel kisjenői magányából közel két évtizedet átölelő, irodalmi értékű levelezést is folytat. Az Erdélyi Szemle, a Pásztortűz, az Ellenzék munkatársa a húszas években; tagja a KZST-nak, amelynek pódiumán székfoglalóként verseivel is szerepelt (1930). A II. világháború idején politikai szerepet is vállalt a dél-erdélyi Magyar Népközösségben, s 1943–44-ben az Aradon megjelenő *Havi Szemle főszerkesztője, szellemi irányítója volt. 1944. augusztus 23-a után a dél-erdélyi magyar értelmiség legjavával együtt internálják; a Bihar-hegységben tölti ezt az időt egy munkatáborban. Nyugdíjas éveinek utolsó évtizedében a (később róla elnevezett) nagyzerindi Irodalmi Kör fiataljaival alakít ki jó kapcsolatokat; az *Olosz Lajos Irodalmi Kör halála után örökségének is hűséges ápolója.
Első kötetének szabadversei az első világháború végi forradalmak és a magyarságra Trianonnal rászakadt lelki megpróbáltatások ellentmondásos életérzéseinek adnak hangot: az embertelenség után a nagy változások reménye, majd a csalódás és a kisebbségi helyzet sorsvállalása fejeződik ki ekkori költészetében. Az első kötet címadó versében (Gladiátorarc) kifejezésre jutó motívum későbbi verseiben is visszatér: ezekben a gladiátor már a bukás tudatában is a helytálló harcos szimbóluma. Későbbi verseiben egyre ritkább a bizakodás hangja, s egyre gyakoribb a rezignáció, az 1931-ben kiadott Barlanghomály c. kötet megjelenése után pedig hosszú időre elhallgat. 80. születésnapja kapcsán erről így vall: “Én pesszimisztikus világszemléletű ember voltam, talán — mindig. Óriási különbséget láttam az eszményeim és a megvalósulások között. Az erkölcsi mélypontokat, az élet komiszságait nehezen viseltem el. Az viszont, hogy állandóan írjam a pesszimizmust, bántotta a lelkiismeretemet, mert én az életet nagyon szerettem, és sokra becsülöm... Alkati hiperérzékenységem akasztott el az írásban.”
Távol az erdélyi magyar irodalom központjától, baráti kapcsolatai tartották meg az írótársak tudatában.
Az irodalomtörténet “a szabadvers bűvöletében” alkotó költők közé sorolja. Valóban, versei formai kötetlenségükkel is újszerűen hatottak a húszas évek erdélyi magyar lírájában. A szabadverset akkoriban Bartalis János és Szentimrei Jenő is művelte, de épp Szentimrei volt az, aki rámutatott az Olosz-vers lényegi újdonságára, egyedülvalóságára: a költő klasszicizmusára. Klasszikus volt témáiban: az egyetemes, az örök értékek kidomborításában, klasszikus verseinek zártsága révén, ami egyfajta belső figyelmet jelentett nála, s klasszikus “monumentalitásra törekvés”-ében is. “Kemény, dermesztő kontrasztokra építi egy-egy versét — írja róla Szentimrei —, hogy annál finomabban és élesebben megfogja a kifejezés egyedül lehetséges formáját.” A ritmus, a rím is belopja magát ezekbe a versekbe, de érezzük, nem ez a lényeg. Pontosabban a lényeg mindez együtt. Jancsó Elemér jellemzése szerint ~ “... a sors, a végzet költője. Úgy látja az életet, mint titkos erők meghatározott, de általunk soha nem látható játékát.” A kisebbségi lét kilátástalanságát is kifejezi pl. Végzet c. versében, amelyben az emberi sors tragikumát megszemélyesítő végzet “... jön, megy, elhalad, / mi éltünk azalatt, / de ő tovább lépi / az ősi, titkos lépteket / s visz magával mindegyikünkből / egy porszemet”.
Hallgatását megszakítva, az 1943-ban Nagyenyeden kiadott Romániai magyar írók antológiájában s a Havi Szemlében ismét közöl néhány verset, de alkotókedvét csak összegyűjtött verseinek 1968-as megjelenése a Romániai MagyarÍók sorozatban hozza vissza. Ezt követően jelentkezik “őszikéi”-vel, a Hattyúének c. verskötettel, amelyben — ha nem is mindig a régi versek erejével — az öregkor és a megújulást hordozó ifjúság harmóniáját hirdette. Ezek az utolsó évek a nagyzerindi Irodalmi Körrel való kapcsolat évei, amelyeknek Parancsoló értelem és Vers a vén cserfához c. költeményeiben emléket is állított.
1989 után irodalmi hagyatékának más darabjai is napvilágra kerülnek: Hantz Lám Irén ~ és Lám Béla levelezését teszi közzé (Helikon 1991/36); a csíkszeredai Pallas-Akadémia egy Kis/Olosz/könyvet jelentet meg, Marosi Ildikó bevezetőjével és a költő unokája, Kissné dr. Olosz Klára gondozásában, Hittel a mélységek felett címmel, a költő 1944–45-ös lágernaplójával, ez időszakban írott családi levelezésével és a lágerben sorstársairól készített rajzaival; halálának 20. évfordulójára pedig az *Olosz Lajos Irodalmi Kör válogatást ad ki “istenes verseiből”, Csanádi János gondozásában (Szeplőtlen oltár. Arad 1997).
Reményik Sándor: Gladiátorarc. Ellenzék 1923. dec. 23.; uő: Négy erdélyi poéta. Erdélyi Irodalmi Szemle 1924/2. — Walter Gyula: O. L.: Gladiátorarc. Pásztortűz 1924/3. — Molter Károly: Égő csolnakon. Ellenzék 1926. aug. 15. Újraközölve: Szellemi belháború. 1968. 181–184. — Szentimrei Jenő: Új klasszikus Kisjenőről. Korunk 1926/10. — Dsida Jenő: Barlanghomály. Erdélyi Helikon 1931/10. Újraközölve: Séta egy csodálatos szigeten 1992. 61–64. — Kovács László: Könyvek és írások között (O. L.: Barlanghomály). Pásztortűz 1932/2. — Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Kv. 1934. Újraközölve: Kortársaim 1976. 69–73. — Sőni Pál: Modernség tegnap és ma. Utunk 1967/47. — Szemlér Ferenc: O. L. visszahódítása. Utunk 1968/46; uő: Márványba vésett költészet. Igaz Szó 1971/9. — Vita Zsigmond: Jegyzetek O. L.-ról. Korunk 1969/3; uő: Költő a barlanghomályban. Igaz Szó 1969/4; uő: O. L. a lágerben. A Hét 1981/44. — Bori Imre: Az erdélyi líra expresszionisztikus futamai. Újraközölve: A szecessziótól a dadáig. Újvidék 1969. — Dánielisz Endre: O. L. fenyői alatt (interjú). Könyvtári Szemle 1971/4. — Izsák József: Külön utakon. Igaz Szó 1971/9. — Olosz Lajos műhelyében. uo. — Sőni Pál: Hattyúének. Utunk 1972/43. — Marosi Ildikó: Kozmikus objektivitás, égő színek. Beszélgetés O. L.-sal. Közölve: Közelképek (1974. 29–35); Kis/Olosz/ könyv (Csíkszereda 2001. 68–79). — Olosz Lajos 85 éves (Szemlér Ferenc, Szekernyés János és O. L. írásai). A Hét 1976/33. — Dávid Gyula: “Meg nem hátráló rettenettel” (O. L. halálára). A Hét 1977/18. — Szekernyés János: Pán a Körös-parton. A Hét 1981/40.
(D. Gy.)
Olosz Lajos Irodalmi Kör — irodalmi-művelődési kör az Arad megyei Nagyzerinden. 1969-ben hozta létre egy helyi művészet- és irodalomkedvelő, a szépség utáni vágyat magában hordozó fiatal értelmiségi csoport és a köréje tömörült nagyzerindi diákság. A kör tagjai az akkor Kisjenőn élő Olosz Lajost tekintették szellemi vezérüknek, aki vállalta is tevékenységük irányítását egészen 1977-ben bekövetkezett haláláig. A közel egy évtizedes szellemi kapcsolat és a költő iránti tisztelet jeléül vette fel az ~ nevet 1977-ben.
E kapcsolat ihletője két Olosz-vers: a Parancsoló értelem s a zerindieknek dedikált Vers a vén cserfához.
Az ~ vezetőinek, elsősorban Csanádi János magyar szakos tanárnak vállalt célja a művészi szép iránti fogékonyságra, az esztétikai értékek fölfedezésére és megbecsülésére való nevelés, valamint az, hogy a kört látogatókból irodalomszerető és -értő olvasókat, áldozatkész művészetbarátokat neveljenek. Ennek keretében sajátos feladatuknak tekintik névadójuk emlékének ápolását, költészetének minél szélesebb körű megismertetését.
Működésének több mint negyedszázada alatt az ~ rendszeresen szervezett műsoros esteket a magyar irodalom és történelem kiemelkedő személyiségeinek évfordulói alkalmából, találkozókat jeles írókkal, képzőművészekkel. A több mint ötven ilyen rendezvény igen nagy számú közönséget vonzott és vonz. Az ~nek vendége volt a hazai magyar művelődési élet számos személyisége, így Anavi Ádám, Bajor Andor, Banner Zoltán, Bárányi Ferenc, Bárányi Ildikó, Bitay Ödön, Bonczos István, Nagy Ilona, Cseke Péter, Demény Lajos, Domokos Géza, Franyó Zoltán, Gittai István, Kányádi Sándor, Kovács János, Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Mózes Attila, Szász István, Szász János, Tóth Mária, Tóth Sándor, Varga Gábor, Zágoni Attila.
A kör tagjai közül néhányan (Adorján Mihály, L. Andrási Zsuzsa, Fazekas József, Fodor Lajos, Iuliu Lucaciu, Papp Hortenzia, Szabó József, Besenyő Sándor) maguk is megpróbálkoztak tollforgatással; írásaikat az aradi Vörös Lobogó, Falvak Dolgozó Népe, Művelődés közölte.
1991-ben Olosz Lajos születésének centenáriuma alkalmából, a kisjenői Körös mente Irodalmi és Közművelődési Társasággal együttműködve, nagyszabású ünnepségeket rendeztek, amelyeknek keretében a költő kisjenői házán és szülőházán, Ágyán Olosz Lajos-emléktáblákat avattak, Kisjenőn, Ágyán és Nagyzerinden az ünnepségek két napja alatt irodalmi-művészi műsorokat mutattak be, s neves előadók emlékeztek meg Olosz Lajosról. Ebből az alkalomból közölt irodalmi összeállítást a költőről a Romániai Magyar Szó, a Művelődés, az aradi Jelen s a nagyváradi Harangszó, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lapja.
Az ~ keretében 1994-ben megszervezték Nagyzerind első okleveles említése 825. és Feketegyarmat 750. évfordulójának ünnepségeit; erre az alkalomra Bölcsőhely címmel kiadványt szerkesztettek, benne a helységből elszármazottak írásaival.
A kör tagjai voltak a kezdeményezői a nagyzerindi képtárnak, amelyet 1974 májusában nyitottak meg. A képtár elképzelését Fazekas József tanár, a művelődési otthon akkori igazgatója a Falvak Dolgozó Népében 1973 decemberében közzétett felhívásában fogalmazta meg először, s e felhívás nyomán, Cseke Péter támogatásával (aki a lapban a művészekkel való kapcsolatteremtésre állandó rovatot biztosított) értékes gyűjtemény állt össze hazai magyar művészek adományaiból. A megnyitás óta (amelyhez ünnepi keretet az 1974-ben is megrendezett Aradi Tavasz művelődési rendezvénysorozat biztosított) a képtár állománya jelentős mértékben gyarapodott, s a kiállított képek és szobrok száma mára eléri a 120-at.
Az ~ kezdeményezésére indult meg 1996 februárjában a Körösköz c. időszaki kiadvány, amelyben a Fekete- és a Fehér-Körös mente művelődési és néprajzi hagyományait kívánják megörökíteni.
Névadója “halálának 20., valamint református egyházkerületi főgondnokká választásának 50. évfordulóján” az ~ megjelentette a költő “istenes versei”-t Csanádi János válogatásában és bevezető tanulmányával. Ez az aradi Kölcsey Egyesülettel és a kisjenői Körös mente Irodalmi Körrel közös kötet (Szeplőtlen oltár. Arad 1997) egyben a *Fecskés Könyvek új sorozatának első kötete is.
(T. L.)
Oltyán László (Marosvásárhely, 1935. aug. 19. — 1990. nov. 16. Marosvásárhely) — író, újságíró. Szülővárosában a Faipari Középiskolában végzett, majd szerszámlakatos. 1958–59-ben az Ifjúmunkás és a Vörös Zászló belső munkatársaként mint riporter kezdte újságírói pályáját. 1959–62 között ismét szerszámlakatos. 1962–88 között újra a Vörös Zászló riportere. Közben a Bolyai Farkas Líceum esti tagozatán érettségizett (1966). Már ismert író, amikor a megyei pártlaptól 1988 februárjában eltávolítják s a Metalotehnica üzem munkása lesz. Bekapcsolódik az 1989-es decemberi rendszerváltozás marosvásárhelyi megmozdulásaiba, s utána a megyei Ideiglenes Nemzeti Egységtanács tagja lesz. Haláláig a helyi Népújság rovatvezetője.
Első kisregényével 1970-ben jelentkezett. A kritika felfigyelt arra, hogy írásainak sorozatában a riport műfajából indulva jut el regényeinek társadalmi témaköréig s az egyszerű, őszinte közlés olvasmányosságáig. Az 1981-ben megjelent Érés idején c. regényének népszerűségét G. Balogh Attila a látszatra szerény témaválasztással magyarázza: egy apa és fia története ez a regény, “néhol újságírói eszközökkel megírt és itt-ott közhelyekből összeálló”. Szász János üdvözli a hiteles életképeket, de észreveszi az ábrázolt családi életforma elszigeteltségét és ebből eredő kilátástalanságát.
Magányos asszonyok c. rádiójátékát 1984 szeptemberében adta elő a marosvásárhelyi magyar rádióstúdió.
Kötetei: A vészharang elhallgat (kisregény, 1970); Csak egy szobát... (kisregény, 1973); Sok víz lefolyt a Maroson (riportok, Kv. 1978); Érés idején (regény, Kv. 1981); Felmentés (regény, Kv. 1986); Fehér könyv (dokumentáció az 1990. március 19. és 20-i eseményekről Marosvásárhelyen. Többekkel társszerzésben. Bp. 1991).
Álneve: Faragó László, betűjelei: O. L., o. l.
G. Balogh Attila: Apa és fiú regénye. Igazság 1981. szept. 9. — Szász János: Sziget a Maroson. Romániai Magyar Szó 1981. — Lázár László: Őszinteség — ráadással. Ifjúmunkás 1981. nov. 8. — Molnos Lajos: Tizenkilenc esztendő története. Utunk 1982/36. — Király Béla: Riportból regénybe... Igaz Szó 1987/9. — Gálfalvi György: Búcsú O. L.-tól. Látó 1990/11. — Tófalvi Zoltán: A végső felmentés. Kelet — Nyugat 1991. márc. 7.
(S. Zs.)
Olysói Kornélia (Nagyvárad, 1935. okt. 8.) — bábjátékíró. Szülővárosában pedagógiai szaklíceumot végzett (1953); utána a bukaresti Makszim Gorkij Főiskola hallgatója (1955). A nagyváradi Népművészeti Iskolában rendezőképzésben részesült. Orosz nyelvtanár, de 1956-ban politikai okokból eltávolítják a tanügyből. 1957-től a nagyváradi, 1959-től a marosvásárhelyi bábszínház tagja. Cikkét a bábjáték alkotó varázslatáról a Napsugár (1973/2), folytatásos ismertetését a bábmozgatás művészetéről a Művelődés (1980/3–7) közli. Zsebecske néven önálló kísérleti játékszínpadot szervezett (1987). Foglalkoztatja a bábjáték alkotó jelentősége is az iskolai oktatásban. 1990 óta a Bábjátékosok Nemzetközi Szövetségének tagja.
Két Benedek Elek meséi nyomán írt bábjátéka a Művelődésben jelent meg: A mindent járó malmocska (Játékszín-melléklet, 1980/2) és A sárga kicsi kígyó (1983/2).
(S. Zs.)
OMP — *Országos Magyar Párt
Ondrejcsik Kálmán (Bukarest, 1934. júl. 29. — 1994. jún. 28. Kaost) — filmtechnikus. Aradon végzett középiskolát, főiskolai tanulmányait a leningrádi Filmtechnikai Intézetben fejezte be (1957). Hazatérve a Román Filmvállalat munkatársa, s mint kutatómérnök 1973-tól a Filmtechnikai Kutatólaboratórium vezetője Bukarestben. Kaleidoszkóp c. kisfilmjeivel, melyek a Miracolor-eljárást mutatták be, elnyerte az 1970-es párizsi UNIATEC-kongresszus egyik fődíját. Szakcikkei olasz, szovjet, csehszlovákiai, angol és francia szakfolyóiratokban jelentek meg. Magyarul a TETT közölte tanulmányait, így az autóiparban forradalmi megújulást ígérő, hidrogénnel működő robbanómotorról (1977/4), az olimpiai városok vendéglátási struktúrájáról (1978/2) és A tárgyak társadalma címmel az élő és az ember alkotta mesterséges világ viszonyulásairól (1980/4). 1987-ben kivándorolt Németországba.
Kötete: Aplicaţii ale fotografiei în ştiinţă şi tehnică (társszerzők Iosif Goldhaar és Alexandru Perculescu. 1970).
(Cs. G.)
Ónodi Sándor — Veress Zoltán írói álneve
opera–operett — 1. Már a *daljáték címszó összegezte a zenés színpad legfontosabb műfajának, az operának romániai magyar eredményeit az 1970-es évek végéig. Azóta néhány érdemleges új darab került előadásra Kolozsvárt az Állami Magyar Operában. 1990-ben az Állami Magyar Opera pályázatot hirdetett zenés színpadi művekre. Az első díjat Demény Attila nyerte Parafarm c. darabjával, (második díjat nem osztottak ki), a harmadikat Magyari Zita Lyukasarcú tündér c. gyermekoperájával. A felélénkült érdeklődésnek köszönhetően hosszas várakozás után ismerhette meg a közönség a Tamási-novella ihlette és Szőcs István szövegkönyvével készült, de 1970 óta kéziratban rekedt Ördögváltozás Csíkban c. egyfelvonásos művet, Vermesy Péter korszerű zenei nyelvezetű alkotását (1990). A pályadíjnyertes Demény Attila Parafarm c. szerzeményében George Orwell Állatfarm c. regényét gyümölcsöztette Visky András librettója alapján a kamaraopera, táncszínház és a *musical egyéni szintézisében (1991).
Az operához közel álló zenés mesejátékot nálunk a *daljáték címszóban már említettek mellett Kisbán Miklós (Az ostoba Li. 1946) és ifjabb Mátyás Mátyás képviselte, utóbbi Marton Lili nyomán szerzett Rongyoska királykisasszony c. darabjával (1947).
Gyermekoperáink sorát Magyari Zita gyarapította Fodor Sándor nyomán készült Csipike lakodalma c. művével (1991).
2. Kiegészítendő a *daljáték tárgyköre a romániai magyar operett anyagával is. Ez a műfaj a 19. századi és az I. világháborút megelőző hagyományokat folytatta. A műfaj útját Erdélyben Farkas Ödön, Stephanidesz Károly, Borsay Samu, Virányi Jenő és Serly Lajos egyengette. A két világháború közt Komjáti Károly zeneszerző jelentkezett leggyakrabban. Az ő példáját követte Vadas László, aki kolozsvári szövegírók munkáját hasznosította: Gara Ákos librettóját a Vadgalamb (1921), Győri Illés István szövegét a Szultána (1926) esetében. Ugyanő a szerzője a Trombitaszó c. zenés játéknak is (1941). Claude Romano (George Sbârcea) Thury Zsuzsa szövegét hasznosítva szerezte az In flagrantit (1955), Gredinár Aurél és Walter Gyula szövegkönyvére a könnyen rögzíthető dallamosságú Szerelemre ítélem c. operettet (1956–57). Molnár Károly két operettel jelentkezett (A puszta rózsája és Száll a labda). Fodor Árpád, illetve Antal Péter szövegére a dalbetétek szövegének szerzője Barkó György.
Gyermekoperettet Révay György írt Hajtai Etelka szövegére Tündérkirálykisasszony címmel (1926).
Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés színpad (1792–1973). 1977. — Pusta Enikő: Ördögváltozás Vermesy-módra. Szabadság 1990. ápr. 27. — László Ferenc: Operasiker — gyermekhangokon. Helikon 1991/27. — Benkő András: Énekesjátéktól — az operáig. Közli Kolozsvár magyar színháza. Szerk. Kántor Lajos–Kötő József–Visky András. Kv. 1992. 85–107.
(B. A.)
Opra Pál (Szentivánlaborfalva, 1911. júl. 1.) — mezőgazdasági szakíró. Középiskoláit Csíkszeredában végezte (1932). Egyetemi tanulmányait joghallgatóként a bukaresti egyetemen kezdte, s 1942-ben a Kolozsvárra visszatért magyar egyetemen fejezte be, ahol államtudományi doktorátust is szerzett (1943).
Volt segédjegyző szülőfalujában (1935–40), helyettes szolgabíró Uzonban (1938–40), az EMGE statisztikai ügyosztályának munkatársa, majd vezetője (1940–47). Egyetemi előadó a Mezőgazdasági Főiskolán (1948–75), nyugalomba vonulásáig. Elsősorban a mezőgazdasági jognak, a vállalatok szervezésének és műszaki-anyagi ellátásának, valamint a termékek értékesítésének kérdései foglalkoztatták.
Első írása, statisztikai elemzés Erdély népességéről az 1930-as években az Erdélyi Gazdák Zsebnaptárában jelent meg (1946). Rendszeres munkatársa volt a bukaresti Állami Mező-gazdasági Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségének. Írásait az Erdélyi Gazda, Falvak Népe, majd Falvak Dolgozó Népe, Romániai Magyar Szó, Előre, Igazság, Korunk közölte. Főiskolai jegyzete: A mezőgazdasági vállalatok tervezése és szervezése (Kv. 1953); szerkesztésében jelent meg Budai Ferenc Szervezési ismeretek a kollektív gazdaságok brigádvezetői számára (1958) c. munkája.
Kötetei: Gabonabetakarítás és cséplés (Mezei Sándorral, 1951); Az agronómia kézikönyve (többekkel, 1954); A kollektív gazdaságok jövedelme (Benke Sándorral, 1956); A börvelyi “Előre” kollektív gazdaság (Benke Sándorral, 1958); Tervezés a kollektív gazdaságokban (1959, 1963).
Antal Dániel: A kollektív gazdaságok jövedelme. Korunk 1957/11. — Cseke Péter: A magyar nyelvű mezőgazdasági irodalom Romániában (1919–1989). Agrártörténeti Szemle, Bp. 1991/1–4. — F. z.: Köszöntjük a 90 éves O. P.-t. Szabadság (Kv.) 2001. jún. 28.
(Cs. P.)
Orbán Balázs emlékezete — A tudós, néprajzi és földrajzi író (1829–1890) élete bővelkedett olyan fordulatokban, amelyek nem engedték lankadni az érdeklődést tettei iránt. 1849-ben szabadcsapatot szervezett Konstantinápolyban a magyar szabadságharc megsegítésére. A világosi bukás után francia forradalmárok körében élt Jersey, majd Guernesey szigetén, jó barátságba került Victor Hugóval, aki áradozva nyilatkozott a nyakas székely forradalmárról. 1859-es hazatérése után függetlenségi programmal országgyűlési képviselő, a budapesti parlament szélsőbaloldalán foglalt helyet. A demokrácia, a liberalizmus, a humanizmus és a béke elveiért szállt síkra beszédeiben, egyazon szenvedéllyel védelmezve székely szülőföldje érdekeit, vagy ha úgy adódott, a naszódi románság iskolaalapját. E színes életrajzhoz illett az a korabeli legenda, hogy halálakor íróasztala kettéhasadt.
Az idő teltével azonban csak a legendák maradtak meg alakja körül. Munkái, a hatkötetes A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (1868–73) vagy a szintén hatkötetes Utazás Keleten (1861) ritkán került le a könyvespolcokról. Orbán Balázs, aki szűkebb pátriáját mindig egyetemes magyar szemmel, sőt a nagyvilághoz mérve szemlélte, mindinkább helyi, udvarhelyi hagyománnyá vált.
Elsősorban udvarhelyi esemény volt, amikor a családi kripta összeomlása után koporsóját 1921-ben földbe helyezték a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn (Székely Közélet 1921/ 26), amely valamikor családi birtoka volt, s amelyet közcélokra hagyományozott. Ki volt Orbán Balázs? címmel a székelység jeles költője, Tompa László 1929-ben verssel köszöntötte születésének centenáriumát. “S tekintsük: mint élt! Külországot jár, / Hogy benn tanítsa, amit künn tanult! / Majd fénylő múltról szól borús jelennek, / Oh, biztatónk már sokszor volt a múlt! / Holt regéi sok völgyünknek, hegyünknek / Az ő szaván át megelevenülnek” — így szól a vers, a kisebbségivé vált erdélyi magyarság életérzését fejezve ki. A megtartó történelmi emlékezet idézéséhez a romantikus alkatú, a népszolgálatot minden egyéb elé rendelő Orbán Balázs alkalmas szövetségesnek bizonyult az élők számára.
Már a húszas évek elején megelevenedett alakja Bíró Lajos (1921), Szentmártoni Kálmán (1922) és Bányai János (1925) írásaiban, de igazából születésének centenáriuma fordította feléje az erdélyi magyar közvélemény figyelmét. Az EME által rendezett ünnepségen Sándor József mondott emlékbeszédet, amelynek záró mondataiban példaként idézte A Székelyföld leírása szerzője végrendeletének egy passzusát: “... egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza üdvéért [...], oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben tevékenységemet szentelém [...] Családdal nem lévén megáldva, a magyar — közelebbről a székely — népet tekintem családomnak.” A centenáriumi megemlékezők között van a lapokban megjelent írásaival Szentmártoni Kálmán, Sebesi Samu, Bányai János, Kiss Ernő. Ugyancsak ebből az alkalomból vetődik fel a vécsi helikoni találkozón A Székelyföld leírása újrakiadásának terve is.
Halálának 50. évfordulója újabb alkalom emlékének idézésére. Ekkor Tavaszy Sándor méltatja a Pásztortűzben és az Erdélyi Helikonban közölt esszéiben (utóbbi újra megjelenik az ESZC Erdélyi csillagok. Kv. 1942 c. gyűjteményes kötetében); Bányai János foglalkozik a geológus Orbán Balázzsal (1940), s néhány évvel később Kelemen Lajos közli egy ismeretlen levelét A Székelyföld leírásával kapcsolatban.
A helikoni írókörben felvetődött újrakiadási tervvel kapcsolatban hívta fel a figyelmet Kelemen Lajos arra, hogy Orbán Balázs birtokában A Székelyföld leírásának volt egy üres lapokkal egybeköttetett példánya, amelyre a szerző utólagos javításait, kiegészítéseit is rávezette (e példányok utótörténetét 1980-ban dr. Márkos Jenő foglalja majd össze). Magára a kiadásra azonban akkori körülményeink miatt gondolni sem lehetett. ~ mégis ösztönző példa lett a harmincas évek romániai magyar falukutatása számára. Kacsó Sándor “a korszerű Orbán Balázs” megírását vélte szükségesnek, Jancsó Béla pedig, az Erdélyi Fiatalok vezéregyénisége ki is mondta: “Fel kell mérni az erdélyi magyarság helyzetét egy új és a mai viszonyoknak megfelelő monográfia elkészítésével.” Ezt a munkát az Erdélyi Fiatalok, majd Venczel József személyében a Hitel körül tömörült ifjak vállalták fel, s folytatásaként a 40-es évek elején az erdélyi magyar társadalomkutató diákok bálványosváraljai táborában alakult meg a jelképes Orbán Balázs Munkaközösség. A bálványosváraljai kezdeményezést évtizedekkel később felelevenítő Imreh István annak folytatásáról is tud: “A Bolyai Egyetem [...] munkatervébe iktatta és elkezdte a terepen való tájékozódást az új székelyföldi monográfia munkálatainak megalapozására.”
A második világháború után a romániai magyarság helyzetére és múltjára vonatkozó kutatások jó időre visszaszorultak “intézmény-emberek” egyszemélyes műhelyeibe; ők önmaguk igazolására is szívesen idézték Orbán Balázs alakját, aki a roppant nagy székelyföldi felmérést egyedül, faluról falura gyalogolva végezte el. 1956 táján már a nyilvánosság előtt is lehetett hivatkozni példájára: ifj. Kós Károly Orbán Balázs, a néprajzkutató címmel ír róla az 1957-es *Kelemen Lajos-Emlékkönyvben, s ugyanő az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó felkérésére előkészíti A Székelyföld leírása néprajzi részeinek szemelvényes kiadását, amelyhez a monumentális mű néprajzi mutatóját is összeállítja. A könyv megjelenését azonban a magyar forradalom leverését követő megtorlás légkörében a cenzúra megakadályozza, s a néprajzi mutató is csak jó egy évtizeddel később láthat napvilágot a sepsiszentgyörgyi múzeum évkönyvében (Aluta 1969).
A tulajdonképpeni Orbán Balázs-reneszánsz az 1960-as évek végének átmenetileg ismét oldódó politikai légkörében, A Székelyföld leírása megjelenésének centenáriuma ürügyén következik el. Erről az évfordulóról s ennek kapcsán Orbán Balázs személyiségéről az egész romániai magyar sajtó megemlékezett: Mikó Imre — aki különben regényes életrajzot is ír a világjáró tudósról — a jelen szemszögéből kereste helyét és jelentőségét az erdélyi magyar kultúrában, Beke György és Fodor Sándor pedig egy időben indult el barangolásra, hogy 1968 nyarán egyik a Barcaságon, másik Csíkban és Udvarhelyen bejárja azon helyek nagy részét, ahol Orbán Balázs megfordult, összevetve a hajdani nagy vándor rögzítette valóságot a jelen állapotával. Így született meg Beke György, Fodor Sándor és Mikó Imre közös kötete, az Orbán Balázs nyomdokain (1969), a megújuló romániai magyar szociográfiai irodalom első jelentkezéseként. E kötet nyomában a romániai magyar sajtó behatóan foglalkozott az Orbán Balázs-örökséggel. A bukaresti Előre 1968. dec. 22-i számának két oldalát ennek a nagy hagyatéknak szentelte: Domokos Géza bevezetője után Benkő Samu a történész, Kós Károly a néprajz-, Kónya Ádám a földrajztudós, Beke György a riporter Orbán Balázs munkásságát rajzolta meg. Ez alkalommal a román lapok is megnyitották hasábjaikat az emlékezés előtt: a România Liberă hasábjain Beke György két ízben (1968. okt. 3.; nov. 24.) is foglalkozott alakjával, az Informaţia Harghitei ismertette Beke, Fodor és Mikó Imre közös könyvét (1969/525), s az ünnepi rendezvényeket (1969/523). Tervbe vettek egy szemelvényes kiadást is A Székelyföld leírásából, a Beke György és Szász Béla által a Tanulók Könyvtára számára összeállított kötet megjelenését azonban a cenzúra már nem engedélyezte.
Az évforduló hozta felszínre az Orbán Balázs-hagyaték egy elveszettnek hitt értékét: a szerzőnek A Székelyföld leírása anyaggyűjtése során készített 150 fényképfelvételét. A székelykeresztúri unitárius gimnázium könyvtárában megőrzött, majd az iskolák államosítása után Marosvásárhelyre került és ott Mészáros József könyvtáros által megtalált üveglemezeket Erdélyi Lajos fotóművész tette mai reprodukálásra alkalmassá és jelentette meg szakszerű tanulmány kíséretében, Sütő András előszavával (Székelyföld képekben. 1971). A fotótörténetileg is igen értékes anyagból később, újabban előkerült fényképekkel kiegészítve, szintén Erdélyi Lajos gondozásában jelent meg kötet (Orbán Balázs összes fényképei. Bp. 1993).
Újabb alkalmat az Orbán Balázs-örökség számbavételére születésének 150. évfordulója kínált. Egyed Ákos tanulmányában (1979) — ebből az alkalomból — műveinek viszonylagos elzártságával magyarázta, hogy erről a nagy tudós személyiségről sem életében, sem halála után egyetlen szakmunkát sem írtak. Szerinte “... talán a kelleténél több bennük a kegyeletszerűség, a pietás, ami ugyan segíti emlékének ápolását, de abban akadályoz, hogy kritikailag értékeljük, s ezáltal közkinccsé tegyük”. Sütő András figyelmeztet arra, hogy Orbán Balázst “nem pusztán a provincia ültette az emlékezet aranyszékébe”, s alaptalan az a gyanú, hogy a szülőföldjén kibontakozott emlékápolás, az őt idéző helyi ünnepségek, versek, képzőművészeti alkotások, nem utolsósorban Szejkefürdőn lévő sírjának kiépítése népi kegyhellyé a székelyudvarhelyi diákság segédletével, mindez valamiféle helyi túlértékelés. Mert ennek a helyi kultusznak is egyetemesebb értelme van, amint Imreh István utal reá: “Az a mód, ahogyan egy nép becsüli az előidőkben érte cselekvőket, a szolgálattevőket, azokat, akik a köz dolgain munkálkodtak, az annak a jelzője is, hogy a történeti jelen időben mennyire érzi közösségnek önmagát.”
Az évfordulónak dedikálva jelent meg a Korunk 1979-es “népismereti” évkönyve.
Az 1980-ra is áthúzódó évfordulón emlékét az Utunkban Imreh István, A Hétben Dávid László, a Könyvtár c. bukaresti folyóiratban Molnárné Hubbes Éva tanulmánya idézi. Ugyancsak A Hétben Ferenczi Géza és Ferenczi István Orbán Balázs régészeti kutatásainak eredményeit mérlegeli, Kisgyörgy Zoltán és Váró György a sokáig lappangó, Orbán Balázs által jegyzetelt példányok előkerüléséről ad hírt.
További lendületet adnak ~ének A Székelyföld leírásának új kiadásai. Elsőnek Illyés Elemér Kolozsvárról indult történész adja ki a teljes művet, méghozzá Orbán Balázs előkerült jegyzeteivel is kibővítve (Firenze–München 1981), majd az Magyarországon is megjelenik két vaskos kötetben, Csatári Dániel bevezetőjével és jegyzeteivel (Bp. 1982), s ugyancsak az ő gondozásában a Torda város és környéke is (Bp. 1984). Az előbbiből egykötetes válogatás, az utóbbiból kétkötetes változat is készül a Pro Memoria c. sorozatban (Bp. 1982. Kósa László utószavával; Bp. 1986. Lászlóffy Aladár utószavával). Ez utóbbi kiadások az egyre fenyegetőbb határellenőrzés ellenére is több száz példányban jutnak el a romániai magyar olvasókhoz. Ugyanakkor néhány kisebb közleményben nyilvánosan is tovább él Orbán Balázs emléke: Sándor József Orbán Balázs Victor Hugónál tett látogatását idézi fel (Igaz Szó 1981/11), Péterffy Gyula az egykori diák székelykeresztúri unitárius gimnáziumának tett alapítványát eleveníti fel (Keresztény Magvető 1984/4); ismeretlen Orbán Balázs-levelet közöl az 1982-es Hargita Kalendárium, s ugyanaz 1985-ös kötetében Albert Dávid tanulmányát, Orbán Balázs iskoláiról címmel.
Az 1989. decemberi politikai fordulat után ~ben is új fejezet kezdődik. Már az első évben elindítja A Székelyföld leírása füzetes kiadását a sepsiszentgyörgyi Európai Idő (ez a sorozat 1996-ban, a 26. füzettel zárul). Megjelenik a Sztambultól a Szejkéig c. válogatás írásaiból (1995), s ugyancsak 1995-ben (febr. 4.) sor kerül Hunyadi László marosvásárhelyi művész pályázatnyertes Orbán Balázs-szobrának ünnepélyes leleplezésére Székelyudvarhelyen. (E kezdeményezés előzménye, hogy Hargita Nándor székelyudvarhelyi agyag- és faipari iskolai tanár már 1900-ban elkészít egy szobortervet, amelyet Székelykeresztúron szándékoztak felállítani.)
A szoboravatás alkalmából jelent meg Majla Sándor szerkesztésében az Orbán Balázs örökösei c. gyűjtemény Lászlóffy Aladárnak a “legnagyobb székely” történetfilozófiáját idéző és Tamás Tímeának Orbán Balázs háromszori újratemetése történetét is felelevenítő esszéjével. A könyv és maga az ünnepség egyben tanúság arról is, hogy Orbán Balázs műve nem csupán alkalomról alkalomra adódó ünnepi megemlékezések tárgya, hanem élő örökség.
Bíró Lajos: O. B. Pásztortűz 1921. 113–114. — Szentmártoni Kálmán: A legnagyobb székely. Erdélyi Magyar Naptár. Kv. 1922. — Bányai János: A legnagyobb székely. Pásztortűz 1925. 297. — Sebesi Samu: Báró Orbán Balázs. Erdélyi Magyar Naptár. Kv. 1928. Ki volt O. B.? Székelyudvarhely 1929. — Szentmártoni Kálmán: O. B. emlékezete. Pásztortűz 1929. II. 10. — Sándor József: Báró O. B. élete és működése. Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből. Sepsiszentgyörgy 1929. — Nyírő József: O. B. Keleti Újság 1932. máj. 26–27.; uő: O. B. szülőfalujában. Keleti Újság 1933. szept. 15. — O. B. síremléke. Pásztortűz 1932. 192. — Tavaszy Sándor: O. B. Erdélyi Helikon 1940. 357–371; uő: O. B. Pásztortűz 1940. 242–243. — Bányai János: A geográfus O. B. Földrajzi Közlemények 1940. 8–17. — Kelemen Lajos: O. B. levele. A Székelyföld leírása ügyében. Erdélyi Múzeum 1943. 320–323. — Beke György: O. B. faluképe. Falvak Dolgozó Népe 1968. dec. 25.; uő: O. B. változatlan időszerűsége. Brassói Lapok 1979. febr. 10. — Erdélyi Lajos: O. B. székelyföldi fényképei. Korunk 1969/4. — B. Nagy Margit: Orbán Balázs képei. A Hét 1971/24. — Farkas Sándor: Székelyföld képekben. Utunk 1971/21. — Szilágyi Domokos: Orbán Balázs képei. Könyvtári Szemle 1971/3. — Kónya Ádám: A geográfus O. B. A Hét 1974/41; uő: O. B. népszerűsége. Ifjúmunkás 1980/5. — Egyed Ákos: Keressük O. B. titkait. A Hét 1979/15. — A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1979). II. 363. — Kónya Ádám: O. B. korszerűsége. Ifjúmunkás 1980. febr. 3. — Imreh István: O. B. példázata. Utunk 1980/5. — Ferenczi Géza–Ferenczi István: Járatlan ösvényeken, úttörő szenvedéllyel. O. B. régészeti kutatásai. A Hét 1980/6. — Márkos Jenő dr.: A “Székelyföld leírása” füstbe ment második kiadásáról. Magyar Nemzet 1980. júl. 23. — Dávid László: A szülőföldkutatás elévülhetetlen példája. A Hét 1980. aug. 8. — Sütő András: O. B. képei. — O. B. kapui. Közölve: Évek — hazajáró lelkek. 1981. — Péterffy Gyula: O. B. alapítványa. Keresztény Magvető 1984/4. — O. B. örökösei. Szerk. Majla Sándor. Húsz író tanulmánya, esszéje, naplójegyzete. Székelyudvarhely 1995; O. B. korok tükrében (szerk. Róth András Lajos. Székelyudvarhely 1998).
(B. Gy.)
Orbán Balázs Közművelődési Egyesület — Székelyudvarhelyen alakult 1990-ben a város és környéke közművelődési életének fellendítése, a honismereti hagyományok ápolása, közművelődési rendezvények szervezése célkitűzésével. Alapító elnöke Katona Ádám, 1990. okt. 25-i közgyűlésén megválasztott tisztikara: alelnökök Lőrincz György és Toró Árpád, titkára Sinka Ignác. Tiszteletbeli elnökké Sütő Andrást választották.
Az Egyesület 1991-ben alapítványt is hozott létre abból a célból, hogy Székelyudvarhely főterén névadójának közösségi összefogással szobrot állítsanak. A szobrot — Hunyadi László alkotását — 1995. febr. 4-én ünnepélyesen felavatták.
Az ~ 1991-ben Orbán Balázs Művelődési Hetet szervezett Székelyudvarhelyen (ápr. 14–21.), meghívására az év folyamán előadást tartott Beder Tibor, Czine Mihály, Egyed Ákos, Kallós Zoltán, Szőcs Géza, dr. Tőkés István; vitaestet szervezett a táncházmozgalom jövőjéről, a *Limes Kör és a *Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport tagjainak részvételével a nemzetiségi azonosságtudatról. További munkaprogramjában az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel közösen szervezett Széchenyi-emlékünnepély és barokk hangverseny szerepelt, kiállítás Nagy Imre grafikáiból, Molnár Edit fotóiból, Márton Árpád festményeiből. Létrehozott egy videostúdiót, amely mintegy húsz filmet készített; könyvtárat, amely 1991 végén közel ezer könyvvel rendelkezett; két könyvtárosképző kurzusán 106 hallgató vett részt.
További tevékenységéről adatokat nem szolgáltatott.
A székelyudvarhelyi O. B. K. E. működési szabályzattervezete. Erdélyi Híradó (Kv.) 1990. máj. 25. — Katona Ádám: O. B. K. E. Erdélyi Figyelő 1990/7.
(D. Gy.)
Orbán Béla (Kolozsvár, 1929. dec. 7.) — matematikai szakíró. Szülővárosában a róm. kat. gimnáziumban érettségizett (1948), a Bolyai Tudományegyetem Matematika-Fizika Karán szerzett tanári oklevelet (1952). A Bolyai, majd Babeş–Bolyai Egyetemen tanított (1951–89) nyugalomba vonulásáig. Tudományos cikkei hazai és külföldi szakfolyóiratokban, valamint a Korunk s A Hét hasábjain jelentek meg.
Főbb kutatási területei: a geometria algebrai alapjai, projektív geometria, nomográfia. Doktori disszertációjában a geometria algebrai alapjaival foglalkozott. Számos mértankönyv fordítója. Főiskolai felvételi vizsgák geometriai feladataiból szerkesztett gyűjteménye egyetemi jegyzetként több kiadást ért meg. A Matematikai kislexikon (1983) társszerzője. Írásai közül kiemelkedik értekezése a magyar matematikai szaknyelv időszerű kérdéseiről a Matematikai Lapok 1993/6-os számában.
Magyar nyelvű munkája: A geometria mai szemmel (Radó Ferenccel, Kv. 1981).
Kárteszi Ferenc: A geometria mai szemmel. Az ELTE szakmódszertani közleményei. Matematika. Bp. 1981. — R. S. J.: R. F. — O. B.: A geometria mai szemmel. Korunk 1982/6.
(K. Z.)
Orbán Ferenc (Kolozsvár, 1938. jan. 1.) — újságíró. Szülővárosában elvégezte a Villamosipari Középiskolát (1954), majd a bukaresti Ştefan Gheorghiu Főiskolán az újságíró szakot (1979). Újságírói pályája a kolozsvári Igazságnál bontakozott ki (1960–89), 1990-ben a kolozsvári új “független napilap”, a Szabadság belső munkatársa, főszerkesztőhelyettese (1992–95).
Önálló kötetei: A kockázat napjai (riport, Kv. 1970); Pillanatok (kispublicisztika, Erdélyi Kiskönyvtár, Kv. 1995).
Gálfalvi György: A kockázat napjai. Igaz Szó 1971/5. — Kiss János: A kockázat napjai. Utunk 1971/15.
(S. Zs.)
Orbán Gyöngyi (Zsibó, 1955. jan. 17.) — irodalomtudományi szakíró, tankönyvíró. Veress Károly felesége. Kolozsváron érettségizett, az akkor 3. sz. (ma Apáczai Csere János) Elméleti Líceumban; a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar–francia szakos tanári oklevelet (1978), majd ugyanott irodalomtudományi doktorátust (1998). Tanári pályáját a szentegyházi (Vlahica) líceumban kezdte; 1980–84 között Sepsiszentgyörgyön általános iskolai tanár, 1984–88 között a Történelem–Filológia Líceumban, 1988–93 között a Székely Mikó Kollégiumban tanít; 1993-tól előadótanár, a Babeş–Bolyai Egyetem magyar irodalomtudományi tanszékének tagja.
Első tanulmányát 1982-ben a Korunk közölte Az érték fogalma az általános iskolai irodalomtanításban. Ez és későbbi tanulmányai az Igaz Szóban (A művészi visszatükrözés. 1988/10, A művészet jelszerűsége. 1989/1, A művészi többletjelentés forrásai. 1989/3, Értékek világa. 1989/7–8–9. stb.) már jelzik az irodalmi mű újfajta megközelítésének azokat a dimenzióit, amelyekre részben az irodalomoktatás eddigi gyakorlatát gyökereiben megújító tankönyvei és szöveggyűjteményei, részben doktori értekezése és az azt közvetlenül megelőző nagyobb tanulmányai (A pedagógia hermeneutikai bírálata. Korunk 1990/9, A hermeneutikai szempontú műelemzés. NyIrK 1992/1, Az irodalomtanítás hermeneutikai horizontja. Korunk 1992/8, Az irodalmi műalkotás létmódjának hermeneutikai felfogásához. NyIrK 1994/2,Íás és olvasás. Nouvelles tendences en littérature comparée. II. Szeged–Amiens 1996, A “Megértő irodalomolvasás” tankönyv tolmács-szerepben. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1997. jún. stb.) alapozódnak.
Tulit Ilonával elkészítette a magyar irodalomtanítás új tantervének koncepcióját (A Hét 1993/18–22), Berszán Istvánnal és Gábor Csillával egy javaslatot az egyetemi felvételi rendszer módosítására (A Hét 1994/19–20), mindkettővel élénk szakmai vitát váltva ki. Szervezője a modern irodalomértés és -értelmezés kérdéseiről megrendezett Hermész-Táboroknak és egyéb, e témákkal foglalkozó szakmai értekezleteknek (1994-től); tudományos munkatársa a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Philobiblon c. angol nyelvű folyóiratának, amelyben szakközleményei is jelennek meg. Írásait közölte még a Helikon, az Erdélyi Múzeum és a NYIT-Lapok is.
Önálló kötetei: Megértő irodalomoktatás (Kv. 1998),Íéret kertje. A dialógus poétikája felé (Kv. 1999), Háttérelemzések. Esszék a korszerű irodalomoktatás köréből (Kv. 2000).
Szerkesztője a Megértő irodalomolvasás c. tankönyveknek és szöveggyűjteményeknek (I. Bp. 1997), alternatív tankönyveknek a IX–XI. osztályok számára (Sepsiszentgyörgy 1997–2000), az Esztétikai olvasókönyv a szép aktualitása kérdéséhez c. szöveggyűjteménynek (Kv. 1999).
(D. Gy.)
Orbán György (Marosvásárhely, 1947. júl. 12.) — zeneszerző. Középiskolát szülővárosában végzett (1967), a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatórium zeneszerzés szakán Sigismund Toduţă tanítványa (1968–73). Ekkor szerzi Szólószonáta c. művét hegedűre (bemutató 1972-ben), melyben a verbunkos ritmus és a klasszikus hagyományok (Bach, Bartók) egyéni szintézisét teremti meg. Zeneelmélet-tanár a kolozsvári Zenelíceumban (1973–79), közben óraadó a Zenekonzervatóriumban. E korszak főművei: Öt kánon József Attila verseire (szoprán szóló kamaraegyüttessel, 1977); Virágénekek (női kar, 1978). 1979-ben Budapestre költözött, ahol az új magyar zenealkotás mesterei között tartják számon; a Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanára.
Jelentős Bartók-tanulmányát (A Hegedűverseny és a dodekafónia) a Bartók-dolgozatok (1974) c. kötet közli.
László Ferenc: Anyanyelvűség és zeneszerzés. Interjú O. Gy.-gyel. Korunk 1972/5.
(L. F.)
Orbán Irma (Szováta, 1933. márc. 9.) — képzőművész. Kolozsvárt művészeti középiskolát végzett (1952), a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett oklevelet (1958). Marosvásárhelyen a Székely Népi Együttes, később Maros Népi Együttes díszlet- és kosztümtervezője (1958–75), majd a Tricotex kisipari szövetkezet keretében modelltervező (1976–79). Munkáival kiállításokon Bukarestben, Marosvásárhelyen, Kolozsvárt és Székelyudvarhelyen szerepelt (1956–84). Munkásságát az EMKE 1992-ben Vámszer Géza-díjjal ismerte el.
Munkáinak reprodukciói Marosvásárhelyen a Vörös Zászló, Vatra, Steaua, Igaz Szó, Kolozsvárt az Utunk, Bukarestben az Előre, A Hét, Művelődés, Ifjúmunkás, Csíkszeredában a Hargita hasábjain jelentek meg. Férfi- és női viseletterveit és leírásait a marosvásárhelyi Népi Alkotások Háza koreográfiai kiadványai, így Domokos István Felcsíki táncok (1964), Horváth Margit Jobbágytelki táncok (1965) és Lőrincz Lajos Tánccsokor (1970) c. táncjáték-kötetei közölték.
(K. P.)
Orbán István (Kolozsvár, 1933. szept. 23. — 1988. nov. 26. Kolozsvár) — műszaki tan-könyvíró. Középiskolát szülővárosa Magyar Tannyelvű Matematika-Fizika Líceumában végezte (1952), gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műegyetemen szerzett (1957). Munkahelye az aranyosgyéresi Sodronyipari Művek (1957–59), majd a kolozsvári Tehnofrig Gépgyár (1960–88).
Lefordította román nyelvből A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei c. munka II. kötetét (1980). Munkatársai voltak: Csiszér Árpád, Jenei Dezső, Kovács István, Móritz Miklós. A tankönyv a gépipari, bányászati, kőolajipari és geológiai, ill. matematika–fizika, filológia–történelem és történelem–földrajz szakprofilú líceumok IX. és X. osztályos magyar tanulói számára készült.
(J. D.)
Orbán János (Székelyudvarhely, 1879. dec. 26. — 1959. márc. 20. Székelyudvarhely) — közíró, helytörténész. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, s a gyulafehérvári Róm. Kat. Főgimnáziumban fejezte be. A teológia elvégeztével pappá szentelték (1900). Káplán Torján és Piskin, plébános Vágáson, majd Székelykeresztúron főesperes. Fél századon át tevékenykedett a népnevelés, közoktatás és közélet terén nyugalomba vonulásáig, bátran hirdetve a népek közti bizalom szükségét. Írásait, vitacikkeit a Pásztortűz, Székely Közélet, Hírnök, Erdélyi Tudósító közölte. Benedek Elek Cimborájának lelkes támogatója volt. Összegyűjtötte azokat a Petőfi-emlékeket, legendákat, melyeket a szájhagyomány Székelykeresztúron megőrzött. Egy regényt is írt, amelyben a Csíki Magánjavak kezelésével kapcsolatos visszaéléseket leplezte le.
Munkái: A lélek útján (Nyolc konferencia. Székelykeresztúr 1923); Zúg a havas (regény, Déva 1937); Székelykeresztúr története (Kv. 1943).
(F. M.)
Orbán János (Kolozsvár, 1950. jan. 15.) — műszaki író. Középiskoláit szülővárosában, az Ady—Şincai Líceumban végezte (1967), ugyanitt a Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet (1975). Első munkahelye az aradi Vagongyár (1975–80), pályáját ezt követően a kolozsvári Élelmiszeripari Kutató és Géptervező Intézetben folytatja. Nagy Ákos, Péter Lóránt és Szakács József társszerzőkkel együtt románból lefordította A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei (1980) c. tankönyv I. kötetét a gépipari, bányászati, kőolajipari és geológiai, ill. a matematika–fizika, filológia–történelem és történelem–földrajz szakprofilú líceumok IX. és X. osztály számára.
(J. D.)
Orbán János Dénes (Brassó, 1973. júl. 4.) — költő, prózaíró, szerkesztő. Szülővárosában, az Áprily Lajos Elméleti Líceumban érettségizett (1991), a Babeş–Bolyai Egyetem bölcsészkarán végzett magyar–angol szakon (1996). Az Echinox szerkesztőségének tagja (1993–94), majd az Előretolt Helyőrség főszerkesztője, 1994-től a Bretter György Irodalmi Kör elnöke, 1995–97 között az Erdélyi Híradó Kiadó szerkesztője, a 120 dB címmel indított, de mindössze egy próbaszámot megért “független diákmagazin” rovatvezetője.
Első írását az Echinox közölte (1992). A Látó, Korunk, Helikon és a Fagyöngy c. antológia hasábjain versei, esszéi, paródiái, vitacikkei jelentek meg, köztük a Karinthy Frigyes paródiáinak szentelt Paródiakanonizáció (Helikon 1997/8). Fellépését Cs. Gyímesi Éva első verseskötetének fülszövegében így jellemzi: “... profánul szókimondó verseiben görbetükröt tart a megszentelt hagyomány elé...” Szőcs István is úgy véli: ez a költészet “... tiltakozás kiürült szólamok, az álkegyes semmitmondás, a steril nagyképűség és tilalomgyártó ideológiai bürokrácia ellen”. Berszán István viszont — miközben ő is elismeri: a költő “... hallatlan eredetisége folytán visszatalált az írott hagyomány előtti, élőszóbeli műfajokhoz” — arra is figyelmeztet, hogy “... szándékolt vagy beteges hajlamú magamutogatása nyilvánvalóan ál-őszinteség és ál-intimitás. Magatartásformaként pedig maga az álság, amelyhez a lírának semmi köze nincs.”
1996-ban, első kötetével elnyerte a RomániaiÍók Szövetsége debüt-díját, majd Budapesten neki ítélték a Sziveri János-díjat is; 2002-ben József Attila-díjjal tüntették ki.
Kötetei: Hümériáda (Versek. Kv. 1995); A találkozás elkerülhetetlen (Versek. Kv. 1996); Hivatalnoklíra (Versek. Kv. 1999); Bizalmas jelentés egy életműről. (Méhes György-monográfia. A bibliográfiát összeállította Kuszálik Péter. Kv. 2001); Anna egy pesti bárban (Bp. 2002).
Álneve: Troppauer Hümér.
Csehy Zoltán: A szegény kis panasz gyermekei. Irodalmi Szemle (Pozsony) 1995/9. — Berszán István: Hümért le...ák, vagy “Sire”-t kutyaharapással. Látó 1996/1. — László Noémi: Szentek, Hümérek, Jánosok. Látó 1996/1. — Sántha Attila: A mesebéli irodalomkritika tündöklése Erdélyben. Helikon 1996/7. — Szőcs István: Lehet-e a líra alanya a kritika állítmánya? (Antihümériádákról). Helikon, 1996/8. — Balázs Imre József: A találkozás leteríthetetlen. Látó 1997/2. — Demény Péter: A találkozás elkerülhetetlen. Helikon 1997/5.
(B. E.)
Orbán Lajos (Tordátfalva, 1924. szept. 18.) — újságíró, műfordító. Középiskolát Sepsiszentgyörgyön és Székelykeresztúron végzett (1940), a Bolyai Tudományegyetemen magyar–francia szakos diplomát szerzett (1945). Újságírói pályáját a Világosságnál kezdte (1947–52), majd az Előre (1952–65) és az Igazság (1965–84) szerkesztője. Riportjai közül kiemelkednek a Zsejkről szóló beszámolói. Magyarra fordította Eusebiu Camilar és Francisc Munteanu regényeit (A mag kicsírázik. 1952; A Maros menti város. 1956).
Egyetlen regénye a Kitérő (1959), amelyről Szőcs István megállapítja: “... élményszerű valóságismeretből fakad a könyv cselekménye”, kár, hogy “életanyagát minden igyekezete ellenére sem tudta helyes eszmei összefüggésekben értelmezni”.
Betűjegyei: -ban; O. L., O. n.
Baróti Pál: Valóban kitérő. Utunk 1960/14. — Szőcs István: Eszmei kitérők — művészi kerülők. Igaz Szó 1960/3. — Kántor Lajos: A kitérő kitérőjének kitérője... Korunk 1960/6.
(S. Zs.)
Orbán László (Brassó, 1914. febr. 26.) — irodalomtörténész. A középiskolát szülővárosában, a Római Katolikus Főgimnáziumban végezte (1930), az I. Ferdinánd Egyetemen magyar–világtörténelem–archeológia szakos tanári oklevelet szerzett (1938). Pályáját a gyergyószentmiklósi állami gimnáziumban kezdte (1938–39), tanított Gyulafehérváron (1939–40), majd Székelyudvarhelyen, a Róm. Kat. Főgimnáziumban (1940–49), ugyanitt a műszaki középiskola (1949–52), majd a tanítóképző tanára nyugdíjazásáig (1974). 1996-ban Magyarországra költözött.
Kutatási területe: színháztörténet, folklór. A brassói Honterus-gimnázium színlapgyűjteménye és a korabeli brassói sajtó alapján megírta A brassói magyar színészet története c. tanulmányát, amelynek 1848/49-ig terjedő első részét a Kristóf-emlékkönyv, második részét 1996-ban az Erdélyi Múzeum közölte, függelékben a Brassóban megfordult magyar együttesek műsorrendjével. 1940–44 között iskolája Baróti Szabó Dávid Önképzőkörének vezetője. A diákjaiból szervezett műkedvelő együttes bemutatta a Lövétei székely betlehemest (1943) és az Iglói diákokat (1946). A Székelyföld, Moldva, Hétfalu területéről tanítványaival mintegy ötezer népköltészeti alkotást gyűjtött, köztük hét eredeti népballadát (Csáki Mariska; Molnár Anna; Endre bíró lánya; Nem vagyunk mi betyárok; Firtos Rózsi; Farkas Julcsa; Gyilkosság a Rikában). A gyűjtött anyagból válogatást közölt a helybeli Diákszó és a Hargita (1970); a balladák bekerültek a Jávorfa-muzsika (1965) c., Faragó József gondozta gyűjteményes kiadásba, s jó részük a kolozsvári folklórintézet letéteit gazdagítja.
Magyar irodalomtörténet. Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Kv. 1939. 191–220. — Faragó József: Jávorfa-muzsika. Népballadák, 1965. — Töretlen hagyomány [A székelyudvarhelyi Tanítóképző tanulmányi körének népköltési gyűjtőmunkájáról]. Hargita 1970. nov. 8. — Kányádi Sándor: Találkozások [Egykori tanáráról]. Alföld 1977/12.— Pillanatképek a képzőről, különös tekintettel a diákok önképzőköri tevékenységére. Képződmény [diáklap] 1995/5.
(S. Zs.)
Orbán László (Kolozsvár, 1930. ápr. 17.) — természettudományi szakíró. Középiskoláit szülővárosában a Piarista Gimnáziumban végezte (1949), a Bolyai Tudományegyetemen nyert tanári képesítést (1953). Kezdetben a Mezőgazdasági Főiskolán (1954–70), majd nyugalomba vonulásáig különböző középiskolákban tanított. Geofizikai tárgyú szakközleményei magyar és román nyelven (Pap Gézával és részben másokkal közösen) az Anuarul Institutului Agronomic (Kv. 1958, 1969, 1970), a Studii de Statistică (1964) c. kötetekben, az Időjárás c. folyóiratban (Bp. 1964) és a Buletin USACN-ban jelentek meg (1993). Közölt az Igazság, Előre napilapok hasábjain. Társszerzője a Mezőgazdasági meteorológia (1960) c. szakmunkának.
Önálló tudománynépszerűsítő munkái: Életterünk a légkör (1982); A hullámok világa (1985).
(K. Z.)
Orgonás András (Wyendotte–Detroit, USA. 1909. aug. 30. — 1987. ápr. 11. Temesvár) — szobrász. A század elején Amerikába kivándorolt földművesek gyermeke. Visszatérve ősei hazájába Temesvárt Gallas Nándor művészeti szabadiskolájának növendéke (1928–34), később Budapesten Huszár Imre szobrászati szabadkurzusát végezte el (1942–46), majd Iaşi-ban C. Medrea a tanítómestere, végül Bukarestben a Képzőművészeti Főiskolán szerez diplomát (1952). Első kiállítására Temesvárt került sor, ezt 40 más kiállítás követi, köztük a Német Demokratikus Köztársaságban és a Szovjetunióban. Négy éven át a Temesvári Művészek Egyesületének elnöke.
Megmintázta Hunyadi László, Puskin, Dózsa György, Franz Liebhard, Gagarin, Beethoven, Ady Endre, Nikolaus Lenau szobrát.
G. Oprescu: La sculpture roumaine. 1957. — Dicţionarul artiştilor români contemporani. 1976.
(S. Zs.)
Orich Viktor (Temesvár, 1888. márc. 10. — 1957. máj. 1. Temesvár) — újságíró, szerkesztő, közíró. A reálgimnázium elvégzése után gyakornok a Katona Imre szerkesztésében megjelenő Független Újságnál. Rövid ideig a Temesvári Hírlap munkatársa, majd közel két évtizedig a Lovas Antal szerkesztette Temesvarer Zeitungnál dolgozik. Közben különböző lapokat adott ki magyar és német nyelven: a Thália c. színházi lapot (1915–19), Sajó Sándor karikaturistával közösen a Panoptikum és Revü c. vicclapokat (1922–24). A 20-as évek elején Vasárnapi Reggeli Újság címmel politikai hetilapot is indított. Elnöke volt a temesvári írók és művészek 1928-ban alakult Fészek Klubjának. 1935–40 között felelős szerkesztőként jegyzi a Temesvári Futár c. heti riportlapot, amely 1937-től Banat-i Futár címmel jelent meg.
Összeállította és kiadta Temes megye lak- és címjegyzékét (1939), ugyanekkor önálló könyvvel is jelentkezett, melyben az I. világháború okait vizsgálta, dokumentumokkal mutatva rá a 30-as évek végén kibontakozó válság eredőire.
Munkája: Quo vadis Europa? (Tv. 1939).
(Sz. J.)
Orient Express — Bukarestben 1992 novemberében indított “polgári hetilap”. Főszerkesztője Román Győző; a szerkesztőségben ott találjuk Béres Katalint, Kallós Pétert, Kállai Lászlót. Felelős kiadója 1994–96-ban Szőcs Géza, illetve az Erdélyi Híradó Kft. Munkatársainak egy részét az 1992 júniusában megszűnt *Változó Valóságtól vette át. Rendszertelenül, zavaros lapszámozással, többnyire valamilyen időszerű politikai alkalomhoz kötötten jelent meg 1996-ig.
(D. Gy.)
Orient Gyula (Nagybocskó, 1869. okt. 21. — 1940. okt. 9. Kolozsvár) — gyógyszerészeti, orvosi és tudománytörténeti szakíró. Középiskolai tanulmányait a máramarosszigeti piarista gimnáziumban kezdte, majd tanulmányait megszakítva gyógyszerészgyakornok. Érettségi vizsgát magánúton tesz a premontrei rend rozsnyói főgimnáziumában. Budapesten 1891-ben szerzett gyógyszerész oklevelet. Egy évig a Pázmány Péter Tudományegyetem kémiai intézetében dolgozik, ezután a Gömör megyei Csetneken gyógyszerész. 1898-tól Kolozsvárt a Ferenc József Tudományegyetemen a kémiai intézetben gyakornok, majd tanársegéd, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam vezető tanára; 1900-ban gyógyszerészdoktorrá avatják. 1906-ban orvosi diplomát szerez és A gyógyszerészi kémia fogalma és feladata c. munkájával (1918) egyetemi magántanárrá habilitálják. Az államfordulat után Kolozsvárt marad, és megszervezi az I. Ferdinánd Egyetemen a gyógyszerészképzést. 1921-ben az Orvosi Kar biológiai és toxikológiai analízis tanszékére nevezik ki. Mivel 1934-ben megszűnik Kolozsvárt a gyógyszerészképzés, nyugalomba vonul, s tudománytörténettel foglalkozik.
Kolozsvári évei alatt jelentek meg Gyógyszerészi műtan (1902, 1907), Az orvosi receptek kellékei és elbírálása (1914), Rövid bevezető a kísérleti chemia alapvonalaiba (1918), Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története (1926) c. munkái. Füzetek, illetőleg különlenyomatok formájában is közreadta még Kolozsvárt Az Erdélyi Nemzeti Múzeum keretében felállított gyógyszerészeti múzeum (1918), Az erdélyi alchimisták, Bethlen Gábor fejedelem alchimiája (1927), Erdély gyógyszerész polgármesterei, szenátorai, országgyűlési képviselői és természetbúvárai (1933), A szerzetes és orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben (1933) c. írásait.
Közleményeit az Erdélyi Orvosi Lap, Orvosi Szemle, Clinica et Laboratorium, Gyógyszerészi Közlöny, Gyógyszerészi Hetilap, Gyógyszerészi Értesítő, Pharmacia, Clujul Medical, Magyar Chémiai Folyóirat, Orvosi és Természettudományi Értesítő, Erdélyi Múzeum, valamint számos külföldi szaklap hozta nyilvánosságra. Fogorvosi tevékenységéhez kapcsolódik, hogy 1923-ban háromnyelvű folyóiratot szerkesztett Revista Stomatologică — Stomatológiai Szemle címmel. 1925-ben az ő kezdeményezésére jelenik meg az Arhiva Farmaciei — Gyógyszerészi Archivum két füzete, ezekben javasolja egy tudományos szakosztály létrehozását az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Egyesülete keretében. Egy ideig (1922–24) főszerkesztőként jegyzi az Egyesület Pharmacia — Gyógyszerész Újság c. közlönyét.
Maradandó tette a kolozsvári Gyógyszerésztörténeti Múzeum létrehozása volt. A már Csetneken megkezdett gyűjtést folytatva Kolozsvárt feleségével, Keresztessy Sára gyógyszerésznővel közel 2000 tárgyat, iratot, könyvet, ereklyét sikerült összegyűjteniük, melyeket 1902-ben az Erdélyi Nemzeti Múzeumnál helyeztek el. Ez képezte alapját az 1954-ben, Izsák Sámuel által kialakított kolozsvári patikamúzeumnak. Érdeklődött a műszaki eszközök története iránt is: foglalkozott az órák történetével. Óragyűjteményével részt vett egy kolozsvári órakiállításon, előadást tartott az órák történetéről, emléket állítva az órakészítés erdélyi mecénásainak is, Bethlen Gábor és Apafi Mihály fejedelmeknek.
Tagja volt az EME Orvostudományi Szakosztálya választmányának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának, a Romániai Gyógyszerészek Általános Egyesülete és a Romániai Fogorvosok Országos Szövetsége vezetőségének, valamint a Francia és a Német Gyógyszerésztörténeti Társaságoknak is. Kitüntették a Crucea Meritul Sanitar I. osztályú érdemkeresztjével, a Magyar Vöröskereszt hadiékítménnyel díszített jelvényével s a Porosz Vöröskereszt Érmével.
Nagy Samu: Dr. Orient Gyula... életrajzi adatai és munkásságának ismertetése. Kv. 1925. — Mózes Károly: Prof. Dr. O. Gy. 50 éves gyógyszerészi és 40 éves orvosi jubileuma. Pharmacia 1936/7–8. — Orient Gyula emlékezete. Ellenzék 1940. okt. 19. — Izsák Sámuel: O. Gy. (1869–1940) — a gyógyszerésztörténész. Orvosi Szemle 1970/3–4. — Péter H. Mária–Orient Tibor: Megemlékezés O. Gy. neves erdélyi orvosról, gyógyszerészről születésének 125. évfordulója alkalmából. Orvostudományi Értesítő LXVII. Kv. 1995.
(P. H. M. — R. G.)
Ormos Ede (Hódmezővásárhely, 1873. jún. 11. — Németország, 1944) — újságíró, történész, szociográfus, költő. Jogi tanulmányait Budapesten végzi, majd 1899-ben Makón nyit ügyvédi irodát. Itt szerkeszti a Makó és Vidéke c. lapot, amelybe főként szociálpolitikai cikkeket ír. 1904-ben a budapesti Népszava szerkesztőségébe lép, s a lap parlamenti rovatát vezeti. A Tanácsköztársaság idején röpiratokat jelentet meg, ezért menekülnie kell a fehérterror elől. Bécsi emigrációja során jelenik meg a Mi okozta Magyarország szétbomlását? (Bécs 1921) c. történelmi tanulmánya. 1921-ben Erdélybe költözik, a kolozsvári Keleti Újság olvasószerkesztője, cikkírója, fordítója 1923-ig. A lap több novelláját és versét közli ebben az időszakban. Az 1919-ben megjelent kötete, A tanyától a városig (Bp. 1919) kilenc novellát tartalmaz. Walter Gyula így ír róla: “Nem sokhúrú, sokváltozatú, de a saját húrjait mélyen és tisztán megrezgető, azt erősen birtokoló művész ő, aki néhány vonással, pár mondattal, a dolgok és helyzetek kellő közepébe lépéssel kölcsönöz életet, mozgalmasságot, színt embereinek és szituációinak. Így láttat meg aztán mégis határozottabban osztálykülönbségeket, sors-differenciákat.” Ezért nevezi őt szociális tendenciájú írónak. 
1925–27 között szerkeszti a kolozsvári Funcţionarul Forestier–Fatisztviselő (később Faipari Szemle) c. három-, majd kétnyelvű lapot és annak kiadványát, a Romániai Faalmanachot (1925). 1927-ben Budapestre költözik, szociográfiai tanulmányokat ír, Ady Endre életrajzával és ismeretlen Ady-dokumentumokkal foglalkozik, melyek a költő és felesége közös életének mozzanatait tárják fel. 1944-ben a németek elhurcolták és ismeretlen helyen megölték.
Egyéb művei: A szocializmusról, különös tekintettel a hódmezővásárhelyi munkáskérdésre (Hódmezővásárhely 1896); A földosztás. 1919. évi 18. néptörvény a földművelő nép földhözjuttatásáról (Bp. 1919); A hódmezővásárhelyi munkás zendülés 1894. ápr. 22. (Bp. 1919).
Walter Gyula: O. E. A tanyától a városig. Pásztortűz 1927/12. — Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom. 1983. 94, 98, 112.
(Gy. Zs.)
Ormos Iván (Borosjenő, 1902. nov. 29. — 1958. márc. 10. Budapest) — költő, író, újságíró. Középiskolai tanulmányait az aradi reálgimnáziumban, a pozsonyi kadétiskolában, majd a székelyudvarhelyi róm. kat. gimnáziumban végezte. Két évig a budapesti közgazdasági egyetem hallgatója, onnan kimaradva a Világ szerkesztőségében kezdte el újságírói pályáját. Lírájával a Nyugatban jelentkezett (1924), szülőföldjére visszatérve a Napkelet és a Genius közli verseit. Előbb Aradon telepedett le, ahol Ökrökkel és csillagokkal c. verseskötetét az Új Genius adja ki. 1926-tól több mint egy évtizeden át a Temesvári Hírlap belső munkatársa; újabb verseskönyvvel (Esti társ) és egy regénnyel tűnik fel (1929). Az Erdélyi Helikon fiatal magyar írókat bemutató ankétján arról szól, hogy az irodalom feladata hangot adni az új gondolatokat, irányokat, formákat és követelményeket termelő világnak (1930). A következő évek során a folyóirat költői között szerepel, s Állj! Ki vagy? c. regényét az ESZC jelenteti meg. A Temesvári Hírlap megszűntével (1939) Budapestre költözött, ahol a Dutka Ákos szerkesztette Friss Újság belső munkatársa lett.
Expresszionista költeményeiben elkívánkozik a “bús, morajló város” füstös-véres világából (Vadmadarak), nosztalgikusan vágyódik a természeti táj (Csavargás hun hegyek között), a falu, a népi élet (Gomolygó szép székely esték) után, de megjelenik költészetében a világválság emberi megpróbáltatása is (Munkanélküli tavasza), fél a “sarló és horogkereszt” új világháborújától (Kenyérmező; Nem kell a munka), s a magyar irodalom nagy halottai közt siratja el József Attilát, Balázs Ferencet és Dsida Jenőt (Panteon). Költészetét így jellemzi Dsida Jenő: “~ nem elégszik meg annyival, amennyit tudnunk és tapasztalnunk adatott, ő nem áll meg az ignoramus et ignorabimus lemondó sóhajánál [...] Tapogat, csodálkozik. És érdekes, újszerű dolgokról beszél. Versei tartalmának legnagyobb része elillan az értelem elől, kezünkből kifolyik, szemünk előtt köddé hígul. Csak hangulata van és illata. És mégis — ez a legkülönösebb —, mégis meditatív gondolati költészet az ~-é. Ízig-vérig intellektuális ember nyilatkozik meg lírájában.”
Prózája is lírai hangvételű; tematikáját Temesvárt szerzett újságírói tapasztalataiból meríti. A Lola c. riportregényében a gazdasági válság szociális megrázkódtatásai közt nyomorba zuhanó értelmiségi sorsa elevenedik meg. Az Állj! Ki vagy? c. regény főhőse, Gálfy Miklós elbocsátott tisztviselő, kihull az úri világból, de mire a munkásmozgalomig érne, lebukik, s menekülése közben éri a halálos golyó.
Gaál Gábor is felfigyelt a letargiába merült költőre, aki “alaposan lírikus, őszinte szívvel és szájjal, exhibicionizmussal és pátosszal, melyet ép, teli tüdő harsog és suttog, számos romantikus velleitással, sok színnel és hévvel...” — de hiába biztatja közügyi állásfoglalásra, a költő nem jutott túl magába merülő borúlátásán.
Kötetei: Ölelés dúlt földön (versek, Arad 1924); Ökrökkel és csillagokkal (versek, Arad 1926); Esti társ (versek, Tv. 1928); Lola (riportregény, Tv. 1929); Állj! Ki vagy? (regény, Kv. 1937).
-y: Ölelés dúlt földön. O. I. versei. Ellenzék 1924. dec. 7. — Keleti Sándor: A transsylván költő. Erdélyi Élet 1925/43. — Dsida Jenő: Ormos Iván: Esti társ. Pásztortűz 1928/25–26. — Szentimrei Jenő: Esti társ. Erdélyi Helikon 1928/8. — Gaál Gábor: Egy megmentendő fiatalember. Korunk 1929/1. Újraközölve Válogatott írások I. 1964. 281–82. — Kovács-Katona Jenő: Állj! Ki vagy? Korunk 1937/12. — Molter Károly: Állj, ki vagy! O. I. regénye. Erdélyi Helikon 1938/5. — Szabó István: Állj! Ki vagy? O. I. regénye. Pásztortűz 1938/1. — (K. K.) [Kulcsár Sándor]: O. I.: Állj! Ki vagy? Vasárnap 1939/3.
(B. E.)
Ormós Zsigmond emlékezete — Az Arad megyei Pécskán 1813-ban született és a sokféle nyelvet beszélő Bánságban felnőtt Ormós Zsigmond mind művészettörténeti érdeklődése és közéleti publicisztikája, mind művelődés- és tudományszervező fáradozásai révén vált elismert személyiséggé. A 48-as forradalmat megelőző években Szabadelmű levelek vagy democrat labdacsok aristocrat görcs ellen c. korunkig kéziratban maradt politikai röpiratának tanúsága szerint a reformifjúság legjavához tartozott, de azok közül is kitűnt az együtt élő népek iránti toleranciájával: 1841-ben regényt jelentetett meg a zsidók emancipációjának érdekében (Véres bosszú), közel két évtizeddel később pedig “regényes korrajz”-ban elevenítette fel a Bánságnak a török uralom alatti és utáni idejét, s benne a népi együttélés históriai példázatát adta (A Banya sziklája — Piatra Babi. 1858). A kiegyezés után, 1871-ben Temes megye főispánjaként nemcsak programbeszédében, de egész közigazgatás-irányítói munkájában a megye különböző nyelveket beszélő lakosai közötti békesség fenntartását tekintette fő törekvésének.
Maradandó művekkel maga is gyarapította a magyar művészettörténeti szakirodalmat, de legalább olyan fontos volt — s sokkal távolabbi időkre kiható — fáradozása a Bánság korszerű magyar művelődési és tudományos intézményeinek létrehozásáért. Így az ő nevéhez fűződik a temesvári székhelyű Bánsági Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat létrehozása, gyűjteményeinek értékes műtárgyakkal és könyvekkel való gyarapítása. Végrendeletében jelentős pénzösszeget is hagyományozott a társulatnak. Eredményesen támogatta a temesvári színjátszást, a helyi képzőművészeti tevékenységet, a zenei életet és a sajtót is. Amikor 1894-ben meghalt, munkatársa és barátja, Patzner István mondott sírja fölött emlékbeszédet (Id. Ormós Zsigmond emlékezete. Temesvár 1895). Ez az önállóan is megjelent emlékbeszéd volt öröksége hazai számbavételének első bizonysága. Hatalmas levelezéséből 1915-ben az Erdélyi Múzeumban Gálos Rezső tette közzé Szentiváni Mihályhoz írott leveleit; Arany János hozzá írt három levelét (1862–65), Benkő Samu adta ki a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben (1965. 166–174); a hozzá írt Munkácsy Mihály-leveleket Vida György publikálta román fordításban és dolgozta fel (Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Seria Arta Plastică, 1972); George Cantacuzinónak, a későbbi román pénzügyminiszternek hozzá írott francia nyelvű leveleit Mikó Imre fordításában ugyancsak Benkő Samu hozta nyilvánosságra 1976-ban, amikor a temesvári Állami Levéltárban található Ormós-hagyatékból a Szabadelmű leveleket (Téka, 1976) is megjelentette.
Benkő Samu volt az, aki napjainkban elsőnek hozta vissza a köztudatba Ormós Zsigmond alakját a Szabadelmű levelek kiadásához írott bevezető tanulmányában (Ormós Zsigmond ifjúsága és irodalmi munkásságának kezdetei). E kiadás keltette fel újra az érdeklődést iránta s éltette különösen 1990 után, amikor Temesváron *Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság alakult, s halálának 100. éves évfordulóján kegyelettel idézték a példamutató előd emlékét.
O. Zs. Emlékkönyv. Temesvár 1883. — Patzner István: O. Zs. emlékezete. Temesvár 1895. — Vekerdi László: Szabadelmű levelek. Tiszatáj 1977/2. 81–85. — Benkő Samu: O. Zs. ifjúsága és irodalmi munkásságának kezdetei. In: A helyzettudat változásai. 1977. 198–230. — T. Erdélyi Ilona: O. Zs. szabadelmű levelei. Irodalomtörténeti Közlemények 1979/3. 347–348.
(D. Gy.)
Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság — irodalmi-művelődési társaság Temesváron. Elődjét, a *Kisenciklopédia szabadegyetemet 1968 őszén a temesvári magyar értelmiségiek egy csoportja hozta létre, Salló Ervin egyetemi tanár vezetésével. 1980 óta Matekovits György orvos áll a társaság élén.
Az alapítók olyan szellemi tömörülést kívántak életre hívni, amelynek legfontosabb célja — bár ezt az alakulás időszakában nem lehetett nyíltan megfogalmazni — a város magyarságának egybefogása, önazonosság- és összetartozástudatának ápolása, erősítése. Részben az adott lehetőségek, részben a temesvári magyarság keretében igen nagy súlyt képviselő műszaki és természettudományi értelmiség érdeklődése következtében sokáig tudományos ismeretterjesztés volt az elsődleges tevékenységi területe. Üléseit havonta, minden második szerdán, az egykori Magyar Házban vagy azÍók Házában tartotta. Az elnöki tisztet 12 évig betöltő Salló Ervin és munkatársai azonban jóval többre vállalkoztak a tudományos ismeretek puszta átadásánál: a magyar szó erejével és példát mutató értelmiségi jelenléttel hitet öntöttek a maroknyi temesvári magyar közösségbe. A Kisenciklopédia rendezvényein szereplő helyi vagy meghívott más városokbeli előadókat zsúfolt terem fogadta; a hallgatóság száma nemegyszer a százat is meghaladta.
Az 1980-as évek második felében a társaság az egyre mostohábbá váló körülmények ellenére is folytatta munkáját; a benne aktív szerepet vállaló temesvári diákság, amely *Látóhatár Kör néven önálló tömörülést is alkotott, még 1989 decemberében is igen színvonalas műsort mutatott be 150 néző előtt. Ebből a körből kerültek ki azok, akik a diktatúrával nyíltan szembeszálló Tőkés László védelmében az utcára vonultak, és néma jelenlétükkel tiltakoztak az önkényes kilakoltatás és a hatalmi brutalitás ellen.
Az ~ nevet 1990 elején vette fel a társaság, Temesvár egykori nagy közéleti személyiségének az emlékére.
A megváltozott körülmények között egyik legfontosabb célkitűzésének tekintette a helyi magyarság keresztény értékeinek megerősítését, ezerszáz éves kultúrkincsünk időtálló alkotásainak megismertetését, a megmaradás útjainak és lehetőségeinek fölmutatását a közösség tagjai előtt. Színvonalas rendezvényein számos bel- és külföldi neves előadó szólalt meg, s gyakori a helybeli vagy határon túli előadóművészek, színészek, zenészek szereplése is.
1996-ban, a honfoglalás 1100. évfordulójára emlékezve, történelmi szemináriumot szervezett az EMKÉ-vel és a Romániai Magyar Népfőiskolai Társasággal karöltve. Az itt elhangzott előadásokat — másokkal kiegészítve — Történelmünk a Duna-medencében címmel kötetbe gyűjtve jelentették meg (Kv. 1998).
A ~ rendezvényeinek száma 1968–96 között mintegy nyolcszáz; ezeken több mint 37 000 hallgató vett részt.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiemelkedő közösségszervező munkájáért Matekovits Györgyöt a Kuun Kocsárd-díjjal tüntette ki; ez a kitüntetés egyben a temesvári magyar művelődés közel három évtizedes eredményeinek elismerése is.
(T. L.)
Orosz Endre (Kolozsvár, 1871. aug. 4. — 1945. máj. 31. Kolozsvár) — régész, helytörténész. Középiskoláit Szamosújvárt az örmény katolikus gimnáziumban és a kolozsvári Tanítóképző Intézetben végezte. Előbb Apahidán (1899–1920), majd Kolozsvárt tanító, 1926-tól a kolozsvári Néprajzi Múzeum őre. Az EKE főtitkára, az *Erdély c. turisztikai folyóirat szerkesztője (1914–17 és 1930–33). A budapesti Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívására 1942-ben a kolozsvári Vigadó nagytermében szabadságharcos kiállítást rendezett, s A 48-as ereklyék ápolása c. írásával bekapcsolódott a *48-as Erdély c. zsebkönyv munkagárdájába.
Önszorgalomból régésznek képezte ki magát, s évtizedeken át sok ezer darabból álló ősrégészeti, ősfoglalkozási és néprajzi tárgyat gyűjtött. Kutatásai eredményeit az Erdélyi Múzeum (1902, 1905, 1908), a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve (1910), Orvos-Természettudományi Értesítő (1901, 1903), Archeológiai Értesítő (1902–12), Természet (1904–06), Erdély (1905–15), a temesvári Történeti és Régészeti Értesítő (1906, 1912), az Arménia (1907), Földtani Közlemények (1912), Numizmatikai Közlemények (1913) hasábjain és a Tanítók Lapjában (1924) közölte. Ez utóbbiban jelent meg 12 folytatásban (majd különlenyomatban is) Az ősembertan alapvonalai c. munkája. Kéziratban maradt Apahida községről (1925) és Kolozs bányavárosról írt monográfiája, egy erdélyi turistalexikona, valamint Negyvenévi ősembertani kutatásaim eredményei c. műve.
Megjelent főbb munkái: Őslénytani adatok az Erdélyi Medence területéről (Kv. 1904); Jelentés a szamosújvári castellum praetoriumának ásatásáról (Szamosújvár 1907); A tasnádi neolithkori őstelep (Szamosújvár 1909); Pótlék Szolnok-Doboka megye őskori leleteinek repertóriumához (h. é. n.); A néprajzi gyűjtés (Székelyudvarhely 1924).
Kós Károly: O. E. följegyzései ősi jellegű néprajzi tárgyakról. Népismereti Dolgozatok, 1983, 23–42.
(B. E.)
Orosz Irén (Arad, 1907. szept. 22. — 2001. ápr. 28. Kolozsvár) — író, szerkesztő. Szülővárosában négy polgárit végzett (1922), majd női szabó-tanuló, itt ismerkedik meg a munkásmozgalommal, s meggyőződéséért börtönbüntetést szenved (1925–26). Brassóban gyári munkás; az illegális kommunista párt aktivistájaként újra elítélik (1928–30). A politikai fogságból szabadulva Aradon a Virradat és A Reggel c. lapok riportere (1931–36), később a Brassói Lapok–Népújság dévai szerkesztője (1937–38). 1945-ben Kolozsvárra, az Igazsághoz kerül rovatvezető riporternek, a Dolgozó Nő és Utunk belső munkatársa, majd nyugdíjazásáig (1967) az Utunk főszerkesztőhelyettese. Írásai az Utunk, Korunk, Dolgozó Nő, Femeia, Igazság, Előre hasábjain jelentek meg. Napirendi pont: a boldogság c. novelláskötetét elemezve Kerekes György arra az alapmotívumra utal, hogyan válnak alakjai egykori elesettekből a változások sodrában “soha nem álmodott álmok hősei”-vé. Szocialista vívmány-riportjait szívesen fogadták a szerkesztőségek. Találkozás a hosszú úton c., az illegalitás éveit és hőseit idéző könyvét 1956 után a cenzúra utasítására bezúzták.
Kötetei: Kaleidoszkóp (novellák, Arad 1936); Zeng a Beszterce völgye (jegyzetek az épülő vízierőműről, 1953); Találkozás a hosszú úton (1958); Napirendi pont: a boldogság (elbeszélések, 1959); Tavaszi üzenet (elbeszélések, 1961); Kövér pap vadászó macskája (novellák, 1968).
Szántó György: O. I.: Kaleidoszkóp. A Reggel 1936. nov. 9. — Dános Miklós: Zeng a Beszterce-völgye. Utunk 1953/31. — Gagyi László: O. I.: Napirendi pont: a boldogság. Igaz Szó 1960/6. — Marosi Péter: Napirendi pont a boldogság — és az érte vívott harc is... Utunk 1960/46;. uő: O. I. születésnapjára. Utunk 1967/38. — Kerekes György: Új idők hiteles krónikája. Korunk 1961/1. — Robotos Imre: Hősök és arányok. Utunk 1968/50.
(B. E.)
Orosz Lujza (Krasznahorvát, 1926. dec. 4.) — színművésznő. Középiskoláit Szilágysomlyón végezte, majd a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet tehetségkutató versenyén bekerült a színművészeti szakra (1946), s a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán végzett 1950-ben. Már 1948-tól a kolozsvári Állami Magyar Színház tagja; innen ment nyugdíjba 1977-ben. Közben munkatársa a kolozsvári rádió magyar stúdiójának (1948-tól), tanársegéd a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán (1950–54), annak Marosvásárhelyre költöztetése után pedig a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban a beszédtechnika tanára (1954–57).
Főbb alakításai: a Bánk bánban Gertrudis (1954), a Csongor és Tündében az Éj Királynője (1947), A kőszívű ember fiaiban özvegy Baradlayné (1956), Barta Lajos Zsuzsi c. darabjában a női főszerep (1957), az Antigonéban Hekabé (1959), a Három nővérben Olga (1955), az Euripidész és Sartre nyomán írott Illyés Gyula-féle Trójai nőkben Hekabé (1967), Csávossy György Kemény Zsigmond Özvegy és leánya c. regénye nyomán írott darabjában Tarnóczyné (1977).
1992-ben a kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja lett, s ugyanabban az évben megkapta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Poór Lili-díját, majd 1994-ben a kisvárdai határontúli magyar színházi fesztiválon életműdíjjal tüntették ki.
Látó Anna: Szerencsés találkozás. A Hét Évkönyve 1976. — Bárdos Mária–Kelemen Hunor–Szabó Kinga: A színész válasza. Korunk 1995/5.
(P. Á.)
Oroszhegyi Károly (Brassó, 1937. okt. 9.) — sportújságíró. Kolozsváron a 2. sz. Fiúlíceumban végezte középiskoláit (1954), 1959-ben a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom–pedagógia–lélektan szakos tanári oklevelet. 1959–68 között az Aradi Vagongyár Iskolacsoportjában tanár, utána 1989-ig az aradi Vörös Lobogó című napilap sportriportere. Időnként verseket, irodalmi riportokat, könyvismertetéseket is közölt (A Hét, Igazság, Szabad Szó, Művelődés); jelentősek sportriportjai. Tagja volt az aradi Tóth Árpád Irodalmi Körnek; versekkel, irodalmi riportokkal szerepelt a kör Önarckép (1982) című antológiájában. Pecsovszky József labdarúgóról Csala címmel írt életregénye folytatásokban a Megyei Tükörben (1978. jún.–okt.), majd a Vörös Lobogóban jelent meg (1982. jún. 13.–nov. 19.); németül Pecsovszky — das blonde Wunder címmel Ludwig Schwarz fordításában a Neue Banater Zeitung közölte (1978), Kovács István edzőről készített riportját pedig a Vörös Lobogó, 1972–73-as évfolyamában 40 folytatásban. Nem csatatereken, hanem a sportpályákon című tanulmányában (TETT 1978/2) az amatőr és profi sport viszonyával foglalkozott. 1989-ben, mivel kitelepedési kérést adott be, eltávolították a sajtóból; ebben az időben az aradi Közüzemek csatornázási részlegén is dolgozott, segédmunkásként. 1990-ben egy ideig Áros Károllyal együtt jegyezte a Háromszék c. napilap Hétfői Sport mellékletét. 1990-től áttelepült Magyarországra, a budapesti Nemzeti Sport szerkesztője lett.
(G. D. — U. J.)
Orosz Könyv Kiadó — 1945–59 között működött romániai könyvkiadó az orosz — illetve a szovjet — kultúra hazai népszerűsítésére. Kezdettől fogva élvezte az ARLUS (Román–Szovjet Baráti Társaság) erkölcsi és anyagi támogatását, s kiadványainak, sorozatainak jó része annak ideológiai-politikai céljait szolgálta.
Működésének első szakaszában, 1945–49 között a közvetlen politikum és a marxista–leninista tudománypolitika igényeinek kielégítését tekintette feladatának. 1950-től ezt a feladatot más kiadói szervek (a *Politikai Könyvkiadó, a szakszervezeti kiadó, a Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság) vállalták át; ekkor az ~ tevékenységében előtérbe került a klasszikus orosz és a szovjet irodalom alkotásainak közvetítése.
Az első szakaszban az ~ magyar részlegének munkája három városban bontakozott ki: Bukarestben, Nagyváradon és Kolozsváron. Az ez idő alatt megjelent 68 kiadvány impresszumában a kiadó működési helyeként felváltva ez a három város szerepel (ezenkívül Temesvár is 1 kiadványon) — nemegyszer ugyanaz a sorozat is más-más városban. A súlypont azonban már 1949-ben áttevődik Bukarestre (a 28 kiadványból 19 ekkor már itteni impresszumot visel), 1950-től pedig a magyar kiadványok megjelenési helyeként is kizárólag Bukarest szerepel.
Az ~ magyar részlegének vezetője az első szakaszban Máthé Ernő. Később a bukaresti magyar szerkesztőséget Mózes Rodica vezeti, itt dolgozik Botár Emma, Kacsó Judit, Makfalvi (Bajor) Ella, Molnár Tibor, Szőcs Ráchel, Steiner Klára, Vajda Béla.
Kiadói együttműködés keretében az ~ 1950–53-ban több orosz nyelv-tankönyvet jelentet meg általános iskolák és népi nyelvtanfolyamok részére, közös kiadásban a Közoktatásügyi Minisztériummal, illetve a Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadóval; néhány politikai és ismeretterjesztő füzetet az ARLUS-szal, a Romániai Demokrata Nők Szövetségével; felszámolásának éveiben (1958–59) pedig az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadóval, amelynek bukaresti magyar szerkesztősége a szerkesztők egy részét (Botár Emma, Kacsó Judit) is befogadja.
Az ~ két Ilja Ehrenburg-könyvvel mutatkozik be a romániai magyar olvasóközönségnek: a Párizs bukását Benamy Sándor fordításában jelenteti meg, egy másik kötetet pedig (Ez történt ezekben az években) ugyancsak 1945-ben Lám Béla fordítja. A magyarországi fordítások átvétele mellett hazai fordítók foglalkoztatása és saját fordítógárda kinevelése végig kiadópolitikai törekvése marad. Az első szakaszban Ilf és Petrov, I. A. Jefremov, E. Kazakevics, Galina Nyikolajeva, Puskin és M. Solohov az ismertebb nevű szerzők (egy kivételével hazai fordítók: Dobó Ferenc, Franyó Zoltán, Jánosházy György, Máthé Ernő tolmácsolásában); a kiadványok legnagyobb részét azonban az 1948–53 között megjelentetett ARLUS-könyvek (összesen 47 brosúra) és az 1948-ban kiadott ARLUS Dokumentációs Központ Magyar Sorozata (28 brosúra) teszik ki, valamint az 1946-ban indított “Népszerű tudomány” sorozat füzetei (ebben 1953-ig 50 füzet jelenik meg), amelyeket a kiadó Ausch Ernővel, Cseh Zsigmonddal, Csehi Gyulával, Csűrös Istvánnal, Horváth Imrével, Incze Andorral, Kenyeres Mártonnal, Keresztes Rózával, Nagy Miklóssal, Román Dezsővel, Tompa Istvánnal, Török Zoltánnal, Virág Verával [Csehi Gyula álneve] fordíttat. (1951-től a füzeteken a fordítók neve már nincs feltüntetve.) A szépirodalom mellett tehát a tudományos terminológiában otthonos szakfordítógárda kinevelésében is szerepe van az ~nak.
Az első szakaszból figyelmet érdemel még néhány gyermekkönyv (a “Gyermekek öröme” c. sorozat 4 füzete Ottilia Cazimir és Sz. Mihalkov meséivel), továbbá a később más kiadóhoz került “Falu könyvtára” és “Beszélgetés a falu népével” c. politikai ismeretterjesztő propagandasorozat s a Máthé Ernő szerkesztésében 1948-ban indított “Nagy írók kis könyvei”.
1950-től, a második szakaszban, az ~ irodalmi jellege válik elsődlegessé. A megszűnésig elkövetkező 10 év alatt 139 irodalmi mű állítható szembe 53 ismeretterjesztő kiadvánnyal. A túlnyomórészt szovjet szerzők (Gorkij, Gulija Georgij, J. Krimov, B. Lavrentyev, Osztrovszkij, B. Polevoj, Popov, Solohov, Anna Szaxe, A. Szurov) mellett 1953-ig csak elvétve bukkan fel egy-egy klasszikus orosz író (Puskin, Csehov) műve; a Sztálin halálát követő “olvadás” éveiben, Ehrenburg és Pavlenko szovjet írók kritikai kiállása után azonban ez az egyensúly is helyreáll, s Ehrenburg, Fagyejev, Gladkov, Fegyin, Kulesov, Leonov, Pavlenko, Majakovszkij, Alekszej Tolsztoj mellett Csehov, Csernyisevszkij, Dosztojevszkij, Fonvizin, Gogol, Korolenko, Szaltikov-Scsedrin, Lev Tolsztoj, Turgenyev, Uszpenszkij műveit, egy kötetnyi orosz népmesét találunk a megjelenő művek között. Ekkor jelenik meg Leonyid Lencs Kedves vendég c. szatirikus írásgyűjteménye (Makfalvi Ella és Bajor Andor fordítása). 1952-ben vesz nagyobb lendületet a “Nagy írók kis könyvei” c. sorozat, s 1953-ban indul be az “Orosz Klasszikusok” c. sorozat Csehov, Gorkij, Lev Tolsztoj műveivel.
Ebben a kiadói tevékenységi szakaszban alakítja ki az ~ saját fordítógárdáját. Ambrozovics Dezső, Áprily Lajos, Csuka Zoltán, Devecseriné Guti Erzsébet, Institoris Irén, Kerek Ernő, Lányi Sarolta, Makai Imre, Radó György, Tábor Béla, T. Mándy Stefánia magyarországi kiadásokból átvett fordításai még jelen vannak (összesen mintegy 15 mű fordítóiként), de a túlnyomó rész hazai fordító, mégpedig nem csak az idősebbek, hanem a nyelvet frissen, az egyetem padjaiban elsajátított nemzedékből valók is (Adorjáni Lenke, Asztalos Ágnes, Bántó István, Békési Ágnes, Makfalvi Ella, Szőcs Rákhel, Szegő György, Szántó Irén). Meghonosítja a kiadó az ún. “társfordítói” rendszert, amelynek révén “nyersfordítások” művészi formába öntésére az akkori romániai magyar irodalom jeleseit nyeri meg. Így találkozunk orosz regények fordítójaként Kós Károly (7 mű), Bajor Andor, Hajdú Zoltán, Horváth Ágoston, Kacsó Sándor, Kemény János, Nagy Elek, Sütő András, Szentimrei Jenő, Tompa László nevével. A társfordítók Dobó Ferenc (önállóan is), Cselényi Béla, Kolumbán József, Kolumbán Mózes, Piroska Ferenc, M. Vajda Veronika és mások.
Az ~ megszűnése a román kommunista párthatalom szovjet orientációjának az ötvenes évek végén bekövetkezett lazításával függ össze. Míg 1948–54 között évi 20 könyv hagyja el a nyomdát az ~ impresszumával, ez a szám az ötvenes évek közepétől évi átlagban 11,5-re csökken; 1959-ben már csak 4 művön olvasható a kiadó jelzése, ezeken is az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadóval közösen. Nyilván változás következik be általában a romániai kultúra világirodalmi horizontja tekintetében is: nyitottabbá válik az addig kárhoztatott nyugati “burzsoá” szellemi értékek irányában. Az ~ megszüntetése azonban politikai döntés eredménye.
Az ~ kiadásában — mintegy a kezdeti évek hagyományához visszatérve — az 50-es évek közepétől nemcsak a Szovjetunióról szóló szovjet, hanem hazai szerzőktől származó művek is kezdenek megjelenni. 1953-ban Gh. Sărbescu magyarra fordított útibeszámolója mellett Kovács György Világ fénylő reménye c. könyvét is megjelentették, majd ezt követte 1956-ban Kőműves Géza Hat nap Moszkvában, 1958-ban pedig Szász János Szeressétek a galambokat c. szovjetunióbeli riportkönyve (egy évben Cezar Petrescu Utas és olvasó c. kötetével, amelyet Békési Ágnes fordított magyarra). Ezekben a könyvekben persze többszörös szűrőn át jelent meg a szovjet társadalom képe, hiszen a hivatalos küldöttséggel oda látogatóknak már az élménylehetőségei is be voltak határolva.
(D. Gy.)
Oroszfáji István — *Mikó István álneve
Oroszhegyi Józsa emlékezete — A 48-as pesti forradalmi ifjak köréhez tartozó Oroszhegyi (Szabó) Józsa (1822–1870) emlékezetét az utódokban elsősorban Jókai Mór visszaemlékezései (Életemből, Az én kortársaim), valamint a nem sokkal később Bukarestbe került Koós Ferenc emlékiratai (Életem és emlékeim) tartották életben. Jókai az egykori forradalmi kormánybiztos, a “Pesti Gerillacsapat” megszervezője és őrnagya, a halálra, majd 10 évi nehéz börtönre ítélt és Josefstadtban raboskodó orvos 1849 tavaszi felvidéki hősiességét köszöntötte lelkes cikkben (Oroszhegyi Józsa. Esti Lapok 1849. márc. 17.), s Enyém, tied, övé c. regényében is megörökítette. Császári kegyelemmel szabadulva 1856-ban előbb Abrudbányán orvos, majd átkelve a Kárpátokon megannyi 48-as magyar forradalmár útján, Bukarestben, Râmnicu-Săratban, majd Foksányban teljesített orvosi szolgálatot. 1860-ban szerkesztője volt a Bukaresti Magyar Közlönynek is.
Erre az időszakra utal a Román élet későbbi kiadója, Bíró Sándor: “Koós Ferenc őszintén örült Oroszhegyi érkezésének. Éppen akkortájt indította volt meg a Bukaresti Magyar Közlöny című hetilapját. Ezzel szerette volna még jobban összefogni a Romániában élő magyarokat. Rendszeresen közölte a magyar vonatkozású híreket, számba vette a romániai magyarok munkáját és buzgón dolgozott a magyar–román jó viszony biztosítása érdekében. A sokoldalú és rendkívül művelt Oroszhegyitől Koós méltán remélhetett közreműködést és jó segítséget [...] Koós egyedül nem csinálhatott mindent, viszont a magyarok iránt akkor még általában elismerő román közvélemény magatartása állandó figyelmet igényelt.”
Mielőtt a Bíró Sándor által később sajtó alá rendezett és Román élet címmel kiadott összegyűjtött tudósításait papírra vetette volna, már jelentek meg alkalomszerűen a román népélettel kapcsolatos írásai: havasi népmondákat dolgozott fel (Regélő, 1842), Erdély nyugati havasairól címmel út- és környezetleírását közölte Emich Nagy Képes Naptára (1861); Dobrudzsában szerzett tapasztalatait pedig nemcsak a nagyközönség számára írta meg (Magyar Sajtó 1863), hanem az orvostudomány számára is összefoglalta (Gyógyászat 1863).
A Román élet szövegkiadása az aradi Alföld számára 1861–63 között írt és ott megjelent Levelek Romániából c. sorozatán alapul.
A Román élet megjelenése után többször történt említés Oroszhegyi Józsáról. Bisztray Gyula, az egykori fogarasi diák és Babits-tanítvány több magyar forradalmár között az ő halálos ítéletét is közölte. Életével, orvosi és közírói munkásságával Izsák Sámuel foglalkozott behatóan; ő azonosította Oroszhegyi munkájaként Erdély aranyvidéke orvosi szempontból c. kéziratos művét, amely fontos népismereti és népegészségügyi megfigyeléseket is tartalmaz, Jancsó Elemér pedig két, a korszakra vonatkozó összefoglaló tanulmányában (Román–magyar művelődési kapcsolatok a XVIII–XIX. században. Utunk 1956/ 20; A kolozsvári magyar színház útja a romantikától a realizmusig. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1963/2) utalt forradalom alatti, illetve a regáti magyar életben betöltött szerepére. A Román élet újrakiadásának terve is felmerült a 70-es években a Kriterion Könyvkiadó Téka-sorozatában, A Hét közölt is néhány részletet a könyvből (1973/39), a kötetben való kiadás terve azonban nem valósult meg.
[Nekrológ]. Vasárnapi Újság 1870/10. — Bíró Sándor: Dr. Oroszhegyi (Szabó) Józsa (1822–1870). Bevezető tanulmány a Román élet 1942-es kiadásához. — Bisztray Gyula: Kossuth, Táncsics és forradalmártársaik halálos ítélete. Irodalomtörténet 1951. 480–500. — Izsák S.: Józsa Oroszhegyi (Szabó) — un medic militant al apropierii româno-maghiare. In: Aspecte din trecutul medicinii româneşti. 1954. 108–133; uő: Despre o topografie medicală necunoscută: Regiunea auriferă a Ardealului din punct de vedere medical de dr. Józsa Oroszhegyi. In: Istoria medicinii. Studii şi cercetări. 1957. 164–182; uő: Oroszhegyi Józsa doktor ismeretlen topográfiája: Erdély aranyvidéke orvosi szempontból. Communicationes (Bp) 1957/6–7. 16–56. — Kerekes Zoltán: A pesti szabad portyázó csapat története. Hadtörténeti Közlemények 1967. 65–105.
(D. Gy. — S. Zs.)
Orsova és Vidéke — a helyi Wochenblattal párhuzamosan megjelenő hetilap Orsován, 1896-tól ismeretes. Orsovai káplánkodása idején Lengyel István szerkesztette. A lap 1920-ban megszűnt; az Orsován később Orsovai Napló címmel 1935-ben indított “politikai és társadalmi hetilap”-ot Skuts Béla szerkesztette, de ez is csak egy fél évig tudta fenntartani magát.
(B. E.)
Országh Tivadar (Soroksár, 1901. dec. 5. — 1963. okt. 11. Budapest) — zeneszerző. Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián végezte, ahol Hubay Jenő, Kodály Zoltán és Weiner Leó tanítványa volt. Tanított a Székesfővárosi Zeneiskolában, majd a Zeneművészeti Főiskolán. Tagja volt a Waldbauer–Kerpely Vonósnégyesnek, a Kerntler-triónak, a Magyar Vonóstriónak. Hegedűiskolája két kiadást ért meg Budapesten (1930, 1934), módszertani munkája ugyanott A hegedűjáték és tanítása címmel (1935).
Részt vett a Romániai Magyar Dalosszövetség pályázatain, és több alkalommal díjat is nyert. Férfi- és vegyeskari darabjaiból a vegyes-, ill. férfikarra írt Örök tűz és A szél c. szerzeményeit (1930), a P. Jánossy Béla versére szerzett Erdélyi szimfóniát (1931) és Dávid XII. zsoltárát (1932) a Romániai Magyar Dalosszövetség adta ki Kolozsvárott.
(B. A.)
Országos Magyar Párt (OMP) — a romániai magyarság legjelentősebb politikai-érdekvédelmi tömörülése a két világháború között. Megalakulásának közvetlen előzményeit azok a közéleti-politikai kezdeményezések jelentették, amelyek a kisebbségi sorsba jutott erdélyi magyarság közösségi talpraállását elősegítendő, a trianoni béke 1920. június 4-i aláírását követően indultak. Az első lépéseket e tekintetben a polgári-radikális értelmiség és a transzilván-népi elkötelezettség képviselői tették meg, akik úgy vélekedtek, hogy a magyarság érdekeiért egy olyan politikai párt szállhatna síkra a leghatékonyabban, amely széles társadalmi alapzatra támaszkodik, s mind szervezeti felépítésében, mind közügyi törekvéseiben a demokrácia értékrendjéhez igazodik. E meggyőződés jegyében 1921. jún. 5-én Kós Károly és néhány kalotaszegi eszmetársa Bánffyhunyadon megalapította az Erdélyi Néppártot, amely aztán az 1922. jan. 15-én Kolozsvárott tartott nagygyűlése nyomán országos párttá alakult át, s fölvette a Magyar Néppárt nevet. Ellentétben azokkal, akik az erdélyi magyarságnak világos programmal rendelkező politikai párt keretében való közéleti fellépését szorgalmazták, a háború előtti idők szellemiségét őrző társadalmi elit az egész kisebbséget felölelő szövetségszerű szerveződést tartotta célravezetőnek. E tábor kezdeményezésére 1921. júl. 6-án, egy hónappal Kós Károlyék kalotaszegi zászlóbontása után, létrejött a Magyar Szövetség. Kolozsvárott tartott alakuló nagygyűlésén a Szövetség báró Jósika Sámuelt, az 1918 előtti magyar főrendiház utolsó elnökét választotta meg elnökévé, az ügyvezető alelnöki tisztségét pedig Haller Gusztávra ruházta. A Magyar Szövetség tevékenysége kezdettől fogva sok akadályba ütközött, s 1921. okt. 30-án a román hatóságok föl is függesztették működését. Így aztán amikor 1922 márciusára Ionel Brătianu liberális kormánya kiírta a parlamenti választásokat, Kós Károlyék Magyar Néppártja lényegében egyedül állt a kisebbségi közélet színpadán. E kényszerhelyzetben a társadalmi-politikai konzervativizmus képviselői cselekvésre szánták el magukat: 1922. febr. 12-én Kolozsvárott Ferencz József, a pátriárka korú unitárius püspök elnökletével megalapították a Magyar Nemzeti Pártot. Ekkor állt fenn rövid időre annak a veszélye, hogy a közelgő választásokon a magyarság két pártja szembekerül egymással. Ám a bukaresti kormányzat végül is a választások idejére megengedte a Magyar Szövetség működését, s így 1922 márciusában a magyarság annak vezetésével vehetett részt — 1918 óta első ízben — a parlamenti és szenátusi helyekért folytatott küzdelemben. Minthogy a képviselőjelöltségre pályázó 38 magyar politikus közül 34-nek a jelölését a román választási bizottságok különféle ürügyekre hivatkozva visszautasították, a magyarságra nézve a választások lesújtó eredménnyel jártak: a pótválasztásokon szerzett mandátumokat is számításba véve mindössze három képviselőt küldhetett a törvényhozás alsóházába és hármat a szenátusba. 1922 októberében a bukaresti kormányzat a Magyar Szövetséget végérvényesen betiltotta. Ezt követően a Magyar Nemzeti Párt, amely időközben Grandpierre Emil elnökletével országos párttá alakult át, tárgyalásokat kezdett a Magyar Néppárttal, a két politikai tömörülés egyesülését szorgalmazva. A tárgyalásokat siker koronázta, s a két párt fúziójából 1922 végén megszületett az ~. Az új párt alakuló nagygyűlése, amelyre 1922. dec. 28-án Kolozsvárott került sor, annak elnökévé báró Jósika Sámuelt választotta meg, akit a következő 12 alelnök volt hivatva támogatni a munkájában: báró Ambrózy Andor, Barabás Béla, Bernády György, Grandpierre Emil, Haller Gusztáv, Jakabffy Elemér, Kecskeméthy István, Szabolcska Mihály, Sándor József, báró Szentkereszty Béla, Tury Kálmán és Ugron István. Az ügyvezető alelnöki tisztséget a nagygyűlés Haller Gusztávra ruházta, a párt titkára pedig Naláczy István lett.
Alakuló nagygyűlésének egyöntetű állásfoglalása alapján az ~ “a romániai magyar nemzetiségű állampolgárok egységes és egyetemes politikai szervezete”-ként határozta meg magát. Az alakuló nagygyűlésen elfogadott, majd a párt 1924. dec. 14-én összeülő brassói kongresszusán módosított s az 1928. okt. 14-én tartott székelyudvarhelyi nagygyűlésén ugyancsak kiegészített szervezeti szabályzata értelmében az ~ “külön felvétel nélkül is” a tagjai közé sorolt “minden 20. évét betöltött román állampolgárt, ki akár származásánál, akár születésénél, akár anyanyelvénél vagy műveltségénél fogva magát magyarnak vallotta”. Valójában azonban az ~ nagyon szűk társadalmi alapzatra támaszkodott. Nem a szó modern értelmében vett, vagyis alulról kiépített és jól körülhatárolt csoporttörekvéseket megjelenítő párt, hanem a kisebbségi magyar érdekek védelmére alakult pártszerű tömörülés volt, s mint ilyen, elsősorban az egykori társadalmi és gazdasági elit közügyi tekintélyét, közéleti cselekvőképességét és politikai tapasztalatait kívánta sorompóba állítani. Az átfogó társadalomszervező igyekezet egész fennállása alatt csaknem teljesen hiányzott a tevékenységéből, s céljai elérése végett a szélesebb polgári-népi rétegek közösségi energiáját alig vette igénybe. Régies, a kiegyezés korának közjogi képzeteihez igazodó politikai ideológiája és vezető testületeinek rendies zártsága miatt nemcsak a román hatalmi körök részéről övezte állandó gyanakvás a pártot, hanem az erdélyi magyar értelmiség zöme is — a literátus réteg kiváltképpen — idegenkedett tőle, sőt magán a párton belül is újra meg újra lábra kapott az elégedetlenkedés. A pártot a magyarság érdekeiért folytatott szívós küzdelme, illetve az a sajátos történelmi körülmény emelte önnön szemléleti korlátai és szervezeti fogyatékosságai fölé, hogy kisebbségi léthelyzetben a nemzetiségi sérelmek végső soron mindenkit egyformán sújtanak, a nemzetiségi jogokért való kiállás pedig — függetlenül annak világnézeti hátterétől vagy közvetlen taktikai indíttatásától — lényegében az egész kisebbségi közösséget szolgálja.
Báró Jósika Sámuel fölöttébb rövid ideig állott az ~ élén. 1923. jún. 3-án bekövetkezett halála után ideiglenes elnökként Ugron István, az Osztrák–Magyar Monarchia volt varsói nagykövete vette át a párt irányítását, ám a személye ellen irányuló folytonos politikai támadások és a párton belüli polgári reformellenzék megerősödése miatt 1924 nyarán lemondott, ami aztán komoly vezetői válságot idézett elő a pártban. Az egyre határozottabban fellépő reformszárny képviselői alapvető szemléletváltást, demokratikus fordulatot követeltek a párt tevékenységében, s Bernády Györgyöt vagy Paál Árpádot szerették volna annak elnöki székébe juttatni. A soron levő országos nagygyűlést, melynek az új elnököt meg kellett volna választania, a párt intézőbizottsága — a központi tisztikar tagjai, a párt parlamenti és szenátusi képviselői, valamint a törvényhatósági tagozatok elnökei tartoztak e testületbe — többször elhalasztotta, s ideiglenes megoldásként egy kilenctagú direktóriumot állított a párt élére. Végül 1924. dec. 14-én Brassóban került sor a második országos nagygyűlésre, s itt — miután Bernády György néhány nappal előbb a pártelnöki jelöltségtől váratlanul visszalépett — ismét Ugron Istvánt választották meg elnöknek. Gróf Bethlen György, Grandpierre Emil, Jakabffy Elemér és Sándor József alelnöki megbízatást kapott a nagygyűléstől. A párt főtitkára Deák Gyula ügyvéd lett. A nagygyűlés a romániai magyar társadalom csaknem valamennyi közösségi gondját áttekintette. Nyilatkozatszerű határozatokban szögezte le a párt álláspontját a nemzetiségi iskolahálózat, a szabad nyelvhasználat, az agrársérelmek és a kisajátított telepesföldek ügyében, továbbá a magyar ajkú erdélyi zsidóság, a szakadatlanul tartó kivándorlás, valamint a tervezett közigazgatási és választójogi reformok kérdésében.
A párton belüli polgári reformellenzék elégedetlenkedése a brassói nagygyűlés után sem csillapodott le, ellenkezőleg, még inkább erősödött. A nagygyűlés lefolyása és szervezeti-személyi döntései miatt a kalotaszegi tagozat különösen hangos volt a háborgástól, s 1925 júniusában Kós Károly ki is lépett a pártból.
Ugron István 1926 áprilisáig állott a párt élén. Egy olyan közéleti fejlemény késztette végül is távozásra, amelynek a gyökerei a brassói nagygyűlésnél jóval korábbi időkre nyúltak vissza. Keresvén a magyarságra nehezedő hatalmi nyomás elhárításának és a teljes politikai kiszolgáltatottság leküzdésének a lehetőségét, 1923 októberében az ~ néhány vezető embere elfogadta az Averescu–Goga-féle Néppárt együttműködési ajánlatát és titokban választási szövetségre lépett vele. A később “csucsai paktum” néven emlegetett, ám valójában Bukarestben nyélbe ütött egyezmény a Néppárt kormányra kerülése esetén az erdélyi magyar egyházaknak nagyfokú autonómiát, a felekezeti iskoláknak pedig nyilvánossági jogot ígért, kilátásba helyezte továbbá a magyar művelődési intézmények működési feltételeinek a megkönnyítését, az anyanyelv szélesebb körű használatának a biztosítását stb. 1926 elején, tekintettel a küszöbön álló közigazgatási választásokra, s úgy értékelvén, hogy a Liberális Párt hatalmi helyzete megingathatatlan, az ~ vezetői titkos tárgyalásokat kezdtek Brătianuékkal. A párt elnöki tanácsának egyetértésével Ugron István 1926. febr. 1-jén az Averescu–Goga-féle tömörüléssel kötött “csucsai paktum”-ot felmondta, s a mintegy három héttel később, febr. 17–20-án tartott közigazgatási választásokon az ~ már közös listán indult a Liberális Párttal. Közvetlen kihatásaiban e taktikai lépés az ~ törekvéseire nézvést eredményes volt ugyan, az erdélyi városok és megyék helyhatósági testületeiben a magyarság a korábbinál jelentősebb képviselethez jutott, de aztán alig egy hónappal a közigazgatási megmérettetés után a liberális szövetség eredményei visszájukra fordultak. Ugyanis amikor 1926. márc. 27-én, négyéves mandátumának lejártával Ionel Brătianu kormánya benyújtotta lemondását, a király mindenki meglepetésére el is fogadta azt, s Averescu tábornokot, vagyis azt a politikust bízta meg az új kormány megalakításával, akinek a pártjával Ugron István nem sokkal előbb felmondta a választási szövetséget. A belpolitikai konstelláció ilyetén alakulása folytán az ~ rendkívül kínos helyzetbe került, s nem látván más kiutat e helyzetből, 1926. ápr. 1-jén Ugron István kénytelen volt távozni a párt éléről. Az irányítást helyettes elnöki minőségben gróf Bethlen György vette át, aki aztán választási kartell formájában helyreállította a politikai paktumot Averescuékkal.
Az ~ politikai ballépései miatt 1926 közepe táján ismét fölerősödtek a pártban a demokratikus megújhodást szorgalmazó reformtörekvések. A párt társadalmi alapzatának a kiszélesítését, stratégiai céljainak az újragondolását és vezető testületeinek a fölfrissítését követelő reformcsoportnak ezúttal Krenner Miklós volt a fő szervezője. 1926 augusztusában Krenner körlevelet intézett a kisebbségi közélet számos képviselőjéhez — politikusokhoz, írókhoz, szerkesztőkhöz —, s fölszólamlását nyílt levél formájában szeptemberben néhány egykori napilap is megjelentette. Egyebek között ezt írta: “Meggyőződésem, hogy az erdélyi magyar politika nem magról, hanem dugványról nőtt fel, a széles tömegek lelkisége nem jut benne igazi szerephez, a magyar szervezet gyökérzete általában nem eléggé szétágazó, és így táplálása is fogyatékos. Hitem, hogy a Magyar Párt vezetősége nem tükrözi pontosan a kisebbségi magyar nemzet rétegződését és idegdúcait, azért nincs elegendő súlya és hatásos politikája.” Krenner kezdeményezésére az ~ harmadik országos nagygyűlése előtt mintegy két héttel, 1926. szept. 26-án az új reformcsoportosulás képviselői — báró Bornemissza János, Kós Károly, Makkai Domokos, Tabéry Géza, Teleki Ádám, gróf Toldalaghy Mihály, Zima Tibor és mások, összesen csaknem ötvenen — Kolozsvárott értekezletet tartottak, s átfogó programtervezetet dolgoztak ki a párt demokratizálására. A politikai konzervativizmus ellenállása miatt azonban Krennerék reformszándékai végül is meghiúsultak. Az ~ október 10–11-én Gyergyószentmiklóson sorra kerülő országos nagygyűlésére a kolozsvári tanácskozás résztvevői, hacsak nem szerepeltek a törvényhatósági tagozatok hivatalos küldöttei között, nem kaptak bebocsáttatást, a párt intézőbizottsága pedig még a szervezeti szabályzat módosítására vonatkozó javaslataik megtárgyalását is levette a nagygyűlés napirendjéről, noha azt az elnökség előzőleg már jóváhagyta. Krenner Miklós a nagygyűlésen sodró hatású beszédet mondott, ám az általa szorgalmazott változások a pártban elmaradtak. A vezető testületek megválasztása során a szervezet intézőbizottságába bejutott ugyan a reformcsoport néhány tagja, de az elnökség és az elnöki tanács intézménye továbbra is zárva maradt előttük. A nagygyűlés a párt elnökévé gróf Bethlen Györgyöt, ügyvezető alelnökévé pedig Inczédy-Joksman Ödönt választotta meg. A három alelnöki tisztséget Jakabffy Elemérre, Sándor Józsefre és gróf Teleki Arctúrra ruházta. A párt főtitkára újra Deák Gyula lett.
A Krenner-féle reformcsoportosulás jó ideig gyergyószentmiklósi kudarca után sem adta föl törekvéseit. A párt szervezeti szabályzatának és működési rendjének a megváltoztatása érdekében a reformcsoport 1927-ben ismételten több új kezdeményezést tett, ám rendre ezek is mind zátonyra futottak. Végül a csoport tagjainak egy része — maga Krenner immáron nem tartott velük — radikális lépésre szánta el magát: odahagyva az ~t. Kós Károly ugyancsak lázadozó kalotaszegi híveivel együtt megkísérelte föltámasztani a Magyar Néppártot. De ez a próbálkozásuk is csak félig-meddig volt sikeres: jobbára csak a közügyi programjuk megfogalmazására futotta az erejükből. Se a román politikai élet bizáncias-balkánias stílusa, se a sajátos kisebbségi léthelyzet, a nemzetiségi elnyomással való szembefeszülés egységparancsa nem kedvezett a külön utak keresőinek. A húszas évek végére az ~nak nemcsak a szervezeti alapstruktúrái és a politikai cselekvésformái rögzültek szilárdan, hanem döntéshozó szerveinek személyi összetétele is állandósult. A gyergyószentmiklósi nagygyűlésen megválasztott legfőbb tisztikara — az elnök, az ügyvezető alelnök és a főtitkár sorolandó ide — több mint egy évtizeden át, a szervezet 1938-ban bekövetkező feloszlatásáig maradt a párt élén. A harmincas években sem tűntek ugyan el teljesen, de mindinkább háttérbe szorultak a pártban a reformtörekvések. Viták és feszültségek időről időre természetesen továbbra is adódtak a szervezetben, s kiváltképpen az a kérdés osztotta meg olykor a tagságot, hogy melyik román politikai táborral, a liberálisokkal vagy pedig a parasztpártiakkal kell-e keresni a szövetséget. A taktikai nézetkülönbségek azonban ez időben soha nem fenyegették komolyan szakadással a pártot. A magát Országos Magyarpárti Ellenzéknek nevező, 1933 szeptemberében föltűnő politikai csoportnak igazában semmi köze nem volt az ~hoz: nem belülről akarta a demokratizálás igényével megreformálni a pártot, hanem kívülről indított támadást ellene.
Az ~ negyedik országos nagygyűlése, amelyre 1928. okt. 14-én Székelyudvarhelyen került sor, változatlan összetételben szavazott bizalmat a két évvel korábban megválasztott elnökségnek. E nagygyűlésnek elsősorban az a határozata hozott újat a párt tevékenységében, amely arra kötelezte az elnökséget, hogy a továbbiakban az erdélyi magyarság valamennyi súlyosabb kisebbségi panaszát vigye a Nemzetek Szövetsége elé. Erdély magyar társadalma a számára sérelmes s a párizsi kisebbségvédelmi egyezménnyel is ellentétes román parlamenti és kormányzati döntések miatt már a húszas évek közepén kénytelen volt néhány alkalommal a Nemzetek Szövetségéhez fordulni segítségért. 1925-ben elsőként az a mintegy 24 000 bánsági és erdélyi telepescsalád próbált pártfogót találni magának Genfben, amelynek a méltánytalan román földreform a szó szoros értelmében kihúzta a lába alól a talajt. Ugyanezen évben az erdélyi magyar egyházfők az Anghelescu-féle magánoktatási törvénytervezet kisebbségellenes előírásai miatt nyújtottak be együttes tiltakozást a Nemzetek Szövetségéhez, majd nem sokkal később az erdélyi református egyház a szászvárosi Kuun-kollégium épületének törvénytelen kisajátítását panaszolta föl Genfben. 1925 után mintegy négy esztendeig Erdélyből se fizikai, se jogi személyek nem fordultak panasszal a Nemzetek Szövetségéhez. A húszas évek végétől kezdve a kisebbségi magyar társadalom esetenként ismét a Nemzetek Szövetségénél próbált orvoslást találni közösségi sérelmeire. A székelyudvarhelyi nagygyűlés említett határozatát követően, amelyet az ún. csíki magánjavak ügyében folytatott sokéves küzdelem egyik irányítója, Pál Gábor kezdeményezett, a Nemzetek Szövetségéhez intézett panaszokat az ~ intézményesen készítette elő és terjesztette be.
Az ötödik országos nagygyűlését az ~ 1930. okt. 25–26-án Szatmárnémetiben tartotta fölöttébb ünnepélyes külsőségek között. A pártelnökség személyi összetételében itt némi változás következett be: gróf Teleki Archtúr a gyergyószentmiklósi kongresszus óta betöltött alelnöki tisztségéről lemondott, s a helyére Thury Kálmán került, aki addig az elnöki tanács tagjaként tevékenykedett. Thury Kálmán megüresedett székét az elnöki tanácsban báró Ambrózy Andor, a párt bánsági tagozatának az elnöke foglalta el. Záró határozatában a nagygyűlés újólag megerősítette azt a két évvel korábban hozott döntését, amely arra kötelezte az elnökséget, hogy az “minden esetben, amikor a parlamenti harc sikertelenségét megállapítja, a magyar kisebbség sérelmeit vigye a Nemzetek Szövetsége elé”.
Az ~ hatodik országos nagygyűlésének, amelyre ezúttal nem a párt szervezeti szabályzatában előírt két esztendő elteltével, hanem csak 1933. júl. 1–2-án került sor, Marosvásárhely adott otthont. E nagygyűlés legfontosabb döntése az volt, hogy a párizsi kisebbségvédelmi egyezmény 11. cikkelye által kilátásba helyezett székely kulturális önkormányzat megvalósításáért folytatandó politikai harcot — tizennégy esztendővel az egyezmény aláírása után — a párt programjába iktatta. Mivel a Székelyföldre szorítkozó vallási és tanügyi autonómia esetleges létrehozását az erdélyi magyarság egységére nézvést nagyon sokan kockázatos megoldásnak tartották, az ~ vezetői a marosvásárhelyi kongresszusig szinte egyáltalán nem foglalkoztak vele. Ez alkalommal is csak annak egyidejű hangsúlyozásával illesztették be a párt stratégiai céljai közé, hogy a kulturális autonómiára Erdély magyarságának egésze igényt tart. A marosvásárhelyi nagygyűlés másik figyelemre méltó fejleménye az volt, hogy a harmincas évek első felének erdélyi magyar társadalmi és művelődési mozgalmaiban oly fontos szerepet játszó nemzedéki ellentétek itt is fölütötték a fejüket. A párt kulturális szakosztályának vitáit összegező Paál Árpád és a kisebbségi szakosztály munkájáról beszámoló Jakabffy Elemér egyaránt kitért a közügyi szolgálatra jelentkező és magának közéleti teret követelő fiatal nemzedék kérdésére, a futólagosan bár, de a pártelnök közgyűlési előterjesztése is érintette a problémát. A párt új vezető testületeinek megválasztása során az ifjúság képviselőiként hárman-négyen az intézőbizottságba is bekerültek, ám senki olyan nem volt közöttük, akinek a neve az egykori nemzedéki mozgalmakban valóban ismert lett volna. A párt addigi elnökségének a nagygyűlés változatlan összetételben szavazott bizalmat újabb négy esztendőre.
Az ~ csaknem valamennyi országos nagygyűlése kétnapos volt, és rendszerint úgy zajlott le, hogy az első napon a párt szakosztályai üléseztek, a második napon pedig a plénum munkálataira került sor. A marosvásárhelyi nagygyűlést követően ez a szervezeti rendtartás megváltozott: mivel a párt több mint négy esztendeig nem tartott kongresszust, a fölgyülemlett kérdések megtárgyalása végett ez idő alatt több alkalommal is önálló szakosztályi üléseket hívtak össze. Így a párt kisebbségi szakosztálya 1934. nov. 13-án Kolozsvárott, 1935. nov. 25–26-án Nagyváradon, 1937. május 30-án pedig ismét Kolozsvárott tanácskozott. A párt bánsági tagozatának kezdeményezésére a nagyváradi tanácskozás egy népkisebbségpolitikai és jogi könyvtár fölállítását határozta el. Hetedik országos nagygyűlését, amely egyszersmind az utolsó is volt, az ~ 1937. szept. 3–4-én Sepsiszentgyörgyön tartotta: a kisebbségi sérelmek újabb számbavétele mellett elsősorban a párt másfél évtizedes munkájának az értékelésével és egy, a király elé terjesztendő emlékirat kidolgozásával foglalkozott.
Néhány hónappal a sepsiszentgyörgyi kongresszus után Románia politikai életében radikális változások mentek végbe, s ezek az ~ tevékenységének is véget vetettek. Az 1937. dec. 20–22-i képviselőválasztásokat követően, amikor egyetlen pártnak sem sikerült kormányképes többségre szert tennie a parlamentben, az országban mindinkább eluralkodtak a politikai indulatok, az addig is eléggé zavaros-kusza közéleti viszonyok szinte teljesen áttekinthetetlenekké váltak, s a kialakult társadalmi bizonytalanságot a Vasgárda rohamos térnyerése igencsak vészterhessé tette. Mindez arra késztette II. Károlyt, hogy szélnek eresztve Octavian Goga alig másfél hónappal azelőtt beiktatott kormányát, 1938. febr. 10–11-én királyi parancsuralmat vezessen be. Az ország egész területére ostromállapotot hirdettek ki, a közrend és a közbiztonság védelmét átvette a hadsereg, s febr. 27-én egy korporatív jellegű alkotmányt léptettek életbe. Az 1938. márc. 30-án kelt 1422. számú királyi rendelettörvény feloszlatott minden politikai pártot és szervezetet, s ezzel lényegében az ~ története is lezárult. Ugyanezen év dec. 18-án újabb királyi rendelettörvény jelent meg, amely kimondta, hogy az ország területén a továbbiakban politikai tevékenység csak egyetlen szervezet, a létrehozandó Nemzeti Újjászületési Front keretében folytatható. E királyi utasításra életre hívott tömbszerű politikai alakulat magyar alosztályaként 1939. febr. 11-én gróf Bánffy Miklós és dr. Szász Pál, az EMGE elnöke irányításával megszerveződött a Magyar Népközösség, az erdélyi magyarság új érdekvédelmi tömörülése. Gróf Bethlen György és követői azonban továbbra is az ~ 1938-ig tisztségben levő vezetőségét tekintették az erdélyi magyarság egyetlen legitim képviselőjének, ami aztán — a Bánffy és Bethlen között feszülő személyi ellentétekkel is kiegészülve — nagymértékben megosztotta a politizáló kisebbségi társadalmat.
Másfél évtizedes fennállása alatt az ~ — a román hatalmi rend által kínált fölöttébb szűk politikai mozgástérhez igazodva — igyekezett minden tőle telhetőt megtenni a kisebbségi érdekek védelmében. A lehetséges közügyi cselekvésformák közül elsősorban a folyamatos parlamenti jelenlétet és a nemzetiségi sérelmek miatti állandó tiltakozást részesítette előnyben, de a mindenkori bukaresti kormányzattal, illetve a vezető román politikai pártokkal folytatott bizalmas alkudozás is ott volt a taktikai eszköztárban. 1922 decembere és 1938 márciusa között összesen hét alkalommal vett részt a parlamenti helyekért vívott választási csatározásokban, s két ízben kötött választási kartellt, mégpedig 1926-ban az Averescu–Goga-féle politikai tömörüléssel (ez voltaképpen az 1923-as “csucsai paktum” fölújított változata volt), 1927-ben meg a Hans Otto Roth vezette Német Párttal. Minthogy ezek a koalíciós próbálkozások az ~ra nézve fiaskóval végződtek, 1928-tól kezdve a párt következetesen egyedül indult a választásokon, s mindig elérte a parlamenti képviselethez szükséges 2%-os szavazatarányt. A képviselőházi mandátumok szétosztása — az 1926. márc. 27-én közzétett román választójogi törvény előírásai alapján — sajátos aritmetika szerint történt. Ha egy párt országos viszonylatban meg tudta szerezni az összes szavazatok negyven százalékát, akkor választási prémiumként megkapta az összes parlamenti mandátum felét, a kellő számú szavazattal rendelkező többi párt pedig a mandátumok fennmaradó másik felén osztozott. E parlamenti aritmetika azzal a következménnyel járt, hogy a különböző választásokon ugyanaz a politikai párt ugyanolyan szavazataránnyal esetleg egészen eltérő számú mandátumhoz jutott. A parlamenti és a szenátusi helyek elosztására nézve a román választójogi törvény már más eljárást írt elő, s így az egyes pártok parlamenti ereje — aminek a törvényhozói munkára nézve döntő jelentősége volt — nem mindig felelt meg a szenátusi súlyuknak. Az ~ mandátumainak a száma a párt fennállása alatt tartott hét országos választás eredményeképpen a bukaresti törvényhozás két házában így alakult: 1926-ban: 14 képviselő, 12 szenátor; 1927-ben: 9 képviselő, 1 szenátor; 1928-ban: 16 képviselő; 6 szenátor; 1931-ben: 10 képviselő, 6 szenátor; 1932-ben: 14 képviselő, 3 szenátor; 1933-ban: 9 képviselő, 3 szenátor; 1937-ben: 19 képviselő, 3 szenátor.
Mint a modern képviseleti elvre épülő politikai rendszerek pártjai általában, az ~ is kezdettől fogva komoly figyelmet szentelt a sajtómunkának, a kisebbségi társadalommal való mindennapi kapcsolattartásnak. Mindazonáltal a megalakulása utáni első négy esztendőben saját országos napilapja nem volt. Az erdélyi magyar hírlapok többsége mindig rendszeresen beszámolt az ~ közéleti kezdeményezéseiről és szervezeti dolgairól, Jakabffy Elemér lugosi szemléje, a *Magyar Kisebbség pedig a bukaresti törvényhozásban helyet foglaló magyar képviselők és szenátorok csaknem valamennyi hozzászólását közölte, de saját országos sajtókiadványra a párt csak 1926 végén tudott szert tenni. 1925-ben az ~ egyezséget kötött az akkoriban mérsékelten konzervatív nézeteket hirdető *Ellenzékkel, s ennek eredményeként a lap egy ideig meglehetősen nagy teret biztosított a párt tevékenységét és törekvéseit ismertető írásoknak, ám anélkül, hogy az addigi függetlenségét teljesen föladta volna. A következő évben aztán a pártnak sikerült megszereznie egy kevésbé elterjedt, ámbár eléggé nagy múltra visszatekintő, ekkor már a 28. évfolyamában járó kolozsvári lapnak, az *Újságnak a tulajdonjogát. 1926. július elején vette át a lapot az ~ érdekkörébe tartozó Országos Magyar Sajtóvállalat, s az 1926. dec. 7-i számban futott először végig a cím alatt az a kitétel, hogy “az Országos Magyar Párt hivatalos lapja”. Ám az Újság viszonylag rövid ideig töltötte be ezt a szerepet, mert mintegy nyolc hónap múltán egy másik kolozsvári lap, a *Keleti Újság lépett a helyére. Weiss Sándor, a Keleti Újság főszerkesztője, aki egyszersmind az azt megjelentető Lapkiadó Részvénytársaság főrészvényese és vezérigazgatója is volt, s így nemcsak üzleti, de politikai tekintetben is döntően szólhatott bele a lap ügyeibe, az 1926 májusában tartott parlamenti választásokon az ~ színeiben Biharban képviselői mandátumhoz jutott, s ez időtől kezdve az eladdig polgári radikális és plebejus-népi szellemet sugárzó Keleti Újság arculata is mindinkább megváltozott. 1927 nyarán aztán a lapot, melynek a hangvétele ekkor már egyébként is a Bethlen Györgyék politikai és ideológiai látásmódjához igazodott, teljesen megvásárolta az ~. A pártelnökség döntése alapján aug. 13-án az alig egy évvel korábban megszerzett Újság című lapot jogutód nélkül végérvényesen fölszámolták, s a következő naptól, 1927. aug. 14-től kezdve a Keleti Újság “országos magyarpárti lap”-ként jelent meg.
A Keleti Újság mellett, amely az ~ 1938 márciusában történő feloszlatásáig annak legfőbb sajtóorgánuma maradt, a párt társadalmi-politikai törekvéseit egy-két réteglap is szolgálta, s néhány területi párttagozatnak hosszabb-rövidebb ideig ugyancsak volt saját lapja. A kolozsvári *Magyar Újságot, amely a Keleti Újság érdekkörébe tartozó kiadványként indult 1933. dec. 12-én Olajos Domokos szerkesztésében, sajtóberkekben egykor mindenki az ~ tájékoztató néplapjaként tartotta számon, noha a szerkesztőség a lap impresszumában ezt soha nem tüntette fel s más módon sem jelezte. Ugyancsak közel állott az ~hoz a Kolozsvárott kiadott, 1921. nov. 21-én induló s elsősorban a falusi gazdaréteghez szóló *Magyar Nép című képes hetilap is. Naláczy István, aki a főszerkesztő Gyallay Domokos mellett felelős szerkesztőként jegyezte a lapot 1924 szeptemberéig, amikor viszonylag fiatalon elhalálozott, egyszersmind az ~ titkára is volt.
A párt területi tagozatai közül főleg az Arad megyei, valamint a bánsági tagozat folytatott igen széles körű sajtótevékenységet. Az aradi *Magyar Újság, amely 1924. szept. 1-jén indult Nagy Dániel szerkesztésében, eleinte — alcíme szerint — “az Aradi és Arad megyei Magyar Párt hivatalos közlönye” volt. Az 1925. márc. 8-i számától kezdve módosult az újság alcíme, s mintegy nyolc hónapon át “a Magyar Párt hivatalos lapja”-ként látott nyomdafestéket, a címe mellé illesztett rövid magyarázatban pedig így határozta meg önmagát: “A Magyar Újság a Magyar Párt hivatalos közlönye, egységünk szimbóluma. Előfizetői a Magyar Párt tagjai. Programja a Magyar Párt programja.” Mindazonáltal az aradi Magyar Újság ebben az időben is csak területi pártlap volt. A következő években a lap, amelyet 1926. jan. 1-től kezdve közel egy esztendőn át főszerkesztőként Barabás Béla, ám felelős szerkesztőként továbbra is Nagy Dániel irányít, még többször megváltoztatja az alcímét, s a parancsnoki hídján ugyancsak többször kicserélődnek a kormányosok, de a politikai elkötelezettsége egész fennállása alatt lényegében ugyanaz marad. A bánsági sajtókiadványok közül elsősorban az 1925. szept. 16-án induló s eleinte főleg gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó, Vuchetich Endre szerkesztette temesvári *Déli Hírlap számított az ~ szócsövének. 1929-től kezdve az ~ bánsági tagozata Dr. Páll György tagozati főtitkár összeállításában Magyar Népnaptár címmel évről évre közel kétszáz lapos közhasznú kalendáriumot is letett az olvasók asztalára.
Az ~ tevékenységével kapcsolatos egykori nyomdai termékek közül a történetkutatás számára különösen jelentősek azok a kötetek, amelyek a párt nyilvános szakosztályi ülésein elhangzott előadásokat és hozzászólásokat foglalták össze dokumentációs célzattal. Könyvkiadói vállalkozása az ~nak soha nem volt, a nyilvános szakosztályi tanácskozásokat bemutató kötetekben sincsen a pártra utaló impresszum, ám ennek ellenére a párt publikációinak lehet tekinteni őket. A húszas évek végén és a harmincas évek elején a Közgazdasági Szakosztály, amelynek ez időben Gyárfás Elemér volt az elnöke, összesen négy nyilvános ülést tartott: 1926. okt. 9-én Gyergyószentmiklóson, 1928. okt. 13-án Székelyudvarhelyen, 1930. okt. 30-án Szatmáron, 1933. júl. 1-jén Marosvásárhelyen tanácskozott. Kötetbe foglalva valamennyi tanácskozás vitaanyaga Gazdasági sérelmeink és kívánságaink címmel jutott el az érdeklődőkhöz (az első tanácskozásról szóló kötetet a dicsőszentmártoni Erzsébet Könyvnyomda Rt., a többi hármat a kolozsvári Minerva adta ki). Az ~ Kisebbségi és Történelmi Szakosztálya, amelynek Jakabffy Elemér volt az elnöke, a harmincas években két alkalommal rendezett nyilvános vitafórumot: 1935. május 25–26-án Nagyváradon és 1937. május 30-án Kolozsvárott. Az itt elhangzott előadásokat és hozzászólásokat először a Magyar Kisebbség tette közzé — több folytatásban, teljes terjedelmükben —, hogy aztán a lugosi szemle közleményeinek egybeszerkesztett különlenyomataként Népkisebbségi kívánságaink és feladataink címmel könyvalakban is megjelenjenek. E kötetek nemcsak az ~ politikai látásmódjáról és társadalmi-közügyi velleitásairól tájékoztatnak, hanem a két világháború közötti erdélyi magyarság általános közösségi gondjaiba is betekintést nyújtanak.
Az OMP szervezési szabályzata. Kv. 1928. — Dr. Sulyok István–Dr. Fritz László: Erdélyi magyar évkönyv. 1918–1929. Kvár. 1930. — Krenner Miklós: Verjünk hidat. Ellenzék 1932. jan. 13. — Mikó Imre: A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt. Hitel 1936/3. — Bernády György: Reflexiók... Marosvásárhely 1937. — Gyárfás Elemér: Az első kísérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövege, módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. Magyar Kisebbség 1937/3–4. — Győri Illés István szerk.: Metamorphosis Transilvaniae 1918–1936. Kvár. 1937. — Magyar képviselők a román parlamentben. Kisebbségvédelem 1938/6. — Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Bp. 1941. — Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Kvár. 1944. — Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 1867–1940. Bern 1989. — Scurtu, Ioan dr.: Választások Nagy-Romániában 1919–1937. Magyar Kisebbség 1996/1–2. 71–82.
(N. Gy.)
Orth Győző (Temesvár, 1912. aug. 13. — 1988. szept. 5. Lynwodd, USA) — költő, szerkesztő, egyházi író. Középiskoláit szülővárosa Piarista Főgimnáziumában végezte (1929); lelkészi képesítést a kolozsvári Református Teológián szerzett, majd ösztöndíjasként Bázelben folytatott tanulmányokat. Oravicabányán és Temesvárott segédlelkész, majd a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület belmissziói utazótitkára (1936), s átveszi a *Református Jövő családi lap, valamint a Gyermekkönyvtár és *Református Könyvtár kiadványsorozatok szerkesztését (utóbbit 1937–1939-ben). Ebben a sorozatban jelent meg Ajtay Gáborral közös füzete A cselédmisszió (Nv. é. n.) címmel, Zwingli-életrajza (Isten harsonája. Nv. 1939); az ő fordításában Max Schaerernek Sundar Singh indiai misszionárius életéről szóló könyve (Nv. 1939), s szintén az ő fordításában, a sorozaton kívül Richard Nutzinger Haláltánc c. középkori misztériumjátéka (Nv. é. n.). Tábori lelkészként nyugatra sodródott, hadifogságba került, majd onnan kiszabadulva, előbb Németországban, 1948–59 között Kanadában, utána haláláig az Egyesült Államokban volt lelkész. 1947-től az Evangéliumi Világszolgálat c. lap szerkesztője, 1949-től a Kiáltó Szó szerkesztője és kiadója. Rendszeresen publikált a Reformátusok Lapjában és az Új Életben (Calgary). Segítségével jött létre a lynwoddi Kálvin Református Egyház. A Western Classis of the Calvin synod of the United Church of Christ dékánja, magyar nyelvű vallásos rádióadások irányítója Chicagóban.
Egyéb munkái: Istenes énekek (versgyűjtemény, szerk. Berde Máriával és Roth Jenővel, Nv. 1939); A húsvét tanúi (Szavalókórus. Nv. é. n.); Konfirmációi emlékkönyv (Nv. 1940); A Short Form of the Heidelberg Catechism (Fairport Harlbor 1967).
(Sz. J. — T. E.)
Orth Imre (Temesvár, 1908) — *Református Jövő
Orth István (Nagyszékely, Magyarország, 1945. febr. 3.) — grafikus. ~ Imre fia. Nagyváradon szakiskolában, finomkerámia szakon kezdte tanulmányait, s a Művészeti Líceumban érettségizett (1967), majd a kolozsvári Protestáns Teológián szerzett lelkészi képesítést (1971). Utána a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Főiskolát is elvégezte, itt Kazár László tanítványa volt (1976), közben református segédlelkész Szatmárnémetiben s Aradon. 1976-tól a nagyszebeni Brukenthal Múzeum grafikai restaurátora.
Rajzaival, illusztrációival, rézmetszeteivel, művészi reklámplakátjaival lapokban, katalógusokban, kulturális rendezvényeken szerepel. Feltűnést keltő szürrealista alkotásairól a Korunkban Józsa T. István így ír: “Nem a hűvös geometriai absztrakció teljességgel racionalizált birodalmában jár, aki kortárs hazai képzőművészetünk egyik kiemelkedő alkotójának, Orth Istvánnak szürrealisztikus művészi világát körül- és bebarangolja, hanem egy olyan — a metamorfózisok, a fantasztikum és fantázia végtelen lehetőségeitől áthímzett — dinamikus univerzumban, melyet a lélek mélyrétegeinek és a külvilágnak, a valóságnak és a teremtett fantáziavilágnak sajátos oldódása jellemez.” Műveivel országos, megyei és 23 egyéni kiállításon jelentkezett: a bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Házban háromszor is (1972, 1975, 1979); külföldön 1976-tól fogva Szamarkandtól San Franciscóig több mint 25 világvárosban.
Önálló kötetei: a nagyszebeni városképeiből egybeállított Hermannstadt c. mappája, a román és angol szöveggel ellátott Orth-album (metszet és alkalmazott grafika) I. Nagyszeben 1988. II. uo. 1995.
Manfred Wittstock: Sürrealistische gadierungen. Neuer Weg 1982. jún. 2. — Rohtraut Wittstock–Reich: Stefan Orths Plakate und Radierungen. Neuer Weg 1984. szept. 29. — Józsa T. István: A végtelen lehelete. Utunk 1986/42; uő: Az Orth-világban. Korunk 1988/8; uő: Gondolati tér. A Hét 1995/10.
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orvosi szakirodalom — az egészséges emberi szervezet felépítésével, működésével, a betegségek okaival, kialakulásának módjával, tüneteik leírásával, kórismézésük lehetőségeivel, kezelésükkel, a szervezetnek a kórokozókkal szembeni válaszkészségével és a kóros állapotok megelőzésével foglalkozik. Orvosok, orvostanhallgatók és az orvostudomány területén dolgozó más szakemberek számára készül. Nem határolható el élesen az *egészségügyi irodalom tárgykörétől, ill. olyan határtudományoktól, mint a gyógyszerészet, genetika, biokémia, lélektan, antropológia. A többnyire népszerűsítő célú *népegészségügyi irodalom egy része szintén ide tartozik. Az ~ ápolásában nagy szerepet vállalnak az orvosi folyóiratok és a felsőfokú orvosképzés intézményes kereteit biztosító marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet.
Az erdélyi magyar orvosi írásbeliség három évszázadnál is messzebb nyúló gyökerekből sarjadt ki. Lencsés György *Ars Medica c. hatrészes, tudományos igényű orvosi munkája 1577 körül keletkezett (*kódexirodalom), s 1690-ben jelent meg az első terjedelmesebb magyar nyelvű nyomtatott orvosi könyv, Pápai Páriz Ferenc Pax corporis c. műve, egyre gyarapodó sort nyitva maga után.
A romániai magyar ~ első szakaszában, a két világháború között, a munkák jelentős része az Értesítő az EME Orvostudományi Szakosztályának munkájáról XLV–LVIII. köteteiben és az EME vándorgyűléseinek, orvoskongresszusainak emlékkönyveiben, valamint a Dolgozatok a Bihar megyei Orvos, Gyógyszerész és Természettudományi Egylet 60 éves fennállásának emlékére (Nv. 1928) címmel kiadott kötetben jelent meg, más része monográfiák és szakkönyvek formájában. A dolgozatok elsősorban a gyakorló orvosok igényeit igyekeztek kielégíteni. Így például Havas András a tuberkulózis megelőzéséről, Heiner Lajos a gonorrhoea és a szifilisz kezeléséről, Klein Richárd a magas vérnyomás kór- és gyógytanáról, Kenessey Béla a sympatheotomiáról és a cukoroldatok intravénás alkalmazásáról közölt számottevő értekezést. Kizárólag orvosoknak szánt mű Engelberg Oszkár Román–magyar és magyar–román orvosi terminológia és orvosi iratminta-gyűjteménye (Kv. 1921), valamint Dudutz Zoltán munkája: Románia területén érvényes egészségügyi törvények és szabályrendeletek (Sepsiszentgyörgy 1922), amelyeknek az volt a rendeltetésük, hogy segítsék a magyar orvosok tájékozódását az új körülmények között. A kimondottan szaktudományos jellegű művek sorát Zsakó István A psychiatria alapvonalai, tiszti és törvényszéki orvosok, orvostanhallgatók és érdeklődők számára (Kv. 1919) c. munkája nyitja meg. Ugyanilyen céllal állította össze Erdész István a farmakológia rövid kivonatát (Kv. 1920), ez egy év múlva román nyelven is megjelent. Ezt követi Goldberger Ede könyve a szifiliszről (Kv. 1922), s ugyancsak hézagpótló Bézy Elemér kétkötetes Sebészeti kompendiuma (Szilágysomlyó 1924). Juhl Marcell egymás után két röntgenológiai munkával is jelentkezik (Tv. 1925, 1926), s ugyancsak röntgendiagnosztikával és terápiával foglalkoztak a Herskovits testvérek (Kv. 1929, 1937).
Eredeti munka Engelberg József hematológiai munkája, A vérkép értékelése a betegágynál (Tv. 1927). Gergely József marosvásárhelyi mikrobiológus tanulmányt írt a nemi betegségekről és a házasság problémáiról (Mv. 1934). Ez idő alatt (1922–38) jelentek meg Scheitz Vilmos, Földes Zoltán, Krebs Henrik, Boga Lajos, Ferenczi Sándor, Nagy András egészségtani, anatómia-élettani tankönyvei a magyar anyanyelvű elemi és középiskolás diákok számára.
Határterületi kérdésekkel foglalkozik Kahána Ernő, aki Alfred Adler individuál-pszichológiáját mutatja be (Brassó 1924), Borsoss Imre, aki az ember ivari életéről, szaporodásáról, fejlődéséről, testi és lelki világáról ír (Kv. 1928), valamint Küttel Lajos, aki Az átörökléstan és eugénia kérdései (Kv. 1936) c. munkájában genetikai problémákat taglal. Utóbbinál jelentkeztek a fajelmélet elemei, amiért a kortárs szaksajtó elmarasztalta.
A II. világháború utáni romániai magyar ~ súlypontja szükségszerűen a marosvásárhelyi OGYI, a Román Népköztársaság Akadémiája Kutatóállomásának orvosi szakosztálya és a Közegészségügyi Intézet körül alakult ki, nem zárva ki másutt dolgozó nemzetiségi szakemberek hozzájárulását. Ennek az időszaknak a termése az Értesítő az EME orvostudományi szakosztályának munkájáról (LIX–LXIII. kötet), az Orvostudományi Értesítő (LXIV–LXVII. kötet), az OGYI első (1955) és második (1957) tudományos ülésszakának kötetei s a Marosvásárhelyen kiadott három orvosi és gyógyszerészeti szaklap (*Orvosi Szemle 2; *Tájékoztató; *Gyógyszerészeti Értesítő), valamint a Székelyudvarhelyen megjelent Infomed c. folyóirat 1991 után.
Az önálló munkákat, tankönyveket és egyetemi jegyzeteket kivéve a felsorolt többi kiadvány 3318 magyar nyelvű szakdolgozatot közölt. Ezek egy része az *orvosi folyóiratokban jelent meg.
Ebben a második szakaszban Móritz Dénes ad közre rövid monográfiát A csecsemő helyes táplálása és gondozása (Mv. 1947) címmel, majd Benedek József a laboratóriumi vizsgálat anyagának helyes beküldési módjáról (Székelyudvarhely 1948), Krepsz Iván és Kozma József a rákellenes küzdelem központosításáról (Kv. 1948) és Köppich Ferenc az orvostudományi irányzatok születéséről és szerepéről (Kv. 1948) közöl tanulmányt.
A szakkönyvek sorát román és orosz nyelvből fordított művek nyitják meg. Sorra kerül Parhon Az öregedés és kezelése, Eskenasy Az anaemiák, Markoszjan Élettan, Ţurai Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek, a V. Bologa szerkesztette Adalék az RNK orvostudományának történetéhez, Izsák Sámuel A román–magyar orvosi kapcsolatok múltjából, Pandele–Sârbu–Strejan–Vágó Szülészeti sürgősségi esetek, Zosin–Bulbuca–Gavrilescu A veseműködés kivizsgálása c. műveinek magyar kiadása Borbáth Andor, Dóczy Pál, Birek László, Fugulyán-Mózes Magda, Száva János, Horváth Endre, Fodor Ernő, Derzsi László, Tonk Emil szakszerű fordításában.
Ezekkel párhuzamosan az eredeti munkák megjelenése is megindul. A preklinikai szakok közül a kórbonctan jelentkezik elsőnek. Haranghy László A daganat-keletkezés korszerű elmélete (1952), majd A rákelőtti állapotokról (1953) címmel ír. Utódként követi Gyergyay Ferenc A neuro-endokrin rendszer szerepéről a daganatos betegségekben (1957) c. monográfiával, majd munkatársaival, Antalffy Andrással és Fodor Ferenccel együtt Általános kórbonctan (1959) c. egyetemi tankönyvként is használható munkát ad ki. Sokan forgatták Szabó István könyveit: Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben (László Józseffel, 1981); Az emberi szervezet alapvető életműködései, a vér és a vérkeringés (Kv. 1983); Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája (László Józseffel, 1985), valamint Az ember szexuális életműködései (Adorján-Szabó Etelkával, 1987).
A preklinikai és klinikai szakok közti átmenetet jelzi három monográfia. Ezek: Hadnagy Csaba és Szabó István A vérátömlesztés szövődményei (1957), Terhes Gyula magyar nyelven elsőként átfogó képet nyújtó könyve, Az eklamsia kórtana (1958) és Schwartz Árpád számos eredeti megállapítást tartalmazó, Az inzulin (1960) c. kötete a hormon hatásmechanizmusáról.
A klinikai szakok közül legkorábban a fertőzéses folyamatokkal foglalkozó kiadványok jelentek meg: Klein Dezső az odontogén gócfertőzésről (1952), Hermann Jenő, Gyergyay Ferenc, Hirsch Alice és Róna László az idült hepatitisről (1957) írt monográfiát.
Miskolczy Dezső és Csíky Kálmán szerkesztésében a terjedelmes Idegkórtan (1958), majd Csíky Kálmán és Csíky Csaba tollából A lelki jelenségek kórfolyamatai (Kv. 1982) jelent meg. Általános orvosnak és orvostanhallgatónak egyaránt hasznos Monoki István Belgyógyászati problémák az általános orvosi gyakorlatban c. kétkötetes munkája (Kv. 1984, 1987).
Az ultrahangok felhasználása napjainkban orvosi kérdés is. Fodor Ferenc és Veress Éva Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban (1985) c. könyvében megtalálhatók a nélkülözhetetlen alapismeretek. A tuberkulózis gyógyításában használt antibiotikumokkal és kemoterapeutikumokkal Nasta Marius és Brill Alfréd monográfiája (1953) foglalkozik, a gyógyszerrendelés megkönnyítését szolgálja Farkas Imre János és Ajtay Mihály Formulae Magistralis c. alatt ezer receptmintát és hasznos útmutatásokat tartalmazó munkája (Mv. 1978, több kiadásban). A természetes gyógytényezőkről is megjelent két értékes munka: Szabó Árpád, Soós Ilona és Schwartz Árpád a Magyar Autonóm tartománybeli ásványvizek és gázömlések (1957) és a Jakab Kálmán szerkesztésében kiadott Hargita megye természetes gyógytényezői (Csíkszereda 1974) c. tanulmánykötet.
Orvosi szakirodalmunkban gazdagon van képviselve az orvostörténet, főleg *Spielmann József munkássága eredményeképpen. Első idevonatkozó könyvét (Szemelvények Nyulas Ferenc műveiből, 1955) Soós Pállal, a Lechner Károlyról szóló kötetet (1956) pedig Balázs Sándorral együtt írta. Ezekben és további munkáiban is (A hazai orvostudomány történetéből, 1957; A közjó szolgálatában, 1976; Victor Babeş: Egészségügy és politika, 1977) a romániai orvostudomány értékes hagyományait tárja fel.
A modern orvostudomány nem képzelhető el a határterületi tudományágak ismerete nélkül. Ez szükségessé teszi, hogy az idetartozó szakkönyvekre is kitérjünk. Szabó Zsigmond A mozgás biológiája (1976) és A sejt élete (Kv. 1978), Kis Zoltán A magatartás élettani alapjai (1981), Vincze János A biofizika nagy fejezetei (Kv. 1975), Felszeghy Ödön és Ábrahám Sándor A biokémia alapjai (Kv. 1976) c. könyveiben számos orvosi vonatkozás található, akárcsak Imreh Sz. István örökléstani munkájában (A kromoszóma, 1986).
Jelentős Spielmann József orvos-szociológiai munkája (Betegség, orvoslás, társadalom, 1984) az egészség és betegség társadalmi meghatározóiról. Figyelmet érdemel Vasas Samu kalotaszegi gyűjtést tartalmazó Népi gyógyászat c. kötete (1985).
Az ~ körébe sorolható Kapusy Antal Az öregedés tudománya (1974) c. kötete, továbbá Módy Jenő Az egészség és a betegség határán (1981), Komjátszegi Sándor Tudat és valóság (1986), László János és Péter Mihály Kórokozó mikroorganizmusok (Kv. 1988), Fodor Ferenc és Fugulyán Gergely Az öregedő szem (1989) c. munkája, a határterületi tudományágakból Kabán Ferenc A természet nyomdája (Kv. 1978) és Csűrös László Betegségterjesztő rovarok (1986) c. könyve.
Számos magyar orvos könyve román nyelven jelent meg. Így például Mózes Károly Tehnica îngrijirii bolnavului c. négy kiadást megért könyve (1961–78), Farkas Imre János–Farkas Evelyn Vademecum medici generalis (Mv. 1987) c. társadalom-orvostani kötete, Fodor Ferenc–Arety Dinulescu Morfopatologia ochiului şi anexelor sale (1980) c. monográfiája.
Az ~ sajátos fejezete az orvosi vonatkozású elemi és középiskolai tankönyvek, melyek közé tartoznak a megfelelő román nyelvű tankönyvek fordításai. A Genersich Antal Emlékkönyv közülük mintegy harmincnak az adatait ismerteti (*tankönyvirodalom).
A ~ külön fejezete a magyar orvosképzést szolgáló egyetemi jegyzetek és tankönyvek története. 1945-től a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem keretében Marosvásárhelyen működő orvosi karon, majd 1948-tól az önálló OGYI-ban kevés tankönyv vagy jegyzet állt az első években a hallgatók rendelkezésére. Szükségessé vált magyar nyelvű oktató orvosirodalom kiadása. Induláskor az egyetemi jegyzetek — bár “kézirat gyanánt” és csak “belső használatra” felirattal voltak ellátva — nyomtatásban kerültek forgalomba a Romániai Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének marosvásárhelyi Bolyai Diákközpontja és a Bolyai Tudományegyetem Diákvédő Hivatala, ill. 1948-tól a marosvásárhelyi OGYI Diákvédő Hivatala kiadásában.
Az elsők között jelent meg a Haranghy László előadásai alapján készült Általános kórbonctani jegyzet, majd Putnoky Gyula 1947–48-as tanévi előadásai alapján az Általános és részletes bakteriológia és vírustan, később Parasitológia. Ugyancsak az elsők között látott napvilágot Maros Tibor Tájanatómia c. jegyzete. Ezekkel párhuzamosan került a diákok kezébe a klinikai tárgyak közül Feszt György Orvosi röntgentan, a Lőrincz Ernő András előadásai nyomán összeállított Szülészet — szigorlati kompendium, Győry György Szülészeti műtéttan, valamint Dóczy Pál, Horváth Endre és Hermann Jenő Belgyógyászati diagnosztika (1950) c. könyve. E kiadványok sora a Mátyás Mátyás, Száva János, Pápai Zoltán és Péterffy Pál összeállította Sebészet (1950) c. kötettel zárult.
A nyomtatott jegyzetekkel egy időben kőnyomatos jegyzetek is megjelentek, de 1951-től kezdve már csak kőnyomatosak, melyeket az évek során átdolgozva újra meg újra megjelentettek. Szakmai szempontból ezek semmivel sem maradtak el az országos színvonaltól.
Mind a két világháború közti, mind a II. világháborút követő időszakban a romániai magyar írásbeliségben az ~ több más tudományág szakirodalmánál jelentősebben van képviselve. Bár magyar nyelvű orvosképzés tovább is folyt, a szakvizsgát, főorvosi vizsgát, minden szintű versenyvizsgát románul követelték meg, s így hovatovább előnyösebbnek tűnt román szakkönyvekből tanulni, ami a magyar orvosi szakirodalom elsorvadását vonta maga után. Pedig elmondható, hogy a magyar szakirodalom a maga rendszeres, tömör módszerével és világos nyelvezetével megfelelt az országos követelményeknek.
Schmidt Béla: Az erdélyi kisebbségi, különösen a magyar orvosok irodalmi munkásságának 11 éve (1919–1929). Értesítő az EME Orvostudományi Szakosztályának működéséről. XLIX. kötet, 1940. — Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Közli Genersich Antal Emlékkönyv. Bp.–Mv. 1994.
Az orvosi ellátást Erdélyben a 18. század végéig kizárólag külföldön képesített “gyógyászok” látták el. Mária Terézia utasítására Kolozsváron 1775-ben hoztak létre egyetemi kollégiumot négy fakultással, ezek között a teológiai, jogi és filozófiai mellett orvosi (sebészeti) fakultással is. Az intézményt a piaristák patronálták. 1784-ben II. József megfosztja ezt főiskolai rangjától, ekkor az orvosi kart önálló “orvos-sebészeti lyceum”-má alakítják át. A mai értelemben vett egyetemi szintű magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés Erdélyben, Kolozsváron csak 1872-ben jön létre.
A trianoni békeszerződést követően a Ferenc József Tudományegyetem Szegedre költözött át, míg helyében a román állam 1919–20-ban létrehozta a román tannyelvű I. Ferdinánd Egyetemet, ahol a magyar hallgatók is csak román nyelven tanulhattak. A bécsi döntés után a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözik Kolozsvárra, s 1944 őszén sem szakítja meg működését, csupán nevét változtatja meg Kolozsvári Magyar Tudományegyetemre, mígnem 1945 végén királyi dekrétummal létre nem hozzák a Bolyai Tudományegyetemet. Közben a Ferdinánd-egyetem Nagyszebenből való visszatérését is törvény szentesítette. A magyar tannyelvű orvosi karnak átengedett épületek nem tették lehetővé az oktatás folytatását, s így az kénytelen Marosvásárhelyre átköltözni. Az 1945–46-os tanévben már itt indul meg mint a Bolyai Tudományegyetem kihelyezett orvosi kara. A tanszékek, a klinikák egy része, valamint az egyetemi hivatalok a volt hadapródiskola épületeiben helyezkedtek el, míg a klinikák nagy része a város szűkös kórházaiban talált helyet.
Az 1948-as tanügyi reform az orvosi kart az ország többi orvosi fakultásához hasonlóan önálló főiskolává alakította át. Megindult a gyógyszerészképzés is. 1948 és 1951 között az immár önálló OGYI általános orvosi, gyermekgyógyászati, közegészségügyi, fogorvosi és gyógyszerészeti karral működött. 1951-ben megszűnik a közegészségügyi kar, majd utóbb a fogorvosi kar is az 1960–61-es tanévig. 1986-tól nem tartanak többé felvételi vizsgát a gyógyszerészeti karon, csak a meglevő évfolyamok folytathatták tanulmányaikat. 1990 januárjában újra megindult az első évfolyam, 1991-től az intézmény visszanyerte egyetemi rangját, mai neve: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem.
Az oktatás nyelve az indulástól 1962-ig a magyar volt. Ettől kezdve (és jelenleg is) az előadások román és magyar nyelven párhuzamosan folynak, míg a gyakorlati oktatás csak román nyelven történik. Ezen intézkedés óta fokozatosan nőtt mind a román nemzetiségű tanszemélyzet, mind a román hallgatók száma, s csökkent a magyar anyanyelvűeké. Így például a kezdeti közel 100%-hoz viszonyítva az 1992–93-as tanévben a magyar tanszemélyzetnek 30,53, a hallgatóknak pedig 34,09% a részaránya.
Marosvásárhelyen 1947-től 1992-vel bezárólag 7287 orvos, ill. 1949 és 1992 között 1247 gyógyszerész végzett. Előbbiekből 4778, utóbbiakból 820 volt magyar nemzetiségű.
Az OGYI-ban magas színvonalú oktató munka folyt. Az abszolvensektől a jó szakmai felkészültségen kívül megkívánták, hogy munkájukat végezzék feltétlen tisztelettel és lelkiismeretességgel az élet és a beteg iránt. Ezt általában sikerült megvalósítani, amit az is bizonyít, hogy az intézet végzettjeit mindenütt szívesen fogadták. Már az 50-es évektől posztgraduális orvos- és gyógyszerészképzés is folyt. Az oktató munka minőségének emeléséhez jelentősen hozzájárult az a tény, hogy néhány kivételtől eltekintve minden tudományágnak volt saját magyar és román nyelvű kőnyomatos jegyzete. Bár ezeket több tanszéken nem újították meg, 1947-től napjainkig az OGYI jegyzetkiadó osztálya magyar nyelven összesen 388 címet jelentetett meg a román nyelvűeken kívül.
Az oktatás mellett a lehetőségeknek megfelelő, itthon és külföldön egyaránt elismert kutatómunka is folyt. A tízéves fennállás tiszteletére megrendezett első tudományos ülésszakon bemutatott 206 dolgozat külön kötetben magyar nyelven is megjelent (A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet első tudományos ülésszaka. Mv. 1955). Ezt követően a két év múlva tartott ülésszakon előadott 230 dolgozatot hasonló kötetben jelentették meg (A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet második tudományos ülésszaka. Mv. 1957). Az oktató személyzet számos monográfiát, kézikönyvet írt román és magyar nyelven. Ezek jegyzéke helyet kapott az OGYI fennállásának 50. évfordulójára készülő kötetben. Az intézet 1955-től saját szaklapot adott ki *Orvosi Szemle (2), ill. Revista Medicală címmel.
Az évek folyamán állandóan bővültek az intézetben folyó tevékenységet biztosító anyagi feltételek: klinikák, diákotthonok épültek, menza létesült, a könyv- és műszerállomány növekedett.
Különösen az 50–60-as években az intézetben élénk művelődési tevékenységre is sor került. Ebben az oktatók, a diákok és az alkalmazottak egyaránt részt vettek. A hallgatók Aesculap (1969–74), majd Gânduri Studenţeşti (1974-től) címmel háromnyelvű, 1990-től *Pulzus néven magyar nyelvű diáklapot adtak ki.
A marosvásárhelyi OGYI, ill. egyetem rektorai a következők voltak: Csőgör Lajos (1945–49), idősb Feszt György (1949–52), Székely Károly (1952), Andrásofszky Tibor (1953–64), Csőgör Lajos (1964–67), Puskás György (1967–76), László János (1976–84), Victor Gh. Emilian Bancu (1984–89) és 1989-től Ion Pascu.
Csajkás Bódog: A kolozsvári tudományegyetem orvostudományi karának megalakulása. EME–Orvosi Értesítő LX. Kv. 1945. — Csőgör Lajos: Lapok a Bolyai Egyetem történetéből. Erdélyi Figyelő 1990–92. — Barabás Béla–Joó Rudolf szerk.: A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. Válogatott dokumentumok. Bp. 1990. — Tankó Attila–Péter Mihály szerk.: Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából. Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Bp.–Mv. 1994. — Szöllősi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 1945–1995. Mv. 1995. — Barabás Béla–Péter H. Mária, Péter Mihály szerk.: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok, emlékezések. Bp. 1996 (A Magyarságkutatás Könyvtára. XVIII).
Az I. világháború után a romániai kisebbségi orvosok új politikai és gazdasági körülmények közé jutottak, de ennek ellenére rövid időn belül megteremtették az anyanyelvű szaksajtót. Létkérdés volt ez számukra, mivel csaknem naponta jelentek meg új gyógyszerek, új laboratóriumi és diagnosztikai eljárások, új műszerek. Fontos lett az önálló kutatómunka eredményeinek, az új megfigyeléseknek a közlése, végül pedig egészségügyi felvilágosító munka is szükségessé vált. E célok leghatékonyabban folyóiratok útján voltak megvalósíthatók. Az anyagiak hiánya és a hatósági engedélyek megszerzése miatt több folyóirat csak rövid ideig volt fenntartható.
Az első romániai magyar orvosi folyóirat Kolozsvárott született 1920-ban *Erdélyi Orvosi Lap címmel. Szintén 1920-ban Temesváron indult meg az *Orvosok Lapja, mely a két világháború között a leghosszabb életű orvosi folyóirat. 1923-ban Kolozsváron jelenik meg a Revista Stomatologică–Stomatológiai Szemle c. román–magyar–német nyelvű folyóirat Orient Gyula szerkesztésében mint a “Fogorvos-doktorok Országos Szövetsége” hivatalos közlönye. Ebben voltak olvashatók Orient Gyula, Kopár Gerő, Höntz Kálmán dolgozatai, s az 1924/1-es számban megtalálható az ország fogorvosainak jegyzéke is (a lap megjelenéséről 1924 után nincs adatunk). *Praxis Medici címmel 1924 és 1940 között Temesváron adnak ki egy újabb, a gyakorló orvosoknak szánt folyóiratot, Nagyváradon pedig 1925-ben indult *Gyakorló Orvos — Medicul Practicant címmel kétnyelvű szaklap. Legjelentősebb az 1928-ban Kolozsvárt kezdődő *Orvosi Szemle — Revista Medicală — Ärztliche Rundschau.
A *Clinica et Laboratorium Kolozsvárt eredetileg háromnyelvű lapként indult Fried Andor szerkesztésében (1932–39), majd külön román és magyar változatban (1948–49), utóbbit Bálint Zoltán szerkesztette. A főleg terápiás vonatkozású kísérleti közleményeket tartalmazó havi folyóirat kiadója az Egger et Comp. RT, majd 1936-tól ennek utóda, az Ufarom, 1948-tól a Napochemia, végül 1949-ben a Sintorgan állami Gyógyszervegyészeti gyár.
1934-ben az EME újra kiadja még a 19. században indult, de megjelenésében megszakadt kiadványát (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi szakosztályának munkájáról) a XLV. kötettel, Veress Ferenc és Koleszár László szerkesztésében. Ez tartalmazza a tudományos közleményeken kívül a szakosztály 1923 és 1932 között tartott szaküléseinek jegyzőkönyveit is. A sorozat folytatódik 1940-ig, majd kétévi szünet után, 1942-ben Berde Károly és Krompecher István megszerkeszti az L. kötetet, amely az 1940–41. évi tevékenységet tükrözi. 1943-ban még négy, 1944-ben három szám jelenik meg, a hatalomváltás után 1945-ben Haynal Imre és Sáry Béla szerkesztésében újabb két szám, majd Miskolczy Dezső és Csőgör Lajos szerkesztésében már csak évente egy-egy (1946–48). Ezeket az EME szakosztálya a Bolyai Tudományegyetem orvosi karával közösen adja ki.
Az EME tevékenységének felfüggesztése miatt csak 1991-ben, az EME újraalakulásával folytatódik az értesítő immár *Orvostudományi Értesítő címmel.
Nagyváradon 1947–48-ban jelenik meg havonta Medicul Nou címmel kétnyelvű orvosi folyóirat. Magyar alcíme: “A nagyváradi egészségügyi szakszervezet orvosi és orvostársadalmi lapja”. Felelős szerkesztők: Victor Nica és Kende József. A szerkesztőbizottság tagja román orvosok mellett többek közt Bálint Sándor, Bogdándy György és Popper Endre Nagyváradról, Csete Emil, Haranghy László és Vendég Vince Marosvásárhelyről, Mártonfi István Szilágysomlyóról.
Az OGYI 1955 májusától *Orvosi Szemle, ill. párhuzamosan Revista Medicală c. külön magyar és román nyelvű folyóiratot indított. Ugyancsak Marosvásárhelyen jelent meg Az RNK Orvostudományi Társasága Magyar Autonóm Tartományi Fiókja járványtani, mikrobiológiai, vírustani, parazitológiai és egészségügyi nevelési szakosztályának Tájékoztatója 1956-ban Vajda István szerkesztésében.
1991 májusában az EME Székelyudvarhelyen tájékoztató orvosi lapot indított Infomed címmel. Felelős szerkesztője Lőrinczi Csaba, szerkesztője Vofkori József. Két évfolyama jelent meg: 8–8, időnként összevont számmal. Bár referáló jellegű volt, részben marosvásárhelyi professzorok, részben helyi orvosok írták. Puskás György, az EME orvostudományi szakosztályának akkori elnöke méltatta a lap indításának szándékát, Bérczes Judit pedig a szakosztály rövid történetét foglalta benne össze.
Az orvosi szaklapok mellett több egészségvédelmi, népnevelő folyóirat is létezett. Színvonalas és viszonylag hosszú ideig megjelenő egészségvédelmi folyóirat a *Magyar Népegészségügyi Szemle (Mv. 1933–43) volt, mely különösen nagy figyelmet fordított a falu egészségügyére. A Kolozsvárt hasonló céllal indult Egészség c. folyóirat 1935 októberétől mindössze 1938 áprilisáig jelent meg. Az Alkoholizmus Ellen c. havilap 1922-ben már a XIII. évfolyamába lépve Gyergyószentmiklóson jelent meg Szabó György plébános szerkesztésében. Társa Sándory Mihály, akinek könyvnyomdájában készült ez a háború után még egyetlen évfolyam; Megtartóztatás c. alatt Kolozsvárt jelent meg 1924–25-ben egy folyóirat az Evangéliumi Munkás mellékleteként. Ugyancsak Marosvásárhelyen adják ki a Vegetarianus c. lap két számát Seidner Imre szerkesztésében. Marosvásárhelyen 1925–26-ban indult a rövid életű *Tudomány és Haladás, szerkesztője Bürger Dezső és Láni Oszkár, kiadója Révész Ernő. A lap közölt egészségügyi és gyógyászati cikkeket, így Kállai Béla, Kopp Elemér, Mátyás Mátyás tollából. Petrozsényben 1925–26-ban összesen tíz számmal egy Bicsérdyzmus c. lap jelentkezett Evien-Eisler Eugen szerkesztővel az élen, tartalmával és szemléletével sok vitára adva alkalmat.
Megjelentek kimondottan gyógyszerészeti folyóiratok is (*gyógyszerészeti szakirodalom).
Schmidt Béla: Erdélyi orvosi folyóiratok 1919-től napjainkig. Orvosi Hetilap 1930/29. — Batári Gyula: Gyógyászati folyóiratok Erdélyben a két világháború között. Orvosi Könyvtáros, Bp. 1980/20. — Péter H. Mária–Mózes Magda–Rácz Gábor–Péter Mihály: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok. Közli Genersich Antal Emlékkönyv. Bp.–Mv. 1994. 129–47.
(P. M.)
Orvosi Szemle — 1. 1928. jan. 1-től 1938. okt. 15-ig Kolozsvárt havonta megjelenő orvosi szakfolyóirat. Szerkesztője Herskovits Izidor, kiadója Nagy Samu. Az első kilenc szám címe kétnyelvű: Revista Medicală — Orvosi Szemle, a 10. számtól kezdve német címe is van: Ärtzliche Rundschau. A II. évfolyamtól a fedőlapon Pataki Jenő főmunkatárs neve is szerepel. A tizenegy éven át folyamatos lap igényes kivitelezését az első három évben a Deutscher Bote, majd az Uránia, később a Victoria, végül a Pallas kolozsvári székhelyű nyomdák biztosították.
A lap az egész világ fontosabb orvosi eseményeiről beszámolt. Az összefoglaló referátumok közül megemlítjük a Herskovits testvérek (Ferenc, Jenő és Izidor) röntgendiagnosztikai dolgozatait (1928–33), Heller József (1928) és Vitályos András (1932–33) nőgyógyászati közleményeit, Traub Vilmosnak a tuberkulózis kezeléséről szóló (1928–31), Blatt Miklósnak a szemészeti közléseit (1929), Koleszár László (1929) és Havas József (1931) értekezését a mandulagyulladásról s a mandulaműtétről, Jakobi Józsefét a spanyolnátháról (1931), Hajnal Györgyét a gonorrhaea gyógyításáról (1930), Joó István beszámolóját a víz anyagcsere patológiájáról (1937). Jellemző az ~ széles elterjedtségére és befogadó szerepére a vidéki orvosok kimerítő beszámolóinak sora is. Így a szilágysomlyói Mártonfi István a vörhenyről (1928), a galgói Wettenstein [Bárd] Oszkár a bőrön át történő gyógyításról (1928), a nagyváradi Berger József a májkészítmények terápiás hatásáról (1930), az aradi Kilényi Albert a reuma kezeléséről (1931), a dési Parádi Ferenc a villanyáram okozta balesetekről (1932), a szovátai Gidáli József a női betegségek fizikoterápiás kezeléséről (1933), a köröskisjenői Gross Sándor a cukorbetegek kezeléséről (1934), a szamosújvári Lebedy Jenő az immunterápiáról (1935), a temesvári Simon Gyula a kalciumterápiáról (1935) ad tapasztalati beszámolót.
Rendszeresen megjelennek az orvostudományi élet erdélyi hírei: jelentések az EME orvostudományi szakosztályának üléseiről és kongresszusairól, a Romániai Kisebbségi Orvosok Jóléti Szövetségének megalakulásáról, alapszabályzatáról és kongresszusáról, a Paul Ehrlich Kolozsvári Orvos Egyesület működéséről.
Külföldi egyetemek tanárai is küldtek dolgozatokat, így Horay Gusztáv (1929), Greiner Irén és Mosonyi János Budapestről (1930), Sarudy Elemér Debrecenből vagy Friedmann Jenő Clevelandből (1928).
A fogorvosok óhajára 1929-ben megindult *Stomatologia címmel a lap fogászati melléklete is Vass Zoltán szerkesztésében, főmunkatárs Kopár Gerő. 1931-től a melléklet címe már a lap fejlécén is megjelenik, ekkortól Krémer Ármin szerkeszti. A fogászati anyagból kiemelkedik Orient Gyula dolgozata a nyelv jó- és rosszindulatú megbetegedéséről (1937). A vidéki munkatársak közt tűnik fel Csőgör Lajos nagyenyedi iskolai fogorvos neve.
Az ~ állandó rovata volt az *Erdélyi Orvostörténeti Arcképek Pataki Jenő orvostörténész értékes közleményeivel.
A lap anyagi okok miatt 1938 végén megszűnt. Szerepét a *Praxis Medici c. temesvári orvosi lap vette át.
(P. H. M.)
2. A marosvásárhelyi OGYI folyóirata 1955-ben indult, eredetileg két önálló lapként: magyarul és román tükörfordításban Revista Medicală néven. 1975-től kezdve a két folyóiratot egybevonták, a román cím alatt folytatódó lapban tíz százalékot sem ért el a magyar anyag. A megjelenő fizikai, vegytani, növénytani, tudománytörténeti írásokkal az orvosi és gyógyszerészeti keretet túllépve, húsz éven át az egyedüli magyar nyelven is közlő természettudományi szakfolyóirat Romániában. Főszerkesztője az OGYI mindenkori rektora: Andrásofszky Tibor (1955–64), Csőgör Lajos (1964–67), ez utóbbi és Puskás György (1967–68), majd Puskás György (1969–76), László János (1977–84), Gh. Victor Emilian Bancu (1985–88) és Ion Pascu (1989-től kezdve). A magyar nyelvű kiadvány szerkesztője haláláig Spielmann József volt.
Fennállásának nagyobb részében évi négy szám jelent meg, két évfolyamát hat szám képviseli (1957–58), az összevonástól kezdve évenként két számot adtak ki. A magyar lapcím és kellő számú anyag csak az 1991-es összevont 1–2. számban jelent meg újra. 1991-től kettős címe Revista de Medicină şi Farmacie — Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle; román, magyar, angol, francia, német nyelvű cikkeket, összefoglalókat közöl, szerkesztőbizottságának magyar tagjai: Fazakas Béla és Seres-Sturm Lajos, szerkesztőségi titkára Szilágyi Lajos.
A lap alcíme a második megjelenési évtől kezdve arra utal, hogy az OGYI szűkebb munkakörén túl az Orvostudományi Társaság, majd az Orvostudományi Társaságok Szövetsége kiadványa is. A benne közzétett tanulmányokat rendszeresen ismertették a különböző nemzetközi referáló szakfolyóiratok. Így a közben egyetemmé emelt OGYI tanszékeinek tudományos kutatási eredményei nemzetközi közkinccsé is váltak.
A lap tárgykörében szerepelnek az orvosi biológia, biofizika, biokémia, az anatómia, kórbonctan, szövettan, élettan, kórélettan, mikrobiológia, vírustan, parazitológia, a belgyógyászat, sebészet, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, bőr- és nemi betegségek, radiológia, nőgyógyászat és szülészet, a fürdőgyógyászat, ortopédia, urológia, tüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, elmegyógyászat és idegsebészet, a közegészségtan, járványtan, törvényszéki orvostan, társadalomorvostan, nemkülönben a gyógyszertan, a fogászat kutatási eredményei, kifejezve az OGYI keretében folyó tudományos kutatómunka és témamegoszlás európai színvonalát.
Az orvostudomány történetéből c. külön rovatban Spielmann József és Valeriu Bologa a román–magyar orvosi kapcsolatok múltjából közölt adatokat (1955), Pápai Páriz Ferenc orvosdoktori értekezéséről Kótay Pál írt (1956), a marosvásárhelyi kórház történetét Halász Boriska vázolta fel (1957), Szabó T. Attila a Lencsés György-féle 16. századi Ars Medica orvosi műről ír (1958), Vita Zsigmond egy nagyenyedi kórházalapítást ismertet (1960), az erdélyi balneoterápiában használt gyógynövényekről Rácz Gábor és Lázár Színi Karola számol be (1968), a kolozsvári Orvosi Sebészeti Intézet első évtizedét Szőkefalvi Nagy Zoltán (1967), a kolozsvári fogászati oktatás kezdetét Orbán János (1969) dolgozza fel.
A lapnak 1964 és 1974 között, majd a 80-as évek végétől máig van Gyógyszerészeti kérdések c. rovata is, melyben a gyógyszerészeti kar munkatársai, valamint gyakorló gyógyszerészek teszik közzé írásaikat. Ezeket a *gyógyszerészeti szakirodalom gyűjtőcímszó említi.
Sándor István–Bárányi Ferenc–Nagy Lajos: Jegyzetek az Orvosi Szemléről. Korunk 1972/7. — Tankó Attila–Péter Mihály: Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Bp. 1994.
(R. G.)
Orvosok Lapja — Temesváron 1920 novemberétől 1940 szeptemberéig havonta megjelenő szaklap. Felelős szerkesztője mindvégig Szana András röntgenintézeti főorvos. 1926-tól főmunkatárs Kardos Géza, az aradi Gyermekmenhely volt igazgató főorvosa, később temesvári gyermekorvos. 1932 júliusától a lap címe Terapia, s csak zárójelben, alcímként jelenik meg a folytonosságot jelezve továbbra is az ~ cím. Ez időtől kezdve 1938-ig főmunkatárs Lampel Armand is. 1938 áprilisától kezdve a lap fejléce csak román nyelvű.
Az ~ indulásakor jelzi célját: “A gyakorló orvosnak referál a gyógytudományok haladásáról.” Szerzői részben bánsági orvosok, részben külföldi egyetemek tanárai.
Az aradi orvosok közül Engelberg József az inzulin mellékhatásáról s az asztma terápiájáról (1927), a vérképző szervekre irányuló ideg- és hormonhatásról (1928), a neuraszténiáról (1929), a gyomorsav és a malátacukor értékeinek viszonyáról (1930) s a gyomorszekrécióról (1931) értekezik. Szedlák Ödön ideggyógyász referátuma Újabb nézőpontok a psychoterápiában (1928) címmel jelenik meg, Kardos Géza a gyermekbénulás járványtanát, kórismézését és terápiáját (1928), majd a csecsemő táplálásával kapcsolatos nehézségeket (1930) írja le. Lukáts Jenő a malátakivonat gyógyászati felhasználásáról (1924) ír, Goldschmidt Lipót pedig új szempontokat mutat be a hörgők, a tüdő heveny és krónikus megbetegedéseinek kezelésében (1932). Szelle Károly a vérbaj kezelésénél eredményesen használt új eljárását ismerteti (1927), Kallós József vegyész új módszert dolgozott ki a vér és a liquor cukortartalmának meghatározására (1928). Sebészeti vonatkozásúak Újhelyi József és Naschitz Imre dolgozatai (1926).
A temesvári orvosok közül Gara Ferenc fogorvos a fogkefe használatáról (1928), a száj higiéniájáról (1929), a foghúzás utáni rendellenes vérzésekről (1930) ír, és közli statisztikai felmérését az elemi iskolai tanulók fogainak romlásáról (1932). Mátrai Béla az alveolitis kórképét és kezelését mutatja be (1933). Lampel Armand a szívműködés zavarairól (1932) és a vérnyomás diagnosztikai értékelése kapcsán nyert tapasztalatairól számol be (1933), Kraus Mihály a luesz ideggyógyászati vonatkozásait (1927), Varga Kálmán bőrgyógyász a gonorrhoeás betegek gyógykezelését tárgyalja (1934). Szana András Nőgyógyászati szemelvények c. összefoglalót közöl (1935), Wittenberg Sándor a csecsemőknél észlelt táplálkozási zavarokat ismerteti (1927).
A kolozsvári szerzők közül Engel Károly az epekőbetegségek kórtanáról és gyógykezeléséről, valamint a magas vérnyomásról (1924), Jancsó Miklós a pellagráról (1924), Heiner Lajos a gonorrhoea kezeléséről (1924) ír, Heller József a belső elválasztási mirigyekből eredő vérzésekről (1935) számol be saját tapasztalatai alapján.
Vidéki orvosok is jelentkeztek esetbemutatásokkal, leírva saját tapasztalataikat. Így például Klein Richárd (Buziásfürdő) a vérnyomásemelkedések kezelését mutatja be (1924), Nagy Jenő bányaorvos (Petrilla) pedig az asthma bronchiale okaival foglalkozik (1927).
A ~ számos dolgozatot közölt budapesti és szegedi orvosok, egyetemi tanárok tollából. Itt jelent meg Korányi Sándor a vérképző szervek megbetegedéseit (1928), Molnár Béla a cukorbetegek gyógykezelését (1929), Matolcsy Károly a női nemi szervek tuberkulózisát (1930) elemző értekezése, Heim Pál dolgozata a gyermekek sápadtságának okairól (1929) és Manninger Vilmosé a rákos megbetegedésekről (1937). Közöltek német nyelven is: Winkler Lajos, a nagyváradi poliklinika orvosa és Engelberg József Aradról így jelentette meg terjedelmes munkáit a szifilisz differenciál-diagnózisáról (1930), ill. a gyomornedv sósavtartalmának meghatározásáról (1930).
A mindennapi gyakorlat számára c. rovat beszámolókat tartalmazott, a Gyógyászati kérdések és feleletek c. rovat keretében állandó kapcsolat létesült a gyakorló orvosok és a neves egyetemi orvosprofesszorok közt. A bánsági kisebbségi orvosok érdekvédelmét szolgálta az Orvosi közügy rovat. Szórakoztató céllal még az Orvosi humor is helyet kapott.
A lap megszűnése 1940 őszén a kialakult politikai viszonyoknak tulajdonítható.
(P. H. M.)
Orvostudományi Értesítő — az EME orvostudományi szakosztályának 1991-ben indított szakközlönye. Előzményei az 1920–25 között megjelent *Erdélyi Orvosi Lap, majd az 1934-től indított *Orvostudományi Szakosztály Értesítője; ez utóbbi 1948-ban szűnt meg.
Az ~ az elődeit folytatva, 64. kötetével indul 1991-ben; szerkesztését Puskás György szakosztályi elnök, Rácz Gábor és Bérczes Judit szakosztályi titkár jegyezte. Ebben a kötetben az újjászervezett EME orvostudományi szakosztálya által Székelyudvarhelyen megszervezett I. tudományos ülésszak anyagát közölték. A 65. (1992. évi) kötetet Puskás György mellett már Péter H. Mária szerkeszti, s benne az 1992. évi kézdivásárhelyi tudományos ülésszakon elhangzott előadások szerkesztett szövege jelenik meg. Az 1993. évi (III.) nagyváradi tudományos ülésszak anyagát, ugyancsak kettőjük szerkesztésében, a 66. kötet, míg az 1994. évi (IV.) csíkszeredai tudományos ülésszak anyagát a 67. kötet tartalmazza. Ez utóbbi szerkesztését már Pap Zoltán, az orvostudományi szakosztály új elnöke és Benedek István, a szakosztály titkára jegyzik. Az 1995. évi 68. kötet, az OGYI indulásának félévszázados évfordulója alkalmából Marosvásárhelyen rendezett (V.) tudományos ülésszakon elhangzott előadások anyagával Pap Zoltán, Benedek István és Kürti Miklós szerkesztésében jelent meg. Csak ez idő alatt 466 szerző 393 tanulmányát, szakközleményét közölte, jelezve, hogy az EME újraéledt szakosztályai közül ennek sikerült a legátfogóbban megmozgatnia tagjait.
(P. H. M.)
orvostudományi szakirodalom — *orvosi szakirodalom
(Az) Orvostudományi Szakosztály Értesítője — az *Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályi kiadványa 1934–48 között. Vállalva szakosztályi elődei, az 1876-ban Hőgyes Endre alapította Orvos-Természettudományi Értesítő és az 1920–25 között megjelent *Erdélyi Orvosi Lap örökségét, 1934-ben indul, a folytonosságot jelző 45. kötettel, amely Veress Ferenc elnök és Koleszár László titkár szerkesztésében, “Új folyam. I. füzet. 1922–1932” jelzéssel az 1923-tól kezdve tartott szaküléseken vezetett jegyzőkönyveket tartalmazza, valamint 10 tudományos közleményt. Az 1935-ben megjelent 46. kötettel tulajdonképpen utoléri magát a folyóirat: ebben az 1932–33-ban megtartott szak- és közgyűlések jegyzőkönyvei, valamint 10 tudományos dolgozat olvasható, továbbá két megemlékezés: Török Imréről és Pataki Jenőről, doktorrá avatásának 50. évfordulója kapcsán. A 47. kötet (1937), a 48. kötet (1938) és a 49. kötet (1940) a fenti tartalmat a jelzett évekre vonatkozóan az EME orvostudományi szakosztályának időközben megtartott vándorgyűlései anyagával is kiegészítette.
Az 1940 őszi változások és a Ferenc József Tudományegyetem visszakerülése után az ~ következő, 50. kötete 1942-ben jelenik meg, Berde Károly és Krompecher István szerkesztésében. Ebben olvasható Koleszár László megnyitóbeszéde a szakosztály 1941. március 30-án tartott díszgyűlésén, amelyben az eltelt 22 esztendő munkájának mérlegét vonja meg. Az 1943-ban megjelent 51. kötet a szakosztály Désen tartott vándorgyűlésének anyagát közölte. A leggazdagabb az 1943–44-es év, amikor összesen hét kötet jelenik meg (52–58), bennük 105 tudományos dolgozat, többek között azok, amelyek a szakosztály Besztercén 1943-ban tartott vándorgyűlésén hangzottak el.
Az 1945. évben két kötet hagyja el a nyomdát (59, 60), ezeket már Haynal Imre és Sáry Béla szerkeszti; a bennük közölt tudományos dolgozatok száma 54, 1946-tól kezdve viszont az évenként megjelenő kötetek száma lecsökken egyre. Ezeket a köteteket Miskolczy Dezső szerkeszti; 1948-ban, az utolsó kötet megszerkesztésében osztozik Csőgör Lajossal, az OGYI akkori rektorával. Ebben az utolsó három kötetben összesen 91 dolgozat jelenik meg, a szakosztály és az akkor már eleven tudományos életet is élő OGYI tanszemélyzetének részvételével.
“A 15 év alatt (1934–1948) megjelent 19 kötet — állapítja meg az orvostörténész — tulajdonképpen az orvostudományi szakosztály 46 évi tudományos munkásságát öleli fel és tükrözi annak sokoldalú tevékenységét.”
Genersich Antal Emlékkönyv, születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk.: Tankó Attila, Péter Mihály. Bp.–Mv. 1994. A Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok c. fejezet. 140–141.
(P. H. M.)
Osvát Kálmán (Nagyvárad, 1880. jan. 18. — 1953. aug. 1. Budapest) — író, szerkesztő. ~ Ernő öccse. Orvosi diplomát szerzett Budapesten; előbb gyakorló orvos Gyulán, majd körorvos Bátoson (Maros–Torda m.). Pályáját azonban tizennégy évi gyakorlat és háborús katonai szolgálat után, amelynek során Marosvásárhelyen — sebesülését követően — katonaorvos, kitűnő tüdőspecialista, végképp az íróira cserélte fel. A háború előtt egy vers- és egy prózakötete, a Figyelőben (1905) és a Budapesti Hírlapban (1911) publicisztikája jelent meg. 1919-ben Marosvásárhelyre kerülve *Zord Idő címmel megindította és két éven át szerkesztette az első romániai magyar szépirodalmi folyóiratot, amelynek programját így fogalmazta meg: “Milyen lap is a Zord Idő? Irodalmi? Politikai? Társadalmi? Mind a három, vagy egyik sem? A jóhiszeműen adható felelet pedig ez: A Zord Idő a szokottnál szigorúbb szempontokból és a napilapokénál fegyverzettebb szemmel figyeli a szellemi termelés és a közélet eseményeit. Irodalmi lap is, de nem elsősorban irodalmi. Kereteiben helyet, előkelő helyet biztosít a szépirodalmi termés jobb és nemesebb gyümölcseinek, de tisztában van vele, hogy csak ezek számára túl tágas keret volna ma. Kötelességeit az itt és most bontakozó tehetségekkel szemben ismeri. És egyelőre — nincs tovább” (Motívumok. 69); majd 1924–25-ben felelős kiadóként jegyezte az *Ellenőr c. független politikai lapot. Itt, Kolozsvárt, majd 1926-ban Temesvárra költözve e városban hosszabb-rövidebb ideig megjelenő lapok alapításával is kísérletezett: *Erdélyi Levelek (1921), Kalauz (1922–23), *O. K. Hétfői Levelei (1925), A Fölösleges Ember, *Repriz (1927). Ennek az időszaknak a terméséből kiemelkednek Levelek fiamhoz c. önvallomásos sorozata, valamint a Románia fölfedezése c. riportszerű útilevelei, amelyek egyikében így ír: “Nem kevesen vagyunk erdélyiek, akik súlyos csalódással állunk és élünk az új birodalom közepén. Az első hatalmi túlkapások, a kultúránk és szabadságjogaink ellen intézett támadások első idején bizakodó szívvel néztünk a Regát népe felé. Úgy véltük — hamar találkozunk majd barátainkkal. Az lehetetlen — mondottuk —, hogy a sokmilliónyi román között velünk rokonszenvezők is sokan ne találtassanak... És hisszük ezt ma is. Ám rohan az idő. Kisebbségeink erkölcsi és anyagi vereségei már alig elviselhetők” (Motívumok. 222).
Már Temesváron írja: “Érdemes mindenütt a világon visszafordulni a múlthoz okulásért, de sehol nem szükséges ez annyira, mint a mai Erdélyben, ahol minden új és festékszagú, ahol »hadigazdagok« mellett már »hadizsenik« is rontják a levegőt, ahol a szellemnek nincs fóruma, s a végérvényesség pózával lép fel minden szemtelenség” (Repriz 1927/2).
Életének ebbe a néhány évébe engednek bepillantást Molter Károlyhoz írott levelei, aki így jellemezte őt: “... szakadatlanul szelet vet és tisztító vihart arat minden írása, méltatás és elismerés nélkül csak építi a szellem barikádjait a közöny és köznapiság ellen. [...] Munkájának semmi lármásabb eredménye nincs, csak annyi, hogy néhány évtizedig nem volt, ma pedig van erdélyi literatúra.”
A Nyugatban az új erdélyi magyar elbeszélőket ismertette (1926. I. 263–275), s Osvát Ernő életrajzához szolgáltatott adalékokat (1930. II. 744); 1920–24 között a Keleti Újságban megjelent fontosabb írásai: a Levelek fiamhoz c. sorozat (1922. júl. 9.–aug. 22.), a Románia fölfedezése (1922. okt. 27.–1923. jan. 27. és ápr. 15.–dec. 12.), A Kalauz 3. száma elé (1923. máj. 3.), Gyárfás Elemérről (1923. jún. 10.), Tabéry Gézáról (1923. júl. 26.). A Nagyváradban 1923–28 között szintén gyakran jelentkezik: írása jelenik meg Szabó Dezsőről (1926. jan. 3., 1929. márc. 8.), Nyírő Józsefről (1928. márc. 14.), Gulácsy Irénről (1925. ápr. 23.), Tabéry Gézáról (1925. jan. 28., 1928. márc. 4.), az Erdélyi Lexikonról (1927. júl. 5., dec. 20.) stb. Az Ellenzék egy konferanszát (1923. dec. 8.) s a Nem arról van szó beharangozóját közli (1924. dec. 14.).
1923-tól a KZST tagja. Úttörő jelentőségű volt *Erdélyi Lexikon c. munkája, amelyben a korabeli Erdély román, magyar és német irodalmi, művészeti, közéleti szereplőinek a húszas évek intézményeinek és vállalkozásainak adatait gyűjtötte össze. (1928). Éppen ezt a közös seregszemlét emeli ki Gaál Gábor e munkáról írt ismertetésében: “A három nép szellemiségei először kapnak egymásra világító, együttes értelmet [...]. Megjelent egy igazán erdélyi könyv, aminek igazi értelme, súlya, árnyéka és teste csak itt van. S megint nem törődnek vele...” Önvádlóan írja később Ligeti Ernő: “... akkor e mű bíráló súlyát nem értékeltük, aminthogy kellőképpen nem becsültük meg az egész embert sem, amíg itt élt közöttünk.” A harmincas évek elején Budapestre költözik, de ott már csak szórványos az irodalmár jelenléte. Személyiségének méltó értékelését abban az időben adta meg Kovács János, amikor az Osvát-féle kezdeményezés az RMIL szerkesztésével folytatásra talált (1980).
Főbb munkái: Szivárvány (versek, Bp. 1903); A jeruzsálemi templomban (elbeszélések, Bp. 1907); Levelek fiamhoz. Főúr! (Lírai jegyzetek, Mv. 1923); Románia fölfedezése (útilevelek, Kv. 1923); Följegyzések múló és nem múló dolgokról (Mv. 1925); Erdélyi Lexikon (Nv. 1928). Válogatott publicisztikai írásait Kuti Márta rendezte sajtó alá és látta el bevezető tanulmánnyal (Motívumok. Mv. 2000).
Szerkesztésében jelent meg: Osvát Ernő összes írásai (Bp. 1945).
Schöpflin Aladár: O. K. Szivárvány. Vasárnapi Újság 1903/37. — Molter Károly: Levelek fiamhoz. Tükör (Mv.) 1922, újraközölve: Szellemi belháború. 1968. 70–72. — Walter Gyula: Románia felfedezése. Pásztortűz 1923. I. 796. — Borbély István: O. K. és Kádár Imre. Erdélyi Irodalmi Szemle 1925/7. — O. K. elmondja, mi lesz az Erdélyi Lexikonban. Keleti Újság 1927. nov. 27. — F.: O. K. Erdélyi lexikona. Pásztortűz 1928. 619. — G. G. [Gaál Gábor]: O. K. Lexikona. Korunk 1929/1. — Ligeti Ernő: Osvát. Keleti Újság 1929. okt. 30.; uő: Súly alatt a pálma. Kv. 1941. 37–40. — Molter Károly: A Zord Idők Osvátját idézem. Igaz Szó 1968/5; uő: Buborékharc. 1980. 19. — Kiss J. Kálmán: O. K. konferanszai. Utunk 1968/30. — Marosi Ildikó: Húsz éve halt meg O. K. Utunk 1973/31; uő: A Kalauz. Utunk 1983/36. — Kovács János: A kérdező ember dilemmái. A Hét 1980/12–13. Újraközölve: A kockázat bűvölete. 1986. 248–63. — K. J.: Tisztelgés [Osvát Kálmán előtt]. Művelődés 1980/1. — Molter Károly levelezése. Sajtó alá rendezte Marosi Ildikó. I. Bp.–Kv. 1995. 250–56; 304–306; 327. — Zord Idő Antológia. Bevezető tanulmánnyal ellátta és sajtó alá rendezte Kuti Márta (Mv. 1998). — Kuti Márta: O. K. erdélyi élete. Bevezető tanulmány O. K. Motívumok c. kötetéhez (Mv. 2000. 5–16). 
(B. E. — S. Zs.)
Osvát Kálmán Hétfői Levelei — Az *Erdélyi Lexikon szerzőjének folyóirata. Kolozsváron jelent meg 1925. máj. 18. és szeptember 7. között összesen 16, számozás nélküli száma, “Kézirat”, illetve “Szemle” alcímmel. Monoki István szerint az S. Nagy László szerkesztette Krónikás Könyvet “helyettesítette”, annak szünetelése idején. Legnagyobbrészt a szerkesztő írásait (kritikáit, reflexióit) közölte, de megjelentek benne Hunyady Sándor, Indig Ottó, Kádár Imre, Ligeti Ernő, Máté Ernő írásai is. Lakatos Éva szerint könyvkereskedői és utcai árusításba nem került.
Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt. 1919–1940. Bp. 1941. 129. — Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok repertóriuma. Napló–Panoráma. Bp. 1981. 1757.
(D. Gy.)
Osváth Annamária (Sepsiszentgyörgy, 1945. júl. 23.) — műfordító, szerkesztő, ~ Jenő felesége. Középiskoláit szülővárosában végezte (1963), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett francia–magyar szakos tanári oklevelet (1968). Előbb Marosvásárhelyen, az Al. Papiu-Ilarian Líceumban tanár, s óraadó a Pedagógiai Főiskolán (1968–80), majd Bukarestben az Albatrosz (1980–89), illetve a Kriterion Könyvkiadó (1989–98) szerkesztője, ahol az újraindított Kincses Könyvtár sorozatot gondozta; azóta A Hét belső munkatársa.
Első írásait az Utunk közölte (1966), még Nagy Annamária néven; cikkei, interjúi, fordításai rendszeresen jelentek meg az Utunkban, az Új Életben s különösen A Hétben.
A Téka-sorozat számára lefordította és bevezetővel látta el André Gide Rosszul láncolt Prométheusz c. esszéjét (1972. Nagy Annamária névvel). Franciául az ő fordításában jelent meg Kincses Előd Marosvásárhely fekete márciusa c. könyve (Sombre printemps à Tg. Mureş. Bp. 1992; Párizs 1994).
(D. Gy.)
Osváth Gábor (Arad, 1939. jan. 18. — 1991. jún. 30. Kézdivásárhely) — novellaíró, *Váradi Zsuzsa férje. Szülővárosában 1956-ban érettségizett, majd egy évig a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola hallgatója volt, végül a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett jogi diplomát (1963), de csak 1977-től — Sepsiszentgyörgyre költözése után — vállalt jogtanácsosi munkát. Rövidprózai írásokkal jelentkezett a hazai irodalmi sajtóban (Utunk, Igaz Szó), de több műve is kiadatlan maradt. Egyetlen megjelent kötete (a Forrás-sorozatban) markáns prózaíró-ígéretnek mutatja. Későn beérő, szorongásos lelkialkatú író. Forrás-kötetének — Csigaház (1977) — novelláiban a befelé forduló, helyét nehezen találó ember dilemmáit boncolgatja. A sepsiszentgyörgyi Európai Idő (1990–) egyik alapító szerkesztője.
Mózes Attila: Variációk egy témára. Utunk 1978/9.
(G. D.)
Osváth Jenő (Székelyvaja, 1932. nov. 14.) — atomkutató mérnök, ~ Annamária férje. Marosvásárhelyen végzett fémipari szakközépiskolát (1953), majd a bukaresti Politechnikai Intézetben szerzett mérnöki diplomát (1966). Az Electromontaj vállalatnál dolgozott (1953–57), majd az Atomfizikai Kutató Intézet munkatársa (1957–96). Szakterülete a részecskegyorsítók építésének technológiája, fizikája és alkalmazása. Szakdolgozatai hazai és külföldi szakfolyóiratokban, országos és nemzetközi tudományos rendezvények gyűjteményes köteteiben jelentek meg román és világnyelveken. Témái: magas teljesítményű IH részecskegyorsítók továbbfejlesztése; TIT–IHQ magas frekvenciájú lineáris részecskegyorsító tesztelése a nehéziongyorsítás terén; IH lineáris részecskegyorsító alkalmazása deutérium- és tritiumizotóp előállítására; IHQ részecskegyorsító tesztelése magasenergiájú ionbeültetés közben; nehézion-gyorsítók tanulmányozása a rákgyógyításban való alkalmazásuk céljából.
(B. I.)
Osváth Károly (Marosvásárhely, 1884. márc. 15. — 1951. ápr. 23. Bonyha) — gyógyszerészeti szakíró, szerkesztő. Középiskoláit szülővárosában, a Református Kollégiumban végezte, majd a budapesti egyetemen gyógyszerész diplomát szerzett (1902). Hazatérve Parajdon, majd 1913-tól Marosvásárhelyen gyógyszerész. Gyógyszertárában több új saját készítményét állította elő és forgalmazta (ezek közé tartozott az ún. “tüdőfűcukorka”).
Tevékenyen részt vett a közéletben: 1920-tól titkára a Romániai Gyógyszerészek Országos Szövetsége Maros-Torda vármegyei Gyógyszerészeti Testületének, majd a Maros-Torda, Kis-Küküllő, Csík és Udvarhely megyéket magába foglaló Gyógyszerészeti Kamarának; ez utóbbinak 1925-től ügyvezető elnöke.
Tagja volt több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának: a Pharmacia — Gyógyszerész Újság (1920–24), a Revista Farmaciei — Gyógyszerészeti Folyóirat (1923–28) c. kétnyelvű szaklapoknak, amelyekben több közleménye jelent meg.
(P. H. M.)
Osváth Tibor (Nagyvárad, 1897. — ?) — író, újságíró. Fiatalon katonának sorozták be, orosz hadifogságba esett, s a Szibériai Újság c. magyar hadifogolylap munkatársaként kezdte újságírói pályáját. 1920-ban hazatérve banktisztviselő lett. Hangjátékai közül a Kúttisztító aratott sikert. Regényeiben az I. világháború s a fogság élményeit írta meg.
Művei: Tízen Nyugat felé (regény, Bp. 1931); Valaki szalad a lány után (Ajándékregénytár, Brassó 1933); Az Ural alatt (regény, Bp. 1939).
Pálfi Lili: O. T.: Valaki szalad a lány után. Erdélyi Szemle 1934/6.
(B. E.)
Osváth Tibor (Kolozsvár, 1929. ápr. 2.) — botanikai szakíró. Középiskoláit szülővárosában a piarista gimnáziumban végezte (1948), a Bolyai Tudományegyetemen természetrajz szakon végzett (1952). Egyetemi tanársegéd, laboratóriumi főnök (1952–70), főbotanikus a Babeş–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó árokaljai dendrológiai parkban (1970–78), főbiológus Kolozsvárt a Biológiai Kutató Központban nyugdíjazásáig (1978–90). A biológiai tudományok doktora (1974), a Természetvédelmi Társaság, Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság tagja.
Kutatási területe: növénytan, növényi szövettenyésztés. Szaktanulmányai a szőlővenyigék növekedéséről, a szénhidrátok évi dinamikájáról a körte vegetatív szerveiben, a kékmoszatok elszaporodásának hatásáról halastavakban románul a Contribuţii Botanice, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Stejarul hasábjain jelentek meg (1962–77), a magyar sajtóban ismeretterjesztő cikkekkel jelentkezett. Doktori disszertációjának címe: Az erdei fák tartalékanyagainak dinamikája (1974). Egy szövettenyésztési szimpóziumon (1981) a gerbera aszeptikus szaporításáról, a gyapot “in vitro” tenyésztéséről, dísznövények szaporításáról értekezett.
(S. Zs.)
Oszláts Viktor (Beszterce, 1908) — *tankönyvirodalom
Oszóczki Kálmán (Mezőterem, 1931. dec. 5.) — történész. Középiskoláit Nagykárolyban és Szatmáron végezte (1950), a Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1957). A nagybányai Állami Levéltár főlevéltárosa (1957–91).
Első írását a bukaresti Revista Arhivelor közölte (1967). Kutatási területe: Nagybánya és környéke bányászatának története, Nagybánya gazdasági, társadalmi és művelődési fejlődése a középkorban, helységek és intézmények pecsétjei a régi Szatmár megyében. Szaktanulmányai a Korunk, Marmaţia, Bányavidéki Fáklya, Studii şi Comunicări — Satu Mare, Bányavidéki Új Szó hasábjain jelentek meg. Dokumentumokat tárt fel és tett közzé Pintea Viteazulra (Marmaţia I/1971), a nagybányai festőtelep történetére (Bányavidéki Fáklya 1971/3584–93, Rácz Alberttel), a nagybányai fazekascéhre (uo. 1970/ 3270, Balogh Bélával), Szatmár megye közigazgatási intézményeinek és városainak pecsétjére (Studii şi Comunicări — Satu Mare V/1981–82) vonatkozólag; megemlékezett Petőfi Sándorról, Teleki Sándorról, dr. Schönherr Gyuláról, Hollósy Simonról. Levéltáros társával, Balogh Bélával közösen tárták fel a nagybányai középfokú oktatás múltját (Korunk 1970/11), a bányászati oktatás kezdeteit (Bányavidéki Fáklya 1970, 1972) s a nagybányai ötvöscéh tevékenységét a 15–17. században (Művelődéstörténeti tanulmányok, 1979). Kiemelkedő önálló tanulmánya az 1848-as szabadságharcról Nagybányán és vidékén (Bányavidéki Új Szó 1990). Részt vett a nagybányai EMKE-Füzetek c. sorozat szerkesztésében. 1995-ben Magyarországra költözött.
Társszerzője a Levéltárak Főigazgatósága kiadásában román nyelven megjelent máramarosi levéltár-útmutatónak (1974).
Önálló munkája: Nagybányai útikalauz (EMKE-Füzetek 1–2. Nb. 1993).
(S. Zs.)
Óváriné Purjesz Olga — *Purjesz Zsigmond emlékezete
Osztie Andor (Módos, 1873 — 1929. Temesvár) — szerkesztő, újságíró. Középiskoláit Temesvárt és Szegeden végezte; Budapesten levéltárosi vizsgát tett. Hosszú éveken át Temes vármegye főlevéltárnoka. Újságírói pályáját a Szegedi Naplónál kezdte, ahol Tömörkény István oldalán dolgozott. 1900-tól a Délmagyarországi Közlöny szerkesztője, majd tulajdonosa. Az I. világháború után a Temesvári Újságban, majd a Temesvári Hírlapban jelentek meg politikai és helytörténeti írásai. Az OMP temes-torontáli tagozatának főtitkára volt haláláig.
(Sz. J.)
óvónőképzés — az oktatás fontos területe, mint egy nemzet vagy nemzetrész önfenntartásának első állomása. Erdélyből már 1511-ből ismerünk írásos említést “ispotály, gyermekmenhely” alapításáról. Az első óvodákat azonban a reformkor emberbaráti törekvései hozták létre, főleg a városok külső negyedeiben. 1850 előtt Erdélyben 27 helységben működött óvoda vagy ún. “előiskola”; a legtöbb óvoda életre hívója akkoriban a reformpolitikus Wesselényi Miklós volt, de példája követőkre talált. 1843-ban Szász Károly nagyenyedi jogtanár a kisdedóvodát “a legszebb gyöngy”-nek nevezi a század koszorújában... Medgyes Lajos dési költő szerint pedig az óvoda nemzetképző intézet.
Az 1880-as évek második felétől az EMKE segítségével bontakozik ki mozgalom az óvónőképzés érdekében, s óvodák sora létesül, főleg a szórványvidékeken. Kisdedóvási törvény születik, s ettől kezdve fokozatosan növekszik az óvodák száma. A Székelyföldön az első állami óvodát a millennium évében szervezték. Már a zsibói mintaóvodában képeztek ki óvónőket, s 1892-től Sepsiszentgyörgyön kezd működni az első székelyföldi óvónőképző intézet. Az 1919-es államfordulattal 431 állami és 18 felekezeti óvoda került Romániába; az előbbiek közül 10 év múlva már egyetlen magyar anyanyelvű óvoda sem működött.
A második világháború után Csőgör Lajosné vezetésével indult ~ Kolozsváron.
Az 1948-as tanügyi reform a felekezeti óvodákat megszüntette ugyan, de 1948 után nagyszámú magyar állami óvoda jött létre, s kialakult az óvónőképzés magyar hálózata: Kolozsvárt, Brassóban, Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen indult magyar óvónőképzés, majd sorvadt el a nacionalista diktatúra körülményei között oly mértékben, hogy végül az már csak Székelyudvarhelyen a Pedagógiai Líceumban folyt.
Az 1989-es fordulat után a bekövetkezett óvónőhiány pótlására országszerte újraindult a magyar óvónőképzés, s ma zeneóvodák, aprók táncházai, új felekezeti óvodai csoportok, gyermekegyüttesek teszik változatossá a képet, Waldorf-óvodák indulnak, alkalmazzák a drámapedagógiát; kapcsolat létesül az erdélyi és a magyarországi óvónőképzés között.
Kibontakozik az ~ sajtója is: nemcsak a *Közoktatás közöl rendszeresen óvodai neveléssel kapcsolatos írásokat, hanem Fórum címmel a Hargita megyei tanfelügyelőség kiadásában negyedévi közlöny jelenik meg külön Óvodai Nevelés-oldallal, 1996-tól pedig *Taní-tani címmel egy pedagógusközlöny idevágó anyaga is az óvónők rendelkezésére áll.
A két világháború között az óvodai nevelés kérdéseire vonatkozó irodalom nem különült el az elemi iskolai oktatást tárgyalótól. A kettőt a törvénykezés szintjén “elemi oktatás” néven együtt is kezelték, s ugyanaz történt a különböző felekezetek e kérdéskörrel foglalkozó kiadványaiban is. Az óvodákban is használták például Veress Gábor (1927), Kotsis Mária Cecília (1938) vagy Domokos Pál Péter (1939) elemi iskolai *énekeskönyveit s a Mi dalaink különböző kiadásait, valamint más *daloskönyveket. Ugyancsak nagy segítséget nyújtott — közvetve — a *gyermekirodalom számos alkotása. Óvodai nevelési célokat is tartott szem előtt Kovács Lajos Gyermekjátékok c. könyve (Déva 1927), a Benedek Elek összeállította Gyermekszínház (Kv. 1925) vagy a Kádár Géza által szerkesztett Anyák napja (Szilágysomlyó 1929) c. gyermekverskötet.
Kimondottan óvodai célt szolgáló kiadványok a hatvanas évek végétől jelentek meg a romániai magyar könyvkiadásban. Ezek közül a fontosabbak: Szilágyi Anna–Kerekes Ella: Bújj, bújj, zöldág (óvodások könyve, 1968); a Kriterion Könyvkiadó egész sorozattá összeálló kötetei: Selmeczi Marcella: Csigabiga palota (óvodások daloskönyve, 1971) és Szedem szép virágom (óvodások játékoskönyve, 1972), Kovács Ildikó: Báboskönyv (1974), László Bakk Anikó: Erdő mélyén, esti csendben (kánongyűjtemény, 1974), Szilágyi Domokos–Vermesy Péter: Pimpimpáré (vers és muzsika gyermekeknek, 1976); továbbá Nagy Erzsébet–Péter Anna: Óvónők kézikönyve (1981); Nyitva van az aranykapu (versek, mesék, játékok az óvodában, 1982); László Bakk Anikó: Zenebona palota (1988) c. kötetei.
Az 1989 decemberében bekövetkezett változás után az addigi állami kiadóknál gazdára talált gyermekirodalom kiadása meglehetősen szétzilálódott, s a kimondottan óvodai használhatóságú könyvek is ritkák. Ezért is szükséges kiemelnünk Prezsmer Olga Óvodai nevelés c. könyvét (Sepsiszentgyörgy 1994), a Csetriné Lingvay Klára által összeállított Aranyos pillangó c. gyermekversgyűjteményt (1994), valamint Éderné Kocsis Lívia kiadványait: a Környezetismeret c. óvónői segédkönyvet (Sepsiszentgyörgy 1995) és az 5–7 éves gyermekek számára kiadott Környezetismereti munkalapokat (Békéscsaba 1996).
Az óvodai oktatásban fontosak a *gyermeklapok, közülük is mindenekelőtt a *Napsugár, amely 40 éve megszakítás nélkül keresi fel (1990 óta mellékletével, a *Szivárvánnyal együtt) óvodás “olvasóit” is.
Böjthe Jolán: Kisdedóvásunk kezdetei. I–II. Korunk 1977/7, 9. — Csire Gabriella: Óvónők kézikönyve. Előre 1981. szept. 23. — Makár Ágnes: Játék vagy kényszer. TETT 1989/1. — Ozsváth Anna: A sepsiszentgyörgyi óvónőképzés története. Háromszék 1993. jan. 27.
(O. A.)
Ozsváth Anna (Barót, 1955. ápr. 14.) — pedagógiai író, helytörténész. A csíkszeredai Pedagógiai Líceum elvégzése (1976) után óvónő Kovásznán (1976–80), majd Sepsiszentgyörgyön (1981–90), ahol 1991-től a Benedek Elek Napközi Otthon igazgatónője. A Kriza János Néprajzi Társaság tagja. Kutatási területe a Székelyföld óvodatörténete, a népi kultúra óvodai ápolása. A Megyei Tükör és Művelődés munkatársa. Bibarcfalva népessége c. tanulmánya társadalomrajzi hitelességével és sokoldalúságával tűnt fel a Korunk 1982-es Évkönyvében. Kidolgozta a népszokások, népi játékok bevonásával kialakítható óvodai műsorok összeállításának módszertanát (1989), sorozatban megírta a székelyföldi óvodák történetét a Székely Újság hasábjain (1991), s a sepsiszentgyörgyi óvónőképző történetét a Háromszékben (1993. jan. 27.).
(B. E.)
Ozsváth Győző Viktor — *újprotestáns hitépítő irodalom
Ökrös Árpád — elbeszélő. Marosvásárhelyen született és élt, de életével kapcsolatban csak annyit tudunk, hogy még a második világháború után is az Agrárbankban volt tisztviselő.
Egy emberöltő c. könyve (Mv. 1937) egyéni műfajú várostörténet; útikalauz, benne lírai jegyzetek a szerző szülővárosának korabeli életéről. Nem törekszik teljességre, de pontos adatokat szolgáltat: a város 1854–1937 közötti történetéről, iparostársadalmáról, látványosságairól, ismertebb orvosairól, zenei életének képviselőiről.
(Ma. I.)
önéletrajz — Az irodalomtörténészek általában az *emlékirat műfajkategóriájában, illetve az életrajz egyik formájaként határozzák meg. Ez utóbbin belül megkülönböztető jegyének tartják, hogy az ~ szerzője “életét saját maga írja le. Mint irodalmi forma, az ember és a világ kölcsönhatását mutatja meg egy életút folyamatában, amelyben minden mozzanat az egyéniség kialakulását szolgálja, minden tény élettapasztalattá válik [...] A valódi önéletrajz jellemzője a magasfokú önismeret és őszinteség” (Radnóti Sándor). Más vélemény szerint általában az emlékirat műfaji jellemzői közé tartozik az elsőszemélyűség mellett a hitelesség igényével való fellépés, s az, hogy annak szerzője “a narráció struktúrájaként többé-kevésbé egy élettörténetet választ”. Eszerint egy “korpuszba” tartozik az önéletírás (önéletrajz), a memoár (emlékirat, emlékezés, emlék, visszaemlékezés), sőt az életrajzi szálra fűződő szociográfia és vallomás is. Mindezekhez még hozzátehető, hogy múlt idejű szövegekről van szó, “amelyek mindegyikére jellemző az epikusok sajátossága, az átfogó szemlélet” (Szávai János).
A romániai magyar irodalom vonatkozásában a memoárirodalomnak ezek az alfajai nem különíthetők el mindig egyértelműen, azonkívül számos konkrét mű esetében a meghatározás bizonyos jellemzőiről is le kell mondanunk. És ez a műfaj lényegéből következik: a személyességéből, az ember és világ kölcsönhatására való kihegyezettségéből, amely alkotó egyéniségenként s alkotó és kora viszonyának történelmi meghatározottságai következtében igen sokféleképpen fejeződhet ki nemcsak tartalmilag, hanem a mű anyagának szervezőelveként is.
Az egyik irány, ahol a szűkítés-bővítés lehetővé, sőt szükségszerűvé válik: az ~ és a nagy- vagy kisepika (regény, elbeszélés) elhatárolása, illetve összefonódása. Az író igen sokszor saját életét is mint életanyagot használja fel, s ennek következménye önnön életének “regényesítése”, ami nemcsak a választott műformát jelenti, hanem azt is, hogy az általa megéltek előadásában az irodalmi alkotás belső szervezőerői sem elhanyagolhatók. Ebből a szempontból példaértékű lehet Kemény János “önéletírás” alcímet viselő könyve (Kakukkfiókák, 1972), Bartalis János “önéletrajzi visszaemlékezés”-e (Az, aki én voltam, 1972), Nagy István “önéletrajzi regénye” (főleg annak I. kötete, a Sáncalja, 1968); ez utóbbi még az összehasonlítás lehetőségét is kínálja a szerző erősen önéletrajzi fogantatású novelláival (A Boldog utcán túl, 1942).
Nem ritka az az eset, amikor a szerző valamilyen oknál fogva nem az elsőszemélyűséget választja, bár egyértelmű, hogy önéletrajzi műről van szó. Berde Mária Szentségvivők (Nagyvárad 1935) című “erdélyi regénye” saját írónemzedékének kulcsregénye, annak ellenére, hogy még inkább a fikciószerűség irányába mutat a könyv mottója: “Nem ez történt, így történt.” Tompa István Hogyan történhetett? (Kv. 1995) c., “(ön)életírás”-nak minősített könyve épp a meghatározó jegynek tekintett “őszinteség” érvényesítése kedvéért — mintegy önmagát kívül álló tárgyként kezelve — választja a harmadik személyű elbeszélőformát.
Kizáró jellegű lehet az “átfogó szemlélet” elvárása (Radnóti Sándor), különösen, ha hozzátesszük a műfajteoretikus ama megállapítását, miszerint “önéletrajzot csak jelentős ember írhat [...] az csak az egyéniség kifejlődésének magas fokán születhet meg”. Csakhogy napjainkban igen kedveltté vált (szerzők és az olvasóközönség oldaláról egyaránt) a “népi önéletírás”, amelynek szerzője egyáltalán nem “jelentős ember”, legfeljebb abban az összefüggésben, hogy a (főleg paraszti) világot, annak általa megélt darabját történelmi és egyéni konfliktushelyzeteivel együtt közérdeklődésre számot tartó módon tudja visszaidézni. Maga a megidézett világ, de a megéltekhez való viszony is magyarázatul szolgál az ilyen művek közönségsikerére és a szakemberek (irodalmárok mellett főleg néprajzosok, társadalompszichológusok) elismerésére. Az viszont kétségtelen, hogy Tamási Gáspár nálunk műfajt teremtő Vadon nőtt gyöngyvirágától Kocsis Rózsi Megszépült szegénységén át egészen Zsigmond Erzsébet Siratójáig ezek a művek műfaji szempontból egyértelműen az ~ kategóriájába sorolhatók.
Az utóbbi évtizedek romániai magyar memoárirodalmával kapcsolatban problematikus számon kérni azt a kritériumot is, amelyet a műfaj teoretikusai “őszinteség”-nek neveznek. Az 50-es évek végén elindult (de a megjelenésig majd csak egy vagy több évtized késéssel jutott) s inkább a 60–70-es években kivirágzó ~i irodalom (Szentimrei Jenő, Nagy István, Kacsó Sándor, Balogh Edgár, Bányai László, Demeter János) múltidézése eleve csak a hatalom irodalomkritikája, sőt cenzúrája által körülhatárolt térben és tematikában lehetett “őszinte”, vállalva (adott esetben belülről a maximális mértékben tágítva) ezeket a kereteket. Ezekkel a feltételekkel lehetett — és ez a legjelentősebb visszaemlékezésekben érvényesült is — feleleveníteni és a nyilvánosság erejével “szalonképessé” tenni a két háború közötti korszak kisebbségi magyar életének nem egy fontos momentumát (pl. a Vásárhelyi Találkozót, az anyanyelvű iskoláztatásért, a magyarság gazdasági diszkriminációja ellen folytatott harcot). A “magasfokú önismeret” tehát ezzel a megszorítással érvényesíthető e művek megítélésénél, ami természetesen nem feltétlenül jelenti a saját (vagy közösségi) múlt tudatos, önmentő átrajzolásának igazolását.
Persze vannak az ~i irodalomnak olyan területei, ahol az őszinteség elvárásának maradéktalanabbul eleget lehet tenni: például a memoáríró gyermek- és ifjúkorát felidéző művekben (Kemény János, Bartalis János) vagy azokban, amelyeknek alanyai egy kevésbé “politikus” (aktualitásnak alávetett) művészet képviselői (például a képzőművész-memoárok: Nagy Imre Följegyzései, Incze János önéletrajza és a többiek).
Történeti szempontból, az általános műfajelméleti meggondolásokat figyelembe véve, a romániai magyar ~ a 80-as évekig nagyjából azt a képet mutatja, amelyet az *emlékirat tágabb keretei között megrajzoltunk. A diktatúra utolsó évtizede azonban még a fenti, öncenzúrát vállaló formában sem kedvezett már a műfajnak. Veress Pál visszaemlékezés-sorozatának negyedik kötete (Vajúdó évek — sorsdöntő napok) még megjelenik 1981-ben, úgyszintén a Látó Annáé (Honvágyam hiteles története) és Horváth István töredékben maradt visszaemlékezése (a Kipergett magvak c. posztumusz kötetben), majd 1982-ben Méhes György Bizalmas jelentés egy fiatalemberről c. “regény”-e és a festő Incze János Önarcképe, de aztán a műfaj jelenléte a romániai magyar könyvkiadásban már csak az újrakiadásokra (egyes műveknek a Romániai MagyarÍók sorozatba való beemelésére) korlátozódik (Kacsó Sándor, Nagy István, Szántó György, Majtényi Erik, Szilágyi András); újat a széki Kocsis Rózsi “regény”-nek címzett népi önéletírásán (Megszépült szegénység, 1988) és Fodor Sándor kötetén (Ki ez a...? Egy önéletírás műhelyforgácsai, 1989) kívül nem tud felmutatni. Ellenben annál több, a cenzúra tiltása miatt asztalfiókban maradt vagy csak Magyarországon megjelent mű: Kacsó Sándor önéletrajzi visszaemlékezéseinek harmadik, a Vásárhelyi Találkozótól a Târgu Jiu-i lágerből való szabadulásig terjedő kötete (Nehéz szagú iszap felett. Bp. 1986), Balogh Edgárnak a népi demokrácia börtöneiben eltöltött éveit idéző könyve (Férfimunka. Bp. 1986), Bethlen Béla könyve (Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Bp. 1989).
Az 1989-es fordulat után a memoárirodalom legkülönbözőbb műfajaiban szabadult fel — immár cenzúrakorlátok nélkül — a megélt közelebbi vagy távolabbi múlt.
Megjelenhettek a cenzúra miatt fiókban rekedt ~ok (Kós Károly: Életrajz. Bp.–Buk. 1991; Kiss Jenő: Ithaka messze van. Kv. 1992; Cseke Péter: Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. 1995; Sombori Sándor: Köd és nap. Sepsiszentgyörgy 1995). Kiadóra találtak régebb idő óta lappangó vagy az újonnan adódó közlési lehetőség bátorító hatására befejezett írások (Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyen. Kv. 1993; Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Uralban. Kv. 1994; Nagy András: Városkép, és ami hozzá tartozik. Csíkszereda 1995).
Az 1990 óta több mint 30 romániai magyar kiadónál megjelent, félszázat is meghaladó ~, visszaemlékezés számbavételét talán a legáttekinthetőbben tematikájuk alapján lehet elvégezni.
A legtöbb írás a diktatúra évtizedeinek börtönvészeiről, a deportálásokról és hadifogságról tudósít. Érthető, hiszen ez a témakör teljes egészében tiltott volt. A változást megelőzően egyetlen mű jelent csak meg, a Bolyai Tudományegyetem egykori diákjának, a hét évre ítélt Bartis Ferencnek a könyve — Magyarországon (Börtönrácsok között Romániában. Bp. 1988). A romániai magyar sajtóban olykor folytatásokban közölt visszaemlékezéseket (Bitay László, Vita Zsigmond, Gazda Ferenc és mások) nem is számítva, elsőnek Csiha Kálmán erdélyi református püspök börtönmemoárját (Fény a rácsokon. Kv. 1992) és Kiss Jenőnek az 1944 őszi kolozsvári deportálásból való szökését és viszontagságos hazavergődését felidéző könyvét (Ithaka messze van. Kv. 1992) kell megemlítenünk, de ide tartozik Mózes Teréznek a nagyváradi zsidók deportálásáról írott könyve (Bevérzett kőtáblák. Nv. 1993), Zsigmond Ferenc második világháborús szovjet fogságnaplója (Hadifogságban. 1995) vagy Beczássy Istvánnak a Dobrudzsába deportált földbirtokos család kálváriáját megelevenítő könyve (Bekerített élet. Nv. 1996), magyarországi kiadásban pedig Bánffy Miklósnak főként 1921–23-as magyar külügyminisztersége éveit elemző Huszonöt éve (Bp. 1993), a homoródalmási Szabó Mózes második világháborús katona- és fogságnaplóját feldolgozó Szabó Gyula könyve (A névtelen katona. Bp. 1994).
A hiteles tanúság révén ide sorolható az a néhány *napló is, amelyek — a lebukás kockázatával — a diktatúra utolsó éveit idézve jelentek meg, itthon vagy Magyarországon: Sütő András Naplójegyzetei (1990), majd az eseményeket fordított irányban követő könyvei (Heródes napjai. Debrecen 1994) az 1984–1987-es éveket idézve; Kenéz Ferencnek családja kitelepedésének fizikai és lelki kálváriáját napról napra megörökítő kötete (A szabadulóművész. Bp. 1995), Kiss Jánosnak a diktatúra végnapjaiban kezdődő feljegyzései (Omló falak. Kv. 1991), a stockholmi Erdélyi Könyv Egylet sorozatnyitó kötete (Vándor idők balladája. 1991), benne erdélyi írók rövidebb-hosszabb visszaemlékezéseivel az 1989–90-es fordulat időszakára — mindezek azt jelzik, hogy bár egyelőre még csak nyersanyagában, de már írásban is rögzítődött a romániai magyarság sorsának legfrissebb élményanyaga.
A nemzeti közösség közérzületének formálása szempontjából is igen fontos azoknak az ~ műfajához kapcsolható műveknek a megjelenése, amelyekben a közelmúlt egy-egy kiemelkedő személyisége vet számot életútjával vagy annak egyik-másik sorsdöntő szakaszával. Így Király Károly sokszor polemikus éllel, szenvedéllyel eleveníti fel a diktatúrával való szembefordulásának, magányos harcának éveit, majd saját politikai szereplését egészen 1993-ig (Nyílt kártyákkal. Bp. 1995); Domokos Géza a diktatúra bukásától az 1992-es évig elemzi a maga és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikai pályájának alakulását (Esély I–III. Csíkszereda 1996–98), míg Gáll Ernő, az új Korunknak közel másfél évtizeden át főszerkesztője saját eszmei útjának vizsgálatát a romániai magyar közélet akkor egyik meghatározó folyóiratának sorsát is végigkísérve végzi el (Számvetés. Kv. 1996).
Baróti Pál: A Sáncalja lakója. Jegyzetek Nagy István önéletrajzáról. Utunk 1968/40. — Ágoston Vilmos: Regény vagy önéletrajz? Korunk 1970/5. — Panek Zoltán: Árontól Gáspárig (Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág). Utunk 1971/21. — Kántor Lajos: Farkaslaka 1922–1970. Korunk 1971/7. 1102–1105. — Fábián Ernő: A továbbélő hagyomány. Tiszatáj 1972/11. 70–76. — Jordáky Lajos: Erdélyi önéletrajzok — emlékírók. Népszava 1974. jún. 22. — Balogh Edgár: Műfaji töprengések emlékiratok között. Utunk 1967/36. — Pomogáts Béla: Romániai magyar emlékiratok. ÚjÍás, 1976/3. 103–107. — Boros Erika:Íói életrajzok. Korunk 1976/9. 786–789. — Balogh Edgár: Emlékiratok gondja — haszna. Korunk 1977/5. 385–387. — Marosi Péter: Önéletrajzaink. Utunk 1978/4. — Nagy Pál: Értékes dokumentumkiadvány Íy teltek hónapok, évek...) Előre 1980. márc. 26. — Radnóti Sándor: Önéletrajz. Világirodalmi Lexikon. 9. kötet. Bp. 1984. 660–661. — Szávai János: Magyar emlékírók. Bp. 1988. — Napló redivivus. Egy műfaj meghatározása az ezredvégen. Alföld 1993/2. (Az 1992. nov. 19–20-án rendezett debreceni irodalmi napok keretében elhangzott előadások, közülük különösképpen: Poszler György: Önéletrajzok kora. i. h. 16–22; Dávid Gyula: Rövid áttekintés az új erdélyi emlékiratirodalomról. i. h. 51–55.
(D. Gy.)
Ördög Béla (Lécfalva, 1929) — *Szabadság
Ördögh Sándor Lajos (Arad, 1907. jan. 31. — 1979. dec. 13. Brassó) — hírlapíró, szerkesztő. Aradon végzett kereskedelmi iskolát, majd az ottani repülőgépgyár munkásaként bádogmesteri képesítést szerzett. 1928-ban a gyár áthelyezésével Brassóba került, ahol bekapcsolódott a sajtóéletbe.
Kezdeményezője volt az *Encián turistaegyesületnek, annak lapját szerkesztette megszűntéig. 1944-ben a Népi Egység belső munkatársának hívták meg, majd más MNSZ-lapok munkatársa volt. Több éven át tudósította Brassóból az itteni magyarság életéről a Romániai Magyar Szót, ill. az Előrét. Nyugalomba vonulása után visszatért a bádogosmesterséghez.
Szabó Sámuel: Veterántól búcsúztunk. Brassói Lapok 1979. dec. 22.
(Sz. S.)
Öreg Ferenc — *Paál Árpád álneve
Őrhegyi Sándor — *Kacsó Sándor álneve
örmény–magyar irodalmi kapcsolatok — Az erdélyi magyar–örmény irodalom indulása, kibontakozása és a szellemi életbe való bekapcsolódása a 19. század második feléig nyúlik vissza. Az örménység egy csoportja hosszú vándorlás után 1672-ben telepedett le Erdélyben, elsősorban Gyergyószentmiklóson, Besztercén, Görgényszentimrén, Ebesfalván (a későbbi Erzsébetvárosban). Szamosújváron eleinte kevesen voltak, a körülmények alakulásával azonban rövidesen itt épült fel az “örményváros”: Armenopolis. A 19. század második felében még egy utolsó örmény menekült-raj érkezett a hatalmas véráldozatot követelő pogromok elől Moldvába, majd onnan Erdélybe. Ez a népcsoport a korábbi erdélyi örmény közösségekben lelt otthonra.
Az erdélyi örmények fokozatosan bekapcsolódva Erdély gazdasági és társadalmi életébe, idővel nagy részben elmagyarosodtak, s e folyamattal együtt fejlődött ki egy örmény tárgykörű magyar irodalom is.
Az erdélyi örménység kérdéseivel tudományosan első ízben Szongott Kristóf (1843–1907) foglalkozott. Mint a magyar armenológia megteremtője és művelője, 1887-ben Govrik Gergely szamosújvári örmény-katolikus főpappal együtt megalapította, húsz éven át kiadta, szerkesztette és nagy részben írta az Armenia c. magyarörmény havi szemlét. A folyóirat munkatársai közül kiemelkedik Markovich Jakab marosvásárhelyi múzeumigazgató, aki az örmény őstörténet legendáit és munkáit dolgozta fel. Molnár Antal (1847–1902) szamosújvári levéltáros nemcsak elsőként ismertette Arménia ősének, Urartunak a történetét, hanem az olvasók elé tárta az “örmény kérdés” törökországi és nemzetközi vonatkozásait is, s megírta Szamosújvár monográfiáját (kézirata a városi levéltárban). Govrik Gergely a pogány ősvallás mítoszaiba avatta be az olvasót, s megörökítette az Erdélyben akkor még létezett örmény nyelvű feliratokat is. Bányai Elemér (Zuboly, 1875–1915) és Temesváry János történész forrásfeldolgozásaival és művelődéstörténeti írásaival tűnt ki. Ávedik Lukács erzsébetvárosi iskolaigazgató, majd örmény-katolikus plébános és főesperes saját városáról és a világban szétszórt örmény településekről számolt be. Herrmann Antal néprajzprofesszor tárgyi néprajzi cikkeivel hívta fel magára a figyelmet. Merza Gyula (1861–1943) az erdélyi örmények folklórját tárta fel, s az önálló örmény nemzeti egyházat ismertette. Törös Tivadar levéltáros az 1848–49-es szabadságharc örmény résztvevőiről számolt be.
Teret kapott a folyóiratban a szépirodalom is. Esztegár László szamosújvári könyvtáros az örmény költészetről cikkezett, Szongott Kristóf Petőfi-verseket fordított örményre s örmény elbeszéléseket magyarra. Simay Gergely és Simay János irodalomtörténeti cikkek és örmény versek fordításával gazdagította a lapot. Patrubány Lukács egyetemi magántanár örmény nyelvtudományi értekezései mellett örmény nyelven verseket is költött.
Szongott Kristóf kezdeményezésére megszületett Szamosújvárott az Örmény Múzeum. Kapatán Márton örmény katolikus plébános és egy időben az Örmény Múzeum igazgatója örmény történelmi és etnográfiai cikkeivel szerepelt az Armenia hasábjain, s Aki templomot ad, Istennek ad (Szv. 1930) c. munkájában közölte az erdélyi örmény-katolikusok névsorát.
A másik neves örmény település, Erzsébetváros armenológusának, Ávedik Lukácsnak munkái közül kiemelkedik Az örmény tudományos akadémia (Segesvár 1894) és Az örmény kereszténység eredete (Erzsébetváros 1904) c. mű. Örmény tárgyú kötetekkel jelentkezett a magyar gyorsírói szakértő, tanügyi és jogi szakíró Gopcsa László (1865–1933) is: Örmény közmondások (Kv. 1888) és Örmény regék (Bp. 1911). Ide sorolható az Ellenzék, Kolozsvári Hírlap, Vasárnapi Újság munkatársának, Bányai Elemérnek háromkötetes Örmény anekdoták (Szv. 1892) c. gyűjteménye is.
A főhatalom változása után Romániában folytatódik az armenológia magyar művelése Alexa Ferenc (1890–1957) ezer szóból álló magyar–örmény szótárával (Erzsébetváros 1922). Az örménykutatásnak a századforduló körüli években történt felvirágzása után az 1930-as években is volt néhány próbálkozás, amelynek két jelentős műve a Magyarországon kiadásra talált Arménia népe (Gödöllő 1934) Hovhanneszian Eghia, valamint Az örmény kérdés a magyar közvéleményben (Bp. 1942) Korbuly Domokos tollából.
Szamosújváron Gabányi János gazdagította a magyarörmény irodalmat néprajzi dolgozataival s a helybeli gimnázium 1942–43-as évkönyvében Szongott Kristófról írt monográfiájával. Gyergyószentmiklóson Tarisznyás Márton, a Gyergyói Tájmúzeum megszervezője és vezetője három évtizeden át folytatott kutatásainak eredményét többkötetes kiadásra készítette elő. Ebből csak az első kötet jelent meg Gyergyó történeti néprajza (1982) c. alatt, részletesen elemezve a tájbeli örmények múltját helybeli dokumentumok alapján. Halála (1996. jún. 20.) után munkáját Garda Dezső tanár folytatja, bemutatva az örmény betelepülők életét is Gyergyó a történelmi idő vonzásában (Székelyudvarhely 1992) c. munkájában.
Egyedülálló családtörténeti vállalkozás a Csíkszeredából Bécsbe kikerült Száva Tibor-Sándor könyve, A csíkszépvízi Száva család, amelyben a szerző az 1672-ben Erdélybe betelepült őstől napjainkig, kilenc nemzedéken át kíséri végig Ohánnesz (Bábu) Sahagián leszármazottainak életútját.
1991-ben megalakult Kolozsvárt az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság Keresztes Zoltán elnökletével. 1992 szeptembere óta megjelenik a társaság időszaki szemléje, az Arménia, s felújítva a Szongott-féle lapalapítás hagyományait, vállalja az erdélyi magyarörménység tudatának ébrentartását és ápolását.
Szongott Kristóf: Szamosújvár, a magyarörmény metropolisz írásban és képekben. Szv. 1893; uő: A magyarhoni örmény családok genealógiája. Szv. 1898. — Merza Gyula: A hazai örmények ethnográfiai hanyatlásának okairól és azok orvoslásáról. Szv. 1902; uő: Az örmény népköltőkről. Szv. 1907; uő: Az örmény település története Magyarországon. Kv. 1913. — Ávedik Félix–Merza Gyula–Alexa Ferenc: Az örmény nép. Bp. 1922. — Erdély örményei. Keleti Újság 1929. jún. 16. — Papp Bogdán: Örmények. Ellenzék 1936. ápr. 19. — Örmények a magyar közéletben. Keleti Újság 1941. ápr. 6. — Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány. Kós Károly előszavával (1982; újrakiadás Bp. 1994). — Korbuly Domokos–Simon József Zaven: Örmény–magyar bibliográfia magyar nyelven. Bp. 1986. — Keresztes Zoltán: Az erdélyi örmények története és a Keresztes-családfa. Bp. Unió 1991/4. — Sáska Jenő: A romániai örmény katolikus egyház. Arménia 1992. szept. 1. — Dr. Száva Tibor Sándor: A csíkszépvízi Száva család. Erdélyi családtörténet. 1640–2000. (Bécs é. n.; újrakiadás Csíkszereda 2000). — Bogos Mária: A szépvízi örmény közösség. Bp. 1997. — Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma. Bp. 2000. — Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények történetéből. Kv. 2000. — A romániai katolikus örmények ordinariátusa. Szv. 2001.
(Ke. Z.–Sz. M.)
Őrszem — katolikus hitbuzgalmi hetilap Nagyváradon. 1920-ban indította, majd szerkesztette Lestyán Endre plébános, 1923-tól címzetes prépost, 1925-től pápai kamarás. A Szent László Nyomdában készült folyóiratnak saját könyvkereskedése volt, könyvsorozatot adott ki, Őrszem Naptár c. kiadványával évente jelentkezett (1922–30).
(B. E.)
ősnyomtatvány (latin szóval incunabulum) — a könyvnyomtatás első korszakában, a 15–16. században készült nyomdatermékek neve. Az 1529–1600 közötti időszakból Erdélyben Nagyszebenből 37, Brassóból 119, Kolozsvárról 208, Váradról 10, Gyulafehérvárról 25, Abrudbányáról, Szászsebesről és Szászvárosról 1–1 magyar, illetőleg más — latin, német, görög, óegyházi szláv, román — nyelvű nyomtatványt tartunk számon.
Az első erdélyi nyomtatvány, Thomas Gemmarius Libellus grammaticus c., a szebeni iskola számára írt latin nyelvtana, a szebeni Trapoldner nyomdából került ki 1529-ben. Az első magyar nyelvű nyomtatványok pedig Heltai Gáspár és Georg Hoffgreff kolozsvári nyomdájából származnak: 1550-ben jelenik meg Heltai fordításában Luther kis katekizmusának magyar nyelvű kiadása, a Catechismus minor, az az a keresztyeni tudomanac reuideden valo sumaya. Kolozsvárott ugyanebben az évben lát világot a magyar nyelvű lutheránus szatirikus hitvitázó irodalom első terméke, Sztárai Mihály Comoediája. 1551 és 1552 között Heltai a teljesnek szánt bibliafordítás részeiként négy különálló könyvet jelentet meg: Mózes öt könyvét, Sirák fia Jézus könyvét, a Próféták könyvét, negyedikként pedig egy kötetben a Példabeszédek könyvét, a Prédikátor könyvét, az Énekek énekét és a Bölcsesség könyvét. Itt említjük Heltai Gáspárnak A részegségnek és a tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógusát (1552), továbbá 1553-ból Heltai fordításában két lutheránus katekizmust és egy lutheránus elmélkedéseket tartalmazó, vigasztaló könyvecskét.
1554–55-ből való a Hoffgreff-énekeskönyv címmel emlegetett, oktató énekeket tartalmazó protestáns jellegű gyűjtemény. Hoffgreff nyomdájából kerül ki 1554-ben Tinódi Sebestyén Crónicája, 1555-ben pedig egy újabb lutheránus katekizmus: Batizi Andrásnak a keresztyéni tudományról való könyvecskéje. Heltai nyomdájából, 1559-ből származik Melius Juhász Péter református tanítása: Az úrnak vacsorájáról való keresztyéni vallás. E nyomda termékei Heltai bibliafordításának további részei is: 1560-ban a Zsoltárok könyve, 1561-ben az Újszövetség, 1565-ben Józsué, Ruth, Sámuel és Királyok könyve. 1566-ban Heltai kolozsvári nyomdájában jelenik meg Száz fabulája, a középkori magyar nyelvű irodalom becses terméke.
A váradi nyomda terméke 1565-ből Melius Juhász Péter részleges református bibliafordítása: Jób könyve, 1566-ból való a Váradi-énekeskönyv címmel ismert protestáns énekeskönyv, 1568-ból Melius Juhász Péternek református bibliamagyarázó prédikációi: Az Szent Jánosnak tött jelenéseknek igaz és írás szerint való magyarázata. Az unitárius vitairatok a gyulafehérvári nyomdából kerültek ki. 1567–68-ból való Dávid Ferencnek és Császmai Istvánnak több unitárius vitairata, 1569-ből a Basilius Izsáké. Végül ki kell emelnünk Abrudbánya egyetlen nyomdai termékét, az 1569-ből származó drámai művet, ez a Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról, szerzője Bornemisza Péter.
Az ősnyomtatványok kérdéskörének irodalma a 19. század végén meg a 20. század elején is számottevő volt, s az erdélyi magyar tudományosság ez irányú érdeklődése az 1918-as hatalomváltozás után sem szűnt meg. Több tudományos munka, szaktanulmány is foglalkozik az ősnyomtatványokkal, az erdélyi könyv- és könyvtártörténet kérdésein belül ezek lelőhelyeivel, íróinak kilétével, az ősnyomtatvány korabeli művelődési jelenségeivel, a nyomdászat, a papírmalmok múltjával.
A jelesebb kutatók között elsőként kell említenünk Juhász Istvánt, aki régebbi kutatásait folytatva feldolgozza a Nagyszebenben és Brassóban megjelent román nyelvű egyházi irodalmat, kátékat, bibliafordításokat és -magyarázatokat (A reformáció az erdélyi románok között. Kv. 1940). Baráth Béla mint a gyulafehérvári Batthyaneum igazgatója foglalkozott az erdélyi közgyűjteményekben fellelhető ősnyomtatványok kutatásával (Ősnyomtatványok Csíksomlyón; Ősnyomtatványok Kolozsváron; Ősnyomtatványok a Székelyföldön és Dél-Erdélyben. Erdélyi Tudósító, 1941, 1942). Gyűjtésének szempontjait Erdélyi könyvtáraink ősnyomtatványai (Kv. 1941) c. füzetében ismerteti. A könyvtártörténeti munkákban is jelentős helye van az ősnyomtatvány-állomány bemutatásának és beszerzésük történetének. E munkák között Teleki Domokos (A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár története. Erd. Múz. 1930), Farczády Elek és Székely Margit (Istoricul şi situaţia actuală a bibliotecii documentare “Bolyai” din Târgu Mureş. Studii şi Cercetări de Bibliologie, 1957), Nagy Géza (A Bethlen-kollégium tudományos gyűjteményeinek története. Kv. 1947) nevét kell kiemelnünk. Demény Lajos munkásságából ez esetben az erdélyi nyomdászat történetével, a papírgyártás múltjával kapcsolatos tanulmányaira kell utalnunk: történelmi magyarázattal kísérte a nagyszebeni nyomda egyik ősnyomtatványát (A szebeni szláv–román Evangheliar. Korunk 1965). E tárgykörben külön hely illeti meg Jakó Zsigmond munkásságát: Heltai Gáspár nyomdájának történetét és Hoffgreff György életrajzát gazdagította újabb adatokkal (Újabb adatok a kolozsvári Heltai-nyomda kezdeteihez; Újabb adatok Hoffgreff György nyomdász életéhez. Magyar Könyvszemle 1961, 1965). Az ősnyomtatványok keletkezéséhez kapcsolódó nyomdatörténeti tanulmánya A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája címmel jelent meg (Művelődéstörténeti tanulmányok 1979). Felfedte a balázsfalvi nyomda kezdeteit (Sub semnul lui Clio. Kv. 1974). A nagyszebeni nyomdával kapcsolatos kutatásai során bukkant nyomára a legrégibb létező román nyelvű ősnyomtatványnak (A szebeni nyomda XVI. századi történetéhez. Korunk 1965). Sikerült rábukkania Váradi Péter könyvtárának kolozsvári töredékére, Mátyás király törvénykönyvének újabb maradványaira és egy 16. századi erdélyi bibliai színjáték töredékére (Magyar Könyvszemle 1958, 1965). Könyv-, könyvtár- és nyomdatörténeti kutatásaiból tanulmánykötetet tett közzé Íás, könyv, értelmiség. 1976). Az ősnyomtatványok vonatkozásában szintén jelentős Szigeti Józsefnek A Balassi comoedia és szerzője (Bp. 1967) c. kötetben megjelent tanulmánya. Az irodalomtörténet ugyanis sokáig a nyomdász Karádi Pétert tartotta szerzőnek. Szigeti részletesen bizonyította, hogy a szerző Bornemisza Péter.
Az ~ témakörébe tartozik az Erdélyi Múzeumban megjelent két újabb közlemény: Muckenhaupt Erzsébeté a csíksomlyói egykori ferences könyvtár gyűjteményében lévő 16. századi német reneszánsz típusú szignált könyvkötésekről (ETF 216) és Futaky Istváné a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekben található erdélyi vonatkozású ~okról és régi magyar könyvekről (1995/3–4. 145–157).
A magyar nyelvű erdélyi ősnyomtatványok jeles szerzőinek (Dávid Ferenc, Heltai Gáspár) életrajzával, irodalmi munkásságával, szövegeik újabb kiadásával számos erdélyi irodalomtörténeti kiadvány foglalkozik. (*Dávid Ferenc emlékezete, *Heltai Gáspár emlékezete.)
Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. I–II. Bp. 1879–85. — Régi magyarországi nyomtatványok. Bp. 1971. — Ungarische Druke und Hungarica 1480–1720. A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár katalógusa. Összeállította Németh S. Katalin. München–New York–London–Párizs 1993. — A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. I. Bp. 1972.
(M. L.)
Ősz János (Magyarkirályfalva, 1863. dec. 26. — 1941. febr. 7. Marosvásárhely) — népmesegyűjtő. Tanítóképzőt és vincellériskolát Nagyenyeden végzett (1884), felekezeti tanítóként kezdte pályáját Kibéden. 1901-től állami tanító Küküllőpócsfalván. 1919-ben lévita-lelkészi diplomát szerzett Kolozsvárt, s falujában a magyar református elemi iskolában tanított nyugalomba vonulásáig (1933), majd Marosvásárhelyen élt.
A Magyar Nyelvőrben és az Ethnographiában néprajzi jelenségekről számolt be, meséket, anekdotákat, közmondásokat, táncszókat közölt. Kibédi tanító korában figyelt fel az egyszerű *mesemondók szavára, s az általa lejegyzett 23 mesével elnyerte a KZST népmesepályázatát (1897). A pályázat anyaga azonban sokáig hevert a KZST irattárában, csak Berde Mária egy mesekötetében és az Erdélyi Helikon hasábjain jelent meg belőle néhány mese. Pályadíjnyertes gyűjteménye csak halála után került kiadásra az ESZC könyvsorozatában.
A csudatáska címmel megjelent posztumusz kötet bevezetésében Kovács László a mesék vándorlásával foglalkozva írja: “... a népek közötti nagy csereberével s a mesekölcsönzésekkel foglalkozó tudós bizonyára sok érdekes megfigyelést tehet majd Ősz János székely népmeséiben is [...] Az egyik mese például remek jelenettel, külön előzmény-mesével indul el a korondi fazekasok piacáról, s egyszerre csak észrevétlenül beletorkollik egyik híres európai író ismert meséjébe...”
Kis-Küküllő-völgyi népmeséiből Berde Mária, Faragó József is közreadott válogatást.
Kötetei: Marosszéki székely népmesék (Bp. 1917); A szép királyfi (székely népmesék, Mv. 1940); A csudatáska (Eredeti székely népmesék. Kovács László bevezetőjével, Kv. 1941); Az élet vize (Kis-Küküllő-völgyi népmesék Ő. J. gyűjteményéből Faragó József válogatásában, 1969).
Beke Ödön: Egy falusi tanító élettörténetéhez. Erdélyi Helikon 1942/4. — Faragó József: A mesegyűjtő Ő. J. Igaz Szó 1967/8. — Könczei Ádám: Ő. J. hagyatéka. Utunk 1967/8; uő: Egy elrajzolt pályakép (Faragó József írásáról). Igaz Szó 1968/2. — Ráduly János: Példaképünk: Ő. J. Falvak Dolgozó Népe 1970/43. — A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. I–II. (1979). Ő. J. levelezése meséinek kiadása tárgyában; részletes önéletrajza (II. 249–250).
(B. E.)
összehasonlító irodalomtudomány — más elnevezése szerint komparatisztika: az irodalomtudománynak az az ága, amely az irodalmi jelenségeket nemzetközi összefüggéseiben vizsgálja. A 19. sz. első felében a természettudományokban kedvelt összehasonlító módszer a század közepén az irodalomkutatásban is meggyökerezik, s a század végére önálló tudományágat hoz létre. A kezdeti “francia iskola” inkább a formák, témák, toposzok vándorlását, párhuzamos jelentkezését, kölcsönhatását kutatta. Az 1950-es évek végén René Wellek vezetésével fellépő “amerikai iskola” viszont az alkotóelemek vizsgálatával szemben a műközpontú hasonlítást helyezi előtérbe, s egy nemzetközi értékrendszer kialakítására törekszik.
Az erdélyi magyar irodalomkutatásban a múlt század utolsó harmadában terjedt el az összehasonlító módszer. Gyulai Pál és Mailand Oszkár a folklórban, Hegedüs István, Szamosi János az ókori klasszikus témák, Imre Sándor és Haraszti Gyula Csokonai, Petőfi és Arany költészete tanulmányozásánál alkalmazta. Kiss Ernő Shakespeare és Vörösmarty (Bp. 1911), Rajka László Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban (Kv. 1917) címmel írt az ~ körébe sorolható értekezést. Marosán Viktor, Putnoky Miklós és Siegescu József a magyar–román irodalmi kölcsönhatásokat vizsgálta. Az ~ első erdélyi teoretikusa Meltzl Hugó volt, aki németországi tanulmányai idején ismerkedett meg e diszciplínával, s kolozsvári professzortársával, Brassai Sámuellel összefogva 1877-ben megindította Kolozsvárt a világ első komparatista folyóiratát (Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok — Acta Comparationis Litterarum Universarum), melyet 1883-tól az 1888-as megszűnésig egyedül szerkesztett. Nemzetközi jellegét azzal is hangsúlyozni kívánták, hogy több mint 20 nyelven közöltek tanulmányokat, versfordításokat, híranyagot. Támogatták a Petőfi- és Schopenhauer-kultuszt, a népköltészeti hatáskutatást. A folyóirat munkatársai valamennyi kontinenst képviselték. 1884-ben még egy Összehasonlító Irodalmi Társulat megszervezésére is kísérletet tettek.
Az első világháborút követően romániai keretek közt a komparatisztika inkább mint módszer jelentkezik egyes magyar irodalmárok munkásságában. A közlemények nagyobb része a *román–magyar irodalmi kapcsolatok, * szász–magyar irodalmi kapcsolatok kutatása, illetve a *világirodalomtörténet tárgykörébe vág. A Korunk és az Erdélyi Helikon oldalain — e folyóiratok jellegéből következően — csak nagy ritkán jelenik meg összehasonlító tanulmány. Gaál Gábor Gorkij nyugat-európai recepciójáról írt (1932/11), a Helikon esszészerű írásai közül kiemeljük Lakatos Imre Dosztojevszkij hatását (1928/1) és a néger problematika tükrözését (1929/ 4) vizsgáló tanulmányait; Molter Károly Kerr és Kraus (1929/6) viszonyát, Szerb Antal Arany János és Európa (1932/9) kapcsolatát, Vita Zsigmond pedig a transzilvanizmus román tükröződését (1934/1) elemzi; Szemlér Ferenc Az ember tragédiája román (1935/3), Abafáy Gusztáv Móricz történelmi trilógiájának német (1937/1) fordítását veti össze az eredetivel; Antalffy Endre Goethe a keleti irodalmakban (1932/5) című dolgozatával említhető, s ide sorolható Gál István Babits szerepe a magyarországi angol műveltségben (1941/11) c. tanulmánya is.
Az ~hoz szigorúbb értelemben is hozzásorolható tanulmányok többsége az Erdélyi Irodalmi Szemle, illetve az Erdélyi Múzeum hasábjain jelent meg. Ezek munkatársai közül Bitay Árpád volt a román–magyar kapcsolatok, kölcsönhatások leghűségesebb kutatója, de többnyire megelégedett a tények jelzésszerű regisztrálásával. 1922-ben megjelent magyar nyelvű román irodalomtörténete mindig figyelmeztet a magyar vonatkozásokra, párhuzamos jelenségekre. Kristóf György, a kolozsvári román egyetem magyar nyelv- és irodalom professzora szintén a román–magyar kapcsolatok terén talált összehasonlítási témákat: elsőként hívta fel a figyelmet a román népköltészet Balassira gyakorolt hatására (Dacoromania 1922–1923; Cele trei Crişuri 1926), a Cultura c. négynyelvű kolozsvári folyóirat magyar szerkesztőjeként közölte románul Jaklovszky Dénes Orosz hatás Brătescu-Voineşti-nél (1924/3) c. tanulmányát. Elemezte Gogának Az ember tragédiája fordítását (Irodalomtörténet 1935/3–4), s beható összevetés után megállapította Kibédi Sándor Eminescu-tolmácsolásainak hibáit (Erdélyi Múzeum 1935/1–3). Elkészítette az első román Jókai-monográfiát (Mauriciu Jókai. Kv. 1925), valamint a magyar irodalom- és nyelvtörténet első román nyelvű összefoglalását (Istoria limbii şi literaturii maghiare. Kv. 1934), amelyben rendszerint számba vette a román vonatkozásokat, kölcsönhatásokat. Mindkettő Bitay Árpád fordításában jelent meg.
Az ~ legjelentősebb képviselői a két világháború közötti erdélyi magyar irodalomtudományban György Lajos és Rajka László. Az előbbi szinte valamennyi irodalmi tanulmányában alkalmazza ezt a módszert: Magyar elemek a román irodalmakban (A Hírnök 1924/7), Magyar elemek a germán irodalmakban (Pásztortűz 1924/6), Magyar elemek a világirodalomban (Kv. 1924), Egy középkori Sybilla-vers régi magyar irodalmunkban (Pécs 1929), Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban (Kv. 1929), A francia hellenizmus az erdélyi magyar szellemi életben (Kv. 1930), Eulenspiegel magyar nyomai (Kv. 1932), A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai (Bp. 1934), A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai (Kv. 1946). Tanulmányainak egy része Kovács Ferenc gondozásában a Romániai MagyarÍók sorozatba iktatott kötetben (Az anekdota — A magyar regény előzményei — Tanulmányok, 1988) is megjelenik. A derékba tört pályájú Rajka László főleg Jókai regényeinek forráskutatásában jeleskedett: Jókai “Törökvilág Magyarországon” c. regénye (Kv. 1931), Jókai Kalandora (Kv. 1932), Jókai román tárgyú novellái (Kv. 1935), Jókai és a Pitaval (Irodalomtörténeti Közlemények 1936/1).
Id. Kántor Lajos a magyar–román népköltészeti kölcsönhatásokat vizsgálta két dolgozatában (Magyarok a román népköltészetben. Kv. 1933 és Kölcsönhatás a magyar és a román népköltészetben. Kv. 1933). Szintén a román–magyar irodalmi-szellemi kapcsolatokról szólnak Veress Endre, Józsa János román nyelven publikált tanulmányai. Szőcs Géza Eminescu és Petőfi (Gyergyószentmiklós 1923), Veégh Sándor Petőfi a románoknál (Csíkszereda 1934) címmel tesz közzé kis füzetet. Sulica Szilárd szegedi egyetemi tanár két dolgozata is (Szeged 1937, Bp. 1942) a magyar irodalomnak és művelődésnek a románra gyakorolt hatását elemzi. Az 1930-as évek közepétől bontakozik ki az akkor még Aradon élő Gáldi László komparatisztikai munkássága. Az aradi Vasárnapban jelennek meg Ady és Eminescu találkozása (1933/4), A magyar Eminescu (1935/2), Madách és Eminescu (1935/17), Három költő a múltba tekint (1938/19), Vörösmarty és Eminescu (1939/6–7), Kölcsey és Eminescu (1940/8) c. kisebb közleményei. Nagyobb tanulmányai közül kiemelkedik Árgirus históriája az oláh irodalomban (Egyetemes Philologiai Közlöny 1939/2), Goga pesti évei és a “Luceafărul” (uo. 1941/2), XVIII. századi humanizmusunk és a románság (Bp. 1940), Magyar–román szellemi kapcsolatok (Bp. 1942), Az olasz művelődés hatása a balkáni népekre (Balkáni Füzetek 1942), “Lúdas Matyi” román átdolgozása (Irodalomtörténet 1943/3), Az erdélyi román tudományos élet magyar forrásai (Magyarok és románok II. Bp. 1944).
A komparatisztikáról mint akkor újszerű diszciplínáról elméleti és módszertani ismertetést Jancsó Elemér nyújt Az irodalomtörténetírás legújabb irányai c. dolgozatában (Erdélyi Múzeum 1934/1–6).
A II. világháborút követő években az ~ hosszú időre háttérbe szorul. A marxista újjáértékelési lázban és a haladó hagyományok felkutatása keretében legfeljebb néhány magyar–orosz, magyar–román kapcsolattörténeti írás jelenhetett meg, többek között György Lajos tanulmánya: A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai (Kv. 1946). Más irányú kapcsolatkeresés, hasonlítgatás a kozmopolitizmus vádját vonhatta maga után. Némi változás csak az 1950-es évek második felében következik be; egyszerre ketten is visszahozták az irodalmi tudatba az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok emlékét: Kristóf György a Kelemen Lajos Emlékkönyvbe Meltzlről (1957), Mikó Imre az újrainduló Korunkba Brassai Sámuelről (1957/5) írt. Mondhatni velük párhuzamosan Magyarországon Berczik Árpád irányította a figyelmet a folyóirat úttörő jellegére francia (1959) és magyar nyelvű (1961) tanulmányban. A tudományág “polgárjogát” az akkori szocialista országok irodalomtudományában 1960 után nyerte vissza. A moszkvai Gorkij Világirodalmi Intézet ugyanis 1960-ban összehasonlító irodalomtörténeti vitát rendezett, s ezen meghirdette a “marxista összehasonlító módszer” alkalmazását, amelynek lényege, hogy a hasonlóságok okait az analóg társadalmi jelenségekben kell keresni. Ezután a kelet-európai országok óvatosan bekapcsolódhattak az 1955-ben Velencében létrejött Nemzetközi Összehasonlító Irodalmi Társaság (franciául: Associacion Internationale de Litterature Comparée — A.I.L.C.; angol rövidítése: I.C.L.A.) munkálataiba, s részt vehettek háromévenként tartott kongresszusain. Az 1961-es utrechti (III.) kongresszuson már magyar és román küldöttség is megjelent. Ezt követően 1961-ben az MTA Budapesten kelet-európai összehasonlító irodalomtörténeti tanácskozást hívott össze, amelyre Tudor Vianu vezetésével romániai küldöttség utazhatott, s ennek egyik tagja Jancsó Elemér. Ebből az alkalomból írta meg Vajda György Mihály A magyar ~ történetének vázlatát (Világirodalmi Figyelő 1963/3), melyben Meltzl szerepét is értékelte.
Nálunk az ~ elméletét és hagyományait különösen a Korunk vállalja fel. Közlik Vajda György Mihály ismertetését a tudományág helyzetéről, s az MTA egyébként nem túl nagy lelkesedéssel fogadott s végül metodológiai vitákba veszett kezdeményezéséről egy kelet-európai összehasonlító irodalomtörténet megírására (1963/2). Balogh Edgár Világirodalmi figyelőjében (1963/7) újra felfedezi Brassai és Meltzl lapját. Jancsó Elemér az ~ időszerű feladatait jelöli ki az Utunkban (1963/31). Faragó József a nemzetközi összehasonlító folklórkutatás célkitűzéseit körvonalazza a Korunkban (1966/5). Az A.I.L.C. V. kongresszusára 1967-ben Belgrádban kerül sor, s ugyanazon évben Bukarestben — hazai magyar résztvevők nélkül — megrendezik az I. romániai összehasonlító irodalomtudományi értekezletet. A két helyen elhangzott 27 előadást 1968-ban az akadémia kötetben jelentette meg: Studii de literatură comparată (Összehasonlító irodalmi tanulmányok). Ezek hatására a Korunk kihozza első ~i számát (1968/3), melyben Kántor Lajos és Dávid Gyula összegzi a tudományág helyzetét és feladatait, Gál István pedig Robert Owen utópista eszméinek hatását vizsgálja a magyar irodalomban. Vajda György Mihály rövidesen (1968/7) beszámol a belgrádi kongresszuson a magyar küldöttség javasolta tervről: el kell készíteni az európai nyelvű irodalmak összehasonlító irodalomtudományi történetét. 1969-ben sor kerül a II. romániai összehasonlító irodalomtudományi értekezletre, ezen már három kolozsvári magyar kutató is előadást tart; az előadások szövege román nyelven a Probleme de literatură comparată şi sociologie literară (Összehasonlító irodalmi és irodalomszociológiai problémák, 1970) c. kötetben is megjelent. Engel Károly a 19. századi francia könyvek erdélyi forgalmáról, Mózes Huba Eminescu Glosszájának magyar tolmácsolásairól, Dávid Gyula Petőfi 19. századi román recepciójáról értekezik. A bukaresti ülésszakról Engel Károly mind a Korunk (1970/1), mind pedig a NyIrK (1970/2) hasábjain beszámol.
1970-ben Magyarországon és Romániában is Összehasonlító Irodalomtörténeti Bizottság alakul, az utóbbiba Csehi Gyula is bekerül, s a román küldöttség tagjaként részt vesz az A.I.L.C. Bordeaux-ban megrendezett VI. kongresszusán. Ottani tapasztalatairól a Korunk újabb ~i számában (1971/12) ír cikket. Itt olvasható még a tudományág romániai szaktekintélyének, Alexandru Dimának a romániai komparatisztika jelenéről és távlatairól írt összefoglalója, valamint Szigeti József tanulmánya A régi magyar irodalom komparatista szemlélete fele címmel. Dávid Gyula Ion Chinezu erdélyi magyar irodalomtörténetének komparatista vonásait mutatja ki, Ritoók János pedig a Klingsor magyar kapcsolatait elemzi.
1972-ben jelenik meg Bukarestben az akadémia kiadásában az Istoria şi teoria comparatismului în România (A komparatisztika romániai története és elmélete) c. negyedfélszáz oldalas összegező munka, melyben három fejezet a magyar irodalomkutatás e vonatkozásait veszi számba. Engel Károly az I. világháború előtti, Dávid Gyula a két világháború közötti és az 1944 utáni hozzájárulásokat összegezi, a világirodalmi vonatkozásokat is feldolgozva. Dávidnak a két világháború közti korszakot bemutató fejezete lerövidítve a Korunkban (1972/8) is megjelenik, s az Utunkban (1974/34) ugyanő a Romániai magyar irodalomtörténetírás eredményeit számba véve a komparatisztikára is kitér.
A romániai magyar kutatók törekvése azonban az országos hivatalos komparatisztikában egyoldalú szándék marad. Az A.I.L.C. Toronto–Ottawa székhellyel 1973-ban megrendezett VII. kongresszusára utazó 13 tagú küldöttségben egyetlen romániai magyar kutató sincs; a Román Akadémia által kiadott francia nyelvű bibliográfiában a román irodalom kapcsolatairól a román–magyar fejezetben összesen öt (!) mű címét sorolják fel (Rapports de la litterature roumaine... 1973). 1974-ben harmadszor kerül sor Bukarestben összehasonlító irodalmi kollokviumra, ennek sincs magyar résztvevője. Ekkor indul meg az akadémia Összehasonlító Irodalomtörténeti Bizottságának évkönyve, a Synthesis. Ez azóta is évente megjelenik, tanulmányokat, kongresszusi beszámolókat és ismertetéseket közöl. Egyetlen romániai magyar szerző, Máté Gábor tanulmánya olvasható oldalain: Lukács György regényelméletéről (1981). Ismertetik az Égő lángban forog szívem c. Kolozsvárt megjelent kötetet (1976) és Kovács Albert Dosztojevszkij-könyvét (1988). Ezzel szemben négy magyarországi szerző angol és német nyelvű tanulmányát adják közre.
Az újabb irodalomkutató nemzedékek felkészítésére a kolozsvári egyetem keretében 1959-ben létesül világirodalmi tanszék, mely utóbb az összehasonlító irodalmat is felvette elnevezésébe. Vezetője 1977-es megszüntetéséig Szabó György volt, mellette Papp Gyula és Székely Erzsébet adták elő magyarul a tárgyat. Az összehasonlító irodalmi témákat főleg szakkollégiumok keretében tárgyalták. A marosvásárhelyi pedagógiai és színművészeti felsőoktatásban Oláh Tibor volt a világirodalom előadója. A kolozsvári egyetem Magyar irodalomtudományi köre 1968-ban a Brassai–Meltzl-féle Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapokkal foglalkozott. Ebből született Gaal Györgynek az Echinoxban (1969/5–6) megjelent átfogó tanulmánya, majd a Téka-sorozatban közreadott antológiája (1975), mely mind a tudományág, mind pedig a folyóirat történetét feldolgozza. A lap Petőfi-kultuszára Kozma Dezső Petőfi öröksége (1976) c. kötetében tér ki, a benne található Lessing-vonatkozásokat Hajós József összegzi (Korunk 1980/1–2).
A kolozsvári és a craiovai egyetem is megjelentet 1975-ben egy-egy ~i kötetet Cercetări de literatură universală şi comparată (Világ- és összehasonlító irodalmi kutatások) címmel. Az előbbiben Szabó György a nyugati dramaturgia 16. századi erdélyi visszhangját, az utóbbiban Rodica Firescu Emil Isac magyar kapcsolatait vizsgálja román nyelvű dolgozatban.
Dávid Gyula az újabb komparatisztikai vizsgálódásokról a Korunkban (1976/9) nyújt összefoglalást, majd az 1977/8-as, immár negyedik — és egyben utolsó — komparatisztikai számban a tudományág elméleti vonatkozásaira és az időközben Budapesten megtartott VIII. A.I.C.L.-kongresszusra (1976) tér ki. Bemutatja a bordeaux-i kongresszus dolgozatait és hozzászólásait felölelő kötetet. Alexandru Dima és Sőtér István tanulmányai ebben a különszámban szintén elméleti hangvételűek. Az egyik az ~ vizsgálódási területeit veszi számba, a másik hangsúlyozza, hogy a nemzeti irodalmak története is csak a szélesebb összefüggések tükrözésével, komparatista módszerekkel írható meg. Ekkoriban már romániai viszonylatban újra csökkenni kezd az érdeklődés e diszciplína iránt, ami jórészt az ország politikai bezárkózására s a kapcsolattartás, szakmai tájékozódás elnehezedésére vezethető vissza. 1978-ban a NyIrK hasábjain Dávid Gyula ismerteti Dionyz Durisin Összehasonlító irodalomkutatás (Bp. 1977) című alapvető szakkönyvét, 1981-ben ugyanott Szabó Zoltán Vajda György Mihály Összefüggések (Bp. 1978) c. világirodalmi és komparatisztikai tanulmánykötetét; Gaal György a NyIrK 1982/1–2. számában Angolszász vonatkozások az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapokban címmel közöl tanulmányt. Román küldöttség még jelen van az A.I.L.C. IX. innsbrucki és X. New York-i kongresszusán, de azután teljesen meglazulnak a kapcsolatok a nemzetközi tudományossággal.
A Korunk és a NyIrK magvas tanulmányai mellett az Utunkban csak alkalomszerűen jelentkezett a komparatisztikai megközelítés, többnyire a kapcsolatápolást szolgálta. Még ritkábban az Igaz Szó, a Művelődés és a Könyvtári Szemle is közölt egy-egy ide besorolható írást. Ezek többsége irodalmi évfordulókhoz kötődött, amikor az ünnepi számok megjelenésének szinte előfeltétele volt a román vonatkozások bemutatása. E cikkek néha a kapcsolattörténeti jelzésekre szorítkoztak, néha viszont összehasonlító tanulmánnyá kerekedtek ki.
Az összehasonlító módszert legtöbb eredménnyel népköltészeti kutatóink alkalmazták. A román és magyar motívumok kölcsönös jelentkezése, nemzetközi vándorlása, a variánsok összevetése, a kétnyelvű mesemondás állandóan vizsgálat tárgyát képezték. Faragó József egyenesen Bartók példáját állítja az összehasonlító kutatók elé (Korunk 1975/8), s Gyulai Pált tekinti a magyar–román összehasonlító balladakutatás úttörőjének (Művelődés 1976/8). A népköltészeti kapcsolatkutatások eredményeit és feladatait a Korunkban (1959/9) ugyanő összegezi, s tanulmányai román, angol, francia és német szakközlönyökben is megjelennek. Legjobb komparatista írásait a Balladák földjén (1977) c. kötetébe gyűjti össze. 1978-tól bekapcsolódik a Kriterion Könyvkiadó Népismereti Dolgozatok c. sorozatának szerkesztésébe, s ennek 1983-as kötetében közzéteszi a magyar–román néprajzi bibliográfiát (1946–1982), melynek 577 tételéből 139-nek ő a szerzője. Újabb összefoglaló dolgozata A magyar és a román népballadák nemzeti jellegéről a Korunkban (1989/2) jelent meg. Rajta kívül a román–magyar balladaátvételekről (Studia Univ. Babeş–Bolyai. Philologia 1962/2), egy Boccaccio-téma jelentkezéséről (NyIrK 1968/2) Mitruly Miklós írt dolgozatot; ő mint a tárgy egyetemi előadója 1974-ben megjelentetett Magyar népköltészet c. sokszorosított jegyzetében a népköltészeti kapcsolatok kutatását is tárgyalja. Antal Árpád a Lenore-monda erdélyi jelentkezéséről ír (NyIrK 1977/1), Engel Károly több dolgozata a múltbeli folklórkapcsolatokat kutatja. Nagy Olga, Olosz Katalin, Vöő Gabriella tanulmányai mellett az összehasonlító módszert igen következetesen alkalmazó Demény István Pál Kerekes Izsák balladájáról (1980) és a Szent László legendáról (1992) írt kötetei, valamint a komparatisztika szerepét hangsúlyozó jegyzete (Korunk 1993/8) érdemel említést.
Az 1950-es évektől újra publikáló idősebb kutatók közül Kakassy Endre Eminescuról (1959, 1962) és Mihail Sadoveanuról (1964) szóló magyar könyvei szem előtt tartják a magyar vonatkozásokat, párhuzamokat. A műfordítóként is jelentős, 1938-tól Budapesten élő Gáldi László az összehasonlító verstan és stilisztika alkalmazásával írt könyveit Eminescu stílusáról (1964), a román verselés történetéről (1971), a román irodalmi stilisztikáról (1976) román nyelven Bukarestben, míg Blaga költészetéről írott könyvét franciául Budapesten (1972) adják ki. A kolozsvári egyetem professzorai közül Jancsó Elemér az, aki magáról az összehasonlító módszerről, ennek erdélyi feladatairól ír (Utunk 1963/31). Két komparatisztikai dolgozata Emil Isac és a modern magyar irodalom, valamint Madách és a világirodalom kapcsolatáról bekerült az Irodalomtörténet és időszerűség (1972) c. gyűjteményes kötetébe. Az előbbi szerepel román nyelvű Studii literare (Irodalmi tanulmányok, 1983) c. tanulmánykötetében is. Bár Csehi Gyulát tekintették az itteni magyar komparatisztika hivatalos képviselőjének, tanulmányköteteiben alig bukkan fel az ~i módszer; két késői könyvében nagy világirodalmi műveltségét hasznosítva a történetírás és szépirodalom (Klió és Kalliopé. 1965), illetve a regény és valóság (Modern Kalliopé. 1969) viszonyát vizsgálja. Szigeti József a régi magyar irodalom tanulmányozásában alkalmazza az ~i módszert. Így összeveti a Zrínyiászt horvát átdolgozásával (1965), megállapítja a Balassi-Comoedia valószínű szerzőjét (1967). Ezek a tanulmányai A mű és kora (1970) c. kötetében is megjelennek. Sőni Pál a romániai magyar folyóiratokban jelentkező avantgárd-jelenségeket, majd az írók műveire gyakorolt avantgárd-hatást vizsgálja tanulmányok sorában. Eredményeit összegző kötete az Avantgarde-sugárzás (1973). A klasszika-filológus Szabó György 1969-ben a Jaszón és Médeia-téma világirodalmi jelentkezéseinek feldolgozásával szerez irodalomtudományi doktorátust. Tanulmányozza a Napkelet külföldi irodalmi anyagát (NyIrK 1965/1), Ovidius költészetének erdélyi visszhangját (Studia Univ. Babeş–Bolyai. Philologia 1959), a Prométheusz-monda világirodalmi jelentkezését (Színházi műsorfüzet 1968), a görög-római antikvitás nyomait Szemlér Ferenc költészetében (NyIrK 1975/2).
A Marosvásárhelyen tanító Oláh Tibor 1975-ben az Utunk +1 oldala világirodalmi sorozatába közöl olasz–francia reneszánsz tematikájú esszéket. Közülük egyesek kifejezetten összehasonlító jellegűek. Ezek A reneszánsz tájain (1989) c. gyűjteményes kötetben is megjelentek. A bukaresti egyetem előadótanára, Kovács Albert a magyar sajtóban aránylag ritkán közölt dolgozatai többnyire oroszul, románul, franciául jelentek meg. Poetica lui Dostoievski (Dosztojevszkij poétikája. 1987) c. kötetében, valamint reprezentatív dolgozatai magyar gyűjteményében (Műfajok, műformák, motívumok. 1989) műfajelméleti, motívumtörténeti, poétikai összehasonlító elemzések mellett Adyt és Jeszenyint párhuzamba állító tanulmánya is megtalálható. A világirodalomban igen jártas Szász János főleg A színhely és a tettes (1985) c. Kafka-tanulmányában alkalmazza az összehasonlító vizsgálatot, keresi a párhuzamokat. Abafáy Gusztáv Shakespeare-nek a Bolyai-drámákra gyakorolt hatásáról ír a Korunkban (1964/7). Tóth István a Janus-kultusz és a neoplatonista eszmék kolozsvári meghonosodását kutatja (Utunk 1972/ 14), majd a humanista latin költők verseit magyarul tolmácsoló Múzsák fellegvára (1977) és Phoebus forrásai (Nv. 1996) c. kötetek kísérő tanulmányaiban tesz számos komparatista megállapítást.
A romániai magyar ~ legeredményesebben a magyar–román kölcsönhatást kutatta. Ennek szórványos előzményei még a 19. század végére vezethetők vissza, de a két világháború között Bitay Árpád és Rajka László esetében már tervszerű munkáról beszélhetünk. A több százados erdélyi együttélés elősegítette a hatásterjedést, a kölcsönös román–magyar nyelvtudás pedig megkönnyítette ennek kutatását. A tudományos érdeklődés mellett a folyóiratok ilyen irányú állandó igénye is ösztönözte a feltáró munkát. A leggyakoribb tanulmánytípus egy-egy író műveinek elterjedését mutatja be a másik nyelvű sajtóban, irodalomban, esetleg azt, hogy valamely nép hogyan jelentkezik a szomszédos nép valamelyik szerzőjének műveiben. Az ez irányú összegzéseket az 1960-as évektől néhány igen átfogó bibliográfia is segítette: Domokos Sámuel elkészítette a román irodalom 1831–1970 közötti magyar könyvészetét (1966, 1978), a több magyar–román részbibliográfiát publikáló Réthy Andor és Váczy Leona pedig (Köllő Károly közreműködésével és bevezető tanulmányával) a magyar irodalom 1830–1970 közti román bibliográfiáját (1983). Ezekhez társítható még Dorothea Sasu-Zimmermann Petőfi în literatura română 1849–1973 (Petőfi a román irodalomban, 1980) c. analitikus könyvészete.
A román–magyar komparatisztikát számos alkalmi szerzőn kívül a legtudatosabban Dávid Gyula, Engel (Köllő) Károly és Mózes Huba művelte. Dávid kapcsolattörténeti és az ~ elméleti kérdéseit érintő írásai mellett feldolgozta Ady, Arany, Madách és főműve, Móricz, Petőfi román, Coşbuc, Eminescu, Rebreanu magyar recepciójának a vonatkozásait. Legfontosabb tanulmányait a Találkozások (Kv. 1976) c. kötetében tette közzé. Az újabb keletű Három erdélyi elbeszélő emberképe c. dolgozatában (Korunk Évkönyv 1983–84) összehasonlító irodalom-antropológiai módszerrel elemezte Tamási Áron, Pavel Dan és Erwin Wittstock novelláit. Ő rendezte sajtó alá és látta el bevezetővel Avram P. Todornak a román–magyar irodalmi kapcsolatokra vonatkozó, több komparatista írást is tartalmazó román nyelvű kötetét Confluenţe literare româno–maghiare (Román–magyar irodalmi kölcsönhatások, 1983) címmel. Engel (Köllő) Károly munkásságában a nagyobb összefüggések feltárása mellett a mikrofilológiai kapcsolatok kimutatása is szerepet kap. Benedek Elek, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond munkáinak és recepciójának román, Eminescu és Caragiale méltatásainak magyar vonatkozásait vizsgálja. Összeveti Csokonai Békaegérharcát annak román fordításával, kimutatja Budai-Deleanu Ţiganiada (Cigányiász) és Arany A nagyidai cigányok című eposzának párhuzamosságait, összegyűjti Jósika Miklós életművének román vonatkozásait. Reprezentatív dolgozatait magyarul a Két irodalom mezsgyéjén (1984), románul a Confluenţe literare (Irodalmi kölcsönhatások, 1993) című köteteiben adja közre. Mózes Huba József Attila román (1972), Emil Isac és Eminescu magyar (1986, 1989) irodalmi kapcsolatait bemutató köteteket állított össze. Eminescu Glosszájának magyar fordításairól írt dolgozatát felvette a Forrása rég fakadt... (1985) c. gyűjteményes kötetébe is. Itt egy tanulmányban a Kalevala három magyar fordítását elemzi. A román–magyar összehasonlító stilisztika terén Szabó Zoltán jelentkezett két dolgozattal: a szecesszió stiláris sajátosságait vizsgálta párhuzamosan Hortenzia Papadat-Bengescu és Kaffka Margit (NyIrK 1988/2), illetve Alexandru Macedonski és Kosztolányi Dezső (uo. 1989/2) prózájában.
A szász–magyar kapcsolatokat Ritoók János tanulmányozta e kapcsolatokat feltáró dokumentumkötetéhez (Kettős tükör. 1979) írott nagyszabású bevezető tanulmányában. Legújabban Balogh F. Andrásnak az Erdélyi Múzeumban (1993/3–4) közölt dolgozata és Az erdélyi szász irodalom magyarságképe (Bp. 1996) gazdagította e tárgykörre vonatkozó ismereteinket. A Tanulók Könyvtára költői antológia-sorozatának bevezető tanulmányai rendszeresen kitérnek az illető költészet (erdélyi) magyar recepciójára, fordításainak történetére (Tenger és alkonyég között — angol költők. Szerk. Gaal György. Kv. 1978; Szavak májusa — francia költők. Szerk. Horváth Andor. Kv. 1980; Talált kincs — német költők. Szerk. Tóth István. Kv. 1981; Áldott a nap — olasz költők. Szerk. Oláh Tibor. Kv. 1985; Hallom Amerika dalát — amerikai költők. Szerk. Gaal György. Kv. 1994; Mi urunk, Don Quijote — spanyol költők. Szerk. Jánosházy György. Kv. 1996).
Istoria şi teoria comparatismului în România. 1972. — Összehasonlító Irodalomtörténelmi lapok (Téka-sorozat). 1975. — Dávid Gyula: Világirodalmi és komparatisztikai tájékozódás a romániai magyar irodalomban. In: Találkozások. Kv. 1976. — Bitay Árpád: “... hogy románok és magyarok jobban megértsék egymást...” (Testamentum-sorozat). 1977. — Gaal György: Román–magyar irodalmi kapcsolatok Kristóf György munkásságában. NyIrK 1978/1. — Antal Árpád: György Lajos életműve (ETF 210). Kv. 1992.
(G. Gy.)
5 órai Újság — 1. Politikai és közgazdasági napilap Kolozsvárt. 1921. szept. 20-án indult, a következő év szept. 10-én szűnt meg. Felelős szerkesztő Székely Béla.
2. Nagyváradi lap Daróczi Kiss Lajos felelős szerkesztésében 1932. okt. 25. és 1933. júl. 30. között. Alcíme szerint “kisemberekért küzdő harcos napilap”.
3. Független politikai napilap Temesvárott. Szerkesztette Franyó Zoltán. 1931. máj. 1-jén indult. A 30. számtól a 6 órai Újság címet viselte. 1940. dec. 17-ig jelent meg.
(K. P.)
Öt szelíd láng — *antológia
Ötödik Évszak — fiatal írók antológiája az Igaz Szó kiadásában (1980). Szerkesztette Jánosházy György, Gálfalvi György, Markó Béla és Nemess László. Az 1978-as “Fiatalok” c. folyóiratmelléklet folytatásának szánt önálló kötet a már többkötetes Balla Zsófia és Bogdán László mellett a 70-es évek végének ifjú alkotóit szólaltatja meg.
Verset közöl Kovács András Ferenc, Egyed Péter, Cselényi Béla, Balla Zsófia, Tompa Gábor, Veress Gerzson, Szávai Géza, Németi Rudolf, Kelemen Attila, Hunyadi Mátyás, Visky András, Kapui Ágota, Kőrössi P. József. Prózai művel szerepel Borcsa János, Varga Gábor, Molnár H. Lajos, Bogdán László, Mózes Attila, Bölöni Domokos, Hadházi Zsuzsa. Kétívnyi műmellékleten a korszak fiatal művészei — festők, szobrászok, grafikusok, fotósok, textilesek — mutatkoznak be, köztük a MAMŰ (Marosvásárhelyi Műhely) alkotói. A névsorban többek közt Vetró András, Bocskay Vince, Gyarmathy János, Kocsis Előd, Dienes Attila, Székely János Jenő, Finta Edit, Damó István, Krizbai Sándor, György Csaba, Puszta Péter, Szörtsey Gábor szerepel.
A kötet megjelenése kapcsán születő és az Igaz Szó által egy csokorban közölt recenziók, kritikák különbözőképpen értékelik a költői-írói teljesítményeket. Abban azonban többé-kevésbé megegyeznek, hogy hagyományrombolásnak (Bajor Andor), az érvényesség tagadásának (Láng Gusztáv), szerepkeresési és ritualizációs kísérletnek tekintik a benne sokféleségben megnyilvánuló uniformizmust. A költészeti kísérletek egyöntetűségével szembeállítják a prózai írások szintetizáló készségét és formanyelvi változatosságát (Szász János). Közös útvonulat nem rajzolódhat ki az írásokból, hiszen a heterogenitás elengedhetetlen akkor, amikor kötetesek és többkötetesek ugyanazon antológiában jelentkeznek a rajtolókkal. Ezért válnak a prózai művek helyzetrajzokká, naplókká, míg a költészet a “szent inkoherencia irányába vágtat el” (Lászlóffy Aladár), a jegyzetecskék, ötletecskék, szóviccek, verscsírák szintjén maradva.
Az Ötödik Évszak. Igaz Szó 1981/5. Benne: Bajor Andor: Az Ötödik Évszak; Bartis Ferenc: Hányadik évszak az ötödik?; Egyed Péter: Mellékelt örökifjak a hetvenes évekből; Izsák József: Közelebb a valósághoz!; Kántor Lajos: Egy antológia képei; Láng Gusztáv: Kérdések; Lászlóffy Aladár: A kísérleti megváltásról; Mandics György: A visszhang mint kötelesség; Mózes Attila: A fiatalság nem akadály — nem is előny; Szász János: Néhány gondforgács a műhelyben; Szőcs István: Ötödik évszak — kardalészában.
(K. P. — Gy. Zs.)
Ötödik Kerék — *Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi élete
Ötvös Béla (Komádi, 1888. aug. 2. — 1970. okt. 21. Nagyvárad) — hírlapíró, szerkesztő, lapkiadó. Középiskolai tanulmányait Budapesten és Nagyváradon végezte (1906), s újságírói pályára lépett. Budapesti és debreceni lapok külső munkatársaként közölt riportjaival vonta magára Fehér Dezső figyelmét, aki a Nagyváradi Naplóhoz szerződtette (1912). Az I. világháború négyévi frontszolgálata után rokkantan került haza, a Nagyváradi Napló főszerkesztőhelyettese 1920-ig, majd Hétfői Lap címmel lapot indít, melyből a Magyar Hírlap c. politikai napilap alakul. Megszűnte (1922) után a kolozsvári Keleti Újság helyi szerkesztője (1923–34), s 1936-tól az Ellenzék munkatársa. Közben új lapokkal próbálkozik, így Vasárnapi Lapok címmel képes társadalmi folyóiratot ad ki (1934–35). A II. világháború alatt a Gestapo elhurcolta. Hazatérve a kolozsvári Erdély, majd Igazság nagyváradi tudósítója nyugdíjazásáig (1954).
Már diákéveiben jelentkezett tudósításaival a Nagyvárad c. napilapban. Saját kiadásában megjelentetett Május c. elbeszéléskötetével irodalmi sikert ért el. Az ő tollából jelent meg a Nagyváradi Napló hasábjain forrásértékű tudósítás a Tanácsköztársaság nagyváradi időszakáról és a város román megszállásáról 1919-ben. Ugyanitt jelent meg beszámolója a geszti sírboltnál lefolyt első Tisza István-emlékünnepélyről. Munkatársa, majd szerkesztője a Bihar megye és Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve c. kötetnek (1934–37). A deportált nagyváradi zsidók visszaemlékezéseiből szerkesztett műve (Porrá és hamuvá...), újságírói működésének krónikája (Ködön át) és egy első világháborús hadifogolyregénye (Fehér bestia) kéziratban maradt. Ady-emlékeit is csak 25 évvel halála után adták ki. Ezekből még életében Kovalovszky Miklós is közölt az Emlékezések Ady Endréről c. dokumentumgyűjteményében (Bp. 1961–74).
Önálló munkái: Május (elbeszélések, Debrecen 1909); Krónikák könyve (Kv. 1920); “... és megbüntetem hetedíziglen” (történelmi regény, Nv. 1938, újrakiadva uo. 1940); Megidézett múlt (Ady-emlékek. Nv. 1994).
Benedek Ferenc: Ö. B.: És megbüntetem hetedíziglen. Nagyváradi Napló. 1938/136.
(T. E.)
Ötvös Gyula (Kisborosnyó, 1939. jún. 8.) — helytörténetkutató. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön végezte, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett tanári oklevelet angol nyelv- és irodalomból (1963). Tanári pályáját Csíkszentdomokoson kezdte, 1968-tól Kézdivásárhelyen tanár és a városi múzeum munkatársa; részt vett a múzeum régészeti kutatásaiban, s azoknak eredményeiről Régészeti felfedezések Kézdivásárhely környékén c. tanulmányában (ATOM — Természettudományi Szemle, 1971) számolt be. Feleségével, ~ Veronikával együtt megírta a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum történetét (Alma Mater 1680–1980. Monográfia. Kézdivásárhely 1980). Háromszék jótevője c. könyvében (Sepsiszentgyörgy 1990) ~nak állít emléket.
(D. Gy.)
Ötvös József (Póka, 1952) — *Üzenet
Ötvös Vera (Sárfalva, 1941 — 1999) — *iskolatörténet
P
Paál András Imre (Kézdiszentkereszt, 1878. nov. 18. — 1958. nov. 3. Kézdivásárhely) — költő. Kézdivásárhelyt végzett négy gimnáziumot, majd kitanulta a lakatosmesterséget, s Csíkszeredában nyitott műhelyt. Az I. világháború több frontját megjárta. 1920-ban Brassóba került mint díszműlakatos; főleg épületekre, temetőkbe valóságos “vas-költeményeket” készített. A brassói Magyar Dalárda tagjaként alkalmi verseket szerzett az előadásokra, s egy versével megnyerte az Országos Dalosszövetség jeligés pályázatát. 1926-ban a dalárda kiadta Ősi földön c. verseskötetét, melyből a vezérmotívumot adó Toll és kalapács c. verset még 1978-ban is újraközölte a Brassói Lapok.
Szabó Sámuel: Egy brassói lakatos-költő emlékére. Brassói Lapok 1978. júl. 8.
(Sz. S.)
Paál Árpád, bethlenfalvi (Brassó, 1880. okt. 16. — 1944. szept. 14. Nagyvárad) — szerkesztő, közíró. Középiskoláit Brassóban, Kolozsváron és a székelyudvarhelyi Róm. Kat. Főgimnáziumban végezte (1898), majd a kecskeméti jogakadémián szerzett felsőfokú képesítést (1903) s Kolozsvárt államtudományi (1903), illetve jogtudományi (1905) doktorátust. 1902-ben a Kecskeméti Lapok helyettes szerkesztője. Közéleti pályáját 1908–1918 között Székelyudvarhelyen vármegyei főjegyzőként kezdte, 1918 őszén a Károlyi-kormány Udvarhely vármegye alispánjává nevezte ki; 1918. nov. 2-án az újonnan megalakult Székely Nemzeti Tanács elnökévé választották. A román csapatok dec. 6-án vonultak be a városba, ő azonban egy Budapestről kapott utasítás értelmében a vármegye hivatalnoki karával letétette az esküt a Károlyi-kormányra, ami miatt a román hatóságok letartóztatták és hadbíróság elé állították. (Ebből az időből valók a hagyatékában fennmaradt Fogság-naplók.) A perben, amelyben az ügyész halálos ítéletet kért, maga védte magát, felhozva a “Székely Köztársaság” szervezésének vádjával szemben a román csapatok vezető tábornokával kötött írásbeli megállapodását. Végül is Kolozsvárra internálták. Itt az erdélyi magyarság irányítására “Szellemi Front” néven mozgalmat szervezett, amelynek keretében az erdélyi magyarságot már a békeszerződés előtt annak alternatíváira igyekezett felkészíteni, K. Lengyel Zsolt megállapítása szerint: “a kossuthi függetlenségi eszmét polgári-radikális változatában antibolsevista elemekkel vértezve fel”. E szervezkedés miatt újra a román hadbíróság elé került.
Első írásait — a részben általa szerkesztett székelyudvarhelyi diáklapokban megjelent verseket nem számítva — 1899-ben a Kolozsvári Lapok közölte. Nem sokkal megindulása (1919. dec. 24.) után a polgári radikális *Keleti Újság hasábjain kezdenek megjelenni azok a cikkei, amelyekkel az erdélyi magyar újságírás legjelentősebbjei közé emelkedett. “Paál Árpád — írta róla Ligeti Ernő az erdélyi magyar élet akkori szellemi vezetőit számba vevő cikksorozatában — külön szín a palettán. Szinte csodálatos. Egyazon vérségi kötelék, a múlt egyazon közössége, a nevelés, mesterség egyformasága kapcsolja össze a vezetést vállalt kortársakkal, és mégis mennyire más, mint azok, akik az erdélyi magyar politikával komolykodva elpepecselnek [...] Horizontja: kozmikus szélességek, ideálja: tisztult emberiség; nem tud és nem akar szűk határokat vonni maga körül [...] Mértéke: emberiségi mérték. Ezt a mértéket alkalmazza, amikor saját népiségének jövendőjét is keresi” (Napkelet, 1922/7).
Közügyi magatartásában ebben az időben vált meghatározóvá a realitásokkal való illúziómentes számvetés, amely szemléleti radikalizmussal fonódott egybe, s amelynek során társadalmi-politikai értékrendjében a polgári-radikális szabadelvűség lett az alapérték és a mérték. A “néma intranzigencia” hívéből lett a cselekvő helytállás, a Trianon nyomán kialakult helyzetet próbatételként megélő transzilvanizmus képviselője. Reálpolitikát hirdetett egy jogegyenlőségen alapuló megegyezés és a román demokratikus erőkkel való szövetkezés szellemében (ez utóbbi körvonalazódik Octavian Gogával, Liviu Nastával, Costa-Foruval stb. váltott leveleiben vagy a nagyváradi Cele Trei Crişuri körkérdésére 1922-ben adott feleletében).
Részt vett a Kós Károllyal és Zágoni Istvánnal közösen kiadott *Kiáltó szó (1921) c. röpirat megszerkesztésében: ő írta a röpirat harmadik, A politikai aktivitás rendszere c. tanulmányát, ezt a nagyobbrészt a társadalombölcselet sztratoszférájában mozgó eszmefuttatást, amelyben a kisebbségi kérdésnek a világdemokrácia történetileg adott állapotával és törvényszerűnek hitt fejlődésével való összefüggését próbálta megvilágítani. Fejtegetésében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a kimondottan nagyhatalmi-katonai érdekérvényesítés jegyében fogant békeszerződések negatív hatását semlegesíteni fogja a történelemnek a demokrácia kikerülhetetlen előretörését és kiteljesedését ígérő folyamata. Trianon “sorsszerűségé”-vel ezt az egyetemes történelmi távlatokba tekintő másik sorsszerűséget helyezte szembe. “Nekünk — írta a Kiáltó szóban — a világdemokrácia eljövetelére kell készülnünk. Azt a néplelkek közös fölemelkedésében kibontakozandónak kell hinnünk. Ehhez a fölemelkedéshez a magunk meggyőző erejét, lelki fölrázásait, bölcs belátások ébresztésére ható tudásunkat kell használnunk. Oda kell állítanunk népi önérzetünk tiszta homlokát és őszinte, nyílt egyenességét [...] hogy önként és jó megegyezéssel javítsuk ki a békeszerződés rossz fölépítéseit. Így kapcsoljuk bele az elszakadt magyarság jövendőjét a világdemokrácia fölemelő bizonyosságaiba.”
A “hazánk fölötti haza békéjé”-nek messze távolba tekintő utópiája mellett ugyanakkor a Kiáltó szóban ~ a kisebbségi “átmenetépítés” konkrét feladatait is számba veszi: felméri például, milyen kiemelkedő szerepet ró a magyar egyházakra a változás, s ennek érdekében hangsúlyozza iskolafenntartói joguk elismertetésének fontosságát; foglalkozik az — akkor még csak várható — román földreform kisebbségi kártételeivel és azok elhárításának módjaival, sőt olyan “részletekre” is kiterjed a figyelme, mint az elbocsátott magyar állami alkalmazottak (postások, vasutasok) helyzetének rendezése s egy kisebbségi közösségi kataszter fölállításának kiemelkedő fontossága. A “passzivistákkal” szemben annak a meggyőződésnek ad hangot, hogy a kisebbségi magyarságnak feltétlenül be kell kapcsolódnia a romániai politikai életbe, vállalva a parlamenti küzdelmet is. “... a Magyar Nemzeti Szövetség — írta — éppen parlamenti cselekvősége útján tud legmozgalmasabban érvényesülni, s úgy az állam politikai életére hatni, mint a világdemokrácia követelményeinek hangot adni.” Végül így zárta írását: “Nincs vége semminek, hanem ezután kezdődik az emberiség életének szebbik útja. Lépjünk rá bátor lélekkel.”
Európai horizontú erdélyiség jellemzi főszerkesztői működését a *Napkelet élén is. Ennek a folyóiratnak — amelytől Tabéry Géza 1930-as Emlékkönyvében az erdélyi irodalom megszületését számítja — beköszöntő cikkében ~ a “pitymallat”-ról beszél, amely “fölszárítja a sötét hideg, dermedt könnyezését”; a “kelő fények szétszóródásá”-ról s a reggeli “napragyogás”-ról, amelynek fényénél az ember megláthatja, milyen föladatok várnak reá (És fölkél a nap. 1920/1). Ugyanennek a lapszámnak egy másik cikkében pedig, 1920 szeptemberében így fogalmaz: “Eszményekért élünk, de nem tendenciákért. A tendenciák csak módszerek, eszközök lehetnek, de nem életcélok, pláne egy olyan nemzedéknek az életcélja, mely világviharok megrendítő és mégis gyönyörű átmenetében új sorsot kell alakítson a jövendő nemzedéknek” (Hitről, hazáról. Napkelet 1920/1. 49). “Én... — írta ugyanitt — az emberiség gyűlölködő, tusakodó, egymást irtó fegyveres harca helyébe csak a hazák fölötti hazának a békéjét tudom elképzelni, a nemzetek testvériségét, a testvériségből kiélénkülő munkának az egyetemes szívverését...”
1924-ben egyike az *Erdélyi Szépmíves Céh alapítóinak (1942-ben a Céh díszoklevéllel tünteti ki); 1926-ban tagjai közé választja a *Kemény Zsigmond Társaság, majd az Erdélyi Katolikus Akadémia. Cikkeit közli a Pásztortűz, a Magyar Kisebbség, az Erdélyi Fiatalok, az Erdélyi Iskola, a Szilágyság, a Szamos, a Temesvári Hírlap. Munkásságának elismeréséül az Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságíró Szervezet elnökévé választja.
A nemzetiségi életen belül a demokratikus egység híve: ennek reményében segíti elő a Magyar Néppárt és a Magyar Szövetség egyesülését és az *Országos Magyar Párt megalakulását, fenntartva ugyanakkor a Keleti Újság radikális irányát mindaddig, amíg az új párt konzervatív-arisztokrata jobbszárnya meg nem vásárolja a lapot, ahonnan több társával együtt távozni kényszerül (1924). Ekkor újul meg főszerkesztése alatt az *Újság c. kolozsvári napilap, amely maga köré tömöríti a népi programot valló *kalákásokat, a Benedek Elek szerkesztette *Vasárnapi Újság gárdáját. 1927 augusztusában azonban az OMP-hez tartozó érdekcsoport ezt a lapot is megvásárolja, s az aug. 13-i számmal megszünteti. ~ (1927–31 között Szatmár megye parlamenti képviselőjeként) a Keleti Újságnak lesz munkatársa. Ebben az időben dolgozza ki a kisebbségi magyarság közművelődési önkormányzatára vonatkozó törvénytervezetét.
1931-ben Nagyváradra költözik, s az 1932. jan. 1-jén induló *Erdélyi Lapok főszerkesztői tisztét vállalja el, annak a markáns katolikus-konzervatív közéleti és kisebbségpolitikai szemléletnek a jegyében, melyet akkoriban Gyárfás Elemér, a Római Katolikus Státus elnöke képviselt.
A harmincas évekbeli irodalmi termése szórványos, de figyelmet érdemlő: felfigyel Mikó Imrének Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (1932) c. könyvére, hozzászól a Makkai Sándor Erdélyből való távozása körül támadt “nem lehet”-vitához (Láthatár 1937/4), s kötetet állít össze (mintegy az ESZC-vel 1928-ban egy Kölcsey-regényre kötött szerződése erkölcsi adósságának “törlesztéseként”) Kölcsey Ferencről az Újság-beli egykori munkatárs, Kacsó Sándor szerkesztette *Hasznos Könyvtár számára (1939). Makkait némiképp védelmébe véve újra megfogalmazza azokat az elveit, amelyeket a Kiáltó szóból és kisebbségi kulturális önkormányzat-tervezetéből már ismert a közönség: “Ha már eljutottunk odáig — szögezi le —, hogy az egyes egyén szolgaságát, jogtalanságát, örökös alárendeltségét és az élete fölötti hatalomtalanságát embertelennek és erkölcstelennek tartjuk, éppúgy rá kell jönnünk arra is, hogy egy népet sem lehet ilyen embertelen és erkölcstelen kategorizálásba összeszorítani.” Tovább azonban eltér gondolatmenete a Makkai által sugallttól: “Nem sérelmi politizálásról van szó, nem az államok mai határrendszerének megzavarásáról, hanem egyszerűen az emberiesség által megkívánt erkölcsi fejlődésről. A kisebbségi kategória olyan világáltalánosságú feloldásáról, s olyan igazi népélettel való helyettesítéséről, melyben minden mai »kisebbségi« az erkölcsi követelményeknek megfelelő szabadságot, önrendelkezést, önmaga fölötti hatalmat kaphat. Erről az üdvös változásról van szó, mely a mai államterületek határain belül is megoldható” (Lehet-e megoldása a “kisebbségi” kérdésnek? I. h. Újraközölve: Nem lehet. Bp. 1989. 184–188).
Az Erdélyi Lapok irányítása a harmincas évek második felében egyre inkább kicsúszik a keze alól, s a lap — különösen 1940 után — címét Magyar Lapokra változtatva, jobboldali, németbarát orientációjú sajtóorgánummá válik. Ő maga a bécsi döntést követően, mint behívott képviselő, a Magyar Országgyűlés tagja lesz.
A publicista páratlan teljesítményét tükrözi fiának, Paál Árpád Istvánnak bibliográfiai összeállítása (1981), amely többek között a Keleti Újság 340, az Újság 122, az Erdélyi Lapok 752, névvel aláírt vagy neki tulajdonítható írását sorakoztatja fel. A család által a securitate többszörös zaklatásai közepette is megmentett forrásértékű kézirati hagyatékot és levelezést a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, mintegy 2500 oldalt kitevő naplóit (1908–1943) másolatban a budapesti Teleki László Intézet könyvtára őrzi.
Mellképét Hosszú Márton rajzolta meg.
Önálló munkái: Szellemi művelődésünk jövője (Székelyudvarhely 1907); Törvény a székely közületek közművelődési önkormányzatáról a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján (Kv. 1931); Emlékezések Kölcsey Ferencre (Brassó 1939 = Hasznos Könyvtár); Józseffalva (Helyszíni jelentés a bukovinai magyar község helyzetéről a tűzvész után. Kv. 1939).
Álnevei: Bethlenfalvi János, Bethlenfalvi Pál, Öreg Ferenc.
Ligeti Ernő: Erdély vallatása. Kv. 1922. 37–39; uő: P. Á. Napkelet 1922/7; uő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 57–60 (Egy röpirat története). — P. Á. Erdélyi Szemle 1932/1. — Mikó Imre: Huszonkét év. Bp. 1941. 19–31, 137–39. — Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Önéletrajzi visszaemlékezések. 1971. 302–20, 371–93. — Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971/10. — Nagy György: A “közös sorsépítés” gondolata. Korunk Évkönyv 1974. Kv. 1974. 55–64. — Benedek Elek levelezése. II. 1984. 254. — K. Lengyel Zsolt: Az elnapolt alternatíva. Paál Árpád és az erdélyi magyar autonómia 1919/1920. Korunk 1991/10. — Bárdi Nándor: Paál Árpád kézirathagyatéka. Szeged 1992.
(B. E.–N. Gy.)
Paál Elek (Gyergyóremete, 1883. júl. 16. — 1963. máj. 13. Kézdivásárhely) — pedagógiai író, közíró. Polgári iskolát Gyergyóditrón (1900), tanítóképzőt Csíksomlyón (1905) végzett. Tanító Borbándon, Abafáján (1905–20), Székelykeresztúron (1920–26), Székelyudvarhelyen (1926–29) és Kézdivásárhelyen (1930–46). Oktatásügyi és népnevelő írásait Az Iskola, Székely Újság, Székelyföld, Székelység s a Brassói Lapok közölte. Számos vidám színművet, jelenetet, kuplét írt, ezek egy része a Bohém Világ, Népújság, Herkópáter hasábjain is megjelent.
Munkái: A magyar nyelv és helyesírás gyakorlókönyve (Székelykeresztúr 1923); Társadalmi műveltség és alkotmánytan a magyar tannyelvű iskolák V–VII. osztálya számára (Kv. 1931, II. kiadás 1935); Az egyszeregytanítás vezérkönyve (Kézdivásárhely 1932); A kör területi és négyzetesítési kérdései új megvilágításban (Kézdivásárhely é.n.); Állampolgári nevelés és jogi alapismeretek az V. elemi osztály részére (Kv. 1939).
(B. Z.)
Paál Ferenc — *Széchenyi István emlékezete
Paál Gusztáv (Szászörményes, 1877. okt. 23. — 1956. szept. 1. Marosvásárhely) — közíró, szerkesztő. Tanulmányait a Ferenc József Tudományegyetemen végezte (1900). A marosvásárhelyi Református Kollégium tanára, majd igazgatója. A kollégium új épületének ünnepélyes felavatása alkalmából szerepe volt abban, hogy tanárelődjét, Bolyai Farkast és fiát, Bolyai Jánost exhumálták és közös sírba helyezték (1910), majd a sírokból való ereklyetárgyakkal megajándékozta a két Bolyairól írt Szarvasbika c. regény szerzőjét, a városban nagy rokonszenvvel fogadott Tabéry Gézát (1928).
Szerkesztette a *Vasárnap c. egyháztársadalmi hetilapot, s a Református Kollégium nyomdájában kinyomatta Egyháztársadalmi életünk szervezetéről és szervezéséről (Mv. 1904) c. értekezését. 1909-től a Kemény Zsigmond Társaság tevékeny tagja, 1945–48 között választmányi tagja; előadását Stephan Ludwig Rothról, az 1848–49-es politikai konfliktusok tragikus áldozatáról a KZST adta ki (1930). Osvát Kálmán elismerése szerint “mindig vállalta a meg nem hamisított humánum jegyében való progressziót”.
Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon. Nv. 1928. 225. — Tabéry Géza: Emlékkönyv. Kv. 1930. 64–65.
(Ma. I.)
Paál János (Nagyvárad, 1912. nov. 3. — 1981. jún. 24. Brassó) — újságíró, szerkesztő, műfordító. Gimnáziumot Aradon végzett, jogi diplomát a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen szerzett. Újságírói pályáját 1938-ban kezdte, több mint négy évtizeden át az Aradi Közlöny, Erdélyi Hírlap, Déli Hírlap, Szabad Szó, Népi Egység, Népújság, Világosság, Vörös Zászló, Drum Nou, Új Idő, Művelődés, Előre, Brassói Lapok, Karpaten Rundschau munkatársa, szerkesztője. Közben az MNSZ központi sajtóosztályának vezetője, a bukaresti rádió magyar előadója.
Szerkesztésében jelent meg a Falvak Népe Naptára (1950) és az MNSZ naptára (1951). Gondozta a Brassó Tartomány a növekvő gazdasági fejlődés útján (1961) c. kiadványt. Politikai tanulmánya a román–magyar–szász együttélésről három nyelven is megjelent. Al. Mirodan, Paul Everac, Ion Băieşu, Dan Tărchilă több színdarabját fordította magyarra.
Munkái: Okos kislány és a szerelem (közli a Bánsági Magyar Írók Antológiája, Tv. 1946); A MADOSZ szerepe a romániai magyarság történelmében (politikai esszé, közli a Politika, társadalomtudomány, nép és irodalom c. gyűjtemény, Tv. 1946); Testvéri egyetértésben a közös célért (politikai esszé, Brassó é. n.).
(B. E.)
Paál Rózsi, Wilde Zsigmondné — *szakácskönyv
Páduai Szent Antal — röpirat formájú római katolikus vallásos kiadványsorozat. Temesváron 1929. okt. 27. és 1936 febr. 1. között havonta jelent meg. Szerkesztéséért és kiadásáért Magyary Pál felelt.
(K. P.)
Paizs Tibor (Magyarpalatka, 1946. febr. 26.) — költő, újságíró, műfordító. Kolozsvárt a Kereskedelmi Szakiskolába járt, majd a Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1965); a Babeş–Bolyai Egyetemen történelem–filozófia–lélektan szakos tanári diplomát szerzett (1973). A sándorhomoki Kisegítő Iskolában, majd Szatmárnémetiben logopédus (1973–79). Újságírói pályáját a Szatmári Hírlapnál kezdi, 1989-ben áttelepül Magyarországra, ahol a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének budapesti sajtóirodájában dolgozik, majd az Új Magyarország, 1992-től a Pest Megyei Hírlap szerkesztője. Versei, riportjai, kritikái 1989 előtt az Utunk, Igaz Szó, Igazság, Dolgozó Nő, A Hét, Ifjúmunkás hasábjain jelentek meg.
Első írását az Utunk közölte (1964). Verssel szerepel a Vitorla- ének (1967) c. antológiában; az 1979-es Utunk Évkönyvben A szoba c. egyfelvonásosa jelent meg, a budapesti Színház művészetelméleti folyóirat mellékletben közölte Eszter avagy az üldözöttek bosszúja c. drámáját (1989).
Fordításában jelent meg Ion Dodu Bălan Octavian Goga élete és költészete (Kv. 1984) c. monográfiája.
Verseskötetei: Keréknyom (1968); Barlangrajz (Kv. 1971); A ceruza kalandjai (Kv. 1979); Tollbamondás (1980).
Álnevei: Palatkai Tibor, Szőke Tamás.
Szőcs István: Sem rokona, sem ismerőse. Utunk 1968/20. — Veress Dániel: Nyugtalan zsivajgás. Igaz Szó 1968/4. — Veress Zoltán: Keréknyom. Utunk 1968/11. — Ágoston Vilmos: Aludni, mint a tej. Utunk 1971/30. — Vásárhelyi Géza: A többi természettudomány. Utunk 1979/32. — Molnos Lajos: Ezek a mai szerkezetek roppant pontatlanok. Utunk 1981/26.
(B. E.)
Pákai Éva (Dés, 1944. jún. 4.) — pedagógiai író. Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanítóképző tagozatán végezte (1964). Tanított Alsótőkön (1964–68), majd 1970-től Kolozsvárt különböző általános iskolákban, nyugdíjazásáig (2000).
Az elemi iskolai oktatás módszertanával foglalkozva, 1993-ban jelentette meg első munkáját, a Gyere velünk számországba c. munkafüzetét (Kv.; újrakiadása uo. 1995). További, Fülöp Máriával és Baka Judittal közös kötetei: A nyelv csak élve tündököl. Beszédművelési útmutató (Kv. 1995), Helyesírás, tollbamondás az I–IV. osztály számára (Kv. 1996), Házi olvasmányok a III–IV. osztály számára. (Kv. 1996), Számvilág az I. osztály számára (Kv. 1996), Román fogalmazás a II–III–IV. osztály magyar nyelvű tanulói számára (Kv. 1997), Első írásfüzetem (Kv. 1998), Helyesírás, helyes beszéd az I–IV. osztály számára (Kv. 2000).
(D. Gy.)
Pakocs (Pakots) Károly (Nagykároly, 1892. nov. 17. — 1966. okt. 23. Bukarest) — költő, elbeszélő. Középiskoláit szülővárosában és Szatmárnémetiben, róm. kat. teológiai tanulmányait Budapesten végezte. 1915-ben szentelték pappá. Lelkészi pályáját Máramarosszigeten kezdte; 1920-ban teológiai tanár, 1921-től püspöki titkár, 1937-től kanonok, 1942-től püspöki vikárius Szatmáron. A szatmári püspökség államilag történt megszüntetése után 1951-től teológiai tanár Gyulafehérváron, majd Iaşi-ban.
Saját vallomása szerint Rabindranath Tagore hatása alatt alakul ki vallásos lírája, amelyet Molter Károly Jöttem Isten városából c. verskötete kapcsán a Mécs Lászlóéval hasonlít össze. Világát a maga keresztény mivoltában zártabbnak érzi a Mécs Lászlóénál; ő nem ismeri a külvilág próbatételeit, “támadatlan és nem támadó kereszténységével hirdeti [...] a költő-tulajdonságok legszebbikét: a hitet”. Költői fejlődésében azonban fontosnak tartaná, ha “szemét mind többet fordítaná a földi dolgok megfigyelésére”. Mert “az ember önmagának a legnagyobb titok, ez a líra igazsága” (Pásztortűz 1929/9. 215). ~ költészete nyelvi eszközeiben is szegényesebb papköltő-társáénál, s idegen tőle annak metafizikai játéka is.
Az a “rendületlen, hívő optimizmus”, amelyet Osvát Kálmán az Erdélyi Lexikon róla írott szócikkében költészetére jellemzőnek tart, prózáját is áthatja. Elbeszéléseinek és regényeinek vallásos moralitását követve azonban nemegyszer vész el alakjainak realitása. Lélekzuhanás c. regényének hőse, Cézár hol a szerzetesi élet magasztosságának légkörében él, hol a bűn mélységeiben vergődik (Lucifer által hatalmába kerítve meggyilkolja jótevőjét és rablóvezér lesz), majd ismét visszatér a bűnbánat és a hit útjára. A szerző — Rass Károly megítélése szerint — nem tudja lélektanilag hitelessé tenni ezeket a változásokat, indoklásai a romantika ködébe vesznek (Erdélyi Múzeum 1936. 273).
Verseit, novelláit, vallásos elmélkedéseit az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Irodalmi Szemle, a Hírnök, a Keleti Újság, a Pásztortűz, a Vasárnap közölte; 1929–30 között a szatmári Katholikus Élet belső munkatársa volt. Irodalmi munkásságáért 1940-ben Corvin-koszorúval tüntették ki.
Műfordítóként önálló kötetben adta ki Savonarola-versfordításait (Kv. 1939), s színdarabírással is kísérletezett.
1942–43-ban felelős szerkesztőként jegyzi a Szatmári Katolikus Élet c. lapot, 1944 elején a Nagybánya és Vidékét.
Önálló munkái: Nem csak kenyérrel él az ember (Világnézeti kérdések. Szatmárnémeti 1919); Forró szavak (versek, uo. 1924); Hazafelé (novellák, Nagykároly 1926); Lélekország (versek, Szatmárnémeti 1929); Lélekzuhanás (regény, Bp. 1928); Jöttem Isten városából (versek, Szatmárnémeti 1929); Örömet akartok? (prédikációk, Bp. 1932); Istent kiált a tenger (versek, Kv. 1934); Édua áldozata (történelmi regény, Bp. 1934); Júdás-misztérium (Kv. 1938); Tékozló fiú (színmű, Nagybánya 1939); A lélek indul (versek, Bp. 1941); A lélek visszatér (elbeszélések, Bp. 1941); Különös emberek (novellák, Bp. 1942); A hét ajándék Istene (Bp. 1943).
Rass Károly: P. K.: Forró szavak. Erdélyi Irodalmi Szemle 1924/5–6; uő: Lélekzuhanás. Vasárnap 1929/9; uő: A mi regényirodalmunk. Erdélyi Múzeum 1936. 245–273. — W. Gy. [Walter Gyula]: Forró szavak. Pásztortűz 1924/9. — Rajka László: Hazafelé. P. K. novellái. Pásztortűz 1926/6. — Kiss Ernő: Lélekország. P. K. versei. Pásztortűz 1927/4. — Magyar Bálint: Lélekország. Szabad Szó 1927/5; uő: P. K.: Édua áldozata. Erdélyi Tudósító 1934/4. — Reischel Artúr: Könyvek között. uo. 1934/9. — Molter Károly: P. K.: Jöttem Isten városából. Pásztortűz 1929/9; uő: P. K.: Jöttem Isten városából. Erdélyi Helikon 1929/7. — Rónay György: P. K.: Édua áldozata. Vasárnap 1934/2. — Nagy Karola: Ne nézz utánam. Bp. 1984. 287–296 (P. K. három levele).
(B. L. — S. Zs.)
Pakuts Sándor (Marosbogát, 1932. márc. 16.) — állattenyésztési szakíró. Középiskolát a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végzett (1950), majd a bukaresti egyetemen állatorvosi diplomát szerzett (1955). Pályáját Sárközújlakon kezdte, majd állatorvos Barátoson, a dálnoki ménes, illetve az állami gazdaság főtechnikusa (1958–68); Kovászna megyei mezőgazdasági vezérigazgató-helyettes (1968–82), majd vezető főállatorvos Sepsiszentgyörgyön. Cikkei jelentek meg állategészségügyi kérdésekről román szakfolyóiratokban és ismeretterjesztő írásai 1968–75 között sorozatban a Megyei Tükör hasábjain.
Munkái: Az állattartástól az állattenyésztésig (Féder Zoltánnal és Tompa Ernővel, Sepsiszentgyörgy, 1971); A tej (kézikönyv a tejtermelésről, Sepsiszentgyörgy 1971).
(B. E.)
Pál András (Tatrang, 1886. szept. 25. — 1971. dec. 21. Brassó) — költő, novellista. A hosszúfalusi polgári iskolát végezte el, majd Eperjesen szerzett tanítói oklevelet. Előbb Kisromhánypusztán volt tanító, majd 1922-ben szülőfaluja hazahívta felekezeti iskolájához igazgatónak, 1925-ben azonban elbocsátották állásából. Szövetkezeti felelős Tatrangon, alkalmi munkás Brassóban. 1946-ban visszahívták a tanügyhöz, nyugdíjazásáig tanfelügyelő.
Már 1907-ben közölt cikkeket a hosszúfalusi Csángó Újságban és az Evangélikus Életben. 1908-ban Ilonka dalok c. verseskötetet adott ki. 1942-ben A csángó expressz c. karcolatával megnyerte a temesvári Déli Hírlap irodalmi pályázatát. Novellával szerepelt a Vita Zsigmond szerkesztette Romániai magyar írók antológiájában (Nagyenyed 1943). A hétfalusi csángók eredetéről, történetéről, néprajzáról szóló cikkeit szívesen közölte a Magyar Nyelvőr és Ethnographia Budapesten, Romániában a Korunk, Pásztortűz, Délkelet, Csángó Újság, Csángó Naptár, Havi Szemle. A temető költészete c. munkájában Tatrang, Halmágy és Bácsfalu régi sírfeliratait gyűjtötte össze, bemutatva a halál népi költészetének gazdagságát.
Álneve: Tatrangi.
(Sz. S.)
Pál-Antal Sándor (Csíkkarcfalva, 1939. szept. 26.) — történész, levéltáros. Középiskoláit Nagybányán és Csíkszeredában végezte (1956); a Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1963). A Marosvásárhelyi Állami Levéltárban kezdte pályáját, levéltáros (1963–67), majd főlevéltáros, 1981-től a magyar paleográfia lektora az Állami Levéltár bukaresti továbbképző központjában. Újabb beosztása 1995-től Marosvásárhelyt: levéltári szakértő. Az EME marosvásárhelyi fiókjának elnöke.
Tárgyköre a székelység múltja, intézményrendszere. Szakcikkeit közli A Hét, Hargita, Revista Arhivelor, Terra Nostra, Marisia, Acta Musei Porolissensis, Székelység, Művelődés, Hargita Népe, Népújság. Kiemelkedő tanulmánya az 1809-es székely parasztmegmozdulásokról (Marisia 1978/8). A Székely felkelés 1595–1596 c. gyűjteményben (1979) is tanulmánnyal szerepel. Társszerzője a Maros megyei Állami Levéltár román nyelvű Útmutatójának (Îndrumător în Arhivele Statului Mureş. 1984). Szabó Miklóssal közösen dolgozta fel az 1809-es Kővár vidéki parasztfelkelések eseményeit (Acta Musei Porolissensis, Zilah 1986) s a 19. század eleji adó- és úrbéri összeírásokat (Realizări ale cercetării ştiinţifice în judeţul Mureş. Mv. 1987). Tanulmányt szentelt ezenkívül Csíkszereda mezőváros 16–17. századi településfejlődésének (Város — mezőváros — városiasodás. Veszprém 1992). Kiegészítette és sajtó alá rendezte Vígh Károly kéziratban maradt helynévgyűjteményét (Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. Csíkszereda 1996). Társszerkesztője A Maros megyei magyarság történetéből c. kétkötetes gyűjteménynek (Mv. I. 1997; II. 2001); az elsőben Szabó Miklóssal közösen írt tanulmányai: Legrégibb Maros megyei településeink és A marosszéki szabad székelyek mozgalma 1809-ben.
Kötetei: Backamadaras 600 éve (társszerzésben, Székelyudvarhely 1992); Egy forró nyár Udvarhelyszéken. A szabad székelyek engedetlenségi mozgalmáról 1809-ben (Székelyudvarhely 1995 = Múzeumi Füzetek XII.); Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hét évszázada (társszerzésben, Mv. 1996); A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára (Csíkszereda 1997).
(B. E.)
Pál Árpád (Hodgya, 1929. jún. 25.) — matematikai és csillagászati szakíró. Középiskoláit Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen végezte; egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen, matematika–fizika szakon kezdte (1949–52), a moszkvai Lomonoszov Egyetem Matematika–Mechanika Karán szerzett diplomát és doktori címet (1957). Főkutató a kolozsvári Csillagvizsgálóban, lektor a Bolyai Tudományegyetemen (1956–59), az egyesített Babeş–Bolyai Egyetemen előadótanár (1961–72), majd professzor, 1985–89 között prorektor; egyetemi tanár nyugdíjazásáig (1995).
Mind tudományos, mind közügyi téren jelentős szerepet töltött be. A román küldöttség tagjaként nemzetközi konferenciákon vett részt Budapesten, Prágában, Athénban, Várnában, Grenoble-ban, Innsbruckban; 1979-ben részt vett “a tudomány és a technológia a fejlődés szolgálatában” tárgykörű ENSZ-konferencia előkészítésében. 1985–89 között parlamenti képviselő, az Államtanács magyar alelnöke. Az International Astronomical Union 75 éves, jubileumi hágai kongresszusán (1994) a román akadémiai küldöttség vezetője.
Első írása orosz nyelven jelent meg Moszkvában az 5. számú Astraea kisbolygó mozgásának elméletéről (1957). A Studia Universitatis Babeş–Bolyai matematikai sorozatának felelős szerkesztője (1976–84), majd a lap főszerkesztőhelyettese (1984–89), a *Matematikai Lapok főszerkesztője (1979–89), a romániai Astronomical Journal akadémiai folyóirat alapító főszerkesztője 1991-től. Írásait a Korunk, Utunk, Új Élet, Unser Weg, Igazság közölte. Vezetése alatt Kolozsvárt jelentős égi-mechanikai és űrkutató iskola alakult ki, s felépült az egyetem modern csillagvizsgálója a Botanikus Kert déli sarkában. Korszerűsítette az egyetemi matematikaoktatást; az analitikus matematika és a csillagászat előadója. Több román nyelvű tankönyv társszerzője és magyarra fordítója. Bolyai János — az ember és a tudós c. emlékezése magyarul (1992) és románul (1993) is megjelent.
Orosz, román, német, angol közlései, előadásai nemzetközi elismerésben részesültek. Számos romániai és nemzetközi csillagászati, űrkutatási és technológiai bizottság, tanács, társaság tagja, az Európai Csillagászati Társaság egyik alapítója, 1994-től a Román Csillagászati Bizottság elnöke.
Több egyetemi jegyzet szerzője és társszerzője. George Chiş Csillagászattan (1965) c. munkája az ő magyar fordításában több kiadást ért meg, ugyancsak ő fordította magyarra az A. Hollinger–Corina Pârvulescu Mértan és kozmográfia alapjai (1967) c. tankönyvet (fordítótárs Heim Rózsa).
Veress Zoltán: Hold- és csillaginterjú. Utunk 1984/50. — Heinrich László: Az első kolozsvári csillagda. Kv. 1978. 80–81. — Reisz Katalin: Tudomány és közélet őrhelyén. Új Élet 1984/21. — Manfred Schneider: Himmelsmechanik II. Systemmodelle. Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 1993.
(B. E.)
Pál Gábor, bethlenfalvi (Csíkvárdotfalva, 1883. febr. 7. — 1968. okt. 21. Csíksomlyó) — publicista. Középiskoláit a csíksomlyói és a kolozsvári róm. kat. gimnáziumban végezte (1900), a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát (1905), majd a marosvásárhelyi Királyi Táblán nyert ügyvédi képesítést (1908). Az I. világháborúban mint önkéntes népfölkelő vett részt, súlyosan megsebesült (1917). Harctéri levelei a Csíki Lapokban jelentek meg. Szerepe volt az ún. “csucsai paktum” (1923) megkötésében, mely a kisebbségivé vált erdélyi magyarság jogainak helyreállítását ígérte. Az OMP székelyudvarhelyi nagygyűlésén (1928) beválasztották az elnöki tanácsba, s javaslatára az erdélyi magyarság panaszait a Nemzetek Szövetsége elé vitték. Szenátorrá választása után erről a posztról vívta harcát a Csíki Magánjavak önkényes kisajátítása s a magyar oktatás korlátozása ellen egészen az OMP feloszlatásáig. László Dezsővel és Györgypál Domokossal együtt ő képviselte a Csíki Magánjavakat a Népszövetség indíttatására folyt román–magyar tárgyalásokon. A bécsi döntés után a magyar országgyűlés behívott képviselője. 1944 őszétől haláláig súlyos betegen visszavonultan élt Csíksomlyón.
Mint politikai közíró a kolozsvári Ellenzék vasárnapi mellékletében A magyar kisebbségi politika eredményességének akadályai c. sorozatával jelentkezett (1922), a lugosi Magyar Kisebbségben több átfogó tanulmányt közölt: A székelyföldi közbirtok és az agrárreform (1923/2, 3); Készülődés a közbirtokosságok és úrbéri birtokosságok reformjára (1928/4, 5, 6); A kisebbségi egyezmény és a magyar kisebbség (1928/17); A konkordátum és a katolikus magyarság (1928/18); ez utóbbi kapcsán Gyárfás Elemérrel is vitába keveredett a román állam és a Szentszék között megkötött konkordátum kérdésében. Életrajzát a bécsi döntés után a magyar országgyűlésbe történt behívása alkalmából a Magyar Kisebbség közölte (1940/20).
Mikó Imre: Huszonkét év (1918–1940). Bp. 1941. 79, 118, 274–84, 304.
(B. E.)
Palatkai Tibor — Paizs Tibor álneve
Palczer János (Nagyszalonta, 1932. márc. 10.) — turisztikai és földrajzi szakíró. Középiskoláit a nagyváradi Szent László Gimnáziumban végezte (1950); a kolozsvári Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett (1955). Pályáját a petrozsényi bányászati berendezések javítóműhelyében kezdte (1955–58), majd a kolozsvári Tehnofrig hűtőipari berendezés-gyár (1958–74) s a Hűtő és Élelmiszeripari Kutatóintézet (UCPIAF) keretében dolgozott (1974–90). Azóta nyugdíjas.
Első turisztikai tárgyú írásait a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Gyopár közölte 1992-ben. Emellett cikkei jelentek meg a bukaresti Munţii Carpaţi c. folyóiratban is. Előbbiben a Ciblest, a Gyalui-havasokat, a Vlegyászát, a Retyezát gleccsertavait, a Bihari-hegyek barlangjait és legszebb vízeséseit mutatta be; utóbbiban a Szkerica-Bélavárát és a Nagy-Bihar vízeséseit.
Önálló kötetei a Pallas-Akadémia Kiadó “Erdély hegyei” c. sorozatában: Bihar-Vlegyásza (Csíkszereda 1999), Gyalui-havasok (uo. 1999), Bucsecs hegység (uo. 1999). Az utóbbi társszerzője Pásztory Zoltán.
(D. Gy.)
Pálfalvi Anna-Mária (Kolozsvár, 1956) — *szótár
Pálfalvi Attila (Kolozsvár, 1930. ápr. 22.) — műszaki író, szótáríró, tankönyvíró. ~ Piroska férje, ~ Gábor apja. Középiskolát szülővárosában a római katolikus gimnáziumban végzett (1948); gépészmérnöki oklevelét a Kolozsvári Műegyetemen szerezte (1953) s ugyanitt doktorált (1963). Pályáját a brassói Metrom gyárban kezdte mint szerszámgépmérnök, 1953-tól 1992-ig tanított a kolozsvári Politechnikai Főiskolán, melynek rektora is volt (1976–84). Ebben az időszakban a diáklétszám négyezerről kilencezerre növekedett s új tagozatok létesültek. 1990-ben tanügyminiszterhelyettes, majd amikor e minőségében magyar tanügyi kérdésekben kormányával konfliktusba került, gépgyártóipari miniszterhelyettes, utána vezérigazgató. Nyugdíjazása óta (1992) a Műszaki Egyetem doktorandusz-vezető professzora.
Kutatási területe az anyagtechnológia, a porkohászat és a robottechnika. Doktori értekezésében világviszonylatban is új eljárást dolgozott ki az oxidokból redukált vasporok gyártására, amit iparilag is alkalmaztak egy vezetése alatt álló csoport közreműködésével. Tanulmányúton járt Kelet- és Nyugat-Németország, Svédország, a Szovjetunió, Csehszlovákia, Franciaország és az USA számos egyetemén és kutatóintézetében. Részt vett 10 nemzetközi tudományos kongresszuson, Drezda (1962), Eisenach (1965), Stuttgart (1968), Kijev (1970, 1977), Bukarest (1972), Stockholm (1978), Firenze (1982), Budapest (1992) és Kolozsvár (1994) fórumán képviselve Romániát, s további 49 belföldi tudományos ülésszakon adott elő. Hat nyelven jelentek meg dolgozatai. Szabadalmazták 11 találmányát s ezek legtöbbjét alkalmazták is a gépiparban, ill. a porkohászat területén.
Rektorként a kolozsvári Műegyetem Buletinul Ştiinţific c. értesítőjének főszerkesztője (1976–84). A román sajtóban s magyarul a Korunk, Utunk, A Hét, Matematikai és Fizikai Lapok, Munkásélet, Új Élet folyóiratokban s az Előre, Igazság, majd a Szabadság napilapok hasábjain a korszerű anyagvizsgálatról, az ipari fejlődésről, a műszaki gondolkodásról, a tudományos-technikai forradalom élvonalába került szakképzésről, a porkohászati kutatásokról értekezett. Műegyetemi jegyzeteit és tankönyveit — Tehnologia fabricării pieselor din pulberi metalice (1966), Încercări şi analize în metalurgia pulberilor (1982), Metalurgia pulberilor (1988) — önállóan vagy társszerzőkkel közösen írta. Tevékenyen részt vett a Jenei Dezső főszerkesztésével készült Magyar–román műszaki szótár (1987) munkálataiban. Tudományos kutatásairól a TV-nek adott interjúkban is beszámolt, s emlékezetes az ünnepi beszéde a magyar adások újraindításakor 1990 januárjában.
Készülő művei: Román–magyar műszaki nagyszótár, valamint az egy másik munkacsoporttal közös szerkesztés alatt álló tíznyelvű Poliglott szótár, nyelvkönyv és útiszótár, mely a külhoni magyarok gyermekeinek nyelvtanulását lesz hivatott új szótárszerkesztési módszerrel megkönnyíteni. A Technikatörténeti kronológia (Kv. 1998) társszerzője.
Önálló kötete: Porkohászat (Kv. 1993).
Simonffy Géza: Kolozsvári tudósok között. Természettudományi Közlöny, Bp. 1958/3. — Beke György: Professzor az üzemben. Előre 1974. máj. 12. Újraközölve: Ide besüt a nap. Előre Kiskönyvtára 40. 1975. — Dankanits Ádám: Aki mérnök akar lenni... A Hét 1976/29. — Rostás Zoltán: Nagyon nehéz volt. Beszélgetés P. A.- val. Közli Visszajátszás. 1984. 156–64. — Bántó István: Hazai magyar tannyelvű oktatásunk kiépítésének kezdetén. Közoktatás 1990. jan. 23. — Beke Mihály András: Beszélgetés P. A. professzorral, amikor még tanügyi miniszterhelyettes volt. Magyar Fórum Bp. 1990. febr. 3.
(J. D.)
Pálfalvi Gábor (Kolozsvár, 1963. jan. 5.) — műszaki író, szótáríró, amatőr csillagász. ~ Attila fia. Középiskolát szülővárosában a 11. sz. Líceumban végzett (1981), szerszámgépmérnöki diplomáját a Kolozsvári Műegyetem gépészeti karán szerezte (1987). Tevékenységét az Aranyosgyéresi Kohászati Kombinátban kezdte, 1990-ben kitelepedett Magyarországra. A budapesti Energiagazdálkodási Intézet mérnöke.
Szaktanulmányai jelentek meg a gépgyártás, porkohászat, robottechnika és számítógéppel segített tervezés területén. Az 1988-as kolozsvári III. Országos Porkohászati Konferencián két dolgozatot mutatott be az automata fémporpréseket kiszolgáló manipulátorok tervezésével és vezérlésével kapcsolatban. A modern gépek és technológiák 1993-as kudzsiri nemzetközi konferenciáján egy budapesti cég képviseletében tanulmánnyal szerepelt a nagy átmérőjű hengeres és kúpos csővezetékek elágazó és redukciós csomópontjainak számítógépes tervezéséről.
A Magyar–román műszaki szótár (1987) és a készülő Román–magyar műszaki nagyszótár szerkesztéséhez csillagászati vonatkozású kiegészítésekkel járult hozzá.
(J. D.)
Pálfalvi Pál (Tekerőpatak, 1947. márc. 4.) — növénytani szakíró. Középiskolát Csíkszeredában végzett, a Babeş–Bolyai Egyetem biológia–növénytan szakán szerzett oklevelet (1971). 1971–81 között tanár Csíkszentdomokoson, majd 1981-től Székelyudvarhelyen, a Benedek Elek Tanítóképzőben. Ugyanitt a környezetismeret és a tantárgypedagógia szakirányítója. Első írása a Művelődésben jelent meg (1977). Növénytani közléseit az átültetésről, védett növényekről, bazsarózsáról, harangvirágról, sárga tárnicsról a Hargita, Informaţia Harghitei, Jóbarát hozta nyilvánosságra. Munkái: A Csíki havasok néhány növénytársulásának ökológiai jellemzése (klny. Csűrös István, Csűrös Margit társszerzőkkel, Acta Hargitensia, Csíkszereda 1980); Hargita megye védett és ritka növényei, állatai (Borsodi Lászlóval, Fülöp Zoltánnal, Izsák Zoltánnal társszerzésben, Csíkszereda 1981); Vicia faba germoplasm collection in Eastern Transylvania (klny. Notulae Botanicae Horti Agrobotanicii Cluj-Napoca 1987).
Szabó Attila: Természettudományok az Acta Hargitensiában. Korunk 1981/5.
(S. Zs.)
Pálfalvi Piroska, szül. Farkas (Bukarest, 1934. júl. 5.) — tankönyvíró. ~ Attila felesége, ~ Gábor anyja. A kolozsvári Magyar Kereskedelmi Líceumban érettségizett (1952), a Bolyai Tudományegyetem Természetrajz–Kémia Karán szerzett diplomát (1956). Tanári pályáját Kolozsvárt a 3. számú Leánygimnáziumban kezdte (1956–59), majd a Kolozsvári Magyar Tannyelvű Hallássérültek Iskolájában gyógypedagógus (1959–89), közben Bukarestben 1961-ben pedagógiai–lélektani és gyógypedagógiai véglegesítő vizsgát tett.
Csöregi Lászlóval társszerzésben készítette a süketek iskolája számára a Magyar Nyelv c. olvasás- és beszédfejlesztő II. és III. osztályos (1976, 1977) és V. osztályos (1980) tankönyveket. A hallássérültek iskolájának I. osztályában használt Ábécéskönyv (1980) szakmai ellenőrzője. Az Igazság napilap hasábjain többször is írt a hallássérültek iskoláztatásának gondjairól. Nyugdíjba vonulása óta (1990) részt vesz a süketek oktatásával kapcsolatos tankönyvek és szakdolgozatok bírálóbizottságában.
(J. D.)
Pálffi Márton (Várfalva, 1873. nov. 11. — 1936. aug. 11. Kolozsvár) — műfordító, pedagógiai író. Középiskoláit Tordán és Kolozsváron, az Unitárius Kollégiumban végezte (1892), majd a kolozsvári egyetemen szerzett magyar–latin szakos tanári oklevelet (1899). Még az egyetemi diploma megszerzése előtt került be tanárnak egykori iskolájába (1897), s itt tanított — az I. világháború alatti katonáskodása és sebesülése miatti hároméves megszakítással — nyugdíjazásáig.
Cikkei, fordításai 1898-tól jelentek meg a Keresztény Magvető, Magyar Polgár, Újság, Ellenzék, Erdélyi Lapok, Család és Iskola, 1918 után a Cultura, Erdélyi Múzeum, Ethnographia, Ifjú Erdély, Keresztény Magvető, Keleti Szemle, Magyar Nyelv, Magyar Nép, Pásztortűz, Unitárius Közlöny, Vasárnapi Újság hasábjain. Fordított latin, angol, finn, francia, román és svéd nyelvből.
1925–1928 között az Unitárius Közlöny szerkesztője.
Álnevei: Antizsuzsi, Csödökre tönk, Ulár Pál.
Munkái: Az “okszerű vezér”. Brassai nyelvtanító munkássága. Kv. 1900; A nyelvérzék és az iskola. uo. 1902; Kolozsvári glosszák. Bp. 1907 = Nyelvészeti Füzetek 45; Finn dalok (műfordítások) Kv. 1912. Lefordította Max Otker-Blom finn szerző két könyvét: Doktor bácsiék falun. Kv. 1906; A gólya-mese helyett. Bp. 1928 = Szülők Könyvtára 9/10. A Keresztény Magvető Füzetei számára összeállította a Régi unitárius költők c. kötetet (Kv. 1930).
Kiss Ernő: P. M.: A nyelvérzék és az iskola. Erdélyi Múzeum 1903. 101–102. — Gál Kelemen: P. M. (1873–1936). Pásztortűz 1936/15–16. — Ró: Fáklyasors. P. M. emlékére. Keleti Újság 1936. aug. 15. — P. M. (nekrológ). Keresztény Magvető 1936/4–5.
(D. Gy.)
Pálffy Ákos (Tarcsafalva, 1883. júl. 22.) — *Unitárius Irodalmi Társaság
Pálffy Antal (Várfalva, 1903. jan. 17. — 1973. jún. 12. Marosvásárhely) — pedagógiai író. Középiskoláit a kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte (1913–21), majd a budapesti Műegyetem hallgatója volt (1921–22), végül a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen szerzett matematika szakos tanári képesítést (1922–26). 1926-tól 1961-ig a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, illetve utódiskolájában, a Bolyai Farkas Líceumban, 1961–63 között a Papiu Ilarian Líceumban volt tanár.
A Vásárhelyi Találkozó előkészítő bizottsága nevében Tamási Áron kérte fel Iskolai nevelésünk, annak reformja és az iskolán kívüli népnevelés c. előadás megtartására (levele 1937. aug. 23-i keltezéssel), amire a Találkozó második napján (1937. okt. 3-án) került sor (közölte a Látó 1998/7). A Találkozó az ő előadása és a 22 hozzászólás alapján fogalmazta meg egyik határozatát “az iskolai és iskolán kívüli népnevelés kérdéseiről”.
Bolyai Farkas hagyatéka c. székfoglalóját a Ref. Kollégium matematikatanári székébe való beiktatásakor tartotta; Bolyai Farkas, a pedagógus c. tanulmánya a tudós halálának 100. évfordulójára kiadott Bolyai Farkas Emlékkönyv (1856–1956) (Mv. 1957) lapjain jelent meg. Ugyancsak Bolyai Farkasról egyfelvonásos színjátékot is írt, ezt a róla elnevezett líceum alapításának 400. évfordulóján az iskola műkedvelői mutatták be. (A RMIL II. kötetében az *iskolai színpad címszó ezt tévesen Horváth Ágostonnak tulajdonította.)
A Vásárhelyi Találkozó. Hitel 1937/3. 230–257. — A Marosvásárhelyi Találkozó két első napja. Ellenzék 1937. okt. 5. — Hivatalos jelentés a Vásárhelyi Találkozóról. Jóestét 1937. okt. 10–21. — Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó (“a történelem önmagát gondolta”). 1977. 55. — Dávid Gyula: A Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból (P. A. előadásának szövegközléséhez). Látó 1998/7.
(D. Gy.)
Pálffy Endre (Maroshévíz, 1908. márc. 12. — 1975. nov. 16. Bp.) — irodalomtörténész. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1927), majd francia–román szakos tanári diplomát szerzett a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen; ösztöndíjas volt a párizsi Sorbonne-on (1931). Az irodalomtudomány kandidátusa a budapesti Eötvös Loránd Egyetemen (1957) Haladó román irodalmi irányzatok a XIX. század második felében c. disszertációjával. Az irodalomtudományok doktora címet post mortem, 1976-ban kapta meg.
Előbb a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban volt tanár (1932–40), majd a naszódi román líceumban igazgató (1941–1944). A háború befejeztével Budapesten a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban lett előadó; 1949–55 között a Pedagógiai Főiskola román tanszékének, 1955-től haláláig az Eötvös Loránd Egyetem román tanszékének vezetője.
Fiatal tanárként részt vett a Nicolae Iorga szervezte Vălenii de Munte-i nyári egyetemek kurzusain, ebből az időből származtak kapcsolatai több román íróval és az irodalomtudomány fiatal művelőivel. A Brassói Lapokban tudósítása is jelent meg A. P. Todornak a szabadegyetemen Adyról tartott előadásáról (1938. aug. 7), s fordításában közölte a lap I. A. Brătescu-Voineşti egy novelláját (Metamorfózis. 1938. dec. 18). Iorga lapja, a Neamul Românesc adta közre M. Eminescu Szárnyaszegett géniuszát és Madách Az ember tragédiáját összehasonlító tanulmányát (Mihail Eminescu şi Emerich Madách. 1939/11–12).
Pályájának második, magyarországi szakaszában több tanulmányban foglalkozott a 19. század második felének román irodalomkritikai irányzataival, O. Goga pályafutásával; összehasonlító elemzése jelent meg Arany János és G. Coşbuc költészetéről, Titu Maiorescu és Gyulai Pál kritikai nézeteiről. Összeállított román társalgási zsebkönyvet (1960), s megírta a román irodalom összefoglaló történetét magyar olvasók számára (1961).
Vita Zsigmond: Magyar vonatkozású irodalmi előadások a Vălenii de Munte-i szabadegyetemen 1937–40-ben (P. E. előadásai). Utunk 1971/35; uő: P. E. halálára. Utunk 1976/2. — Beke György: Az egymásra találás ügyét szolgálta. A Hét 1975/52. — Avram P. Todor: A román művelődés vonzásában. A Hét 1975/52.
(D. Gy.)
Pálffy Károly (Hodgya, 1903. dec. 23. — 1983. márc. 17. Marosvásárhely) — szerkesztő, közíró. Középiskolát Székelyudvarhelyen, ref. teológiát Kolozsvárt és Párizsban végzett. Lelkipásztor Sepsiszentgyörgyön (1929), Bürkösön (1930–31), Ákosfalván (1932–45) és Gernyeszegen (1946–73). Az Erdélyi Fiatalok alapító tagja és munkatársa. Részt vett Dimitrie Gusti faluszociológiai csoportjának újradnai munkájában, s tapasztalatait A Gusti professzor falumunkája c. alatt a Református Szemlében dolgozta fel (1937/19–20). Szerkesztésében jelent meg földműves és iparos fiatalok számára Marosvásárhelyen a Református Ifjúság (1933–44) c. lap; megszervezte az ákosfalvi népfőiskola téli tanfolyamait (1941–44).
Molter Károllyal és Veress Pállal együtt a Magyar Népközösség demokratikus szárnyát képviselte s ebben az időben a Brassói Lapok munkatársa is volt (1939–40). Mint a bécsi döntés után behívott magyar országgyűlési képviselő tiltakozott a magyar hatóságoknál az ákosfalvi gyűjtőtábor foglyainak embertelen megkínzása ellen (1941), majd falujabeli rokonának, Józsa Bélának a Békepárt nevében hozzá intézett levelei szellemében fellépett az Erdélyi Párt vezetőinél az újabb letartóztatási hullám ellen, s a vádlottak védelmére tanúságot vállalt a kommunisták perében (1943).
Álneve: Újfalusi.
Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar–román viszony 1940–1945. Bp. 1968. 305, 319. — Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. 1979. 28–29, 100–101. — Veress Pál: Vajúdó évek, sorsdöntő napok. 1981, 198–99, 250, 261.
(B. E.)
Pálffy Károly (Csíkszentkirály, 1934. dec. 28.) — műszaki író. A csíkszeredai Elméleti Líceum elvégzése (1952) után a kolozsvári Politechnikai Intézet mechanika szakán államvizsgázott (1959). Gépészmérnöki pályáját a szászrégeni faipari mozdonyjavító és gépgyártó üzemben kezdte, 1960-tól a kolozsvári Metalul Roşu textilgépgyár mérnöke, majd gyártáselőkészítő főmérnöke. 1990–94 között a kolozsvári Fimaro gépgyárban számítógépes tervezőmérnök. A műszaki tudományok doktora (1978). 1994-től nyugdíjas. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének alelnöke, 1996-tól városi tanácsos.
Kutatási területe a fogaskerékgyártás, számítógépes szerszámtervezés, a hámozásos-legördüléses fogazási módszer. Román és német nyelvű szakfolyóiratokban közölt dolgozatai mellett magyar tanulmányai jelentek meg a budapesti Gép c. folyóiratban Metszőkerékkel gyártott fogaskerekek profilszámítása (1976/6) és Fogazószerszámok belső fogazatok hámozásos lefejtő megmunkálásához (1981/10) címmel. Három találmányát szabadalmazták.
Prezenszky Tiborral és Csibi Vencellel írt munkája: Fogazott alkatrészek tervezése, gyártása és szerszámai (Kv. 1999).
(B. E.)
Pálffy Miklós (1895) — *Pálfi Miklós
Pálffyné Gulácsy Irén — *Gulácsy Irén
Pálfi Miklós (Tordaszentmihály, 1895. szept. 5. — 1981. nov. 3. Tordaszentmihály) — író. Falujában végzett elemi iskolát, gazdálkodó földműves. Első írása a budapesti Szabad Szó hetilapban jelent meg (1917); az Aranyosvidék és Aranyosszék munkatársa volt. Múlt és jövendő (Torda 1933) c. röpiratában egy Romániai Magyar Gazdasági, Kulturális, Egészségügyi Szövetség vázlatát dolgozta ki, leszögezve, hogy “... fajunk boldogulása csak a falusi nép naggyá tétele által érhető el”. Balázs Ferenccel együttműködve részt vett az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet megalakításában, s községében példás termelőszövetkezetet hozott létre. Útépítők c. társadalmi színművét (1936) és Érik a búzakalász c. népszínművét Tordán mutatták be. 1944 után a Világosságban és a Falvak Népében jelentek meg írásai. Mint az MNSZ helyi alelnöke, megalapította a Balázs Ferenc Népfőiskolát és az Ady Endre Ifjúsági Kört.
Munkája: Testvérek vagyunk! (Elbeszélések a falusi nép számára. Torda 1930).
Írói névváltozata: Pálffy Miklós.
Egy magyar kisgazda poéta. Erdélyi Szemle 1930/5–6. — Egy falusi író. Erdélyi Szemle 1930/17–18. — Nyírő József: P. M. felsőszentmihályi földmívelő novelláskötetet adott ki. Keleti Újság 1931. jan. 6.
(B. E.)
Pálfy Ferenc (Marosvásárhely, 1912. okt. 18. — 1991. máj. 2. Kolozsvár) — mezőgazdasági szakíró. Középiskoláit Kolozsvárt, a Római Katolikus Főgimnáziumban végezte (1929), majd az I. Ferdinánd Egyetemen szerzett természettudományi oklevelet (1934). 1936–45 között a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban, 1945–48 között a Bolyai Tudományegyetemen tanított; 1948-tól haláláig a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola tanára.
Cikkei, főleg a növénytermesztés köréből, a Dolgozó Nő, Falvak Dolgozó Népe, Korunk, Tanügyi Újság hasábjain jelentek meg. Fordítóként közreműködött a Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság számos népszerűsítő kiadványa magyar változatának kiadásában; 1956-tól a Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Kiadó szaklektora, több kiadványának (neve megjelölése nélkül) fordítója.
Önálló ismeretterjesztő munkái: A napfény a növény erőforrása (1956); Hogyan csírázik a mag? (1956); A jól táplált növény többet terem (1957 = Mezőgazdasági Könyvtár 1. sz.); Serkentőanyagok és gyomirtó vegyszerek a növénytermesztés szolgálatában (1956; társszerző Illyés György).
(D. Gy.)
Pálfy Károly — *zeneírás
Palkó Attila (Magyaró, 1922. okt. 9.) — helytörténész, régész, néprajzi író. Középiskolai tanulmányait Nagyenyeden és Marosvásárhelyt végezte, a Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1949). Pedagógiai pályáját ugyanitt tanársegédként kezdte, majd egyetemi adjunktus (1951–58). Közben történelmi tanulmányokat folytat a moszkvai Lomonoszov Egyetemen (1954–57). A kolozsvári 11. (később 3.) számú líceum tanára nyugalomba vonulásáig (1959–85). Nyugdíjasként is óraadó tanár a Református Kollégiumban 1990 óta; az Erdélyi Gyopár szerkesztőbizottságának tagja (1993–94).
Első könyvében a világítás történetét tekintette át, majd mint régész, ásatási eredményeiről az Acta Arheologica (1959), Apulum (1963), Studii şi Cercetări de Istorie Veche (1972) hasábjain számolt be. Kurt Horedt munkatársa a Hallstatt-kori lelőhelyek felkutatásánál Vajdaszentivánon (1965), s Nicolae Vassával együtt folytatott ásatásokat a Körös-kultúra neolit kori lelőhelyén Kisbács mellett, a Bácsi-torokban (1968–69). Iskolájában bevezette a történelemoktatásba a gyakorlati régészetet: évente ismétlődő diáktáborozás keretében tárta fel Léta várát, s mind régészeti, mind pedagógiai tapasztalatait A régészeti táborozás kockázatairól c. alatt a Korunkban dolgozta fel (1976/3). Az ásatások alkalmából talált középkori hamispénzverő műhelyről Gyulai Pállal és Pap Ferenccel együtt számolt be az Acta Musei Napocensis hasábjain (1983).
Néprajzi munkássága során szülőföldjét, a Felső-Maros-vidék etnográfiáját dolgozta fel a tutajozástól (Korunk Évkönyv 1979) a népdalokig és varrottasokig. Évekig tartó gyűjtőmunkával elkészítette szülőfaluja, Magyaró község történeti és társadalomrajzi monográfiáját. Az erdélyi magyarság múltját feltáró írásait az Új Élet, Igazság, Tanügyi Újság, Korunk, Művelődés, Dolgozó Nő, Fiatal Fórum, Üzenet, Református Szemle, Budapesten a Néprajzi Látóhatár közli. Mint a diktatúra bukása után reaktivált tanár, tanítványaival közösen szerkesztette a kolozsvári Református Kollégium Kollégiumi tükör c. 1993-as évkönyvét.
Kiállításokat rendezett a létavári ásatás anyagából (1984), majd magyarói gyűjtéseiből (1986), a régészeti táborozások nevelő hatásáról értekezett a Báthory István nevét felvevő líceum Tiltott könyv c. kiadványában (Kv. 1990). A Kalotaszegi Füzetek c. sorozatban Varga Alfonzzal közösen kis turistakalauzt állított össze Kalotaszeg címmel (é. n.).
Munkái: Győz a világosság (1953); Magyaró énekes népzenéje (Zsigmond József szövegkiegészítéseivel, Jagamas János közzétételében, 1984); Felső-Maros-vidéki varrottasok (Portik Irénnel és Zsigmond Józseffel, 1985); Magyaró. Egy Felső-Maros menti falu évszázadai (1995); Magyaró néphagyományaiból (Mv. 1998, társszerző Zsigmond József).
Kovács Nemere: Így élünk a táborban. A Hét 1978/32. — Murádin Jenő: Tanárként fiatal szívvel. Igazság 1985. szept. 7. — Banner Zoltán: Egy tanár tárlatvezetése. Utunk 1986/10. — Lengyel Györgyi: Felső-Maros-vidéki varrottasok. Fürge Ujjak Bp. 1987/4. — Szabó Piroska: Magyaró. Szabadság 1995. nov. 29. — Balogh Edgár: Ezer gyökérrel itthon. Romániai Magyar Szó 1995. dec. 21.
(B. E.)
Palkó János (Csobotfalva, 1904. jún. 11. — 1959. okt. 1. Kolozsvár) — tankönyvíró. Székelykeresztúron kapott tanítói oklevelet (1923). Tanított Medgyesen, Petrozsényben, Borsán, Ózdon, Páncélcsehben, majd a nagyenyedi tanítóképző gyakorló elemi iskolájában (1934–40). Kolozsvárt 1940-től ugyancsak a tanítóképző gyakorló elemi iskolájában oktató. Egy tanárképző tanfolyamon magyartanári oklevelet szerzett (1958).
Szerkesztette Felszeghy Ödönnel a kolozsvári tanító és tanítónőképző intézet Vezérkönyv-sorozatát (1940–46), ebben jelent meg Simon Károllyal közösen összeállított Hogyan tanítsunk? c. pedagógiai munkája.
(F. M.)
Palkó Zsolt — *Nagy Károly, Krajnik Nagy írói álneve
Páll Árpád (Türkös, 1923. júl. 12.) — gazdasági szakíró. Négy osztályt a hosszúfalusi polgári iskolában végzett (1931–34), majd a brassói Római Katolikus Fiúgimnáziumban folytatta és a kolozsvári Református Kollégiumban fejezte be középiskolai tanulmányait (1944). 1947-től a Bolyai Tudományegyetem Jogi, majd Közgazdasági Karának hallgatója (1947–53). Egyetemi hallgatóként (1947–48) a Szövetség szövetkezeti központjában, Kolozsváron dolgozik, majd (1949–55) a helyi Városgazdálkodási Hivatal (IOGCC, ILIC) közgazdásza. 1965–78 között előadótanár a Babeş–Bolyai Egyetemen s óraadó a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban. Ugyanakkor (1955–83) a tartományi, majd megyei Pártkabinet munkatársa.
Első, közgazdasági tárgyú írásait a Szövetség gazdasági szaklapja, a Szövetkezeti Értesítő közli (1948), amelynek ez időben szerkesztőségi munkatársa is. Későbbi szaktanulmányait román nyelven, szakkiadványokban és -folyóiratokban jelenteti meg: Factorii intenzivi în dezvoltarea economică a României Socialiste [Intenzív tényezők a szocialista Románia gazdasági fejlődésében]. Buletin de Informare şi Documentare 1972. dec.; Unele probleme ale conducerii industriei [Az ipar vezetésének egyes problémái] a Politică, ştiinţă, conducere c. kötetben (Kv. 1972); Direcţii majore de acţiune ale propagandei de partid pentru asigurarea unui înalt ritm de creştere a producţiei în vederea realizării cincinalului [A pártpropaganda fő cselekvési irányai az ötéves terv teljesítésének biztosításáért]. Buletin de Informare şi Documentare 1973. júl.; Realizarea produţiei nete, obiectiv însemnat în activitatea economică şi politică a întreprinderilor industriale [A nettó termelés biztosítása, az ipari termelőegységek gazdasági és politikai tevékenységének fontos célkitűzése]. Buletin de Informare şi Documentare 1974. ápr.; Valorificarea superioară a resurselor naturale şi materiilor prime [A természeti erőforrások és a nyersanyagok magasfokú hasznosítása]. Buletin de Informare şi Documentare 1974. júl.
(D. Gy.)
Páll Árpád (Torda, 1927. febr. 10. — 1997. márc. 10. Kolozsvár) — író, színikritikus. A német nyelvű evangélikus elemit és a gimnázium első három osztályát Brăilában végezte, ahová szüleit a megélhetés kényszere vitte. Értelmi formálódására a kolozsvári Református Kollégium volt döntő hatással, ahol 1940 őszétől folytatta tanulmányait. A Bolyai Tudományegyetem filozófia–lélektan szakán szerzett tanári képesítést (1949). Vezető szerepet játszott az MNSZ és az egyetem ifjúsági mozgalmaiban (1947-ben), Sütő Andrással együtt több, ifjúsági folyóiratot pótló, röpiratot szerkesztett (Magyar ifjúság; Petőfivel; Szabad ifjúság). Cikkei jelentek meg a Világosság, Ifjú Erdély, később az Utunk, Igazság hasábjain.
Pályáját az Állami Könyvkiadó szerkesztőjeként kezdte (1948–49). Katonai szolgálati ideje alatt az Apărarea Patriei c. katonai lap munkatársa, majd az Előre szerkesztője, ill. főszerkesztő-helyettese (1952–57), a Művelődés főtitkára (1957–58). Az 1956-os magyar forradalomkor tanúsított magatartása miatt politikailag megbízhatatlannak minősítették, közlési jogát megvonták. Három éven át kétkezi munkás a kolozsvári Triumf autógyertyagyárban. 1961-től a kolozsvári Állami Magyar Színház irodalmi titkára, 1963-tól közel két évtizeden át a Dolgozó Nő szerkesztője, 1982-től az Új Élet kolozsvári főmunkatársa, majd főszerkesztő-helyettese; nyugdíjba vonulásáig (1992) a helyébe lépő Erdélyi Figyelőnél ugyanezt a tisztet tölti be. Társelnöke volt a Szentgyörgyi István Alapítvány kuratóriumának, amelyet a budapesti Székely Kör erdélyi magyar színészek teljesítményeinek jutalmazására hozott létre.
Első szépirodalmi munkája, A kulcs c. elbeszélés a Huszonhat elbeszélő (1949) c. novellaantológiában jelent meg. Tevékenységének fő vonulatát színikritikusi és tanulmányírói munkássága alkotja, de vannak útijegyzetei, portréi, beszélgetései, képzőművészeknél tett műteremlátogatásokról és kiállításokról szóló írásai is. Dráma- és színháztörténeti közléseinek középpontjában hagyomány és korszerűség, művészi minőség és hatás összefüggéseinek boncolgatása áll. A világ drámairodalmi örökségének s ezen belül a magyar és román klasszikus alkotásoknak az elemzése mellett éles bíráló szellemmel követi a kortárs szerzők szövegeit, valamint az utóbbi fél évszázad színházi mozgalmainak áramlatait és tendenciáit. Erről tanúskodik Évszázadok drámái napjaink színpadán (1976) c. kötete. Figyelemre méltóak az ógörög tragédiákról, a Shakespeare-drámák korszerű üzenetéről, francia színházak törekvéseiről, Csehov és Gorkij újszerű megközelítéséről szóló tanulmányai, sok újat mondanak Katona Bánk Bánjáról, Caragiale újabb színpadi megjelenítéséről és Illyés Gyula Kegyencéről írott fejtegetései is. Hasonló a Színházi világtájak (1987) c. kötetének módszere is: a vizsgálódás gócába helyezi a kortárs drámaírók üzenetét és a színpadi látványosságot. Összegező jellegű a kötetben A változó drámaelméletektől a színpadi törvényszerűségekig c. nagyobb elmefuttatása.
Állandóan figyelemmel kísérve az erdélyi magyar színházi életet születnek meg a drámaíró Sütő Andrásról és Harag György pályájának mérföldköveiről szóló írásai. A kolozsvári Magyar Színház alapításának 200. évfordulójára megjelent kiadványban Shakespeare-drámák jelentésváltozatai c. alatt megjelent tanulmányában a hagyományos erdélyi magyar Shakespeare-kultuszt értékeli. Az utóbbi fél évszázad erdélyi ősbemutatóival kapcsolatos feljegyzéseit gyűjtötte össze A szó és a látvány (Mv. 1995) c. kötetében, kiegészítve ezeket két vitairatával (az egyik címe: Kissé másként látom a kétszázadik évadot). Ha a hatvanas években bírálatait a megmerevedett színházi dogmákkal való szembefordulás jellemezte, a hetvenes évektől a hangsúlyt a dráma és előadás egységére teszi, egyre inkább védve színházainknak hagyományosan kötelező népszínházi–nemzeti színházi jellegét.
Irodalomtörténeti munkássága részben szintén a drámairodalomhoz kapcsolódik. Lope de Vegáról, Heltai Jenő drámaírói munkásságáról, Szophoklészről, Arisztophanészről, Schiller ifjúkori drámáiról írt tanulmányokat a Kriterion Drámák-sorozatának kiadványaihoz (1964, 1980, 1981). Születtek írásai Büchnerről, Thornton Wilderről, Edward Bondról, Arany János színészkalandjáról; ezekhez csatlakozik emlékezése Gaál Gáborról, tanulmánya Eminescuról, Creangăról, Vasarelyről. Egy részük Loreley sziklája (Kv. 1981) c. “úti- és otthoni” jegyzeteinek kötetében is megjelent.
Román és francia nyelvből fordított drámákat, ezek egyikét-másikát a romániai magyar színházakon kívül magyarországi és vajdasági színházak is játszották. Horia Lovinescu Láz (1963); Robert Thomas A papagáj és a zsaru (1968); Ion Băieşu Megbocsátás (1969); Aurel Baranga Hősi szimfónia (1973); D. R. Popescu A kerti törpe (1974); Edward Bond A tenger (1981); Jean Cocteau Emberi szó és Jan Otcenacek Romeo és Júlia november végén c. (1986) színdarabjai szólaltak meg magyarul az ő tolmácsolásában. Ebbe a tárgykörbe tartozik a Mosolygó Thália (Kv. 1991) c. színházi anekdotagyűjteménye, melyet Márton János színművész gyűjtése nyomán formába öntött a két szerző nevéből összetett “Márton Pál” álnév alatt. A Magyar Színházművészeti Lexikon (Bp. 1994) erdélyi szerkesztője.
Könyveinek sorában külön helyet érdemel Harangszó a mélyből (Bp. 1991) c. kötete, amely 25 jeles erdélyi magyar értelmiségivel a nyolcvanas évek végén folytatott beszélgetéseket tartalmaz. Ez a kötet tudósít a diktatúra, a homogenizáló indulat nyomása alatt senyvedő erdélyi magyarság értékeiről, a jövendő építésének lehetséges alapjairól. A budapesti Magvető Kiadónál megjelent könyv élénk sajtóvisszhangot váltott ki. Még kéziratban rejlő munkái közt van Veres Péterről, a gondolkodóról szóló tanulmánya, egy Színházi őrjárat Erdélyben c. portrégyűjteménye és esztétikai jegyzetei, valamint a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet alapító rektorával, a festőművész Kovács Zoltánnal folytatott beszélgetése szerepel.
További kötetei: Kolozsvár magyar színháza (társszerzésben, Kv. 1992); A szó és a látvány. Nézőtéri jegyzetek (Mv. 1995); Hivatástudat és korszerűség. Közép-erdélyi színházakért (Mv. 1997).
Álnevei: Vass Attila, Tordai József, Papp Márta, egy időben T. Páll Árpád.
Cselényi László: Egy “színházi utazó” naplója. Utunk 1977/12. — Oláh Tibor: Körkép, önarckép. Igaz Szó 1977/9. — Marosi Péter: Színikritikától a dramaturgiáig. Korunk 1978/6. Újraközölve: Világ végén virradat. 1980. 239–40. — Lászlóffy Aladár: Úton, útfélen. Utunk 1982/3. — Szőcs István: Bolygó szerkesztő. Utunk 1987/14; uő: Színházi szélrózsa. Utunk 1988/13. — Nagy Pál: Színházról elfogultságok nélkül. Igaz Szó 1988/6; uő: A huszonnegyedik órában. Hitel 1992/12. — Szekernyés János: A színház mint jelenség megközelítése. Korunk 1989/7. — Kékedy László: Miért a színház? Szabadság 1990. máj. 19. — Tompa Gábor: Kékedy úr blöffentései. Szabadság 1990. máj. 26. — Kötő József: Boszorkányüldözés vagy elvi vita? Szabadság 1990. júl. 14. — Hajós József: Impresszáriótlan impressziók. Helikon 1992/7. — Páll Árpád: Harag György példájára gondolva. Szabadság 1992. ápr. 15.; uő: Hivatástudat és korszerűség. Magyar Élet, Bp. 1994/10. — Dávid Gyula: Harangszó a mélyből. Korunk 1992/4. — Pomogáts Béla: Harangszó a mélyből. Alföld, Bp. 1992/6. — Metz Katalin: A szó és a látvány. Új Magyar Szó, Bp. 1995. okt. 24.
(B. Gy.)
Páll György (Igal, Somogy vm. 1892. ápr. 11. — 1975. nov. 24. New York) — újságíró, lapszerkesztő. Gimnáziumot Temesvárott végzett, a budapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett, majd az államrendőrség szolgálatába lépett. A Károlyi-kormány alatt főkapitányhelyettes. A forradalom bukása után visszatért Temesvárra, újságíró lett: a Temesvári Hírlap belső munkatársa, Az Iparos c. lap felelős szerkesztője. 1928–38 között az OMP temes-torontáli tagozatának főtitkára, 1940 után Kolozsváron az Erdélyi Párt tisztviselője. Szerkesztésében jelent meg a temesvári Magyar Ház felavatása alkalmából kiadott évkönyv (1930). Jakabffy Elemérrel közösen írta A bánsági magyarság húsz éve Romániában (Bp. 1939) c. tanulmányt.
1945-től egy ideig Svájcban, majd 1950-től az Egyesült Államokban élt. 1952–57 között a Szabad Európa Rádió Sajtóosztályán az államigazgatás és a tervgazdasági ügyek előadója, 1958–70 között a Columbia University (New York) kutatója. Az Amerikai Erdélyi Szövetség alapító elnöke, 1959-től a Transsylvania c. lap szerkesztője.
Önálló kötetei: A magyar néphadsereg szerepe a szabadságharcban 1956 (New York 1957); Hungarian Revolution and the Hungarian People's Army (New York 1957); Indexes of Hungarian Service Sectors and Financial Institutions 1938 and 1947–1965 (New York 1967); Personal Consumption in Hungary 1938 and 1947–1965 (New York 1968).
(Sz. J.)
Páll István (Szentkatolna, 1864) — *római katolikus egyházi irodalom
Páll Károly — *Székelyudvarhely magyar irodalmi élete
Páll Lajos (Korond, 1938. ápr. 2.) — költő, festőművész. Székely fazekascsalád tizenharmadik gyermeke. Szülőfalujában, a Tószegen nevelkedett, s onnan járt elemi iskolába, azután a marosvásárhelyi Művészeti Líceumba, ahol 1955-ben érettségizett. Már az elemiben szerencséje volt — amint Gálfalvi Györgynek vallja: “nemhiába vagyok egyszerre hetedik és tizenharmadik gyerek, ha az élőket és a halottakat is ideszámítjuk”, mert Korondon tanított akkor Benczédi Sándor szobrászművész és Haáz Sándor, a székely népművészet kutatója, s nyaranta ott üdült Trózner József zeneszerző, a marosvásárhelyi művészeti iskola igazgatója, aki felfedezte agyagmintázásait, s elvitte a tehetséges gyermeket a Művészeti Líceumba. Kiváló művésztanárok kezébe került itt, de Kemény János, Molter Károly, Bernáth Ernő, Sütő András is már zsenge korában hozzájárult szellemi arcélének alakulásához. Később, Kolozsvárott, a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Boros Zoltán, sőt Asztalos István, Nagy István, képzőművészként pedig Kádár Tibor, Mohy Sándor játszottak szerepet jellemének, alkotói attitűdjének kialakulásában. Pedig a főiskolán csak két évet végezhetett (1956–58), mert az '56-os magyar forradalom leverését követő romániai megtorlások második hullámában 1958-ban őt is bebörtönzik. Csak 1962-ben szabadult, de tanulmányait már nem folytatja, hanem hazatér szülőfalujába és lesz “a mai Erdély egyik legmarkánsabb festőművésze [aki] autentikus lírát ír, amely művészetében nem »kapcsolt áru«, hanem a teljességet célzó valóságos érték, legméltóbb kiegészítés” (Páskándi Géza). Láng Gusztáv már első verseskötete (Fényimádók, 1970) kapcsán megfogalmazza a mindmáig érvényes szentenciát: “Korondnak a tájait, embereit viszi vászonra. Verseinek prozódiájában népdalok ritmusa kopog vissza [...], a népi formák azonban erősen avantgárd stilizáltsággal fejeznek ki modern életérzéseket.”
Első versét az Utunk közölte (1956), majd költeményei jelentek meg az Igaz Szó, Utunk, A Hét, Napsugár, Művelődés, Magyarországon a Tiszatáj, Kortárs, Napjaink, Látóhatár stb. hasábjain. Irodalmi munkásságáért 1995-ben Aranka György-díjjal tüntették ki.
Festészet és költészet olyan szorosan összetartozó egység nála, hogy versköteteit is saját képeivel vagy festményvázlataival illusztrálja, de úgy, hogy a vidéken (Korondon) élő művész és költő mindig egyetemes érvényességű mondandót közvetít közönségének.
Állandó tárlata van szülőfalujában; festményeivel önálló kiállításokon szerepelt több székelyföldi városban, Kolozsvárt, Budapesten, Szegeden; közös tárlatokon Bukarestben, Németország több városában. A képzőművészről Tömöry Péter készített TV-filmet (1975). A Korondon megjelenő Hazanéző c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Önálló kötetei: Fényimádók (versek, Majtényi Erik előszavával, 1970 = Forrás); Köves földek (versek és képek, 1980); Szárazvillámlás (versek és képek, Bp. 1993); Partraszállás (versek és vázlatok, Csíkszereda 1994); Andromakhé uszályán (versek, Csíkszereda 1996).
Szilágyi Júlia: P. L. versei. Korunk 1968/7. — Balla Zsófia: P. L.: Fényimádók. Utunk 1970/42. — Farkas Árpád: P. L.: Fényimádók. Előre 1970. dec. 11. — Izsák József: Mi forog a korongon. Utunk 1970/49. — Láng Gusztáv: Vers és modor. A Hét 1970/3. Újraközölve: A jelen idő nyomában. 1976. — Székely János: P. L.: Fényimádók. Igaz Szó 1971/1. — Szakolczay Lajos: Rendhagyó költő. Napjaink 1972/2. — Mózes Attila: Hangulatok és tájelemek — keretben. Utunk 1980/47. — Szőcs István: Köves földek. Előre 1980. aug. 15. — Borcsa János: “Dúdolni minden bajra oldó dallamot”. Korunk 1981/5. — Gálfalvi György: Arcképek — P. L. Igaz Szó 1987/9. Újraközölve: Találkozásaink. 1989. — Páskándi Géza: P. L.-ról. Kortárs Magazin 1994/1. — Bogdán László: Partraszállás (Vázlat P. L.-ról). A Hét, 1994/14. — P. L. Szatmári László előszavával (Csíkszereda 2001 = Műterem).
(G. D.)
Páll Rózsa, Kovácsné (Máramarossziget, 1893 — ?) — költő. 1921-ben telepedett ki férjével, Kovács Ferenc református lelkésszel Kanadába. Hamiltonban, majd 1937-től Angliában élt; férjével együtt fontos szerepe volt a keleti tartományok magyar református életének megszervezésében. 1927-ben a Hamiltonban megjelenő Figyelő társszerkesztője.
Örökmécs c., Budapesten 1921-ben megjelent verskötetéről az akkor Amerikában tartózkodó Tamási Áron írja a Pásztortűzben: “Itt él Amerikában, verset ír, álmodik csodát [...] Elbújt, mint a kicsi szép szavú madár, s nem lehet hallani az énekét, mert csak magának sírja a dalt. Pedig kicsi Erdélyországban szépen csengene ez az ének.”
Még egy verskötete jelent meg (Vándorversek. Harrow 1957); közölt az Izraeli Futárban, a Kanadai Magyar Népszavában és a Londonban megjelent Ismertek minket? c. antológiában (1957) is.
Tamási Áron: Erdélyi sors. Pásztortűz 1923. II. 37 (nov. 10.). Újraközölve: Tiszta beszéd. 1981. 29–30. — -y: Örökmécs. Ellenzék 1923. nov. 22.
(D. Gy.)
Páll Szilárd (Brassó, 1959. máj. 21.) — novellista. Szülővárosában az Unirea Líceum magyar tagozatán érettségizett (1977), a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát (1983). A székelyudvarhelyi Készruhagyár közgazdásza. 1988-ban áttelepült Magyarországra, de részt vesz a Székely Útkereső szerkesztésében (1992–93), s budapesti munkatársa az Udvarhelyi Híradónak (1995–97).
Első írását az Ifjúmunkás közölte (1976). Riportokkal, karcolatokkal a Brassói Lapokban jelentkezett. A Korunk hasábjain A csodaóra c. bizarr története (1981/6), az Igaz Szóban Nirvána (1983/5) c. elbeszélése jelent meg. Több kisregénye kéziratban.
Kötete: A csodaóra (novellák, 1983 = Forrás).
Ágoston Vilmos: Csodamosoly. Igaz Szó 1984/3. — Nagy-Kertész Pál: Patthelyzetek tanulsága. Utunk 1984/24. — Jakabffy Tamás: A műfaj szabadsága. Gondolatok a könyvtárban. Korunk 1987/12.
(B. E.)
Pallas-Akadémia Kiadó — 1993-ban alakult Csíkszeredában a budapesti Akadémiai Könyvkiadó romániai társkiadójaként, a *Kriterion Alapítvány támogatásával. Igazgatója a könyvkereskedelmi szakmában akkor már több mint húszéves tapasztalattal rendelkező Tőzsér József, főszerkesztője Kozma Mária. 1995-ben teljesen önállósult, s román–magyar vegyesvállalat jellege is megszűnt.
Profilja felöleli a romániai magyar könyvtermés szinte minden területét, s ha induláskor kiadói elképzeléseiből még ki is zárta a műszaki és a természettudományi műveket, később ezek körébe sorolható könyvek kiadását is vállalta. Általában — önmeghatározása szerint — “feladatának tekinti az olyan, mindeddig elhallgatott vagy lappangó kéziratok felkutatását is, amelyek értékteremtőek és hozzájárulnak az erdélyi magyar irodalom, helytörténet és tudományosság gazdagításához”. Ugyancsak bővült profilja az évek folyamán a felkarolt értékek földrajzi vonatkozásában is: míg az első években úgy érezte, hogy “elsőrendű feladata felvállalni a közelben élő szerzők munkáinak kiadását” (Kozma Mária), a későbbiekben már a romániai magyar írásbeliség földrajzi körülhatároltságtól független befogadására és közvetítésére törekedett.
Tevékenységét nagyban meghatározta, hogy kiadói munkája szervesen összefonódott a könyvterjesztéssel. Csíkszereda központtal országos könyvesbolt-hálózattal rendelkezik: Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen tart fenn saját üzleteket, s könyvesbolt-részleget a Székelyföldön kívül is: Brassóban, Besztercén, Kolozsváron, Szatmárnémetiben, ahol saját könyvein kívül hazai és magyarországi kiadók könyveit árusítja.
Az induláskor megfogalmazott célnak megfelelően az első évben Kozma Mária Sárkányfogvetés c. regényével, Sütő András esszéinek gyűjteményével (Az élet és halál kapujában) és Antal Imre egykori csíkszeredai gimnáziumi tanárnak a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium múltját idéző könyvével (Tisztesség adassék) lépett az olvasóközönség elé, a következő években viszont a fővonulatok gazdagodása mellett már a kiadói profil kibővülése is megfigyelhető. Az eredeti irodalom mezőnyében a ~ vállalja induló fiatalok versköteteit (Simon Attila: Elmondom ezt, vagy álmodom. 1994, Balázs András: Válasza győztesnek. 1996) éppúgy, mint a több évtizedes hallgatás után újra megszólalókat (Kabós Éva: Apám földjén. 1996), illetve az irodalmi élet perifériájáról jelentkezőket (Kercsó Attila: Kopjafák árnyékában. 1996) az ismert nevű költők új kötetei (Ferenczes István: Hó hull örök vadászmezőkre. 1996, Páll Lajos: Partraszállás. 1994) mellett. Az eredeti prózát ezekben az években Kozma Mária két újabb könyve (A jóság síró vágya. 1994, Márványkáosz. 1996) s a Sütő András életműsorozatában megjelent újabb kötet (az Anyám könnyű álmot ígér újrakiadása, 1996) mellett a székelyudvarhelyi Lőrincz György novellái (Bukás. 1995), a sepsiszentgyörgyi Balogh László regénye (Szivárgás. 1995) és a Kolozsvárt élő Nagy Borbála ifjúsági regénye, A vén kapitányné (1996) képviseli. Kiadóra talált a ~-nél Domokos Géza, az RMDSZ első elnöke politikai memoárja (Esély. I–III. 1996–98), valamint Székedi Ferenc közéleti publicisztikája (Hétköznapok, délibábok. 1996).
A helyi hagyományok felvállalása szintén a ~ profiljába tartozik kezdettől fogva. Természetes, hogy az első ilyen könyvek a szűkebb pátria világának különböző vetületeit ölelték fel: a csíki katolikus hagyományt (P. Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. 1994, P. Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 1995), a város múltját idéző műveket (Nagy András: Városkép és ami hozzátartozik. 1995, Tivai Nagy Imre Emlékezés régi csíkiakról. 1996), a vidék népköltészetét (Duka János: Üti Páké Barátost. 1996) vagy népszokásait (ebben a témakörben kiemelkedő Balázs Lajos csíkszentdomokosi sorozata, amely a halállal kapcsolatos és a temetkezési szokásokat feldolgozó Menj ki lelkem a testemből c. kötettel kezdődött 1995-ben), vagy már a szűkebb pátriából kitekintve Vígh Károly és Pál-Antal Sándor könyvét (Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. 1996).
A ~ profilját a fentiekben említett vonulatokhoz tartozó újabb kötetek mellett az évek folyamán folyamatosan gazdagodó sorozatok teszik egyénivé: a Benkő Samu Újrakezdések c. kötetével (1996) indult “Bibliotheca Transsylvanica”, amelyben irodalom- és művelődéstörténeti, valamint történettudományi tanulmánykötetek jelennek meg, a Harald Roth Kis Erdély-történetével debütáló “Mobile Officium”, a gyermekirodalom klasszikus vagy kortárs darabjait, válogatásokat felölelő “Nagyapó Mesefája” és “Mesevonat”, a Kriterion valamikori képzőművészeti sorozatát folytató “Műterem”, amely kortárs erdélyi magyar művészeket mutat be rövid esszébevezetőkkel, igényes reprodukciókon keresztül, és végül az “Erdély hegyei”, amely a természetjárás és a turisztika kedvelőinek kínál egy-egy erdélyi hegyvidék bejárására csábító turistakalauzt és megbízható (magyar hegy- és vízneveket tartalmazó) turisztikai térképeket.
A teljesség kedvéért kell megemlítenünk olyan vállalkozásokat is, mint amilyen Jakab Elek és Szádeczky Lajos könyvének (Udvarhely vármegye története a legrégibb időktől 1849-ig) újrakiadása (1994) vagy a szekszárdi Babits Kiadó által előkészített s hosszas megrekedés után a ~-nál megjelent Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? (I. kötet 1996, II. kötet 1997).
Nagy Pál: Könyves élmények. A Hét 1993/41. — A legfontosabb közvetítő. Beszélgetés Kozma Máriával, a Pallas-Akadémia Kiadó szerkesztőjével (Az interjút készítette Simon Attila). Könyvesház (Kv. 1996/1). — Új könyvműhely. Ötéves a Pallas-Akadémia Kiadó (Csíkszereda 1998).
(D. Gy.)
Pallas Kulturális Egyesület — Kolozsváron, 1992 márciusában alakult egyesület, legfőbb célja Románia természeti kincseinek és műemlék épületeinek számbavétele, történetük és jelenlegi állapotuk leírása. Elnöke Szabó Levente. Tagjainak száma 1996-ban 55.
Munkája során tudományos kutatóutakat szervezett különböző természeti vagy műemléki érdekű helyekre; az ifjúságot ezen értékekkel megismertetve, megbecsülésükre neveli.
Kiadásában jelent meg 1996-ban Tóth Miklós Szilágysomlyó c. monográfiája; dokumentumfilmet készítettek tagjai az apácai Feketevárról, a szászfenesi Leányvárról, valamint Szilágysomlyóról.
(D. Gy.)
Pallos István (Sátoraljaújhely, 1912. okt. 26.) — műszaki író. Középiskolát a kolozsvári egyetem Gyakorló Gimnáziumában végzett (1929), gépészmérnöki oklevelet a németországi Karlsruhe műegyetemén szerzett (1934). Munkahelyei: Astra-Română Kőolajipari Vállalat, Câmpina–Ploieşti–Bucureşti (1937–47), Kolozsvári Műegyetem (1947–60), Tehnofrig Gépgyár, Kolozsvár (1960–70) és nyugdíjazásáig ugyanitt az Élelmiszer- és Hűtőipari Tervező és Kutató Intézet (1970–72). Kitelepült Németországba 1986-ban.
Kutatási területe a hőtechnika, ezen belül a fűtőtechnika, műszaki méréstechnika, emelő- és szállítógépek. Mint a Kolozsvári Műegyetem előadótanára, majd prorektora (1953–56) számos jegyzetet írt, így a termomechanikai mérések jelrajzairól és kapcsolási vázlatairól, a pontossági osztályok és illesztések megválasztásáról, emelőgépek rajzairól, vázlatairól és adattáblázatairól, pneumatikus mérőkészülékekről. A Tehnofrig Gépgyárban a hatvanas évek közepén sikeresen vezette kontinensünk egyik legnagyobb hűtőkompresszorának tervezését. Az Élelmiszer- és Hűtőipari Tervező és Kutató Intézetben ő dolgozta ki a hűtőkompresszorokkal kapcsolatos országos szabványokat, melyeket több ország is átvett.
Szerzőtársként eredményes munkát végzett a Magyar–Román műszaki szótár (1987) szerkesztésében.
Balogh Edgár: Szép ötvözetű műszaki nagyszótár. Korunk 1988/2.
(J. D.)
Pallos Sch. Jutta (Szászrégen, 1925. jan. 12.) — festő, grafikus. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, de a háborús frontátvonulás előtt Szászrégenben érettségizett (1944). A Kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben (1948–49), majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán (1950–54) Miklóssy Gábor és Nagy Imre növendékeként szerzett oklevelet.
Tájképein Erdély néprajzilag színes vidékeit (Kalotaszeg, Szék, a szász városok) elevenítette meg. Vonzotta a falu élete, érdekelték a népszokások. Illusztrációi jelentek meg az Utunkban, szövegképeket készített Méhes György Szikra Ferkó c. ifjúsági regényéhez (1956) s annak Funkenfranz c. német fordításához (1959).
Számos erdélyi városban volt kiállítása, majd német városokban (Stuttgart, Berlin, Bréma, Düsseldorf, München) mutatkozott be. 1986-ban Karlsruhében telepedett le, ahol 1990- ben gyűjteményes kiállítása volt.
Kántor Lajos: A benépesült táj. Utunk 1976/32.
(M. J.)
Palocsay Rudolf (Kolozsvár, 1900. márc. 22. — 1978. máj. 27. Kolozsvár) — kertészeti szakíró, biológus. ~ Zsigmond apja. A Kétvízközben nőtt fel öt kisebb testvérével együtt egy szobafestő fiaként. Négy elemi osztályt végzett, majd három “gazdasági ismétlő”-t, később apja tanoncaként még három inasiskolai osztályt. Korán megnyilvánult vonzódása a virágok iránt, s amikor szobafestőként a városi virágkertészetbe került, ott a főkertésztől már szakszerű virágkeresztezési ismereteket szerzett. Hozzájutott H. Emery A növények élete c. tudománynépszerűsítő könyvéhez, ebből bővítette és rendszeresítette az addig szerzett ismereteket. Életrajzírója, Katona Szabó István írja: “Ez a könyv volt a csíra, melyből kinőtt az önmagába mélyedő fiú világnézete. Ez volt gimnáziuma és egyeteme.” Az I. világháború kitörésekor apja hivatásos tűzoltó lett, ő pedig egy ideig molnár, majd sörgyári munkás.
1918 decemberében besorozták a Székely Hadosztályba, ahonnan csak másfél év múlva került haza. Maga is beállt tűzoltónak, ott lehetősége adódott virágnemesítési szenvedélyét és önképzését továbbfejlesztenie: a tűzoltólaktanya kertjében egyre pompázatosabb virágkertészetet hozott létre, s 1926-ban kertészsegédi oklevelet is szerzett. Ekkortól számíthatók első szakszerű keresztezési kísérletei: rózsa- és violahibrideket, oroszlánszájakat sikerült kialakítania, 1927-től már saját kis kertjében, később hivatásszerűen foglalkozott gyümölcsnemesítéssel is. Következtek a kardvirágokkal végzett próbák. 1938-ig kidolgozta saját mentormódszerét, mellyel különleges és hivatalosan is bejegyzett új fajtákat hozott létre. Csábították is a bukaresti királyi kertészetbe, de nem ment, Kolozsvárt maradt, ahol Emil Pop és Péterfi István botanikaprofesszorok is felfigyeltek munkásságára, s 1948-tól Lazányi Endre növénygenetikus, a Mezőgazdasági Akadémia magyar tagozatának akkori megszervezője révén megismerkedett Micsurin eredményeivel, tekintettel almafajta-keresztezési kísérleteire.
1949-től már felkérték egyetemi bemutató előadások megtartására, 1950-től pedig genetikai gyakorlatok vezetésére a Bolyai Tudományegyetemen. Ugyanakkor egy vegetatív hibridizációról szóló pályamunkájával elnyerte a Román Akadémia ötvenezer lejes díját, s megválasztották a bukaresti Micsurin Tudományos Társaság alelnökévé. Következett kinevezése a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola adjunktusává. Ezután már a legkorszerűbb tudományos gépezet segítségével végezhette kísérleteit. Állami Díjban részesítették, többször is beválasztották a bukaresti parlamentbe. 1953-ban kinevezték a saját kertje mellett létesített Gyümölcskutató és Nemesítő Állomás igazgatójává; ezt az állását nyugdíjazásáig (1974) töltötte be.
Művei: Gyümölcsfák és bokrok metszése (1952, románul 1957); Az almatermésűek és csonthéjasok termesztése és nemesítése (Veress István, Antal Dániel, Mózes Pál társszerzőkkel, 1954); Zöldség- és gyümölcsnemesítési kísérleteim (1954, 1961); Kísérleteim (1954, románul 1955); Héjasok és bogyósgyümölcsűek termesztése és nemesítése (Veress Istvánnal és Antal Dániellel, 1960, románul 1961).
Szabó István: Virágzó élet. P. R. életrajza. 1955.
(G. D.)
Palocsay Zsigmond (Tordaszentlászló, 1935. nov. 2. — 1994. ápr. 21. Kolozsvár) — költő. ~ Rudolf fia. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban kezdte; annak utódiskolájában X. osztályos tanulóként részese volt egy rendszerellenes diákszervezkedésnek (KESZ), melynek következményeként öt évre börtönbe került, s csak elkésve, 1955-ben érettségizhetett. Szülői kívánságra két évig a Mezőgazdasági Főiskola hallgatója, majd hajlamai szerint a Gh. Dima Zeneakadémián szerzett hegedűtanári oklevelet. A kolozsvári Zenei Középiskolában tanított hangszeres zenét.
Költészete megkésve bontakozott ki, de mindjárt teljes felkészültségben jelentkezett, “elődöket utánzó, formákat próbáló kamaszmutálás nélkül” (Láng Gusztáv). Az első Forrás-nemzedék markáns alakja, Bajor Andor előszavával megjelent első kötete megelőzte a Vitorla-ének c. nemzedéki versantológiát. Szorosan a zene és a természet bűvöletében megalkotott versvilág az övé, főleg a Duna-deltai halász-vadász élményekből ihletődő, avantgardista és szürrealista jelbeszéddel építkező költészet, egyfajta sajátos átmenet a mitikus gyermek-mesevilág és a stilizáló természetlíra között. Vershelyzeteit elemezve Vásárhelyi Géza méltán állapítja meg, hogy lírájával “visszahódította az erdélyi faunát, flórát és tájat a versnek”. Lászlóffy Aladár ezt a művészetet így jellemzi: “Úgy fordult vissza hajlamai s tapasztalatai segedelmével s védelmében a természethez, ahogy más költészet és tudomány, költészet és szerelem, költészet és politika nyergében vagy puha párnái között [...] kereste a saját halhatatlanságát s a köz-lírai jövőt, a líra közüdvét.”
Sok dallamos gyermekvers és felnőtteknek szóló “ürügy-gyermekvers” szerzője. Valósággal teremti a mesét. Szilágyi Domokossal közösen írt Fagyöngy c. kötetének “négykezesei” képezik a csúcsot, melyek “strófái, ha néha a kiábrándultság felhangjaitól csüggesztően disszonánsaknak tűnnek is, lobogó életigenlésükkel a cselekvési szándékot, a tettre kész lélek diadalát éneklik meg” (Láng Gusztáv). Ám eme üzenet megértésére csak az képes, aki rá tud hangolódni a költő sajátos nyelvi bravúrjaira, tudatosan használt tájszavainak szerepére. 1968-ban elnyerte az Utunk Szülőföld-pályázatának I. díját, majd kétszer a Romániai Írók Szövetsége kolozsvári fiókjának költészeti díját (1974, 1983), 1985-ben a Romániai Írók Szövetsége országos költészeti díját, 1990-ben a nagyváradi Kelet-Nyugat prózadíját, 1993-ban A Hét nívódíját.
Kötetei: Kórémuzsika (versek, 1966, Forrás); Kakukkfuvola (versek, 1968); A nagyelefánt (vadászmese, 1968); Kutyatej (gyermekversek, 1969); Fagyöngy (versek, Szilágyi Domokossal, 1971); Nádirigó (lírai reflexió, 1971); A Vigasz Fája (versek, 1974); Lepkeszárnyon (bábjátékok, 1974); Aki búsul, megöregszik (verses mese, Kv. 1976); Felnőttek meséskönyve (versek, Kabán József fotóival, 1977); Illetlen párhuzamok (versek, 1979); Borzaskata (gyermekversek, 1983); Felhőmező (poéma, 1985); Szalmavirág (versek, 1987); Százszorszépem száz levele (gyermekversek I., 1987); Katángszirmok (versek, 1991).
Földes László: Ige és igézet. Utunk 1965/47. — Szász János: Magánbeszéd egy költőről. Igaz Szó 1966/7. — Kántor Lajos: Költészet — lepkeszárnyon. Korunk 1966/8; uő: A Nagyelefánt nyomában. Korunk 1968/9; uő: Lépték: egy az egyhez? Utunk 1972/17; uő: Korváltás. Buk. 1979. 171–183; uő: A szó öröme. Utunk 1988/38. — K. Jakab Antal: A líra függetlenségi harca. Utunk 1966/22; uő: A jel magánya. Utunk 1968/41; közölve A névmás éjszakája. 1972. 21–28. — Szilágyi Júlia: Rendhagyó verskötet. Előre 1966. szept. 29. — Hornyák József: Írás közben. Batyu és — bogozója. Utunk 1968/22. — Éltető József: P. Zs. Kakukkfuvola. Utunk 1968/17. — Láng Gusztáv: A líra: logika? Utunk 1968/49; uő: Kutyabajok. Utunk 1969/40; uő: Álmok vizén motorcsónakkal. Utunk 1972/35. — Szilágyi Domokos: A kritikus magánya. Utunk 1968/49. — Szőcs István: Kert alatt — mart alatt: világegyetem. Igaz Szó 1968/7; uő: Bővített ligatúrák — vershelyzetekben. Utunk 1974/23; uő: Kökényben félrejáró Ignác. Utunk 1977/20; uő: “Együttrezgés” vagy “Tövispokol”? Utunk 1987/19. — Mózes Huba: P. Zs.: A Nagyelefánt. Utunk 1968/20; uő: Természetjáró muzsikus városlakó költészete. Korunk 1975/1–2. — Márki Zoltán: A válasz: a vers. Utunk 1969/43. — Ágoston Vilmos: Betűvető. Utunk 1971/18. — Molnos Lajos: P. Zs.–Sz. D.: Fagyöngy. Utunk 1971/17. — Keresztes Dénes: P. Zs.: Nádirigó. Igaz Szó 1972/5. — Szávai Géza: A költői beszéd lehetőségei. A Hét 1974/47; uő: Irodalom és bábszínpad A Hét 1975/25; uő: Szinopszis. Buk. 1981. 21–24. — Németi Rudolf: Elhallgatott elégiák. Igaz Szó 1974/10; uő: Mit takarnak a párhuzamok? Igaz Szó 1980/5; uő: P. Zs.: Rekviem a kertben. Igaz Szó 1985/12.— Szőcs Géza: A bölcselő öröme. Korunk 1975/5. — Marosi Péter: Kísérleti líra 3000 sorban elbeszélve. Utunk 1977/13. — Boér Géza: A nyelv győzelme és a forma fájdalmának szélfaküszrepesztőéke. Korunk 1977/10. — Mózes Attila: Töredék kritika a szubjektum és az “objektívek” viszonyáról. Utunk 1978/20. — Vásárhelyi Géza: Gumislag és tölgylevélpohók — vagy minek mind késztetik kopfoskodni a költőt? Utunk 1979/45. — Fodor Sándor: Egy rendhagyó könyvről (P. Zs.: Borzaskata). Utunk 1983/29. — Cs. Gyímesi Éva: Felhőmező. Utunk 1985/7; uő: A nyelv Senkiföldjén. Utunk 1987/19. — Kisgyörgy Réka: Üzenet felnőtteknek (avagy: a kert jelbeszéde). Korunk 1988/9; uő: Lombostyán és Természetfi. Helikon 1991/50. — Kovács Nemere: Kamaszkert. Igaz Szó 1988/6. — Egyed Emese: A régi kertben. Beszélgetés P. Zs.-vel. Helikon 1990/27. — Bogdán László: A végtelen vallomás közepén. A Hét 1991/43. — Víg Emese: Loppanások (P. Zs. Hét bükklevél). Helikon 1993/16. — Józsa T. István: A Palocsay-premissza. Korunk 1994/8. — Lászlóffy Aladár: Kedves Zsiga! Helikon 1994/10. — Mózes Attila: Vonalak, Csend. uo. — Szilágyi István: Búcsú-fughetta. uo. — Szőcs Géza: Két miniatűr P. Zs.-nak a kapujában. uo. — Szőcs István: Zsiga bá. Legendárium. uo.
(G. D.)
Pálos István — *Szatmárnémeti magyar irodalmi élete
Palotai Iván — *Polgár István írói álneve
Palotás Dezső (Kolozsvár, 1951. márc. 11. — 1999. márc. 7. Budapest) — költő, novellista, esszéíró, művészeti író. Szülővárosa 11. számú líceumában érettségizett (1972), majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán szerzett diplomát (1976). Egy ideig segédmunkás egy közszállítási vállalatnál, majd négy éven át líceumi tanár Gyulakután és Erdőszentgyörgyön; 1983 októberétől 1984 januárjáig A Hét próbaidős szerkesztője, ezután hat hónapig éjjeliőr, utána szabadfoglalkozású. 1988-ban Magyarországra költözött, ahol szépirodalmat már nem publikált.
Első írását az Igazság közölte (1963). Versei, prózai írásai, könyvbírálatai, publicisztikái az Echinox, Utunk, Korunk, A Hét, Igaz Szó, Új Élet, Napsugár hasábjain, Magyarországon az Élet és Irodalomban és a Magyar Nemzetben jelentek meg. Szerepelt a Varázslataink, Kimaradt Szó, Ötödik Évszak, Bábel tornyán, Egyszer mindenkit szólítanak c. antológiákban (1974–1984); Martos Gábor Marsallbot a hátizsákban c. könyve (1994) antológiarésze kilenc versét közli.
Forrás-kötete, a Negyedik kívánság 1979-ben jelent meg, ezt követte Incidens c. verseskötete. Az irodalomtörténeti besorolás szerint a “harmadik Forrás-nemzedék”-hez tartozik, amely az akkori *Gaál Gábor körből nőtte ki magát, s fórumának a kolozsvári főiskolások *Echinox c. folyóiratát és a Szőcs Géza szerkesztette Fellegvárt tekintette, de egyébként tagadta nemzedék voltát, s csupán annyiban vállalta a közösséget, hogy — amint maga fogalmazott — “mindenki mást akart, de mindenki ugyanazt nem akarta”. Tematikája, nyelvhasználata és formavilága egyaránt újdonságértékű. A groteszk és az irónia átfogó szervezőelve meghatározza a műfajválasztást (angol limerick), a különben “tökéletes biztonsággal kezelt »klasszikus« versformák”, a hagyományos műfajok lebontását (Martos Gábor), aminek legfőbb eszköze az egymástól elütő, gyakran alantas nyelvi elemek beemelése a klasszicizáló műfaji keretbe. Az ő egyik versére (A szekér alatt) utalva állapítja meg Martos Gábor: “... a fiatal költők egyikében-másikában kifejezett törekvés tapasztalható arra, hogy egyes műveikben minél »tökéletesebben« adják vissza az Erdélyben sajnos mind szélesebb körben valóban tragikusan romló állapotú beszélt magyar nyelvet.” (i. m. 154). A nyelvteremtő erő és a képzőművészetre jellemző plaszticitás révén is azt az írói magatartást képviseli, amely felülvizsgál és elutasít minden sztereotípiát, értelmét vesztett rítust. Saját gondolati teljesítménye sem mentesül a kritikától, innen írásainak sajátos kutató-önfelszámoló jellege.
A nyolcvanas évek elején teljesen felhagy a költészettel. Két elbeszélőkötetében ugyanaz a teljes értékvesztést mutató világkép nyilvánul meg, hagyományosabb műfaji keretben. Elsődleges témája a felnőtté válással járó illúzióvesztés és a pályakezdő értelmiségiek értékválsága. A beletörődés a meghatározó, a nyelvi játékok ellensúlyozó hatása csökken, a szövegen eluralkodnak az ábrázolt világ törvényei. “Meggyőződésem — vallja később Martos Gábornak —, hogy csak elhatározás vagy a véletlen kérdése, hogy ki hogyan fejezi ki magát; inkább ikonográfiai téren, vagy inkább a nyelvet választja.”
Az általa eredetileg választott önkifejezési formához való visszatérését így indokolja: “Körülbelül tíz évig nem foglalkoztam grafikával sem; akkor kezdtem újra eredeti mesterségemet űzni, amikor 1986-ban teljes közlési és foglalkoztatási tilalom alá kerültem.
Képzőművészként egyetlen alkalommal mutatkozott be, 1975-ben a Korunk Galériában.
Kötetei: Negyedik kívánság (Változatok és illusztrációk meg nem írt versekhez. 1979 = Forrás); Incidens (Egyenlő és egyenlőtlen sorokba tördelt rímes és rímtelen szövegek, 1982); A ház (elbeszélések, Kv. 1983); Ég veled, pokol leánya (elbeszélések, 1985).
Egyed Péter: A szonettkoszorú mint parancs és tőrvetés. Igaz Szó 1978/3. Tavasz. — Mózes Attila: A megváltozhatatlan–megváltandó. Utunk 1979/31. — Markó Béla: Szertartások. Igaz Szó 1979/12; uő: P. D.: Incidens. Igaz Szó 1983/2. — Szilágyi Júlia: Vers — ünnep nélkül. Korunk 1979/9. — Szőcs István: Negyedik kívánság. Előre 1979. szept. 5.; uő: Elképzelhető, hogy igaz történetek. Előre 1983. nov. 9. — Vásárhelyi Géza: Anti-mesék, anti-mítoszok — hogyan járjunk palotást csűrdöngölőre. Utunk 1982/41. — Bogdán László: Orfeusz az erdőn, avagy mit ér az ötlet, ha eredeti. Utunk 1983/41. — Nagy Pál: Játék a Házban. Igaz Szó 1984/1. — Borcsa János: P. D. prózai kísérleteiről. Ifjúmunkás 1984. febr. 4.; uő: “mert, uraim, majd mi is megteszem.” B. J.: Megtartó formák. 1984. 96–99. — Marosi Péter: Hogyhogy: prózai írások? Utunk 1986/7. — Szávai Géza: Kivágások. Igaz Szó 1986/2.
(F. Á.)
Palotay Gertrúd (Budapest, 1901. — 1951. márc. 11. Budapest) — néprajzkutató. A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Iparművészeti Múzeum tudományos munkatársa, 1948-tól a Néprajzi Múzeum osztályvezetője Budapesten. Viski Károly tanítványaként fejlesztette tovább a magyar viselet és hímzés kialakulásának szakszerű feldolgozását, egyaránt tekintetbe véve mind a “népi”, mind az “úri” textíliákat. Nevét nemzetközileg is ismertté tette modern szemlélete, mellyel egyes tárgyak elemzésében az egész etnikai jelenségcsoport összefüggéseinek felderítését elvégezte.
Érdeklődéssel kísérte nemcsak Magyarország, hanem a szomszéd államok textilművészetét is, s így a felvidéki, kárpátaljai, délvidéki mellett főleg az erdélyi hímzések és öltésformák kapcsolatait rendszerezte összehasonlítások segítségével. 1937–47 között az Ethnographiában foglalkozott a székely harisnya Csíkban alkalmazott szabásmintáival, a megkülönböztető öltözet- és viseletjegyekkel Kalotaszegen, a kalotaszegi kézimunka-műszókinccsel s a vidék román viseletében kimutatható magyar hatásokkal. A Pásztortűzben az erdélyi úri hímzésről (1941/2, 7) írt, az Erdélyi Múzeumban régi erdélyi hímzésmintarajzokat ismertetett (1941. 243–258). Tanulmányaiban azt is vizsgálta, milyen hatások érték kelet felől a “népi”, nyugatról az “úri” viseletet, megőrizve a hagyományos szabásformákat mind a mai napig.
Kutatásának eredményeit nemcsak a magyarországi folyóiratokban (Ethnographia, Tündérujjak, Muskátli) közölte, hanem az Erdélyi Múzeumban, a Pásztortűzben és erdélyi gyűjteményekben, sőt német, angol, francia nyelven is, beemelve az erdélyi magyar viselet- és textilfolklórt az európai köztudatba. Erdélyhez kötődéséhez nagymértékben hozzájárult Kelemen Lajoshoz és Szabó T. Attilához fűződő barátsága.
Önálló vagy társszerzésben írt főbb munkái: Hímzőmesterség (Ferencz Kornéliával, Bp. 1934); Árva Bethlen Kata fonalas munkái (Kv. 1940. ETF 117); Erdély magyar népművészete. (Bp. 1940); A keresztöltéses székely hímzések (Dajaszászynéval, Kv. 1943); Kalotaszegi keresztöltéses gallér- és kézelőminták (Dajaszászynéval, Kv. 1944); Adatok a mezőségi magyar hímzés ismeretéhez (Szabó T. Attilával, Kv. 1944. ETF 159); A szolnokdobokai Szék magyar hímzései (68 képpel. Kv. 1944. ETF 179); Tót csipke, tót hímes a XVIII. századi Erdélyben (Kv. 1947); A magyar népviselet kutatása (Bp. 1948).
Szta: F. K. és P. G.: Hímzőmesterség. Erdélyi Múzeum 1936. 215. — Kresz Mária: P. G. (1901–1951). Ethnographia 1951.
(Sz. J.)
Palugyay Zoltán (Liptóbodafalva, 1898. nov. 9. — 1935. szept. 18. Gyömbér) — felvidéki magyar nemesi család sarja. Művészeti tanulmányait Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán, Balló Ede tanítványaként kezdte, Krakkóban és Berlinben folytatta, s Münchenben fejezte be. 1919-ben Liptószentmiklóson mutatkozott be képeivel a Szlovák Képzőművészeti Kiállításon. Erdélyben telepedett le, Kézdivásárhelyen volt műterme, a közeli Kommandóról házasodott. 1924-ben itt, majd 1934-ben Pozsonyban és Krakkóban volt kiállítása. Művei tájképek és alakos kompozíciók.
A Kézdivásárhelyen megjelenő Székely Újság 1925. aug. 23. és 1926. dec. 5. között közölte Tatárok c. regényét, amely az év végén könyv alakban is megjelent.
Később visszatelepült Csehszlovákiába; egy tátrai kirándulás alkalmával szakadékba zuhant és halálát lelte.
Szlovensky biograficky slovník. Matica Slovenská, Turócszentmárton 1990. 390–91 (műveinek jegyzékével és bő szlovák nyelvű irodalommal).
(B. Z.)
Pálúr István (Piskolt, 1884. nov. 17. — 1960. ápr. 12. Hagymásbodon) — író, publicista. Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte (1911), református lelkész Nagykárolyban, Hajdúnánáson, Makón, Aradon (1919–23), ahol betanító lelkész a Római Katolikus Főgimnáziumban. További lelkészi állomásai: Lippa (1923–32), Székelyvaja (1932–35), Piskolt (1936–41), Asszonyvására (1942–55) és Hagymásbodon. Cikkei aradi, nagyváradi újságokban és a Brassói Lapokban jelentek meg.
Kötetei: Diákkori emlékek (Arad 1923); Karcolat a nőkről (Arad–Lippa 1924); Karácsonyi gondolatok (A szegény gyermekek karácsonyfájára. Arad 1924); Harc a sátánnal (regény, Arad 1927); Magányban (Straussmann Jakab főrabbi előszavával, Mv. 1936).
Írói álneve: Timotheus.
(U. J.)
Pándi Gábor (Nagybánya, 1949. szept. 16.) — földrajzi szakíró. Középiskoláit szülővárosában, az Elméleti Reál Líceumban végezte (1967), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen a Biológia–Geológia–Földrajz Karon szerzett diplomát (1972), s a bukaresti Építészeti Főiskola hidrotechnikai szakán (1978–79) hidrológiai szakképesítést. 1972–80 között a máramarosszigeti Hidrológiai Állomás vezetője, 1981–90 között a kolozsvári Vízügyi Igazgatóság hidrológusa, 1991–94 között hidrológiai osztályának vezetője; 1994 óta a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Földrajz Karán adjunktus, majd docens, a földrajztudományok doktora.
Első tudományos szakdolgozatát 1984-ben a dunai országok XII. kongresszusának előadásait tartalmazó, Pozsonyban kiadott kötetben közölte. További tanulmányai a bukaresti Hidrotehnica 1986-os és 1987-es kötetében (az olvadási vizek hő- és mechanikai energiájáról, illetve az olvadó hó víztartalékainak operatív kiszámításáról), a Felső-Tiszai Vízügyi Igazgatóság által 1992-ben kiadott tanulmánykötetben (a Kraszna vízgyűjtő medencéjében kimutatható vízépítési műtárgyakkal összefüggő vízrajzi tevékenységről) jelentek meg. Újvári Józseffel közös angol nyelvű szaktanulmányát a Studia Universitatis Babeş–Bolyai (1987), V. Sorocovschival közös tanulmányát az MHT 1994-ben Egerben kiadott tanulmánykötete tartalmazza. További szaktanulmányai jelentek meg a Studii de Hidrologie c. bukaresti és a Víztükör c. budapesti szaklapokban is.
Kutatási területe és doktori értekezésének témája az erózió-hordalékszállítás szisztematikája és energetikája.
(D. Gy.)
Panek Zoltán (Terep, 1928. jan. 22. — 2001. júl. 1. Budapest) — prózaíró, költő. Középiskoláit Szatmárnémetiben végezte (1948), ahol már diákkorában lapot szerkesztett Diákszó címmel. “Már akkoriban eldőlt — írja azokra az évekre visszaemlékezve hatvanéves korában —, hogy engem nem valamely intézmény, nem az úgynevezett iskola (Alma Mater) érdekel — amely történetesen a jezsuitáké volt és kiválóan vezették: színvonalat jelentett —, hanem az emberek. [...] Közösen ballagni is csak úgy voltam hajlandó, ha a templomot elkerüljük [...] én a saját utamon mentem tovább [...] egyedül ballagtam a magam szabta irányba” (Igaz Szó 1988/2). Érettségi után a bukaresti Mihai Eminescu Irodalmi Főiskolán szerez diplomát (1952), s utána az Utunk szerkesztőségébe kerül. 1958-ban, a magyar forradalom leverését követő romániai megtorlások második hullámában eltávolítják a laptól, s munkás egy kolozsvári villamossági üzemben. 1962-től a Dolgozó Nő, majd az Előre, illetve 1969-től az Igaz Szó kolozsvári szerkesztője. 1986-ban nyugdíjazzák, 1987-ben áttelepül Magyarországra.
Az ötvenes évek elején kezdte írói pályáját, annak a nemzedéknek a tagjaként, amelynek írói szemléletét a szocializmus kezdeti, romantikus pátoszú lendülete, idillizáló valóságlátása határozta meg. Kortársai között azonban az ő kísérletező prózája egyéni színfoltot jelez novelláinak lírai töltete révén. Első kisregénye (Minden külön értesítés helyett. 1957) kapcsán Izsák József az előző évek unalmas-sablonos prózájával szemben azt emelte ki, hogy “szórakoztató irodalmat művel”. “Hasznos és tanulságos lenne az a szórakoztató irodalom — írja —, amely a szocialista-realista művészet közvetlen szomszédságában jönne létre”, s a mi valóságunkról szólna (Igaz Szó 1957/6). Észreveszi, hogy egyes novelláiban a reménytelenség tragikumát az intellektuális humor eszközeivel ellensúlyozza, Páskándi Géza pedig arra figyel fel, mennyire “gazdag, hajlékony és megcsiszolt” a nyelve (Utunk 1956/47).
A kritika igazából Tűbe fűzött villám (1963) c. novelláskötete megjelenése után kezdi elismerni. “Két, egymásnak némiképp ellentmondó összetevő feszíti e novellák kompozícióját — írja róla Kántor Lajos. — Egyik a hagyományos novellából megőrzött realisztikus cselekmény, amelyet a szerző legtöbbször elég sablonosan épít föl, másik a novellák lírai rétege, amelyben a szereplők érzelemvilágában érzéssé, közérzetté, ösztönös elégedetlenséggé vagy feloldássá párolódik a cselekményben kiépített élethelyzet” (Romániai magyar irodalom 1944–1970. 218).
Prózája hangsúlyosan tartalmaz verselemeket is, nem csak lírai mondanivalójában, hanem szerkezetileg is. Sokszor használ refrént, amely a mondanivalót sűríti, így szinte versformába rendezi novelláit is. Mellékes csodák (1974) c. kötetének novelláiban már igencsak hangsúlyos ez a verses forma, olyannyira, hogy a novellák már-már prózaversekké lesznek. Uralkodó beszédformája a monológ, átszőve a számvetés pillanataira, a lét rendkívüli tartalmaira ocsúdást kísérő betétekkel. Természetes tehát, hogy az író alkatából következően a műfajkeresésben eljutott a versig is. Két kötete (Mélyrepülés. 1970; Mélységmámor. 1974) is tanúsítja, hogy versei szinte novellahelyzetei párlatainak tekinthetők, amelyekben a szerző költői megoldásként az élmény intellektuális kezelését vállalja magára. Versben is formabontó: hihetetlenül sűrít, felszabadítva költő-önmagát a szabályok kényszere alól.
Közben a prózához sem lesz azért hűtlen: Hiúzszemet fogok viselni (1971) c. kötetének darabjaival kapcsolatban Bálint Tibor főleg írójuk belső monológjait, egyéni hangját méltányolja (Igaz Szó 1972/2), Mellékes csodák (1974) c. kötetéről írva pedig Lászlóffy Aladár az egyes novellákat át- meg átszövő aforizmazuhatagra figyel fel. “... egyik módszere az is — írja —, amikor fogalomelhatároló szándékkal von össze szavakat, hangulattöredékeket [...] kedvenc elbeszélő helyzete az egyes szám első személy. ~ a szövegből szigorúan és már-már klasszikus merevséggel ki nem beszélő epikusok közül való” (Korunk 1975/5). A “magamutogató elménckedés vagy szebben mondva: aforizmahalmaz” (Kántor Lajos) 1977-ben megjelent A földig már lépésben c. regényének is egyik, első látásra szembetűnő vonása. A *Pezsgő-díj-vitában mellette érvelő kritikus azonban arra is rámutat, hogy “ezek a mondatok művé, hozzám szóló művé álltak össze — nem valamiféle megvásárolt szabadalom előírásai, magas szintű professzionizmus szerint, hanem új, a mából kinőtt minőséget teremtve. És újragondolva a szövegelőzményeket [...] számomra már nem kétséges, hogy nagy jelentőségű, izgalmas regényt olvastam kezdettől fogva [...] öntörvényű regényt; és ez az »öntörvény« nem csupán Joyce-szal szemben igaz, hanem korunk önmagát kereső, önmagát annyi fenyegetés (többek közt a magány és anti-magány) között megvalósítani akaró emberére érvényesen is” (Utunk 1978/12). Mózes Attila kimondottan a regény erényének tartja, hogy a szerzője óvakodik “...a folyamatos cselekménybe ágyazott összefüggések hazug tárgyiasságától, önkényesen szervezett teljességre törekszik”. Ugyancsak ő állapítja meg írói eszközeinek sajátos jegyeként: “A torlódó események forgatagában [...] lüktetővé hevülnek mondatai, kuszán indáznak, egymásba fonódnak”, a szerző “egyszerre több lehetőséggel bíbelődik szimultán módon [...] sőt ha a feszültség elviselhetetlen, hirtelen hosszú oldalakra átvált önmagáért (vagy az összhangulatért) élő sziporkázásba [...] A regénynek nincs cselekménye, csak cselekményei vannak, melyek mindig különböző idősíkokon játszódnak le” (Korunk 1978/5).
Immár egyértelműen érvényre jutott egyéni írásmódjának sajátosságait következő novelláskötetei (Emberbolondok, Elmozdult képek, mindkettő 1978) kapcsán a kortárs kritika is kitapintja: “Mestere a sodró és sodródó dialógusoknak, de kedvenc kifejezési formája a monológ dialógus-helyzetben” — állapítja meg Lászlóffy Aladár. “E novellák hőse egy olyan paneki ember, aki összes helyzeteiben, a mai mindennapi, hazai és európai létben felismert és előidézett, megfigyelt és pontosan felmért reakcióiban a jó irodalom, a magyar irodalom erejét idéző hangulatot hagy bennünk [...] Líraisága azért épül, simul szervesen ebbe a vibrálóan modern epikába, mert (saját aforizmáját idézve): fütyül a mások közérzetére, a saját magányérzete érdekli egyedül” (Igaz Szó 1978/2). “Az aforizmáról azt is mondják, hogy gondolatszikra, s e novellák jó részéről elmondható, hogy izzásban lévő lélekről pattannak le” (Láng Gusztáv, Utunk 1981/31).
“A paneki irodalom folyamat: olyan szöveghömpöly, melybe kétszer is beleléphetsz, és bárhol ugyanaz, ugyanolyan [...] Többször és többen leírták róla, hogy eredeti novellatípust művel [...] sose mond le a cselekményről, nem mintha az epika sine qua nonjának érezné, de »monoton« novellatípusa a bizonyíték rá, hogy mennyire világosan látja: mondanivalójának sorsa egy bizonyos mozgalmasságtól függ” (Lászlóffy Aladár, Igaz Szó 1983/6).
Különös módon a Pezsgő-díjjal is elismert regény és szerzője körül robban ki 1978-ban az ún. “csipkerózsika-vita”, amelyet Sütő Andrásnak — ~ regényére csak áttételesen utaló — Korunk-beli írása (Csipkerózsika. 1978/6) robbant ki. Esszéjében Sütő arról értekezik, hogy egyes írók a dogma kötelékeitől megszabadulva elhajították ugyan régi fegyvereiket, de újat nem vettek fel. “Földi utazásunkat úgy kell rendeznünk, hogy azt — az egyetemes humánum javára is — lehetőleg a magunk bőrében tegyük meg, emléket állítván a sajátosság méltóságának...” Majd felteszi a kérdést: “Nemzetiségi létünk ábrázolása dolgában hol az új Ábel, az új Kacsó Sándor-i hangvétel, az új Sors és jelkép? Hol van a két világháború közöttiek legjobbjainak virrasztása?” Keserűen állapítja meg: a közelmúltat öncsaló módon elfelejtik, ideje lenne a történelem visszamenőleges átértékelésének. “Igaz, hogy eltűntek az »udvari énekesek«, de igazi tehetség még nem akadt. A szemüket életre nyitó új mondandók sokaságában egyetlen Csipkerózsika alussza még álmát, a sajátosság méltósága. Vagyis mindaz, ami e nemzetiségi létünkre alkalmazott kategóriának alkotó eleme.” E gondolatmenet vonalán történik utalás egy új regényre, amelynek szerzője elhatározta, ő lesz a honi magyar irodalom új James Joyce-ja, nem figyelve fel arra, hogy a “benne hömpölygő tudatfolyamnak” konkrét társadalmi-nemzeti háttere van. “A provinciát vállalni kell — írja Sütő —, mert [...] mi vagyunk a provincia [...] A mi provincia-fogalmunk éppúgy behelyettesíthető Európa fogalmával, amiként a híres Európának nem egy pontjáról vethető »vigyázó szem« a mi irányunkba. A közöny persze, ami ellen nemegyszer panaszt emelünk, annál nagyobb, minél nagyobb buzgalommal hanyagoljuk el sajátosságunk méltóságának jegyeit, drámáit, egész hányatottságát.”
Sütő célzásaira ~ A Hétben veszi fel a kesztyűt (Írjon ön is írül. 1978/35), ironikus-gunyoros válaszában azonban a sarkítottságot, a kizárólagosságot utasítja el: “A sajátosság méltóságának hiábavaló hajszolása (ha valakinek nincs, az istentől sem szerezheti be) szerintem a beszűkülés felé vezetne, míg az egyetemességre való természetes törekvés mindenkor provincia-legyőző (kísérlet) is, sohasem időszerűtlen nyitás, szükséges nyitás az emberiség irányába, még abban az esetben is, ha az emberiség hasonló törekvései közepette esetleg nem vesz tudomást várható remekműveinkről — nem mi leszünk szegényebbek.” Ezután ismét Sütő válaszol (Kinek gondja, kinek kacagása. Igaz Szó 1978/9): “...csodálom, hogy vitatársam félreértett, hiszen kiváló »metaforázó« mestere a képi megfogalmazásnak [...] őt nem foglalkoztatja az, amit hazai magyar irodalmunkban hiányként fölemlegettem [...] Fölöslegesnek tartom meggyőzni őt arról, hogy a sajátosság méltóságának gondolata — tehát nemzeti létünknek olyan meghatározása, amely nem csupán a sajátosság objektív tényét rögzíti, hanem kötelező tiszteletét is, méltóságának elismerését, figyelembevételét akármifajta politikai-társadalmi cselekvésben.” Sütő felrója ~nek, hogy “szemléletének, alkatának korlátait maga szabta meg — saját szabadsága érdekében. Ő hiányokról szólt, általában, összirodalmunk freskóját festette le [...] és indítéka a genius loci volt, — a szülőföld szinonimája, amelyet profánul sületlen szójátékkal genius-lócának mondott”. Sütő maga különben továbbgondolkozásra akarta késztetni olvasóit, nem utánzásra, amikor Tamásira, Kacsóra utalt. “Elkötelezett, népében gondolkodó magatartást óhajtottam példaként fölmutatni” — szögezi le.
A vitát, amelynek során többen hozzászóltak (Bajor Andor, Deák Tamás, Szász János, Szőcs István), végül Gálfalvi Zsolt zárta le (Közös gond és felelősség. Igaz Szó 1979/1). “... nem igényel különösebb bizonyítást, hogy minden igazi író látásmódja sajátos, egyéni, minden műalkotásban az objektív valóság az író szubjektumán át tükröződik [...] A viták akkor torzulnak el, akkor válnak problematikussá, ha a személyes jelleg a tartalmukat sikkasztja el vagy szorítja háttérbe, ha a vitatkozók nem elveket, nézeteket cáfolnak, [...] hanem egymást kívánják eszmeileg-erkölcsileg megbélyegezni.” Gálfalvi a kritika működési zavaraiban látja a személyeskedésbe torzult vita magyarázatát. Az elemzések nem veszik figyelembe az irodalom sokszínű egészét. “Nemzetiségi kultúránk [...] magas szintű, korszerű működése nem képzelhető el nyílt, igényes, érvelő viták nélkül [...] Az író, az irodalom előtt ma és mindenkor hiúságmentesebb tennivalók, emberhez méltóbb gondok tornyosulnak. Ezeket kellene kimondásukkal a feloldás irányába terelgetni, együtt, egymásért, illúziók nélküli hittel, felelős és találó igékkel. Szavainkért számadással tartozunk.”
A vitára másfél évtized múlva visszatekintő Gáll Ernő az akkori idők egyik dilemmáját (“Miként kerülhetjük el, hogy irodalmunk — a maga különösségében — ne váljék provinciálissá, valaminő »védett területen« megőrzött néprajzi kuriózummá?”) felidézve jelentőségét abban látta, hogy “a hozzászólások nem csupán a romániai magyar irodalom akkori problémáit feszegették, hanem az irodalom önmagáról alkotott tudatát alakítva, az egész nemzetiségi-kisebbségi tudatra is mély hatást gyakoroltak” (Helikon 1994/14).
A prózaíró és a költő mellett ~ köteteinek sorában több, irodalmi publicisztikáját egybefoglaló válogatást is találunk. “Közel harminc éve műveli kitartóan, következetesen az írói publicisztikát” — írja róla Nagy Pál a Függő játszmák (Kv. 1983) c. kötete kapcsán (Igaz Szó 1984/4). A Kihagyott szívdobbanás (1985) c. esszékötet szerzőjéről azt írja Mózes Attila: “Panek Montaigne-től számítja a filozófia kopernikuszi fordulatát: az entellektüel számára létezni annyi, mint gondolatot átélhetővé, át- és újragondolhatóvá tenni, azaz: úgy továbbítani, hogy lényegi értelmét tekintve meg nem másítható, ámde (tovább) értelmezhető legyen; úgy pontos, hogy sok árnyalatú.” A kötetben olvasható Anyanyelvünk atyamestere c. esszéről pedig ezt írja: ez az írás “... egyetlen mondatnyi óriásóda az anyanyelvhez, s a feszes és pontos esszé keretein belül úgy dőlnek le a műfaji korlátok, hogy ódai hangvétele ellenére megmarad esszének akkor is, amikor a »szöveget« a szerző »novellai« csattanóra hegyezi ki”.
Maga ~ írói hitvallását így fogalmazza meg: “Meglehet, hogy posztumusz igazam lesz az, hogy én kizárólag hiúságom révén voltam rab, mivel a dolgos hiúságot a hajtóerő üzemanyagának szerves részeként képzelem el [...] Hogy hoztam-e, hozom-e a várt hozamot, nem az én dolgom eldönteni. Minden könyvem vasárnap is nyitva van az érdeklődők előtt [...] Semmi dolgom már, legfeljebb írni és ismét írni, mintha most kezdtem volna el, írni: összegezni és nem csupán befejezni” (Igaz Szó 1988/2).
Kötetei: Minden külön értesítés helyett (regény, 1957); Tűbe fűzött villám (novellák, 1963); Hétfőn és kedden nagyon szerettem (novellák, 1966); Mélyrepülés (versek, 1970); Hiúzszemet fogok viselni (novellák, 1971); Mellékes csodák (novellák, 1974); Mélységmámor (versek, 1974); A földig már lépésben (regény, 1977); Emberbolondok (novellák, 1978); Elmozdult képek (novellák, 1978); Pilátus a konyhában (elbeszélések, 1980); Boszorkánygyűrű (novellák, 1982); Függő játszmák (tárcák, 1983); Kihagyott szívdobbanás (esszék, 1985).
Páskándi Géza: A legtisztább önzés. Utunk 1956/47. — Izsák József: A szórakoztató irodalom kérdéseiről. Igaz Szó 1957/6. — K. Jakab Antal: Tűbe fűzött villám. Utunk 1963/50; uő: Mélyrepülés. Igaz Szó 1970/12. — Huszár Sándor: P. Z. az író asztalánál (Interjú). Utunk 1969/5. Újraközölve: Az író asztalánál. 1969. 337–344. — Szilágyi Júlia: Idő és irodalom. Korunk 1969/3; uő: P. Z. kísérletei. A Hét 1985/48. — Szőcs István: Még mindig így ír ő. Előre 1970. júl. 16. — Bretter György: A szatmári holdutas. Korunk 1972/4. — Bálint Tibor: Még mindig így ír ő. Igaz Szó 1972/2. — Lászlóffy Aladár: Szókratész és vidéke. Korunk 1975/5; uő: Az értelem halmazállapota. Igaz Szó 1978/2; uő: Próféta Galapagoson. Igaz Szó 1983/6; uő: Leltár miatt nyitva. P. Z. emlékkönyvébe. Igaz Szó 1988/2; uő: Szóvá tett élet. Utunk 1988/3. — Éltető József: Itt van egy kis túlzás. Igaz Szó 1978/12. — Kántor Lajos: Egy pohár pezsgő. Utunk 1978/12. Újraközölve: Felnőnek a legkisebb fiúk. (Kv. 2001. 205–206); uő: P. Z. felmentése. Igaz Szó 1988/2. — Mózes Attila: Szintek. Korunk 1978/5; uő: Káprázat boszorkánygyűrűben. Utunk 1983/7; uő: Paneknél mindig 10 lesz 9 perc múlva. Igaz Szó 1985/11; uő: Hány óra Cyrill? avagy a pontos idő: papagáj. Igaz Szó 1988/2. — Sütő András: Csipkerózsika. Korunk 1978/11; uő: Kinek gondja, kinek kacagása. Igaz Szó 1978/9. — Gálfalvi Zsolt: Közös gond és felelősség. Igaz Szó 1979/1. — Láng Gusztáv: Ötlet, humor, szellemesség. Utunk 1981/31. — Marosi Péter: Világ végén virradat. 1981. 36–40, 85–92; uő: Introvertált közírás. Korunk 1984/9; uő: Esszék klasszikusokról avagy klasszikusok az esszéistáról. Korunk 1986/11. — Majtényi Erik: P. Z. válogatott szavai. Közölve Visszajátszás c. kötetében, 1981. 111–118. — Vásárhelyi Géza: A váratlanul elszabadult valóság. A Hét 1983/18; uő: Szavak, amelyek nem engedik feledni az életünk. A Hét 1984/20. — Bogdán László: P. Z.-ről két tételben. A Hét 1990/48. — Jakabffy Tamás: A hosszúra nyúlt évtized. Helikon 1990/44–47. — Bertha Zoltán: P. Z. novellái. Közölve Gond és mű c. kötetében, Bp. 1994. 181–187. — Gáll Ernő: A Csipkerózsika-vita és utórezgései. Helikon 1994/14, 15. — Polisz Irodalmi Kalendárium 1998. P. Z. két versével és 1956-ot idéző vallomásával. Polisz 1997/34. 9–11.
(S. Zs.)
Panigay Róbert (Szatmárnémeti, 1937. febr. 12.) — író. A marosvásárhelyi Bolyai Líceumban érettségizett (1955), ugyanott az Orvosi Egyetemen szerzett diplomát (1961). Általános orvos Magyarbékáson (1961–68), majd Gyergyószentmiklóson.
Első írását (A Csalhó ajándéka) a budapesti Magyar Vadász közölte (1972). Cikkei jelentek meg a Hargita, Előre, Romániai Magyar Szó hasábjain. Bár könyveinek sikere a vadászirodalom népszerűségének is köszönhető, kritikusa, Burján-Gál Emil a Korunkban így jellemzi munkásságát: “... nem novellásított halász-vadász mesék vannak benne, hanem [...] a vadásztéma ürügyén szépirodalom [...] Mondanivalói emberi problematikákat járnak körül.” A budapesti Nimród folyóirat irodalmi pályázatán tíz alkalommal jutalmazták, díjat kapott a Fekete István Irodalmi Társaság pályázatán is (1985).
Kötetei: Puska a szegen (elbeszélések, 1982); Farkasnyomon (elbeszélések, 1985); Muki, egy medvebocs története (gyermekregény, Buk.–Bp. 1988); Rönkök között (novellák, Kv. 1989); Muki újabb kalandjai (gyermekregény, 1991); Jutalomkakas (novellák, Bp. 1995).
Burján-Gál Emil: Halász — vadász — magyaráz. A Hét 1983/13; uő: Mesterségünk címere. Korunk 1987/6. — Lászlóffy Aladár: Célgömb és világa. Utunk 1983/6. — Fodor Sándor: Valóságismeret — és írói út. Utunk 1985/50; uő: Egy gyermekkönyv. Igaz Szó 1988/6; uő: Egy kitűnő mackótörténet méltó folytatása. Helikon 1992/5. — Bálint Tibor: A múzsa rámosolyog Dianára. Utunk 1988/15; uő: Egy mai vadász följegyzései. Helikon 1990/11.
(B. E.)
Pán Könyvtár — Temesváron, 1920–26 között Brázay Emil szerkesztésében megjelent erotikus tematikájú könyvsorozat. Hét év alatt összesen 19 mű jelent meg benne. Eredeti művek ezek közül: Brázay Emil három novelláskötete (Lori, a vörös méreg. 1920; Sörensen Dóra, a szeretőm. 1920; Szerző! é.n. [1921]), Fekete Tivadar Genovéva hercegnő bőre (1923), Berde Mária Rina kincse (1923); Forró Pál Szerelem (é.n.) c. kötetei. A világirodalmat Knut Hamsun, Alfred Kerr, Klabund, Bernard Shaw, Alfred Polgar képviseli — a többi a korban divatos erotikus szerző, akik közül Hans von Kahlenberg Habkisasszonyához (Tv. 1920) Bródy Sándor írt előszót. Fordítóik között Brázay Emil (8 mű), Angelbauer Loránd és Bardócz Árpád (1–1 mű) neve szerepel.
Említésre méltó érdekessége a sorozatnak Kóra Korber Nándor 1923-ban, illetve Sajó Sándor 1926-ban kiadott Pán Opticum c. karikatúrasorozata, “Temesvár karikatúrákban” alcímmel.
(D. Gy.)
Panoptikum — *élclapok
Pány Győző Viktor (Szarvaskend, 1928. júl. 9.) — vegyészeti író. Középiskolát Kolozsvárt és Désen végzett, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett vegyész oklevelet (1952). Fogarason a Vegyipari Kombinátban (1953–62), Marosvásárhelyen 1962-től az Azomureş Műtrágyagyárban dolgozott. 1989 óta nyugdíjas. Első tanulmányát 1961-ben a Revista de Chimie közölte, amelynek később is munkatársa. A Korunkban jelentek meg A műtrágyaipar szerepe az élelmiszer-ellátásban (1986/11) és A vegyipar a szocialista mezőgazdaság szolgálatában (1987/5) c. tanulmányai.
Munkái: Azotatul de amoniu–îngrăşământ (1970); Cartea operatorului din industria îngrăşămintelor (társszerző, 1981); Cartea operatorului din industria amoniacului (társszerző, 1981).
(S. Zs.)
Pap Domokos (Kolozsvár, 1894. máj. 2. — 1970. Szepezd) — festőművész, grafikus. Középiskolát szülővárosában végzett; a budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1913-ban Ferenczy Károly és Réti István irányításával kezdte meg tanulmányait, s azokat háborús frontszolgálat és orosz fogság után 1918–19-ben folytatta, majd a nagybányai festőiskola növendéke. Kolozsvárt rajztanár (1920–27), ez idő alatt képzőművészeti-kritikai írásai jelentek meg az Ellenzékben. Elsők között számolt be Szolnay Sándor pályakezdéséről és méltató írásban búcsúztatta az 1925-ben elhunyt Gyárfás Jenőt.
Festményei nagyobbrészt portrék, tájképek és vallásos kompozíciók. Foglalkoztatták a sokszorosító grafika lehetőségei is: 1922-ben húsz kőrajzát válogatta albumba. Egyházi támogatással tanulmányúton Itáliában járt (1926–27). Hazatérve áttelepedett Magyarországra s a Balaton mellett Szepezden élt. 1940-ben még egyszer visszatért Kolozsvárra, ahol a Magyar Képzőművészek Egyesületének megbízásából kiállítást szervezett.
Kötete: P. D. 20 eredeti kőrajza. Kv. 1922.
Ligeti Ernő: Kolozsvári képkiállítások. Napkelet 1922/1. — [-jos]: P. D. Ellenzék 1926. okt. 26. — Olajos Domokos: P. D. műtermében. Ellenzék 1927. ápr. 3.
(M. J.)
Pap Ferenc (Bukarest, 1935. máj. 25.) — történész és műfordító. Középiskoláit a kolozsvári román nyelvű Klasszikus Vegyes Líceumban végezte (1952), majd a Babeş Egyetem Filológia–Történelem Karán szerzett diplomát (1956). Előbb nyomdai korrektor, majd 1957-től a Korunk szerkesztőségének belső munkatársa, 1960–63 között a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban könyvtáros, 1963-tól nyugdíjazásáig (1999) a Történelmi Múzeum tudományos kutatója, majd főkutatója. Román–magyar, ill. magyar–román szakfordítói diplomát is szerez; 1981-től a történettudományok doktora. Tagja az Acta Musei Napocensis c. múzeumi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek.
Kutatási területei: Erdély középkori és újkori története, közép- és újkori éremtan. Első szaktanulmányát a kolozsvári egyetemi diákkörök szakközlönyében (Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti) közölte 1956-ban a 14–16. századi kolozsvári céhekről; tanulmányai az Acta Musei Napocensis (1960–81), az Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca (1990–91), a Potaissa és a Studia Judaica, a budapesti Történelmi Szemle és Numizmatikai Közlöny, valamint a bécsi Numismatische Zeitschrift c. szakfolyóiratokban, évkönyvekben jelentek meg. Jelentősebbek ezek közül: Kolozsvár és a királyi Magyarország kereskedelmi kapcsolatai (Történelmi Szemle 1991/3–4), Pénzforgalom és kereskedelem Erdélyben. 15–18. század (Numizmatikai Közlöny 1991–92), Münzfunde und Münzunlauf in Siebenbürgen unter Mathias I. Corvinus (Numismatische Zeitschrift 1994/102).
Műfordítóként a Tankönyvkiadó, a Kriterion, valamint a szépirodalmi és a tudományos könyvkiadók számára végzett fordítói, szövegösszehasonlítói munkát. Fordításában jelentek meg Gáll Ernő (Intelectualitatea în viaţa socială. 1965; Dimensiunile convieţuirii. 1978), Köllő Károly (Confluenţe literare. 1993) könyvei, Kisgyörgy Zoltán, Spielmann József, Vajda Lajos több tanulmánya.
Kötetei: Az erdélyi éremművesség a 16–18. században (Huszár Lajos és Winkler Judit társszerzőkkel, 1996); Kolozsvári harmincadjegyzékek. 1599–1637. (2000).
(S. Zs.)
Pap Gábor — *Becsky Andor írói álneve
Pap Géza (Verespatak, 1920. jún. — 2002. márc. Kolozsvár) — természettudományi szakíró, ~ István (1915) és Lajos (1922) testvére. Az elemi iskolát Alsóboldogfalván, a középiskolai osztályokat Székelykeresztúron az Unitárius Gimnáziumban, felsőfokú tanulmányait Kolozsváron, a Mezőgazdasági Főiskolán végezte (1943). Tanított a székelykeresztúri mezőgazdasági szakiskolában (1947–1948), majd, nyugdíjazásáig, a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán (1948–1982).
Tudományos körökben és a közéletben általában mint az időjárástan (meteorológia) kutatóját ismerték és becsülték, szakirodalmi munkássága azonban számbeli szerénysége ellenére (mindössze 29 megjelent tanulmány) jóval gazdagabb, változatosabb és korának megfelelően időszerűbb volt. Első munkájában (1943) az állattenyésztés háborús viszonyok között szükséges és sürgős tennivalóiról értekezett. Természettudományi sokoldalúságát és elmélyültségét, elméleti és gyakorlati ismeretek iránti érdeklődése és igénye felismerését legjobban jelzi a (társszerzőségben írott) Tudod-e? c. kis enciklopédia (1960), mely nagyszámú időszerű kérdésre ad pontos, közérthető feleletet.
Időjárástani vizsgálódásai és tanulmányai mezőgazdasági főiskolai tanári hivatásának eredményei, így a főiskolai tankönyvnek is tekinthető Mezőgazdasági meteorológia c. összefoglaló munkája (ugyancsak társszerzőségben, 1960). Az időjárás hosszú időtartamú előrejelzésére (1954), a fagyveszély elleni védekezésre (1959), az időjárás előrejelzését jobban megközelítő új módszerekre (harmonikus elemzés, a mágneses erőtér változása) vonatkozó (túlnyomórészt román nyelven megjelent) tanulmányai kitartó és elmélyült kutatások eredményei. Ebbe a folyamatos vizsgálódási munkakörbe sorolhatók az időjárástan (1964), ill. a fizikai és mezőgazdasági-időjárástani gyakorlati útmutatók (1972, 1976, 1977, 1979) is. A földfelszín alatti termőtestű szarvasgombákra vonatkozólag új adatokat tartalmazó dolgozatokat is közölt (románul és németül, 1979, 1983, 1987, 1990).
(N. T. F.)
Pap István (Verespatak, 1915. febr. 23. — 1994. febr. 5. Kolozsvár) — mezőgazdasági szakíró. ~ Lajos és ~ Géza testvére. A székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban érettségizett (1931), egyetemi tanulmányait az I. Ferdinánd Egyetem matematika szakán kezdte, majd a Mezőgazdasági Főiskolán Kolozsvárt szerzett gazdamérnöki diplomát (1944). Gyakorlatvezetőként itt kezdi pályáját, amelyet frontszolgálat és hadifogság szakított félbe. 1952-től előadótanár nyugalomba vonulásáig (1975). A mezőgazdasági tudományok doktora. A magyar kar felszámolása után román nyelven tartotta előadásait. A diktatúra bukását követő időszakban újjáalakuló Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (a volt EMGE) tiszteletbeli elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.
Első írása az EMGE naptárában jelent meg (1943). Már mint tanársegéd és adjunktus a gyakorlati tanszéken az üzemszervezés, nyilvántartás és könyvelés tárgykörébe vezette be diákjait. A mezőgazdasági gépesítési tanszéken mezőgazdasági géptant adott elő, az állattenyésztési tanszéken pedig a mezőgazdasági állattant, takarmányozástant, a háziállatok bonctanát, haltenyésztést, vadgazdaságtant, selyemhernyótenyésztést és méhészetet, kisállattenyésztést, járványtani és parazitológiai alapismereteket. Egyéni kutatásai főként a külföldről behozott háziállatfajták tulajdonságainak alakulására, hozamképességük megállapítására, a hozamok fokozására irányultak. Foglalkozott a gépi fejés lehetőségeivel, valamint a szarvasmarha-szelekcióval; ez a tárgya doktori értekezésének is.
Több mint harminc éven át gazdásznemzedékek oktatója volt. Magyar nyelven közölt tudományos ismeretterjesztő írásainak száma meghaladja az ezret. A Romániai Magyar Szó, Előre, Falvak Dolgozó Népe, Ifjúmunkás, Brassói Lapok, A Hét, Művelődés, Korunk munkatársa. Évtizedeken át cselekvő részese a Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó (későbbi nevén *Ceres) kolozsvári műhelyének. Az agrónomus kézikönyve (1954) szerkesztőbizottságának tagja, a kéziratban maradt, ill. a Falvak Dolgozó Népében a nyolcvanas évek végén A–F címszavaival részben megjelent Mezőgazdasági kislexikon egyik szerzője. 1993-ban bekapcsolódott az újrainduló Erdélyi Gazda szerkesztésébe is. A kolozsvári rádió mezőgazdasági műsorának állandó előadója, s emlékezetes a bukaresti TV magyar nyelvű műsorában Dálnokról jelentem címmel forgatott sorozata, melyben kritikailag mutatta be a háromszéki település mezőgazdasági termelésének gondjait.
Az 1989-es fordulat után a Cseke Péter szerkesztésében megjelent 4. RMDSZ-Füzetben, Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? c. tanulmányában arra hívta fel a figyelmet, hogy ésszerűtlen a termelőszövetkezetekben felhalmozott közös vagyon önkényes szétosztása, az értékek eltékozlása, s arra buzdított, hogy a tagok maguk vegyék kezükbe a gazdakörök termelésének megszervezését.
Önálló munkái: A gabonafélék ápolása (1951); A kapásnövények ápolása (1951); Búzatermesztők könyve (Szopos Andrással, 1953); Az agronómus kézikönyve (társszerzőkkel, 1954); Sertéshizlalás (1956); A háziállatok takarmányozása (Nagy Miklóssal, 1956, 1961, 1972); Bivalytenyésztés (Nagy Miklóssal, 1957); Állattenyésztési tanácsadó (1959, 1964); Házinyúl- és szárnyastenyésztés (1960); Hagyomány és korszerűség a gazdálkodásban (Kv. 1985, 1995); Háztáji állattartás (1989).
Szabó Attila: P. I. Művelődés 1981/12. — Cseke Péter: Magyar nyelvű mezőgazdasági irodalom Romániában (1919–1989). Agrártörténeti Szemle, Bp. 1991/1–4; uő: Rendhagyó életpálya az erdélyi agrárműveltség szolgálatában. Közli Hazatérő szavak. Bp. 1993. 203–05. — Makkay József: Dr. P. I. (1915–1994). Szabadság 1994. febr. 8.
(Cs. P.)
Pap János — *szatíra
Pap József (Brassó, 1896. — ?) — író, költő. Apja Brassóban rabbi volt. Jogot hallgatott Kolozsvárt, az I. világháborúban orosz fogságba esett. Hazatérve Kolozsvárt tisztviselő. A bécsi Panorama, az erdélyi Napkelet, a Korunk munkatársa; itt közölte meseszerű, szecessziós fűtöttségű írásait. 1923-ban a Vasárnapi Újság segédszerkesztője. Összeállításában jelent meg az Erdélyi történetek (Kv. 1924) c. antológia. Társadalomkritikával is jelentkezett, drámát, filmszcenáriumot írt. Osvát Kálmán szerint írásai “kollektív érzésekre mutatnak”. A húszas évek végén Németországba emigrált, ahol könyvkiadó-vállalatot alapított. További sorsa ismeretlen.
Önálló kötetei: Első könyv (elbeszélések, Kv. 1924); Kiáltás a barátért (versek, Kv. 1924).
Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon. Nv. 1928. 228. — Salamon László: P. J. “Első könyv”. Genius 1924. ápr.–máj. — Walter Gyula: P. J.: Első könyv. Pásztortűz 1924/6; uő: Öt verskötet [P. J.: Kiáltás a barátért]. Pásztortűz 1924/21. — Dienes László: Kiáltás a barátért. P. J. új verseskötete. Keleti Újság 1924/285. — Dj.: Művészi kritika vagy osztálykritika? Korunk 1929/2.
(B. E.)
Pap József — *Kőrössi P. József családi neve.
Pap Lajos (Alsóboldogfalva, 1922. aug. 26. — 1962. febr. 3. Alsóboldogfalva) — meseíró. ~ István és ~ Géza testvére. Középiskoláit a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban végezte (1933–1941), majd a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett gazdamérnöki diplomát (1950). Gazdasági szaktanulmányai végzése közben, 1944–50 között a székelykeresztúri Gazdasági Szakiskolában, 1952-től haláláig a székelyudvarhelyi Gazdasági Iskolaközpontban tanár.
Önálló kötetei: Veréb Péter házassága (gyermekversek, Botár Edit rajzaival, 1959); Erdei vásár (versek, Deák Ferenc rajzaival, 1962; II. kiadás Foky Emmi rajzaival, Bp. 1988); Mókusvár (gyermekversek, Feszt László rajzaival, 1963; II. kiadás 1967).
(D. Gy)
Pap Leonárd, P. — *római katolikus egyházi irodalom
Pap Zoltán (Gidófalva, 1928. szept. 28.) — orvosi szakíró. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön kezdte, majd Zilahon a Református Wesselényi Kollégiumban folytatta, ahol 1947-ben érettségizett. A marosvásárhelyi OGYI gyermekgyógyászati karán végezte egyetemi tanulmányait (1953). Előbb Erdőszentgyörgyön dolgozott mint körzeti gyermekgyógyász szakorvos, majd 1955-től rajoni gyermekgyógyász Marosvásárhelyen, a Gyermekklinika alorvosa. 1959-től az OGYI Gyermekklinikáján tanársegéd, adjunktus (1972), majd előadótanár (1982), professzor (1990). 1982-től a 2. sz. Gyermekklinika vezetője. Az orvostudomány doktora címet 1971-ben szerzi meg.
Szakközleményei az Orvosi Szemle, Orvostudományi Értesítő, Infomed, Pediatrie, a budapesti Gyermekgyógyászat, a berlini Hals-Nase-Ohr c. folyóiratokban jelentek meg. Ismeretterjesztő cikkeit a Brassói Lapok és A Hét közölte. Több európai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Az EME Orvostudományi Szakosztályának elnöke 1994-től. Fő kutatási területei: a kisgyermekkori táplálkozási rendellenességek (a sikérérzékenység, kötőszöveti ártalmak), vesebetegségek. Csecsemőtápszereit (Gluvilac 0, I, II) iparilag forgalmazták. Ezek feltalálásáért 1978-ban elismerő oklevelet kapott.
Önálló kötetei: Kismamák tudnivalói (Kv. 1983); Csecsemő- és gyermekgondozás (Hasznos tanácsok szülőknek és nevelőknek. Mv. 1998). Társszerzője a Puskás György által szerkesztett Gyermekgyógyászat c. kőnyomatos jegyzet I–III. kötetének (Mv. 1980).
Önálló jegyzete Gyermekgyógyászati poliklinika címmel jelent meg (Mv. 1981); szerkesztője a kétkötetes Gyermekgyógyászat c. egyetemi jegyzetnek (Mv. 1989), amely előbb román nyelven is megjelent (Mv. 1982).
(R. G.)
Pápai Judit — *Baróti Judit
Pápai Páriz Ferenc emlékezete — A dési születésű jeles erdélyi polihisztor, a nagyenyedi kollégium híres tanára, orvos, nyelvész, filozófus, író (1649–1716) az erdélyi tudománytörténet sokoldalú, kiemelkedő alakjaként mindig is tárgya volt az utókor megtisztelő emlékezésének.
Első magyar nyelvű életrajza, méltatása és munkáinak felsorolása már megtalálható Bod Péter Magyar Athenásában (Nagyszeben 1766), s életéről Benkő Ferenc (1800), Kemény József (1860), majd a Bethlen Kollégium történetírója, P. Szathmáry Károly (1868), családjáról pedig Makkai Domokos (1896) szolgáltattak újabb adatokat.
A két világháború között, mint az első magyar nyelvű orvosi könyv, a Pax corporis (Kv. 1690) szerzője, elsősorban az orvostörténet kutatóinak érdeklődését keltette föl. Pataki Jenő három tanulmányban is foglalkozott az Orvosi Szemle hasábjain a nagyenyedi orvossal (1928), a tőle származó első magyar orvosi munkával (1933) és a nevelővel (1934), Kótay Pál feldolgozta életrajzát (Erdélyi Helikon 1939/1), és megrajzolta portréját (Erdélyi csillagok. Kv. 1942), Parádi Ferenc az EME XII. vándorgyűlésén tartott előadást “orvosi értékéről” (1934). A nyelvész Csűry Bálint szintén több tanulmányt szentelt munkásságának: foglalkozott két francia forrásával (Nyelvtudományi Közlemények 1931–34. 229–242), Faust- anekdotájával (Erdélyi Múzeum 1932. 233–34), közölte ismeretlen glosszáit (Magyar Nyelv 1937. 177–79), s szélesebb olvasókörrel is megismertette szótárát, a “nevezetes erdélyi könyv”-et (Pásztortűz 1932. 136–37). Ugyanakkor román kapcsolatainak is akadtak kutatói: N. Drăganu Mihail Halici román íróval és tudóssal való kapcsolatát tárta fel (Dacoromania, 1924, 1926), Göbl [Gáldi] László szótárának a román szótárirodalomra gyakorolt hatását kutatta (Nyelvtudományi Közlemények 1933. 68–87), Lőrincz Zoltán pedig román nyelven ismertette egy Kolozsvárt 1934-ben kiadott füzetében “az erdélyi magyar orvos és író életét és munkásságát”.
Az ötvenes években a jeles tudós munkásságának elfelejtett darabjára, az Izsák és Rebeka c. iskoladrámája 1703. és 1767. évi kiadásaira Engel Károly irányította rá a figyelmet (Igaz Szó 1954/12), majd a Magyar Orvostörténeti Könyvtár szakközlönyében jelent meg több tanulmány, közlemény erdélyi kutatók tollából: Kótay Pál 1674-ben Bázelben kiadott orvosdoktori értekezését (Communicationes BHMedH 1956/4) és 1672-es drezdai útját ismertette (1965/37) és a Pax corporisról írt (1958/8–9), Vita Zsigmond a mű különböző kiadásait vette számba (1962/25); Szabó T. Attila szótára alapján magyar szókincsének román eredetű kölcsönszóanyagát (Studia Univ. Babeş–Bolyai 1960; újraközölve Anyanyelvünk életéből c. kötetében. 1970. 196–211), majd latin–magyar szótárának növényglosszáit vizsgálta (Magyar Nyelv 1975), illetve természetfilozófiájával foglalkozott (A Hét 1977/48). Felfedezésszámba ment Józsa János és Victor Marian közleménye Pápai Plenitudo vacui c. kéziratban maradt munkájáról (Studia Univ. Babeş–Bolyai 1968. 129–37), amelyet később le is fordítottak magyarra. Ugyanők tárták fel a tudós életének és munkásságának heidelbergi éveit is (Fizikai Szemle 1971/4). Hajós József román nyelven ifj. Halici Mihai világszemléletéről írva Pápai egy másik ismeretlen kéziratára (Tyrocinium philosophiae verae) és Halici-nak Pápaihoz írott versére irányította rá a figyelmet (Studia Univ. Babeş–Bolyai 1974). Ugyanő később Pápai könyvtárának francia anyagát vizsgálta (Helikon 1991/45, 46). Megjelent ebben az időben néhány népszerűsítő írás is: Szigeti József A Hétben (1974/20), Spielmann József az Utunkban (1974/17), Nagy Géza a Művelődésben (1974/10) rajzolta meg a tudós életpályáját. Összefoglaló, ismertető jellegű Mózes Andrásnak a Református Szemlében (1967. 45–46) megjelent írása is.
A tudós professzor művére születésének 325. évfordulója táján ráirányuló tudományos és közönségérdeklődés kielégítése legfőképpen Nagy Géza, Spielmann József és Vita Zsigmond nevéhez fűződik. Vita Zsigmond, korábbi részlettanulmányainak eredményeit is összegezve, Tudománnyal és cselekedettel c. kötetében (1968) olvasható tanulmányában (Egy orvos a test és lélek békéjét keresi. 123–147) többek között arra emlékeztet, hogy Pápai volt az, aki “a Pax corporis első kiadásában [...] hivatkozik első ízben az anatómiára, erre a nálunk még alig ismert tudományra, amelyből megtanulhatjuk a test »minden ízei és részecskéi szerint való« kifejtését. De a tudós — mutat rá — nem csak a testre gondol, hanem a lélekre is, és azt mondja, hogy az egészség igazi »fundamentuma« a lélek csendessége.” Spielmann József A közjó szolgálatában c. kötetében (1976) két nagyobb tanulmányban is foglalkozik Pápai Páriz Ferenccel és művével, valamint az erdélyi orvostudományra gyakorolt, a későbbi nemzedékekben tovább élő hatásával (Karteziánus elemek P. P. F. életművében, P. P. F. kortársai és tanítványai). Kimutatja, hogy a tudós még itthon megismerkedett a karteziánus bölcselettel: szemléletét Csernátoni Pál előadásai formálták, s már Enyeden tanulmányozta Descartes főművét, a Principia philosophiae-t. Plenitudo vacui c. művében név és cím szerint idézi Descartes bölcseleti műveit, később pedig, a Pax corporis előszavában, az előítéletek táplálta balhiedelmek felülvizsgálatára buzdít. Az enyedi kollégiumban tartott előadásaiban felhasználja Spinoza Descartes-tanulmányát is. Kortársai és tanítványai sorában elemzi tudományos hagyatékának továbbélését: Köleséri Sámuel, Mihai Halici (apa és fia), Ajtai András, valamint Vizaknai Bereck György munkásságát.
Az erdélyi Pápai Páriz-kutatások szintézisét nyújtja a Nagy Géza által sajtó alá rendezett kötet (P. P. F.: Békességet magamnak, másoknak. 1977) több mint 800 oldalon, átfogó bevezető tanulmánnyal és gondos jegyzetekkel. A könyvben első ízben olvasható egybegyűjtve Pápai Páriz Ferenc minden jelentős munkája: naplója, bő részletek a Pax animae (1680), a Pax corporis, a Pax aulae (1696), a Pax sepulchri (1698), a Pax crucis (1710), a Plenitudo vacui (1673), a Sancta Merx (1675), a Rudus redivivum (1684), az Ars heraldica (1695), a Tyrocinium philosophiae verae (1705), De status ratione (1714) c. munkáiból, latin–magyar és magyar–latin szótárának előszava (1708), több verse, közel 200 oldalnyi levele és irománya, valamint egy külön ciklusban kortársainak a tudós halála alkalmával írott búcsúztató versei. A részben magyarul először megszólaltatott művek tolmácsolására jeles latin–magyar fordítógárda sorakozott fel: Józsa János, Kovács Erzsébet, Victor Marian, Tóth István és Puskás Lajos. A bevezető tanulmány szerzője, Nagy Géza így summázza mondanivalóját: “Pápai Páriz Ferenc lankadatlanul alkotó, sokoldalú tudós, orvos, kollégiumi professzor és költő is egy személyben. Neve több mint egy emberöltőn át fémjelzi honi tudományosságunkat és a nagyenyedi Bethlen Kollégium történetét. Életműve enciklopédikus jellegével, karteziánus szellemével, anyanyelvűségével egyenes folytatása az Apáczai Csere Jánosénak, másrészt korai előfutára a Csokonai üdvözölte »hajnalhasadásnak« — a felvilágosodásnak. Kortársai Erdély Galenusának, Erasmusának, Descartes-jának nevezték. A mai olvasó a nagy elődök, európai és magyar kortársak humanista eszméinek és békeszeretetének méltó erdélyi megtestesítőjét s ma is ihlető, lelkesítő közvetítőjét látja benne.” A kiadást értékelve Szabó T. Attila azt emeli ki, hogy Nagy Gézának részletekbe menő kutatásai alapján “mintegy ötven közlemény segített Pápai P. életének és munkásságának új, modern szempontú bemutatásában”.
Izsák Sámuel, aki román nyelvű cikkében már 1949-ben méltatta a Pax corporis szerzőjét (Tricentenarul naşterii medicului ardelean Fr. P. P. Universul 1949, 111, 112, 114), a Pax corporis újra felfedezése c. cikkében aláhúzta: “Ismervén P. P. külföldi kapcsolatait, valószínűnek látszik, hogy orvosi műve még életében eljutott Európa egyes országaiba és a National Union Catalog 1956. évi 440. kötetében jelzett 1692-es kiadású Pax corporis egy példánya a US National Library of Medicinae birtokában van [...] Angliában [a mű] két példányát tartják nyilván (1695 és 1759-es kiadást).”
Újszerű megközelítésben láttatja művét Egyed Péter Jel és jegy. Régi erdélyi filozófusok jelelméleti felfogásáról c. tanulmányában (NyIrK 1986/2).
1991-ben, a tudós halálának 275. évfordulója alkalmából több helyen, így a debreceni Orvosi Egyetemen, a kolozsvári Ref. Teológián és a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban zajlottak le emlékünnepélyek. Az utóbbin Csávossy György az ünnepelt személyiség munkáiban található mezőgazdasági vonatkozásokra hívta fel a figyelmet, Györfi Dénes, a nagyenyedi Bethlen-könyvtár vezetője Pápai Páriz Ferenc, a nagyenyedi kollégium első nagynevű polihisztora c. előadásával szerepelt. A megemlékezés alkalmából előadták P. P. versét II. Apafi Mihály fejedelemhez és felolvasták levelét kortársához, Misztótfalusi Kis Miklóshoz; megkoszorúzták a tudós sírját.
Kótay Pál: A magyar orvosi irodalom bölcsőjénél. Erdélyi csillagok. II. Kv. 1942. 67–83; uő: Háromszáz éves a Pax corporis. P. P. F. naplójának olvasásakor. Korunk 1983/7. — Békességet magamnak, másoknak. Pápai P. F. írásainak válogatott gyűjteménye Nagy Géza bevezető tanulmányával és jegyzeteivel, 36 melléklettel, a P. P. F.-re vonatkozó irodalommal. 1977 (Ism: Hajós József. NyIrK 1978/1). — Juhász István: A mát is ihlető nagyenyedi professzor. Korunk 1977/12. — Szabó T. Attila: P. P. F. és öröksége. Nép és nyelv. 1980. 573–80. — Bodor Pál: Az olvasás ihlete. Bp. 1988. 12–14. — Csávossy György: P. P. F. nyelvi kincsesháza. A Hét 1991/24. — Hajós József: Néhány (szófejtő) pont a P. P.-kutatás vonalán. Korunk 1992/5. — Izsák Sámuel: A múlt ösvényein. Orvosművelődési írások. Kv. 2000. 19–32.
(B. E. — S. Zs.)
Pápai Zoltán (Kolozsvár, 1909. aug. 24. — 2000. dec. 18. Kolozsvár) — orvosi szakíró. Középiskolát szülővárosában a Piarista Gimnáziumban végzett (1927), orvosi diplomát az I. Ferdinánd Egyetemen szerzett (1933). Szakmai ismereteit a bécsi és a berlini Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként tökéletesítette. 1945-ben Marosvásárhelyen a Bolyai Tudományegyetem Orvosi Karának sebészeti klinikáján előadótanár, majd professzor (1962–74), 1972-től doktor-docens, nyugdíjazása után konzultáns professzor, doktorandusok irányítója. 1957–63 között az Orvosi Szemle szerkesztőbizottságának tagja.
Tudományos közleményei főleg az EME Orvostudományi Értesítője, a Revista de Chirurgie, Orvosi Szemle–Revista Medicală hasábjain jelentek meg a gyomor- és nyombélfekélyről, gyomorrákról, vékonybéldaganatokról, bélcsavarodásról, valamint a felső tápcsatorna vérzéseiről, májruptúrákról, a hasnyálmirigy betegségeivel kapcsolatos megfigyeléseiről. Megindította a marosvásárhelyi tüdősebészetet, megszervezte a szív- és érsebészeti osztályt. Ebben az időszakban közölt dolgozatai a szívbajok sebészi kezelésével és a szívburok daganataival foglalkoztak. A mellkassebészet tárgyköréből vett szakközleményeit hazai és nemzetközi kongresszusokon is bemutatta. A Román Sebészeti Társaság egyik alapítója, a Nemzetközi Sebésztársaság és az Európai Szív- és Érsebészeti Társaság tagja.
Nyomtatásban jelent meg A hasfal, hashártya, hasűr és a belek megbetegedései c. egyetemi jegyzete (Mv. 1950), egy kőnyomatos jegyzete A mellkas sebészete (Mv. 1953) címmel; társszerzője a Részletes sebészet több kötetének (Mv. 1954, 1956, 1960). Fejezetet írt a Patologia sistemului cav inferior c. kézikönyvbe (1973).
Debreczy István: P. Z. Tudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1983/11. — P. Z. (Nekrológ). Népújság 2000. dec. 28.
(P. H. M.)
Papp Andor (1870. dec. 16. — ? Arad) — újságíró, író, szerkesztő. A 20. század elején került Aradra. Az 1911-ben indult Délvidék c. hetilap, az annak folytatásaként megjelenő *Aradi Színpad (később Erdélyi Magyar Színpad) c. művészeti lap, majd az ugyancsak Aradon kiadott Kis Újság (1932–40) szerkesztője és tulajdonosa. Szerkesztésében jelent meg A Délvidék Nagy Képes Naptára, ezt követőleg A Kis Újság Magyar Népnaptárának hat kötete (1936–42) és a Népnaptár három kötete (1942–44).
Munkái: A szív világából (Nagyszentmiklós, 1896); Vérnyomok a hóban (regény, Arad 1909); A vörös asszony és más novellák (Arad 1917); Papp Andor költeményei (Arad 1916); Befelé könnyezem (versek, Arad 1927); Lili (Egy színésznő regénye. Arad 1936); Amíg eljutunk a boldogságig (regény, Arad 1938); A ma nője és más figurák (verses elbeszélés, Arad 1941).
(U. J.)
P. Papp Asztrik (Kisgörgény, 1916. ápr. 27. — 1985. júl. 12. Brassó) — költő. Középiskoláit Székelyudvarhelyen, a Római Katolikus Főgimnáziumban végezte (1935), ezt követően a ferences rendi újoncévet Medgyesen (1933), a teológiát Vajdahunyadon (1940), az egyetemet Kolozsvárt (1942). Ferences szerzetes Csíksomlyó, Mikháza, Máriaradna, Esztelnek, Szárhegy rendházaiban (1944–57). Hét évig börtönben sínylődött politikai elítéltként, majd 1964-ben szabadulva Szárhegyen, utána Nyárádselyén, Marosszentgyörgyön, Désen, végül Fogarason (1964–85) végez plébániai szolgálatot.
A ferences Szent Erzsébet c. cikkével a Ferences Nemzedék hasábjain jelentkezett (1935), a Katholikus Világ Imre herceg üzenete (1940) és Házszentelés Lövétén (1944) c. írásait közölte, A Hírnökben Gábor Áront mint csíksomlyói diákot mutatta be (1944).
Első verseit (1933) a Csíksomlyói Virágok c. negyedévi kéziratos folyóiratban közölte; később a Jóbarát (1934–39), az aradi Vasárnap (1935–39), a Budapesten megjelenő Magyar Barát (1943), a Katholikus Világ (1940–46), a Hírnök (1940–44), a Szent Ferenc Hírnöke (1946), majd a Mikházán kiadott kéziratos Kisgörgényi Füzetek (1950–51) s a maga szerkesztette máriaradnai Erdélyi Ferences Futár (1951–52) közölte írásait.
Első verseskötetét Üzenem... címmel a kolozsvári Szent Bonaventura nyomda jelentette meg (1938). Költészetét népi katolicizmus és a Székelyföld tájait idéző Szent Ferenc-i természetrajongás, érzékeny humánum jellemzi. Válogatott verseit A Jézushágón címmel ugyancsak a kolozsvári ferences kolostor újra létrehozott nyomdája jelentette meg P. Papp Leonárd és Fodor György szerkesztésében (1994). A kötet előszavában Benedek Domokos tartományfőnök így jellemzi Erdély holta után újra megszólaltatott “nagy ferences költőjét”: “Megfogyatkozott és oly sokszor reményvesztett népünk tekintetét, szívét újra Isten szeretete felé irányítja. A versekben nemcsak az emberiség szomorúságát számonkérő »Miért« vetődik fel, hanem a »Nem vagytok magatokéi« biztatása is megszólal, s nemcsak az ötvenes évek megpróbáltatásainak panaszlása, hanem Az út vallomása c. versében megfogalmazott csillaglátó remény is.”
Kötetei: Üzenem... (versek, Kv. 1938); A Jézushágón (válogatott versek, Kv. 1994); A csíksomlyói pünkösdi búcsú (néprajzi tanulmány Fodor Sándor utószavával, Szeged 1995).
Polgári nevén (Papp József) is közölt.
Rass Károly: Üzenem... P. A. versei. Vasárnap 1938. júl. 31. — Tóth István: A hegyek magukhoz emeltek. P. A. költészetéről. Tanulmány A Jézushágón c. kötetben. Kv. 1994. 231–46.
(B. E.)
Papp Attila (Berettyókirályi, 1944. febr. 24.) — költő, folklorista. A margittai vegyes középiskola elvégzése (1962) után a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett (1967). Tótiban, Margittán, Monospetriben tanár (1967–74), a margittai Művelődési Ház irányítója (1974–75), majd Érszőlősön (1975–79) s újra Margittán tanár. A nagyváradi Fáklya, a Napsugár, Jóbarát, Bihari Napló, Keresztény Szó, a Margitta c. helyi lap felelős szerkesztője (1992–94); a Margitta és Vidéke szerkesztőbizottságának tagja (1994–97). A Kriza János Néprajzi Társaság tagja.
Kutatási területe az érmelléki népballada és népmese, népmondák, lakodalmi szokások, népi hiedelmek, gyermekfolklór. Érmelléki betyárhagyományok c. szakdolgozatával megszerezte az I. tanári fokozatot (1985).
Kötetei: Csillaghullás (gyermekversek, Nv. 1990); Libavonat (gyermekversek Keller Emese illusztrációival, 1991); Ireg makacs kakasa (verses mesék, Nv. 1997).
(K. P.)
Papp Aurél, Pop, Popp (Érkávás, 1879. aug. 1. — 1960. aug. 8. Szatmárnémeti) — festőművész, művészetkritikus. Középiskolát Nagykárolyban végzett (1899), ahol a közös szülőföld élményei kapcsán mélyült el barátsága Ady Endrével. A budapesti Mintarajziskolában tanári képesítést szerzett (1903), majd a szatmári állami gimnáziumban rajztanár volt. Közben nyugat-európai városokban járt tanulmányúton, s 1907-től festményeivel rendszeresen részt vett a budapesti Műcsarnok kiállításain. Az I. világháborúban az orosz és olasz fronton harcolt, itt szerzett megrázó élményei egész életére kihatottak. Művészetének hangsúlyozott expresszív szemlélete háborús emlékezéseinek földolgozásában nyert kifejezést. Nagyméretű, tablószerű háborús képeit az Erdélyi Képzőművészeti Szalon 1921-es kolozsvári kiállításán mutatta be. A fogadtatás sikere a romániai művészet élvonalába emelte a nagyobb művelődési központoktól mindvégig távol élő alkotót.
Festészete sokat változott hosszú pályája során. Hatott rá a szecesszió, erőteljesen az expresszionizmus, voltak lírai, a nagybányaiak természetlátásához közelítő korszakai. Porcelán- és kerámiaműhelyt vezetett Szatmárnémetiben (1923–27), a nyarakat felsőbányai műtermében töltötte (1932–45). Bár sok közös mozzanat kapcsolta a nagybányaiakhoz, a művésztelep közösségi életvitelétől elhatárolta magát. 1936-ban erdélyi és bánsági művészszövetséget próbált összekovácsolni, ám a visszhangtalanság kiábrándította.
Magyar kultúrán nevelkedve, levelei nagy részét (még az Octavian Gogához és Emil Isachoz szólókat is) magyarul írta, s ugyanúgy életrajzi följegyzéseit, naplótöredékeit. Kiterjedt levelezést folytatott kortársakkal, köztük a korabeli irodalmi élet személyiségeivel, Kós Károllyal, Szentimrei Jenővel, Tamási Áronnal, Nyírő Józseffel, Tabéry Gézával. Írásos hagyatéka, melyben saját leveleinek másolatát is megőrizte, több ezer oldal. Ennek egy részét Szatmárnémetiben az Állami Levéltárban, ill. a Papp Aurél Emlékházban őrzik. Visszaemlékezéseiből, művészetkritikai írásaiból Banner Zoltán Ez is élet volt... címmel állított össze egy kötetre valót (Kv. 1977).
Sokat tett az erdélyi Ady-kultusz fönntartásáért: 1954-ben Gellért Sándorral Érmindszenten járva az egykori Ady-porta szomorú állapota láttán mozgalmat indított azért, hogy a költőnek szülőhelyén méltó emléket állítsanak. Románia és Magyarország összefogását sürgette a leégett szülőház újraépítésére és berendezésére, ez ügyben Hatvany Lajossal is levelezve. Maga is vázlatokat készített egy tervezett Ady-emlékműhöz.
Erdélyi Anna: Látogatás P. A. műtermében. Napkelet (Kv.) 1922/12–13. — Banner Zoltán: P. A. festészete. Korunk 1958/4. — Raoul Şorban–Banner Zoltán: A. P. 1968. — Murádin Jenő: Emil Isac és P. A. levelezése. NyIrK 1968/2. — Tabéry Géza: Két kor küszöbén. P. A. levelei T. G.-hoz. 1970. 383–391. — Báder Tibor: P. A. Szatmári Hírlap 1973. szept. 15. — Krilek Sándor: P. A., a nagy szatmári művész. Szamoshát 1990/7.
(M. J.)
Papp Béla (Bácsfalu, 1899. júl. 15. — 1984. ápr. 1. Bácsfalu) — publicista. Középiskoláit a brassói Róm. Kat. Gimnáziumban végezte, ahol — mint közben besorozott és az olasz frontot is megjárt katona — 1918-ban tett hadiérettségit. Orvosi diplomát a Szegedre költözött kolozsvári magyar egyetemen szerzett (1926). Szegedi diákévei alatt aktív tagja volt a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének (SZEFHE); megélhetését ebben az időben magántanításból és a nyári idényben mezőgazdasági munkából biztosította. Ennek révén került 1928-ban szigorló orvosként Kunágotára, ahol orvosi rendelőt is nyitott, 1930-ban azonban hazatért, s a iaşi-i egyetemen ismertette el orvosi diplomáját (1931). Ezt követően Bukarestben nyitott orvosi rendelőt, tevékeny részt vállalva a fővárosban élő magyarság életében. Orvostársával, Bakk Elekkel és Inczédi-Joksmann Ödönnel együtt irányította a Bukarestben tanuló magyar egyetemi hallgatók szervezeti életét, megszervezte az önálló magyar evangélikus egyházközséget, részt vett a Bukaresti Magyarság (1930–32) címmel indított “társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap” munkájában, kezdeményezője volt Zajzoni Rab István hétfalusi csángó költő születése centenáriuma megünneplésének (1931), egy Zajzoni Rab István Ifjúsági Egyesület és a Székely Társaság (1939) létrehozásának. A királyi diktatúra idején a Magyar Népközösség fővárosi tagozatának elnöke. A bécsi döntés után hazatér Brassóba, s bekapcsolódik a Magyar Népközösség ottani munkájába mint a tagozat által létrehozott szociális otthon orvosa. Az 1944. augusztus 23-i román fordulat után a földvári haláltáborba “internálták” (1944–45). Kiszabadulása után szülőfalujában, Bácsfaluban működött orvosként, közben az MNSZ brassói tagozatának keretében népegészségügyi témákról tartott előadásokat. 1949-től a brassói cementgyár és az Elektrotechnikai Középiskola, majd a Gumigyár orvosa. 1963-ban főorvosi vizsgát tett; 1964-ben nyugdíjazták.
Írásaival is a magyarság önösszeszedését szorgalmazta. A Bukaresti Magyarságban 1931–32-ben cikksorozata jelent meg a hétfalusi csángókról s 1932-ben a bukaresti magyarság múltjáról és jelenéről. Az Evangélikus Élet hasábjain egy csángó múzeum érdekében cikkezett (1931–32). Az Antonescu-diktatúra időszakában a Temesvárt megjelenő Déli Hírlap munkatársa (1941). Egészségügyi népszerűsítő cikkeiben a gyermek-egészségvédelemmel is foglalkozott (1936–42).
Önéletrajzát és a Bukaresti magyar emigráció c. visszaemlékező írását lánya, Papp Anna közölte.
Papp Anna: Volt egyszer egy orvos... Brassói Füzetek 1997–2000/9–12.
(B. E.)
Papp Béla (Dés, 1936. aug. 12.) — pedagógiai író. Középiskolát szülővárosában végzett (1954), a Bolyai Tudományegyetemen magyar–pedagógia szakos diplomát szerzett (1959). Pályáját Sarmaságon az általános iskolánál kezdte, 1961-ben a szilágysomlyói általános iskolához került, 1968-tól ugyanitt a líceum magyar szakos tanára lett. 1989-ben Magyarországra távozott; a budapesti Leöwey Klára Gimnáziumban tanít.
Első cikkét a Tanügyi Újság közölte (1963). Pedagógiai és helytörténeti írásaival a nagyváradi Fáklyában jelentkezett, ahol Ady-ereklyék Szilágysomlyón c. beszámolójával járult hozzá a költő erdélyi emlékezetének feltárásához (1969). Daday Loránd és Mártonffy István orvos életművével kapcsolatban több cikke, tanulmánya jelent meg. Az Utunk, A Hét, a Művelődés munkatársa, a Tanügyi Újságban a kutatómunka kisműhelyeiről számol be, az anyanyelvi órák gyermekrajzairól ír (1984). Magyarországi (Pesti Hírlap, Köznevelés, Fejérmegyei Hírlap, Délsziget) és nyugati magyar lapokban (Bécsi Napló, Életünk) a kisebbségi sorssal, a szülőföldtől elszakadt ember életérzésével foglalkozik (1991–92).
Munkái: Contribuţii la monografia liceului “Simion Bărnuţiu” din Şimleu-Silvaniei (társszerző, Nv. 1970); Irodalomtanítás a szaktanteremben (1981, Tanári Műhely-sorozat IV.).
Sugár Erzsébet: Előzetes levél P. B.-nak Szilágysomlyóra. A Hét 1975/1. — Beke György: Szilágysági hepehupa. Riportkönyv. 1975. 127–29. — Znorovszky Attila: Lelkes embert keresek. Művelődés 1977/4. — Újvári Ella: Korszerű segédeszköz. Előre 1981. okt. 14. — Balogh Edgár: Somlyói példa. Utunk 1981/43. — Kozma Béla: Vallomás és tanúság. Tanügyi Újság 1982/1.
(B. E.)
Papp C. Imre (Marosvásárhely, 1944. szept. 4.) — pedagógiai szakíró. Tanulmányait a Babeş–Bolyai Egyetem történelem–filozófia szakán végezte (1967). 1967–90 között az erdőszentgyörgyi középiskola tanára, 1968–75-ben aligazgatója, 1976–87 között igazgatója. 1990 óta a dicsőszentmártoni elméleti líceumban történelem–filozófia tanár.
Módszertani cikkeket közölt a Tanügyi Újságban; megírta Erdőszentgyörgy monográfiáját. Szerkesztésében jelent meg a Forrásszemelvények az ókori Kelet történetéhez (1994) c., V–IX. osztályos tanulóknak szánt tankönyv. A Collegium Transsylvanicum ösztöndíjasa; az EME tagja.
(S. Zs.)
Papp Ferenc (Bihar, 1924. dec. 15.) — prózaíró, műfordító. Középiskoláit Nagyváradon kezdte, a brassói gépipari líceumban folytatta, s végül magánúton fejezte be (1942). Volt rakodómunkás, küldönc, a háború alatt katona, majd hadifogoly. A fogságból szabadulva került Marosvásárhelyre, ahol társadalmi munkás, 1949–53 között a helyi Népújságnál újságíró. 1953-ban az akkor indult Igaz Szó szerkesztőségének lesz belső munkatársa, innen megy — betegsége miatt jóval korhatár előtt — nyugdíjba 1976-ban.
1950-ben jelentkezik első — önállóan is kiadott — elbeszélésével (Tiszta út), majd regényekkel (Az új mozdony, 1951; Acélfogak, 1953; Viharostető, 1953), amelyeknek valós életanyagán azonban a sematizmus uralkodik. Az osztályharcra exponálva még nem ismeri az emberi viszonyulások lehetőségeit. Lombikban nevelt, “a szocialista építésben helytálló” hősei bábuk módjára mozognak, az író valósággal “kidekázza” társadalmi funkciójukhoz illő tulajdonságaikat. Mindezek ellenére nem csak munkástémái, hanem olykor hitelesen megragadott élethelyzetei is magyarázzák, hogy az akkori kritika Nagy István legközelebbi “rokonának” érezte.
A hatvanas években fordulat áll be írói pályáján. Füstben és fényben (1962), majd A gyökerek alatt (1964) c. regényei s utánuk mindaz, amit írt, igazolják Földes László megállapítását, aki szerint az író “a sémától eljut a lélek gyökeréig” (Korunk 1967/9). Ekkori írásaiban — a fűrészüzemi vagy vasipari munkások, aktivisták után — olyan hősök jelennek meg, akikben az író az egyéni és közösségi lét harmóniáját keresi. Ezek a hősök nemegyszer befelé forduló emberek, akik újraélik magukban mindazt, ami velük, körülöttük történt; emberek, akiknek sorsában a természettel való szoros kapcsolat testesül meg. Az író következetesen keresi a társadalmi igazságot, erről sohasem mond le, de a hozzá vezető utat, a korai regények sematizmusból fakadó leegyszerűsítéseivel szemben, mindig küzdelmesnek mutatja. ~ nem vigasztal ezekben a műveiben a beteljesedő boldogságról szóló tanmesékkel, hanem kesernyés történeteket mond olyan emberekről, akik sok mindenre képesek, csak arra nem, hogy a mások boldogtalansága árán legyenek boldogok. Ez jellemző általában következő regényeire (A kerítés felett, 1963; Földre szállt ember, 1966) is. Földes László szerint, aki legbehatóbban elemezte ~ műveit, A gyökerek alatt mind közül a legjobb. “Hogyan változott meg szemlélete — teszi fel a kérdést az író egész addig megtett útjára visszapillantva —, miképpen lényegült formává, hogyan kristályosodott artisztikummá — mindez többé-kevésbé világos. A változás összefüggéseit nem nehéz felismerni. Személyi indítékait annál nehezebb.” Néhány regényének elemzése után a kritikusban felmerül a kérdés: mi mehetett végbe az íróban szemlélete megváltozásáig? Ez ugyan nem tartozik a kritikusra — véli —, de esetében “író és hős között vérrokonságnak kell lennie, különben nem történhetne meg, hogy minden írásában [...] ugyanazt az eszményt fogalmazza újra és újra, kísérteties makacssággal. Hátha legbensőbb személyi problémáját fogalmazza bele hőseibe, amikor valamennyit a helytállás körüli pályára küldi? [...] Talán őt magát állította az élet ki tudja milyen válaszútra, s azon tanulta meg hősei igaz útját, talán maga is kifizette a helytállás árát, a lemondást.”
Gálfalvi Györgytől ehhez az elemzéshez a személyiség rajzát idézhetjük:
“... megéreztem és megszerettem benne a jóra való hajlamot ösztöneiben hordozó, a gyengébbek oldalán mindig beavatkozásra kész, felelősen cselekvő embert, aki hőseivel együtt vallja: minden dolgunk mások révén kapja meg az értelmét, mert a boldogság csak mint közös tulajdon létezik” (Igaz Szó 1977/3).
Sokat fordított románból: Francisc Munteanu, Remus Luca, Lucia Demetrius, Ion Băieşu, Tudor Arghezi, Marin Preda, George Călinescu, Mihail Sebastian, Aurel Mihale, Laurenţiu Fulga, Gala Galaction, I. A. Brătescu-Voineşti, Paul Georgescu, Mircea Horia Simionescu, Aurel Dragoş Munteanu, Ionel Teodoreanu, Geo Bogza több regényét, elbeszélését és publicisztikáját.
Műveiből románra, oroszra, németre és szerbre fordítottak. Románul három elbeszéléskötete (Conştiinţa, 1953; Rugina, 1955; Torpila, 1956) és több regénye (Prima zăpadă, 1962; În fum şi în lumină, 1963; Sub rădăcini, 1966; Omul coborât pe pământ, 1967) jelent meg Mihnea és Kati Fuiorescu, Nicolae Crişan és Constantin Olariu fordításában. A Füstben és fényben németül (1963), a Lehullt az első hó szerb fordításban (1964) Bukarestben, a Gyökerek alatt oroszul Moszkvában (1972) került kiadásra.
1964-ben, 1966-ban és 1979-ben a Romániai Írók Szövetségének díját; 1972-ben és 1984-ben a Marosvásárhelyi Írók Egyesülete díját kapta; 1995-ben a 70 éves írót a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Tiszti Keresztjével tüntették ki.
Álnevei: Bálint István, Sün Sanyi.
Művei: Tiszta út (elbeszélés, 1950); Az új mozdony (ifjúsági regény, 1951); Acélfogak (regény, 1953); Viharostető (regény, 1953, átdolgozva 1961; Lelkiismeret (elbeszélések, Mv. 1955); Remény (regény, Mv. 1956); Rozsda (elbeszélés, Mv. 1957); Csalódás (novellák, Mv. 1958); Lehullt az első hó (kisregény, 1961); Füstben és fényben (kisregény, 1962); A kerítés fölött (kisregény, 1963); A gyökerek alatt (kisregény, 1964); Négy kisregény (1965); Földre szállt ember (kisregény, 1966); Én is voltam gyermek (regény, 1968); Még öt perc (novellák, 1969); A részeg vadőr (elbeszélések, 1972); Földre szállt ember (három kisregény, Bp. 1976); Kisregények (1984); Amikor a kutya megkerül (elbeszélések, Mv. 1994).
Marosi Péter: Példamutató kezdet. Utunk 1950/13; uő: Kaland vagy helytállás? Utunk 1961/23; uő: Tágabb, szélesebb horizontok felé. Utunk 1961/28. — Panek Zoltán: A mű beszél... Utunk 1957/7. — Gálfalvi Zsolt: Jegyzetek P. F. írói fejlődéséről. Írók, könyvek, viták. Mv. 1958. 67–81; uő: Füstben és fényben. A Hét 1985/3. — Hajdu Győző: Búzaháza haragszik... Igaz Szó 1958/2. — Szőcs István: Remény, csalódás, remény. Utunk 1959/10; uő: Kritikai egyenleg. Utunk 1961/25; uő: Földre szállt ember. Utunk 1966/40. — Kovács János: Az egyszerűség varázsa. Előre 1962. máj. 31.; uő: Az emberség négy próbája. Igaz Szó 1966/6; uő: A kisregény teherbírása. Igaz Szó 1967/1; uő: A humánum próbái. K. J.: Kétség és bizonyosság. 1981. 83–95. — Izsák József: P. F. Igaz Szó 1963/9; uő: Sors-metaforák prózában. Igaz Szó 1977/3; uő: Portrévázlat P. F.-ről. Igaz Szó 1984/12. — Hajdu Zoltán: P. F. Igaz Szó 1964/4. — K. Jakab Antal: A harmónia igénye. Igaz Szó 1965/4. — Gálfalvi György: Külsőségektől — a gondolati prózáig. Korunk 1966/4; uő: Szubjektív jegyzet — P. F. ürügyén. Igaz Szó 1977/3. — Éltető József: P. F.: Négy kisregény. Utunk 1966/3; uő: Magánytól — magányig. Igaz Szó 1974/1. — Földes László: A sémától a lélek gyökeréig. Korunk 1967/9; uő: Viharos tetőkről hallgatag gyökerek alá. Mindkettő A lehetetlen ostroma c. kötetében, 1968. 219–237. — Veress Dániel: Új látószög, új minőség. Utunk 1969/10. — Baróti Pál: A helytállás minősége. Utunk 1969/47. — Sőni Pál: P. F. Közölve A romániai magyar irodalom története. 1969. 262–265. — Robotos Imre: Eszmények vonzásában. Előre 1972. máj. 6. — Kormos Gyula: Figyelem és szabadság. Utunk 1973/16. — Nagy Pál: Tiszta emberek. A Hét 1973/12; uő: Művekben rejtőző. Utunk 1984/50. — Székely János: A rokonszenv pillérei. Igaz Szó, 1977/3. — Zsigmond Irma: P. F. műveinek bibliográfiája. Művelődés 1984/12.
(S. Zs.)
Papp Gábor (Kolozsvár, 1872. szept. 19. — 1931. febr. 9. Szeged) — festőművész. Kereskedelmi iskolát végzett Kolozsváron, majd Nagyszebenben érettségizett (1892). Művészeti tanulmányait a budapesti Mintarajziskolában Székely Bertalan növendékeként kezdte (1892–93), ahonnan Münchenbe ment a nagy múltú bajor akadémiára (1893–95), itt lett Hollósy Simon magániskolájának növendéke. Mint Hollósy-tanítvány a kolónia-alapítás évében, 1896-ban érkezett Nagybányára, ahol két nyáron át dolgozott. Szülővárosába hazatérve 1900-ban az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság tagja lett, és magánfestőiskolát nyitott. Ugyanabban az évben festette meg Exhumálás c. hatalmas vásznát, mely a plein air naturalizmus kiemelkedő alkotása. Hosszabb tanulmányutakat tett Rómában és Párizsban.
Arcképeket és tájakat festett. Az erdélyi arisztokrácia kedvelt portréfestőjeként tartották számon. Az EMKE megbízásából 1906-ban elkészítette Bartha Miklós nagyméretű portréját, amelyet a kolozsvári városházán helyeztek el. Számos arcképe a Teleki, Barcsay, Kornis, Bánffy és Mikes családok tagjait ábrázolja.
1908-ban Szegedre telepedett, ottani munkásságáról Juhász Gyula több alkalommal írt a Délmagyarországban, a Szeged és Vidékében, a Színházi Újságban.
Huzella Ödön: Kiket festett P. G. Kolozsváron? Ellenzék 1929/17. — Juhász Gyula Összes művei. Szerk. Péter László. 5. köt. Prózai írások. Bp. 1968. 612, 656. stb. (említve, ill. közölve a P. G. Szeged és Vidéke, 1914. júl. 15.; Új vizit P. G.-nál. uo. 1915. aug. 10.; Szegedi művészek kiállítása a kultúrpalotában. Délmagyarország 1919. máj. 18.; Szegedi műtárlat. uo. 1920. ápr. 7.; Pro artibus. uo. 1928. febr. 7. c. írások). — Murádin Jenő: P. G. 1872–1931. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged 1991/92.
(M. J.)
Papp Géza (Budapest, 1915. ápr. 29.) — zenetörténész. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán az egyházi karnagyképzőt (1934–37), az orgona tanszakot (1937–41) és a középiskolai énektanárképzőt (1938–40) végezte; 1971-ben ugyanott bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A zenetudományok kandidátusa. A negyvenes évek elején Csíkszeredában, a Római Katolikus Főgimnáziumban zenetanár; a II. világháború befejezése óta Budapesten él. Fontosabb — közvetve vagy közvetlenül az erdélyi magyar zenét is érintő — munkái: A magyar katolikus egyházi népének (Bp. 1942); Kájoni János orgonakönyve (Organo Missale, Magyar Zenei Szemle 1942); Le psautier de Genève dans la Hongrie du XVII-e siècle (Studia Musicologica 1.); A kóruséneklés hazai múltjából (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok II. Bp. 1969); A verbunkoskiadványok kronológiájához (Magyar Zene 1970); A verbunkos kéziratos emlékei (uo. 1982). Összegyűjtötte és tematikus katalógussal ellátva sajtó alá rendezte a verbunkos anyagot (Die Quellen der 'Verbunkos-Musik' — Ein bibliographischer Versuch, Studia Musicologica 1979, 1984, 1987, 1990). Szerkesztette és sajtó alá rendezte a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában megjelenő Régi Magyar Dallamok Tára II. kötetét, A XVII. század énekelt dallamai című impozáns kötetet (Bp. 1970). A magyar és lengyel zene kapcsolataiból Thordai János dallammintájáról értekezett (Irodalomtörténeti Közlemények 1969). Egy újabb, a romániai magyar zenetörténeti kutatások körébe tartozó tanulmánya a Kriterion Zenetudományi írások c. kötetében (1983) jelent meg (Philipp Caudella magyar táncai).
(B. A.)
Papp Imre (Bilak, 1907. jún. 16. — 1987. márc. 13. Kolozsvár) — nyelvész, tankönyvíró. A székelyudvarhelyi Róm. Kat. Gimnáziumban érettségizett (1925), Kolozsvárt jogi (1925–27), a bukaresti egyetemen latin és román nyelv és irodalom szakos tanulmányokat folytatott (1929–33), majd Iaşi-ban tanári képesítő vizsgát tett (1937). A brassói Róm. Kat. Főgimnázium (1934–40), majd a kolozsvári gyakorló gimnázium (1940–45) tanára, a Ferenc József Tudományegyetem közgazdasági karán román kereskedelmi levelezést ad elő. Tanügyi főfelügyelő Bukarestben a Nemzetnevelésügyi Minisztérium magyar államtitkárságán (1945–48) és a *Tanügyi Közlöny (1948–49) szerkesztője, miniszteri tanácsos. A tanügyi reform életbeléptetése után a kolozsvári Gépipari Középiskola tanulmányi igazgatója (1948–56), a Bolyai Tudományegyetem román irodalmi tanszékén az új román irodalom előadója (1957–59), a kolozsvári magyar és román egyetem egyesítése után a Brassai Sámuel Középiskola tanára nyugalomba vonulásáig.
Mint nyelvész és nyelvpedagógus a magyar diákok helyes román nyelvismeretének kifejlesztésére szakosította magát. 1943-ban elkészítette Román nyelvkönyvét az észak-erdélyi magyar középiskolák felső osztályai számára; ezen a területen ez volt az első tankönyv, mely tekintetbe vette a két nyelv eltérő grammatikai rendszeréből adódó sajátos nyelvpedagógiai feladatokat. A romániai magyar iskolák számára 1951 és 1960 között a Tankönyvkiadó megbízásából 17 magyar iskoláknak szánt román tankönyvet szerkesztett, és számos irodalmi jegyzet, nyelvi kurzus ellenőrzését végezte el. Egyidejűleg a magyarországi román iskolák számára is fordított magyarból tankönyveket. 1971-ben memorandumban fejtette ki a magyar anyanyelvhez kapcsolódó román nyelvtanítás általa kidolgozott eredeti módszerét.
A Limba Română tanulmányát közölte a román nyelvbeli műveltető értelmű szavakról és szerkezetekről (1975) s a főnevek nemének végződésük alapján való felismeréséről a román nyelvben (1978); utóbbi magyarul is megjelent a Tanügyi Újságban (1982). Cikkei találhatók a Romániai Magyar Szó, Előre, Igazság és Gazeta Învăţământului hasábjain.
Magyarra fordította I. A. Brătescu-Voineşti Moartea lui Castor c. karcolatát (A Hírnök 1938/5), s új adatokat közölt a Ludas Matyi fordítója, Ion Barac brassói író tevékenységéről (Irodalomtörténeti Közlemények 1959/3–4).
Jegyzete: Istoria literaturii române (érettségi vizsgaanyag magyar tannyelvű középiskolák számára, Papp Eneával, Kv. 1957).
Inczefi Tibor: Soha nem láttam olyan tanulót, aki nem akart volna megtanulni románul. Beszélgetés P. I.-vel. A Hét Évkönyve 1979.
(B. E.)
Papp János (1877–1938, Nagyvárad) — jogi közíró. Nagyváradon ügyvédi irodát nyitott és a helyi lapok irodalmi rovatainak munkatársa, a Haladás c. folyóirat (1903) szerkesztője. Ady Endre baráti köréhez tartozott, a költő ösztönzésére fordította le Iosif Vulcan István vajda c. darabját, amelynek bemutatójáról maga Ady ad hírt a Nagyváradi Naplóban (1903). Mint a Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára kísérletet tett egy rendszeresen Nagyváradon tartandó nemzetközi mintavásár megszervezésére, s ennek érdekében Legi, decrete — Törvények, rendeletek címmel jogi és közgazdasági időszaki kiadványt jelentetett meg a város közönségének tájékoztatására (1921–28).
Szerelem c. kötetében (Gyula, 1898) fiatalkori verseit gyűjtötte egybe és adta ki. A korabeli sajtóban műfordításai is jelentek meg a román irodalomból, ezek közül legszámottevőbb G. Coşbuc El Zorab c. versének magyar tolmácsolása (Tavasz 1919/16).
Jogi szakmunkái: Javaslat a nemzetiségi törvény módosítása iránt (Nv. 1911); Cartea funduară (Paul Balaşiuval, Kv. 1922); A kivitel és behozatal szabályai (Nv. 1923); Codul de procedură civilă din Transilvania (Kv. 1925).
Magyar Szó — Tavasz (1919–1920) Antológia. Szerkesztette és bevezető tanulmánnyal ellátta Kovács János. 1971. 14–15, 403.
(T. E.)
Papp József (Kolozsvár, 1916. nov. 30.) — *Papp József András
Papp József (Marosvásárhely, 1935. aug. 14. — 1994. nov. 15. Marosvásárhely) — gyógyszerészeti szakíró. Középiskolát szülővárosában, a Bolyai Líceumban végzett (1952), egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakán kezdte, majd a marosvásárhelyi OGYI gyógyszerészeti karán folytatta, ahol oklevelet szerzett (1957). Egy-egy évig dévai és vajdahunyadi patikákban, ill. a gernyeszegi Tüdő Preventórium gyógyszertárában dolgozott, 1959-től az OGYI Gyógyszerészeti Karának galenika tanszékén gyakornok, majd a gyógyszerészeti tudományok doktora (1971), főgyógyszerész (1980), 1990-től egyetemi előadó tanár. A Román Gyógyszerész Társaság és a nemzetközi molekuláris-biológiai társaság tagja.
Több mint 60 szakdolgozata román, magyar, angol és francia nyelven jelent meg bel- és külföldi szakfolyóiratokban különböző gyógyszerkészítmények előállításáról, a hatóanyagok közti kölcsönhatásokról, a makromolekulák viselkedéséről, a vitaminok biodiszponibilitásáról, valamint a műszeres meghatározásokról. Több dolgozata nemzetközi kongresszusokon is bemutatásra került, így Madridban (1969), Bázelben és Prágában (1970) és kétszer is Párizsban (1969, 1986). Kutatási eredményeit 4 újításban és 5 találmányban értékesítette.
Több magyar, illetve román nyelvű kőnyomatos egyetemi jegyzet és egyetemi tankönyv társszerzője (Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică. I. kötet. Mv. 1979 (Szerzőtársak: Geréd-Csegedi Jolán, Maria Rogoşca); IV. kötet. Mv. 1981 (Szerzőtársak: Adriana Popovici, Csegedi Jolán, Maria Rogoşca, Veronica Pop); Gyógyszertechnológia. I. kötet. Mv. 1984 (Szerzőtársak: Adriana Popovici, Ádám Lajos); Reologia formelor farmaceutice. 1985 (Szerzőtársak: Adriana Popovici, Tőkés Béla, Gabriela Suciu). Egy fejezettel szerepel Csőgör István Funcţia de transport serumal al albuminei (1972) c. könyvében.
(P. H. M.)
Papp József (Kisgörgény, 1916. ápr. 26.) — *P. Papp Asztrik
Papp Jánossy Béla — *P. Jánossy Béla
Papp József András (Kolozsvár, 1916. nov. 30.) — gazdasági szakíró. Középiskoláit a kolozsvári Felsőkereskedelmi Iskola magyar tagozatán végezte (1935), 1940 után a Ferenc József Tudományegyetem Közgazdasági Karának hallgatója. Tanulmányait kényszerű megszakítás után 1957–64 között fejezi be a Babeş–Bolyai Egyetemen 1964-ben szerzett jogi diplomával.
1935–44 között tisztviselő a kolozsvári Noris villamossági társaságnál, 1945-től nyugalomba vonulásáig (1977) a Metalul Roşu gépgyárban a terv-, majd árosztály vezetője, 1966-tól gazdasági igazgató, illetve aligazgató.
Első cikkét — szakmájába vágó témáról — 1971-ben a kolozsvári Igazságban közölte. Közgazdasági ismeretterjesztő és szakcikkeinek legnagyobb része a Korunk (1978–83) és A Hét (1975–83) hasábjain jelent meg, de közölt a TETT-ben, a Művelődésben, a Munkáséletben és az Új Életben is. A Hét hasábjain sorozatban ismertette a közgazdasági Nobel-díjasokat (H. A. Simon, L. R. Klein, Keynes–Friedmann–Tobin), a Korunkban Nobel-díjas közgazdászok könyveit (P. A. Samuelson, W. Leontief, J. Tinberg); foglalkozott marketing-problémákkal is. Hozzászólt a romániai magyar könyvkiadás problémáihoz (Korunk 1979/5), tanulmányt közölt Bethlen Gábor gazdaságpolitikájáról (Korunk 1980/4).
1975-ig: Papp József.
(D. Gy.)
Papp Károly (Marosvásárhely, 1952. febr. 16.) — földrajzi szakíró. Középiskoláit a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte (1971), a Babeş–Bolyai Egyetem Földrajz–Biológia–Geológia Karán szerzett geológusi oklevelet (1976). 1988-ig a kolozsvári Geológiai Kutató és Feltáró Vállalat (IPEG) geológusa, 1988 óta a marosvásárhelyi Megyei Pedológiai és Agrokémiai Intézet (OJSPA) tudományos munkatársa.
Első szaktanulmányát a Studia Universitatis Babeş–Bolyai Seria Geologia–Geographia közölte (1980) Nagyenyed–Csombord–Margina környékén végzett geológiai kutatásainak eredményeivel; francia nyelvű rétegtani tanulmánya a Szilágy megyei Zsombor környéki felső oligocén barnaszenekről (Dări de Seamă ale Şedinţelor. Vol. 72–73. 1985–1986. 4. Stratigrafie. Bucureşti, 1987) különnyomatban is megjelent.
(D. Gy.)
Papp-Kincses Emese (Marosvásárhely, 1943. máj. 5.) — irodalomtörténész, publicista. Kincses Elemér és Kincses Előd testvére. Szülővárosában, a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett (1960), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett tanári diplomát magyar–német szakon (1965). Tanított Kisbaconban, Gyergyóalfaluban, Csíkszeredában. A két világháború közötti erdélyi magyar történelmi regényről írt értekezésével — amelyből a Romániai Magyar Írók sorozatban megjelent, általa sajtó alá rendezett Fekete vőlegényekhez, Gulácsy Irén regényéhez írott bevezető tanulmánya született (1985) — megszerezte az irodalomtudományok doktora címet (1979). A diktatúra bukása után az RMDSZ Hargita megyei titkára, a Csíki Területi Választmány tagja; 1991–94 között az EMKE alelnöke. 1990 tavaszán a csíkszeredai RMDSZ-Értesítő, 1991–92-ben a Csíki Lapok szerkesztőbizottsági tagja. Közéleti szereplésének ezt az időszakát idézi fel személyes töltetű, vallomásos számvetése (Virrassz velem. Csíkszereda 1999). Jelenleg Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Líceum tanára.
Közíróként a Hargita Népében és a Csíki Lapokban közölt elsősorban, de munkatársa a Valóságnak, a Művelődésnek, a Romániai Magyar Szónak is. Az ő kezdeményezésére hirdette meg a Csíki Lapok híressé vált “Menni vagy maradni”-pályázatát; itt megjelent csángó tárgyú írása (Milyen csúfot űztek belőlünk) a budapesti Magyarok a Magyarokért Alapítvány pályázatán I. díjban részesült.
Átdolgozta Páskándi Géza A költő visszatér c. rock-operáját, amelyet Csíkszeredában 1996. március 15-én Ne késsetek, harangok címmel mutattak be. Orvos férjével közös munkájáról Csengők és szívhangok címmel, Sütő András forgatókönyve alapján TV-filmet készített a bukaresti magyar szerkesztőség.
(S. Zs.)
Papp Lajos (Kiskunhalas, 1886. jan. 9. — 1963. máj. 22. Kolozsvár) — grafikus, festő. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán (1904–1908), majd Stuttgartban (1913) végzett művészeti tanulmányokat. 1918-ig Németországban és Magyarországon élt, azután Kolozsváron rajztanár, 1948-tól a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet, ill. a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola tanára.
Még a stuttgarti akadémián a kőnyomatkészítés technikájában mélyedt el, és alapos jártasságot szerzett a rézkarcban és rokon műfajaiban is, ilyenformán egyike lett a grafikai művészetek erdélyi úttörőinek. Rézkarcai, foltmaratós technikával készült lapjai és litográfiái városképek, tájak, alakos kompozíciók. Portréi többségben olajfestmények. Hatott rá a német expresszionizmus művészete. Hagyatéka a kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteményébe került.
k-ő: P. L. műtermében. Keleti Újság 1922. szept. 22. — k-ő: P. L. gyűjteményes kiállítása. Keleti Újság 1922. okt. 4. — Murádin Jenő: P. L. grafikus művész (1886–1963). A Halasi Múzeum Emlékkönyve. Kiskunhalas 1999.
(M. J.)
Papp Lajos (Élesd, 1899. aug. 15. — 1959. jan. 27. Debrecen) — költő, színműíró, publicista. A nagyváradi Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett (1917); az első világháború alatt zászlósként az olasz fronton harcolt. Hazatérve Nagyváradon sportárukereskedő; mint a Bihari Turista Klub főtitkára szerkeszti a Biharország c. folyóiratot (1929–33), társszerkesztője a Gyermekkönyvtár c. füzetsorozatnak, munkatársa a Református Jövőnek (1935–40). A Szigligeti Társaság titkára. A Nagyvárad c. napilapban a természetbarát mozgalmat szolgálja, a negyvenes években Nagyvárad Idegenforgalmi Irodáját vezeti.
Szépirodalmi tevékenységét a Szigligeti Társaság 1927-ben és 1928-ban pályadíjjal jutalmazta. Cortez c. történelmi drámáját bemutatta a nagyváradi és a kolozsvári színház is. Ismertebb egyfelvonásosai: A herceg; Utolsó felvonás. Színre alkalmazta Arany János Bolond Istókját. Elbeszéléseit közölte a nagyváradi ifjú írók Tíz tűz (1932) c. antológiája.
Önálló munkái: Álomlovag (Félig álom, félig igaz történet versben elbeszélve, Nv. 1925); Védőbeszéd (verses regény, Nv. 1928); Stâna de Vale — Biharfüred (Nv. 1936); A Bihari-hegység meghódítása (Nv. 1940).
Mael Ferenc: Álomlovag. P. L. verseskönyve. Pásztortűz 1926/12. — -f -y: P. L.: Védőbeszéd. Keleti Újság 1928. dec. 19. — Walter Gyula: P. L.: Védőbeszéd — verses elbeszélés. Pásztortűz 1928. 576. — Fehér Dezső: P. L.: Cortez. Nagyváradi Napló 1930/66.
(T. E.)
Papp Márta — *Páll Árpád (Torda, 1927. febr. 10.) egyik írói álneve
Papp Sándor Zsigmond (Rădăuţi, 1972. máj. 22.) — író, újságíró. Középiskoláit Szatmárnémetiben a Kölcsey Ferenc Líceumban végezte (1991), majd a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégiumban szerzett diplomát (1995). A kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen filozófia szakot végzett.
1995–96-ban az Erdélyi Napló kulturális rovatvezetője volt; 1996-ban megnyerte a Látó c. folyóirat novellapályázatát, ugyanebben az évben a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete nívódíját, 1997-ben a Kolozsvári Írók Társaságának debütálódíját. 1999-től a Krónika c. napilap belső munkatársa, rovatvezető.
Első írása az Ifjúmunkás (Fiatal Fórum) irodalmi rovatában jelent meg (1991); közöl a Látóban, a Korunkban és a magyarországi Hitelben, a Helikon *Serény Múmia c. mellékletében. Írásai jelentek meg az Árnyékhatár (1991), az Éneklő Borz (Kolozsvár 1996) és az Erdélyi Dekameron (Székelyudvarhely 1996) c. antológiákban. Részt vett a diákújságírók jósikafalvi szaktáborainak több alkalmi lapja (Deviáns, Jegyzetfüzet, Móc-Árt) létrehozásában.
Önálló kötetei: '72-es blues. Hangulatok (novellák, Mv. 1995. = Forrás); Ahonnan a város (novellák, Mv. 1998).
Fekete Vince: Ki vagy te, P. S. Zs.? (interjú). Helikon 1995/7. — Csobán Endre Attila: Nincs érzékem a számokhoz. Helikon/Serény Múmia 1996/12. — P. S. Zs.: Arról, hogy miért nem olvasok fel. Helikon 1996/13. — Balázs Imre József: Legenda a köveken túli térről. Korunk 1999/3.
(D. Gy.)
Papp Tibor (Kolozsvár, 1944. aug. 17.) — költő, zenekritikus. Középiskoláit a kolozsvári Zenelíceumban végezte (1962) zongora szakon, majd a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban szerzett főiskolai diplomát (1967), 1968-tól a kolozsvári Zenelíceum zongora főszakos tanára, lektorként óraadó a Gheorghe Dima Zeneakadémián. 1970-től előadóművészként az avantgárd zene egyik úttörője: Hentz József, Jodál Gábor, Kurtág György, Terényi Ede, Vermesy Péter műveinek előadója.
Versekkel 1968-ban jelentkezett az Utunkban és a Korunkban; a *Gaál Gábor Kör rendszeres látogatója, verseit, zenekritikáit, zeneesztétikai tanulmányait az Echinox, a Művelődés is közölte. 1975–87 között az Igazság c. napilapban “Zenei visszapillantó” rovatcímmel, 1989-től a Szabadságban rendszeresen közölt kritikákat Kolozsvár zenei eseményeiről. Verseit csak nagy késéssel foglalta kötetbe (Neked határtalanul mindent lehet. Huszonhét szerelmes vers. Kv. 1999). Ekkor írta róla Kántor Lajos: “P. T. jó húsz — vagy már éppen harminc? — évvel ezelőtt a zongora művészeti és tanári szolgálata mellett a vershez látszott szegődni. Jelentkezése reményt keltett bennem — és ezt a nyilvánosság előtt sem hallgattam el —, hogy az erdélyi magyar líra egy fiatal tehetséggel erősödik. Most kíváncsian várom, a hosszú hallgatás után mit tud mondani versben, a versről.”
Kóródy Elek: A kísérletező. Szabadság 1999. jún. 9. — Orbán Gyöngyi: Újrafestett ég ragyog a szerelmesek fölött. Krónika 2000. jan. 24.
(D. Gy.)
Papp Viktor (Szilágysomlyó, 1881. ápr. 13. — 1954. máj. 10. Budapest) — zeneíró, zenekritikus, szerkesztő. Középiskolai és jogi tanulmányai végzése közben képezte magát hegedűssé. Zenekritikusa volt több irodalmi fórumnak (Új Nemzedék, Napkelet, Budapesti Hírlap). Szerkesztette a Muzsika c. folyóiratot, a Zenei Pantheon c. sorozatot, a Magyar Zenei Almanachot, melyben Kolozsvár zenei életéhez is szolgáltatott adatokat (1944). Zenei tanácsadója volt a Magyar Rádiónak, tagja a Kisfaludy Társaságnak, ill. a Greguss Bizottságnak; ez utóbbi minőségében javasolta Greguss-díjra Bartók Béla I. zenekari szvitjét.
Ady baráti köréhez tartozott, egyik szerzeménye ihlette a költő Papp Viktor valceréhez c. költeményét. A zene népszerűsítésében játszott szerepet könyveivel: Arcképek a zenevilágból. Bp. 1918; Bach, Bp. 1921; Haydn. Bp. 1922; Arcképek az Operaházból. Bp. 1923; Arcképek a külföldi zenevilágból. Bp. 1924; Arcképek a magyar zenevilágból. Bp. 1925; Bevezetés a zeneművészetbe. Bp. 1925 (II. kiadása a Minerva Nyomda közreműködésével, a berlini Voggenreiter Verlag kiadói jelzetével Kolozsváron jelent meg); Beethoven és a magyarok. Bp. 1927; Dohnányi Ernő életrajza. Bp. 1927; Zenekönyv. Arcképek, életrajzok. Bp. 1940; Zenekönyv. A nóta. Bp. 1944.
-fz- [Finta Zoltán]: A nap könyve. P. V.: Zenekari esték. Keleti Újság 1941. márc. 6.
(B. A.)
Para István (Gyergyószentmiklós, 1962. szept. 26.) — karikaturista. Középiskoláit a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Líceumban végezte (1981), majd a csíkszeredai Művészeti Népiskola grafika szakán tanult (1997). Lakatos egy csíkszeredai gyárban (1983–84), számítógépkezelő a Területi Számítóközpontban (1984–91), a Pro-Print Kiadó és Nyomda számítógépes grafikusa (1991–92), 1994-től a dévai Enigma Multipress Kft.-nél dolgozik ugyanebben a munkakörben s a Corvin Rejtvénymagazin karikaturistája.
Karikatúrákkal 1990-ben a csíkszeredai Tromf c. szatirikus hetilapban jelentkezett, annak 1992-ig, a Corvin Rejtvénymagazinnak 1995-től főmunkatársa. Karikatúrái jelennek meg ezenkívül a Fakutya, Cápa, Góbé c. szatirikus lapokban, a Hargita Népe, Háromszék, Hunyadvármegye, Bihari Napló, Erdélyi Napló, az Ifi Fórum, IF, Zabhegyező c. lapokban.
Grafikáit, kisplasztikáit több hazai (Csíkszereda, Gyergyószentmiklós) és külföldi (Würtzburg 1993) kiállításon mutatta be.
Kötetei: A kerti törpe dala. Szatmári László előszavával, Fekete Vince, György Attila, Kelemen Hunor, Lakatos Mihály, Molnár Vilmos, Papp Sándor Zsigmond, Sántha Attila, Vida Gábor írásaival (Csíkszereda 1996); Vicces évszázad (karikatúrák, Csíkszereda 1998).
(D. Gy.)
Parádi Ferenc, id. (Kolozsvár, 1873. okt. 15. — 1968. márc. 24. Dés) — orvosi szakíró. ~ Kálmán és ifj. ~ Ferenc apja. Szülővárosában, a Református Kollégiumban végezte középiskolai tanulmányait (1891), majd a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát (1896). Pályáját tanársegédként kezdte a sebészeti, majd a bőrgyógyászati klinikán (1896–1900), innen kerül Désre, ahol a közkórház orvosa, 1902–30 között igazgató főorvosa. 1930-tól magánorvos, majd 1940–47 között újból kórházigazgató. Nevéhez fűződik Désen az első vöröskeresztes ápolónői tanfolyam indítása, kórházalapítás és -építés, ingyenrendelő létesítése (1932–40). Az I. világháború alatt mint ezredorvos teljesít katonai szolgálatot.
Első írása az Egyetemi Almanachban jelent meg (1895/96) A hőérzések átalakulása fájdalomérzetekké címmel. Jeles orvosokról írt cikkeiben és emlékbeszédeiben Pápai Páriz Ferenc, Gyarmathi Sámuel, Köleséri Sámuel, Kibédi Mátyus István, Pataki Sámuel, Purjesz Zsigmond, Simon Lajos, Szőcs Sámuel emlékét idézte fel. Foglalkozott Mátyás király, Bocskai István, Csokonai Vitéz Mihály betegségeivel és halálának okaival. Írásai az EME orvosi szakkiadványaiban és 1933, 1942. évi vándorgyűléseinek Emlékkönyveiben, a Gyógyászat, Erdélyi Orvosi Lap, Orvosi Szemle, Természettudományi Közlöny, Huszadik Század, Keleti Újság, Kiáltó Szó, Református Család, Református Szemle, Dés és Vidéke, Dési Hírlap, Vármegyei Közélet hasábjain jelentek meg.
1904–13 között rendszeresen adott ki jelentéseket a dési “Rudolf” Közkórház évi működéséről; elkészítette és kiadta a kórház Alapszabályzatát (Dés 1913), ápolónők részére megírta a Bevezetés a betegápolásba c. kézikönyvét (Dés 1913).
Újabb önálló munkái: A balesetek megelőzése és az élet megmentése (Brassó 1936 = Hasznos Könyvtár); A férfiszövetség újraszervezéséről (Dés 1941); Szolnok-Doboka vármegye közegészségügyének története (Kv. 1944).
Hagyatékában kéziratban maradt megemlékezése dr. Imre József szemészprofesszorról (1925), dr. Wettenstein (Bárd) Oszkárról (1942), dr. Deési Daday Jenőről (1950). Megírta Kassai Vidor és Jászai Mari jellemrajzát.
(P. H. M.)
Parádi Ferenc ifj. (Dés, 1906. dec. 25. — 1993. jan. 12. Kolozsvár) — publicista, gazdaságügyi szakíró, szerkesztő. Id. ~ Ferenc fia, ~ Kálmán testvére. Középiskoláit szülővárosában, Nagyszalontán és Sepsiszentgyörgyön végezte; Désen érettségizett (1924). A kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen jogot végzett (1934); államtudományi doktorátust szerzett (1936). 1924–36 között különböző kolozsvári gyógyszertárakban gyakornok, majd szakvizsgázott gyógyszerész. 1930–34 között az Ellenzék terjesztő-munkatársa, a Minerva Nyomda Rt. bel- és külföldi terjesztője. 1939–41-ben az Erdélyi Kárpát Egyesület lapjának, az Erdélynek felelős szerkesztője; 1941-ben a Magyar Népet is jegyzi felelős szerkesztőként. 1941–48 között a kolozsvári bíróságon jegyző, később ítélőbíró. 1948-tól újból gyógyszerész; 1978-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig dolgozik a kolozsvári Gyógyszerészeti Központban.
Első tudósítása a vicei tűzvészről az Ellenzékben jelent meg (1931. aug. 8.). Rendszeresen közölt az Ellenzékben, a Keleti Újságban, az Erdélyben; cikkei jelentek meg az Erdélyi Fiatalokban (1935–39), az Erdélyi Figyelőben (1937), az Ifjú Erdélyben (1938), a Hitelben (1939); főmunkatársa volt a dési Egyházi Közéletnek (1933); kapcsolatban állt az Arbezo és az El Scol c. breton folyóiratokkal is (1929–39), amelyekben cikkei jelentek meg. Népkönyvtáraink helyzete c. elemző tanulmányát (Hitel 1939/2; klny. Kv. 1939) nem csak a magyar, de a román sajtó is figyelemre méltatta (Keleti Újság 1939/292; Tribuna 1940/41). Szerkesztette az Új Cimbora bélyegrovatát (1938–40); összeállította a Minerva Gazdasági Könyvjegyzékét (Kv. 1938) és Irodalmi Könyvjegyzékét (Kv. 1939), az Erdélyi Magyar Naptár 1939. és 1940. évi kötetei számára az országban tartott állatnagyvásárok, kirakó- és hetivásárok jegyzékét; Kelemen Lajos, Szopos Sándor, Szabó T. Attila támogatásával és közreműködésével népművészeti kiállítások sorát szervezte Désen és környékén (1933).
(D. Gy.)
Parádi Kálmán (Dés, 1905. dec. 8. — 1997. dec.) — orvosi szakíró. Id. ~ Ferenc fia, ifj. ~ Ferenc testvére. Szülővárosában érettségizett (1923), a kolozsvári egyetem Orvosi Karán szerzett diplomát (1929). A Református Kórház, később a Tüdőgyógyintézet orvosa, ill. igazgató főorvosa. Kétéves szakképesítésben részesült Németországban. A kolozsvári tüdőszanatórium megszűnése után Désen tüdőszakorvos, majd kórházi főorvos nyugdíjazásáig (1969).
Cikkei a tüdővész terjedéséről és megelőzéséről, a mézről mint gyógyszerről, a gombamérgezésekről, a vese-, máj-, nyirokmirigy- és vérképzési betegségekről, a helyes étrendről és néptáplálkozásról az EME Értesítő, Erdélyi Fiatalok, Református Szemle, Orvosi Szemle, Kiáltó Szó, Hitel, Clujul Medical, Magyar Népegészségügyi Szemle, Református Jövő, Művelődés hasábjain jelentek meg. Gyermekújságokat alapított (Mesebeli Meskete; Mesevilág), karikatúráival országos I. díjat nyert (1957).
1933 márciusától főmunkatársa volt az Erdélyi Fiatalok c. folyóiratnak. A néptáplálkozás c. tanulmányával (Hitel 1936/2) további felmérésekre sarkallta a szociográfusokat, és felhívta a falukutatók figyelmét a néptáplálkozás visszásságaira, az ebből fakadó káros következményekre. Tanulmányában a köztáplálkozást mint a népességmobilitás egyik okát vizsgálta. Hat egymástól távoli helység adataiból kiindulva mérte fel a lakosság táplálkozását. Módszertani újítása a kutatásban, hogy a családok étkezésére vonatkozó adatokat az iskolás gyermekektől szerezte be; ezt a módszert később mások is alkalmazták. Analízise szokatlan ellentmondást igazolt: azok, akik az élelmet legnagyobbrészt előállítják, többet éheznek, mint akiknek megtermelik.
Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. 1979. 209–10. — Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930–1940). Szerk. Cseke Péter. 1986. 368. stb.
(P. H. M.)
Parajdi Incze Lajos, családi nevén Incze (Parajd, 1915. jan. 5.) — író, néprajzkutató, publicista. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen végezte (1934), jogvégzettséget és államtudományi doktori címet a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1941), olasz jogi diplomát Rómában (1949) szerzett. A Vásárhelyi Találkozó résztvevője; az Ellenzék c. hetilap szerkesztője Marosvásárhelyen (1937–40), A Jóbarát, Székelyföld, Brassói Lapok, Ellenzék, Esti Lap, Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Hitel, Korunk munkatársa. 1945-ben nyugatra került; előbb latin–német–angol nyelvtanár az innsbrucki magyar főiskolán (1945), Rómában és Nápolyban tolmács (1946–49), majd átköltözött az Egyesült Államokba, ahol az Amerikai Magyar Társaság és az Árpád Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. A társadalomtudományok tanára Lewingstonban (Maine állam, USA) 1950–80 között, majd Biddefordban (1986-ig); előbbi lakhelyén a St. Mary's Hospital radiológiai osztályának igazgatója. A Nemzetközi PEN Club amerikai osztályának rendes tagja.
Kutatási területe: társadalomtudomány, európai történelem, néprajz, magyar és angol irodalom. Röntgentechnikai és fényképművészeti szakember. Angolul és franciául írt cikkeit amerikai lapok közlik, 1200 saját fényképével illusztrálva. Egy 1982-ben megjelent angol nyelvű kötetében (Foot Prints on Destiny Lane — Lábnyomok a Sors ösvényén) a II. világháborúban földönfutókká váltak életét írja le, egy 1983-ban ugyancsak angolul kiadott könyvében (Once Upon a Maine Island — Szigeti királyságunk) az Incze család viszontagságos sorsának 35 évét örökíti meg a tulajdonába jutott kis atlanti-óceáni szigeten, majd egy újabb kötetben a család Talizmán nevű vitorláshajójának viszontagságairól számol be. Mindezek háromkötetes önéletrajzának (Autobiography of a World Roamer — Egy bujdosó önéletrajza) részletei.
Magyarul A Hargita lelke c. alatt Parajd és a Sóvidék teljes szellemi néprajzának gyűjteményét jelentette meg az Amerikai Magyar Szépmíves Céh (Astor, Florida 1984). Ennek folytatása A Küküllő énekel (uo. 1988). A magyar fennmaradás gyökerei c. értekezését az amerikai XXVI. Magyar Találkozó Krónikája közölte (1987).
(F. M. — B. E.)
Parászka Miklós (Fogaras, 1953. jan. 26.) — színházi szakíró, rendező. Középiskolai tanulmányait Gyergyószentmiklóson végezte (1972), majd a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán szerzett színészi képesítést (1978). Végzősként a szatmári Északi Színházhoz szerződik, ahol 1978-tól irodalmi műsorokat is rendez (Arany János, József Attila, Méliusz József, kortárs költők verseiből), majd 1986-ban színre viszi Jean Valjean román szerző Áldozati nemzedék c. művét, amely végleg eljegyzi a rendezői pályával. 1987-től a színház magyar tagozatának művészeti vezetője, 1990-től igazgatója, 1999-től emellett egy új színház: a Csíki Játékszín alapító igazgatója is; 1990–95 között a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem tanára.
A 80-as évek derekától teljesedik ki színházi szakírói munkássága is: állandó szerzője a Korunk színházi különszámainak; gyakran van jelen cikkeivel, tanulmányaival A Hétben is.
Színészi indulása arra a korszakra esik, amikor irodalmunkban vezető műnemmé vált az eredeti dráma, s uralkodóvá a kortárs világszínházi törekvésekhez való felzárkózás igénye, a stiláris megújulás jegyében a látványt és gondolatot egységbe foglaló szemlélet. Karakterszerepeket alakított, s ezeket egyfajta ironikus hangvétellel szőtte át. Amikor a 80-as évek második felében a színházak munkáját egyre szűkebb keretek közé szorította a diktatúra, néhány alkotótársával megtalálta a módját annak, hogy “korának lényegét” meghatározó előadásokat állítson színpadra. Ezek közé tartozik a Vihar (Shakespeare színműve), amelynek az ő olvasata szerint főszereplője Caliban, a vadember, ily módon tiltakozva a totalitarizmus kulturális pusztításai ellen. Gyakran szerepel vendégrendezőként a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi, debreceni színházban; legemlékezetesebb előadásai sorába tartozik A nagyratörő (Márton László), A leirat (Vacláv Havel), A vőlegény (Szép Ernő), a Csalóka szivárvány (Tamási Áron), A revizor (Gogol), a Caligula helytartója (Székely János).
1992-ben a sepsiszentgyörgyi Nemzetiségi Színházi Kollokviumon Örkény István Kulcskeresőkjével elnyerte a rendezői díjat; munkásságát 1994-ben az EMKE Kádár Imre-díjával, 1998-ban Páskándi Géza-díjjal jutalmazták.
Cs. Nagy Ibolya: Tamási vonzásában. Beszélgetés P. M.-sal. A Hét 1994/50. — Visky András laudatiója az EMKE-díj odaítélése alkalmából. Művelődés 1994/12. — EMKE-díjasok. 1992–1994. In: EMKE. 1885–1995. Kv. 1995. 39–40.
(K. J.) 
Parecz György — *Magyar Kisebbség
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság — 1993-ban alakult a Partium, a Bánság, a Szilágyság, Szatmár és Máramaros helytörténeti hagyományainak, történelmi emlékeinek felkutatására, ápolására és népszerűsítésére, a közönség honismereti nevelésére. Szervezetileg az EKE Bihar megyei Osztályához tartozik, s a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület védnökségét élvezi. Tagjainak száma az alapításkor 12 volt, ma megközelíti a 100-at. Elnöke Dukrét Géza, titkára Gyarmati Gábor, területi alelnökei az alakuláskor Péter I. Zoltán (Bihar), Kovách Géza (Arad), Bántó Bálint (Szatmár), Major Miklós (Szilágyság), Véső Ágoston (Máramaros) és a később megválasztott Pálkovács István (Temes megye).
1994-től évente megrendezik a Partiumi Honismereti Konferenciát, amelyen egy-egy központi témában hangzanak el előadások (I. az egyházi műemlékekről, II. a partiumi honismereti és néprajzi kutatásokról, III. a partiumi temetőkről és azok műemléki jellegéről, IV. 1848/49 partiumi emlékeiről, V. a vidék várainak, kastélyainak, udvarházainak állapotáról, VI. a Partium Árpád-kori településeiről). Rendszeresen szervez a ~ honismereti találkozókat, csoportos kirándulásokat, ifjúsági és felnőtt-vetélkedőket honismereti témákról.
Kezdeményezője s többnyire kivitelezője is számos magyar vonatkozású emléktábla, emlékjel elhelyezésének, felújításának: Szentjobbon, Somoskő váránál, Réven, Nagyváradon, Érsemjénben, Aradon Kulcsár Andor helytörténész, Márton Gabriella (Ady első nagyváradi szerelme), Bíró József művészettörténész, K. Nagy Sándor helytörténész, Szent László király, Fráter Loránd zeneszerző, Lóczy Lajos földrajztudós emlékére. Fényes Elekre, a magyar statisztika úttörő személyiségére emlékezve nemcsak emléktáblát helyeztek el szülőfalujában, Csokalyon, hanem évente Fényes Elek-díjjal jutalmazzák a helytörténeti munkában kiemelkedőket.
1994 óta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által kiadott *Partiumi Közlöny mellékleteként Partium címmel honismereti lapot jelentet meg a ~, s 1995-ben elindította a Partiumi Füzetek c. sorozatát, amelyben Benedek Zoltán, Bessenyei István, Borbély Gábor, Csernák Béla, Dánielisz Endre, Dukrét Géza, Jancsó Árpád, Major Miklós helytörténeti, művelődéstörténeti, honismereti és műemlékvédelmi témájú kötetei jelentek meg.
Dukrét Géza: Partiumi füzetek. Könyvesház 1999/1. 33–34.
(D. Gy.)
Partiumi Közlöny — Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadásában megjelenő lap, az Egyházkerület hivatalos lapja. Főszerkesztője Barabás Zoltán, a szerkesztőbizottság elnöke Tőkés László.
1991 novemberétől 1993 júliusáig Közlöny címmel jelent meg, ekkor változtatta címét — jellege változatlan megőrzésével — ~-re. Az egyházkerület hivatalos közleményei s a magyar reformátusság életét tükröző cikkek, beszámolók, híranyagok mellett a hitélet építését szolgáló vallásos anyagokat is közöl.
1993-ban megjelentette a Varadinum 1993 c. kötetet, a lap ökumenikus mellékletét; 1994 áprilisa óta Partium címmel kiadja — mint mellékletét — a *Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság honismereti lapját is.
(K. P.)
Páskándi Géza (Szatmárhegy, 1933. máj. 18. — 1995. máj. 19. Budapest) — költő, drámaíró, prózaíró. Még 1949-ben, szatmári diák korában a helyi Dolgozó Nép c. lapban verse és újságcikke jelent meg. 1949-ben Bukarestbe került, 1953-ig az Ifjúmunkás, majd az Előre belső munkatársa. 1953 őszén jött Kolozsvárra az egyetemre; a Bolyai Tudományegyetem III. éves magyar szakos hallgatója — egy évet közben jogot is hallgatott —, amikor 1957 márciusában letartóztatják, s az 1956-os diákszövetségi reformtervhez fűzött kiegészítései miatt, az állam és közrend elleni izgatás vádjával hat év börtönre ítélték; 1963-ban szabadult. Bukarestet jelölték ki kényszerlakhelyéül, ahol egy könyvtárban kapott munkát, később bibliográfusként dolgozott; 1965-től szellemi szabadfoglalkozású író. A hatvanas évek második felében költözött Kolozsvárra. 1971 és 1973 között a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségének lektora. 1974 februárjában áttelepedik Magyarországra. Budapesten a Kortárs c. folyóirat főmunkatársa, a Nemzeti Színház dramaturgja. József Attila- és Kossuth-díjjal tüntették ki. Hosszas betegség után hunyt el. A Magyarok Világszövetsége már 1995 májusában róla elnevezett díjat alapított, a határon túli magyarság megmaradását és európai kötődését szolgáló színmű jutalmazására.
Korai versei a második világháború utáni első nemzedékhez kapcsolják, József Attila külvárosi lírája, nonkonformizmusa és szürrealizmusa, illetve a felismert európai korkövetelmények új irányt szabnak ~ költészetének. Első verskötete, a mindössze néhány példányban fennmaradt (letartóztatása után többségében zúzdába küldött) Piros madár (1957) megelőlegezi a Forrás-nemzedéket. Majakovszkijtól, Adytól, Dsidától és a magyar népdaltól egyaránt tanulva megújító szerepet vállal a romániai magyar lírában. E vállalt szerep a Holdbumeráng (1966) és a Tű foka (1972) verseiben, illetve a gyerekeknek szánt Tündérek szakácskönyvében (1966) teljesedhetett ki először. Nyelvi fantáziája, filozofikus szemlélete és (a gyerekversektől eltekintve) “antideszkriptív” alapállása biztosítja e kötetek esztétikai értékeit. A tilalmak meghaladása helyezi előtérbe szerelmi költészetét is.
A szabadság korlátozása, az ember megalázása, a félelem, a bűntudat adja Üvegek (1968) címmel kiadott elbeszéléseinek fő témáját; a börtönvilágból ihletődött Weisskopf úr, hány óra? c. novellája alapján film készült. Novelláinak alkotásmódja — az ábrázolást gyakran helyettesítő logikai vita — érvényesül abszurd színpadi jeleneteiben, drámáiban (Az eb olykor emeli lábát. 1970). Ezek a nem csupán erdélyi viszonylatban úttörő munkái többnyire csak diákszínpadokon, műkedvelők előadásában kerültek közönség elé. Kivételt képezett A bosszúálló kapus, amelyet a nagyváradi magyar társulat vitt sikerre (1971), Szabó József rendezésében.
Nagyszínpadra került első műve a Pygmalion és Galatea (a kolozsvári bemutatón, 1969-ben, A király köve címmel) költői-filozofikus játék. Megírásuk, illetve első bemutatásuk idején a korban erőteljesen visszhangzóak történelmi tárgyú drámái voltak: a Vendégség (1970) és a Tornyot választok (1972). Az önálló erdélyi fejedelemség históriájából kiválasztott Dávid Ferenc-történet és Apáczai Csere János meghurcoltatása parabolába foglalt tiltakozás volt a kommunista rendszer ész- és gondolkodásellenes, értelmiségellenes gyakorlatával, félelemre és besúgásra épült diktatúrájával szemben. A Tornyot választok Harag György rendezte premierje a kolozsvári magyar színház nagy korszaka kezdetének, legalábbis közvetlen előjátékának tekinthető (1973. ápr. 4.).
Az önreflexió, saját műveinek filozófiai-esztétikai boncolgatása vezette el a tanulmány, az esszé műfajához. Az Utunkban közölt kritikai jegyzetei, irodalomtörténeti tárgyú írásai, a Korunkban megjelent eszmefuttatásai az abszurd kategóriájáról és műfaji szabályairól kötetben még kiadatlanok.
Pályája magyarországi szakaszát rendkívüli termékenység és műfaji változatosság jellemzi: nem csak korábbi versfűzéreit folytatja, hanem groteszk eposszal is jelentkezik (A sárikás anyós. Bp. 1979); egy Pécsi Simon-drámával kiegészített erdélyi történelmi drámaciklusa (Erdélyi triptichon. Bp. 1984) után magyar királydráma-ciklussal (Árpádházi triptichon. Bp. 1984) s mellette újabb “abszurdoid”, de már filozofikumba oldott színpadi művekkel; a prózában a rövid műfaj után kísérletet tesz a regénnyel is (A sírrablók. Bp. 1989), élete utolsó éveiben pedig — már halála után megjelent — önéletrajzi fogantatású könyvében vall életéről és írói pályájáról (Begyűjtött vallomásaim. Bp. 1996).
Életművét meghatározó erdélyi éveit számos irodalmi elismerés, díj kísérte: az Utunk drámadíja (1968), a Kolozsvári Írók Társaságának díja (1970); a hat független kritikus által alapított és adományozott (kolozsvári) *Pezsgő-díj, ez utóbbit ~ élete vége felé is a legnagyobb hivatalos díjakkal egyenértékűnek tekintette. Megkapta a Román Írószövetség díját is. Novelláiból román és német, színpadi játékaiból, amelyek New Yorkban arattak sikert, angol nyelvű válogatás készült. Maga is fordított klasszikus és kortárs román költőkből magyarra.
Álnevei: Bélteki Géza, Óváry Géza.
Egyéb kötetei: Szebb a páva, mint a pulyka (gyermekversek, 1968); Zápfog király nem mosolyog (mesék, 1969); A vegytisztító becsülete (novellák, párbeszédek, 1973); Vendégség — Tornyot választok (Bp. 1973); Beavatkozás (regény, Kv. 1974); P. G. színművei. I. (A rejtekhely, Időszak, a hülyegyerek avagy a vándorköszörűs, A sor) Bp. 1974; II. (Diákbolondító, Új magyar Lúdas Matyi, A koronatanú) Bp. 1975; A szárnyas bocs (mesék, Bp. 1975); Színművek (Távollévők, Egy ember, aki megunta a bőrét, A haladék, Bp. 1975); A papírrepülő eltérítése (versek, Bp. 1976); Tréfás-pipás-kupakos (gyermekversek, Bp. 1979); A sárikás anyós (groteszk eposzok, Bp. 1979); A királylány bajusza (mesejáték, Bp. 1981); A bolhakirály (gyermekversek, Bp. 1982); Erdélyi triptichon (színművek, Bp. 1984. II. kiadása Kv. 1998); A szabadság színeváltozásai (esszék, Bp. 1984); A szörnyszülött (elbeszélések, Bp. 1985); Szalmabábuk lázadása (meseregény, Bp. 1985); Színművei (Bp. 1985); Lélekharang — A vadorzó — Tükörkereszt (drámák, Bp. 1987); A nagy ásatás (színmű, Bp. 1987); Az árnyékfejtő (regényes történet, Bp. 1988); Éljen a színház! (Nyíregyháza, 1988); A nagy dilettantissimo (versek, 1989); A sírrablók (regény, Bp. 1989); Kalauz nélkül (humoros párbeszédek, Bp. 1989); Pornokrácia (színmű, Bp. 1990); A Nagy Légyölő Szuszóka és Miló (Bp. 1991); Árpádházi triptichon I. (három színmű, Bp. 1994); Medvelak (drámák, Bp. 1994); Magyar három király, László, Kálmán, Béla (drámák, Bp. 1994); Esszék, előadások, levelek (Bp. 1995); Az örömrontó angyal (a szerző válogatása életművéből, Bp. 1995 = Örökségünk); Todogar jaur kvárna. Godot-ra újra várnak, avagy Anton és Samuel (filozófiai vígjáték, Bp. 1995); Begyűjtött vallomásaim (Bp. 1996); Túlélés kapuja (válogatott versek, 1949–1994. Kv. 1998).
Írói hagyatéka, kéziratai a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában találhatók.
Bajor Andor: P. G. Utunk 1951/2. — Majtényi Erik: Fogadjuk elvszerűen a bíráló segítséget! Utunk 1951/12. — Marosi Péter: Mire legyen büszke P.? Utunk 1956/12; uő: Benne vagyok a Brehmben. Utunk 1968/30. — Kántor Lajos: A modernség nem ráadás. Utunk 1965/31; uő: Minek nevezzem? Utunk 1968/4; uő: Törhetetlen üvegek. Utunk 1968/35; uő: Mitológiai és kritikai játékok. Korunk 1969/7; uő: Eredetiség, színpadszerűség — önálló dramaturgia. Utunk 1970/48; uő: Hősiség és dehonesztálás... Korunk 1970/10; uő: Vendégségben — Békéscsabán. Utunk 1971/50; uő: A kritériumok lázadása. Igaz Szó 1971/5. — Láng Gusztáv: Párbaj a valósággal. Igaz Szó 1967/10; uő: Arcképek: P. G. Utunk 1970/18; uő: A képzelet ismeretlene: az ember. Utunk 1971/6; uő: A mű foka. Utunk 1972/50; uő: P. G. első három verseskönyve. Korunk 1996/12. — Szőcs István: Tündérek szakácskönyve. Utunk 1967/2; uő: A mese célja és oka. Előre 1970. febr. 20.; uő: Ki groteszk? Utunk 1972/24. — Bálint Tibor: Az értelem kamarazenéje. Utunk 1968/37. — Baróti Pál: Szebb a páva, mint a pulyka. Utunk 1968/47. — Cseke Gábor: A “nagy felsorolás” helyett. Előre 1968. okt. 27. — Kocsis István: Drámaíró-avatás. Utunk 1968/28. — K. Jakab Antal: Aréna (P.: Az ünneprontó angyal). Utunk 1969/5; uő: Egy újjászületett mítosz. Utunk 1969/20; uő: Beszélgetés P. G.-val (a Vendégségről és további terveiről). Utunk 1972/7; uő: Meghaltál, megöregedtünk. Búcsú P. G.-tól. Helikon 1995/14. — Szilágyi Júlia: Az idő és irodalom. Korunk 1969/3. — Farkas Ildikó: Költő a színpadon. Utunk 1969/10. — Bata Imre: P. G.: Üvegek. Kortárs 1969/12. — Ilia Mihály: P. G. elbeszélései. Tiszatáj 1969/9. — Vásárhelyi Géza: Vendégségünk. Utunk 1970/35. — Farkas Árpád: Az árulás drámája. Igaz Szó 1970/7. — Veress Zoltán: P. G.: Zápfog király nem mosolyog. Utunk 1970/14. — Muzsnay Árpád: Mi a véleménye P. G. Dávid Ferencről szóló darabjáról? Ifjúmunkás 1970/35. — Pomogáts Béla: P. G. versei. Tiszatáj 1972/10; uő: Játék és költészet. Korunk 1972/10. — Az értelem görbületei (P. G. utószava a Tornyot választok c. drámához). Korunk 1972/4. — Lászlóffy Aladár: A mű foka. Gondolatok P. G. költészetéről. Igaz Szó 1972/12. — Robotos Imre: Az értelem indulatával — művészeti látomások keresztútjain. Jelzések P. G. paraboláiról. Igaz Szó 1973/4. — Szilágyi Domokos: Hol kezdődik a vers? A Hét 1973/10. — Szávai Géza: A bűvös kör ostroma. A Hét 1974/20; uő: Bűn és regény. A Hét 1974/44; uő: Szinopszis. 1981. 115–117. — Csiki László: Margó. Utunk 1980/32. — Tarján Tamás: Rabszurdoid avagy a teljesség áhítása. Napjaink 1981/4. — Borcsa János: “Itt vagyok én, ki emberek felé megy”. Megtartó formák. 1984. 17–25; uő: Az ideák poézise. Jelenlét (Kv.) 1991/5; uő: Találkozások P. G.-ra emlékezve. A Hét 1995/23–24. — Bogdán László: Erdélyi apokalipszis. A Hét 1990/20, 21. — Mikó Ervin: P. G.-val — a sokműfajúságról. Beszélgetés. Helikon 1992/24. — Mármarosi Iza [Lipcsey Ildikó]: P. G. (Háttérvázlat). Bp. 1994. — Kocsis L. Mihály: A szabadság nem politikai téma (Beszélgetés P. G.-val). Új Magyarország 1995/4. — Dávid Gyula: Fájdalmas búcsú P. G.-tól. Helikon 1995/12. — Páll Lajos: Búcsú P. G.-tól. Látó 1995/7.
ÁVD: Borcsa János: P. G. költészete (1976).
(K. L.)
Paskucz László (Szilágysámson, 1934. máj. 12.) — kémiai szakíró. A Bolyai Tudományegyetem munkásfakultásának hallgatójaként érettségizett, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett vegyészi diplomát (1960), később ugyanott elnyerte a kémiai tudományok doktora címet (1973). Az egyetem elvégzésétől nyugdíjazásáig (1993) a kolozsvári Kémiai Kutatóintézetben dolgozott kutatóként, majd főkutatóként. Kutatási területe a foszfor szerves vegyületeinek előállítása, e vegyületek fizikai kémiai vizsgálata. E témakörben számos ipari eljárást dolgozott ki, közülük egyeseket szabadalom védi. Tanulmányait a Studii şi Cercetări de Chimie, Journal für praktische Chemie, Chemische Berichte, Revue Roumaine de Chimie, Angewandte Chemie, Monatshefte für Chemie közölte. Fontosabb dolgozatai (társszerzőkkel): Dipole moments and configuration of dikalkylphosphinic esters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 40 (1975). 2497; Tetra-alkyl-dithio-hydrodiphosphate, deren Molrefraction and IR-Spectra. Chemische Berichte 96 (1963). 2024; Neue Darstellungsmethoden der asymetrischen Dithiopyrophosphorsäure–000–Tetra- alkylester. Monatshefte für Chemie 99 (1968). 187.
Újabb tanulmányait Paskucz Szathmáry László néven jegyzi.
(Ké. L.)
Pasquino — *Mihály László Barna álneve
passió-játék — *népi játékok
Pásztai Géza — *Deutsek–Pásztai Géza
Pásztai Ottó (Nagyvárad, 1929. júl. 8.) — helytörténész. Középiskoláit szülővárosában a Premontrei Gimnáziumban végezte (1940–48), majd a Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán szerzett vegyészmérnöki oklevelet (1954). Előbb a nagyváradi Transilvania festékgyárban (1954–69), majd a Sinteza Vegyigyárban volt mérnök, nyugdíjazásáig (1988).
Vegyiipari szakcikkeket románul 1957-től közölt, s ugyancsak románul a helyi sportélettel kapcsolatos riportokat; ezek a Revista de Şah, Sportul Popular, Crişana, magyarul a Munkásélet, a Fáklya hasábjain jelentek meg.
Egyik alapítója a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének (1994), amelynek kiadásában sajtó alá rendezte A nagyváradi Premontrei Öregdiákok Emlékkönyve. 1808–1948 (Nv. 1996) c. kötetet (társszerzője Hutyra G. Zoltán). Ugyancsak egykori iskolája múltjával függ össze diákanekdota-gyűjteménye (Röhög a vesém. Derű az iskolapadban. Nv. 1999) is. Az Egyesület Hírlevél c. kiadványának szerkesztője.
Mint a *Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság tagja, a Partium c. lapban megemlékezett az 1848/49-es szabadságharcban részt vett premontrei diákokról, bemutatta a váradi premontrei prépostság monostorát, a nagyváradi premontrei templomban fellelhető pálos örökséget. Sajtó alá rendezte és kiadta két elhunyt munkatársa, Telepy Marcell és Hutyra G. Zoltán A szentmártoni tanya, rendház, kastély, templom és község, valamint a Félix-fürdő története c. munkáját (Nv. 1997).
Előkészületben lévő munkái: Nagyvárad és Bihar megye sakkélete (1954–88), A nagyváradi kosárlabdasport története (1942–44), valamint az oktatásról, az iparról és a sportról szóló fejezetek egy készülő Bihar megye és Nagyvárad monográfiája c. könyvben.
(D. Gy.)
Pásztor Bertalan (Nagyvárad, 1874 — 1944. Auschwitz) — publicista, lapszerkesztő. Középiskoláit szülővárosában végezte, de Kolozsváron érettségizett (1892); egyetemi tanulmányait is a nagyváradi Jogakadémián kezdte, de jogi diplomát a budapesti egyetemen szerzett (1897), közben pedig a Zeneművészeti Főiskola hegedű tanszakán is folytatott tanulmányokat. 1898-tól szülővárosába visszatérve joggyakornok; 1899-től a nagyváradi Szabadság belső munkatársa, egészen 1921-ig, amikor lapja egyesül a Nagyváraddal. Egy későbbi visszaemlékezése szerint (Szabadság, Nv. 1935. márc. 29.) Ady Endre az ő rábeszélésére szerződik át Debrecenből a Szabadság szerkesztőségébe. 1900-tól a helyi közigazgatásban vállal állást; itt városi tanácsosi rangot ér el. 1911–18 között városi tisztviselőként szerkeszti Nagyvárad Város Hivatalos Közlönyét. Valószínűleg a főhatalomváltozás után vált meg a városi közszolgálattól. 1944 tavaszán deportálják; Auschwitzban lesz a holocaust áldozatává.
Zenei és színházi cikkek, tudósítások, bírálatok százait közölte, főleg a Nagyvárad hasábjain, de a Nagyváradi Friss Újságban és a Nagyváradi Naplóban is.
Cikkei közül az Ady-szakirodalom a költő nagyváradi éveivel kapcsolatos írásait tartja számon (Amikor Kóbor Tamás elírta Ady témáját. Újság 1943. febr. 20.; Ady Endre és Dankó Pista mint párbajsegédek. uo. 1944. márc. 14.; Ady Endre igazi váradi útja. uo. 1944. jan. 4.). Tudósítást írt az Ady Múzeum megnyitásáról (Magyar Nemzet 1942. dec. 29.) s nagy terjedelmű cikksorozatot Nagy Endréről (Nagyváradi Napló 1938/113, 115, 117, 118).
Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. II. Bp. 1974. — Horváth Imre: Ha a múzsa táncra kérne... Élmények és reflexiók. 1984. 181.
(T. E.)
Pásztor Ede (Nagyvárad, 1879. márc. 5. — 1936. júl. 15. Nagyvárad) — lapszerkesztő. A budapesti Református Főgimnáziumban érettségizett, újságírói pályáját a Nagyváradi Naplónál kezdte. A húszas–harmincas években a Nagyváradi Friss Újságot szerkesztette, amelynek tulajdonosa is lett. A Nyomdatulajdonosok Országos Szövetségének elnöke. 1932-ben független politikai napilapot alapított Erdélyi Magyarság címmel; ennek kiadását halála után felesége folytatta, egészen a lap 1940 szeptemberében bekövetkezett megszűnéséig.
(T. E.)
Pásztor Jenő (Medgyes, 1895. márc. 9.) — turisztikai irodalom
Pásztor Miklós (Nagyvárad, 1911. febr. 18. — 1943. jan. 13. Ukrajna) — hírlapíró, szerkesztő. Régi újságíró családból származott: édesapja, ~ Árpád is “lapember” volt, nagybátyja, ~ Bertalan neves újságíró. Miután 1928-ban felsőkereskedelmi iskolai érettségit tett szülővárosában, a nagyváradi Friss Újság kötelékébe lépett, s 1936-tól a lap szerkesztője. Írói adottságokról tanúskodó cikkei, riportjai kiemelkednek az átlagos újságírás színvonalából. Rendszeresen szervezett irodalmi esteket. A negyvenes években, amikor származása miatt kiszorul a sajtóból, Horváth Imre költő felajánlására az ő neve alatt közöl cikkeket budapesti lapokban.
Szépirodalmi kísérletei közül színdarabjai a jelentősebbek. Húszéves találkozó c. színművét 1931-ben mutatta be a nagyváradi Városi Színház. Humoros írásainak gyűjteményét füzetsorozatban szándékozott közreadni. Ebből a János bácsi utazásai a bérkocsival Budapesten, Bécsben, a berlini olimpiászon, Franciaországban és a spanyol polgárháború frontjain (Nv. 1936) jelent meg.
Horváth Imre: Ha a múzsa táncra kérne... Élmények és reflexiók. 1984. 181–82.
(T. E.)
Pásztortűz — önmeghatározása szerint “irodalmi, művészeti és képes folyóirat” (az első két évben még “társadalompolitikai” is). Kolozsvárt jelent meg: első száma 1921. január 9-én, az utolsó 1944. február 15-én. Az 1915 szeptemberében S. Nagy László által indított Erdélyi Szemle jogutódjaként annak évfolyamszámozását is átvette, tehát a VII. évfolyammal indult. Az 1923/32. lapszámig hetilap, aztán az 1924/8. számig kéthetenként, 1937 végéig havonta kétszer, 1938-tól havonta egyszer jelent meg. Az előrevetülő háborús nehézségek miatt már 1938–39-ben többször adott ki összevont számokat, ugyanezek az okok vezettek megszűnéséhez is.
Miután a *Minerva Rt. az Erdélyi Szemlét megvásárolva útjára indította, neve összeforrott a Reményik Sándor nevével, aki 1923 aug. 1-ig főszerkesztőként, 1927–30 között a szerkesztőbizottság tagjaként, majd főmunkatársként, 1934-től újra főszerkesztőként, 1938-tól pedig mint laptulajdonos is szerepel impresszumában, halála után pedig nevét a folyóirat “alapító”-ként viseli.
A ~ tulajdonosaként 1922 januárja és 1924 májusa között a *Haladás Betéti Társaság szerepel (akkori főszerkesztője Nyírő József), majd visszakerül a Minerva tulajdonába. Főszerkesztője ekkor György Lajos (az 1927/5. számig), majd egy Áprily Lajosból, Gyallay Domokosból és Reményik Sándorból álló szerkesztőbizottság kerül az élére (felelős szerkesztő ekkor Gyallay Domokos). Az 1930/13. számtól ismét főszerkesztő áll a ~ élén, Császár Károly személyében, aki Reményik mellett 1934-től mint felelős szerkesztő jegyzi a folyóiratot egészen az 1940/12. számig. Az utolsó években (1941–44) Vásárhelyi Z. Emil áll a folyóirat élén.
A ~ szerkesztőségi kötelékébe tartozik még Walter Gyula (1922–24 között felelős szerkesztő, azután igen termékeny és sokoldalú főmunkatárs), Dsida Jenő (a folyóirat szerkesztője 1932–36 között), Kéki Béla (1936–40 között társszerkesztő és 1941–44 között a szerkesztőbizottság tagja), Heszke Béla (helyettes szerkesztő 1943–44-ben). A szerkesztőbizottságnak 1941–44-ben tagja még Járosi Andor, Jász Pál és Tavaszy Sándor.
A ~-nek átmenetileg fiókszerkesztőségei is működnek: Nagyenyeden (Áprily Lajos), Marosvásárhelyen (Berde Mária), Temesváron (Endre Károly), Nagyváradon (Gulácsy Irén), Székelyudvarhelyen (Tompa László).
A ~ nevet az első szám beköszöntő cikke szerint id. Grandpierre Emil adta. Ugyanitt programját így határozzák meg: “Azt akartuk, hogy ez a cím már magában kész program legyen. Szabatos kifejezője célunknak. Célunk [...] a magyar hagyományok megőrzése, továbbfejlesztése a magyar érzésnek, a magyar gondolatnak, a magyar hagyományok alapján, és harc, ha kell, minden olyan érzés, minden olyan gondolat ellen, amely ezektől idegen.” Ezt a kezdeti harcos konzervativizmust, amely az irodalmi gyakorlatban és programszerűen is szembenáll a radikalizmussal, a modernséggel, a későbbi idők fokozatosan oldják: a ~ hasábjain már 1922–23-ban élénk vita zajlik “az erdélyi magyar irodalom hivatásáról” (Pintér Jenő, Szabó Dezső pesti nyilatkozataira válaszul Boros György unitárius püspök és Szabolcska Mihály mellett Makkai Sándor, Tamási Áron szólal meg); maga a főszerkesztő foglal állást többször Ady mellett (Makkai Sándor Magyar fa sorsa c. könyve kapcsán, vagy 1928-ban a budapesti ifjúság Ady-idézését kommentálva); felfedezi a fiatal József Attilát, s együttérző nekrológot közöl halála alkalmából Kováts József tollából); rendszeresen beszámol a helikoni írók marosvécsi találkozóiról, s mind magyar, mind világirodalmi tájékozódásában a 30-as évektől közelebb kerül a kortárs európai fejlődéshez. Sőt amikor a 30-as évek második felében kiújul a vita a transzilvanizmus körül, itt, a ~ hasábjain is jelenik meg mérvadó hozzászólás (Vita Zsigmond: Európaiság és transzilvanizmus. 1937/1).
A ~ eredeti szépirodalmi anyagában természetszerűen a legtöbb a vers. A gyakrabban jelentkező költők: Áprily Lajos (Erdélyből való eltávozása után is), Bárd Oszkár, Bartalis János, Berde Mária, Dsida Jenő, Flórián Tibor, Finta Géza, Jakab Géza, Kövér Erzsébet, Krüzselyi Erzsébet, Maksay Albert, Nagy Emma, Olosz Lajos, Reményik Sándor, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István, Tompa László, Walter Gyula; a magyarországiak közül — a Nyugat nagyjai mellett — gyakran közöl Berda József, a más kisebbségi magyar irodalmakból Fekete Lajos, Mécs László. A harmincas években jelentkezett fiatalok közül találkozunk itt Bíróné Váró Éva, Derzsi Sándor, Hegyi Endre, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Létay Lajos, Serestély Béla, ifj. Szemlér Ferenc, Varró Dezső nevével. A prózaírók közül a gyakoribbak: Balázs Ferenc, Balogh Endre, Berde Mária, Finta Zoltán, Gyallay Domokos, Kacsó Sándor, Kovács Dezső, Molter Károly, Nikodemusz Károly, Nyírő József, Sebesi Samu, Tamási Áron. A harmincas évek végén pedig találkozunk a ~-ben Asztalos István, Bözödi György, Donáth László, Horváth István, Kovács György, Kováts József nevével, írásaival.
A ~ világirodalmi tájékozódása eklektikus: az ókor klasszikusaitól és a japánoktól a kortárs modernekig, sőt a szovjet irodalomig terjed. Fordítói gárdája túlnyomórészt a helyi erőkből telik ki, sokszor ad helyet a folyóirat másod-, sőt harmadrangú hazai fordítóknak, s csak ritkán veszi át a magyar műfordításirodalom már bevett értékeit. Az első (1920-ig terjedő) szakaszban jelesebb és gyakrabban megjelenő költő a világirodalomból csak Baudelaire, Ivan Goll, Li Tai-po és Verlaine; a második szakaszban D'Annunzio, Goethe, Francis Jammes, Rimbaud. Novellát, rövidebb prózai írást Galsworthytól, Selma Lagerlöftől, Leonid Andrejevtől, Majakovszkijtól, Pirandellótól, Reymonttól, Strindbergtől s a második szakaszban Duhameltől és Huxleytől is találunk; időnként egy-egy regényt egészében is közöl a ~ folytatásokban (Ch. de Coster, Franz Werfel, Paul Bourget).
Látható törekvése a szerkesztőknek (és ez egybehangzik a fordítói szándékokkal is), hogy magyar fordításban megszólaltassák a klasszikus és kortárs román és szász irodalmat. Az első szakaszban a román irodalom tekintetében ez is esetleges (a költők sorából csak az Alecsandri-, Eminescu- és Emil Isac-fordításokat, a prózaírók közül Rebreanut említhetjük), az 1930-at követő időszakban válik e jelenlét gyakoribbá és a kortárs román irodalom felé kitekintőbbé: ekkor már Arghezi, Bacovia, Lucian Blaga, Octavian Goga verseivel, Brătescu-Voineşti, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu prózájával is találkozhat az olvasó. Az erdélyi szász költők és prózaírók közül, akikkel Áprily és Reményik révén személyes kapcsolatok is alakulnak ki, Bernhard Capesius, Oscar Walter Cisek, Otto Folberth, Meschendörfer, Erwin Wittstock, Heinrich Zillich nevével kerülhetett közelebbi kapcsolatba az olvasó a ~ hasábjain.
A ~-et az irodalmi közvélemény sokáig mint egyfajta konzervativizmusba bezárkózó folyóiratot minősítette. Ennek már a második szakasz fordításirodalmi választéka is ellentmond, s az, hogy a szerzői között ott találjuk a húszas évek végén Gaál Gábort (Ivan Goll-verseket ad a ~-nek, s az ő fordításában jelenik meg Ch. de Coster Fiatal házasok c. regénye 1929-ben, 25 folytatásban), valamint a később a Korunk munkatársi gárdájához tartozó Brassai Viktort (Goga-fordításokkal).
A szépirodalmi anyag mellett igen gazdag a ~ irodalmi, művészeti, művelődési, sőt tudományos cikkanyaga. A szerkesztőség látható törekvése, hogy a maga polgári középrétegének rendszeres tájékoztatást nyújtson arról, ami ezeken a területeken, főleg az erdélyi magyar szellemi életben történik. Rendszeresen hírt ad az irodalmi élet eseményeiről (nem csak a ~ vidéki irodalmi estjeiről, hanem a Helikon éves írótalálkozóiról, a különböző irodalmi társaságok életéről és munkájáról. Több ízben foglalkozik a könyvkiadással, s rendszeresen közöl folyóiratszemlét, kiemelve hazai és magyarországi lapok fontosabbnak tartott írásait. Kritikusgárdáját többnyire konzervatív ízlés jellemzi (Császár Elemér, Kristóf György, Kiss Ernő, Rass Károly), a harmincas évektől kezdve viszont Jancsó Elemér, Kováts József, Vita Zsigmond, sőt, néhányszor Kuncz Aladár s rövid ideig Gaál Gábor nevével is találkozunk hasábjain.
Gazdag a ~-nek a művészeti életet nyomon követő anyaga: rendszeres színikritikai rovatának gyakoribb szerzői Gaál Gábor (1929-ben), Janovics Jenő, Kristóf György, Pálos István, Tövissi Géza, Valkó László, Walter Gyula; az erdélyi zenei élet eseményeiről Járosy Dezső, Mannsberg Arvéd, Seprődi János, Tövissi Géza és Walter Gyula írja a legtöbb cikket; a művészettörténeti és művészetkritikai anyagban Debreczeni László, Finta Zoltán, Gulyás Károly, Jakab Géza, Kelemen Lajos, Kós Károly, Siklóssy László, Szakolczay Béla, Tóth István, Tövissi Géza, Walter Gyula írásaival találkozunk.
Gyakran közöl a ~ ismeretterjesztő vagy szakcikkeket a különböző társadalomtudományok témaköréből. Már 1922-ben széles körű eszmecsere indul meg egy Erdélyi Magyar Tudományos Akadémia létrehozásáról (a hozzászólók Buday Árpád, Balogh Artúr, Kiss Ernő, Rass Károly, Szabolcska Mihály), majd amikor a terv nem válik valóra, az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkássága is tükröződik a ~ hasábjain. Nyelvtudományi cikkeket közöl a ~-ben Csűry Bálint, történelmi és régészeti tárgyú írásokat Bíró Vencel, Bitay Árpád, Herepei János, Kelemen Lajos, Roska Márton, filozófiai tanulmányokkal jelentkezik Bartók György, Perényi József, Tavaszy Sándor, néprajzi, földrajzi, geológiai cikkekkel Szász Ferenc, Tulogdy János, Xántus János.
A harmincas évek végén “átszervezés”-t jelent be a szerkesztőség. Ez elsősorban a ~ külsején mutatkozik meg: folyóirat-formátuma, papírja, nyomdai kivitele igényesebb művészi képanyag közlésére is alkalmassá teszi. Ebben az időszakban közli művészeti tanulmányait Bíró József, Maksay Albert, Vásárhelyi Z. Emil, 1940 után Entz Géza, Felvinczi Takács Zoltán; színházi témájú írásokkal Heszke Béla, Járosi Andor, Kéki Béla jelentkezik; zenei tárgyú cikkekkel mellettük Lakatos István is. Az irodalomkritikai cikkanyagban új nevek: Bözödi György, Szabó István, Szabédi László.
Az utolsó három évben (1941–44) a ~ — akárcsak több két háború közötti erdélyi laptársa — veszít súlyából. A nevesebb írók Budapesten találnak közlési lehetőséget, a fiatal erdélyiek a *Termés köré tömörülnek. A folyóiratot Reményik Sándor halála után továbbvivő Vásárhelyi Z. Emil nem tud ezekkel a kihívásokkal megbirkózni. Az anyagi nehézségek miatt kiadott összevont számok szintén elbizonytalanítják az olvasóközönséget.
A front 1944. októberi átvonulása után kísérlet történik arra, hogy a szerkesztőségben együttálló anyagból újraindítsák a folyóiratot. Ehhez azonban a szerkesztő az új hivatalos szervektől nem kapja meg az engedélyt.
Az ideológiai megbélyegzés 1944 után a lapot és egykori főszerkesztőjét, Reményik Sándort egyaránt kiiktatja az irodalmi köztudatból. 1971-ben olvashatjuk a ~-ről az első pozitív kicsengésű értékelést, Kántor Lajos és Láng Gusztáv Romániai magyar irodalom c. könyvének bevezető fejezetében: “A konzervatív irodalmi körök orgánumának számított — írja Kántor Lajos —, ez azonban inkább csak politikai állásfoglalásaiban vagy tartózkodásaiban nyilatkozott meg, mivel igényes folyóirat szerkesztése ekkor már elképzelhetetlen volt a radikálisabb írógárda közreműködése nélkül. A konzervatív írók közül is azok voltak a folyóirat hangadói, akik kifejezésformájukkal a háború előtti Nyugat hagyományaihoz kapcsolódnak (Áprily Lajos, Reményik Sándor), 1929–32 között pedig a fiatalabb nemzedék igényei is teret kapnak benne: ekkoriban sorolhatta munkatársai közé József Attilát is.” Nem sokkal később A romániai magyar irodalom története (1977) c. középiskolai tankönyvben is jut egy bekezdés a keretfejezetben a ~-nek, amelyről megállapítják, hogy “egy világnézetében konzervatív, de irodalmi nézeteiben, ízlésében a modernek újításai iránt is fogékony irány” fóruma, s az “Erdélyiség és nyugatos hagyomány” c. fejezetben helyt kap Áprily és Tompa László mellett Reményik Sándor is.
Galambos Ferenc: Pásztortűz 1921–1944. Repertórium. I–II. kötet. Bp. 1964 (Kézirat az OSZK-ban). — Bokor Gizella: Pásztortűz 1921–1930. Kv. 1972 (ÁVD. A jelzett időszak repertóriumával). — Bokor Kiss Anna: Pásztortűz 1931–1944 (ÁVD. A jelzett időszak repertóriumával). Kv. 1972. 
Olvasóinkhoz! Erdélyi Szemle 1920. dec. 25. — Walter Gyula: Kritikai rosta. Pásztortűz 1921. I. 32–33; uő: A negyedik félév előtt. uo. 1922. II. 26–27. — Reményik Sándor: Számvetés. uo. 1922. I. 1. — A Pásztortűz Székelyudvarhelyen. Brassói Lapok 1922/108. — Nyírő József: Az új küszöbön. Pásztortűz 1923. I. 961–963. — Kuncz Aladár: Erdélyi irodalmi krónika. Napkelet 1923. 686–688. — Reményik Sándor: Újévi köszöntő. Pásztortűz 1923. I. 1–2; uő: A Pásztortűz barátaihoz. uo. 1932/1. — Hartmann János: Erdélyi irodalmunk. Napkelet 1924. I. 481–488; II. 104–109; 1925. I. 283–286. — Bitay Árpád: A Pásztortűz 1926-os szellemi mérlege. Pásztortűz 1927/1. — Vékás Lajos: Az első tíz év. uo. 1930. 473–475. — Gyallay Domokos: Üzenem. uo. 1932. 220. — Nagy Péter: Évfordulóra. uo. 1935. 124. — Kovács László: Pásztortűz. Erdélyi Helikon 1935. 290; uő: Első emlékem a Pásztortűzről. Pásztortűz 1939. 542–545. — S. Nagy László: Az Erdélyi Szemlétől a Pásztortűzig. Pásztortűz 1935. 129–130. — Tavaszy Sándor: Pásztortűz az éjszakában. uo. 1935. 99. — Réthy Andor: A Pásztortűz felelőssége. Hitel 1943. 309–312. — Kántor Lajos–Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom. 1945–1970. 1971. 10. — Dávid Gyula–Marosi Péter–Szász János: A romániai magyar irodalom története. 1977. 11–12. — A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. I–II. 1979. — Bányai László: A Pásztortűztől a Korunkig. Korunk Évkönyv 1981. 61–67.
(K. P. — D. Gy.)
Pásztortűz Könyvtár — Kolozsváron, 1925–30 között megjelentetett könyvsorozat. Kezdeményezője és szerkesztője Áprily Lajos, akinek nevét azonban a köteteken nem tüntették fel. Az 1–18. sorszámozással megjelent 17 mű (Pálffyné Gulácsy Irén Förgeteg c. “pályadíjnyertes regényét” a sorozat 1–2. számaként jelentették meg) egy kivétellel eredeti regény, elbeszélés, legnagyobbrészt erdélyi szerzőktől (Balogh Endre, R. Berde Mária, Botos János, Bíró Vencel, Dózsa Endre, Kós Károly, Kovács László, Makkai Sándor, Nikodemusz Károly, Gyallay Domokos, Szabó Mária, Tamási Áron). Magyarországi szerzői Komáromi János, Kosáryné Réz Lola, Siklóssy László; az egyetlen fordított mű Henry Bordeaux Test és lélek c. regénye, fordítója Benzné Csáky Ilona grófnő.
A *Pásztortűz. c. folyóirathoz személyeiben és irodalmi ízlésében egyaránt kötődő sorozat kötetei a kolozsvári *Minerva Rt. könyvnyomdájában készültek. Népszerűségére utal, hogy Makkai Sándor Megszólalnak a kövek c. elbeszéléskötete és Gyallay Domokos Vaskenyéren c. regénye három, illetve két kiadást is megért. E kettőn kívül Kós Károly A Gálok c. kisregénye és Tamási Áron Erdélyi csillagok c. elbeszéléskötete (1929-ben, illetve 1930-ban) jelzi azt a közeledési folyamatot, amelynek eredményeképpen a harmincas évek derekán a Pásztortűz írói közül is többen tagjaivá válnak a Helikon írói munkaközösségének.
Dr. Kiss Ernő: Pásztortűz Könyvtár. Pásztortűz 1926. 95.
(D. Gy.)
Pataki Bálint (Kolozsvár, 1927. febr. 5. — 1966. júl. 28. Eforie Nord) — irodalomtörténész. Középiskolát szülővárosában végzett, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar és történelem szakos tanári oklevelet. Az egyetem magyar irodalmi tanszékén kezdte pályáját, ahol a 20. századi magyar irodalmat adta elő. Fiatalon baleset áldozata lett. Cikkeit és alkalmi verseit az Utunk közölte, Salamon Ernő szépprózája és drámai kísérletei c. tanulmánya a NyIrK hasábjain jelent meg (1963/2). Bevezetéssel és jegyzetekkel látta el Ambrus Zoltán A bazár ég (1964) c. novelláskötetét.
(M. L.)
Pataki Jenő (Kolozsvár, 1857. nov. 22. — 1944. jan. 7. Kolozsvár) — orvostörténetíró. A Sárospatakról a 17. század közepén Kolozsvárra költözött Pataki család ötödik, utolsó orvosgenerációját képviseli. A Református Kollégiumban érettségizett (1876), a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát (1882). Pályáját Vas megyében kezdte. 1898-tól Kolozsvárt tiszti orvos 1918-ig, majd magánpraxist folytat itt és Tordán, ahonnan a bécsi döntés után visszatér szülővárosába. Autószerencsétlenség okozta halálát.
1896-tól tagja az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának. Az erdélyi orvoslás múltjára vonatkozó kutató munkássága főleg az Erdélyi Orvosi Lap és a Revista Medicală–Orvosi Szemle hasábjain bontakozik ki. Orvostörténeti sorozatai, kezdve a 16. századtól a kolozsvári egyetem megnyitásáig (1872), számba veszik az Erdélyben élt orvosokat, a róluk maradt emlékeket, arcképeket, az orvoslással kapcsolatos tárgyakat, feljegyzéseket. Ezekkel az adatgazdag írásokkal veti meg az erdélyi magyar orvostörténeti irodalom alapjait. Közli üknagyapja, Pataki Sámuel naplóját (1922), erdélyi orvostörténeti naptárt állít össze (1924). A Pásztortűzben portrét rajzol Köleséri Sámuelről (1925/5) és Árva Bethlen Katáról, az “első magyar orvosnő”-ről (1925/10).
Orvostörténeti előadásokkal szerepel az EME nagybányai (1932) és brassói (1934) vándorgyűlésein, dolgozatait közlik a szakosztály értesítői és emlékkönyvei. Az EME 75 éves fennállására kiadott Emlékkönyv (Kv. 1937) részére összeállítja az Orvostudományi Szakosztály történetét. A Vasárnapi Újság, Véndiákok Lapja, Magyar Népegészségügyi Szemle, Kolozsvári Szemle munkatársa. Orvostörténeti munkásságáért a szegedi egyetem arany diplomával, majd 1942-ben a Ferenc József Tudományegyetem, ahol meghívott előadó, gyémánt diplomával tüntette ki. Kéziratait, okmányait a kolozsvári Állami Levéltár őrzi.
Önálló munkáinak, különlenyomatainak száma csak az 1920-as, 30-as években meghaladja a félszázat. Közülük jelentősebbek még: Adatok a magyar ifjak orvos-nevelésének történetéhez (Kv. 1903); Orvostörténeti morzsák a leveles ládából (Kv. 1924); Adatok a prostitutio történetéhez Kolozsvárt (Kv. 1925); Orvoslás a régi Erdélyben (Kv. 1941).
Álneve: Dr. Transylvanus.
Berde Károly: P. J. (1857–1944). Értesítő az EME Orvostudományi Szakosztályának munkájából. Kv. 1944. — Szállási Árpád: Megemlékezés egy erdélyi orvostörténészről. Orvosi Hetilap 1977/30. — Gaal György: Az utolsó Pataki doktor. Szabadság 1994. jan. 25.
(G. Gy.)
Pataki József (Kászonjakabfalva, 1908. dec. 26. — 1993. szept. 17. Kolozsvár) — történetíró. A kolozsvári Piarista Gimnáziumban érettségizett (1926), az I. Ferdinánd Egyetemen egyetemes és román történelem, valamint román nyelv szakos diplomát szerzett (1930). Tanári pályáját volt gimnáziumában kezdte (1930–35), majd Marosvásárhelyen, a róm. kat. tanítóképzőben és gimnáziumban tanított (1935–41), s Csíkszeredában volt a Róm. Kat. Főgimnázium igazgatója (1941–44). A II. világháborúban katona; orosz hadifogságból 1948-ban került haza. Előbb a fiúkereskedelmi iskola és a Tanártovábbképző Intézet tanára Kolozsvárt, 1956-tól a Történeti Intézetnél s a Bolyai Tudományegyetemen dolgozott. Az egyesített Babeş–Bolyai Egyetemen a középkori egyetemes történet magyar előadója (1959–79) nyugalomba vonulásáig. 1990-ben az MTA külső tagjává választotta.
Nyomtatásban is megjelent doktori disszertációját Anjou királyaink és a két román vajdaság címmel a Ferenc József Tudományegyetemen védte meg (1944). A hadifogságból visszatérve Demény Lajossal együtt tárta fel a huszita forradalom erdélyi elterjedésének és az 1437-es parasztfelkelés okainak és lefolyásának ismeretlen adatait. Tanulmányukat nemcsak A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945–1955) c. kötet közölte 1956-ban, hanem annak további feldolgozásai 1958-ban csehül (a Mezinarodni ohlas husitstvi c. kötetben) és románul (a Studia Universitatis Babeş et Bolyai III. kötetében) is megjelentek. A magyar és a román történelmi kapcsolatok alakulását vizsgálva írta meg A magyar és a román tudományos kapcsolatok történetéhez c. tanulmányát a Kelemen Lajos Emlékkönyvbe (1957), amelyben Koncz József és Nicolae Densuşianu levelezését, példamutató személyi kapcsolatát dolgozta fel. Később foglalkozott Szapolyai János és Radu de la Afumaţi havasalföldi uralkodónak a mohácsi vészt megelőző napokban tanúsított magatartásával (Studia 1967. fasc. 3); ez a tanulmánya magyarul a Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel (1976) c. kötetben jelent meg.
Úttörő értékűek az Erdély gazdasági fejlődésének ütemére vonatkozó levéltári feldolgozásai. Ezek közé tartozik a csíki vashámorról írott tanulmánya (1971) s a Hunyadiak vajdahunyadi uradalma Nürnbergben őrzött okmányainak közzététele és mélyreható elemzése. Utóbbi a Román Akadémia kiadásában jelent meg s az Akadémia a Nicolae Bălcescu-díjjal jutalmazta.
Több évtizedes forráskutató munkájának eredményei tükröződnek az 1981-re elkészült, de a cenzúra által visszatartott Kolozsvári emlékírók 1603–1720 c. kötetében, amely a “kincses város” múltjára vonatkozó, kiadatlan vagy nehezen hozzáférhető emlékiratok közreadásával vált megkerülhetetlen forráskiadvánnyá.
Történetírói érdeme a székelység múltjára vonatkozó forrásanyag feltárása is. Imreh Istvánnal közösen románul is, magyarul is adatokat bocsátott közre Udvarhelyszék mezőgazdaságának 16. századi múltjából (Acta Musei Napocensis 1967 és 1969; magyarul Aluta 1969 és 1970), s a székely falu gazdasági és társadalmi szerkezetéről a 16–17. század fordulóján (ez utóbbi témával kapcsolatos tanulmányát a Székely felkelés 1595–1596 c. kötet közölte. Kritikai vizsgálatnak vetette alá a Csíki székely krónikát (Legenda és valóság. Korunk 1970/4). Minden további kutatás számára alapvető munkája a Székely oklevéltár új sorozatának elindítása Demény Lajossal; ennek 1983-ban és 1985-ben megjelent I. és II. kötetét ketten rendezték sajtó alá, s még az 1994-ben megjelent III. kötet előkészítésében is részt vett.
Tudományos és ismeretterjesztő történelmi feldolgozásaival nemcsak a magyar önismeret és azonosságtudat fenntartását szolgálta, hanem román nyelvű írásaival hozzájárult ahhoz is, hogy a román közönség megismerkedjék a magyarság múltjával. Az Erdélyi Múzeum, NyIrK, Utunk, Korunk, Művelődés, Keresztény Szó és napilapok munkatársaként művelte a történelmi publicisztikát, s hasonló szerepet vállalt a román szak- és művelődési sajtóban is.
Kötetei: Anjou királyaink és a két román vajdaság (Kv. 1944); A csíki vashámor a XVII. század második felében (Csíkszereda, 1971); Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea (1973); Székely oklevéltár. I–II. (Demény Lajossal, 1983, 1985); Kolozsvári emlékírók 1603–1720. (bevezető tanulmány Bálint Józseftől, P. J. válogatása és jegyzetei, Tóth István, Köllő Károly, Puskás Lajos fordításai latinból (1990 = Fehér Könyvek); Kászonszéki krónika. 1650–1750. (Imreh Istvánnal. Bp.–Buk. 1992); Székely oklevéltár. III. (Demény Lajossal és Tüdős S. Kingával. 1994).
Benkő Samu: Vasipari hagyomány Csíkban. Előre 1971. nov. 19. — Fodor Sándor: “Vidéki” kiadvány. Utunk 1971/48. — N. Edroiu: Domeniul Hunedoarei... Revue Roumaine d'Histoire 1974/3. — Heckenast Gusztáv: A csíki vashámor. Századok 1974/3. — K. Nehring: Domeniul Hunedoarei... Südostforschungen 1974. 453–454. — Dankanits Ádám: A levéltár tett történésszé. Beszélgetés P. J.-fel. A Hét 1975/30. — Fügedi Erik: Domeniul Hunedoarei... Agrártörténeti Szemle 1976/3–4. — Ruffy Péter: Húszezer családnév a XVII. század elejéről. Magyar Nemzet 1976. aug. 24. — Egyed Ákos: Székely oklevéltár. Utunk 1983/27. — Imreh István: Új székely oklevéltár. Korunk 1983/9; uő: Műhely. Utunk 1989/2. — Benkő Loránd: Székely oklevéltár. Magyar Nyelv 1985/4. — Kósa Ferenc: Székely Oklevéltár. NyIrK 1986/1. — Miklós László: Forrás nélkül történelmet nem lehet művelni. Romániai Magyar Szó 1990. júl. 24. — Binder Pál: Megjegyzések a Kolozsvári emlékírók névmutatójához. Helikon 1991/21. — Szabó György: Kolozsvári emlékírók. uo. — Wolf Rudolf: Újabb “fehér könyv” — ezúttal a régi Kolozsvárról. Erdélyi Múzeum 1991/1–4. — Benkő Samu: P. J. (1908–1993). Erdélyi Múzeum 1993/3–4. — Demény Lajos: A történész P. J. emlékére. A Hét 1993/43. — Egyed Ákos: Háromszék egy évszázada. Háromszék 1993/18.
(B. E.)
Pataky Etelka, Gidófalvyné (Dicsőszentmárton, 1898. máj. 28. — 1984. ápr. 11. Marosvásárhely) — festőművész, akvarellista. Münchenben Fritz Beyer de Latour magániskolájában 1914–15-ben végzett művészeti tanulmányokat, majd 1917-ben a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Deák-Ébner Lajos tanítványa volt. 1924- ben, majd később is a nagybányai művésztelepen dolgozott. Férjével, Gidófalvy Istvánnal 1913-ban költöztek Dobokára; a Szolnok-Doboka megyei falu udvarházát és utcáit számos akvarelljében örökítette meg. 1944 után, a birtokos családokat sújtó kitelepítések idején Marosvásárhelyen jelöltek ki számukra kényszerlakhelyet.
Vízfestményein (melyeket olykor pasztellel kevert) nagyszámú erdélyi műemléket és városképi részletet örökített meg. Ezeket művészettörténeti írásainak illusztrációjaként Kelemen Lajos is fölhasználta.
Szabolcska Mihály: G. P. E. Ellenzék 1925. ápr. 15. — Kelemen Lajos: Gidófalvyné P. E. képkiállítása. Művészeti Szalon 1928/4–5. — G. P. E. képkiállítása. Keleti Újság 1928. máj. 28. — Dr. Szász Ferenc: G. P. E. képkiállítása. Pásztortűz 1928/11. — Gulyás Károly: Gidófalvy Istvánné, P. E. marosvásárhelyi kiállítása. Pásztortűz 1930/5.
(M. J.)
Pataky Sándor (Arad, 1880. júl. 26. — 1969. márc. 22. Arad) — festőművész, akvarellista. A budapesti Mintarajziskolában Székely Bertalan, Aggházy Gyula és Nádler Róbert tanítványaként szerzett képesítést (1901). Utazásai során Bécs, Drezda, Velence, Firenze és München képtárait tanulmányozta. Az I. világháborúban a balkáni frontokon harcolt, ahol foglyok és internáltak portréit rajzolta. 1921-ben a nagybányai festőtelepen és a szomszédos Felsőbányán dolgozott. 1929-ben Tapolcán festett és állított ki.
Mint az aradi festők közösségének tevékeny tagja, számos kiállításon mutatkozott be szülővárosában, továbbá Temesváron, Nagyváradon, Kolozsváron, Brassóban. Termékeny művészetében az olajfestéssel szemben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az akvarell. Finom, kékes tónusú, mély perspektívájú képei alapján “az erdélyi táj lírikusának” nevezte a kritika. Legtöbb képét Aradon és környékén, a Maros alsó folyása mentén festette, de dolgozott a háromszéki, kalotaszegi, torockói, radnai tájakon és a Bánságban is. Festményeinek nagyszámú reprodukciója jelent meg a Pásztortűzben, a Periszkopban s a Vasárnap c. aradi folyóiratban. Az aradi múzeum halála évében műveinek gyűjteményes kiállítását szervezte meg.
-de: P. S. akvarelljei. Ellenzék 1925. dec. 2. — Fischer Aladár: P. S. képkiállítása. Vasárnap (Arad) 1930/8; uő: P. S. képkiállítása. uo. 1931/24. — (-I): P. S. képkiállítása az unitárius kollégiumban. Keleti Újság 1929. márc. 28. — (K. L.): P. S. kiállítása. Pásztortűz 1929/8. — h. j.: P. S. képei között. Ellenzék 1935. ápr. 5. — Vásárhelyi Z. Emil: Kiállítások. Erdélyi Helikon 1936/4. — Kovács László: P. S. festményei. Pásztortűz 1936/7. — (-jos): P. S. képkiállítása. Keleti Újság 1936. márc. 24. — Szabóné Ferencz Irma: P. S. Önarckép — az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör antológiája. Arad 1982.
(M. J.)
Patay József (Nagykároly, 1886. nov. 11. — ?) — egyháztörténész. 1902-ben a piarista rendbe lépett. Egyetemi és teológiai tanulmányait Kolozsvárt végezte, doktori oklevelét 1909-ben, tanári diplomáját 1910-ben szerezte. Pályáját a kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban kezdte, 1925-től az intézet igazgatója s a kegyes tanítórend tartományfőnöke. Jeles szónok, tanulmányai főleg a főgimnáziumi értesítőkben jelentek meg (1922–25). A gimnázium VII. osztálya számára Egyetemes történelem (Kv. 1922) c. tankönyvet szerkesztett.
Önálló munkái: Pázmány Péter egyetemes történelmi felfogása (Kv. 1909); A Piarista Rend Erdélyben (Dicsőszentmárton, 1925); A piarista rend keletkezése és elterjedése.
(B. E.)
Páter Béla (Eperjes, 1860. szept. 4. — 1938. jún. 21. Kolozsvár) — botanikus, gyógynövénykutató. Középiskoláit Lőcsén végezte, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemet és a Műegyetemet látogatva szerzett tanári oklevelet (1883). Pályáját a Műegyetem növénytani tanszékén kezdte, 1885-től Kassán, 1894-től Kolozsvárt a Mezőgazdasági Tanintézet növénytan tanára, majd a Mezőgazdasági Akadémiává átszervezett intézet rektora csaknem egy évtizedig. A főiskola kiadásában megjelent több tankönyv szerzője.
1904-ben létesítette Kolozsvárt a világ legelső gyógynövénykutató állomását, ennek igazgatója volt 1931-ig. Nem kevesebb mint 136 fajjal kísérletezett, a legtöbbnél első ízben közölt adatokat a termesztésbe vonás lehetőségeiről és a terméshozam gazdasági vonatkozásairól. Műtrágyázási kísérletei úttörő jelentőségűek.
Első tudományos írását 1883-ban közölte a budapesti Természettudományi Közlöny, ahol a következő évtizedekben 75 cikkel jelentkezett. Tanulmányait megjelentette a Kolozsvári Botanikus Kert román nyelvű folyóirata is (1922–27). Német és francia szaklapok munkatársa, ezekben számolt be a Romániában termesztett gyógynövényekről. A kék iringó, a gyöngyajak, a fillérfű az ő cikkei alapján került be a jelenkor gyógynövényeinek sorába. Egyaránt foglalkozott a vadon termő gyógynövényekkel (Plante medicinale sălbatice. 1926) és a termesztett fajokkal (Cultura plantelor medicinale. 1926. c. munkáiban). Utolsó műve, a magyar nyelvű Csodahatású gyógynövények (Kv. 1936) jelentős szerepet töltött be az erdélyi természettudományos és egészségügyi ismeretterjesztő irodalomban.
Egykori munkatársai közül Kopp Elemér biztosította gyógynövénykutató iskolájának folytatását.
Györffy István: Dr. P. B. emlékezete. Erdélyi Múzeum 1939/3. — Kopp Elemér: Dr. P. B., a hazai gyógynövénykutatások megalapozója. Gyógyszerészeti Értesítő, Mv. 1957/3. — Ifj. Szabó T. Attila: P. B. (1860–1938). Művelődés 1970/7.
(R. G.)
Páter Zoltán (Marosvásárhely, 1929. dec. 17.) — matematikai szakíró. Elemi iskoláit Palotailván végezte; a gimnázium alsó osztályait a szászrégeni Evangélikus Gimnáziumban, majd a háború alatt Nagykőrösön, Budapesten és Szentgotthárdon folytatta, s 1945-től a marosvásárhelyi Református Kollégiumban fejezte be (1948). A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos diplomát (1951); a Bukaresti Egyetemen doktorált (1969). 1951–52-ben egy évig tanársegéd a Bolyai Tudományegyetemen, ahonnan politikai okból eltávolították. Három éven át vasesztergályos segédmunkás a kolozsvári ILIC vállalatnál. 1955-től középiskolai tanár Baróton, majd Sepsiszentgyörgyön; 1970-től a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola adjunktusa az intézmény megszűnéséig (1978). Ezt követően — két kényszerű megszakítással (1978/79, 1988/90) — nyugdíjazásáig (1990) középiskolai tanár Marosvásárhelyen. 1990–1994 között a marosvásárhelyi Ökumenikus Kántor- és Tanítóképző Főiskola tanára.
Munkássága a függvényalgebrák témakörébe tartozik. Első tudományos dolgozatát 1956-ban közölte. Cikkei és tanulmányai hazai és németországi szakfolyóiratokban (Bulletine Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques, Gazeta Matematică şi Fizică, Mathematica, Matematikai Lapok, Revue Roumaine de Mathématique, Studii şi Cercetări de Matematică, illetve Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft, Berlin) és a Simposionul de Matematici şi Aplicaţii c. kötetben (Temesvár 1986) jelentek meg. Didaktikai jellegű munkáit a Matematikai Lapok, tudománynépszerűsítő cikkeit A Hét és a Művelődés közölte.
Önálló kötete: A matematikai logika alapjai (Kv. 1978).
(K. Z.)
Patkó Ferenc (Déva, 1952. ápr. 21.) — természettudományi szakíró. Középiskoláit Déván végezte (1971). A kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen, a Földrajz–Biológia–Geológia Karon 1975-ben főiskolai oklevelet, 1980-ban biológiából egyetemi diplomát szerzett. 1975 óta tanít; jelenleg a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceumban. A biológiai tudományok doktora (1998).
Kutatási területe a talajfaunisztika és a rovartan; ezek mellett környezettannal is foglalkozik. Első írása a TETT-ben jelent meg (Altruizmus az állatvilágban. 1982/2). Román nyelvű szaktanulmányai a holyvákról (Coleopterae), a futóbogarakról (Carabidae) és a karmosbogarakról (Dryopidae), azok Keleti-Kárpátok-beli és hargitai előfordulási helyeiről a Studii şi comunicări c. szászrégeni kiadványban (1982/1. 311–312), az Analele Banatului 1990-es kötetében (1990/1. 36–41. és 48–52), a Buletinul Informativ al Societăţii de Lepidopterologie Română 1994-es kötetében (5/1. 70–80) jelentek meg. Az EME Múzeumi Füzetek c. kiadványában (1994/3. 151–157) ismertette a székelyudvarhelyi volt Római Katolikus Főgimnázium természetrajzi szertárának állatgyűjteményét, ugyanott (1996/5) az üregi mohaholyváról a vargyasi barlangrendszerben és a Keleti-Kárpátok holyvafaunájáról közölt tanulmányt.
Kötete: Alfred Edmund Brehm: Az Északi-sarktól az Egyenlítőig (szövegválogatás és bevezető tanulmány. 1988 = Téka).
(D. Gy.)
Patrubány Miklós (Medgyes, 1952. dec. 23.) — műszaki író, közíró. Középiskolát a medgyesi Stephan Ludwig Roth Líceumban végzett (1971), villamosmérnöki oklevelét a Kolozsvári Műegyetemen szerezte (1978). Pályáját a bukaresti félvezetőket gyártó üzemben kezdte (1976–78), majd a Kolozsvári Számítástechnikai Intézet tudományos főkutatója (1978–92), a Kolozsvári Mű-egyetem vendégtanára (1979–84) és 1992-től a Kolozsvári Praemium Kft. vezető tulajdonosa.
Első írását A terminál nem végvár címmel az Igazság közölte (1981). Kutatási területe a számítástechnikai gépek és programok készítése. Tanulmányt jelentetett meg Mikroprocesszorokról címmel a Korunk Füzetek 2. számában (1983). Önálló munkája: Totul despre microprocesorul Z80. I–II. (Mit tudhatunk a Z80-as mikroprocesszorról. 1989) programkazetta melléklettel. Mint az első romániai számítógép “atyja”, készülő könyvében (A “PRAE”, az első román személyi számítógép) születésének és elfogadtatásának fél évtizedes viszontagságos történetét írja meg.
Közéleti szerepe jelentős. Alapító főszerkesztője a kolozsvári Visszhang diákrádiónak (1973–76), az 1989. decemberi fordulatkor részt vesz a demokratikus magyar szervezkedésekben Kolozsvárt: a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának tagja, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság alelnöke (1990–92), az RMDSZ országos elnökségének tagja (1991–92), a Magyarok Világszövetségének 1992-től elnökségi tagja, 1996-tól elnökhelyettese, 2000-től elnöke; a Világszövetség Erdélyi Társaságának alapító elnöke (1994-től). A Magyar Kisebbség felelős kiadója (1996-tól).
Ágoston Hugó: PRAE. TETT 1984/4. — Gáspár Sándor: Emberközelbe hozni a számítógépet. Új Élet 1984/17. — Nádas Péter: Számítógép az iskolában. Igazság 1985. jún. 28. — Bodó Barna: A holnap ma kezdődik. A Hét 1985/36. — P. Lengyel József: A kutató gondolat (Beszélgetés P. M.-sal). Utunk 1986/16. — Bodó Barna: Praesztízs-építés (Interjú P. M.-sal). Korunk 1989/5.
(J. D.)
Paulovics László (Szatmárnémeti, 1937. aug. 15.) — grafikus, festő, díszlettervező. Középfokú tanulmányait a nagybányai Művészeti Középiskolában kezdte, ennek megszűntével a marosvásárhelyi Művészeti Középiskolában fejezte be (1954), a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán szerzett oklevelet (1961). Andrásy Zoltán, Cs. Erdős Tibor, Kádár Tibor tanítványa. Pályáját a Nagybányai Drámai Színház díszlettervezőjeként kezdte, 1964-től a Szatmári Állami Magyar Színház (később Északi Színház) díszlettervezője. Tagja a Képzőművészek Szövetségének. Részt vesz az Országos Díszlettervezői Triennálékon, egyéni kiállítással Erdély minden nagyobb városában s Bukarestben bemutatkozott, számos nemzetközi metszetbiennálén, ex libris-tárlatokon, rajzkiállításon szerepelt. A nyolcvanas évek végén Németországba települt át.
Első írása Kényelem, térkihasználás címmel és saját rajzaival az Előrében 1981-ben jelent meg. Cikkeivel és illusztrációival jelen van a Korunk, Utunk, Igaz Szó, A Hét s napilapok hasábjain. Művészi könyvborítóival jelentek meg Horváth Imre, Páskándi Géza, Kántor Lajos, Lászlóffy Csaba, Pusztai János, Balogh Edgár, Gálfalvi György kötetei. Monumentális vállalkozása volt Szatmárnémetiben a nyári színház homlokzatának kialakítása és a Dacia Szálló belső díszítése, a nagybányai villamossági üzlet kirakatának mozaikja. Sokoldalú művészetét Szőcs István így jellemzi: “Állandóan küzd benne a korszerűségre való törekvés az őszinteséggel, viaskodik a grafikus a festővel, a tudatosság, a céltudatos témaválasztás és kidolgozás meg a belülről jövő spontán játékkal.”
Albumot adott ki képeivel a Kriterion Paulovics László (1983) címmel, Kántor Lajos bevezetőjével.
Banner Zoltán: Időszerű beszélgetés P. L.-val. Utunk 1965/10. — Zirkuli Péter: A grafikus dolga koráról szólani. Ifjúmunkás 1971/41. — Muzsnay Árpád: Foglalkozzunk a díszlettel is. Új Élet 1971. nov. 22. — Paizs Tibor: A művész és különös panoptikuma. Utunk 1982/18. — Kántor Lajos: Paulovics-képek — falun. Igazság 1982. jún. 23. — Szőcs István: Korszerűség, divat, őszinteség. Előre 1982. szept. 3.
(B. E.)
Pávai Gyula (Dés, 1939. jan. 17.) — közíró, szerkesztő. Középiskolát szülővárosában végzett, a Babeş–Bolyai Egyetemen gyógypedagógus–magyar szakos tanári oklevelet szerzett (1963). Bálványosváralján, Árpástón, Enyedszentkirályon, majd Aradon tanító, logopédus, magyartanár. 1990-től az újjáalakult Kölcsey Egyesület elnöke, az ún. Kölcsey-csütörtök rendezvényeire számos hazai és magyarországi irodalmárt hívott meg. Az egyesület Ifjúsági Színpadának és Irodalmi Stúdiójának rendezője.
Első írását az Ifjúmunkás közölte (1964). Helytörténeti írásai, emlékezései, zenekritikái az Új Szó, Előre, Romániai Magyar Szó, az aradi Vörös Lobogó s 1989 után a Jelen hasábjain jelentek meg. Az Önarckép (Arad 1982) c. antológiában novellával szerepel. 1990-ben Péterfi Árpáddal és Ujj Jánossal közösen szerkesztette az újraindított Havi Szemlét, amely négy szám után a Jelen mellékletévé alakult. 1992-ben elnyerte a Ioan Slavici-díjat, 1997-ben a Márki Sándor-díjat.
Ficzay Dénes irodalmi hagyatékának rendezését végzi.
Szerkesztésében jelent meg Aradon 1997-ben Kató Sándor Megmaradt versek c. kötete, Varga Domokossal társszerkesztésben Feltámadunk! címmel az aradi Kölcsey Egyesület antológiája (Bp. 1997), valamint önálló kiadásban két tanulmánya: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc aradi emlékei, emlékhelyei (Arad 1998); Kálvária a halál után (Az aradi vértanúk földi maradványainak hányattatása. Arad 1998).
(U. J.)
Pávai István (Székelyudvarhely, 1951. dec. 10.) — népzenekutató. Középiskolát Székelykeresztúron végzett, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán szerzett diplomát (1976). A Hargita megyei Népi Alkotások Háza zenei szakirányítója (1976–80), tanár Csíkszeredában, 1980–84 között a Maros Művészegyüttes művészeti szakirányítója, 1990-ben igazgatója, 1990–94 között zenei szerkesztő a marosvásárhelyi rádiónál, a Csíkszeredai Régizene Fesztiválsorozat kezdeményezője és 1980-ig zenei szerkesztője. 1994-ben Magyarországra költözött, a budapesti Néprajzi Múzeum osztályvezetője.
Kutatási területe a népi tánczene. A Művelődésben megjelent dolgozatai: Egy népdal alakulása és értelmezése (1976/1); Népi harmóniavilág (1979/12); Lajtha László (1983/6). A budapesti Ethnographia közölte Egy kvintváltó dallam alakulásai (1982/4) c. tanulmányát, az Igaz Szó 1964-es évkönyvében a néptáncok közös elemeiről értekezett, a László Ferenc szerkesztette Utunk Kodályhoz (1984) c. gyűjteményben a marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatait mutatta ki, az Igaz Szóban a tánckísérő hangszerekkel foglalkozott (1989/1).
Több lemezen örökítette meg a gyimesi, mezőkölpényi, sóvidéki, Kis-Küküllő menti magyar népzenét. Kolozsvártól Klézséig címmel TV-filmet készített, amelyet a Duna Televízió mutatott be (1994).
Önálló kötete: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje (Bp. 1993 = Magyarságkutatás Könyvtára).
(B. A.)
Pávai Mihály — Schuller Rudolf álneve
Pay Jenő (Magyarvalkó, 1940. ápr. 22.) — műszaki szakíró. Középiskoláit Bánffyhunyadon végezte (1957), majd a kolozsvári Műszaki Egyetemen, a gépgyártástechnológiai szakon szerzett diplomát (1962), s ugyanott doktorált (1970); dolgozatának címe A fogaskerekek megmunkálási pontossága. Mindjárt az egyetem elvégzése után gyakornok, majd tanársegéd lett a kolozsvári Műszaki Egyetem gépgyártástechnológiai tanszékén. Innen került 1969-ben Nagybányára, az egyetem ottani Felsőoktatási Intézetéhez adjunktusnak (1969–1978), ahol docens (1978–1990), majd egyetemi tanár (1990-től); 1989–90-ben az Intézet dékánja, 1990–96 között rektora, 1996-tól a Gépgyártási Tanszék vezetője.
Hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban 186 tudományos dolgozata jelent meg, főiskolai előadásai anyagából hét sokszorosított jegyzetet (1971, 1974, 1976, 1979) és gyakorlati füzetet adott ki. Kilenc szabadalmából három ipari alkalmazású. Hozzájárult a planetáris fogaskerék-áttételek technológiájának kidolgozásához, s a nagybányai Bányagépfelszerelési Vállalat mérnökeivel karöltve olyan technológiákat dolgozott ki, amelyek a nemzetközi piacokon is versenyképessé tették az ott készült bányagépeket. Kutatási területe a gépelemek és a tribológia.
Szerkesztőbizottsági tagja a budapesti Gépgyártástechnológia és az ankarai International Journal of Intelligent Mechantronics Desing and Production c. szakfolyóiratoknak. Az ungvári Állami Egyetem díszdoktora (1995). Kutatási témáival prágai, zürichi, grenoble-i, strasbourgi, buda-pesti, pécsi, gödöllői, ungvári, kisinyovi, kassai, pekingi, torinói és Új-Delhiben rendezett tudományos konferenciákon vett részt.
Rácz Albert: Aki Verne könyvei nyomán választott pályát. Beszélgetés dr. P. J. mérnökkel. Előre 1982. szept. 5.
(D. Gy.)
Pázmán Attila (Temesvár, 1967) — *Thalia Egyetemi Színpad
Pázmány Dénes (Kolozsvár, 1931. aug. 15. — 1997. ápr. 5. Kolozsvár) — természettudományi író. Középiskolát szülővárosában végzett (1950), a Bolyai Tudományegyetem Természetrajzi Karán tanári oklevelét (1954), a Babeş–Bolyai Egyetemen a biológiai tudományok doktora címet szerezte meg (1971). Tanári pályáját a tordaszentlászlói általános iskolában kezdte, 1956-tól laboratórium-vezető tanársegéd, adjunktus a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán, 1990-től előadótanár a Mezőgazdaságtudományi Egyetemmé vált munkahelyén.
Első munkája az RNK Prodan–Buia-féle kis flórameghatározójának Gergely Jánossal közös fordítása (1960). A kolozsvári mezőgazdasági főiskola, ill. egyetem évente megjelenő Notulae Botanicae c. kiadványának és magkatalógusának 1965 óta szerkesztőbizottsági tagja, 1975-től főszerkesztője. Mikológiai, vagyis gombaismereti szaktanulmányai jelentek meg az Aluta és a Művelődés hasábjain, a Korunkban ismertette a mikológia modern irányzatait (1989/6) s a Korunk 1989-es évkönyvében Védtelen védett növények címmel értekezett. Tudományos dolgozatai a virágos növények és a nagygombák kutatásáról külföldön is megjelentek, így a budapesti Mikológiai Közlemények és a Zeitschrift für Mykologie gombászati szakfolyóiratokban. Az erdélyi gombafajtákra vonatkozó kutatásait összegező munkája csak halála után került kiadásra. A Hét, Gyopár (majd Erdélyi Gyopár) munkatársa.
Több román nyelven megjelent egyetemi tankönyv és gyakorlati füzet társszerzője; Erdélyi Istvánnal és Eugenia Chirică társszerzőkkel közösen irányította a Morfo-fiziologia plantelor tropicale şi subtropicale (Kv. 1979) c. tankönyv munkálatait.
Magyar kötetei: Növényhatározó (32 színes táblával, Kv. 1984); Gombahatározó (Nem lemezes gombák, Sepsiszentgyörgy 1998).
Puskás Attila: Növényhatározó. Előre 1989/194. — Reisz Katalin: Hány fajta gombát ismerünk? Új Élet 1989/22.
(B. E.)
Pázmány Péter emlékezete — A nagyváradi születésű, a kolozsvári jezsuita kollégiumban nevelkedett hitvitázó, egyetemalapító bíboros (1570–1637) elsősorban a barokk próza legnagyobb képviselőjeként a katolikus restauráció vezéralakjaként, s a hithez való hűséget a nemzeti érdekkel összeegyeztetni törekvő politikusként él az erdélyi utókor tudatában.
Az erdélyi értelmezések, értékelések előzményeként Patay József Kolozsvárt, 1909-ben önálló kiadásban megjelent tanulmányát (Pázmány Péter egyetemes történelmi felfogása) és Bíró Vencel Bethlen viszonya Pázmánnyal c., az Erdélyi Múzeumban közölt értekezését (1914. 181–194) említhetjük. Utóbbi a két személyiség levelezése kapcsán kíséri végig kapcsolatukat. Megítélése szerint ez a kapcsolat, bár sohasem volt baráti, az eltérő nézetek ellenére sem vált durvává. Pázmány a török kiűzését tartotta elsődlegesnek, s ebben a Habsburg-hatalomra remélt támaszkodni, ezért szemlélte — a szerző szerint — ellenségesen Bethlen harcát a Habsburgok ellen, mivel úgy ítélte meg, hogy ebben a háborúban Magyarország válik színtérré, ami mérhetetlen szenvedést okoz a népnek. Rámutat arra, hogy amikor békekötésre került a sor, véleménye jobbra fordult Bethlent illetően, amikor pedig betegségének hírét vette, viszonyuk szinte bizalmassá vált.
Bethlen és Pázmány viszonyára Bíró Vencel később is visszatér, ezúttal átfogóbb összefüggésben (Bethlen és az erdélyi katolicizmus. Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 253–273), a fejedelem egész valláspolitikáját elemezve. Ugyanebben az évben megjelent könyvében (Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Kv. 1929) Makkai Sándor protestáns szemmel tér ki kettőjük kapcsolatára. Felfogásuk alapvető különbségét abban látja, hogy “a nyugati, királyi magyarság vezető emberei”, köztük Pázmány is, “mindenek felett valónak tekintették a magyar területeknek a török járma alól való felszabadítását és Erdély visszacsatolását”, míg Bethlen (“a keleti, erdélyi magyarság” exponense) a Habsburg császártól “a nemzeti lélek önállóságát, sajátos életét” féltette, s “kisebb veszedelemnek ítélte a török uralom és oltalom alatt nemzeti lelkületében, sajátosságában, vallásszabadságában és kulturális fejlődésében nem fenyegetett Erdélyre építeni rá a magyar nemzet egyesítésének terveit” (i. m. 47–48). Makkai — nem mentesen bizonyos Trianon utáni aktualizálástól — szembenállásuk gyökereit a vallási és társadalmi hovatartozásuk különbözőségében is látja: “Bethlen erdélyi volt, »homo novus« volt, protestáns volt, török szövetségben volt. Azok a nagy magyarok, akik az erdélyi perifériákat mindig lenézték, s mindig kérdésbe tették, hogy »származhat-e valami jó« onnan, akik ősi rangjuk, vagyonuk magaslatáról egy névtelen, nemzetségtelen, szegény köznemest észre se vehettek, akik igaz katolikus kereszténységük sok százados tornyából csak a tisztátalanságtól való borzadállyal gondolhattak a pórias és veszedelmes protestáns vallás híveire, [...] valósággal fölháborodtak annak még csak a gondolatára is, hogy [...] az az erdélyi valaki [...] valóságos impériumot igényelt és teremtett magának, s királyi hatalommal és hatáskörrel akarta a magyar nemzet jövőjét kezébe venni” (uo. 53).
A politikus-hitépítő bíboros halálának 300. évfordulója közeledtével az erdélyi értékelések hangsúlyai a szembenállás helyett a pozitív értékek felé mutatnak. Reischel Artúr 1935- ben, a budapesti egyetem fennállásának 300. évfordulóján a tudás fellegvárát létrehozó főpap alakjában természetszerűen szól arról, aki “kiélesített pennával és felmelegített tintával száll síkra a protestánsok ellen”, de arra is rámutat, hogy Pázmányt “nagyarányú térítői munkája [...] nem tette elvakulttá és a magyar jogok tiszteletben tartását merészen követeli a nádorral, sőt a királyi udvarral szemben is. Bethlen Gáborral gyakran vált levelet, amelyekben megható közvetlenséggel figyelmezteti a haza és a nemzet iránti kötelességekre. Szerette volna, ha a magyar nemzet hitében megerősödve és megnagyobbodott politikai tekintéllyel kerülhetne ki a megpróbáltatásokból” (Pázmány Péter főiskolája. Pásztortűz 1935. 223). A Reményik Sándor szerkesztette folyóiratban a Pázmány-évfordulón a Református Leánygimnázium tanára, Császár Károly idézi alakját: “Pázmány — írja — a nemzetközi és nemzeti közélet embere, kinek ős-eredeti tehetsége saját erői megmutatásával, másokra való támaszkodás igénybevétele nélkül érvényesült; az újonnan megtértek megszállottságával megáldott Jézus-társasági atya, »jezsuiták rendjén való tanító«, ki rendjének egyetemes vonatkozásában vett legnagyobbjaival egyenrangú” (Pázmány. Pásztortűz 1937/7). Majd így folytatja: “Pázmány, a nemzetek felett álló Egyház leginkább nemzetközi élharcos ezredének tagja, egyben a legnemesebb értelemben vett hagyományőrző magyar”, aki “megkísérelte a látszólag lehetetlent: megmutatta, hogy az Egyház keretében a legerőteljesebb törzsökös magyarságnak is megvan a maga jelentősége és súlya.” Alább pedig: “Hitét élesztette nemzeti érzése — magyarságát erősítette vallásos meggyőződése.”
Az évforduló elmúltával sem múlt el Pázmány idézése az erdélyi irodalomban. Az aradi Vasárnapban a nagy katolikus papköltő és gondolkodó, Sík Sándor Pázmány és Erdély c. tanulmánya jelenik meg. A szerző, az egyoldalúan negatív “liberális történelemszemlélettel” vitázva a bíboros-hercegprímásnak I. Rákóczi György fejedelemmel való kapcsolatára irányítja rá a figyelmet, arra, hogy Eszterházy nádorral ellentétben ő “az Erdéllyel való megbékélés politikáját sürgeti, és e levelezés az erdélyi fejedelemmel való viszonyát egyenesen bizalmasnak mutatja” (Vasárnap 1940/2). Sík Sándor a másik csapdát is elkerüli, azt a “patetikusan hazafias színezetű, vallási elfogultságon fölülemelkedő, már-már romantikus barátság”-képet, amely Szilágyi Sándor és Fraknói Vilmos tanulmányaiból volt kirajzolható. Az ő Pázmány-képe a reálpolitikusé, aki tudatában van az erdélyi fejedelemség különleges helyzetének (Pázmánynak Kemény János önéletírásában és följegyzéseiben fennmaradt szavait idézi: “Átkozott ember volna, ki titeket arra késztetne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugódozzatok, míg Isten az kereszténységen másképp nem könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok: oda annak okáért adjátok meg az mivel tartoztok; ide tartsatok csak jó correspondentiát...”), de Erdély egyetemes magyar politikai jelentőségének is (így folytatja: “... nekünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál az a német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, azontúl mindjárt contemptusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, barát vagy bárki legyen”). Bár Sík Sándor jelzi, hogy a történetkritika nem tekinti hitelesnek a Kemény megőrizte szavakat, figyelni kell szerinte “a stíluskritikai megfontolás bizonyságára is: az egész beszélgetés íze, szókimondó őszintesége, az erő és a durvaság érintkező vonalán járó tömörsége és szemléletessége elutasíthatatlanul Pázmány legegyénibb stílusára vall, és szembeszökően ugrik ki Keménynek szürkébb, élettelen beszédéből”.
A két világháború közötti erdélyi Pázmány-értékelések között az Erdélyi Helikon irodalomtörténeti pályázatán díjazott Szerb Antal irodalomtörténetében rajzolódik ki Pázmány másik arca: a “nyelvi alkotóé”, a kimeríthetetlen fantáziájú barokk képstílus magyar művelőjéé, a szépírói eszköztár megújítójáé. “Magyar földön — írja Szerb Antal — ő a legnagyobb képviselője az irodalmi barokk stílusnak. Heltaiék nehézkes egyszerűségét nála könnyed komplikáltság váltja fel [...] A reformáció stílusa meg-megakasztó, darabos, göröngyös. Pázmány stílusa sodró, áramló, lélegzet-elakasztó [...] Akármit mond, rögtön képszerűvé válik tolla alatt [...] Ha a képzelet cserbenhagyja, a barokk író olvasottságával segít magán [...] De van egy speciális magyar eszköze, amellyel kitölti a hézagokat: Ahol lehet, elhelyez egy közmondást. Pázmány hosszú mondatának fedele alatt békésen húzódik meg a cikornyás, tudálékos barokk concetti és az erőteljes magyar szólásmondás...” (Magyar irodalomtörténet. Kv. 1934. I. 86–90).
Az ellenreformáció legnagyobb magyar alakjáról az 1944-et követő évtizedekben csak elítélően lehetett szólni, az Erdélyt is nemzetpolitikai koncepciójába építő államférfiról még elítélően sem. Egyedül a magyar irodalmi nyelv építésében szerzett érdemeit emelhette ki pozitívumként a korszak romániai magyar irodalomtörténetírása, például Szigeti Józsefnek A régi magyar irodalom története c. egyetemi tankönyve (1956 s köv. kiadások), vagy egy-egy olyan kisebb esszé-tanulmány, amely jellegénél fogva szólhatott “csak pozitívumokról”, mint Láng Gusztáv az Utunkban a nyolcvanas években közölt “Kiskatedra”-sorozata Pázmánnyal foglalkozó írásában, ahol a diákok kérdésére válaszolva, a magyar irodalmi nyelv alakulásában játszott szerepéről ezt írta: “E nyelvjárás [a bihari] ízeit írásai nyomokban őrzik, de egészében már ő is azokat a normákat követi, melyeket névtelen elődeitől kapott” (Pázmány és az irodalmi nyelv. Újraközölve a szerző Kiskatedra c. kötetében. Kv. 1993). Mi sem természetesebb, mint hogy a nyelv- és nyelvi-műfaji szintézisteremtő Pázmány vonásai kerülnek előtérbe Gaal György (A barokk Cicero. Echinox 1970/12) vagy Gábor Csilla összegező tanulmányában is (A magyar irodalmi gondolkodás 17. századi kezdetei. NyIrK 1987/1), ahol ezt írja: “...az írásbeliség minden területére kiterjedő tevékenység a korabeli irodalom-fogalom differenciálatlanságából adódik, és egy, az irodalomtól mint művészettől távol álló eszmeiség jegyében — e század »teológiai«-sága! — megszületnek a legirodalmibb törekvések és megvalósítások, létrejön Pázmány tollán egy olyan szépírói program, amely nem egy szállal kötődik a szépprózához, máig is élő művészi hagyományt teremtve.”
Az 1989-es változást követően elsőnek Varga Gábor rajzolja meg Pázmány alakját, immár ideológiai és politikai-hatalmi korlátozásoktól függetlenítetten:
“Amikor ma alakjára emlékezünk, Pázmány Péterben mi korántsem a magyar ellenreformáció vezéregyéniségét, a kérlelhetetlen hitvitázót, Magyari István és Alvinczi Péter kitartó ellenfelét tiszteljük: nem annyira a katolikus főpapot, aki a »báránybőrrel bélelt farkasok«, a »hitnek útvesztettjei«, a »kereszténység egyenetlenségének gyújtogatói« ellen vetette papírra az Isteni igazságra vezérlő Kalauzt és az Öt szép levelet; még csak nem is az erdélyi fejedelmekkel konfidenciális viszonyra törekvő reálpolitikust [...], hanem elsősorban a saját nemzete pusztulása miatt felelősséget érző egyházi főembert, a haza békességéért aggódni nem szűnő országos tisztségviselőt, az egyházi hierarchia jövőre figyelő vezéralakját.” Majd így folytatja: “... be kell ismernünk, sokszor megfeledkeztünk róla. Sokszor elferdítettük cselekedeteit, félremagyaráztuk beszédeit. [...] Csak egy dolgot nem tudott senki elvitatni tőle: a magyar nyelv virtuóz ismeretét. Azt a birtoklását az élő, hömpölygő, mindenki által megérthető anyanyelvnek, amellyel a reformáció visszaszorítását a leghathatósabban egyedül neki sikerült elérnie” (A kardinális. Helikon 1990/41).
Nem sokkal később — közel hetven évvel az egyetlen romániai kiadású Pázmány-mű, a Kisebb imádságos könyv hazai megjelenése (Kv. 1924) után —, a középiskolai magyar irodalomtanításnak segítségére jőve K. Jakab Antal a Helikonban Szöveggyűjtemény c. rovatában részleteket közöl Pázmány Ötödik leveléből (Bálványozók és hittűl szakadtak címmel), melyet életrajzi vonatkozású adatokkal egészít ki (Helikon 1991/3). Ugyanez a szemelvény, a Magyari István sárvári prédikátornak írott Felelettel kiegészítve megjelenik az általa összeállított irodalmi olvasókönyv-sorozat első kötetében (Magyar irodalom a kezdetektől Kisfaludy Sándorig. Kv. 1999. 226–253) is. Időközben, ugyancsak a Helikonban újabb Pázmány-idéző is napvilágot lát: Csobán Endre Attila tanulmánya. Ő az író-Pázmányt helyezi középpontba, felfigyel érvelésmódjára, logikájára, gördülékeny stílusára, óriási tudására, mely hiteles alapot nyújt értekezéseinek. Így ír róla: “A gondolkodásnak nemcsak mestersége, hanem szenvedélye szól itt hozzánk.” Majd tovább: “Nem elégszik meg egy-két képpel, képek egész csarnokát vonultatja fel előttünk. Van ebben az írói-szónoki attitűdben valami a barokk teljességre törekvő szenvedélyéből, aktivitásából. [...] Ugyanígy felfedezhetjük ebben a stílusban a skolasztika rendszerező, felosztó, szisztematizáló törekvését is” (Pázmányt olvasva. Helikon 1996/16–17).
Végül a kilencvenes évek a Bethlen–Pázmány-kérdésben is hoznak újat. Csetri Elek foglalkozik a fejedelemnek szentelt könyvében (Bethlen Gábor életútja. 1992. 76–77) pályájának ezzel a vonatkozásával is.
(N. K. — Gy. Zs.)
Pázmány Péter Társaság — római katolikus tudományos és művelődési egyesület. Előzményeként tartható számon az 1921-ben alakult Erdélyi Római Katolikus Népszövetség tudományos és művészeti szakosztálya, amelynek elnöke előbb Karácsonyi János, majd Németh Gyula, főtitkára Pap Jánossy Béla volt. A szakosztály önálló egyesületté alakításáról már 1922-ben cikkek jelentek meg, a tényleges kezdeményezésre azonban csak 1928-ban került sor a nagykárolyi katolikus nagygyűlés keretében. Akkor (1928. szept. 15-én) a nagygyűlés elfogadta Pakocs Károly indítványát, s egy alapszabályzat és ügyrend megalkotásával Karácsonyi Jánost bízta meg.
Az önálló egyesület Erdélyi Katholikus Akadémia néven 1929. márc. 13-án alakult meg Nagyváradon. Első elnöke Németh Gyula, alelnökei Paál Árpád és Pakocs Károly, főtitkára György Lajos lett. Az Akadémia tevékenységét három szakosztályban fejtette ki: a szépirodalmi és művészeti szakosztály elnöke Gulácsy Irén (visszavonulása után Pap Jánossy Béla), a tudományos szakosztály elnöke Bíró Vencel, a társadalomtudományi és újságírói szakosztály elnöke Gyárfás Elemér (majd lemondása után Balázs András) lett. Az irodalmi és művészeti szakosztálynak Antal Áron, Járossy Rezső, Kövér Erzsébet, Mael Ferenc, Magyar Bálint, Pakocs Károly, P. Gulácsy Irén, Pap Jánossy Béla, Rass Károly, Serestély Béla, id. Szemlér Ferenc, Szopos Sándor, Szalay Mátyás, Újlaky János és Walter Gyula voltak a tagjai. Központi titkára, fizetett állásban, 1933-tól volt, Dsida Jenő személyében.
A szakosztályok rendszeresen tartottak nyilvános előadásokat a kolozsvári Piarista Gimnáziumhoz tartozó Lyceum Könyvtár vagy a Katholikus Akadémia dísztermében. Az itt elhangzottak nagyobbrészt az Erdélyi Tudósítóban és a Hírnökben meg is jelentek.
1936-ban, amikor rendeletileg megtiltották a magyar helységnevek használatát, az “Ardeali Katholikus Akadémia” nevet vette fel; rövidesen azonban újabb rendelet az “akadémia” szó használatát is korlátozta, ekkor vette fel a ~ nevet.
Megváltozott neveken is fenntartotta az eredeti célt: “... a szellemi alkotó tevékenység hatékonyabb pártfogását s annak — a lehetőségekhez képest — intenzívebb gyakorlati hasznosítását a népszolgálatban, a tömegek keresztényi műveltségi és erkölcsi szintjének emelésére hivatott — iskolai és iskolán kívüli — oktatói és nevelői munkálkodásában”. A tagként meghívott katolikus irodalmi, művészeti, tudományos és közéleti személyiségek — lelkészek, írók, történészek, politikusok, tanárok — egészen 1938-ig tartották meg felolvasóüléseiket, s önálló könyvsorozatot is sikerült megjelentetniük Az Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai címmel, György Lajos szerkesztésében. A szerzők Bíró Vencel, Boros Fortunát, Gyárfás Elemér, Juhász Kálmán, Rajka László, Ruzitska Béla, Sulyok István, Temesváry János voltak.
A ~-gá alakulás után Pakocs Károlyt választották ideiglenes elnökké, őt mint díszelnök Márton Áron, a gyulafehérvári egyházmegye újonnan megválasztott püspöke követte. A két alelnök Gyárfás Elemér és György Lajos, a főtitkár Heszke Béla kolozsvári középiskolai tanár lett.
Az átalakuláskor a korábbi rendes tagok (Bagossy Bertalan, Baráth Béla, Bíró Vencel, Boga Alajos, P. Boros Fortunát, Czumbel Lajos, Gyárfás Elemér, György Lajos, Pap Jánossy Béla, Lestyán Endre, Mael Ferenc, Némethy Gyula, Orient Gyula, Paál Árpád, Rass Károly, Scheffler János, Schütz Balázs, Szalay Mátyás, Szopos Sándor, P. Trefán Leonárd, Újlaky János, Veress Ernő, Walter Gyula és Wild Endre) mellé a rendes tagok sorába választották gr. Bethlen Györgynét, Boga Lajost, Búzás Gerőt, Erőss Alfrédet, Földes Zoltánt, Heszke Bélát, Jakabffy Elemért, Kiss Jenőt, Reischel Artúrt, Rózsa Józsefet, Ruzitska Gyulát, Venczel Józsefet és Xántus Jánost, ugyanakkor 23 levelező tagja is lett a ~-nak, köztük Dávid László, Domokos Pál Péter, Faragó Ferenc, Fodor József, Flórián Tibor, Huzella Ödön, Józsa János, Kéky Béla, Málnásy Tivadar, Nagy András, P. Németh Gellért, Papp Asztrik, P. Puskás Hugolin, Schiff Béla, Vámszer Géza és Vuchetich Endre.
Egyesek a tagok közül rendszeresen közöltek az Erdélyi Iskolában, együttesen pedig az aradi *Vasárnap ún. “Pázmány-számai”-ban. Az aradi minoritáknak ez a szépirodalmi és hitéleti lapja az 1940. évf. 1, 3. és 8. számaiban a szerzőkről rövid életrajzot is közölt, a ~ tagjai közül pedig a lap megszűnéséig több mint 30 szerző 140 írását jelentette meg. Különnyomatban, önálló füzetként adta ki a ~ gr. Bethlen Györgyné székfoglalóját (A nő befolyása a középkor társadalmára. Arad 1940) és Boga Alajosnak A katolikus iskolázás múltja Erdélyben c. előadását (Kv. 1940).
Amikor a bécsi döntés következtében Erdély kettészakadt, beszüntette működését.
Pakocs Károly: Katholikus írók szövetsége. Vasárnap 1928/20 (szept. 30.). — Az Erdélyi Katholikus Akadémia megalakulása. Vasárnap 1929/12. — Az Erdélyi Katholikus Akadémia szervezeti és alapszabályzata, rövid ügyrendje. Nv. 1929. — Balázs András: Katholikus Akadémia, Helikon és egyebek. Keleti Újság 1929. máj. 25. — Bethlen Gábor emléke az Erdélyi Katholikus Akadémiában. Keleti Újság 1929. nov. 14. — Gyárfás Elemér: A katholikus írók tömörülése. Vasárnap 1929/5. — Az Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasó ülése. Keleti Újság 1930. márc. 13.; Pásztortűz 1932/18. — Pázmány Társaság nevet vesz fel az Erdélyi Katholikus Akadémia. Magyar Lapok 1938. szept. 16.
(Ku. S. — K. P.)
P. Dombi Erzsébet — *Dombi Erzsébet
Pécskai Újság — a legkisebb magyar vidéki lapok egyike Romániában. 1930 novemberében indította Lelik Ferenc és Harsányi Márton. Mint hetenként háromszor megjelenő újság a község lakóit érdeklő témákat tárgyalta. A növekvő politikai nyomás miatt 1931-ben megszűnt, s csak 1992-ben indította meg újra havilapként a helybeli római katolikus plébánia Heinrich József szerkesztésében.
Kocsik József–Kisgyörgy Zoltán: Hol voltak legkisebb vidéki lapjaink? Korunk 1971/6.
(B. E.)
pedagógiai szakirodalom — Kezdetei Erdélyben a 19. század végére vezethetők vissza, amikor a kolozsvári magyar egyetem pedagógiai tanszékén olyan kiváló személyiségek működtek, mint Felméri Lajos, Schneller István, Imre Sándor. Neveléstudományi eszmerendszerük nemcsak az erdélyi magyar nevelésre gyakorolt meghatározó hatást, hanem külön fejezetet nyitott az egyetemes magyar neveléstörténetben is. Mindhárman az újításnak, a hagyományos nevelési rendszer meghaladásának voltak a hívei. Ebben a korszakban mind több szó esett a fennálló pedagógiai rendszer válságáról. Mivel a 19. század utolsó harmadában még Johann Friedrich Herbart pedagógiája volt az uralkodó Európa nagy részének gondolkodásában, a bírálat e rendszer egyoldalú intellektualizmusát, ridegségét, lélektelen fegyelmét, a gyermek lelkivilágának meg nem értését vette célba. Ezt a Herbart-ellenes szellemet képviselték az említett kolozsvári professzorok is. Mindenikük az általános reformpolitikai irányzat eszmekörén belül dolgozott ki eredeti elméleti rendszert.
A székelyudvarhelyi születésű Felméri Lajos Angliában tanulmányozta az iskolázás ottani helyzetét. Hazatértekor kétkötetes munkát írt tapasztalatairól, s azokat összegezve megírta A neveléstudomány kézikönyvét (Kv. 1890) is. A kolozsvári egyetemen töltött két évtized alatt tekintélyes pedagógiai irodalmi munkásságot fejtett ki. Kora haladó liberális társadalmi eszméire, a természettudományok új eredményeire támaszkodva utasította el Herbart spekulatív pedagógiáját s a nevelés konkrét folyamatának elemzését, a gyermek konkrét eszközökkel való megismerésének szükségességét hangsúlyozta.
Schneller István 1894-ben foglalta el a kolozsvári egyetem pedagógiai tanszékét. Neveléselméletét “a személyiség pedagógiájá”-nak nevezte. Véleménye szerint a természet meghatározta öröklött sajátosságokból kell kifejlesztenünk a személyiséget, ami nem egyéb, mint “ethizált és tudatra emelt egyéniség”. Felfogásának alapvető jellegzetessége az ember erkölcsi nevelhetőségébe vetett feltétlen hit, kulcsfogalma a szeretet, melynek legfontosabb jellemzője az igazságosság, a másik ember egyéniségének tisztelete.
Imre Sándor tanulmányait Schneller István tanítványaként végezte, majd németországi tanulmányút után Kolozsvárt tanárkodott. Pedagógiai munkásságának vezérfonala a nemzetnevelés elmélete, melyet Nemzetnevelés (Bp. 1912) c. könyvében fejtett ki. Célkitűzése: “... a nemzet fejlődésének segítése azáltal, hogy a nemzet minden tagját nemzeti tudatosságra emeli, képessé és hajlandóvá teszi a nemzet munkájában való részvételre”. Nemzetnevelési koncepciója sohasem alacsonyodott le demagóg politikai célok eszközévé. Egy tanulmányában kifejtette: “A személyiség kérdése központi jelentőségű, bármely oldalról nézzük: akár azt keressük, hogy az egyén nevelésének mi a célja, akár azt, hogy miként lehet a neveléssel az emberi közösség (társadalom, nemzet) jövőjének kívánatos alakulását biztosítani.” Így találkozik a személyiség fogalmában a nevelés kétféle felfogása: az egyéni és a közösségi, az individuális és a szociális.
A két világháború között a magyar egyetem és ezzel együtt a magyar nyelvű pedagógiai oktatás a tanítóképzőkre korlátozódott, de a Schneller-tanítványoknak köszönhetően a magyar neveléstudomány szakszerű művelése Erdélyben nem szűnt meg. Ebben a vonatkozásban a Református Teológia professzorai: Imre Lajos, Makkai Sándor és Tavaszy Sándor munkásságát, a több éven át egyházkerületi ifjúsági utazótitkárként tevékenykedő László Dezső nevét kell kiemelnünk (Imre Lajos: A modern nevelési rendszerek kritikája. Kv. 1928; Az ifjúság válsága. Kv. 1930; Makkai Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. 1937; Tavaszy Sándor: A nevelés református alapelvei leány- és fiú-középiskolákban. Kv. 1938; László Dezső: A család mint nevelői közösség. Kv. 1939), a római katolikus ~-ból a főleg iskola- és oktatástörténeti munkákat (Boga Alajos: A katolikus iskolázás múltja Erdélyben. Kv. 1940; Rass Károly: Az erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban. Kv. 1924).
A szaklapokban inkább csak gyakorlati kérdésekkel foglalkozó cikkek jelentek meg. Ilyen lap volt az *Erdélyi Iskola György Lajos és Márton Áron szerkesztésében (1933–44), Nagyváradon Székely Gyula szerkesztésében az Erdélyi Magyar Tanító (1933–40) s rövid ideig a kolozsvári Tanító (1930–32), illetve a székelyudvarhelyi Tanítók Lapja (1921–23). Az akkori sajtó cikkei közül kiemelkedik György Lajos Az iskola válsága és új iránya, Márton Áron A kiszélesített iskola, Puskás Lajos A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban és Magyar Tamás A cselekvő iskola tanítási elvei c. értekezése. A Korunk mint baloldali világnézeti szemle időnként a szovjet pedagógiai kísérletekről közölt ismertetést, így Kádár Imre tollából az orosz pszichoanalitikus nevelésről.
Külön kiadásban kisebb terjedelmű szakmunkák is jelentek meg ebben az időszakban. Faragó Lászlótól Az újabb magyar neveléstudományi irodalom (Kv. 1939), Gál Sándor önálló tanulmányai (Becsület és jellem. Kv. 1921; Erkölcsi és egészségügyi pedagógia. Kv. 1930; Életszabályok és tanácsok. Az értelmi és az erkölcsi nevelésről alkotott ideál. Kv. 1938; Pedagógiai neveléstan. é.n.), Kiss Károlynak Az iskolából kikerült ifjúság neveléséről c. előadása (Székelyudvarhely 1922), Gál Kelementől A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre (Kv. 1928).
1940-től, a magyar egyetem visszatérésével Kolozsvárt Varga Béla professzor irányítása alatt újraindul az egyetemi szintű magyar pedagógiai oktatás, de pedagógia–lélektani tanárképzés csak 1946-tól kezdődik az immár Bolyai nevét viselő tudományegyetemen. Első évben Imre Lajos, majd Tettamanti Béla adta elő a pedagógiát, aki neveléstörténeti kurzusán Schneller István személyiségnevelő elméletét ismertette, foglalkozva Makarenko nevelési felfogásával is. Ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy a mindinkább ránehezedő ideológiai és politikai nyomás ne kényszerítse a Magyarországra való visszatérésre. A katedra, bár bővült, de más szakos vagy éppen kezdő tagokból verődött össze, Rózsa Jenő filozófus létére pedagógiai érzékkel és a követelményeknek megfelelően irányította a tanszék munkáját. Eredményként könyvelhető el, hogy 1957-ben kétkötetes neveléstudományi litografált magyar egyetemi jegyzetet jelentetett meg, melynek létrehozásában a tanszék tagjai közül Debreczy Sándor, Bakó Béla, Lászlóffy Ilona, Nagy Károly, Gáll Margit is részt vettek.
Az önálló Bolyai Tudományegyetem, majd a pedagógiai szaktanárképzés megszűnésével beszűkült a neveléstudomány anyanyelvű művelésének lehetősége. Önálló magyar nyelvű szakkönyvek megjelentetése olyan akadályokba ütközött, hogy a magyar pedagógusok csak román szerzőkkel társulva tudták megjelentetni románra fordított műveiket. Ebben a helyzetben a pedagógia a hazai magyar folyóiratok, hetilapok hasábjaira szorult, így A Hét közölt ilyen tárgyú cikkeket, s a TETT több kimondottan nevelési tematikájú számmal jelentkezett, mint amilyen volt az Egyén a közösségben (1980), Az alkotó ember (1988) vagy A tanulás (1989) jelzésű száma. A Korunk pedagógiai jellegű tanulmányai közül kiemelkedik Kabán Ferencnek az etikai nevelés paradoxonairól (1968/10), Kulcsár Tibornak a motivációról és személyiségről (1984/11) s Lászlóffy Ilonának a családról mint az emberi értékek megalapozójáról (1985/1) szóló értekezése.
A *Tanügyi Újság hosszú időn keresztül az egyetlen magyar nyelvű szaklap lévén, számon tartotta az oktatás időszerű kérdéseit és minőségi fejlesztésének távlatait. Munkatársai, köztük Dancsuj András, Debreczy Sándor, Ferenczi Gyula, Fodor László, Kuszálik Piroska, Lászlóffy Ilona, P. Dombi Erzsébet az osztály-, egyéni és csoporttanulással, az iskola növekvő személyiségformáló szerepével, az oktatási folyamat pszichológiai alapjaival, a különböző oktatási módszerekkel kapcsolatos neveléstudományi nézetekkel és problémákkal ismertették meg a lap tanárolvasóit.
A pedagógiai szakirodalom szerves részét képezik a módszertani kiadványok, melyek gyakorlati jellegüknél fogva hathatós segítséget nyújtanak a tanári munkában. Időrendben elsőnek Szántó Árpád litografált jegyzete említhető: ez a fizika szakos tanárok továbbképzését segítette elő (1959). A magyar nyelv és irodalom tanítása módszertanával kapcsolatosak Kuszálik Piroska, Szabó Hajnal, Debreczy Sándor tanulmányai, s alapvető Nagy Géza és P. Dombi Erzsébet közös munkája, A magyar nyelv iskolai tanulmányozásának módszertana (Kv. 1979), valamint Ferenczi Gyula és Horváth Attila Korszerű oktatáselmélet (Kv. 1980) c. munkája.
A diktatúra bukása után 1990-től az ideológiai-kulturális pluralizmus a pedagógia területén is éreztette hatását és új elvek, eszmék terjedése mellett vagylagos oktatási-nevelési modellek alkalmazása és kikísérletezése vált lehetővé. A pedagógiai jelenségek hagyományos értékelése mellett, mint amilyen Ferenczi Gyula–Fodor László A pedagógia tudományelméleti alapjai (Kv. 1993) c. munkájában érvényesül, olyan kezdeményezések is egyre inkább terjednek, melyek az újítás szellemében alternatívák kidolgozásán munkálkodnak tantervek, tankönyvek, módszerek területén egyaránt. A pedagógiai pluralizmus jelentkezik a módszertani jegyzetekben is, például Kovács Zoltán A fizikatanítás módszertana (1994) c. egyetemi jegyzetében s a szaklapokban.
Külön említhető az 1990 óta megjelenő *Közoktatás, valamint a Fórum, Hargita megye tanfelügyelőségének és a Pedagógusok Házának negyedévi közlönye s a *NyIT-lapok (Nyelv–Irodalom–Tanítás) c. ugyancsak negyedévi folyóirata. Ezekben olyan új szemléletű írásokat találunk, mint A hermeneutikai horizont általános érvénye a pedagógiai szituációkban (1991) Orbán Gyöngyitől, Az irodalom tanítása: felfedezés és alkotás (1991) Kelemen Pétertől vagy Drámapedagógia és személyiségfejlesztés (1993) Rusz Mónikától.
Ami a vagylagos tantervek és tankönyvek kidolgozását illeti, értékelendő az a kezdeményezés, mely “jámbor szándék” jelige alatt vált ismertté mint Orbán Gyöngyi és Tulit Ilona kidolgozta tanterv-koncepció. Ez a magyar irodalom tanításának elméleti megalapozásául szánt programszöveg egy értelmező távlatokat nyitó pedagógiai szemléleten alapul. A szerzők meggyőződése szerint ez a tantervkoncepció túllépheti az irodalomtanítás kereteit, és nemcsak az irodalom újfajta megközelítésének, hanem az egész oktatás megújításának szemléleti alapjává válhat. A tantervet kiválasztható tankönyvek kidolgozása követte, ezeket a kilencvenes évek közepén kísérleti jelleggel több iskolában bevezették.
A kísérleti pedagógia kiszélesítése az elméleti pedagógiát a gyakorlati megújítás szolgálatába állíthatja.
Barabás Endre: A romániai magyar nyelvű oktatásügy első tíz éve. 1918–1928. Lugos 1929. — Papp C. Imre: Oktatás és valóság. Tanügyi Újság 1973/19. — Csire Gabriella: Az együttélő nemzetiségek anyanyelvű oktatása. Előre 1982. júl. 28. — Dancsuj András: Szemléletváltás az iskolában. Közoktatás 1992.
(D. A.)
Pekri Géza (Dicsőszentmárton, 1885. máj. 13. — ?) — emlékíró. Középiskolát Budapesten, jogot Kolozsvárt, Berlinben és Budapesten tanult. Kis-Küküllő megye főispáni titkáraként kezdte pályáját; feleségével, Fáy Blankával együtt élénk közéleti tevékenységet fejtett ki. Az államfordulat után birtokára vonult vissza, majd az OMP helyi, 1928-tól megyei elnöke, római katolikus egyházi főgondnok, két ízben városi alpolgármester. Gazdaságszervező publicisztikáját a helyi sajtó közölte. Az 1960-as években mint volt földbirtokos kényszerlakhelyen Marosvásárhelyen halt meg. Munkája: Visszaemlékezések Dicsőszentmárton múltjára (Kv. 1934).
(B. E.)
Pelle János (Jánosda, 1885. febr. 15. — 1957. máj. 15. Nagyvárad) — költő, publicista. A középiskolát a nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban kezdte és Lugoson fejezte be. Jogi tanulmányait a nagyváradi jogakadémián és a kolozsvári egyetemen folytatta, ahol doktorrá avatták; ügyvédi képesítését Budapesten szerezte meg.
Joggyakorlatot Nagyváradon folytatott; közben sokat tett a város korszerű fejlesztéséért és több művelődési egyesületben vállalt vezető szerepet. 1921–1933 között elnöke volt a Nagyváradi Atlétikai Clubnak (NAC), s nevéhez fűződik az első sportpálya és a városi strand létesítése.
Fiatal korában versekkel, színművekkel is jelentkezett, A tékozló fiú c. színjátékáról s ezzel kapcsolatban politikai pálfordulásáról Juhász Gyula írt kritikai cikket a Délmagyarországban.
Művei: Versek (Nagyvárad 1907), Magdolna (színjáték három felvonásban; bemutatták Nagyváradon 1911-ben); A népek golgotája (háborús versek. Bp. 1916).
Nadányi Zoltán: Népek golgotája. Nagyvárad 1916. dec. 8. — Juhász Gyula: A tékozló fiú. P. J. színjátéka. Délmagyarország 1918. nov. 29.
(T. E.)
Pellion Ervin — *Jókai Mór emlékezete; *Kristóf György Emlékkönyv
Pélyi András — *szatíra
PEN Club — P.E.N. International — Nemzetközi PEN — A világ íróinak nemzetközi szövetsége. Neve a Poets, Essayists, Novellists kezdőbetűiből ered. A különböző népek irodalmának kölcsönös megismerését, közös érdekű irodalmi kérdések megoldását kívánja elősegíteni. Központja Londonban van, hivatalos nyelve az angol és francia. Minden országban léteznek alközpontok, melyek nyelvi alapokon szerveződnek. Kongresszusait évente más-más országban szervezik meg, valamint regionális konferenciákat, kerekasztal-megbeszéléseket támogat. Létrejöttét C. A. Dawson Scott angol író kezdeményezte 1921-ben, első elnöke John Galsworthy volt, majd halála után, 1933-tól H. G. Wells; az első világkongresszust 1922-ben Londonban rendezték meg.
A Magyar ~ 1926-ban alakult meg, első elnöke Rákosi Jenő volt, főtitkára pedig Radó Antal. Az elnökséget 1930-ban Kosztolányi Dezső vette át, az ő érdeme volt, hogy 1932-ben a ~ Budapesten tanácskozhatott. Az itt elfogadott 3. sz. határozat kimondta: “A szomszédos országok ~-jai, különösen azoké, amelyek barátsága még nem mondható egészen zavartalannak, tartsanak időközben külön regionális üléseket” (Pásztortűz 1932/ 10. 168). Magyarország német megszállása után a magyar ~-ot feloszlatták és csak 1945 után alakulhatott újra.
Erdélyben a magyar írók részéről a húszas évek végén jelentkezett az igény a csatlakozásra. Pontosabban a ~ megalakultával Ligeti Ernő az akkori főtitkártól, Radó Antaltól érdeklődött a magyar kisebbségi írók csatlakozási lehetőségéről. Radó a soron következő oslói kongresszuson szólalt fel a kisebbségek érdekében, és meg is született az a határozat, miszerint egyes országokon belül élő, más nyelvet beszélő népek önálló ~-okat alakíthatnak. Az oslói határozat ismertté váltával Ligeti Ernő kidolgozott egy tervezetet, melyet be is mutatott a Helikon íróinak 1926-os marosvécsi összejövetelén, azt akkor el is fogadtak, de életbe nem lépett. A ~ megalakítása 1928-ban vált újra aktuálissá, amikor a már létrejött román ~ részéről Nichifor Crainic javasolta a magyar és szász írók bevonását a román ~-ba. A kisebbségi írók részvételét a ~-ben úgy képzelte el, hogy a tagságot a nyelvi alapról az állampolgársági alapra helyezzék át, és a kisebbségi írók egyenként lépjenek be a ~-ba. Javaslatát a korabeli sajtóban hosszas vita követte. Szász részről Heinrich Zillich költő és esszéíró a Klingsor körül csoportosult írók nevében kifejtette, hogy szívesen csatlakoznak, de önálló tagozatként. Magyar részről Krenner Miklós az Ellenzékben, Ligeti Ernő a Keleti Újságban, Kacsó Sándor a Brassói Lapokban fejezte ki aggodalmát. “... ha úgy gondolják, a magyar írók és szász írók egyszerűen csak belépnek a bukaresti írók soraiba, anélkül, hogy a maguk organizációjuk autonómiáját valamelyes formában meg ne őrizhessék, úgy szó sem lehet ~-ról és ez már technikailag is elképzelhetetlen. Hiszen ha ez lehetséges volna, éppolyan lehetséges volna például a kisantant irodalmát is egyetlen ~-ba összetömöríteni. A ~-ok természetének alapsajátsága, hogy nem országok, hanem nyelvek szerint tömörülnek, esetleg egyes országok keretein belül” — írja Ligeti Ernő. Kuncz Aladár pedig az Erdélyi Helikonban arra figyelmezteti a kisebbségi írókat is befogadni akaró román kollégákat: “A ~-nak úgy, ahogy a nyugati államokban szellemi élete kialakult, alapvető programpontja, hogy a kisebbségi népek nyelvi és művelődési fejlődése a többségi népekéhez képest a teljes egyenjogúság alapján álljon.” És tovább: “... a művészet felkentjeinek, a nagy irodalmi eszmék hitvallóinak nyíltan állást kell foglalniok amellett, hogy a kisebbségek megélhetésének, anyanyelvük és műveltségük fejlődésének az emberi jogokat százszázalékig biztosítani kell.”
A Helikon íróinak 1928. évi marosvécsi összejövetelén is csak feltételes módban szólhattak a jelenlévők a román ~-bal való szemléleti különbségek feloldásáról: “Ha a román írók és irodalmi részről — rögzíti a jegyzőkönyv Bánffy Miklós szavait — valami rokonszenves gesztus történne a magyar kultúra érdekében, akkor alkalmasabb lenne erre a helyzet. Ők készítsenek elő egy előnyös hangulatot.”
A helikoni írók Bukarestben 1929-ben tartott felolvasó estélye alkalmával újabb próbálkozás történt román részről Emanoil Bucuţa, a romániai ~ elnöke személyében a magyar írók ~-ba való bevonására. Az Erdélyi Helikon írói nevében — amint az egy 1932-ben megfogalmazott helikoni körlevél összegzéséből kiderül — Bánffy Miklós öt feltételhez kötötte belépésüket a romániai tagozatba:
“1. Nem egyenként, de kollektíve és mint a romániai ~-szekció magyar kisebbségi alszekciója lépnek be.
2. A romániai ~ magyar kisebbségi alosztálya maga jelöli ki, illetve hívja meg a klubszabályok szerint a Clubba felveendő magyar kisebbségi írókat, akiket a romániai ~ szekció köteles elfogadni.
3. A romániai ~-szekció magyar kisebbségi alosztályának székhelye Kolozsvár, adminisztrációs nyelve magyar, önállóan levelezhet bármely külföldi ~-szekcióval.
4. A román ~ központi vezetőségében egy alelnöki és megfelelő számú vezető tisztséget követel.
5. Az évenkénti ~-kongresszusokon külön képviseletet azonban nem igényel, e kongresszusokon a romániai ~-szekció hivatalosan kiküldött delegátusai a romániai írók összességét, a kisebbségi magyar írókat is beleértve, képviseli” (HESzCLev. I. 337–39).
1929 után hosszú szünet következett, a ~ magyar alosztálya megalakítására konkrét romániai lépés 1932-ben történt, valószínűleg annak a ténynek a hatására, hogy a ~-ok Világkongresszusát ezúttal Budapesten tartották meg (május 15.), valamint hogy a román ~ elfogadta az 1929-ben megfogalmazott feltételeket. 1932. május 15-én Bánffy Miklós Király utcai lakásában megalakult a ~ romániai magyar alosztálya. Alapító tagjai Bartalis János, Bánffy Miklós, Bárd Oszkár, Berde Mária, Dózsa Endre, Dsida Jenő, Gyallay Domokos, Karácsony Benő, Kádár Imre, Kemény János, Kós Károly, Kovács Dezső, Kovács László, Lakatos Imre, Ligeti Ernő, Makkai Sándor, Molter Károly, Nyírő József, Pakocs Károly, Reményik Sándor, Szántó György, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István, Tabéry Géza, Tompa László voltak. Elnökéül Bánffy Miklóst választották meg, alelnökök Dózsa Endre, Berde Mária, Makkai Sándor; főtitkár Kádár Imre, titkár Dsida Jenő, pénztáros Karácsony Benő; igazgatósági tagjai: Gyallay Domokos, Kovács Dezső, Lakatos Imre, Ligeti Ernő, Nyírő József, Reményik Sándor, Szentimrei Jenő, Tabéry Géza; az alapítógyűlés által ajánlott új tagok: Antalffy Endre, Balázs Ferenc, Endre Károly, Gyalui Farkas, Kacsó Sándor, Károly Sándor, Krenner Miklós, Maksay Albert, Markovits Rodion, Ormos Iván, Szabó Imre, I. Szemlér Ferenc, Tamási Áron. Az értekezlet második napján részt vett Emanoil Bucuţa, a romániai ~ főtitkára, Victor Eftimiu és Ion Breazu is. Bár a kisebbségi alosztály azzal a céllal alakult, hogy megismertesse a világgal az erdélyi irodalmat és íróit, hogy bizonyítsa, törekvéseikben, szándékaikban a világ íróinak nagy családjához tartoznak, leginkább csak a román–magyar közeledést szolgálta.
A második világháború után, 1945–46-ban rövid időre újraéledt V. Eftimiu elnöklete alatt a román ~ és Gaál Gábor részvételével magyar alosztálya, tényleges munkát azonban már nem fejthetett ki; a román pártállam működését előbb formálissá, majd lehetetlenné tette.
1965-ben a nemzetközi ~ bledi (Jugoszlávia) világkongresszusán, melyen a résztvevők kifejezték szolidaritásukat a nemzetileg elnyomott katalán írók iránt, Gara László, emigráns író, műfordító alkalmasnak látta a pillanatot a felszólalásra a romániai magyar ~ ügyében, felhíva a világ íróinak a figyelmét a romániai állapotokra, de szinte harminc évnek kellett eltelnie, hogy a romániai magyar ~ létrejöhessen. Ekkor azonban még csak egyéni kapcsolatok felvételére kerülhetett sor: 1965 nyarán Franyó Zoltán látogat el Bécsbe az osztrák ~ meghívására, 1967 novemberében Kányádi Sándor szerepel az Osztrák Kulturális Központ előadótermében, később erre több erdélyi írónak-költőnek is alkalma volt; 1989-ben Sütő András (Václav Havellel együtt) vehette át az osztrák Pen-Központ tiszteletbeli tagságát tanúsító oklevelet.
Az 1989-es fordulattal a romániai magyar írók körében azonnal megszületett az önálló ~ megteremtésének gondolata. 1990 februárjában a ~ második kelet-európai körzeti konferenciáján Bécsben Szépfalusi István már tolmácsolja azt a kívánságot, hogy újraalakulhasson a két világháború közötti magyar alosztály. Ezt követően a PEN nemzetközi titkárság egyetértésével osztrák küldöttség látogatott Romániába, mellyel közölték a román ~ és a romániai magyar ~ újraalakulási szándékát. Ugyanazon év októberében, az alakuló okmány aláírásakor, amellyel az elismerést kérték, újabb viták születtek a magyar tagozat önállóságával kapcsolatosan. A kezdeményező lépés megtételére már 1990. okt. 15-én sor került az erdélyi írók Bécsbe látogató csoportja körében, s az ekkor megfogalmazott kérést egy önálló romániai magyar Pen-Központ létrehozására 20 romániai magyar író aláírásával terjesztették a ~ Nemzetközi Titkársága elé. 1991 márciusában a romániai magyar ~ küldöttei már részt vettek a világszervezet Budapesten rendezett kelet-közép-európai regionális összejövetelén, és a nemzetközi nyilvánosság előtt is kifejtették érveiket. 1991 áprilisában a ~ vezető szerve, a Küldöttek Közgyűlése Párizsban elismerte az önálló romániai magyar ~-ot. Az elismerést követően összeült a kibővített kezdeményező bizottság és megválasztotta a tagokat, majd a klub tisztségviselőit. Tiszteletbeli elnöke Sütő András lett, elnöke Gálfalvi Zsolt, főtitkára Markó Béla, alelnöke Fodor Sándor, kincstárnoka Kovács András Ferenc.
A Romániai Magyar ~ 1991 novemberében már részt vett a Nemzetközi ~ 56., Bécsben rendezett világkongresszusán, ahol a Bornemissza Péter Társaság és Szépfalusi István támogatásával a két hivatalos küldöttel együtt közel húszan voltak jelen. A kongresszus után a Bornemissza Péter Társaság rendezésében a magyarországi és még öt ~ tagjaival együtt nagy sikerű irodalmi esten is szerepeltek. Rövid időn belül a központ beilleszkedett a nemzetközi szervezet sokirányú és széles körű munkásságába, részt vett a ~ Barcelonában megrendezett 57. és Rio de Janeiróban tartott 58. kongresszusán is. A Nemzetközi ~ 1994 novemberében Prágában tartott világkongresszusán a romániai magyar kisebbség kulturális és oktatásügyi helyzetéről elfogadott egy egyhangú határozatot, melyben felhívja a román kormány figyelmét a magyar kisebbség drámai helyzetére Romániában, és kéri a kormányt, hogy állíttassa le a magyarellenes pártok propagandáját, biztosítsa az anyanyelven való tanulást egyetemi szinten is, valamint e kisebbség jogát saját kultúrájához és a szólásszabadságot, 1996-ban Guadalajarában (Mexikó) pedig a szlovákiai magyar kisebbség védelmében szállt síkra, kérve a szlovák kormányt, módosítsa azokat a törvényeket, amelyek sértik a Szlovák Köztársaságban élő kulturális kisebbségek jogát a szólásszabadsághoz.
A romániai magyar ~ regionális értekezleteken is részt vesz, ilyen volt 1992 szeptemberében a Magyar ~-nel a Friedrich Naumann Alapítvány támogatásában Budapesten rendezett Magyar író a szabadság dzsungelében c. közép-európai konferencia, amelyen a Magyarországot környező országok ~-jainak magyar tagjai vettek részt, Erdélyből tízen. Az évek során ez az értekezlet hagyományossá vált, és minden évben egy-egy erdélyi magyar költő emlékének szentelt esttel zárják. 1994-ben Szabédi Lászlóra emlékeztek, 1995-ben Horváth Imrére, 1996-ban pedig Székely Jánosra. Az 1994-ben tartott regionális ~-találkozón részt vett magyar folyóiratszerkesztők felhívással fordultak a Nemzetközi ~ elnökségéhez, valamint Románia, Szlovákia, Jugoszlávia és Ukrajna ~-hez, hogy érjék el a kormányaiknál a magyar nyelvterületen működő magyar irodalmi folyóiratok akadálytalan cseréjét, forgalmazását, a kulturális értékek szabad áramlását akadályozó vámügyi és postai rendelkezések enyhítését.
Pen-klub. Keleti Újság 1927. aug. 13. — Ligeti Ernő: Pen-klub Erdélyben. Keleti Újság 1928. szept. 23. — Nichifor Crainic: A Pen-klub és a kisebbségi írók. Ellenzék 1928. szept. 30. (eredetileg Curentul 1928. szept. 19.). — Kuncz Aladár: A Pen-klub és a magyar kisebbségi írók. Erdélyi Helikon 1928. 245–248. — Kacsó Sándor: A Pen-klub és a kisebbségi írók. Brassói Lapok 1928. okt. 11. — Heinrich Zillich: Der Pen-klub und die sächsischen Schriftsteller. Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt 1928. okt. 19. — Kovács László: A magyar Pen-klub ügye. Erdélyi Helikon 1932/4. — Erdélyben megalakult a magyar kisebbségi Pen-klub. Keleti Újság 1932. máj. 15. — Berde Mária: Magyar Pen Club Erdélyben. Erdélyi Helikon 1932/6–7. — A Pen Clubok világkongresszusa. Pásztortűz 1932/10. — Gaál Gábor: Az elveszett lelkiismeret. Korunk 1932/6. Újraközölve: Válogatott írások. I. 1964. 454; uő: Pen Club Erdélyben. Korunk 1932/7–8. Újraközölve: Válogatott írások. I. 459–460. — Zsolt Béla: Nyelvek békéje, szívek békéje. Brassói Lapok 1934. ápr. 5. — Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1940. 113. — Bodor Pál: Így született az Utunk. In: Utunk Évkönyv 1972. 290, 294 (idézi a Világosság 1946. június 3-i számában megjelent hírt a ~ újraalakulásáról). — Gara László: A romániai magyar PEN-központért. Irodalmi Újság (Párizs), 1965. aug. 1. Újraközölve: A Hét 1995. júl. 21. — A Helikon és Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944). 1979. I. 146, 153–154, 336–341, II. 352–353, 389. — Gálfalvi Zsolt: Őszi tűnődés a Duna mentén. A Hét 1990/45; uő: Az óceán partján az égbolt felhős — de néha süt a nap. A Hét 1993/35, 36, 37; uő: PEN Klub —Erdélyben. Korunk 1993/6; uő: A tolerancia szellemében. A Hét 1994/47; uő: Megjegyzések egy felszólaláshoz (Gara László 1965-ös cikkének újraközlésével). A Hét 1995/29; uő: A Nemzetközi PEN 63. kongresszusa. A Hét 1996/48; uő: Azonosság és sokféleség [A Nemzetközi PEN 64. kongresszusa]. A Hét 1997/35. — Szász János: Bécsi randevú. A Hét 1990. nov. 8. [csatolva az erdélyi írók 1990. okt. 15-én kelt levele a PEN Klub Nemzetközi Titkárságának]; uő: Toll (PEN) és papír. Helikon 1991/49. — Szépfalusi István: Szabadság ma — szabadság holnap. Helikon 1990/23. — Marosi Ildikó: A romániai magyar Pen Klub történetéből. A Hét 1991/23. — Kántor Lajos: Együtt a PEN-ben. A Hét 1992/39. — Magyar író a szabadság dzsungelében. Regionális PEN-konferencia Budapesten. A Hét 1992/39. — A szabadság dzsungelében. Közép-európai PEN konferencia Budapesten. A Hét 1994. okt. 28. — [A szabadság dzsungelében, hatodszor]. A Hét 1996/47. — Molter Károly levelezése. II. kötet (1927–1932). Bp.–Kv. 2001. 571. lev. és jegyz.
(Á. I.)
Péntek Árpád (Lugos, 1921. márc. 25. — 1993. aug. 29. Kolozsvár) — egyházi író. Szülővárosában az Állami Líceumban érettségizett (1939), majd a kolozsvári református teológia, 1940–43 között a nagyenyedi Bethlen Gábor Teológiai Akadémia hallgatója. Közben már 1940-től lévitalelkész Karánsebesen és Mezőkapuson. 1943-tól segédlelkész Temesváron és Lugoson, 1946–61 között parókus lelkész Szucságon, majd az ótordai gyülekezetben. 1968–69-ben mint doktorjelölt az amszterdami Vrije Universitejt hallgatója, 1972 februárjától óraadó a kolozsvári protestáns teológián. 1973 őszétől rendes tanár, a református gyakorlati teológia tanára; 1984-ig előadótanár, azután tanszékvezető professzor. 1982–90 között két cikluson át az intézet rektora. Az 1960-as évek közepétől az oberwarti (Ausztria) teológiai konferenciák rendszeres résztvevője és előadója, számos külföldi értekezleten képviselte egyházát, intézetét, s tartott előadást. Az 1976-os skóciai (Carberry Tower) interkonfesszionális értekezleten ő mutatta be a romániai református egyház helyzetét. 1990 elején a személyét ért támadások miatt és súlyos szívbetegségére hivatkozva lemondott, az erdélyi egyházkerület ennek ellenére 1990 októberében őt kérte fel a Pedagógiai-diakóniai Fakultás megszervezésére, melynek 1992 áprilisáig első dékánja volt.
Doktori disszertációjának címe: Az igehirdető szolgálat egyes emberi vonásai (Ótorda 1973).
Elsősorban igehirdető és előadó volt, ezzel kapcsolatos irodalmi munkássága is. 1955-től rendszeres munkatársa a Református Szemlének, amelyben prédikációi, igehirdetési vázlatai, tervezetei, fordításai jelennek meg. Nagyobb dolgozatai: Kálvin tanítása a Szentlélekről (1964); Az úrvacsorai igehirdetés (1971); A temetési igehirdetés elvi szempontjai; Az igehirdetés időszerűsége, ereje és hatása (1972); Burgenhagen születésének 500. évfordulója (1985); Az 1536-os Institució tanítása az egyházról (1986); Az egyházak ökumenikus tevékenységének távlatai (1988); Imre Lajos poimenikája (1988). 1990-től az *Üzenetnek lett egyik főmunkatársa: a “Napról napra” c. rovatot vezette, s szinte valamennyi számban jelent meg rövid meditációja.
Az ótordai református templom építéstörténete c. tanulmánya a Nagy Gyula püspök 70. születésnapjára kiadott Hűség és szolgálat (Kv. 1987) c. emlékkönyvben, német nyelvű dolgozata Praxis pietatis címmel a Die Aktualle Reihe (Wien 1976) c. kötetben került sajtó alá. Lefordította és előszóval látta el A. A. van Ruler Hiszek. Az Apostoli hitvallás magyarázata c. könyvét (Kv. 1989).
Balogh Béla: Egy magányos farkas. In memoriam dr. P. A. Üzenet 1993/18. — Kozma Zsolt: Megemlékezés dr. P. Á.-ról. uo.
(G. Gy.)
Péntek János (Körösfő, 1941. júl. 7.) — nyelvész, etnológus. Középiskoláit Nagyváradon végezte (1959), a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1964), s ugyanitt szerezte meg a filológiai tudományok doktora címet (1976). Pályáját gyakornokként kezdte a kolozsvári egyetem magyar nyelvtudományi tanszékén, majd tanársegéd, adjunktus, előadótanár. Tanszékvezető professzorai Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gálffy Mózes voltak, az ő szellemi-szakmai környezetük határozta meg a kutatói és tanári pályán való kibontakozását. 1990-ben a magyar tanszék vezetője lesz, majd miután 1993-ban sikerül önállósítania újra a magyar nyelv és kultúra tanszéket, annak vezetése hárul reá. Emellett doktori programvezető is. Az 1975-től előadásai között szereplő általános etnológia, illetve ennek szemináriumaként magyar néprajz az előkészítője annak, hogy 1990-ben megindulhat a kolozsvári egyetemen az önálló magyar néprajzos képzés. 1992-től ugyancsak e tanszék keretében finn nyelvszak is indul. Előadásainak tárgyai közé tartozik ezeken kívül a nyelvelméleti bevezetés, az általános nyelvészet, nyelvtudomány-történet, nyelvi kontaktológia, lexikológia, szemantika, szemiotika; 1990 után rendszeresen ad elő szociolingvisztikát is. Olyan modern interdiszciplináris területeket próbál tehát bevonni az egyetemi képzés körébe, amelyek hiányoztak a hagyományos keretekből.
Tanszékvezetőként, a Babeş–Bolyai Egyetem Szenátusának tagjaként (1990–96) nagy szerepe volt az egyetemi reformok létrejöttében, magyarországi vendégtanárok kolozsvári meghívásában, hallgatók magyarországi részképzésének kiterjesztésében. 1997–99 között az országos oktatási reformbizottság és tankönyvbizottság tagja. 1990 után vendégtanár, illetve vendégelőadó a budapesti (1992), a miskolci (1994), a debreceni (1997–98), a pécsi (1997, 2000), a bukaresti és a szegedi egyetemeken (1998, 2000). Alapítója és 1997-től elnöke az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, felelős kiadója az AESZ Értesítőjének; alelnöke (1996-tól) a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak; a Magyar Nyelv és Kultúra Társasága 1996-ban elnökségi tagjává, majd társelnökévé választotta. 1983 óta tagja a NyIrK szerkesztőbizottságának.
Tudományos kutatásainak területe az általános nyelvészet, nyelvjárástan, jövevényszó-kutatás, nyelvjárási szakszókincs-vizsgálat, néprajz, nyelvművelés, de szakmailag elsősorban az etnoszemiotika és etnolingvisztika; különösen az etnobotanika, a népi növényismeret elméleti és terminológiai kérdései foglalkoztatják.
Első tudományos közlése a körösfői népi hímzés szakszókincséről a NyIrK hasábjain jelent meg (1965/1). Foglalkozott szülőföldje, Kalotaszeg nyelvjárásával, a körösfői í-zés állapotával, s a nyelvjárási szókincs alapján a tájszók leíró szempontú osztályozását dolgozta ki mintaszerűen (NyIrK 1972/2). Nyelvelméleti előadásainak tanulságait a társszerzőkkel írt A nyelv világa (1972) c. népszerű könyvecskében foglalta össze, ezt később újszerű elvek alapján a Teremtő nyelv (1988) c. nyelvelméleti munkájában tette teljessé.
A hetvenes években készült el a néprajz és a nyelvtudomány összefüggéseinek igazolására írt doktori értekezése (A kalotaszegi népi hímzés és szókincse), amelyben részben a tanszék hagyományaihoz kapcsolódó, de a kutatás és értelmezés tekintetében modern szemléletet követő etnolingvisztikai témát dolgozott fel. Kifejtette benne a néprajzi leírás és a szótári feldolgozás kettős elvének fontosságát, kijelölte a lexikológia vizsgálati területét és módszereit. A néprajzi és a nyelvészeti szempontot egy harmadik egészíti ki kutatásaiban: a szociológiai. Szintén újszerű az a szemiotikai megközelítés, melynek alapján a hímzés jelfunkciójára mutatott rá. Időközben részt vesz abban a tanszéki tervmunkában, melynek célja volt az évtizedek során összegyűlt nyelvjárási anyagból kiszűrni és szótárszerűen feldolgozni a magyar nyelvjárások szókincsének román eredetű elemeit. Így látott napvilágot 1977-ben a Márton Gyula és Vöő István társszerzőkkel közös munka: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. A román nyelvi hatás kérdéskörére később több tanulmányában is kitér.
Figyelme ezekben az években fordul az etnobotanika felé. Mintegy előtanulmányként a botanikus Szabó Attilával Ezerjófű címmel etnobotanikai útmutatót szerkeszt, majd botanikus társával közös tanulmányban, Egy háromszéki falu növényismerete cím alatt a budapesti Ethnographiában (1978/1–2) követendő mintát szolgáltat. Ezt követi egy nagyobb területen, Kalotaszegen végzett gyűjtőmunka. A szintén Szabó Attilával írt Ember és növényvilág c. nagyszabású kiadvány bemutatja Kalotaszeg növényzetét és népi növényismeretét; szerkesztése közben több résztanulmányt is megjelentetett a régi növényvilágról és annak változásairól a földrajzi nevek tükrében (közli a Nyelvészeti Tanulmányok, 1980) vagy Kalotaszeg kerti virágairól és dísznövényeiről (a Népismereti Dolgozatokban, 1980). Néhány növény esetében a vizsgálatot egész Erdélyre kiterjeszti.
Foglalkozik tudománytörténettel is: e tárgykörhöz tartozik tanulmánya a kalotaszegi nyelvjárás kutatásának történetéről a NyIrK-ben (1971/1), valamint A romániai magyar nyelvtudományi kutatások c. beszámolója A romániai magyar nemzetiség c. 1981-es gyűjteményes kötetben. A tárgykörben kiemelkedő a budapesti Magyar Nyelvben közölt értekezése a magyarságtudomány és magyar nyelvtudomány ápolásáról Kolozsvárt (1993/3).
A hetvenes évek végétől a magyar nyelv iskolai oktatásának feladatkörében is szerepet vállalt. Egy-egy társszerzővel tanári kézikönyvet dolgoz ki és négy általános iskolai tankönyvet ír, ezeket folyamatosan újra kiadják. E tárgykörbe tartozik a budapesti Nyelvünk és Kultúránk hasábjain megjelent tanulmánya is a pedagógusképzés erdélyi gondjairól (1994/1).
Szinte az egyedüli, aki a kilencvenes évektől az erdélyi magyar nyelvhasználat elvi, rendszertani és nyelvelméleti kérdéseit vizsgálja. Ezt feszegeti több olyan cikkében, mint Ki a nyelvi fogyatékos? (Romániai Magyar Szó 1990. jan. 14.), Normagondok Erdélyben (Magyar Nyelvőr, Bp. 1994/2), A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége (Irodalmi Szemle, Pozsony, 1995/3) és Az anyanyelv ökológiája Erdélyben (Kétnyelvűség, Bp. 1994/1).
Tanulmányait közölte az említetteken kívül a bukaresti Dialectologica, az Erdélyi Múzeum, Korunk, Magyar Kisebbség, Studia Universitatis Babeş–Bolyai filológiai folyama; a magyaroszági folyóiratok közül az Educatio, Hitel, Hungarológia, Kisebbségkutatás, Köznevelés, Magyar Felsőoktatás, Magyar Szemle, Minorities Research, Pedagógiai Szemle, Uralaltaische Jahrbücher és számos gyűjteményes kötet: Anyanyelvünk művelése (1975), Népismereti Dolgozatok (1980), A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve (Kv. 1995), Kós Károly egyetemessége felé (Mv. 1995), Anyanyelvi nevelés — embernevelés (Bp. 1995), Jelen és jövő a szórványban (Tv. 1996), Szépe György Emlékkönyv (Pécs, 1996), Szöveg és stílus (Kv. 1997), Történelmünk a Duna-medencében (Kv. 1998), Kulturdialog und akzeptierte Vielfolt? (Stuttgart, 1999), Siebenbürgen. Magie einer Kulturlandschaft (Kv. 1999).
Érdemei elismeréséül 1985-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság a Csűry Bálint Emlékéremmel, 1995-ben az Anyanyelvápolók Szövetsége a Lőrincze Lajos-díjjal, 1996-ban az Anyanyelvi Konferencia a Bárczi Géza Emlékéremmel tüntette ki.
Művei: A nyelv világa (Szabó Zoltánnal és Teiszler Pállal, Kv. 1972); Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató (Szabó Attilával, 1976; bővített, átdolgozott kiad. Bp. 1996); A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (Márton Gyulával és Vöő Istvánnal, 1977); A kalotaszegi népi hímzés és szókincse (1979); Idegen szavak szótára. I–II. (Bakos Ferenccel és Teiszler Pállal, 1979); Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete (Szabó Attilával, 1985); Teremtő nyelv (1988); A megmaradás esélyei. Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben (Bp. 1999); Az anyanyelv mítosza és valósága (Kv. 1999 = Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Füzetei. 5); A kreatív nyelvhasználat és az iskola (társszerző Nagy L. János, Bp. 2000); A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok (Kv. 2001).
Szerkesztésében jelent meg a Nyelvelméleti tanulmányok (Teiszler Pállal, 1975), Néphagyományok új környezetben (Tanulmányok a folklorizmus köréből 1987), Szöveg és stílus (Kv. 1997), valamint 1971–1985 között több V–VIII. osztályos általános iskolai magyar nyelv tankönyv (Kósa Ferenccel, Kuszálik Piroskával, Kalapáti Jolánnal, Tamás Évával).
Balogh Edgár: Szagos a rozmaring. Új Élet 1976/8. — Cseke Péter: Új növénykultusz érdekében avagy mire jó az ezerjófű? Falvak Dolgozó Népe 1976/7. — Murádin László: Jövevényszók a mérlegen. Korunk 1979/8. — Gálffy Mózes: Népművészet és népi szakszókincs. A Hét 1979/49. — Nagy Jenő: Szavak és dolgok. Korunk 1980/6. — Bíró Zoltán: Az igazi újszerűség. Korunk 1982/2. — Váczy Kálmán: Ember és növényvilág. NyIrK 1986/2. — Józsa Nagy Mária: Gondolkodó nyelvtudomány. Utunk 1989/9. — Nagy Olga: Interdiszciplináris vizsgálat a néprajzkutatásban. Korunk 1989/9. — Balázs László: P. J.: Teremtő nyelv. NyIrK 1989/2. — Cs. Gyímesi Éva: Korszerű nyelvszemlélet. Korunk 1989/9. — Balogh Dezső: Vallomás a nyelvről. Igaz Szó 1989/9. — Aniszi Kálmán: Anyanyelvi szorongások. Erdélyi Tükör 1990/4. — Balló Áron: Mítosz és valóság. Kelet–Nyugat 1994/5.
(M. L.)
Pénzes P. Artúr (Borosjenő, 1899. okt. 1. — ?) — költő, író. Az aradi Kölcsey Egyesület lírai pályázatán tűnt fel verseivel (1918), majd a Nyugatban jelentek meg újabb költeményei. 1924-től az Aradi Közlöny belső munkatársa. Nagy Dániellel együtt szerkeszt lapokat, ezek közlik folytatásokban később könyv alakban is megjelenő írásait. Az 1930-as években Magyarországra költözött.
Latrokkal a Golgotán c. verseskötete két különálló ciklusban (Árnyékként a hegy alatt és Elátkozott szívek lutriján) a költő üzenete a világnak, a magyarságnak, hogy még él, létezik...
Kötetei: Csendes harangok (versek, Bp. 1917); Tónika (kisregény, Bp. 1922); Latrokkal a Golgotán (versek, Arad 1925); Gyónik a falu (versek, Arad 1928).
(U. J.)
Pénzvilág — közgazdasági, alcíme szerint “országos pénzügyi, kereskedelmi és gyáripari” szaklap. Nagyváradon indult 1923-ban, főszerkesztője Böszörményi Andor ügyvéd, a Nagyváradi Estilap munkatársa volt; őt Váradi Ödön követte; felelős szerkesztője Klein Dezső, a nagyváradi Hitelbank, a Friedländer Bank és az Iparegylet jogtanácsosa. Háromnyelvű címével (Revista Financiară — Rumänische Handels-, Industrie- und Finanzwelt) jelzi, hogy széles körű érdeklődésre tart számot, bár 1927–30 között a benne közölt anyagok kizárólag magyar nyelvűek, 1935-től viszont, két 1937-es szám kivételével, a magyar nyelvű közlemények maradnak ki belőle teljesen.
(B. E.)
Perédi Ádi — *gyermekirodalom
Perédy György (Kolozsvár, 1883. okt. 17. — 1947. jún. 21. Budapest) — újságíró. Szülővárosa Unitárius Kollégiumában érettségizett, a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. Újságírói pályáját a kolozsvári Magyar Polgárnál kezdte, az Ellenzék, Erdélyi Hírlap, Újság munkatársa. 1912-től a Nagyváradi Napló kötelékében dolgozik, majd a Nagyvárad c. napilaphoz kerül. Tabéry Gézával együtt építi ki az OMP Bihar megyei szervezetét. Az Unitárius Irodalmi Társaság tagja, a Szigligeti Társaság főtitkára, 1929-től alelnöke. 1931-ben megszervezte Érsemjénben a Kazinczy-emlékünnepélyt és a nyelvújító költő szobrának leleplezését. Nagyváradi működésének utolsó szakaszában az Erdélyi Lapok felelős szerkesztője. 1938-ban Magyarországra költözött.
Sütő Nagy László: Az Unitárius Irodalmi Társaság története. Keresztény Magvető 1936/1.
(T. E.)
Peris Teréz, Chereji-Peris (Kolozsvár, 1932. okt. 19.) — színháztörténész, műfordító. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte (1951), főiskolát az előbb Kolozsvárt, majd Marosvásárhelyen működő Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben (1955). Előbb a Székely Színház, majd a marosvásárhelyi bábszínház tagja (1955–62); a színművészeti főiskola tanára 1990-ig. Nyugdíjasként 1993-tól a Román Akadémia keretében működő, etnikai kérdéseket és társadalmi kommunikációt vizsgáló európai központ kutatója. 1973-ban színházelméletből és színháztörténetből doktorált Bukarestben.
Közölte a kolozsvári Állami Magyar Színházban bemutatott román színdarabok kronológiáját (Studii şi Cercetări de Istoria Artelor 1970/1. és 1971/1); áttekintette Victor Eftimiu és Traian Grozăvescu erdélyi magyar színpadi jelenlétének történetét (uo. 1971/2); értékelte I. L. Caragiale Elveszett levél c. darabjának kolozsvári fogadtatását (Korunk 1973/9); A kultúra, egyetlen közösség c. tanulmányát A Hét 1981-es Évkönyve, Eminescu költészetének magyar recepciójáról írott összefoglalóját a Clujul literar şi artistic (Kv. 1981) c. kötet közölte.
Fordításában került magyar színpadra Mihail Sebastian A sziget, Al. Voitin Jusztiniánus kincse és Horia Lovinescu Az utolsó futam c. drámája.
Tanulmánya a román–magyar színházi, irodalmi, művészeti kapcsolatokról 1860 és 1940 között a Dacia Könyvkiadónál 1977-ben román nyelven, ennek rövidített magyar változata a pécsi Magyar–Román Baráti Társaság évkönyvében (1991) jelent meg.
(P. Á.)
Periszkop — a romániai magyar avantgárd első magyar irodalmi és művészeti szemléje. 1925-ben négy, 1926-ban egy száma jelent meg Aradon Szántó György szerkesztésében. Budapesti szerkesztője Szélpál Árpád, csehszlovákiai szerkesztője Fábry Zoltán, Párizsból Tihanyi Lajos gyűjtötte számára a kéziratokat.
A lap példaképéül a Querschnitt haladó szellemű igényes revü, valamint a Kassák Lajos szerkesztette bécsi Ma szolgált. Sajátos keveredése volt a művészi forradalmat hirdető folyóiratnak és az olvasmányos magazinnak, amely elsősorban abban különbözött a szokványos irodalmi-művészeti lapoktól, hogy igyekezett átfogni az élet minden területét. Oldalain helyet kapott a politika és a társadalom problematikája, különoldalain sok fotót közölt az aktualitásoktól a sporteseményekig, filmszínésznők portréitól a század műszaki gépcsodáiig. Mindez teret nyújtott az avantgárd művészetnek és irodalomnak, melynek hirdetője akart lenni. A köréje csoportosuló képzőművészek is mind avantgardisták: Schiller Géza, Pál István, Kóra-Korber Nándor. Mivel a lapalapító szerkesztő, Szántó György érdeklődése is elsősorban képzőművészeti volt, a művészeti anyag minősége és mennyisége meghaladja az irodalmi részt. “A ~ elsősorban művészeti folyóirat volt, az irodalomnak másodrendű szerepet juttatott. [...] Sem előtte, sem utána erdélyi folyóirat nem tett ennyit a képi látásmód fejlesztéséért, a modern képzőművészet megismertetéséért. Bátran elmondhatjuk, hogy a ~, gazdag képanyagával, sokszempontú és színvonalas értekezéseivel változatosságában izgalmas képet adott a huszadik század elejének képzőművészetéről” — írja Kovács János.
A ~ művészeti anyaga ugyanakkor művészetfelfogásában egyfajta folytonosságot mutat: nem tagadja az előzményeket, és betekintést enged elmúlt korok művészetébe is. Találkozunk a lap oldalain az ókorból származó művekkel, afrikai és kínai művészettel, a reneszánsz művészeivel, de ugyanakkor az új irányzatok legreprezentatívabb alkotóival is.
A képanyag megjelentetésében érvényesül a szerkesztő szempontja, jelezve azt, hogy tiszta stílusirányzatok csak elméletben léteznek, s bőséges teret nyújt a modern átmeneteket létrehozó posztimpresszionizmus, posztszimbolizmus stb. képviselőinek is. Így jelen vannak a ~-ban: Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Pissaro, Renoir, Derain, Henri Rousseau, akik nem mondhatók avantgardistáknak, de nélkülük nem jöhettek volna létre az újabb irányzatok. Másrészt ezeknek a művészeknek a felvonultatásával igazolható az újabb törekvések jogosultsága is, melyeket a ~-ban Picasso, Léger, Klee, Kokoschka, Brâncuşi, Archipenko, Kandinszkij, Chagall művei szemléltetnek.
A ~ érdeme az is, hogy Erdélyben legelőször innen értesülhettek az olvasók a Bauhausról; Moholy-Nagy László tárgykonstrukcióival, fotóplasztikáival is ezen át ismerkedhettek meg. Jelen vannak számaiban műveikkel a magyar avantgárd legjobbjai is: Bortnyik Sándor, Kádár Béla, Nemes Lampérth József, Tihanyi Lajos, Uitz Béla, Kmetty János és néhány erdélyi avantgardista is: Gallas Nándor, Kara Mihály, Kóra-Korber Nándor, Ferenczy Béni és Mund Hugó.
A képanyag hatását fokozták a művészeti tárgyú tanulmányok és cikkek (Apollinaire: Henri Rousseau-ról, Arthur Korn: Analitikus és utópisztikus architektúra, Márkus B.: Théo Von Doesburg, Németh Antal: A gép esztétikája, Perlrott-Csaba Vilmos: A Salon des Indépendents XXXI-ik kiállítása, Solomko Dimitrij: Az oroszok új színpada, Tamás Aladár: Az új román művészeti lehetőségek — a “Contimporanul”, Uitz Béla: Foujita és Chagall). Ezek többnyire egy lépéssel előbb is jártak az illusztrációknál, és a konstruktivizmus szélsőséges vagy mérsékelt irányzataival foglalkoztak.
A ~ szépirodalmi közleményeiben az expresszionista világlátás és formanyelv az uralkodó, helyenként jelentkezik a szürrealizmus is. Szerepel a lapban Szélpál Árpád expresszionisztikus verseivel; az aktivisták új nemzedékének hazai képviselője, Becsky Andor; Dienes László prózaverssel, mely lirizmust visz be az aktivizmus tárgyszerű költészetébe; Déry Tibor dadaista, szürrealista hatásra valló versekkel; Illyés Gyula a francia szürrealisták modorában írott költeményével, valamint Mécs László és Ion Vinea. A prózában is, akárcsak a költészetben, jelen van az expresszionizmus krisztianista szemlélete; ezt legjobban Faragó Sándor és Gallas Nándor prózája tükrözi. Sebesi Ernő és Szántó György novellái a realizmus hagyományos formájának a visszatérését éreztetik, mely az új avantgárd irányzatok stílusjegyeivel gazdagodott. Drámával Földes Sándor szerepel (Gyermekvihar c. drámai kísérletével), Bortnyik Sándor pedig Zöld Szamár pantomim c. “mechanikus balettje” szövegkönyvével. A kor jeles avantgardistái közül Apollinaire, Cendrars, Tristan Tzara, Jean Cocteau, Ivan Goll írásai tűnnek fel Gáspár Endre, Illyés Gyula, Németh Andor, Szegi Pál, Tamás Aladár fordításában. Érdekesség, hogy a szerkesztő több irodalmi alkotást eredeti nyelven helyezett el a lapban (Apollinaire: Au nord au sud, Déry Tibor: Mama Russland, Neubauer Pál: Intervall, Vorfrühling c. verseit, Bontempelli: Ich in Afrika c. prózáját, Hans Liebstockel cikkét: Marinetti und Prampolini, Théo Van Doesburg: Das Ende der Kunst).
Ligeti Sámuel: Periszkop. Temesvári Hírlap 1925. márc. 20. — Móricz Miklós: Periszkop. Brassói Lapok 1925. márc. 29. — Neubauer Pál: Periszkop. Nagyvárad 1925. máj. 31. — Kassák Lajos: “Aki az új építés törvényeit hozza”. Részlet Heves Ferenc Kassák Lajossal készített interjújából. Keleti Újság 1925. jún. 7. — Seidner Imre: Riport a Periszkop haláláról. Erdélyi Élet 1925. szept. 5. — [Nagy Dániel]: Egy új halott. Magyar Újság 1925. szept. 6. — Károly Sándor: Folyóirat az izmusok tengerén. Igaz Szó 1957/8. — Szabó György–Gál István: A “Periszkop”, egy romániai folyóirat. Klny. a Filológiai Közlönyből. Bp. 1962 [a folyóirat teljes repertóriumával; függelékül Illyés Gyula Kronstadti pályaudvar c. verse és Surrealizmus c. cikke, Kassák Lajos F. T. Marinetti c., a futuristák római kongresszusa alkalmából írott esszéje és Szántó György Egy boxmach (!) c. jegyzete]. — Sőni Pál: Az avantgarde — folyóiratok tükrében. Avantgarde-sugárzás. 1973. 30–36. — Periszkop 1925–1926. Antológia. Összeállította, jegyzetelte és bevezette Kovács János. 1979. — Robotos Imre: Periszkop. Korunk 1980/6. — Cojic József: Periszkop a láthatáron. Művelődés 1990/2. — Kiss Károly: Honnan, merre, Periszkop? Havi Szemle (Arad) 1990/3.
(U. J. — Á. I.)
Periszkop Népszínház — 1969-ben az Arad municípiumi Művelődési Házban Znorovszky Attila és Szekeres Gábor alapította színjátszó társulat. Már nevével is jelezte, hogy a Szántó György szerkesztésében indult *Periszkop (1923–26) irodalmi és művészeti szemle szellemi hagyományát követi. Első bemutatója Az égre írj! c. Radnóti-est volt. 1970-ben Caragiale Farsang c. vígjátékának rendezéséért országos I. díjat kapott. Emlékezetes az Ady tárcanovelláiból és publicisztikai írásaiból Vijjogó éji csapat címmel összeállított műsor is.
A csoport 1981-ben elnyerte a népszínházi státust. Elsődleges feladatának az erdélyi magyar szerzők darabjainak bemutatását vállalta. Színre vitte Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. művének és Zágoni Attila Sóderhivatal c. humoreszkjének dramatizált változatát, majd sorra került Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédia c. darabja is. A Megéneklünk Románia Fesztivál országos szakaszán 1983-ban Bajor Andor Viszontlátásra, állomásfőnök úr! c. egyfelvonásosának előadásáért az együttest II., Dóka János színművészt előadói I. díjjal jutalmazták. A nyolcvanas évek végén Znorovszky Attila Tanulj meg, fiacskám, komédiázni! címmel kabaréműsort állított össze, s megrendezte Tomcsa Sándor Műtétjét. A gyermekek számára bemutatták a Grimm testvérek Brémai muzsikusok c. meséjének zenés változatát. Ezzel a kabaréműsorral a társulat a Szilágyságban és Udvarhely megyében turnézott.
A Znorovszky Attila halálával elárvult művészegyüttes 1991-ben Asztalos István A fekete macska c. darabjával részt vett Sepsiszentgyörgyön a Concordia-napok elnevezésű fesztiválon, s elnyerte a legjobb előadás díját. Sikeres volt a magyarországi Zsámbéki Napokon s a szlovákiai Jókai Napokon való bemutatkozása is.
Ujj János: Népszínházak az élen. Művelődés 1981/8–9. — Mózer István: A Periszkop Népszínház és Kányádi-ősbemutató Aradon. Utunk 1984/28. — Szekernyés János: Nagykorú népszínház. Művelődés 1984/10.
(U. J.)
Persán Béla — *Baróti Pál álneve
Petelei István (Marosvásárhely, 1935. nov. 24.) — közíró. Középiskoláit szülővárosában, a Fémipari Középiskolában (1953), főiskolai tanulmányait a bukaresti Közgazdasági Akadémián (1971) végezte. 1960-tól a marosvásárhelyi Vörös Zászló, 1990-től a Népújság szerkesztőségének belső munkatársa, előbbinek 1985–89 között, utóbbinak 1990 márciusától 1993 januárjáig főszerkesztőhelyettese, 1993 márciusától felelős kiadója, ill. ügyvezető igazgatója 1997 júniusáig. Emellett 1990-től a Népújság Fekete–Fehér c. rejtvénymellékletének felelős szerkesztője, 1994-ben a Duna Express c. hirdetési melléklet munkatársa; 1992-től az Impress Lap- és Könyvkiadó ügyvezető igazgatója is.
Cikkei — amelyek sorában az elsőt a Vörös Zászló közölte 1960-ban — az általa jegyzett lapokban jelentek meg.
A vezetése alatt álló Impress Kiadónál jelent meg Bölöni Domokos és Erős Attila egy-egy novelláskötete, Erős Attila, Killár Katalin, Vajda Ferenc verskötete, Molnár Dénes erdélyi műemlékeket megelevenítő két grafika-albuma, S. Fodor Sándor és Balás Árpád Marosvásárhelyi útikalauza, Keresztes Gyula könyve: a Maros megyei kastélyok és udvarházak, Szászrégen és Gálfalva monográfiája, valamint több iskolai segédkönyv, példatár, receptkönyv, népszerű egészségügyi ismeretterjesztő kiadvány.
Szerkesztésében jelentek meg 1993-tól kezdődően a Népújság Évkönyvek.
(D. Gy.)
Petelei István emlékezete — a Marosvásárhelyen született, sírjában itt pihenő Petelei István (1852. szept. 13. — 1910. jan. 5.) nem tartozott a szélesebb népszerűséget élvező írók közé. Irodalmi levelezésének sajtó alá rendezője, Bisztray Gyula írta róla: “... az írók írója titulussal tisztelték meg kortársai. De ez a díszítőjelző, sajnos, végzetévé vált, mert három emberöltő óta nem lett az írók írójából a nagyközönség írója.” Rövidprózájának, riportjainak, publicisztikai cikkeinek jelentős része rejtőzik napilapokban, folyóiratokban.
Petelei novellista volt, a legjobbak közül való, olyan pályatársakkal egy sorban, mint Mikszáth és Tömörkény, Bródy és Gárdonyi. Az akkoriban teret hódító tárcanovella egyik megteremtője. Egyéniségétől távol állott a látványosságra való törekvés. Kovács Dezső írta róla az Erdélyi Helikonban: “Egy olyan típust képviselt, amely majdnem ellentéte volt a kornak, amelyben élnie adatott. Törtető és lármás nemzedék közepette maga volt a nyugalom és a csönd.” A kisvárosok és falusi emberek, a megszomorodottak és elesettek életének apró eseményeit rajzolgatta kitartóan. Emberi-írói alkatának meghatározó jegye a tragikumra való ráhangoltság, a fogékonyság sötét színek iránt, az önkínzó bizonytalanságérzet.
Kolozsvárt töltötte pályájának legmozgalmasabb évtizedét. Közege volt a vidék, de azzal sohasem azonosult. Élményvilágának legfőbb színtere ugyanaz a világ: az erdélyi kisváros. Már pályája kezdetén úgy látta, elsősorban ide kapcsolódó élményeit kell megírnia. Novelláiból hiányzik a leleplező indulat, a szatírai elem (ami oly erőteljesen jut szóhoz például Tolnai Lajosnál). Annál kimunkáltabb nála a lélekrajz. Gyulai Pál figyelt rá kitüntető szigorral, Mikszáth és Kiss József lelkesedett érte, Ady a legjobbakkal együtt említette nevét.
Életében hét novelláskötete látott napvilágot: a Keresztek (1882); Az én utcám (1886); A fülemüle (1886); Jetti (1893); Felhők (1897); Vidéki emberek (1898) és Az élet (1905). Halála után özvegye jelentette meg 1910-ben Kolozsvárt az Elbeszélések két kötetét. Ugyancsak Kolozsvárt jelent meg 1924-ben egyetlen regénykísérlete, az Egy asszonyért, 1937-ben pedig, a *Hasznos könyvtár 18. füzeteként Kacsó Sándor adott ki válogatást A csíkos szőttes címmel, Szentimrei Jenő bevezetésével. Ugyancsak Szentimrei vezette be az 1943-as Petelei-kötetet is Budapesten A fülemüle és tizenegy elbeszélés címmel.
Árnyalatosan válogatott Petelei-kötet látott napvilágot 1955-ben a magyarországi Szépirodalmi Könyvkiadónál Bisztray Gyula bevezető tanulmányával (Lobbanás az alkonyatban), majd azzal szinte egy időben, 1956-ban, az ÁIMK Marosvásárhelyt létrehozott magyar kiadói részlege jelentkezett egy kötetnyi válogatott elbeszélésével (Kéri [Spielmann] József előszavával). További romániai Petelei-kötetek: Máthé József válogatásában és előszavával A kakukkos óra (1969), Kozma Dezső előszavával A jutalom (Kv. 1986 = Tanulók Könyvtára). Ez utóbbiban olvasható először kötetben az író 1884-ben írt Mezőgazdasági út c. szociografikus riportja. Közben a Köllő Károly szerkesztette Szépliteratúrai ajándék (1967) c., a 19. század magyar elbeszélőit bemutató antológiában is megjelent egy Petelei-elbeszélés, a Klasszi.
A Peteleiről szóló irodalomban már egykori újságíró tanítványa, Gyalui Farkas feltűnt, amikor elősegítette elbeszéléseinek kétkötetes kolozsvári posztumusz kiadását, majd az Erdélyi Helikonban közreadta az író hozzá intézett 40 levelét (1928/5), ismertette találkozásaikat, s a Pásztortűzben Petelei küldetéséről értekezett (1935/10–11). Az Erdélyi Múzeumban Bedőházy János (1914. 339–348), a Pásztortűzben az egykori egyetemi diáktárs, Márki Sándor (1924. II. 142–145), A rajzforma fejlődése irodalmunkban (Bp. 1925) c. munkájában Galamb Sándor méltatta elismeréssel írásait, de csak Kozma Dezső Egy erdélyi novellista (Kv. 1969) c. kismonográfiájában jutott el a teljes pályakép megrajzolásáig, kijelölve helyét a magyar irodalom történetében. Szerkesztői és közéleti szerepére vet világot bő levelezésének további közzététele is. Marosi Ildikó A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája (1973) c. kötetében 19 levelét bocsátotta nyilvánosságra, majd Bisztray Gyula rendezte sajtó alá a 243 darabot számláló teljes irodalmi levelezést a Kriterion számára (1980), átfogó bevezető tanulmányban mutatva be az író és kortársai kapcsolatait. A kötetet Petelei Istvánné levelezésének 11 darabja egészítette ki.
Kevésbé ismeretes az utókor előtt Petelei irodalomszervező tevékenysége. Jelentős ebből a szempontból a Kolozsvárt töltött évtized (1880–1890), amelyről Kozma Dezső adott áttekintő képet a századforduló kolozsvári lapszerkesztőségeinek világát felidéző könyvében (A valóság igézete. Kv. 1972). 1886-tól az író-szerkesztő tevékeny tagja volt az EMKE irodalmi szakosztályának, s lapjában, a Kolozsvár c. napilapban jelentette meg 1888-ban Irodalmi társaság címmel sürgetését egy színvonalas irodalmi tömörülés létrehozására Erdély fővárosában. E kezdeményezésére alakult meg az Erdéyi Irodalmi Társaság. Ugyanekkor újságírói tollával előmozdította Kolozsvár főterének mai formában való rendezését, a városközpont modern arculatának kialakítását (Négy pavilon, Kolozsvári Közlöny 1886. máj. 20.), szorgalmazva a Mátyás-szobor felállítását a legméltóbb helyen, a Szent Mihály-templom előtt. Marosvásárhelyre visszaköltözve két éven át (1896–98) az újjáéledő KZST elnöke lett. Ezt a szakaszt nevezi Dávid Gyula a KZST-levelesláda bevezetőjében “Petelei-korszak”-nak. Kemény Zsigmond, Orbán Balázs, Benedek Elek mellett így válhatott Petelei István is a KZST emlékőrző rendezvényeinek hősévé.
Az emlékezések sorában kiemelkedő esemény volt szülőházának megjelölése emléktáblával a marosvásárhelyi Szent György tér 5. szám alatt 1928. szept. 13-án. Csergő Tamás megnyitóbeszéde után a táblát Kemény János, a KZST frissen választott elnöke leplezte le. Az író halálának negyedszázados évfordulóján, 1935-ben a KZST ünnepi felolvasóestét rendezett, ahol Gyalui Farkas emlékezett vissza mesterére, Molter Károly pedig Petelei viharban c. írását olvasta fel.
Ötvennyolc éves korában végzett vele a gyilkos idegbaj. Szülővárosában a katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírboltjára a maga szövegezte felirat került: “Lelje fel ott túl mindazt a szépet és jót, amiről itt életében álmodott.” Különben Szováta sem feledkezett meg arról, aki gyakran pihent ottani villájában: róla nevezte el irodalmi körét.
Schöpflin Aladár: P. I. Nyugat 1910/2. — Barta Lajos: Találkozás P.-vel (Jegyzetek egy kevéssé ismert magyar íróról). Napkelet (Kv.) 1921/13. — Kovács Dezső: P. I. Erdélyi Helikon 1928/5. — P. I. negyven levele Gyalui Farkashoz. Kv. 1928. Klny. az Erdélyi Helikon 1928/5. számából. — Gyalui Farkas: P. I.-ról. Pásztortűz 1928/18; uő: Petelei küldetése. Pásztortűz 1935/10–11. — Várady Aurél: P. I. — a kritikus és a harcos újságíró. Keleti Újság 1928. szept. 16. — R. Berde Mária: Szovátai emlék. Pásztortűz 1932/17. — Szentimrei Jenő: P. és Mikszáth. Ellenzék 1935. jún. 6. — Molter Károly: P. viharban. Független Újság 1935. jún. 29. — Járosi Andor: P. I. Pásztortűz 1935/8. — Bisztray Gyula: P. I. családja. Bp. 1949; uő: P. I. (bevezető tanulmány Lobbanás az alkonyatban c. kötetében). Újraközölve Könyvek között egy életen át c. kötetében (Bp. 1976. 414–456); uő: P. I. irodalmi levelezése. Buk. 1980. — Nagy István: Egy feledésbe merült erdélyi novellista. Igaz Szó 1954/11. — Marosi Péter: P. I. tragédiája. Utunk 1956/43. — Dávid Gyula: Az újra felfedezett P. I. Igaz Szó 1956/10. — Szász Lőrinc: P. I. színikritikái. NyIrK 1965/1. — Kozma Dezső: Egy erdélyi novellista (monográfia, 1969); uő: A valóság igézete. Kv. 1972. 51–64; uő: P. I. Újraközölve Erdélyi utakon c. kötetében, Székelyudvarhely 1997. 62–64. — Kormos Gyula: Százhúsz éve született P. I. Utunk 1972/42. — Sztojka László: P. I. emléke özvegyének leveleiben. Irodalomtudományi Közlemények 1974/2. — Egyed Ákos: P. I. és a céhek. Művelődés 1985/10. — Nagy Pál: “Írók írója”: Petelei. Utunk 1986/28.
(N. P.)
Péter Albert (Mátisfalva, 1932. jún. 26.) — koreográfus. Székelykeresztúron elvégezte a tanítóképzőt (1951), a Bolyai Tudományegyetemen orosz szakos diplomát szerzett (1955). Tanított Szamosújváron, Sepsiszentgyörgyön, ugyanott a tanügyi osztály felügyelője, a megyei művelődési bizottság titkára, majd a Székely Mikó Kollégium tanára és táncoktatója.
Első írását a Megyei Tükör közölte Sepsiszentgyörgyön (1968). A halálra táncoltatott lány (1979), Májusfaállítás (1981) és Játék a hóban (1982) c. táncjátékai a Művelődésben jelentek meg. A Székely Mikó Kollégium népi együttesével mintegy 500 előadáson lépett fel Erdély városaiban, Bukarestben, valamint Magyarországon és Csehszlovákiában is.
Mihálycsa Szilveszterrel közösen összeállított táncjáték-gyűjteményét Bokréta címmel 1975-ben adta ki a Kovászna megyei Alkotások Háza, Dancs Árpád és Aracsi Géza kottáival.
(B. E.)
Péter Anna — *óvónőképzés
Péter Antal (Kilyénfalva, 1880. jún. 2. — 1964. okt. 17. Gyulafehérvár) — római katolikus egyházi író. Középiskoláit Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron, utána Rómában végezte. 1910–20 és 1939–46 között Gyulafehérváron teológiai tanár, kanonok.
Munkája: Még egyszer a “szeretett mű”. Brassó 1933.
(D. Gy.)
Péter Dezső (Felsővisó, 1929. jún. 22. — 1990. aug. 19. Máramarossziget) — néprajzi kutató. A máramarosszigeti Piarista Gimnáziumban érettségizett (1948), a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán belépítészi diplomát szerzett (1956). Nagybányán népművészeti tanácsadóként kezdte pályáját a kisipari termelőszövetkezetben, majd gyűjtőmunkával részt vett a Máramarosi Néprajzi Múzeum előkészítésében. Az új intézmény muzeológusa (1957–66), közben anyagot gyűjt a helybeli falumúzeum részére is. A Fafeldolgozó Kombinát vezető belépítészeként “népi ihletésű” bútorokat tervez (1966–73), rajztanár a Faipari Líceumban (1974–78), tervező építész egy szövetkezetnél (1979–89) nyugalomba vonulásáig.
Kutatási területe: a népi építészet, Máramaros néprajza. Társszerzője a Poarta maramureşană (1977) c. albumnak.
Banner Zoltán: Csillagfaragók. Népi alkotók, naiv művészek. 1972.
(B. E.)
Péter György (Torda, 1932. aug. 4.) — gazdasági szakíró. Középiskoláit a kolozsvári Kereskedelmi Líceumban végezte (1947–51); a Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karán szerezte egyetemi diplomáját (1955), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen 1978-ban a közgazdaságtudományok doktora címet. 1955-től nyugdíjazásáig, 1997-ig a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen adott elő; jelenleg a Bogdan Vodă Magánegyetem előadótanára Kolozsváron.
Első közgazdasági szaktanulmánya a Korunkban jelent meg (1957). Ugyanitt a tulajdon értelmezéséről (1982/7), a tulajdon és a gazdasági érdek viszonyáról (1983/3), a mezőgazdaság belterjes fejlesztéséről (1984/4, 5), a tulajdon gazdasági realizálásáról (1988/5) értekezett. Széchenyi közgazdasági eszmerendszere c. tanulmányát a Csíkszeredában újraindított Hitel közölte (1994/1). Román nyelvű szaktanulmányai a termelőerőkről a mezőgazdaságban, tulajdon és földhasználat, agrárpolitika és agrárjog összefüggéseiről, a mezőgazdasági hitel kérdéséről a román mezőgazdaságban, a romániai parasztmozgalmak gazdasági előfeltételeiről a bukaresti Gazdaságkutató Intézet kiadványaiban (Caiete de Studiu. Institutul Naţional de Cercetări Economice. 1987–1989), a Dezvoltarea economică a României. Industria. 1858–1947 (1992) és a Minőség és hatékonyság a gazdasági, társadalmi és politikai élet különböző területein (1989) c. kötetekben, a Babeş–Bolyai Egyetem 1994-es és a kolozsvári Bogdan Vodă Egyetem 1998-as Évkönyveiben jelentek meg.
Önálló kötetei: Renta funciară diferenţiată şi politică agrară în România (1982, társszerző Gh. Tănăsescu); Korszerűség és hatékonyság Románia szocialista mezőgazdaságában (1982, társszerző Furdek Mátyás), Conceptul de capital uman (Iaşi 1996, társszerzőként).
Vorzsák Álmos: A gazdaságkutatás irányai. A Hét 1983. ápr. 8. — Román Győző: Mezőgazdaságunk kérdései. Előre 1983. ápr. 27. — Bazsó Zsigmond: Mezőgazdaságról mai igénnyel. Igazság 1983. márc. 16.
(D. Gy.)
Péter H. Mária (Temesvár, 1936. jan. 9.) — gyógyszerészeti és orvostörténeti szakíró. ~ Mihály Heinrich felesége. Középiskoláit a nagyváradi Szent Orsolya Főgimnáziumban kezdte, majd a 2. sz. Leánylíceumban érettségizett (1953). Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi OGYI Gyógyszerészeti Karán végezte (1958). Első munkahelye a nagyszalontai kórház gyógyszertára volt; 1959 októberétől az OGYI farmakognóziai (drogismereti) tanszékén gyakornok, tanársegéd (1964-től), adjunktus (1985–88), ezt követően nyugdíjazásáig (1993) kutatógyógyszerész a tanszék mellett létrehozott gyógynövénykutató laboratóriumban. A gyógyszerésztudomány doktora (1973), főgyógyszerész. 1990-től az EME Orvostudományi Szakosztályának választmányi tagja, ezen belül a gyógyszerész szakcsoport vezetője. Tagja a romániai Gyógyszerészeti Társaságnak és a Magyar Egészségügyi Társaságnak is.
Kutatási területe a gyógynövények etnobotanikai, alaktani, kemotaxonómiai, növénykémiai és hatástani vizsgálata. Jelentősek a gyógynövények beltartalmi anyagainak (cseranyagok, flavonok, illóolajok) meghatározására, antibiotikus hatására, valamint termesztési és nemesítési kísérletekre vonatkozó eredményei. Férjével együtt végzett gyógyszerészet- és orvostörténeti kutatásainak eredményei is számottevőek. Dolgozatai hazai és külföldi gyógyszerészeti, orvosi, biológiai és mezőgazdasági szakfolyóiratokban jelentek meg 1960-tól (Farmacia, Orvosi Szemle–Revista Medicală, Gyógyszerészet, Die Pharmazie, Herba Hungarica, Studii şi Cercetări Biologice, Practică Farmaceutică, Note Botanice, Herba Romanica, Plantes Médicales et Phytotherapie, Orvosi Hetilap, Lege Artis Medicinae, Orvostudományi Értesítő).
Társszerzője a Gyógynövényismeret c. kőnyomatos jegyzet II. és III. kötetének (Mv. 1986, 1987), valamint ezek román nyelvű kiadásainak (Mv. 1967, 1984, 1987). Szerzője a román nyelvű gyakorlati jegyzet I. kötetének (Practica farmaceutica. Mv. 1980). Munkatársa a Farmacopoea română VIII. (1965) és IX. (1976) kiadásának; egy fejezettel szerepel a Korszerű gyógynövényhasználat c. kötetben (Kv. 1982 = Korunk Füzetek; 2. kiad. 1985; román változatban Kv. 1983 és 1985), amelynek szakirodalmi tájékoztatóját is ő állította össze. Társszerkesztője az EME kiadásában megjelent Orvostudományi Értesítő 65. és 66. köteteinek (Kv. 1992, 1993); több orvos- és gyógyszerészettörténeti tanulmánya jelent meg a Genersich-Emlékkönyvben (Bp.–Mv. 1994), a Miskolczy Dezső születésének centenáriumára kiadott Viharban (Mv. 1994) c. kötetben, valamint A marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve (Bp. 1995 = Magyarságkutatás Könyvtára) c. kötetben, amelynek társszerkesztője is volt.
(Á. Z.)
Péter I. Zoltán (Nagyvárad, 1949. febr. 16.) — helytörténeti tanulmányíró, szerkesztő. Szülővárosában a 3. számú (ma Ady Endre) Líceumban érettségizett (1967) és posztliceális épületgépészeti tervező szakot végzett (1970). A nagyváradi Constructorul Szövetkezet tervezője (1970–93); a Bihari Napló munkatársa, 1994-től szerkesztője, a nagyváradi TV magyar adásának riportere. A *Partiumi Közlöny honismereti mellékletének szerkesztőbizottsági tagja, a Bihar megyei Műemlékvédő Egyesület alelnöke, a református egyházkerület műemlékvédelmi előadója, az 1993-ban újjáalakult *Ady Endre Társaság elnökségi tagja.
Gyűjteményes kiadásokban, napilapokban (pl. a Bihari Naplóban 1990-től Vigyázó kövek és Mesélő képeslapok sorozatcímek alatt) és folyóiratokban Nagyvárad egyházi és világi műemlékeit ismerteti. “Hogy látva lássanak...” cím alatt könyvet írt Ady nagyváradi tartózkodásainak történetéről a városba érkezésétől utolsó látogatásáig. A Liviu Borcea–Gheorghe Gorun szerkesztette Istoria oraşului Oradea (Nv. 1995) c. városmonográfia munkatársaként Nagyvárad 18–19. századi építészettörténetét dolgozta fel. Szerzője a Nagyváradi séta c. TV-rövidfilm-sorozatnak és a Zarándokúton Ady Endrével c. dokumentumfilmnek (Koczka Györggyel, 1994).
Álneve: Péteri.
Munkái: Nagyvárad római katolikus templomai (Nv. 1992), “Hogy látva lássanak...” (Ady Endre Nagyváradon. Bp. 1993), Nagyvárad építészeti emlékei a barokktól a szecesszióig (Nv. 1994), Nagyvárad-Olaszi református temploma (Nv. 1996), Nagyvárad református templomai (Nv. 1996); Félixfürdő (Nv. 1998). Társszerzője az Ady Endre Líceum Emlékkönyve c. kötetnek (Nv. 1993), a román nyelvű Istoria oraşului Oradea (Nv. 1995) c. kötetnek és a Nagyvárad városismertetőnek (Nv. 1997).
Indig Ottó: Nagyvárad római katolikus templomai. Kelet–Nyugat 1992. aug. 6.; uő: Közöttünk Nagyváradon. Kelet–Nyugat 1994. jan. 26.; uő: A barokktól a szecesszióig. Bihari Napló 1994. dec. 17. — Kozma Dezső: “Hogy látva lássanak”. Romániai Magyar Szó 1994. máj. 31. — Madarász Imre: Ady Nagyváradon. Közművelődés (Bp.) 1994. ápr. 22.
(B. E.)
Péter Lajos (Homoródalmás, 1881 — 1965. Marosvásárhely) — *Székelykeresztúr magyar irodalmi élete
Péter Loránd Jenő (Csíkpálfalva, 1919. júl. 2.) — karnagy, zenetanár. Marosvásárhelyen érettségizett (1939), Kolozsvárt a Zeneművészeti Főiskolán szerzett oklevelet (1953). Kolozsvár számos iskolájában, így a Brassai Sámuel Líceumban is tanított, a Továbbképző Intézet zenei lektora (1957–59). A Clujana, Carbochim, a Ruhagyár, Tehnofrig üzemi dalárdáinak, a KISZ-kórusnak, szakszervezeti énekkaroknak, a Tanügyi Szakszervezet műkedvelőinek vezénylésével jelentős szerepet játszott a város kóruskultúrájának kifejlesztésében. A helybeli Zenetanárok Körének vezetője, a főiskolai pedagógiai gyakorlatok irányítója. 1972-től tankönyv-referens.
Munkái: Énekgyűjtemény (Benkő Andrással és Szabó M. Klárával, 1959); Énekeskönyv (Guttman Mihállyal, több kiadásban, 1960–1971).
Benkő András: “Dalolj, szabad ifjúság”. Előre 1955. máj. 26.
(B. A.)
Péter Lóránt (Székelykeresztúr, 1928. dec. 27.) — műszaki író. A székelyudvarhelyi Református Kollégiumban érettségizett (1947), egy évet a Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakán végzett, majd a kolozsvári Mechanikai Intézetben folytatta tanulmányait s a helyébe lépő Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát (1958). Pályáját közben az Országos Géptervező Intézet (IPROM) kolozsvári fiókjánál kezdte meg. Gyártásvezető a Valea Sadului-i Fémipari Üzemben (1948–54), a kolozsvári Műegyetem fizikai laboratóriumának főnöke, tanársegéd, 1957-től a Tehnofrig üzemnél főtervező, 1970-től az Önállósult Tervező és Kutató Központnál osztályvezető nyugdíjazásáig (1989). Alapító tagja a Tehnofrigben alakult Aero-Delta Klub sárkányrepülő szakosztályának.
Mint kutatót a folyékony élelmiszeripari, utóbb gyógyszeripari termékek palackozása foglalkoztatta; részt vett az élelmiszeripari gépek és a csomagolástechnika tárgykörébe vágó állami és iparági szabványok kidolgozásában.
Munkája: Műszaki rajz és modern rajztechnika (társszerzők: Szakács József és Nagy János, 1986).
(B. E.)
Péter Mihály Heinrich (Sóvárad, 1929. máj. 11.) — orvosi szakíró. ~ H. Mária férje. A középiskolát a szászrégeni német gimnáziumban kezdte, majd a marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban folytatta, ahol 1948-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi OGYI Általános Orvosi Karán 1954-ben érdemoklevéllel végezte. Két évig körorvos volt Bögözben, majd Mezőcsáváson. 1956-tól a marosvásárhelyi OGYI mikrobiológiai tanszékén volt gyakornok, tanársegéd (1957), adjunktus (1966), előadótanár (1972), illetve professzor (1990). 1991-től a tanszék vezetője. 1962-ben szakorvosi, 1965-ben főorvosi vizsgát tett. Az orvostudomány doktora (Iaşi 1971). Tanulmányúton volt Heidelbergben, Kielben (1973) és Bergenben (1993).
Tagja a Román Mikrobiológiai (1956), az Immunológiai (1979), a Sejtbiológiai (1984) Társaságnak, valamint a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak (1992), a Magyar Egészségügyi Társaságnak (1993), az EME egyik alelnöke 1994-től.
Első szaktanulmányát 1958-ban az Orvosi Szemlében közölte. Több mint másfélszáz szaktanulmányt felölelő tudományos tevékenysége az orvosi mikrobiológia több területére terjed ki. Önálló módszert dolgozott ki a húgycső-folyások laboratóriumi kórjelzésére; kimutatta, hogy egyes sarjadzó gombák és bélbaktériumok kölcsönösen erősítik kórokozó képességüket; eredeti eljárást javasolt a száj mikroflórájának biocönózis-típusokba való osztályozására; több dolgozata a felületi vizek mikrobás szennyeződésével foglalkozik. Közleményei hazai (Orvosi Szemle–Revista Medicală, Microbiologie, Dermato-Venerologia, Stomatologia, Igiena, Orvostudományi Értesítő) és külföldi (Nature, Zeitschrift für Innere Medizin, Zentralblatt für Bakteriologie, Zentralblatt für Mikrobiologie, Dermatologische Monatschrift, Acta Stomatologica Internationalia, Orvosi Hetilap, Lege Artis Medicinae) szaklapokban jelentek meg.
Szerzője a V. Bîlbîe és N. Pozsgi szerkesztésében megjelent Bacteriologie medicală c. kézikönyv (Mv. 1985) egy fejezetének, társszerzője László Jánossal a Kórokozó mikroorganizmusok c. kötetnek (Kv. 1988). Társszerkesztője a Genersich-Emlékkönyvnek (Bp.–Mv. 1994) és A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve c. kötetnek (Bp. 1996 = Magyarságtudomány Könyvtára), mindkettőben több tanulmánya is megjelent.
Önálló kőnyomatos jegyzete: Orvosi mikrobiológia fogorvostan-hallgatók részére (Mv. 1979, 1988, 1996), amely román nyelven is három kiadást ért meg (Mv. 1978, 1987, 1991). Román nyelvű gyakorlati jegyzete: Lucrări practice de microbiologie (Mv. 1965, 1977, 1994). Ezeken kívül társszerzője még öt kőnyomatos egyetemi jegyzetnek. Ismeretterjesztő írásait az Előre, Korunk, A Hét, A Hét Évkönyve (1984), Hargita Kalendárium (1989) közölte.
(Á. Z.)
Péter Miklós (Sepsiszentgyörgy, 1939. jan. 23.) — egyháztörténész, költő. Szülővárosa Székely Mikó Kollégiumában kezdte s a nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceumban végezte középiskolai tanulmányait (1954), a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tette le lelkészképesítő vizsgáit (1958, 1965). Pályáját segédlelkészként Biharpüspökiben kezdte. Biharvajdára frissen kinevezett lelkészként 1958-ban letartóztatták és a magyar forradalom idején teológusként tanúsított magatartásáért 14 évi börtönre ítélték. 1964-ben szabadult, utána helyettes lelkész Belényesen, Érselinden, Monospetriben (1964–68), lelkész Pankotán (1968–72), helyettes lelkész Pusztakamaráson (1972–73), majd lelkész Bethlenben. 1991-től az egyháztörténet tanára a kolozsvári Református Kollégiumban és a teológia református diakóniai és pedagógiai fakultásán; a Kollégium 1993-as Évkönyvének egyik szerkesztője. A teológiai tudományok doktora (1991).
Kutatási területe: Kálvin irodalmi munkássága. Első írása a Református Szemlében jelent meg 1978-ban. Prédikáció-vázlatai, kommentárjai, fordításai románból és franciából, könyvismertetései a Református Szemlében, vallásos versei, publicisztikai írásai a Harangszó és az Üzenet hasábjain jelennek meg. A kolozsvári rádió magyar adásának műsorában havonta egyháztörténeti előadással szerepel. Gondozásában jelent meg A. A. van Ruler Hiszek c. munkájának magyar kiadása (Kv. 1989) Péntek Árpád fordításában. Munkatársa a Kozma Zsolt szerkesztette Bibliai fogalmi szókönyvnek (Kv. 1992), az Egyháztörténet c. tankönyvnek és tanári kézikönyvnek (Bp. 1997, 1998).
Börtönéveire való visszaemlékezéseiből Megtartott becsület címmel az Akik imádkoztak üldözőikért (Kv. 1996) c. kötet közölt részleteket.
Önálló kötetei: Kálvin igehirdetése (Kv. 1994 = Szemle Füzetek); Kálvin prédikációi Jób könyvéről (Kv. 1998); A keresztyén egyház története (Kv. 2000).
(B. E.)
Péter Sándor (Bögöz, 1941. szept. 9.) — szerkesztő, kiadó. Középiskolát a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban vézett (1959), a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett (1964). 1964–67 között Baróton tanít, 1967–68-ban a Kovászna Megyei KISZ-szervezet oktatási előadója, 1967–75 között középiskolai tanár, közben 1968-tól a Megyei Tükör, majd a Háromszék napilapok munkatársa, rovatvezető. Mint középiskolai tanár Baróton 1965-ben Életünk c. kétnyelvű diáklapot indított. Cathedra névvel könyvkiadót alapított iskolai segédkönyvek kiadására (1991). Fontosabb kiadványai a Metszet c. versantológia-sorozat, A romániai magyarság rövid története (I–III.), Román–magyar diákszótár, Benedek Elek: Az én meséim stb. Sepsiszentgyörgyön az ipari szakközépiskola tanára.
Első írásai az Igazság és Utunk hasábjain jelentek meg. Az Ifjúmunkás, Tanügyi Újság, Művelődés, Munkásélet közli írásait. 1969-ben a *Kapuállító c. antológiában “balladás novellákkal” jelentkezett. 1970-ben a sepsiszentgyörgyi múzeum Aluta c. évkönyvében A térszínformanév-kutatás történetének rövid áttekintése c. tanulmánnyal szerepel. 1974-ben szerkesztésében jelent meg a *Torjai szójegyzék c. nyelvészeti munka. Kiadta Kádár Gyula füzetsorozatát a romániai magyarság történetéről (1991–92).
Mint a *pedagógiai irodalom művelője karácsonyi, húsvéti és nagyvakációs füzetekkel egészítette ki az iskolai oktatást, matematikai példatárral szolgált elemisták számára, versgyűjteményeket állított össze középiskolásoknak.
(B. Z.)
Péter Vass Ferenc (Kolozsvár, 1909. jan. 29. — 1988. aug. 16. Kolozsvár) — építészeti szakíró. Szülővárosa piarista gimnáziumában érettségizett, a budapesti Ybl Miklós Építészeti Főiskolán szerzett diplomát (1930). Tervező mérnöki és műszaki vezetői beosztásokban dolgozott; tanított a kolozsvári építészeti szakközépiskolában, majd a kolozsvári Tartományi Építkezési Tröszt vezető mérnöke nyugdíjazásáig (1969). Jelentősebb kivitelezett épülettervei: az aradi, lupényi és petrozsényi betegsegélyző rendelőintézetei, a kolozsvári porcelángyár ipari épülete, valamint az Armătura és Dermata gyár üzemrészlegei.
Első írása az új építési munkamódszerekről szól (1951). Szakcikkei A Hét és az Igazság hasábjain jelentek meg. A Korunk közölte Fatemplomok és haranglábak (1976/10), Valentiny-emlékek (1980/6) és Régi és új építészettörténeti művekről (1980/12) c. tanulmányait; az 1980-as Korunk Évkönyv összefoglaló számbavételét Erdély parasztvárairól. Népi építészetünk értékei c. vitát provokáló értekezésével a budapesti Élet és Tudományban jelentkezett (1982/24).
(B. E.)
Péterffi Gyula (Nagykede 1878. aug. 10. — 1942. máj. 7. Torockó) — színpadi író. Tanítóképzőt végzett Székelykeresztúron (1897), utána tanított Hódmezővásárhelyen, majd 1902-től Torockón, az állami iskolában. Az államfordulatkor nem tette le az esküt, ezért kitették állásából. Így lett a helyi unitárius elemi iskola igazgatója és a felekezet kántora. 1924-ben iskoláját bezárták, ettől kezdve kis birtokán gazdálkodott, s gazdakört, ifjúsági egyletet, dalárdát szervezett, faiskolát létesített. Az unitárius egyház helyi tanácsának és nevelésügyi bizottságának tagja, a Hangya Fogyasztási Szövetkezet helyi tagozatának megalapítója.
Versei, humoros írásai, novellái jelentek meg az Aranyosvidék, Keleti Újság, Ellenzék hasábjain. Torockói lakodalom c. összeállítását a kolozsvári Mágnáskör műkedvelői mutatták be (1907). Hadiárvák húsvétja, Zsidó vitéz c. gyermekszíndarabjait, a Torockó múltjáról szóló Nagyapó álma c. népszínművét, Karácsony estéje c. színdarabját a torockói műkedvelők adták elő (1922–24), Piros rózsa–fehér rózsa c. népszínművét egy kolozsvári műkedvelő-versenyen díjjal jutalmazták. Sikere volt a Várady Antal verse nyomán szerzett Petőfi a Hortobágyon c. színdarabjával is.
Nyomtatásban megjelent: Piros rózsa–fehér rózsa (Torda 1927), Karácsony estéjén (gyermekszínmű, Székelykeresztúr 1933).
Álneve: Pfila, Gyulafi Péter.
Krónikás: P. Gy. Unitárius Naptár 1938. 81–82.
(B. E.)
Péterffy Enikő (Székelykeresztúr, 1943) — *Matematikai és Fizikai Lapok; *tankönyvirodalom
Péterffy Pál (Vingárd, 1904. máj. 10. — 1984. szept. 25. Marosvásárhely) — orvosi szakíró. Középiskolát a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, majd Gyulafehérváron a Róm. Kat. Majláth Főgimnáziumban végzett (1922). Orvosi diplomát az I. Ferdinánd egyetemen szerzett (1930). Pályáját a budapesti Szent László Kórházban kezdte, Debrecenben klinikai műtős, 1935-től a kolozsvári Református Diakonissza Kórházban sebészorvos. 1941-től a Sebészeti, Műtéttani és Urológiai Klinika főorvosa. 1945-től Marosvásárhelyen kórházi sebész, 1948-tól az OGYI 1. számú Sebészeti Klinikáján előadótanár. 1952-től Gyergyószentmiklóson kórházigazgató. Visszatérve Marosvásárhelyre az újonnan megalakuló Szájsebészeti és Onkológiai Osztály főorvosa. Az orvostudomány doktora (1969).
Főleg a gyomor és bélcsatorna kóros folyamataival, a prosztata elváltozásaival és az emlőrákkal foglalkozott. Dolgozatai a Zentralblatt für Chirurgie, Orvosi Hetilap, Magyar Urológia, EME Orvosi Értesítő, Orvosi Szemle–Revista Medicală, Chirurgia, Magyar Sebészet, Archiv de l'Union Médicale Balcanique és más szaklapok hasábjain, valamint kongresszusi kötetekben jelentek meg. Önálló egyetemi jegyzete: A gyomor és nyombél első harmadának betegségei (Mv. 1950).
(P. H. M.)
Péterfi István (Déva, 1906. márc. 8. — 1978. máj. 6. Kolozsvár) — biológiai szakíró. ~ Márton fia, ~ Leontin István apja. Középiskoláit a kolozsvári piarista gimnáziumban végezte (1924); az I. Ferdinánd Egyetem Természettudományi Karán szerzett egyetemi diplomát (1929) és ugyanott doktorált (1933). Tudományos pályáját az egyetem Általános Növénytani Intézetében kezdte; 1927-től gyakornok, 1936-tól egyetemi tanársegéd előbb a román, 1940-től a Kolozsvárra visszatért Ferenc József Tudományegyetemen. 1943–44-ben előadótanár, majd a Bolyai Tudományegyetem, az egyesítés után a Babeş–Bolyai Egyetem növényélettani tanszékén professzor. 1959–76 között a Babeş–Bolyai Egyetem prorektora. 1968–78-ban, tíz éven át Románia Államtanácsának alelnöke. A biológiai tudományok doktora; a Román Tudományos Akadémiának 1955-től levelező, 1963-tól rendes tagja, 1974–78 között alelnöke. Tagja a Skandináviai Növényélettani Társaságnak, a Német Növényélettani Társaságnak és a Nemzetközi Fikológiai Társaságnak.
Az *Acta Bolyai szerkesztője (1947); a *Studia Universitatis Babeş–Bolyai felelős szerkesztője (1959–78); a *Korunk szerkesztőbizottságának tagja (1957–62).
Első tudományos dolgozatait J. Grinţescuval (Contribution à l'étude des algues vertes en Roumanie. Revue d'Algologie 1932/6), egy egyetemi jegyzetét (Elemente de fiziologie vegetală. Kv. 1933) E. Reimesch-sel közösen közölte. Magyarul első tudományos dolgozata A Gyalui havasok Staurastrum-fajai címmel az EME Múzeumi Füzeteiben jelent meg 1943-ban. Ezt követte az Adatok az aszkorbigén problémájához (A Bolyai Tudományegyetem 1956-os Emlékkönyvében) és Adatok az aszkorbinsav mennyiségi változásáról a növények egyedfejlődése folyamán (Studia Universitatum Babeş et Bolyai 1958), mindkettő Brugovitzky Edittel közösen. Nyomtatásban megjelent munkáinak száma meghaladja a 180 címet, ebből 101 eredeti tudományos dolgozat a Studii şi Cercetări de Biologie, Revue Roumaine de Biologie, Contribuţii Botanice (Kv.), Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungariae, Acta Bolyaiana, Naturwissenschaften c. folyóiratokban; ezenkívül 17 egyetemi jegyzet, kézikönyv vagy összefoglaló feldolgozás. Nagyszámú ismertető cikket is írt. Szabadidejében galambtenyésztéssel foglalkozott, több addig ismeretlen fajt és nemet fedezett fel és írt le (Chlamidomonas [Peterfiella]alata, Chloropaeoclonium lacustre stb.); a tudományosan űzött galambtenyésztés terén nemzetközi szaktekintélyt szerzett, a fajtákat ábrázoló fényképgyűjteménye egyedülálló. Mintegy 5000 példányt számláló lepkegyűjteménye a kolozsvári egyetem Állattani Múzeumába került, s Rákosy László dolgozta fel a Studia Universitatis Babeş–Bolyai 1987-es Biologia-számában.
Kötetei: A növények növekedésének és fejlődésének élettani alapjai (1954); A növények táplálkozása (1956); Manual de fiziologia plantelor (társszerzőkkel, I. 1957. II. 1960); A házi galamb és tenyésztése (1961, bővített kiadás 1970, románul 1963, 1970; lengyelül Varsó, 1977); A növények életfolyamatai (Brugovitzky Edittel, Kv. 1977); Az algák biológiája és gyakorlati jelentősége (1977).
Társszerzője a Pomologia R.P.R. I–III. (1963–64) c. és a Tratat de algologie. I–III. (1976–78) c. kézikönyveknek; a Dicţionar enciclopedic român. I–IV. (1963–66) és a Dicţionar etnobotanic (1968) munkatársa.
László Béla: Riport az algákról. Utunk 1963/25. — Veress Zoltán: Élettan és közélet. Utunk 1965/9. — Mikó Ervin: P. I.-nal tudományról, gyakorlatról, nevelésről. Utunk 1975/10. — Bernád Ágoston: Biológia és ember (interjú). A Hét 1976/10. — Nagy-Tóth Ferenc: P. I. emlékezete. A Hét 1978/19; uő és Adriana Barna: In memoriam Acad. St. P. Studia Univ. Babeş–Bolyai 1979/2 (Ser. Biologia).
(N. T. F.)
Péterfi Leontin István (Kolozsvár, 1937. febr. 3.) — botanikai szakíró. ~ István biológus fia. Szülővárosa 2. számú Fiúlíceumában érettségizett (1954), a Victor Babeş Egyetem Természetrajz–Földrajz Karán biológia szakos képesítést szerzett (1959). Tudományos pályáját a Babeş–Bolyai Egyetemen gyakornokként kezdte (1960–64), majd a Román Akadémia kolozsvári fiókjának biológiai részlegén kutató (1964–76), főkutató (1976- tól), a kolozsvári Biológiai Kutató Központ Ökológiai Laboratóriumának tudományos főkutatója. 1985-től a laboratórium vezetője. A biológiai tudományok doktora (1971); a Romániai Biológiai, Sejtbiológiai és Ökológiai Társaságok tagja.
1976-tól a kolozsvári egyetemen növényrendszertani előadásokat és laboratóriumi gyakorlatokat tartott magyar nyelven, 1990-ben felkérték a közben megszűnt magyar nyelvű előadások újrakezdésére.
Kutatási területe: algológia (rendszertan, elektromikroszkopikus sejtszerkezet, numerikus taxonómia, mennyiségi környezettan). Román és angol nyelvű szakdolgozatai bel- és külföldi szaklapokban jelentek meg. A Tratat de algologie IV. kötetének társszerzőjeként elnyerte a Román Akadémia E. C. Teodorescu-díját (1981).
Kenéz Ferenc: “... itt a kérdés először az...” Utunk 1985/50.
(B. E.)
Péterfi Márton (Borosjenő, 1875. febr. 1. — 1922. jan. 30. Kolozsvár) — természettudományi író, ~ István apja. Tanítóképzőt végzett Déván (1895). Itt, a csángótelepi iskolában kezdte tanítói pályáját, majd Kolozsvárt a monostori elemi iskolában tanított (1906–09). Innen került az egyetem növénytani intézetébe mint múzeumi segédőr, ahol a hatalomváltozás után is megmaradt haláláig. Szorgalmának és természetrajongásának köszönhetően fiatalon vált országszerte, s hamarosan Európa-szerte ismert biológussá (mohásszá).
Első dolgozatai a Déva környéki lombosmohákra vonatkoztak (1896–1904), tíz év alatt azonban kutatásait egész Erdélyre, sőt a Kárpátokon túli területekre is kiterjesztette. Új moha-fajokat is fedezett fel, így a pártfogójáról, Hazslinszky Frigyes akadémikusról elnevezett “Brium Hazslinszkyanum”-ot vagy a “Catharinaea pallidá”-t. Munkássága eredményeként jött létre a kolozsvári egyetem Növénytani Múzeumának mohagyűjteménye, a Briophyta Regni Hungariae, majd munkatársai hozzájárulásával a herbárium, a Flora Romaniae Exsiccata.
Maradandó hozzájárulása a virágos növények tanulmányozásához is. Vizsgálódásainak már a kezdeti éveiben társszerzője volt Mallász János; A virágoknak és a rovaroknak a beporzásban nyilvánuló kölcsönössége c. szakmunkáért együtt nyerték el a Magyar Természettudományi Társulat Bugát-díját (1903). Az általa leírt vagy felfedezett, de mások által róla elnevezett virágos növényfajokkal (Astraglus Péterfii; Centaurea Péterfii) gyarapította Erdély flórájának ismeretét. Tiszteletére még egy új rovarfajt is elneveztek (Otiorrhynchus Péterfii).
Az I. világháború után jelent meg Adatok Erdély flórájához (Kv. 1918) és az Adatok Déva flórájához (Kv. 1926) c. munkája. Hét kézirata kiadatlan.
A. Borza: Bryologul Martin Péterfi. Buletinul Informativ al Grădinii Botanice (Kv.) 1923. — Györffy István: Erdély virágtalan növényei (Cryptogamae) a kutatás jövőjére néző megvilágításban. ETF 152. Kv. 1943.
(N. T. F.)
Péterfy Emília (Homoródalmás, 1915. nov. 15.) — író, tankönyvszerző. A kolozsvári tanítóképzőben szerzett oklevelet (1934). Tanítónői pályáját 1938-ban Szamosköblösön kezdte, 1939-től Drágon, 1941-től Dióson, 1943-tól Kolozsvárt folytatta, ahol 1948-tól a tanítóképző gyakorló iskolájában tanított. A Tankönyvkiadó kolozsvári szerkesztője (1951–57), majd lektor a Pedagógiai Továbbképző Intézetben nyugalomba vonulásáig (1972). Munkássága elismeréseként megkapta az “érdemes tanítónő” címet (1964).
Munkássága mind pedagógiai, mind szépirodalmi téren a gyermekneveléshez fűződik. Már az iskolák romániai államosításakor (1948) Auer Ferenccel együtt új ábécéskönyvet szerkesztett az elemi iskolások s külön a felnőtt analfabéták számára. Számos elemi iskolai olvasókönyv és nyelvtan, helyesírás-tanítási útmutató, ének-, rajz-, testnevelési és kézimunka-oktatási módszertan társszerzője-szerkesztője; A tanító kézikönyve c. sorozatban a fogalmazástanításról (1974), az olvasástanításról, az irodalmi (1976) és az anyanyelvi nevelésről (1969, 1977) jelentek meg könyvei, részben társszerzésben Kuszálik Piroskával. Magyar gyermekek számára a román nyelvtanítást szolgáló elemi iskolai tankönyveket is szerkesztett (1958–83), sőt E. Morărescuval és D. Bendorfeanuval a kisebbségi elemi iskolákban folyó román nyelvtanítás módszertani segédkönyvét is elkészítette (1967, újabb kiadása: 1970, 1976).
1956–80 között kb. 110 szakcikke jelent meg a Tanügyi Újságban; a magyar iskolai hagyományokra támaszkodva, Kisiskolásokról régen és ma, avagy az oktatás ábécéje c. tanulmányában (A Hét Évkönyve 1979) felidézi többek között Szőnyi Nagy István 1695-ben Kolozsvárt írt ábécéskönyvét, kiemelve annak hangutánzáson alapuló módszerét.
Mint szépíró elsősorban népi ihletésű meséket, mesés történeteket írt, ezek a Cimbora, Dolgozó Nő, A Haza Sólymai, Jóbarát, Napsugár, Szivárvány hasábjain jelentek meg. Mély líraiság, mókára hajló kedvtelés, szelíd humor, a gyermek és a természet szeretete, féltése jellemzi kisiskolások számára írt-összeállított köteteit. Könyveinek hangulatát a legtöbb esetben Soó Zöld Margit illusztrációi is erősítették. “Mindent gondozni kell, ami fiatal. És gondozni kell az idősebbeket is, az idősebb fákat, madarakat és embereket. Mert ettől lesz szép a világ. ~ szerényen, szelíd női kézzel egy ilyen szép világért dolgozott” — írta róla Bajor Andor (Utunk 1975/48).
A meséken, állat- és gyermektörténeteken, gyermekregényeken át jutott el a nagyobb lélegzetű regény műfajához, hogy a felnőtteknek is szóljon. Fenyő és folyondár (1968) c. regényében két rokonszenves hős, Zsuzsika és Ádám egymásra találását meséli el; öngyötrő vívódások árán kristályosodik ki számukra a boldogsághoz vezető út. Róla írt cikkében a kritikus (Kuszálik Piroska) külön kiemeli az író “ízesen gyöngyöző, olykor ritmusban lüktető, az udvarhelyi nyelvezet tövéről metszett” prózáját (Előre 1968. jún. 30.).
Írt egy hangjátéksorozatot is Erdei képeslapok címmel, amelyet a kolozsvári és a marosvásárhelyi rádió magyar adásai sugároztak.
Irodalmi munkái: Kincset ér (ifjúsági regény, 1955); Csicseri Csincsi (gyermekregény, 1956); Erdőn innen, hegyen túl (gyermekregény, 1957); Ághegyen cinke (gyermekregény, 1958); A kis szekér és más elbeszélések (1962); Csippenfütty (egy vízirigó regénye, 1963); Fenyő és folyondár (regény, 1968); Aranyágon búbos cinke (versek, mesék, mondókák, 1981); Óka, Nóka, Anóka, három kópé manóka (gyermekregény, 1978); Nyitva van az aranykapu (versek, mesék, játékok óvodásoknak. Gyűjtemény; társszerzők Bócz Irma, Jancsik Pál, Selmeczi Marcella, Farkas János, 1982); Tiritarka madárka (nyelvi játékok, játékos fejtörők, Kv. 1984).
Tankönyvei, módszertani segédkönyvei: Ábécéskönyv (Auer Ferenccel, 1948); Petőfi emlékére (Kv. 1948); Ábécéskönyv felnőtt analfabéták részére (1949); Olvasókönyv és nyelvtan az I. osztály számára (Kuszálik Piroskával, 1964; 1978-ig összesen 12 kiadásban); Magyar nyelv. Tankönyv a II. osztály számára (Kuszálik Piroskával, 1965; 1984-ig összesen 16 kiadásban); Gyakorlati útmutató a nyelvtan és helyesírás tanítására az I–IV. osztályban (Kuszálik Piroskával, 1969; ua. 1975); Magyar nyelv. Tankönyv a III. osztály számára (Kuszálik Piroskával, 1970; ua. 1991-ig összesen 19 kiadásban); Magyar nyelv. Tankönyv a IV. osztály számára (Kuszálik Piroskával, 1971; ua. 1991-ig összesen 18 kiadásban); Vers, ének, játék, mese az óvodában. (Selmeczi Marcellával és Maxim Évával, 1971; javított kiadás 1976); A tanító kézikönyve. Fogalmazás az I–IV. osztályban (1974; 1976); A tanító kézikönyve. Anyanyelvi nevelés az I–IV. osztályban (Kuszálik Piroskával, 1969, 1977); A tanító kézikönyve. Olvasás — irodalmi nevelés az I–IV. osztályban. 1976; Módszertani alapfogalmak a természetismeret, matematika és földrajz tanítására az I–IV. osztályban. Tankönyv a pedagógiai líceumok számára. Reményi Sándorral és Vofkori Lászlóval, 1979.
Marton Lili: Új iskola — új elemisták. Világosság 1948. ápr. 12. — Molnár Piroska: Tisztaság és fenyőillat. Előre 1968. jún. 30. — Dombi Erzsébet: A nyelvtan és helyesírás tanításának kérdései. Tanügyi Újság 1968. nov. 11. — Fajk Kati: Mások felé sugározni az emberszeretetet. Igazság 1971. ápr. 2. — Lászlóffy Ilona: A tanító kézikönyve. Tanügyi Újság 1974. júl. — Bajor Andor: Hatvan éves jubileum. Utunk 1975/48. — Csire Gabriella: Betű-mondóka, Mese-ház. Előre 1982. jan. 26.
(F. M. — S. Zs.)
Péteri — *Péter I. Zoltán álneve
Pethő Ágnes (1962) — *tankönyvirodalom
Pethő László (Kolozsvár, 1944. júl. 6.) — költő, újságíró. A középiskolát Marosvásárhelyen végezte (1967), Brassóban továbbképzőt végzett. Újságírói pályáját 1970-ben a Brassói Lapoknál kezdte. Versekkel szerepelt a fiatal költők Varázslataink (Kv. 1974) és Kimaradt szó (1979) c. antológiájában. 1987-ben áttelepült Magyarországra; 1989-től az Ajkai Szó felelős szerkesztője.
Önálló kötetei: Visszatérés (versek, 1983 = Forrás); A gömb másik fele (versek, Bp. 1990); Hónaljig lángolás (Bp. 1997).
Ágoston Vilmos: Tudat és látomás. Igaz Szó 1984/3. — Borcsa János: A Forrás költői — 1983. Korunk 1984/9. — Keszthelyi András: Mit üzen a költő? Utunk 1984/25.
(B. E.)
Petkes József (Tasnád, 1928. febr. 4.) — néprajzi kutató, festőművész. Kolozsvárt végezte a művészeti középiskolát és a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolát (1954), Mohy Sándor, Zsögödi Nagy Imre tanítványa. Rajztanár Suceaván és Câmpulung Moldovenesc katonai líceumában (1954–58), majd szülőhelyén, Tasnádon (1958–63), Szatmárnémetiben (1963–68); megyei szakfelügyelő (1968–77), majd újra tanít a Történelem–Filológia Líceumban, egészen 1986-ig, amikor sorozatos hatósági zaklatások miatt kénytelen tárgyi néprajzi gyűjtőmunkáját abbahagyni. Ekkor települ át Magyarországra; Oroson, Nyíregyháza mellett telepszik le és a sóstói múzeumfaluban lesz muzeológus. A berekfürdői Művésztelep vezetője.
A vámfalvi kerámia c. első írása az Igaz Szóban jelent meg (1970/12), ettől kezdve kötelezte el magát a tájképfestés mellett a népművészet kutatásának is. “Fáradhatatlanul járta Szatmár, az Érmellék, a Szilágyság, a Gyergyói-medence és Háromszék falvait, s mentette a vidék tárgyi emlékeit, népművészetének rajzokba örökíthető maradványait” — írta róla Gyöngyösi Gábor, a Korunk Galériában 1980 februárjában rendezett bemutatkozása kapcsán. Kutatásairól több mint félszáz cikkben számolt be a Szatmári Hírlap, a Falvak Dolgozó Népe és a Művelődés hasábjain. A Művelődés közölte Ombodi rajzok (1978/10), Szatmári citerák (1978/12), Kútágasokon csillagminták (1980/1), Nyárádselyei kiskapuk (1981/6) c. írásait. Akvarelljeit 1957-től nemcsak Romániában és Magyarországon állította ki, hanem Hollandiában, Németországban, Lengyelországban, Ausztriában, Svájcban, Svédországban és a Szovjetunióban is.
Társszerzője (Bura Lászlóval és Fejér Kálmánnal) a Szatmár vidéki néphagyományok (Szatmár 1979) c. kiadványnak.
Gyöngyösi Gábor: P. J. szenvedélyei. Korunk Galéria, Kv. 1980; uő: P. J. képei elé. Miskolc 1990.
(B. E.)
Pető László-Sándor (Nagyvárad, 1944. márc. 17.) — földrajzi szakíró. A középiskolát szülővárosában végezte (1961), Dicsőszentmártonban a Villamoskohászati Technikum tanulója (1961–63). Földrajztanári oklevelet a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett (1971). Dolgozott a nagyváradi timföldüzemben (1963–65); Érkörtvélyesen általános iskolai tanár volt (1971–72), utána Csíkszentdomokoson (1972–76), Balánbányán (1976–79) tanított, majd kilenc éven át a Hargita megyei Művelődési Bizottságnál a Tudományos Ismeretterjesztő Osztályt vezette (1979–88). 1989-ben Magyarországra költözött és a szigetszentmiklósi általános iskolában, majd a gimnáziumban tanít.
Pedagógus, földrajzi szakíró és ismeretterjesztő. Első írását a nagyváradi Fáklya napilapban közölte (1969), ugyanitt még 11 írása jelent meg, ezekben főleg a Bihar-hegység barlangjairól és festői tájairól írt. Tanulmánya Balánbánya fejlődéséről a Csíkszeredai Pedagógusok Háza módszertani füzetében jelent meg. A csíkszeredai Hargita napilapban, az Előrében, A Hétben földrajzi és csillagászati ismeretterjesztő írásokat, tanulmányokat közölt a csíki és kászoni térségek kis- és kézműiparáról, a faipar földrajzi vonatkozásairól; ezenkívül a sajátos balánbányai demográfiai folyamatokról román nyelven jelentek meg írásai a Terra c. szakfolyóiratban (1980–84), Hargita megye gyógyturizmusáról pedig a Studii şi Cercetări de Geologie–Geografie 1984. évi 31. kötetében.
Önálló munkája: Balánbánya gazdasági-társadalmi fejlődése 1968–1979 között. Módszertani füzet. Csíkszereda 1979.
(T. J.)
Petőfi-alap — az MNSZ kezdeményezésére 1945 júniusában létesített önsegély-alap. Eredetileg a fogságból visszatérő hadifoglyok fogadására alakult Hazatérők Otthona számára rendezett gyűjtést, majd azokat a magyar tanárokat és tanítókat segélyezte, akiknek a román állam “besorolás híján” egy ideig nem folyósította a fizetését. A meginduló országos mozgalom e célra Petőfi-emléklapokat hozott forgalomba. A begyűlt pénzből alig három hét elteltével az MNSZ ötmillió lejes gyorssegélyt utalhatott ki a nélkülöző népiskolai tanítók, középiskolai tanárok, valamint a kolozsvári magyar egyetem és mezőgazdasági főiskola személyzete számára. Ugyancsak a ~ fedezte a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum újjászervezési költségeit.
A ~-nak nagy segítséget nyújtott Márton Áron püspök (akkori pénzben jelentős) 3 millió lejes adománya.
A ~ akciója volt az az 1948-ban megindított gyűjtés is, amelynek keretében minden magyar lakost “három szeg” beszolgáltatására mozgósítottak; végül is a háború utáni viszonyok között nagy értéket jelentő 12 mázsa vasszeget sikerült begyűjteni, ennek értékesítésével támogatta a ~ a magyar művelődési kiadásokat, többek között a fehéregyházi Petőfi-emlékünnepségek megrendezését, népfőiskolák szervezését, vidéki magyar könyvtárak felállítását, s egészen 1948-ig jutott pénz a *népi kollégiumok anyagi támogatására is.
Molter Károly: Teremtsünk országos Petőfi-alapot! Szabad Szó (Mv.) 1945. szept. 24. — Balogh Edgár: Férfimunka. Emlékirat 1945–55. Bp. 1986. 113, 249, 274. — Katona Szabó István: A nagy remények kora. II. Bp. 1980. 195–199.
(B. E.)
Petőfi Művelődési Társaság — Bukarestben 1991-ben alakult és hivatalosan bejegyzett közművelődési egyesület, amely a múlt század közepe óta a román fővárosban működő magyar kulturális szervezetek (Hunnia Olvasó Egylet, Bukaresti Magyar Társulat) jogutódjaként fogalmazta meg programját. Célja a közösségépítő igény ösztönzése, felkarolása, a magyar kulturális élet hagyományainak folytatása a román fővárosban. A ~ küzdelmet folytatott azért is, hogy a magyar közösség által a múlt században épített művelődési ház — ma Petőfi Sándor Művelődési Ház — törvényes úton újból az őt megillető közösség tulajdonába kerüljön és rendeltetésének megfelelően működjön.
1992 márciusától a ~ hetente egyszer, csütörtökön rendszeresen tart előadássorozatokat: a Memória c. sorozatban megemlékezéseket a magyar és az egyetemes kultúra nagyjairól, a Természet–Tudomány sorozatban előadásokat a reál és humán tudományok, az irodalom és a művészet kérdéseiről; a Sajtóklub sorozatban közérdekű kérdéseket vitatnak meg, míg a Kriterion Klub sorozatban könyvújdonságok bemutatására, író-olvasó találkozókra kerül sor.
A ~ keretében 1991-ben alakult meg a Petőfi Színház (rendező Kováts László), amely 1993-ban elnyerte a romániai nem hivatásos színjátszók vetélkedőjének (Masca) nagydíját; 1992-ben pedig a Lyceum Consort régizene-együttes (vezetője Öllerer Ágnes zenetanár), amely a bukaresti Ady Endre Líceum növendékeiből és a fővárosban tanuló magyar egyetemi hallgatókból szerveződött és műsorait erdélyi és külföldi vendégszerepléseken is bemutatta.
A ~ támogatja a több mint 185 éves bukaresti magyar tannyelvű oktatást: a magyar óvoda és az Ady Endre Líceum működési körülményeinek javításában nyújt segítséget. Sikerült felújítani ilyenformán az iskola könyvtárát, a fizikai és a kémiai laboratóriumot, beszerezni az informatika oktatásához szükséges számítógépeket, az óvodai étkezde és az ifjúsági klub berendezését, fedezni több vidéki, főként csángó gyermek taníttatási költségeit.
A ~ gondozásában és a Kriterion Könyvkiadó kiadásában két munka is megjelent: A bukaresti Petőfi Művelődési Társaság Értesítője. 1991–1993. (1995) és folytatása (1998), amelyekben a Bukarestbe települt magyarok múltjáról és jelenéről közöltek tanulmányokat, s többet a csütörtöki előadássorozatokon elhangzott előadásokból.
A ~ taglétszáma 408 (1995). Elnöke Lőrinczi Gyula ny. egyetemi tanár, matematikus; alelnöke volt Bíró István, majd Molnár Szabolcs egyetemi tanár és Z. Albu Zoltán bukaresti ref. lelkész.
Megalakult a Petőfi Sándor Művelődési Kör. Helikon 1991/17.
(Gy. I.)
Petőfi Sándor emlékezete — Életének 26 esztendejéből Petőfi Sándor közel egy esztendőt töltött Erdélyben és a Partiumban. 1843 októbere és 1849. július 31-e között 126 verse született ezeken a tájakon. Itt találta meg Júliáját, s itt adta életét a szabadságért a fehéregyházi csatasíkon. Egyik legutolsó — feleségéhez írott — levelének tanúsága szerint ővele együtt készült beutazni a Székelyföldet, “mint a fészket rakni akaró fecskék”. Kötődése Erdélyhez, kötődésünk őhozzá tehát mély és sokrétű, időben pedig a halála után keletkezett — és makacsul fennmaradt — első legendáktól megszakítatlan.
Az életrajz Partiumhoz és Erdélyhez kötődő eseményeit — seregnyi kortárs visszaemlékezései alapján — már a múlt századvég helytörténeti irodalma számba vette. Művének kutatására valóságos Petőfi-iskola jött létre, amelynek legkiemelkedőbb alakjai Meltzl Hugó, Csernátoni Gyula, Farnos Dezső, Barabás Ábel, Ferenczi Zoltán. A Petőfi-kutatásnak tehát mindkét területén megvoltak az előzményei, amelyekre 1918 után építeni, amelyeket folytatni lehetett.
Petőfi élete és költészete azonban nemcsak irodalomtörténészek és helytörténet-kutatók témája vagy iskolai tananyag volt számunkra, hanem annál sokkal több: élő örökség, a kisebbségi sors olykor válságos szakaszaiban is nemzeti hovatartozásunk bizonysága és menlevele.
A Petőfire vonatkozó irodalom az 1918-as hatalomváltozással, a kisebbségi sors kezdetével szinte egyszerre indult: már 1919-ben megjelenik az Erdélyi Szemlében Nagy Albert Mikor Petőfi Tordán járt c. cikke, amelyben a szerző a már ismert visszaemlékezések mellett új (akkor még élő) tanúkat is megszólaltatott.
A költő emlékének felidézésére az első országos alkalom születésének centenáriuma volt, 1923-ban. Már a Pásztortűz 1921. dec. 15-i számában megjelenik Reményik Sándor programadó írása, amelyben a költő-utód “költészetének nemzeti szellemét mint e líra legátfogóbb sajátosságát” (Kozma Dezső) idézi: “Idézem Őt — írja Reményik. — Nem a demokrácia bajnokát, nem a világszabadság katonáját, nem a szerelem ezer húrú lantosát, nem a természet festőtől utol nem ért festőjét. Azt idézem, aki mindenekben benne van és mindeneken túlnőtt, aki mindenek által megnyilvánult és mindezek mögött áll: a magyar Költőt.”
A közelgő centenárium ünnepe és Petőfi emléke körül már akkor politikai csoportok és irodalmi táborok állnak szemben egymással. A “konzervatív” Pásztortűzzel szemben a “modern” Napkelet Ady Petőfi nem alkuszik c. írásából közöl részleteket, s a szerkesztőségi bevezetőben ezt teszi hozzá: “Benne vagyunk a Petőfi-esztendőben. A politika beragadta a maga érdeklődésének körforgásába Petőfi emlékét, és avatatlan kezek ácsolják is már a segesvári ünnep állásfáit. Ökörsütés és lovas bandériumok között két apród vezeti Ámort, akit szíven szúrtak keresztül, mintegy jelképezve a hacacáré lelki rugóit. Petőfi meg nem értésének nagy ünnepére készülünk...” (Ady Endre Petőfi Sándorról. Napkelet 1922/12–13). Az 1922. július 30–31-én Segesváron és Fehéregyházán megrendezett kétnapos ünnep azonban nem “hacacáré” volt. Többezres tömeg sereglett ott össze az ország minden sarkából, s nem csak magyarok. “A tragikus végű csatatéren — amint a Keleti Újság tudósítója beszámol — ismét találkozott a három nemzet, de nem fegyverrel, hanem dallal, békességgel, egymást becsüléssel. A romániai magyarság teljes képviseletén kívül, amelynek tagozódásaiban az összes magyar kulturális alakulatok megbízottai ott voltak, a Magyar Tudományos Akadémiát és a Kisfaludy Társaságot Szabolcska Mihály, a Petőfi Társaságot pedig Benedek Elek képviselte [...] A kormány, illetve a hatóság részéről Prescurea János nagy-küküllői prefektus és a segesvári polgármesterhelyettes jelent meg az ünnepélyen” (Az erdélyi magyarság hódolata Petőfi sírjánál. Keleti Újság 1922. aug. 1.). Dózsa Endre, az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke megnyitója után Sándor József, az EMKE főtitkára beszélt, majd Benedek Elek, Csergő Tamás, Halász Gyula, Nyírő József, Paál Árpád; Tessitori Nóra Petőfi verseiből szavalt, Szabolcska Mihály saját ünnepi költeményét, Joseph Bacon segesvári szász költő Petőfi in Schässburg c. ódáját adta elő. Felolvasták Octavian Goga táviratát, amelyben többek között ez állt: “Kívánom, hogy mindnyájunk felett bontsa ki szárnyát Petőfi szelleme, enyhítve nemes dalaival a beteg emberiség sebeit és vezetve minket egy lépéssel közelebb a világszabadsághoz és testvériesüléshez, melyért ő küzdött és elvérzett” (Keleti Újság 1922. aug. 1.).
Az egész országban Petőfi-napokat vagy heteket tartanak: Aradon, Dicsőszentmártonban, Erdődön, Érmihályfalván, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Marosújváron, Nagykárolyban, Radnóton, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón, Szovátán és még sok más városban és helységben. Az ünnepségek során nem hiányzott a külsőséges megemlékezés sem (a Keleti Újság 1922. nov. 9-i számában szóvá teszi például a kolozsvári Magyar Színházban rendezett Petőfi-estet, amely “a pózok Petőfijét látta és láttatta”), a húszas évek eleji nagy viták lecsapódásaként sor került a “nemzeti érzelmű” Petőfi és az “internacionalista” Ady szembeállítására (Kristóf György egyik előadásában). De erőteljesen szólal meg a Petőfivel a kisebbségbe került magyarság jövőbe vetett hitéért érvelő pátosz is. “Mikor százéves távolságba visszanézünk — írja Paál Árpád, az első székely autonómia-terv megfogalmazója — ennek a szellemnek a születésére, éreznünk kell, hogy az ő szabadságeszményében nem a múltat nézzük, hanem a ragyogó, biztos jövőt. Mikor benne a korszellem kirobbanásának emberiségi nagyságát és magasba érkezését csodáljuk, akkor nem is a száz év előtti időkbe fordulunk vissza, hanem önkéntelenül hitet vallunk az emberiség nagyságáról és magasba érkezéséről” (Petőfi szelleme. Keleti Újság 1922. dec. 31.).
A centenárium kiemelkedő könyvkiadói eseménye volt Petőfi Összes költeményeinek megjelenése az Erdélyi Irodalmi Társaság kiadásában, a Sipos Domokos vezette dicsőszentmártoni Erzsébet Könyvnyomdában. Emellett ugyancsak az Erzsébet Könyvnyomda megjelentette Benedek Elek ifjúságnak szánt Petőfi-életrajzát is. Külön füzetben adta ki az aradi Kölcsey Egyesület Krenner Miklós Petőfi-tanulmányát, az Erdélyi és Bánáti Színészegyesület Oláh Ferenc Petőfi és a színpad c. munkáját (Kv. 1922), a Brassói Lapok Halász Gyula Petőfi Sándor élete és halála c. könyvét, a Minerva Kristóf György Petőfi és Madách c. tanulmányát. Gyergyószentmiklóson jelent meg Szőcs Géza Eminescu és Petőfi c. összehasonlító elemzése, Marosvásárhelyen pedig Csergő Tamásnak a segesvári Petőfi-ünnepségeken elmondott beszéde, valamint az általa szerkesztett Petőfi emléksorok c. kötet, amely 44 író és közéleti személyiség írásait, vallomásait tartalmazta Petőfiről, többek között Áprily Lajos, Balogh Endre, Benedek Elek, Bitay Árpád, Berde Mária, Kemény János, Kristóf György, Molter Károly, Morvay Zoltán, Nagy Dániel, Nagy Emma, Olosz Lajos, Osvát Kálmán, Seprődi János, Sipos Domokos, Szentimrei Jenő, Tompa László tollából). A centenáriumra adta ki Bálint Dániel is Petőfi halála c. füzetét (Székelykeresztúr 1922), amelyben a költő feltételezett székelykeresztúri sírjának és a hozzá fűződő helyi legendának a hitelessége mellett szállt síkra.
A centenáriumot követő évtized már kevésbé volt “eseménydús” Petőfi romániai emlékezetét illetően. Az ünnep tudományos hozadékai közé tartozott Bitay Árpád (Hogyan született meg Petőfi lelkében “A székelyek” c. költemény? Erdélyi Irodalmi Szemle 1924. 238–239), illetve Kristóf György tanulmánya (Petőfi és báró Wesselényi. Kv. 1924); a népszerű Petőfi-irodalmat Kovács Dezsőné Petőfi Sándor és szülei (Kv. 1928) c. életrajza képviselte; a Petőfi-kiadások számát gyarapította egy kis terjedelmű versválogatás a Minerva Népkönyvtárban (Kv. 1930).
Az ünnepi alkalmak kedveznek a Petőfi-versek megzenésítésének. Nemes Elemér 1925-ben, Delly-Szabó Géza 1927-ben, Tárcza Bertalan 1928-ban jelenteti meg Petőfi-versekre írott szerzeményeit (dalait, kórusműveit), s a sort a harmincas években további Delly-Szabó és Tárcza Bertalan kottakiadások (1931, 1932) s egy Bogdán István szerzeményeit tartalmazó füzet (1933) gyarapítja.
A Petőfi-kötetek és a költő életét és művét idéző írások a harmincas évek közepétől sokasodnak meg újra: a Korunkban Gaál Gábor névtelenül már 1934-ben közöl egy tanulmányt Petőfi hagyománya címmel, amelyben többek között ezt írja: “Petőfi hagyománya kitörölhetetlen a magyar irodalomból. Valahányszor új vérkeringés indul, valahányszor új sorakozók lépnek porondra — irodalmon túli célokkal! —, Petőfi módszere s Petőfi temperamentuma jelenik meg újabb változatban. Nagyon érthető és nagyon természetes ez. Annak a mozgásnak a játéka ez, amely alulról frissíti fel a felszínt. Petőfi hagyományának visszatérésekor mindig a legszélesebb magyar népréteg frissíti fel kiküldött fiaival a szikkadó felsőt” (Korunk 1934. 369). 1936-ban Illyés Gyula Petőfijének romániai magyar kritikai visszhangja érdemel figyelmet: Kovács Katona Jenő a Független Újságban, Szemlér Ferenc az Erdélyi Helikonban, Vita Zsigmond a Pásztortűzben, Szabédi László az Erdélyi Fiatalokban ír róla; a Korunk Kemény Gábor írását közli. Szemlér Ferenc Illyés könyve kapcsán Petőfi korszerű európai műveltségét emeli ki: “Petőfi — írja — egyáltalán nem volt olyan vadvirág, mint ahogyan ő maga állítja. A vadvirág tud franciául és angolul (tud németül is), és ismeri mindazt, amit a klasszikus vagy a jelenkori irodalomból ismernie kell. A »nagy népies« minden egyéb, mint holmi »őstehetség« — s ha Petőfi Béranger és Moore verseit vagy a Coriolanust fordítja, csak Európa szellemi közösségének tiszta tudatáról tesz tanúságot” (Erdélyi Helikon 1937/2. 121).
A Petőfi-példa a harmincas évek legvégén válik újra sokat emlegetetté, mégpedig olykor élesen sarkítva a háború közeledtével kiéleződő ideológiai harcban. Szentimrei Jenő és Méliusz József már a Brassói Lapok 1937. március 14-i számában “Petőfi márciusát Ady szellemében idézik meg” (Kozma Dezső). Majd Szentimrei a fehéregyházi Petőfi-ünnep küszöbén újra Adyra utal Petőfi-cikkében, amelynek ezt a címet is adja: Petőfi nem alkuszik (Brassói Lapok 1937. júl. 25.), Jordáky Lajos pedig az Előre 1937. aug. 1-i számában e szavakkal idézi a költőt: “Petőfi költészete a népi valóságból származó költészet, csakúgy, mint rövid élete, amelyet teljes egészében a magyar nép szolgálatába állított. Magyar nemzeti öntudat és az elnyomott osztályok felszabadulásának gondolata egy nagy szintézisben állanak előttünk Petőfi műveiben.” Majd hozzáteszi: “És ne feledkezzünk meg még egy dologról. Minden esetben együttműködni a román néppel, a kizsákmányolt osztályokkal a szociális felszabadításért.”
Az akkori cikkek és Petőfi-kiadványok arra engednek következtetni, hogy a második világháború küszöbén a baloldal tekinti Petőfit a maga számára legidőszerűbbnek. A MADOSZ-hoz igen közel álló Erdélyi Magyar Szó kiadásában kis füzet jelenik meg Petőfi verseiből címmel (Kv. 1939); Franyó Zoltán Temesváron jelentet meg egy valamivel kevésbé karcsú Petőfi Válogatott verseket a feltámasztott Új Genius kiadásában (1939); a Munkás Athenaeum — szintén a költő halálának 90. évfordulójára emlékezve — Józsa Béla Petőfi és az 1848–49-es magyar szabadságharc című tanulmányát adja ki önálló füzetben (Kv. 1939). A kolozsvári Magyar Színházban 1939. július 30-án rendezett Petőfi-ünnepségnek Jordáky Lajos az ünnepi szónoka, s ugyanő beszél a Munkás Athenaeumban is az 1940. március 17-i ünnepi megemlékezésen. Kacsó Sándor pedig a Brassói Lapok számára írott vezércikkének ezt a programatikus címet adja: Petőfi szellemének orgazdái nem leszünk!, s ebben írja: “Valahol kétségtelenül eltévesztettük az utat. S nem is nehéz megállapítani, hogy ott tévesztettük el, ahol cserbenhagytuk Petőfi gondolatvilágát, pazarolni kezdtük vagy éppen megtagadtuk szellemi örökségét. Ott, ahol gyönyörködni kezdtünk költeményeiben anélkül, hogy a bennük rejlő parancsokat teljesítettük volna, ott, amikor elkezdtük osztályozni a verseit, s csak azokat engedtük magunk elé, amelyek nem verték a lelkiismeretünket” (1939. júl. 30.).
A “konzervatív” oldal új Petőfi-kiadásokkal érvel. Görög Ferenc előszavával a Minervánál új, képes kiadásban több mint három és félszáz oldalas válogatás jelenik meg Petőfi Költeményei (Kv. 1938) címmel, s ez a nagy alakú kötet a kényszerű válogatásban is alkalmas arra, hogy az olvasó eszmeiségében a teljes Petőfivel megismerkedjék. Ugyanekkor, ugyancsak Görög Ferenc előszavával, a Minerva három elbeszélő költeményt tartalmazó kötetet is kiad, benne a János vitéz, A helység kalapácsa és a Bolond Istók (Kv. 1938).
A 90. évfordulóra egyébként több lap ünnepi számot jelentet meg: a Keleti Újság 1939. július 31-i számát Nyírő József vezércikke vezeti be; a Nagyváradi Naplóét Tabéry Géza írja (A segesvári tragédia. 1939. júl. 30.); a Brassói Lapok Petőfi-számában igen gazdag anyagban tallózhat az olvasó: Dénes Sándor a költő életének 1847. pünkösdi epizódját eleveníti fel, Gárdos Sándor a fehéregyházi csatatéren jár és onnan hoz riportot, Jakab Antal Erdődön, Szatmáron és Koltón keresi fel Petőfi ottjártának tárgyi emlékeit. Kakassy Endre az 1849. júl. 31-i fehéregyházi csatanapot idézi. Jellinek Ede Petőfi c. füzetében (Szatmár 1939) “a romániai magyarság útja” alcím jelzi az aktualitáshoz kötődést.
Fehéregyházán és Kolozsvár mellett ezen a nem kerek, de nagyon időszerű évfordulón ünnepségekre kerül még sor Berecken, Koltón, Lugoson, Marosvásárhelyen, Medgyesen, Nagybányán, Nagykárolyban, Nagyszebenben, Szatmárnémetiben, Vizaknán és másutt is.
A harmincas évek romániai magyar Petőfi-kultuszának sajátos terméke Kibédi Sándor Szeptember végén című “költői játéka” (Kv. 1933), amely egy Jókai-visszaemlékezést “továbbfejlesztve” Petőfi és egy koltói cigánylány állítólagos szerelmét dolgozza fel. A legendát a valósággal Kristóf György szembesíti A Szeptember végén múzsája c. tanulmányában (Erdélyi Múzeum 1937/3), amire Kibédi, önálló füzetben, terjedelmes, helyenként minősíthetetlen hangú választ jelentet meg (Petőfi és Pila Anikó. Válasz egy tanulmányra. Kv. 1939), s koltói és környékbeli cigány hagyományokra hivatkozva ismétli meg színpadi művében irodalmi formába öltöztetett korábbi beállításait.
A harmincas-negyvenes években más, Petőfi erdélyi tartózkodásához vagy eltűnéséhez kapcsolódó legendák is felelevenednek: Bálint Dániel újabb kiadványában igyekszik bizonyítani a székelykeresztúri “Petőfi-sír” hitelességét (Petőfi halála. Székelyudvarhely, 1944), s itt-ott újra felszínre bukkan — politikai felhangoktól sem mentesen — a balázsfalvi görög katolikus gimnázium természetrajz-szertárában őrzött állítólagos “Petőfi-koponya”, illetve a szibériai “Petőfi-sír” tudományos kutatással már a századfordulón megcáfolt története is.
Ezek mellett a “szenzációk” mellett a Petőfi-kutatásnak is vannak eredményei Erdélyben: Veégh Sándor számba veszi a költő román irodalmi befogadását és elkészíti annak bibliográfiáját (Petőfi a románoknál. Gyergyószentmiklós 1934), Kristóf György a Partiumban és Erdélyben töltött idők eseményeit összegezi (Petőfi Erdélyben. Irodalomtörténeti Közlemények 1940. 17–30; 121–134), Berde Mária egy Schleinitz-Toldalagi kéziratos emlékirat Petőfi erdélyi tartózkodására vonatkozó ismeretlen közléseit hozza nyilvánosságra a Kemény Zsigmond Társaság ünnepi kiadványában (Erdélyi Vormärtz. Ünnepi könyv. Mv. 1930. 115–130). Népszerű Petőfi-életrajzot ad ki Halász Gyula (Petőfi Sándor élete. Brassó 1935) és Kubán Endre (“Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál”. Temesvár 1941).
A második világháború után, egy demokratikus és a néptestvériség eszméjének megvalósítását ígérő társadalmi rend első lépéseinél, 1945–1949-ben ismét különös politikai felhanggal elevenedik meg a romániai Petőfi-kultusz. Ezek az évek egyébként a 48-as forradalom és szabadságharc, Petőfi halála centenáriumának évei is, a költő és a forradalom örökségének előtérbe kerülése tehát mindentől függetlenül indokolt. A háború utáni helyzetben azonban felerősödik, aztán egyeduralkodóvá válik ennek az örökségnek az a baloldali értelmezése, amely már a háború küszöbén hangot kapott. Ezeknek az éveknek a “Petőfi-témában” legaktívabb szószólói Balogh Edgár, Bocskói Viktor, Gaál Gábor, Jancsó Elemér, Kovács György, Marosi Péter, Molter Károly, Robotos Imre, Salamon László, Sőni Pál, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, Turnowsky Sándor. A költő eszmei örökségét ilyen című írások idézik: Az igazi Petőfi, A politikus Petőfi, Petőfi nem alkuszik, Petőfi és Bălcescu harci zászlaja, Petőfi és a nemzetiségek, Petőfi és a proletár hazafiság, Petőfi, a népi szabadságtudat költője, Petőfi, a 48-as szabadságharc lelke, A felszabadított Petőfi, Állásfoglalás az időszerű Petőfihez[!], A régi és a mai Petőfi, Pillantás a csúcsra, Feltámadt a szabadsággal, A Duna-völgyi költő, Petőfi elvtárs, Ne ismerjünk könyörületet, Petőfi parancsa, Petőfi most nyert csatát stb.
A költőt idézők sorában ott vannak most már a román írók is. Leggyakrabban Mihai Beniuc szólal meg, de üdvözlő szavakat küld “az első szabad fehéregyházi ünnep résztvevőinek” 1945 júliusában dr. Petru Groza miniszterelnök; “a haladó román értelmiség állásfoglalását” Beniuc mellett Ion Călugăru, Mihail Sadoveanu és Dumitru Corbea írja alá (Szabad Szó, Marosvásárhely 1945. aug. 1.). A nép nevében c. Petőfi-vers ott olvasható román fordításban a Román Kommunista Párt központi lapjának, a Scânteiának 1945. január 1-i számában, s 1948-ig, főképp Costa Carei, Emil Giurgiuca, Eugen Jebeleanu tolmácsolásában, rendszeresen jelen vannak Petőfi költeményei a román sajtóban (s három önálló román nyelvű Petőfi-kötetben is). Az 1945-ös fehéregyházi Petőfi-ünnepen a kormányt Romulus Zăroni földművelésügyi és George Vlădescu-Răcoasa nemzetiségügyi miniszter képviseli.
A “világszabadság” jelszó jegyében ezekben az években a magyarországi írók küldöttségei is részt vesznek Petőfi romániai ünneplésében: 1945-ben Darvas József, Illyés Gyula, Kovács Imre és Veres Péter látogatja végig az országot, s több városban, köztük Bukarestben is, sor kerül román–magyar–bolgár írói estekre, találkozókra.
1945-ben a Lepage kiadásában megjelennek Petőfi Összes költeményei. A kiadást — a háború alatt — a megjelenéskor még amerikai fogságból haza nem tért Gaál Gábor rendezte sajtó alá, s Benedek Marcell írt hozzá bevezetőt. A Móricz Kollégium és a Méhkas Diákszövetkezet kiadásában, Faragó József bevezetőjével, gondozásában három kis Petőfi-kiadvány is napvilágot lát: a János vitéz, Az apostol és A nagyapa c. Petőfi-elbeszélés. Ugyancsak a Móricz Kollégium adja ki Bözödi György gondozásában a Lapok Petőfi Sándor naplójából c. füzetet. A Román Kommunista Párt Maros megyei szervezete által jegyzett Petőfi-verskötetecskéhez (Petőfi, a forradalmár, 1945) Molter Károly ír előszót. Újra megjelenik (Balogh Edgár előszavával) Józsa Béla 1939-es Petőfi-tanulmánya; Jordáky Lajos most adja ki még 1942- ben írott tanulmányát (A márciusi ifjúság), s Magyar szabadság — világszabadság címmel egybegyűjtik Jócsik Lajos négy tanulmányát, amelyekből három Petőfivel, a Petőfi-örökséggel kapcsolatos.
A Magyar Népi Szövetség által rendezett 1945-ös országos Petőfi- ünnep után 1946-ban és 1947-ben is nagyszabású ünnepségekre kerül sor mind Segesváron és Fehéregyházán, mind az ország megannyi más helységében. 1946-ban az ünnepi szónokok Kurkó Gyárfás, az MNSZ országos elnöke, Benedek Marcell és Eugen Jebeleanu; 1947-ben Gaál Gábor és Kacsó Sándor. Ez utóbbi szövegéből a marosvásárhelyi Szabad Szó által kiemelt idézet (“Az ifjúságot kérem, vegye át Petőfi szilárdságát, elvhűségét a reakció elleni harcban!”) már jelzi a jelszavak eltolódását a kiélezendő osztályharc irányába. Marosvásárhelyen 1946-ban Kós Károly és Veress Pál az ünnepi szónokok; az Utunk hét város Petőfi-ünnepségeiről közöl tudósítást, a tudósítók: Asztalos István (Arad), Aszódy János (Brassó), Kós Károly (Marosvásárhely), Bányai László (Nagyvárad), Balogh Edgár (Segesvár), Méliusz József (Szatmárnémeti), Nagy István (Temesvár).
1948-ra nagyarányú *Petőfi-versenyt szervez a Magyar Népi Szövetség. A megnyitóünnepségen elhangzó Balogh Edgár-beszédből már a művelődés területén is teljes erővel folyó osztályharc szellemében idéz az újságíró: “Nem tűrjük meg — jelenti ki a szónok — a népünket félrevezető reakciós kultúrtevékenységet!” (Szabad Szó, 1948. jún. 30.). Ez a nyár a nagy hagyományú magyar tudományos és művelődési intézmények, egyesületek felszámolásának, az iskolák államosításának az ideje. Fehéregyházán a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében Andics Erzsébet, az 1945-ben alakult Romániai Magyar Írók Szövetségét is magába olvasztó Romániai Írók Szövetsége nevében Zaharia Stancu, a Román Kommunista Párt nevében a Központi Bizottság titkára, Miron Constantinescu beszél.
Az ünnepi megemlékezések megrendezésére még 1949-ben is sor kerül szerte az országban, aztán '48 és Petőfi témája egy időre lekerül napirendről.
Az 1945–1949-es évek tudományos hozadéka szerényen húzódik meg a Petőfi örökségéből politikai tőkét kovácsoló publicisztikai áradat mögött. Ebben a vonatkozásban Benedek Marcell (Világosság 1946. aug. 2.) és Gaál Gábor (Utunk 1949. júl. 23.) egy-egy tanulmánya és Illyés Gyulának az 1945-ös romániai látogatásuk idején közölt Petőfi-esszéje (Szabad Szó 1945. jan. 1.) mellett Kelemen Lajos adatokban gazdag, színes írását kell megemlítenünk (Körséta Petőfi oldalán a száz év előtti Kolozsváron. Világosság 1946. júl. 29.), valamint Kristóf György átfogó tanulmányát a 19. századvégi erdélyi Petőfi-kutatás történetéről (A Petőfi-kultusz és irodalom első három évtizede, tekintettel erdélyi elemeire. Erdélyi Múzeum 1945/3–4). Ez utóbbi kettő évtizedek múlva is elsődleges forrása lesz a téma kutatójának. Marosi Péter Fényesebb a láncnál a kard c. könyve (alcíme: “Petőfi harcos öröksége”. 1949) és még inkább Aszódy János román nyelvű Petőfi-könyve (Petőfi — poetul domniei poporului. Revoluţia şi războiul pentru libertate din Ungaria şi Ardeal. 1848–1849. 1949) az akkori politikai konjunktúra-elvárások jellegzetes termékei.
Az 1950-es években alig hallani Petőfiről. A róla szóló fejezet természetesen bekerül az új középiskolás tankönyvbe (az egész könyvet be is vonják egy év múlva), verseit tanítják az iskolában, szavalják ünnepélyeken, de a sajtóban csak elvétve jelenik meg egy-egy, költészetét értelmező vagy politikumtól “független” összefüggést vizsgáló tanulmány. Antal Árpád és Pataki Bálint Petőfi és 48-as kortársai viszonyát vizsgálják közös tanulmányukban (Igaz Szó 1953/3), Gaál Gábor Petőfi költői nyelvéről értekezik (Utunk 1951/28), Szabédi Lászlót A magyar ritmus formái c. műve egy önálló fejezetében (Utunk 1954/52) szintén esztétikai és poétikai kérdések foglalkoztatják. Hajdu Győző már a marxista irodalomelmélet egyik divatos “alapkérdése”, “a lírai hős” elmélete felől közelíti meg költészetét (Utunk 1951/29). Kristóf György viszont az Erdélyi Múzeumban elkezdett témáját folytatja a Kelemen Emlékkönyvben (1957), Meltzl Hugó, a kolozsvári Petőfi-irodalmi iskola megalapítója c. tanulmányában.
A költőre a közérdeklődés 1956 nyarán terelődik újra, amikor román–magyar akadémiai vegyes bizottság száll ki Fehéregyházára, hogy Dienes András hadtörténész kutatásait, valamint Alexandru Culcer kolozsvári orvosnak a költő sírja helyére vonatkozó elméleteit a helyszínen tanulmányozza. Az ásatásokon (mert sor kerül egy feltételezett “Petőfi-sírhant” feltárására is) az említetteken kívül Barta János irodalomtörténész, egyetemi tanár és Szabédi László is részt vesz. A bukaresti Előre, a budapesti Magyar Nemzet, a marosvásárhelyi Vörös Zászló (a Magyar Autonóm Tartomány napilapja) nyomon követik az eseményeket, s Kicsi Antal, Pintér Lajos, Simon Magda és Tamás Gáspár írásaiból a kutatómunka sok részlete s ezek kapcsán több régi és megcáfolt “Petőfi-legenda” is napvilágra kerül. A vegyes bizottság jelentése (Az MTA I. Osztályának Közleményei 1956/57, 237–254) végül is csak a költő halálának legvalószínűbb helyét rögzíti; a feltételezett sírhelyen semmiféle emberi maradványok nem kerülnek elő.
Petőfi erdélyi tartózkodásainak témái viszont újra rendszeresebben bukkannak fel a romániai magyar sajtóban: Kiss Jenő már 1952-ben riportsorozatban számol be Petőfi nyomában Nagybányán és Koltón tett utazásairól (Amerre Petőfi járt. Utunk 1952/31); majd Gagyi László indul el a költő nagyszalontai látogatásai nyomába (Igaz Szó 1957/3), Implon Irén székelyhídi színész-szerepléseinek helyi emlékeit eleveníti fel (Művelődés 1958/1), Régeni András újra a balázsfalvi állítólagos “Petőfi-koponya” körüli legendáknak ered nyomába (Művelődés 1958/8), Vetró Artúr a Petőfi-ábrázolások hitelességét vizsgálja a művész szemével (Művészet 1958/4).
Érdekes tanulmányt közöl Könczei Ádám Petőfi betyárköltészetéről és betyárballadáink összefüggéséről (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1962/1).
Megszaporodnak a romániai Petőfi-kiadások is: Összes költeményeinek a román–magyar közös könyvkiadási egyezmény keretében a mi olvasóink kezébe is eljutott kétkötetes kiadása (Bp.–Buk. 1953) után az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Kincses Könyvtár sorozatában 1955-ben megjelenik a János vitéz, 1956-ban A helység kalapácsa és más elbeszélő költemények; az Ifjúsági Kiadó által indított Tanulók Könyvtárában Válogatott prózai írásainak kötete (1957), majd az Elbeszélő költemények (1960) s valamivel később a Válogatott lírai költemények (1966). Petőfi összes költeményeinek újabb kiadásaira nincs lehetőség (a cenzúra nemcsak a Nemzeti dalt nem tűri, de a szabadságharc erdélyi hadszínterein született több versét sem), ellenben “Költemények” címmel szinte a teljes költői életmű eljuthat a romániai magyar olvasóhoz: bibliapapírra nyomott, elegáns kis alakú kiadásban, közel másfél ezer oldalon 1961-ben és 1968-ban, két kötetben, Kacsó Sándor előszavával.
Ezek az utóbbi kiadások már a Petőfi-kultusz terén bekövetkezett újabb áttörést jelzik. 1969-ben (a költő halálának 120. évfordulóján) és 1973-ban (születése 150. évfordulóján) ugyanis újabb nagyszabású, az 1922-es és az 1945/48-as ünnepségekhez mérhető megemlékezésekre kerül sor Romániában is. Tartalmukat és méreteiket nem csekély mértékben befolyásolják az akkori politikai változások: a Ceauşescu-rendszer kezdeti éveinek hatalomkonszolidáló törekvései s az azokkal járó világpolitikai “nyitás”. Maguk az ünnepi események azonban ez alkalommal koránt sincsenek oly mértékben a politika járszalagjára kötve, mint 1945/48-ban.
Petőfi-képünk — a hatvanas évek hazai Petőfi-kutatásainak eredményeképpen — a korábbinál árnyaltabbá, “irodalomközpontúbbá” vált. Faragó József, Mitruly Miklós — és a már említett Könczei Ádám-tanulmány — a Petőfi-líra és a magyar népköltészet viszonyára vonatkozó ismereteinket mélyítik (utalásokkal, adatokkal a népi Petőfi-recepcióra is), Bözödi György vitát kiváltó tanulmányt jelentet meg Az első találkozás címmel (Igaz Szó 1969/7; Pándi Pál megjegyzéseit a parndorfi táborban történtekről a Népszabadság 1969. aug. 15. és 16-i száma közli), Benkő Samu a Lenkei százada történelmi hátterét tárja fel (Igaz Szó 1969/11), Szabó Zoltán stilisztikai megközelítésekben vizsgálja Petőfi költészetét (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1964/1), Dávid Gyula Petőfi román recepciójának történetét kutatja. De visszhangja támad a magyarországi Petőfi-irodalomban bekövetkezett szemléletváltásnak is: Fekete Sándor tanulmányának A vívódó Petőfiről (Kortárs 1968. 363–367), amely a Korunkban (1973/1) is megjelenik. Az 1969-es és 1973-as ünnepi folyóiratszámok Petőfi-tanulmányai, esszéi, lírai megnyilatkozásai már ezt a szemléletváltást is tükrözik. Mint jellemzőt idézhetjük Kányádi Sándor vallomását:
“Petőfi Sándor mindmáig legnagyobb költőnk [...] Ő a magyar költészet Jézus Krisztusa; a sírjával is úgy vagyunk, mint a názáretiével (valahol csak meg kell gyújtani a kegyelet gyertyáját, valahová csak le kell tenni a hódolat koszorúját); ástam én is egy nyáron, kerestem a koponyáját, szerencsére nem találtuk meg, pedig ott kell lennie — állítják — a fehéregyházi síkon, de a székelykeresztúri temetőben is van sírja és sírköve; a sírt ápoló öreg tanító bácsi egyszer azt mondta, leereszkedvén a szent hantra: hogy itt nyugszik-e, nem tudom, de akkora költő volt, akár minden faluban lehetne sírja...” (Igaz Szó 1969/7).
Az Igaz Szó (240 oldalas!), a Korunk, az Utunk, A Hét, a Művelődés, az Új Élet, a Dolgozó Nő és sok más romániai magyar lap 1969-es Petőfi-számaiban nem csak a romániai magyar szellemi élet képviselőinek legjava vonul fel, s nem csak a kortárs román irodalom jelesei (Alexandru Andriţoiu, Nicolae Balotă, Mihai Beniuc, Teofil Buşecan, Alexandru Căprariu, Victor Eftimiu, Eugen Jebeleanu, Veronica Porumbacu, Aurel Rău, Zaharia Stancu). A szerkesztőségek megszólaltatják a magyarországi írótársakat, irodalomtörténészeket, s jugoszláviai, csehszlovákiai magyar írók, irodalomkutatók (Bori Imre, Csanda Sándor, Domokos Sámuel, Fekete Sándor, Király István, Kónya Lajos, Lukácsy Sándor, Martinkó András, Pándi Pál, Sánta Ferenc, Sőtér István, Váci Mihály) is beszélnek a Petőfi-örökség időszerűségéről, a Petőfi-kutatás újabb eredményeiről.
Korántsem konjunktúra jellegű az ünnepi számokban vagy az évfordulók előtt/után megjelenő, a Petőfi-témához kötődő tudományos anyag. Almási István egyes Petőfi-versek folklorizációjáról közöl tanulmányt (Művelődés 1969/7), Kallós Zoltán — ezt mintegy kiegészítve — újabb elnépiesedett Petőfi-dalokat ismertet saját gyűjtéseiből (Utunk 1973/1), Benkő András Megzenésített Petőfi-versek címmel közöl tanulmányt (Művelődés 1972/12), Józsa János Petőfi költészetének szerepét vizsgálja a román munkásmozgalomban (Igaz Szó 1969/7), Kozma Dezső a múlt századi erdélyi Petőfi-kutatás történetének több fejezetét eleveníti fel (a Korunkban, az Igaz Szóban, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben, A Hétben, az Utunkban megjelent tanulmányaiban); eddig ismeretlen kortársi tanúságokat hoz nyilvánosságra Csetri Elek (Gyulay Lajos naplósorait, Utunk 1969/30), Binder Pál (egy segesvári szemtanú emlékeit a fehéregyházi csatáról. Korunk 1971/7), Létay Lajos (Bíró Sámuel huszártizedes feljegyzéseit a szabadságharc erdélyi csatáiról, Utunk Évkönyv 1970. 215–221), Szász István (Szentmártoni Kálmán leírását a székelykeresztúri utolsó éjszakáról, Utunk 1969/30).
Előkerülnek ez alkalommal ismeretlen helytörténeti adalékok is: Binder Pál Petőfi 1849-es szászsebesi időzéséről, Dánielisz Endre a Nagyszalontán töltött napokról, Fábián Imre bihari Petőfi-emlékekről, Kubán Endre a szabadfalusi 1939-es megemlékezésről, Rácz Albert Petőfihez kötődő nagybányai és koltói emlékekről, Szekernyés János a Temesvár melletti táborozásról közöl a Petőfi utóéletét kutató számára is értékes adalékokat. Pintér Lajos egész sorozatban eleveníti föl a költő orosz fogságba eséséről és szibériai ólombányába hurcolásáról költött legendát, amely a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben hozta lázba a közvéleményt, a szélhámos leleplezéséig (Petőfi-legenda. Előre 1969. jún. 17.–júl. 23.).
A költő művének éltetésében természetesen döntő szerepe az újabb Petőfi-kiadásoknak volt. Az 1969-es évfordulóra jelenik meg két kötetben, Lászlóffy Aladár esszéjével Petőfi szinte teljes költői hagyatéka, s ugyancsak az Irodalmi Könyvkiadó egy kétnyelvű Petőfi-kötetet is kiad E. Jebeleanu fordításában (Poezii şi poeme — Versek és költemények címmel); a népszerű Előre Kiskönyvtár háromkötetes olcsó Petőfi-költeményekkel örvendezteti meg olvasóit (1972); 1973-ban pedig kiadásra kerül a János vitéz Florica Cordescu, A helység kalapácsa Cseh Gusztáv rajzaival s Arany és Petőfi levelezése a Kriterion Téka-sorozatában, Antal Árpád gondozásában.
Mindezekhez járul Illyés Gyula Petőfijének új (a szerző hozzájárulásával a romániai cenzúrakövetelményekhez igazított) kiadása (36000 példányban) és Dávid Gyula–Mikó Imre Petőfi Erdélyben c. könyve (1972–1973-ban egymást követő két kiadásban, összesen 55000 példányban). Ez utóbbi a költő Erdélyhez és a Partiumhoz kötődő verseiből, leveleiből, a kortársak és későbbi visszaemlékezők Hatvany Lajos Így élt Petőfijében egybeszedett és rendszerezett szövegeiből merítve, több mint 300 helyszíni és dokumentumfényképpel gazdagítva eleveníti fel Petőfi élete — összesítve — közel egy esztendejének eseményeit, a tájainkon járt költő emlékének továbbélését. A könyv a Márkos András alkotta székelykeresztúri Petőfi-szobor leleplezésének napján került a könyvesboltokba, s egész nemzedékekre kihatóan kötődik hozzá a romániai magyarság Petőfi-kultusza.
Az 1973-as Petőfi-évforduló után, ha kisebb számban is, tovább gyarapodott a romániai magyar Petőfi-irodalom. Dávid Gyula és Mikó Imre könyve nyomán számos helytörténetkutató hozott elő eddig kevéssé ismert helyi hagyományt: Szeghy Géza a költő Szászvároson töltött napjairól (Új Élet 1974/16), Erőss Vilmos csíkszeredai időzéséről (Hargita Népe 1994. febr. 5.) s az Erdővidéket is átszelő útjáról közöl ismeretlen adalékokat; Ajtay Gecse Viktor székelykeresztúri éjszakájának eseményeire s Lengyel József személyére vonatkozó adatokat helyesbít (Új Élet 1979/19; 1980/14), előkerül egy gyergyószárhegyi anekdota Petőfi csizmavásárlásáról (Hargita Népe 1993. dec. 4.), s Rácz Andrássy Sándor visszaemlékezésekben eleveníti fel a fehéregyházi és segesvári Petőfi-ünnepeket, amelyeknek ő, a század elejétől fogva, kisgyermekként, majd felnőttként részese volt (Művelődés 1973/1). Előkerülnek ismeretlen hiteles visszaemlékezések is: Szilágyi Ferenc Tóth Márton, a Bem zászlaja alatt harcolt s Petőfit személyesen ismerő 48-as honvéd emlékiratának részleteit közli (a Magyar Nemzetben több folytatásban 1988–89-ben), Palugyay Zoltán osztrák hírszerzői forrásokat kutatva bizonyítja a költő fehéregyházi elestének tényét (Magyar Hírlap 1989/5). Gazdagodnak ezekben az években a Petőfi-versek folklorizációjára vonatkozó ismereteink is (Apácai Bölöni Sándor, Vörös Lobogó, Arad 1973. ápr. 15. és 22; Ráduly János, Művelődés 1983/7); a temesvári Tácsi Erika pedig egy iskolai önképzőkörben végzett vizsgálódásai alapján mutatja be a középiskolás diákok Petőfi-képét (Lépcsők. Temesvár 1984. 266–270).
A hetvenes évek jelentős gyarapodása a Petőfi-irodalomban Kozma Dezső könyve: Petőfi öröksége (1976), amelyben a szerző, korábbi részkutatásait összegezve, a múlt század végi kolozsvári Petőfi-kutatásokat mutatja be (Meltzl Hugó, Csernátoni Lajos, Farnos Dezső, Barabás Ábel, Ferenczi Zoltán munkásságát), illetve aprólékos részletességgel a Petőfi-kultusz történetét 1918-tól 1973-ig. A könyv részeként jelenik meg Mészáros József bibliográfiája (Petőfi Sándor a romániai könyvkiadásban és a romániai magyar sajtóban. 152–178), amely — ha helyenként kiegészítésre is szorul — kiindulópontja a költő romániai utóéletére vonatkozó kutatásoknak.
Kozma Dezső a nyolcvanas évek derekán Petőfi életének erdélyi szakaszát felevenítő újabb könyv megírására vállalkozik. Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc akkori hivatalos román politikai megítélése miatt (hogy ti. 48-ban forradalom csak a román forradalom volt, a magyar pedig “ellenforradalom”) kéziratának csak a költő és Júlia szerelmét és házasságát megidéző első része jelenhet meg (Koltói ősz. Petőfi és Júliája. Kv. 1986).
Az 1969. évtől a romániai Petőfi-kultusznak új emlékhelye alakul ki: a segesvár–brassói műút mellett, az Ispán-kútnál, a költő feltételezett halála helye közelében. A buzgó helytörténész, Ajtay Gecse Viktor ezen a helyen (valamint Fehéregyháza végében, a Sárpatak hídjánál) már a hatvanas évek elején emlékjelet állított az egykori segesvári Köllő Miklós-szobor általa megtalált talapzatköveinek felhasználásával, ezek az emlékjelek azonban többször is a nacionalista indulatoknak estek áldozatul, míg végre Petőfi halálának 120. évfordulós ünnepségeire sikerült felépíteni és hivatalosan is elfogadtatni az Ispán-kúti Petőfi-emlékművet, rajta — a kút csorgója fölött — Hunyadi László Petőfi-domborművével. Sajnos, ezt a domborművet is többször megrongálták az idők folyamán, de maga az emlékhely az arra haladók kegyeletes megállóhelyévé vált.
Az indulattól fűtött romboló szándék nem tudta elhomályosítani azt a tényt, hogy Petőfi élete és költészete a román irodalomban is mély nyomot hagyott. A költő ellen kiadott s román nyelven is megjelentetett 1849-es császári körözőlevéltől kezdve egészen az 1973-as évforduló román visszhangjáig terjedő gazdag anyag bibliográfiáját Dorothea Sasu-Zimmermann állította össze és jelentette meg (Petőfi în literatura română. 1849–1973. Kriterion, 1980), Dávid Gyula közreműködésével. Sajnos, a körülmények nem voltak kedvezőek arra, hogy az Avram P. Todor, a román–magyar irodalmi kapcsolatok fáradhatatlan kutatója által tolmácsolt teljes román Petőfiből legalább egy mutatványkötet megjelenjen (a három vaskos kötetet kitevő kézirat halála után az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményébe került). 1996-ban megjelent azonban a másik termékeny Petőfi-fordító, a iaşi-i Nicolae I. Pintilie több mint 800 oldalas román Petőfi-kötete (Poezii alese. Ed. Helicon, Timişoara), az időközben szintén elhunyt fordító rövid előszavával.
Az 1989-es változással a romániai Petőfi-recepció történetében is új szakasz kezdődött, mindenekelőtt a költő emlékének hiteles felelevenítése, ápolása terén. A rá való emlékezést, verseinek idézését már nem korlátozta cenzúra, ünneplésére ezrekre menő tömeg sereglett össze évről évre Fehéregyházán a halála évfordulója előtti szombaton-vasárnapon, illetve Koltón, az ismét hiteles Petőfi-ünneppé vált szeptemberi “Petőfi-bálon”, s azzal egybekapcsolva Erdődön és Nagykárolyban.
A költő emlékének ápolására 1990-ben megalakult Fehéregyházán a *Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, amely minden évben — az ünnepség megszervezése mellett — Fehéregyházi emlékeztetőt jelentet meg. Az őszi ünnepségek megszervezését az EMKE szatmári szervezete, illetve a nagybányai *Misztótfalusi Kis Miklós Művelődési Egyesület vállalja magára; utóbbi egy útikalauzt is adott ki Koltó címmel (Nagybánya 1994), benne a költő és Júlia emlékét őrző Petőfi-gyűjteményt is bemutatva. Céljául tűzte ki Petőfi emlékének ápolását a bukaresti *Petőfi Művelődési Társaság, valamint a szatmári *Kölcsey Egyesület is — ez utóbbi a szatmári EMKE-vel karöltve az 1997-től sorra kerülő nagykárolyi és erdődi ünnepségek megszervezője, a nagykárolyi Petőfi-szobor és egy új szatmári Petőfi-emléktábla kezdeményezője (1998).
A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal való együttműködés eredményeként megújult a koltói Petőfi-gyűjtemény is, amelyet a diktatúra nehéz éveiben Sebők Mihály, a Teleki grófok hűséges embere őrzött meg, s amely napjainkban már az egész kastélyt elfoglalhatja. Új anyaggal gazdagodott és ismét látogatható a fehéregyházi 48-as emlékmű szomszédságában lévő kis múzeum is; az emlékművet körülvevő parkban emlékjelek egész galériája van kialakulóban.
A romániai Petőfi-szobrok száma szintén gyarapodott 1989 után: Romulus Ladea segesvári várbeli mellszobra (felavatták 1948-ban), a székelykeresztúri egész alakos Petőfi-szobor (Márkos András alkotása, felavatták 1973-ban), a balázsfalvi 48-as szoborparkban elhelyezett Petőfi-mellszobor és Szobotka Andrásnak a csíkszeredai vár előtt felállított, szintén egész alakos Petőfije után 1994-ben került sor egy újabb, szintén Márkos András alkotta Petőfi-mellszobor felavatására Székelykeresztúron a költőről elnevezett általános iskola előtt. 1995-ben avatják fel Petőfi mellszobrát, Petrovics István alkotását Nagykárolyban, 1996-ban szintén Petőfi-mellszobrot, Bálint Károly alkotását Gyergyószentmiklóson. 1998-ban kerül a koltói kastély parkjába, a mézeshetek színhelyére Pogány Gábor Benő Petőfit és Júliát ábrázoló páros kompozíciója, végül 1999-ben a fehéregyházi emlékparkba, Kiskunfélegyháza ajándékaként Máté István egész alakos Petőfi-szobra.
Ezekben az években — ha nem is a várható mértékben — a romániai Petőfi-kiadások száma is újakkal gyarapodik: elsőnek a Látó c. folyóirat jelentet meg egy Petőfi-válogatást, Kovács András Ferenc gondozásában (Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. Mv. 1991), majd a Kriterion újraindított Kincses Könyvtár sorozatában adják ki a Tündérálom c. kis válogatást (Demény Péter gondozásában, 1997-ben). Nevezetes eseménye az egész romániai magyar könyvkiadásnak az új (sorrendben harmadik) Petőfi-összes, a marosvásárhelyi Mentor és a kolozsvári Polis Könyvkiadók közös kiadásában (1998) a magyar forradalom 150. évfordulójára. Ennek a kiadásnak az alapja a Kiss József gondozta legmegbízhatóbb Petőfi-kiadás (Bp. 1987), amely a néhány éve előkerült autográf Petőfi-kötetben (Ibolyák. Bp. 1996) megjelent két ismeretlen Petőfi-verset is tartalmazza.
A Petőfi-irodalom eseménye volt Illyés Gyula Petőfi Sándorának végre a cenzúra által meg nem csonkított új kiadása 1992-ben. S a másfél százados évforduló eseménye Dávid Gyula és Mikó Imre Petőfi Erdélyben c. könyvének új kiadása (1999).
A költő művének elmélyült ismeretét szolgálja az az országos Petőfi vers- és prózamondó verseny, amely — ugyancsak a forradalom évfordulójának rendezvényei sorában — több mint ezer általános és középiskolai fiatalt mozgósított, hirdetve Petőfi költészetének élő üzenetét és népszerűségét.
(D. Gy.)
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület — Fehéregyházán (Maros megye) 1990. dec. 20-án alakult közművelődési egyesület, amely elsősorban Segesvár és környéke magyarságának (de a távolabbi vidékek képviselőinek is) a részvételével a fehéregyházi csatasíkon eltűnt költő emlékének ápolását tekinti elsődleges feladatának. 1991 decemberétől minden év utolsó vasárnapján és Petőfi eltűnése (1849. júl. 31.) napja környékén ünnepi megemlékezést tartanak a hazai és határokon túli magyar művelődési élet kiemelkedő személyiségeinek részvételével.
A Petőfi-életmű ismeretének ébrentartása érdekében évente Petőfi vers- és prózamondó versenyt is rendeznek középiskolások számára; ugyanakkor 1991-től Gábos Dezső szerkesztésében megjelenik a Fehéregyházi emlékeztető c. alkalmi kiadvány.
Kapcsolatot tartanak fenn a *Petőfi emlékezete ápolására alakult hazai és határokon túli egyesületekkel (a budapesti Petőfi Társasággal, a Pest-Budai Petőfi Társasággal, a kiskőrösi Országos Petőfi Társasággal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a bukaresti Petőfi Művelődési Társasággal, a budapesti, kiskőrösi és más helységekben működő Petőfi-múzeumokkal).
Célkitűzéseik közé tartozik annak a Petőfi Művelődési Otthonnak a felépítése, amelynek terveit még 1946-ban Kós Károly készítette el, valamint a helyi és környékbeli Petőfi-emlékek (a fehéregyházi “turulos” emlékmű és múzeum, az Ispán-kúti emlékmű, a segesvári Petőfi-szobor) gondozása.
Alapító elnöke Gábos Dezső fehéregyházi tanár.
(D. Gy.)
Petőfi-versenyek — Országos romániai magyar műkedvelő csoportversengés az 1848-as forradalmak 100. évfordulója alkalmából. Az MNSZ kezdeményezésére indult versenyt Nagyváradon nyitotta meg ezer bihari dalos Bartók és Kodály szerzeményeivel 1947 decemberében. Kolozsvárt a centenárium alkalmából ezerötszáz kalotaszegi és mezőségi szereplő vonult fel. A tömegek részvétele főleg a Székelyföldön bontakozott ki. Az ünnepi versengésbe bekapcsolódtak a moldvai csángók is.
A helyi versenyeket 1948. jún. 27-én Marosvásárhelyen országos döntő követte, ahol a színjátszók közül Szováta műkedvelői Kiss Jenő A fehér ember c. darabjával kerültek az élre. Az énekkarok versenyét a Kis-Küküllő megyei Vámosgálfalva dalosai, a táncos csoportokét pedig az Alsó-Fehér megyei Lőrincréve csűrdöngölő- táncosai nyerték meg. Külön elismerésben részesült a nagyváradi Carmen cipőgyár csoportja József Attila Döntsd a tőkét c. versének megzenésített előadásával, valamint a petrozsényi bányászifjak Ady-kórusa.
A ~ utolsó szakasza a népviseletbe öltözött csoportok és a munkásifjak felvonulásával zárult. Az ünnepi menet a hegyivadászok katonai zenekarával az élén az 1854-ben kivégzett Török János kollégiumi tanár emlékművét kereste fel koszorúival. A Kultúrpalotában népgyűlés keretében került sor a díjak kiosztására. Az élre jutott műkedvelő csoportok Bandi Dezső erre az alkalomra készült bronzplakettjét kapták emlékbe.
A rendezvények jövedelme a *Petőfi-alap gyarapítását szolgálta.
Balogh Edgár: Férfimunka. Bp. 1986. 273–78.
(B. E.)
Petre Judit (Marosvásárhely, 1927. nov. 19.) — szerkesztő. Szamosújvárott végzett középiskolát, Bukarestben érettségizett (1955), a bukaresti egyetemen szerzett román nyelv és irodalom szakos tanári képesítést (1965). Pályáját az Ifjúsági Könyvkiadó magyar szerkesztőségében kezdte (1958–69), majd a Ion Creangă Könyvkiadó magyar osztályának felelős szerkesztője nyugdíjazásáig (1970–85).
Érdeklődési köre a *gyermekirodalom. Mint kiadója egyetlen magyar szerkesztője, jelentős írókat, műfordítókat és grafikusokat nyert meg a gyermekirodalom ügyének. Sorozatokat indított (Az én első könyvem; Nagyapó mesefája; Minden gyermek könyve), az iskolai oktatás, valamint a diákszínjátszás segítségére siető gyűjteményeket, antológiákat jelentetett meg, többek között Benedek Elek-köteteket is. Másfél évtized alatt 275 könyvet adott, közel három millió példányban, a 3–14 éves fiatalok kezébe.
A gondozásában megjelent művek közül kiemelkedik a Lengyel Balázzsal közösen szerkesztett János vitéz c. magyar és Aranyhajú széplegény c. román mesegyűjtemény (Bp. 1974). Fordításában jelent meg románul Szabó Géza Păstorul cu inimă bună (1971) c. kalotaszegi népmesegyűjteménye és Lázár Ervin Băiatul cu leii (1975) c. meseregénye.
Csire Gabriella: A romániai magyar gyermek- és ifjúsági irodalom könyvjegyzéke. A Hét Évkönyve 1986. 181–92.
(Cs. G.)
Petres Csaba (Ditró, 1951. júl. 19.) — zenepedagógus. Középiskoláit a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte (1970), majd zenetanári diplomát szerzett a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán (1974). Tanári pályáját szülőfalujában kezdte általános iskolai tanárként (1974–76), s rövid csíkszeredai kitérő (1976–77, Művészeti Líceum) után 1977-től napjainkig ugyanott folytatja.
Önálló kiadásban megjelent munkái: Blockflöte ABC. Csíkszereda 1992 (ugyanazon évben 2., 2001-ben bővített 3. kiadás uo.); Darabok kezdő blockflöte-együttesek számára. uo. 1992; Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból. uo. 1998.
Kiadás előtt: Könnyű egyházi kórusművek egynemű és vegyeskarok számára.
(D. Gy.)
Petres Kálmán (Jobbágytelke, 1887. aug. 4. — 1927. máj. 28. Párizs) — költő, közíró, szerkesztő. Középiskolát a marosvásárhelyi Róm. Kat. Gimnáziumban (1905), magyar irodalomtörténeti tanulmányokat a kolozsvári egyetemen (1910) végzett. Tanári pályáját régi iskolájában, Marosvásárhelyen kezdte, ahol az internátus aligazgatója is volt, majd Kolozsvárra hívták meg, ahol a Marianum Leánygimnáziumnak 1911-től tanára, 1913–23 között igazgatója volt. Mivel egy kormányrendelet szerint leánygimnáziumnak csak nő lehetett az igazgatója, meg kellett válnia iskolájától. Ekkor kerül a Magyar Néphez szerkesztőnek (1924–26). A Róm. Kat. Státus anyagi támogatásával 1926-ban tanulmányútra indult Párizsba, ahol súlyosan megbetegedett és meghalt. Bebalzsamozott holttestét a Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Már egyetemi éveiben a Szent Imre Egyesület irodalmi osztályának főjegyzője, majd alelnöke. Az Egyesület évkönyveiben jelentek meg népi hangulatú költeményei (Szülőföldem, Székely nóta). Öreg diák köszöntője c. versét marosvásárhelyi iskolájának 200 éves jubileumára írta. Versei jelentek meg a Magyar Népben és annak Naptárában, a György Lajos szerkesztette Magyar irodalmi olvasókönyvben (Kv. 1922) és a Rajka László szerkesztette Szavalókönyvben (Kv. 1923). Szerelmi dalait (Dal a piros rózsáról, De szeretnék minden este...) meg is zenésítették. Versei “halk hangúak — írja Hegyi Endre —, mély bánatot hordozóak”, s a falujába visszavágyó, városra szakadt ember szomorúságát fejezik ki (Pásztortűz 1942. 318). Közművelődési tárgyú cikkei a Hírnökben, Pásztortűzben, Zord Időben, a magyarországi Életben jelentek meg.
Költői hagyatékának legnagyobb része kéziratban maradt, ezt rendezte sajtó alá és adta ki bevezetőjével Pellion Ervin Őrszem a Hargitán címmel Marosvásárhelyen 1942-ben. A kötetcímül szolgáló, jelképpé vált verset a Pásztortűz (1927/11) és a Magyar Nép Naptára közölte.
Életében önállóan megjelent egyetlen tanulmánya Az Erdélyi Róm. Kath. Státus reneszánsza. 1866–1894. c. kötetben (Dicsőszentmárton 1925).
Dr. György Lajos: P. K. Pásztortűz 1926. 482–483. — Paál Árpád: Aki hazajön mindörökre. P. K. emlékezete. uo. 1927/11. — Bíró Lajos: P. K. emlékezete. Erdélyi Tudósító 1929/18. — Vékás Lajos: Emlékezés P. K.-ra. Pásztortűz 1937/22. — Hegyi Endre: Őrszem a Hargitán (P. K. versei). Pásztortűz 1942. 317–318. — Pellion Ervin: P. K. élete és költészete. (bevezető az Őrszem a Hargitán c. kötetben. Marosvásárhely 1942).
(K. S.)
Petres Kálmán (Csobotfalva, 1890. jan. 2. — 1981. jan. 14. Radnót) — róm. kat. egyházi író. Szentszéki tanácsos, 1929-től a marosvásárhelyi róm. kat. fiúnevelő intézet igazgatója.
Az 1925. évi Pásztortűz Almanachban magvas áttekintést közölt az első világháború utáni falusi művelődési mozgalmakról. Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene c. kötet számára megírta az Erdélyi Római Katolikus Státus kiegyezés utáni történetét, kiemelve ennek az iskolákat is fenntartó önkormányzati intézménynek a szerepét a nemzeti oktatásügy szolgálatában.
Munkája: Egy fejezet a katholikus Erdély történetéből. Az Erdélyi Róm. Kath. Státus reneszánsza. 1866–1894. Dicsőszentmárton 1925.
Petrovay Tibor (Vésztő, 1902. márc. 15. — 1964. júl. 26. Budapest) — közgazdasági szakíró. A székelyudvarhelyi Róm. Kat. Gimnáziumban érettségizett (1920), a kolozsvári Kereskedelmi Akadémián szerzett oklevelet. 1942-ben a kolozsvári magyar egyetemen doktorrá avatták. 1923-tól a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségének tisztviselője Kolozsvárt, 1933–39 között a *Szövetkezeti Értesítő felelős szerkesztője. Közgazdasági és szövetkezeti tárgyú írásait az Erdélyi Múzeum, az Erdélyi Tudósító és a Hitel is közölte.
Kisebbségi magyar gazdaságpolitika c. tanulmányában (Hitel 1936/4) a romániai magyar gazdaságpolitika fejlődését rajzolta meg. 1937-ben a Vásárhelyi Találkozó gazdasági bizottságának tagjaként magyar mezőgazdasági hitelszerv megalakítására tett javaslatot, és a kis- és háziipar önsegély alapján álló szövetkezeti rendezését sürgette. 1939-től a budapesti Szövetkezeti Hitelintézet igazgatóhelyettese.
Munkája: Iskolaszövetkezetek a nevelés szolgálatában. Klny. a Magyar Szövetkezet, Bp. 1940/30. számából.
Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967. 86.
(B. E.)
Petrozsény magyar irodalmi élete — a Keleti és a Nyugati Zsil találkozásától nem messze, Erdély legjelentősebb kőszénmedencéjében fekvő település első ízben egy 1818-as összeírásban szerepel, s bár a kőszénfejtés a környéken 1840-től folyik, s az 1870-ben megnyílt Piski–Petrozsény vasútvonalnak köszönhetően a 19. század utolsó harmadában jelentős fejlődésnek indul, csak 1925-ben nyeri el a városi rangot s válik az egész Zsil-völgyi bányavidék központjává.
A szénkitermelésre különböző bányatársaságok jöttek létre, s azok főképp Délkelet-Európából munkások, tisztviselők sokaságát is magukhoz vonzották: a Székelyföldről, a Felvidékről (főleg Selmecbányáról), Bukovinából, de Tirolból, a cseh-morva szénvidékről, a krajnai Kolinból, a németországi Steinmarktból is. Rohamos fejlődésének jele, hogy az 1818-as összeírásban még mindössze 233 lélekkel szereplő település lakóinak száma 1890-ben már 3774, az első világháború küszöbén pedig 7765.
E rohamos fejlődés a szellemi igények jelentkezését is maga után vonja. 1872-től már vannak adatok itt is megforduló színtársulatok vendégszerepléséről, bár az ide látogató társulatok még sokáig alkalmi helyiségekben kénytelenek fellépni, mert csak az 1900-as években épül fel a tisztviselők kaszinója, amelynek nagyterme előadások és hangversenyek tartására is alkalmas, miközben a színházi előadásokra akkor még a községháza Apolló-termét kellett igénybe venni.
A századfordulótól vannak adatok Petrozsény első nyomdájának létezésére vonatkozólag is, ezt Figuli János hozza létre, aki az 1909-től megjelenő Petrozsény és Vidéke c. lap kiadótulajdonosa is. Mellette a helyi római katolikus egyház ad ki lapot, a Zsilvölgyi Katholikus Tudósítót, amely túléli a hatalomváltozást is: 1922-ben szűnik meg.
A két háború között a petrozsényi születésű Evien-Eisler Eugen és Molnár Sándor nevéhez fűződnek lap- és könyvkiadói kezdeményezések. A Szögyényi Kiss Endre által 1922-ben indított, rövid életű Zsilvölgyi Hírlap megszűnése (1923) után ők adják ki a vidék leghosszabb életű magyar lapját, a *Zsilvölgyi Naplót (1924–40), amely 1931-ben két önálló melléklettel is jelentkezik, Lyra és a Zsilvölgyi Sütőiparos címmel. Közben 1926–27-ben itt jelenik meg a Mitterhuber Rezső által szerkesztett Zsilvölgyi Magyarság, majd Vámos Leó lapja, a Petrozsényi Újság (1933–40). 1924-ben színházi lapja is van a városnak, a Színházi Élet, amelyet a társulatával itt turnézó Gáspár Jenő ad ki közönségtájékoztatónak és -csalogatónak.
A húszas évekből más szórványos színházi jelenlétről is tudunk: a Zsilvölgyi Napló 1924. márc. 28-i száma ad hírt a kolozsvári magyar színház Zsil-völgyi szerepléséről: a tudósítás Molnár Ferenc Vörös malom c. színdarabját, az Antóniát és a Ki babája vagyok én? c. vígjátékot említi Poór Lili sikeres vendégfelléptével.
Evien-Eisler Eugen és Molnár Sándor a Zsil-völgyi könyvkiadás területén is tevékenyek: 1921-ben antológiát adnak ki Erdélyi könyv címmel, majd 1923-ban egy sorozatot indítanak Erdélyi Írások Könyvtára címmel, amelyben azonban mindössze egy kötet lát napvilágot, Kőváry Béla és Molnár Sándor szerkesztésében Erdélyi írók vers- és novellagyűjteménye címmel. Molnár Sándornak ezenkívül öt önálló kötete jelenik meg Petrozsényben (még öt Aradon, Hátszegen, Kolozsváron, Tg. Jiuban). Evien-Eisler Eugen nevéhez néhány röpirat és időszaki kiadvány fűződik (Az emberiség érdekében. 1925; Bicsérdyzmus. 1925–26; Az élet röpirata. 1927), s közvetlenül halála előtt egy kézzel írott verskötet (Tavaszvárás. 1927). A két háború közötti időszak petrozsényi könyvterméséhez tartozik még Receanu Ilona Vágyak visszhangja c. (1922) és Junger Sándor A megalkuvás küszöbén c. verskötete (1924), valamint Réthi R. Gyula Utolsó éjszaka c., Lupényban nyomtatott novelláskötete (1924).
A gazdasági válság és annak kezdetén, 1929-ben a 22 halálos áldozatot követelő lupényi sztrájk, amelyet a csendőrség és a katonaság erőszakkal vert le, majd az azt követő elbocsátások visszavetették Petrozsény román és magyar szellemi, művelődési életét. Csak a második világháborút követő társadalmi változások hoztak újra pezsgést a magyar közéletben. 1946-ban helyi népszínház létrehozására történik kezdeményezés, s az ennek nyomán létrejött Zsilvölgyi Munkás Színháznak magyar tagozata is indul 1947 februárjában, műsorán népszerű operettek (Csak egy kislány, Csárdáskirálynő, Csókos asszony, Mit susog a fehér akác?) mellett igényes prózai darabokkal (Iglói diákok, Ember a híd alatt, János vitéz, Ludas Matyi, Sári bíró). Ugyanakkor az MNSZ helyi művelődési szakosztálya színvonalas József Attila-estet rendez, ünnepélyes keretek között emlékeznek az aradi vértanúkra, 1948-ban pedig az országos *Petőfi-verseny részeseként sikerrel szerepel Marosvásárhelyen is a bányász-szavalókórus.
Az ötvenes években a magyar kultúra és oktatás rohamosan visszaszorul. A Munkás Színház utolsó magyar nyelvű előadása 1949-ben a Varga Katalin, a mócok asszonya; ezt követően közel húszévi szünet után kerül csak sor a sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi színház együtteseinek Zsil-völgyi turnéjára a Kismadárral, illetve Komzsik István és Csávossy György A fül c. vígjátékával. Ellátogat ekkor Petrozsénybe a Maros Népi Együttes is, 1968–70-ben pedig több ízben a kolozsvári s rendszeresen a temesvári Állami Magyar Színház. A városban *Áprily Lajos Irodalmi Kör működik Kiss Ilona irányításával, s a helyi elméleti líceumban Barcsay Ábrahám Irodalmi Kör, a magyar Általános Iskolában pedig Mesekör, amelyek a Korunk író-munkatársait is vendégül látják. A Zsil-völgyében akkoriban élő mintegy 11 magyar képzőművész munkájával szintén gazdagítja a város magyar szellemi életét, akárcsak az 1948-ban létrehozott Bányászati Főiskola néhány magyar tanára.
Az 1970-es évek közepén ezeket az önálló magyar tömörüléseket koholt politikai vádakkal felszámolják, illetve beolvasztják a Meridian irodalomnépszerűsítő körbe.
Petrozsényben született Fodor-Nagy Éva, akinek festményein a Zsil-völgyi tájélmény is nyomot hagyott, Guttman Mihály, a romániai magyar kóruskultúra kiemelkedő személyisége, Kiss-Törék Ildikó és Nagy István színművészek, a városban dolgozik ma is a Bányaipari Egyetem professzoraként Koronak Ferenc nemzetközileg ismert tribológus, Kovács Ferenc mérnök-professzor és Hegedüs István tervezőmérnök; az egykori magyar művészkolónia tagjai közül itt él és alkot Mátyás István grafikusművész s Makkai Endre református lelkész, néprajzkutató.
Napjainkban a Zsil-völgyi magyar művelődés központja Lupényben kezd kialakulni, az *EMKE ottani szervezete keretében.
Lévai Lajos: Petrozsény település. Székelyudvarhely 1927. — Kelemen Tibor: Petrozsény, “a Zsil-völgye fővárosá”-nak történeti, gazdasági és kulturális fejlődése. Kézirat, 1970. — Balogh Edgár: Mellében fekete gyémánt. Közli Táj és nép. Kv. 1978. 38–40.
(K. T. — B. E.)
Pezderka Sándor (?) — műfordító. A Szocialista Művelődés és Nevelés Országos Tanácsa keretében a magyar könyvkiadás és sajtó politikai felügyeletét látta el: feladatai közé tartozott a kiadói tervek ellenőrzése és jóváhagyása, a kiadásra előkészített kéziratok politikai lektorálása, adott esetben külső lektoráltatása és a Tanács politikai elvárásai alapján az észrevételek végrehajtása. Ennek a hatáskörnek a tartalma gyakorlatilag a változó — a nyolcvanas években egyre inkább szigorodó — politikai követelményekhez igazodott. Hatáskörébe tartozott a magyarországi exportra tervbe vett könyvek köztes lektorálása (ami nem egy esetben az export letiltásával — olykor visszaható érvénnyel a belföldi terjesztés leállításával is járt, mint Fábián Ernő tanulmánykötete vagy az Erdélyi Fiatalok c. dokumentumkötet esetében), ugyanakkor döntő szava volt a román–magyar kultúrcsereegyezmény keretében Romániába való behozatalra szánt magyarországi könyvek kiválasztásában, amely téren nyilván felettesei utasításait és elvi eligazításait hajtotta végre.
Több klasszikus és kortárs magyar író műveit tolmácsolta románul, némelykor társfordítóval. Fordításában jelent meg Galambos Lajos Isten őszi csillaga c. regénye (Luceafărul de seară 1975), egy Jókai Mór Cigánybáró és Sárga rózsa c. kisregényeit tartalmazó kötet (1976), két kiadásban is Moldova György Sötét angyal c. regénye (1976, 1979), egy Sánta Ferenc-kötet (Viaţa şi insulele Lucs-Lucs, 1980), Kosztolányi Dezsőtől az Aranysárkány (1982) és egy Bajor-gyermekprózakötet (Felicianul Năzdrăvan, 1984).
(D. Gy.)
Pezsgő-díj — szabad kritikusfórum egy-egy esztendő romániai magyar irodalmi termésének áttekintő értékelésére és “az év könyve” jelképes díjazására. 1971-ben, Láng Gusztáv kezdeményezésére jött létre, amikor a kritikusok egy csoportja (Földes László, K. Jakab Antal, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Marosi Péter és Szőcs István) a hivatalos írószövetségi díjazók döntéseinek mintegy kritikájaként Páskándi Géza Az eb olykor emeli lábát c. kötetét részesítette az első ~-ban.
Nyilvánossá a fórum 1972-től vált; ekkortól az Utunk vállalkozott a döntésekhez vezető vita szövegének közlésére is. 1983-ig minden évben kritikusok változó létszámú közössége (az elhunytak, illetve az országból eltávozottak helyett közös akarattal új zsűritagot hívtak meg) az irodalom nyilvánossága előtt, az előző év teljes irodalmi termését értékelve, kiválasztotta “az év könyvé”-t, s odaítélte a ~-at. Ezt a szabad kritikusi fórumot a hivatalos állami és írószövetségi elismerések mellett épp alternatív mivolta tette jelentőssé, lehetőséget kínálva az évek folyamán egyre merevebb hivatalos kritikai kánonokkal szemben az irodalom belső értékeit kiemelő, hiteles kritikai értékrend nyilvános megfogalmazására.
A változó összetételű zsűri a következőket részesítette ~-ban: 1972-ben Lászlóffy Aladár A hetvenes évek c. verskötetét, 1973-ban Szilágyi Domokos Sajtóértekezlet c. verskötetét, 1974-ben Sütő András Istenek és falovacskák c. esszékötetét, 1975-ben Bodor Ádám Plusz-mínusz egy nap c. novelláskötetét, 1976-ban Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényét, 1977-ben Lászlóffy Aladár A hétfejű üzenet c. verskötetét, 1978-ban Panek Zoltán A földig már lépésben c. regényét, 1979-ben (holtversenyben) Bálint Tibor Zarándoklás a panaszfalhoz és Pusztai János A sereg c. regényeit, 1980-ban Székely János A nyugati hadtest c. kötetét, 1981-ben Köntös Szabó Zoltán Kár volt sírni Jeruzsálemben c. regényét, 1982-ben Kenéz Ferenc XYZ c. verskötetét, 1983-ban Király László Amikor pipacsok voltatok c. verskötetét.
Az alapító kritikus-együttesben Földes László (elhalálozása miatt) csak 1972-ben van jelen, Láng Gusztáv 1979-től (eltávozása miatt) kiválik, Szőcs István 1973-ban és 1975–78 között nem vesz részt a vitában. Az eltávozottak helyett 1974–1978 között Tamás Gáspár Miklós, 1976–1977-ben Bretter György, 1976–1983 között Rácz Győző, 1979-től Mózes Attila, 1981-től Egyed Péter a ~-at odaítélő kritikus-együttes tagja.
A nyolcvanas évek elején a hivatalos irodalomirányítás számára mind kényelmetlenebbé vált ez a szabad kritikai fórum. Az 1983-as vita szövegét az Utunk már csak elhatárolódó kommentárral közölhette, s ekkor a csoport úgy látta, hogy működését az általa kitűzött cél irányában nem folytathatja. “Ezután már mi sem tartottuk érdemesnek az egyre szűkülő lehetőségek, a tovább korlátozódó véleményszabadság feltételei között eljátszani az Utunk hasábjain a független kritikusok szerepét. Az 1971-ben született ~ tizenkét évesen elhalálozott” (Kántor Lajos).
“Az év könyve”. Utunk 1972/11; 1973/10; 1974/9; 1975/13; 1976/9; 1977/9; 1978/12; 1979/12; 1980/12; 1981/14; 1982/9; 1983/14.
(D. Gy.)
Pharmacia — *gyógyszerészeti szakirodalom
Pharos Könyvek — a kolozsvári Pharos Könyvkiadóvállalat sorozata. 1934-ben indult, de mindössze három kötete jelent meg: a Szabó Imre által összeállított és fordított Zsidó miniatűrök, Ligeti Sándor A bűvös erszény c. elbeszéléskötete (Salamon László bevezetőjével) és I. Peltz: Calea Văcăreşti (A bukaresti zsidó negyed regénye). Ennek első kötetét Katz László, a másodikat Farkas László fordította. A kötetek közül kettő a kolozsvári Fraternitas Rt. nyomdájában készült; Ligeti Sándor könyvét a Cartea Românească nyomdában nyomták Dicsőszentmártonban, ahol a szerző a Küküllővölgyi Kereskedelmi és Iparbank igazgatója volt, s a Kolozsvárt alapított *Társadalomtudományi Társaság tagja.
(D. Gy.)
Pilisi Géza — *Aradi Közlöny
Pillanat — a Maros megyei magyar diákszövetség kiadványa. 1990 februárjában jelent meg először Marosvásárhelyen, megszűnéséig mindössze 12 száma volt, kéthetes megjelenéssel. A fiatalokhoz szóló politikai és művelődési cikkeket, rejtvényeket, szórakoztató írásokat tartalmazott. Főszerkesztő Ábrám Zoltán, szerkesztője Béres Károly, Bükkösi György, Haller István volt, grafikai szerkesztő Pungucz Károly, majd Simon Zsolt és Bartha József.
(B. E.)
Pillich László (Kolozsvár, 1951. aug. 21.) — szociográfiai író, szerkesztő. A Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1970), a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett közgazdász oklevelet (1975). Porcelángyári tisztviselő (1975–80), 1980-tól az Igazság belső munkatársa (1988–89-ben a szerkesztőbizottság tagja is); a diktatúra bukása után a Szabadság főszerkesztő-helyettese (1989), az RMDSZ parlamenti képviselője (1990–92), a kolozsvári Heltai Gáspár Alapítvány alapító elnöke, a Heltai Könyvtár és Közművelődési Központ megszervezője és vezetője.
Környezetgazdaságtani témájú első írását a Korunk közölte (1975). Cikkei A Hét, Ifjúmunkás, Utunk, Brassói Lapok, TETT, Művelődés hasábjain jelentek meg. A Változó valóság (1984) c. Kriterion-tanulmánykötetben a kolozsvári magyar hóstáti közösség népesedésének szerkezeti alakulásáról értekezett Vetési Lászlóval és Vincze Zoltánnal; a *TETT-ben (1980/3), az 1982-es Korunk Évkönyvben s a fiatal prózaírók Ajtók c. antológiájában (1986) novellával jelentkezett. Jelentős szerepe volt az európai kisebbségi népcsoportokat tömörítő FUEV-vel való kapcsolatok kiépítésében; annak képviselőit több hazai kisebbségügyi konferencián ismertette meg a hazai közönséggel. A svájci Béke Alapítvány egy Bázelben tartott nemzetközi értekezletén 1995 szeptemberében Erdélyről mint interetnikus konfliktusövezetről tartott előadást, s időszerűen vetette fel az erdélyi kérdés jelentőségét Piramis(ok) árnyékában, avagy a polgári önépítés esélyei a mai Erdélyben c. tanulmányában (Korunk 1995/11). Szervezésében zajlott le Kolozsvárt 1996. jan. 25–27-én a Soros Alapítvány segítségével egybehívott Kelet-közép-európai Konferencia, melynek magyar, német, román, bolgár, szorb kisebbségi előadói a kulturális identitást fenyegető szélsőségekkel szemben közös határozatban sürgették “a népcsoportok és különleges régiók, kulturális önszerveződések, az autonóm cselekvés nemzetközi jogi rendszerének kidolgozását”.
Munkái: Városom évgyűrűi (Kolozsvár városszociológiája, 1985); Láda a pincében (novellák, karcolatok, 1987). Leírtam életem... címmel Vetési Lászlóval közösen összeállított egy kötetet népi önéletírásokból (1987).
Írói álneve: Soós László.
Lászlóffy Aladár: A városkerülő. Utunk 1985/50. — Horváth Sz. István: Rendhagyó várostörténet. Igaz Szó 1986/1. — Kántor Lajos: A város embergyűrűje. Igaz Szó 1988/7. — Mihály István: Az emlékezés jelen idejében. A Hét 1988/3. — Molnos Lajos: A gyűjtögető. Utunk 1988/38. — Ördögh I. Béla–Szabó Piroska: Veszélyben a kulturális identitás? Szabadság 1996. jan. 31.
(B. E.)
Pinczés Gyula (Gyalu, 1925. márc. 13.) — gazdasági szakíró. A kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett (1944); felsőfokú tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdasági Karán kezdte, a kijevi egyetem történelem karán folytatta, ahol a nemzetközi kapcsolatok történetéből államvizsgázott (1956). A közgazdasági tudományok doktora (1970). Tanulmányai végeztével Bukarestben, a külügyminisztériumban dolgozott, de mivel nevét nem volt hajlandó románosítani, más beosztásba helyezték. Kolozsvárra került, az Igazság c. napilap belső munkatársa, majd a Kolozs Tartományi Pártbizottság kulturális osztályán a magyar művelődési intézmények irányítója. 1958-tól a Bolyai Tudományegyetemen, az egyesítés után a Babeş–Bolyai Egyetemen adott elő; 1967-től a Műszaki Egyetemen tanársegéd, lektor, előadótanár, végül professzor. 1987-ben nyugdíjazták.
Külpolitikai, majd közgazdasági problémákról több mint félszáz cikke jelent meg magyar és román lapokban; tanulmányt közölt Brassó 19. századi kereskedelmi jelentőségéről (Anuarul Muzeului Braşov. 1969), az erdélyi 48-as forradalmak idején megfogalmazott gazdasági eszmékről (Buletinul Ştiinţific IPCN 1971/13); erről szól doktori disszertációja is, s e témával jelentkezett a Korunkban, Kővári László gazdasági eszméi c. tanulmányával (1970/12). Egy, a pénzügyi-gazdasági mechanizmus kérdéseiről rendezett temesvári szimpóziumon A gazdasági mechanizmus szerepe a szocializmuson belüli ellentmondások feloldásában címmel tartott előadást, amely tanulmány formájában megjelent a szimpózium közleményeiben (Temesvár 1979). Kővári László közgazdasági és statisztikusi munkásságáról román nyelven is közölt nagyobb tanulmányt a Din gândirea economică progresistă românească c. kötetben (1968).
Az Economia politică c. kétkötetes egyetemi tankönyv (Kv. 1979–80) szerzője; a Gândirea economică din Transilvania în perioada modernă (1789–1918) tásszerzője (1981).
Balogh Edgár: Kőváry László és az erdélyi társnemzetek. Korunk 1993/10.
(B. E.)
Pintér Lajos (Arad, 1910. jan. 18.) — újságíró, zenei író. Középiskoláit az aradi gimnáziumban kezdte és Budapesten végezte (1928), közben zenei képzést szerzett az aradi Mittermüller zeneiskolában, ahol zongora szakos növendék. 1928–40 között szülővárosában az Erdélyi Hírlap belső munkatársa, 1945–49-ben ugyanott a Jövő olvasószerkesztője. 1949-ben Bukarestbe költözik, ahol a Romániai Magyar Szó (1949–52), az Előre (1954–1958), majd az Új Élet (1958–72) belső munkatársa, illetve szerkesztője, 1972-ben történt nyugalomba vonulásáig.
Évtizedeken át a bukaresti zenei élet legrendszeresebb beszámolóírója, a Művelődés Zenei napló c. rovatának szerzője. Zenei tárgyú cikkeit, interjúit, dokumentumközléseit ezenkívül az Utunk, a Dolgozó Nő, a Munkásélet, az Igaz Szó, a budapesti Magyar Zene is közli. Zenekritikai rovatot vezet a Román Rádió bukaresti magyar adásában. Szálljon a dal címmel magyarra fordítja Gherase Dendrino Lăsaţi-mă să cânt c. operettjének szövegkönyvét (bem. Nagyvárad, 1958. febr. 22.). Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán bánsági és erdélyi, illetve George Enescu magyarországi tevékenységéről és fogadtatásáról közöl tanulmányokat: Bartók Béla Aradon és Temesváron (Igaz Szó 1970/9), Zsoltár a viharban (Magyar Zene 1979/1–2), George Enescu Magyarországon (Magyar Zene 1981/3), Liszt Ferenc aradi hangversenyei (Magyar Zene 1987/2).
Dános Miklóssal közös cikksorozatban tárta fel József Attila apjának életútját (Új adatok, új feltevések. I. Hol élt, hova vándorolt József Attila apja? Előre 1957. dec. 5., II. Megoldódott a József Áron-titok. Megtalálták József Attila apjának legutolsó lakhelyét, második feleségét és gyermekét. uo. dec. 12.); nyomába eredt a 19. század második felében burjánzó Petőfi-legendakörnek, amelyet dokumentumriportban dolgozott fel (ebből részletek az Előrében 1969. jún. 17.–júl. 23 között, a Magyar Nemzetben 1973. júl. 29–31. között jelentek meg; a teljes kézirat kiadatlan); riportsorozatban számolt be amerikai (Előre 1977. máj. 26.–1978. ápr. 5.), illetve nyugat-európai (Előre 1982. szept. 8.–dec. 8.) utazásairól.
Nyugdíjas újságíróként lett elsőkönyves: Az aradi tizenhárom vértanú (1973) című kötetével lepte meg azokat, akik csak zenekritikusként tartották számon. Majd egy román és egy magyar nyelvű Enescu-könyvvel gyarapította a legnagyobb román zeneművészről szóló, magyar vonatkozású irodalmat (Mărturii despre George Enescu. Ford. Tereza és George Sbârcea, 1980; George Enescu erdélyi hangversenyei. Magyar sajtóvisszhangok. 1981). Műfajukat tekintve e könyvek kommentált dokumentumgyűjtemények. A bukaresti rádió magyar adásaiban mutatták be Petőfiről szóló irodalmi montázsát (1951), A fiatal Mozart (1952) és Mozart csodálatos élete (1956) c. hangjátékait; utóbbi Dános Miklóssal közös munkája.
Demény Lajos: A tizenhárom aradi példamutatása. Igazság 1973. okt. 6. — r. p. [Ruffy Péter]: Két évforduló. Magyar Nemzet (Budapest) 1974. júl. 31. — Kiss Károly: Világostól Aradig. Dokumentumgyűjtemény a vértanúkról. Magyar Nemzet 1974. okt. 2. — Ioan Laza: Mărturii despre George Enescu. Crişana (Nagyvárad) 1980. máj. 25. — Márki Zoltán: Szemle és szemlélet. Előre 1982. márc. 19. — László Ferenc: Esély és babér. P. L. Új Élet 1985/8.
(L. F.)
Pintér D. István (Erdőszentgyörgy, 1964. szept. 7.) — közíró, költő. Általános és középiskoláit Székelyvéckén kezdte és Székelyudvarhelyen végezte (1982). 1992-ig szakmunkás, 1992-től az Udvarhelyi Híradó felelős szerkesztője; 1999-től az Erdélyi Nimród c. természetbarát-magazint is szerkeszti.
Első írásait az Ifjúmunkás közölte 1979-ben; publicisztikái (1987-től) ugyanitt, valamint az Udvarhelyi Híradóban (1990-től), versei az Ablak c. folyóiratban (1990–91), a Székelyföldben, riportjai a Látóban, az Ifi Fórumban jelentek meg. Versekkel szerepelt az 1993-as, 1994-es és 1995-ös Fagyöngy antológiákban is.
Zámbó Jimmy emlékére írt, Bús dal szól c. riportját (Zoltán Jánossal társszerzésben) önálló kötetben is megjelentette (Székelyudvarhely 2001).
(D. Gy.)
Pionír — gyermeklap. Az Ifjúmunkás Szövetség Központi Bizottságának hetilapjaként indult 1950. júl. 10-én Bukarestben. Első főszerkesztője Ádám József volt, akit Majtényi Erik, majd 1951-től Eiben László követett. 1953 szeptemberében, a Magyar Autonóm Tartomány létrehozása után Marosvásárhelyre költöztették, ahol a pionírszervezetek tartományi lapjaként, a Tartományi Néptanács kiadásában, Nemes Gizella főszerkesztő irányítása alatt jelent meg, egészen 1956 februárjáig. Ekkor az Országos Pionírtanács lapjaként ismét Bukarestbe kerül, főszerkesztője Blénesi Ernő, majd Domokos Géza, 1957-től Henkel Tibor lesz 1965-ig, amikor helyébe Hadai Jenő kerül. Példányszáma akkoriban meghaladja a 70000-et. Utolsó száma 1967. november 21-én jelenik meg, amikor átadja helyét az újonnan indított *Jóbarátnak.
Lapszámaiban az egymást követő évek során Balogh Irma, Bárány Róza, Bokor Katalin, Csíki Irma, Forró László, Frenkl Ilona, Horváth Stefánia, Jagamas Ilona, Kocsis István, Kovács Nemere, Molnár Anna, Rédei Katalin, Şerbănescu Klára, Tóth Mária, Vass Tóth Mária nevével találkozunk.
Mozgalmi jellegű gyermeklapként társlapjai voltak a román Pionierul (1949–53), illetve a Scânteia Pionierului, amelyekkel különösen az első időben anyaga szinte szó szerint megegyezett. Eredeti anyagként magyar tanulók levelei és gyermekversek (Kányádi Sándor, Majtényi Erik, Páskándi Géza) kerültek csak a lapba. Állandó rovatai voltak az ötvenes évek közepéig a pionírszervezeti munkának (Pionírélet, Ifjú békeharcosok), a szovjet példát sulykoló írásoknak (A szovjet pionírok életéből), a rendszer “nagy megvalósításai”-nak.
1956-os számaiban a korábbi túlpolitizáltsághoz képest bizonyos oldódás mutatkozik a ~ tartalmában: gyakran jelennek meg beszámolók székelyföldi iskolák tevékenységéről, magyar művészek, zeneszerzők munkáiról; megszaporodnak a magyar népmesék, népdalok, népi gyermekjátékok. Új rovatként jelenik meg a honismereti célú Ismerd meg szülőföldedet-rovat, s a kitekintést nyújtó Üzen a nagyvilág. Az ötvenes évek második felében ismét mutatkozik bizonyos beszűkülés, de a korai évek szelleme már nem tér vissza.
Az irodalmi anyag mellett betekintést nyújt a lap a gyermekolvasók szintjén a tudomány és a technika világába (Technikai újdonságok). Szakemberek tollából hasznos gyakorlati eligazításokat közöl az iskolai színjátszásban részt vevők, kirándulásszervezők és kirándulók számára. Több írásban kezdeményezi a legkülönbözőbb gyűjtéseket (a bélyegtől, jelvénytől, növénytől a közmondásokig, becenevekig, népszokásokig és népi játékokig). Kedvelt volt a gyermekek körében az a néhány rovat is, amelyben találós kérdéseket, rejtvényeket, feladványokat találtak (Mit játsszunk? Szórakozzunk!, Fejtörő, Szófeladvány-verseny), vagy azok, amelyekben a lap újságírói vagy önkéntes helyi tudósítói különböző helyi rendezvényekről, kiállításokról, sportversenyekről számoltak be.
(K. N. — B. I.)
Piroska Ferenc — Lőrinczi László (1919) álneve
Pittner Olivér (Lupény, 1911. júl. 3. — 1971. júl. 9. Marosvásárhely) — festőművész, szerkesztő. Középiskoláit Argentínában végezte, ahol Dél-Amerikába kivándorolt szüleivel a húszas évek végéig élt. Hazatelepedve 1930–34 között a nagybányai festőiskolában végzett művészeti tanulmányokat. A festőtelepen a kubizmus elkötelezett híve lett, s ilyen irányú munkássága az újabb kutatások fényében egyre nagyobb értékű.
Baloldali állásfoglalásai miatt a román hatóságok 1940-ben Caracalba internálták. A bécsi döntést követően Marosvásárhelyre költözött. A *Szabad Szó alapító felelős szerkesztője és kiadója 1945 szeptemberéig; 1945-ben a Salamon Ernő Népi Athenaeum alapítója és titkára, 1946-ban a Marosvásárhelyi Székely Színház gazdasági igazgatója. 1955 körül kezdett újra festeni a korai kubista képektől eltérő dekoratív-szürrealista stílusban.
Murádin Jenő: Nagybánya — A festőtelep művészei. Miskolc 1994.
(M. J.)
P. Jánossy Béla (Erdőszentgyörgy, 1883. okt. 20. — 1945. ápr. 23. Kolozsvár) — próza- és drámaíró, költő, kritikus, szerkesztő. Középiskoláit a székelyudvarhelyi Róm. Kat. Gimnáziumban végezte (1903); a kolozsvári egyetemen szerzett jog- és államtudományi doktorátust (1908). 1907–10 között az Ellenzék szerkesztőségében dolgozott, 1910-ben fogalmazó lett a kolozsvári városházán. 1918-tól az Erdélyi Római Katolikus Státus titkára, ebben a tisztségében jelentős szerepet játszott a két világháború között a római katolikus közéletben. A pápai Nagy Szent Gergely Rend lovagja, a Román Csillagrend tisztje kitüntetések jelzik tevékenységének egyházi és világi elismerését. Osztályelnöke volt a Nagyváradon működő Katholikus Akadémiának, tagja a temesvári Arany János Társaságnak és a budapesti Petőfi Társaságnak; 1921–44 augusztusa között felelős szerkesztője a *Hírnöknek, 1943–44-ben a *Magyar Népnek.
1907-es Emberszívek c. novelláskötetétől kezdve közel négy évtizeden keresztül szinte évente jelent meg önálló vers- és elbeszéléskötete, regénye vagy drámája.
Műkedvelő színpadok számára írott darabjai közül kiemelkedik az Árpádházi Szent Erzsébet életéből merített Thüringia rózsája c. négyfelvonásos színjátéka, melyet a kolozsvári magyar színház 1931. nov. 20-án mutatott be, majd 1988-ban a szentkeresztbányai műkedvelő színtársulat újított fel, s itthon, illetve 1990 után több ízben Magyarországon is bemutatott. Népszerűek voltak vidám egyfelvonásosai is.
Regényei közül, amelyeknek tárgyát zömmel a szentek életéből vagy a történelmi múltból merítette, a Szopos Sándor rajzaival megjelent A császár bűnbakja (Kv. 1927) címűt a korabeli kritika némi túlzással H. Sienkiewicz Quo vadisának ellenpárjaként méltatta, Mister Nemere (Kv. 1929) c. regénye pedig az egykorú megítélés szerint a romániai magyar ifjúsági irodalmat gazdagította. Ezek a művek azonban szerzőjük minden rutinja ellenére megrekedtek az erkölcsnemesítő célzatú irodalom szintjén. Sajnálatosan hiányzik belőlük a 20. századi neokatolikus irányzat önvizsgálatra és az emberi lét teljességének átfogására irányuló törekvése is, amely már a korabeli romániai magyar irodalomban is éreztette hatását.
Körbe körénk, gyerekek (Kv. 1924) c. verskötete Tóth István szuggesztív rajzaival jelent meg, s a maga idejében sikert aratott.
Egyéb művei: Virágének (versek, Kv. 1908); Az élet mellől (novellák, Kv. 1911); Magyar földön (novellák, Kv. 1913); Véres galamb (versek, Kv. 1918); Halhatatlan halál (dráma 5 felv. Kv. 1922); Petőfi (drámai kép 3 felv. Kv. 1923); Lisieux-i Kis Szent Teréz élete képekben (Kv. 1926); Ferenc, a csodálatos ember (versek, Kv. 1927); Szivárvány (elbeszélések, Kv. 1929); Vejemuram (vígjáték 1 felv. Kv. 1929); Krisztus útja a Kálvárián (drámai költemény, Kv. 1933); Csókol a király (vígjáték 4 felv. Kv. 1934); Égő csipkebokor (versek, Kv. 1935); Király daliája (költői elbeszélés, Kv. 1935); Árva violácska (kisregény, Kv. 1937); Fülemüle a viharban (versek, Kv. 1937); Elefántcsont lélek (regény Páduai Szent Antal életéről, Kv. 1939); Salgói farkasok (regény, Kv. 1943).
Álneve: Igric.
Walter Gyula: P.J.B.: Petőfi. Pásztortűz 1923. I. 375–376. — Kiss Ernő: P.J.B.: Ferenc, a csodálatos ember. uo. 1927. 479; uő: A császár bűnbakjai. P.J.B. regénye. uo. 1927/548–549. — (k.e.): P.J.B.: Terézia nővér. uo. 1928. 432. — Márton István: P.J.B. új könyvei. uo. 1929. 286. — Szász Ferenc: P.J.B.: Mister Nemere. uo. 1929. 622. — szb: Mister Nemere. Keleti Újság 1930/68. — Z.L.: Erdélyi magyar írók darabjai a kolozsvári színházban [P.J.B.]. uo. 1931. 94. — Mael Ferenc: Thüringia rózsája. P.J.B. ünnepi színjátéka. Erdélyi Szemle 1931/13–14. — Gyalui Farkas: P.J.B. 30 éves jubileumára. Erdélyi Szemle 1937/4. — J[árosi] A[ndor]: Két bemutató (P.J.B.: Pozsonyi kaland). Pásztortűz 1937. 448. — B. Csűrös Emília: P.J.B. új regénye: Elefántcsont lélek. Erdélyi Szemle 1941/7. — Holló Ernő: Salgói farkasok. uo. 1944/1. — Beke György: Szent Erzsébet komédiásai. Az Új Ember Évkönyve. Bp. 1992. 80–85.
(K. K.)
plakátművészet — az alkalmazott grafika egyik műfaja (a reklámgrafika ága), mely kép és szöveg egyeztetésével hirdet eszmét, árut, kultúrát. Az igényes és ötletes falragasz, a kor stílusát és alkotója egyéniségét tükröző mű tartozik fogalomkörébe. A kőnyomás (különösen a színes litográfia) felfedezése s a nyomdatechnika tökéletesedése ösztönözte a plakát széles körű elterjedését. A megmutatkozó igényt a gyors ütemű ipari árutermelés biztosította.
Megteremtői között Jules Chéret, H. Toulouse-Lautrec, Théophile Steinlen tartható számon. Magyar úttörői: Benczúr Gyula, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József. Kezdeti korszaka a szecesszió művészetében teljesedett ki. Az I. világháborút követően a Bauhaus köre, ill. az avantgárd irányzatok (expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus) művelői éltek lehetőségeivel a leghatásosabban. A jelenkori művészetben különösen a lengyel és japán ~ vívott ki nemzetközi elismerést.
Az erdélyi társadalmi viszonyok nem kedveztek a ~ fejlődésének. Az iparosodó városok áruplakátjai csak ritkán ütötték meg a művészi szintet. Ezen a tényen az sem változtat, hogy korai kísérletekről, művészi plakátok tervezéséről tudunk. Így a Hollósy-tanítványként pályára lépő Papp Gábor az 1900-as év tavaszán Kolozsvárt szervezett tárlatán állított ki “egy művészi afiche-t” (Ellenzék 1900. máj. 2.). A nagybányai művésztelep alkotói közül Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla és az őket követő ún. második nemzedék művészei terveztek kiállítási plakátokat. Közülük Jándi Dávid avantgárd szemléletű plakátja hirdette a Barabás Miklós Céh 1930-as bemutatkozó kiállítását. A Károlyi Gáspár Irodalmi Társaságnak az 1932–33-as év telén szervezett képzőművészeti tárlatán a brassói Hadnagy Árpád állított ki plakátokat.
Kolozsvár városvezetősége 1941-ben plakátpályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy Erdély központjának “nevezetességeit, jellegzetességeit, idegenforgalmi látványosságait művészi módon tárják a nagyközönség elé” (Keleti Újság 1941. nov. 25.). Az I. díjat Andrásy Zoltán nyerte el, miután a pályázati műveket kiállításon is bemutatták. Kedvező bírálatot kaptak ezenkívül Moldován István, Rajka László, Kispál Sándor, Lengyel József, Harasztosy Béla pályamunkái.
Legjelentősebb plakáttervező művészünk a marosvásárhelyi származású, de Bukarestben elhelyezkedett Molnár József volt. A grafikai műfaj elkötelezett művelője, tanári pályája is ehhez kapcsolódott: a Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Főiskolán a reklámgrafika tanára volt. Készített kereskedelmi és kiállítási plakátokat, művelte a kulturális és ezen belül a színházi plakát műfaját. 1979-től összefüggő sorozatban Shakespeare-művek 15 darabból álló plakátváltozatait alkotta meg. Több nemzetközi kiállításon, így Tbilisziben (1972), Londonban (1975), a belgiumi Monsban (1978) nyert díjat.
Színházi plakátjaink közül kiemelkedő Kós Károlynak 1958-ban tervezett — sokszor reprodukált — alkotása, mely a Budai Nagy Antal-színmű marosvásárhelyi fölújítására készült.
A lengyel plakátművészeti kiállítások ösztönző hatására vállalkozott a fiatalabb hazai képzőművész nemzedék is a funkcionális vagy csupán műtermi műfajnak tekintett plakáttervezésre. Magas művészi szinten, a nemzetközi eredményekkel összhangban tervezett kiváló plakátokat a könyvgrafikai szerkesztőként dolgozó Pusztai Péter (Kriterion-könyvplakátok), és a filmplakátjaival itthon és a nemzetközi plakátbiennálékon (Varsó, Chicago, Toyama, Párizs, Pécs) elismerést szerzett Tamás Klára.
Politikai, kiállítási és áruplakátokat tervezett még a marosvásárhelyi származású, majd Budapesten megtelepedett Ugray György (a párizsi világkiállítás magyar plakátjai, 1937), Szolnay Sándor, Podlipny Gyula, Guncser Nándor, Horák József s a Sepsiszentgyörgyön alkotó Baász Imre grafikus. Utóbb Lukáts Mária tűnt föl önálló grafikai műként fölfogott, egyetlen példányban készült plakátterveivel.
Az elmúlt évtizedben, az állami monopólium megtörésével, a magánkezdeményezésből létrejött kereskedelmi társaságok, kiadó- és nyomdavállalatok, reklámcégek számos fiatal, főiskolát végzett grafikusnak, formatervező szakembernek adnak munkát. A velük szemben támasztott igények: a hatékony kereskedelmi reklám, igényes csomagolástechnika, színvonalas könyvtervezés és illusztráció, illetve legújabban a világhálóra juttatott reklámszövegek grafikai kivitelezése. A plakátművészet és reklámgrafika új nemzedékéhez tartozik Könczey Elemér, Makkai Bence, Mátyás László, Miklósi Dénes, Székely László és Székely Miklós Kolozsváron, Kusztos Attila Sepsiszentgyörgyön, Irsay Zsolt Marosvásárhelyen, Bartis Elemér Csíkszeredában.
Izsák Márton: “Az utca művészete”. Új Élet 1978/4. — Mészáros János: Egy művészvilág approximációi. Korunk 1980/1–2. — Sylvester Lajos: Sepsiszentgyörgy falragaszai. Utunk 1981/12. — Ferencz Zsuzsanna: Molnár József. 1982. — Murádin Jenő: Papp Gábor (1872–1931). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged 1993.
(M. J.)
P. Lengyel József, családi nevén Polacsek (Bukarest, 1938. szept. 15. — 1989. máj. 23. Kolozsvár) — író, rádióriporter. Kolozsvárt a Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1954), a Babeş–Bolyai Egyetemen természetrajz–földrajz szakon államvizsgázott (1960), közben két évig géplakatos segédmunkás. Tanár Gyergyóditróban (1960–67), majd a kolozsvári rádió magyar adásának riportere, szerkesztője, végül főmunkatársa; 1985-től az Utunk belső munkatársa.
Az Ifjúmunkás közölte első írását (1963), amellyel megnyerte a lap irodalmi pályázatát. Karcolatai, novellái, naplójegyzetei az Utunk, Igaz Szó, Dolgozó Nő s napilapok hasábjain jelentek meg. Pléhszamár (1971) és Bagolyvár (1976) c. hangjátékait a kolozsvári rádió sugározta. A part c. regényét ismertetve Szász János így utal írásainak általános jellegzetességére: “... új regénye több, mint lektűr. Bár valóban könnyen olvastatja magát, de ez a könnyedség nem jelent felületességet. Már a regényszerkesztési módja is igényes törekvést biztosít: a regénybeli idő néhány órája [...] egy mai húszéves fiatalember egész életét, a családi hátteret és természetében alakuló tudatvilágát, érzelmi életét villantja föl.”
Kötetei: Kígyóút (novellák, 1969 = Forrás); Lábasház (regény, Kv. 1974); Boldogasszony papucsa (regény, Kv. 1978); Meztelen pillanat (novellák, Kv. 1981); A part (regény, 1982); Bagolyvár (Kalandregény tizenéveseknek és kor nélküli barátaiknak. Árkossy István rajzaival, 1984); Kajakos a családban (regény, 1985); Fellegvár (regény, 1988).
Álneve: Zsombori Éva.
Kántor Lajos: Új tollak — új igények. Ifjúmunkás 1963/49. — Gyöngyösi Gábor: Kígyóúton–kígyóútfélen. Utunk 1970/9. — Szávai Géza: Regény és mutatvány. Utunk 1975/7. — Mózes Attila: Az olvasmányosság és könnyedség buktatói. Utunk 1979/5. — Robotos Imre: Irónia — a hit szolgálatában. Korunk 1979/7–8. — Bernád Ágoston: Hírek vallatása. Utunk 1982/33. — Kis Géza: Akt, szikével. Utunk 1982/33. — Szász János: Regény a fiatalokról. Előre 1982. jún. 30. — Vásárhelyi Géza: Meztelen pillanatok. Utunk 1982/6. — Gábor Csilla: Irodalmon innen és túl. Gondolatok a lektűrről P.L.J. munkái ürügyén. Korunk 1985/3. — Lászlóffy Aladár: Útról hozott útravaló. Utunk 1988/40. — Csobán Endre Attila: Három nap egy esztendő — gondolatok P.L.J. regényírói technikájáról. Helikon 1996/14.
(B. E.)
Plesz Artúr, Plesz-Páll (Nagybecskerek, 1905. aug. 20. — 1968. jan. 18. Rishon Lezion, Izrael) — író, újságíró, lapszerkesztő. Középiskolai tanulmányait Temesvárott végezte. Újságíróként a 6 Órai Újság, Déli Hírlap munkatársa, a Friss Újság temesvári szerkesztője. A II. világháború éveiben transznisztriai, moldovai, aradhegyaljai táborokban munkaszolgálatos. A Hét címmel 1945 januárjában Temesvárott politikai-társadalmi-művelődési képes hetilapot indított, s szerkesztette egészen az év szeptemberéig. A Bánsági Magyar Írók Szervezetének pénztárosa, 1953-tól a Temesvári Állami Német Színház közönségszervezője, műkedvelő együttesek rendezője. Izraelbe 1965-ben vándorolt ki. Az Új Kelet és a Menora c. izraeli magyar nyelvű újságok munkatársa.
Egyfelvonásosait, burleszkjeit műkedvelő együttesek mutatták be. Vidám jeleneteiből néhányat (Csúnyácska, A karikagyűrű) a budapesti rádió is műsorára tűzött. Színdarabjaiból a Művelődési Útmutató, az Irodalmi Almanach és a Bánsági Írás közölt. Emberek és csillagok c. színművét bemutatta a Temesvári Állami Magyar Színház (1962).
Kötetei: Streif-Kompagnie (Hajtószázad. Riportregény, Tv. 1935); Metropolia (regény, Tv. 1935); Bakelit Isten (regény, Tv. 1937); Madura (regény, Tv. 1937); Négy dimenzió (regény, Tv. 1938); Merre? (regény, Tv. 1940); Detasament (Tv. 1945); Látlak... (Tv. 1948); Az Édesszájú utca regénye (Tv. 1948); Árnyjátékosok (Tel-Aviv, 1966).
(Sz. J.)
Pletyka — *élclapok
Plugor Magor (Brassó, 1970. okt. 11.) — költő, szerkesztő. ~ Sándor fia. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban kezdte s a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban fejezte be (1990), majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és párhuzamosan a József Attila Tudományegyetem hallgatója, filozófia–irodalomelmélet szakon (1990–94). Ebben az időben kapta meg a JATE Faludy György-díját. Az Erdélyi Magyar Diákok Egyesülete kiadásában megjelenő Hátország egyik szerkesztője. Versei itt s a Tiszatáj, Romániában a Korunk, Látó, Művelődés, Szivárvány hasábjain jelentek meg. Angyallétra c. verseskötetét a sepsiszentgyörgyi Castrum adta ki apja, Plugor Sándor rajzaival (1995).
“Verseiben az egyszerűségre törekszik — írja kritikusa, Hajdu T. László. — Az egyértelműséget azonban elveti. A nyelv teremtő erejét közvetíti. Azt vallja, hogy a modernséget a századfordulót követően elhasználták. A személy felszabadítása zajlik a keresztény világkép visszahúzódásával.” “Valamiféle világhatáron állunk: a költészet innen nézhet újra szerteszét.” — írja róla Fried István. Újabb kötete: Sinkapuszta (versek, 1998).
1996-ban áttelepült Szegedre.
Fried István: P. M. “fekete versei” elé. Tiszatáj 1994/6. — Hajdu T. László: Angyallétrán. Szemle 1995/3. — Bogdán László: Ég és föld. Képek és árnyak. Háromszék 1996. márc. 9.
(B. Z.)
Plugor Sándor (Kökös, 1940. márc. 4. — 1999. febr. 20. Sepsiszentgyörgy) — grafikus. ~ Magor apja. A marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskola elvégzése után (1954–58) Kolozsvárt, a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészeti osztályán, Miklóssy Gábor irányításával szerzett oklevelet (1964). Előbb rajztanár egy brassói általános iskolában (1964–70) s közben (1967-től) a brassói Astra román művelődési folyóirat képszerkesztője. 1970-től Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Múzeum (1990-től újra Székely Nemzeti Múzeum) munkatársa és az Állami Székely Színházban díszlettervező. A Gyárfás Jenő Emlékház vezetője.
A kortárs erdélyi képzőművészetben a hatvanas évek derekán indult művésznemzedék tagjaként főképp grafikáival van jelen: jelképteremtő eszközökkel mai életérzésekre, lét és tudat kérdéseire keresi a választ. Stílusjegyei grafikai sorozatainak metaforáiban teljesednek ki: a Lovakban, az Öregekben, valamint az utóbbi években készült olyan sorozataiban, mint a Magyar szentek (34 grafika), a Stációk (16 grafika), a Márton Áron emlékének szentelt Áron püspök (14 rajz).
Készít tusrajzokat, fémkarcokat; dolgozik olajban és temperában is.
Közel 60 könyvhöz készült könyvgrafikái (borítótervek, belső illusztrációk) az irodalmi művek átélése nyomán születtek; meggyőző példa erre Szilágyi Domokos poémája, az Öregek könyve (1976), valamint fiának, ~ Magornak Angyallétra (Sepsiszentgyörgy 1995) c. verskötete. Az ő szövegképeivel jelent meg a Kiss Jenő fordította és Faragó József szerkesztette Román népballadák (1964–78) öt kötetből álló könyvsorozata, valamint Farkas Árpád, Kiss Jenő és mások verskötetei és egy kötet Rilke-fordítás. Grafikusa volt számos színházi műsorfüzetnek, katalógusnak; készített jelmez- és díszletterveket felnőtt és bábszínészi előadások számára. Rajzai jelentek meg az Utunk, Korunk, A Hét, Brassói Lapok, Igaz Szó, Tiszatáj és más lapok hasábjain. Színpadképei közül kiemelkedik Tamási Áron Csalóka szivárvány és Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása c. darabjainak művészi interpretációja.
Munkáit legelőször az Utunk Szülőföld-pályázatán díjazták (1967), majd megkapta “Az év legszebb könyve” díját a Szarvasokká vált fiúk (1971) illusztrációiért; ezt a sorozatot a lipcsei Nemzetközi Könyvvásáron is kiállították. Elnyerte a Magyar Képzőművészek kelet-magyarországi nívódíját (1974), két ízben a Gáspár Miklós-díjat (1983, 1990), a Katona József-díjat (1991), Makó város díját (1994) és a hajdúböszörményi Alkotótábor Nívó-díját (1996).
Egyéni kiállításai voltak 1965-től fogva majdnem minden jelentősebb hazai városban; Magyarországon Balatonfüreden, Budapesten, Debrecenben, Hatvanban, Hajdúböszörményben, Jászberényben, Kecskeméten, Makón, Miskolcon, Sárospatakon, Sárváron, Szegeden, Szombathelyen, Veszprémben, valamint Zentán és Szabadkán (1971), Moszkvában (1972), Böblingenben és Luganóban (1978), 1990 óta az USA-ban Arlingtonban, Miami Beachben, New Brunswickban; Németországban Dortmundban, Ausztriában Seckauban. Halála után Budapesten rendezték meg emlékkiállítását (2001).
Álneve: Furcsa Sándor; betűjegye P. S. (pösö).
Grafikáit önálló kiadványban 1996-ban adták ki Sepsiszentgyörgyön A megmérő idő címmel.
Szilágyi Domokos: P. S. A Hét 1971/21. — Murádin Jenő: “... De ide haza jöttem”. Utunk 1973/32. — Bölöni Sándor: P. S. rajzai. Korunk 1974/12. — Mátyás Árpád: Dolgozni és bizonyítani. Beszélgetés P. S.-ral. Előre 1982. okt. 22. — Turóczy Rozália: Plugor Sándor könyvjegyei. Művelődés 1982/6. — Szőcs István: Van-e a művészetnek ábécéje? (Beszélgetés P. S.-ral). Utunk 1984/21. — Gazda József: P. S. vonalköltészete. Korunk 1985/5. — Láng Gusztáv: P. S. grafikái. Életünk 1985/10. — Banner Zoltán: A láthatatlan lovas. Utunk 1987/9. — Páskándi Géza: Jogunk arcainkhoz. P. S. rajzai. Kortárs 1988/6. — Barabás László: P. S. Új Élet 1989/18.
(M. J.)
Pluhár Gábor (Székelyudvarhely, 1877. jún. 11. — 1947. dec. 30. uo.) — elbeszélő, publicista. Középiskoláit a székelyudvarhelyi Róm. Kat. Főgimnáziumban végezte (1887–96), utána MÁV-tisztviselő volt: 1906–19 között Szovátafürdő állomásfőnöke. Ekkor, mint esküt nem tett állami tisztviselőt, nyugdíjazták. Nyugdíjasként Homoródfürdő fürdőigazgatója; 1929-től a székelyudvarhelyi Ipartestület titkára, a Székely Dalegylet titkára, majd alelnöke, az OMP udvarhelyi tagozatának jegyzője.
Elbeszélései, publicisztikai írásai, “góbéságai” 1922-től jelentek meg a Székely Közéletben, a kolozsvári Ellenzékben. A vak katona c. melodrámáját (1930) udvarhelyi műkedvelők több előadásban is nagy sikerrel mutatták be. A Székely Dalegylet vidéken c. írása a Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet emlékkönyvecskéje (1868–1938) c., Lévai Lajos szerkesztette kötetben (Székelyudvarhely 1939) jelent meg. Levél jött az édesanyának c. verse egyleveles nyomtatványként 1940. február 10-i keltezéssel látott napvilágot.
Hagyatékában fennmaradt egy Zsuzsi hoppon marad c. írás kefelevonata és levelezése Kókai Lajos pesti kiadóval; a könyv megjelenéséről azonban nincs adatunk.
A két háború között udvarhelyi műsoros esteken szívesen és sikerrel konferált; népieskedő írásait Gábor bá' álnéven közölte.
(M. H. É.)
Podhradszky László (Kőszeg, 1920. márc. 2. — 1998. szept. 18. Kolozsvár) — jogi szakíró. A kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett (1938), a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát és doktori fokozatot (1943). Az Igazság és a Dolgozó Nő jogi munkatársa. 1987-től a romániai magyar evangélikus egyház főgondnoka. A diktatúra bukását követő első szabad választáskor az RMDSZ listáján a román parlamentben képviselő. Itt az emberjogi, nemzetiségi és kultuszbizottság tagjaként fejtette ki tevékenységét. Javaslata alapján vették be az új alkotmány szövegébe, hogy a törvényeknek nem lehet visszaható érvényük, kivéve a büntetőügyeket, amikor is az időközben hozott enyhébb jogszabályt alkalmazzák.
Politikai tevékenysége középpontjában az egyházak helyzetének rendezése állt, valamint a felekezeti iskolahálózat, szociális, karitatív és egészségügyi intézmények visszaadása jogos tulajdonosaiknak, az egyházaknak. Az erdélyi magyarságot képviselősége ideje alatt Genfben és Helsinkiben tartott nemzetközi konferenciákon is képviselte.
Az Igazság c. napilapban és a kolozsvári rádió magyar műsoraiban 1955–87 között rendszeresen jelen volt jogi vonatkozású cikkeivel, jegyzeteivel; a Református Szemlében a boszorkányperek történetével foglalkozott jogi szempontból (1989).
(B. E.)
Podlipny Gyula (Pozsony, 1898. ápr. 12. — 1991. jan. 15. Temesvár) — grafikus. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten fejezte be (1914), ahol azután Vesztróczky Manó rajzkurzusát látogatta (1916), majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Réti István növendéke volt. 1918-ban ösztöndíjasként Nagybánya, 1919-ben Kecskemét művésztelepén dolgozott, 1926-tól véglegesen Temesváron telepedett le. A Barabás Miklós Céh alapító tagja, 1930-ban részt vett az erdélyi művésztömörülés első kolozsvári kiállításán. Művészpedagógiai munkássága jelentős: előbb magániskolát alapított, majd a Kolozsvárról Temesvárra költözött Képzőművészeti Iskola tanára lett (1934–41).
A modern európai művészet eredményeihez fölzárkózó művei a kortárs festészet és grafika élvonalába emelték. Nyomorékoknak, koldusoknak, a társadalom elesettjeinek együttérző bemutatása képein Dosztojevszkij regényeinek hangulatát idézi. Portrékat (köztük számos önarcképet), kompozíciós műveket, tájképeket festett, többnyire pasztelltechnikával. Járatos volt az alkalmazott grafikában is: 1930-tól mint a temesvári mozgóképszínházak tervezője filmplakátokat készített. A Bánsági Múzeum 1974-ben műveinek gyűjteményes kiállítását szervezte meg.
Kakassy Endre: P. Gy.-nak, a “misztikus” festőművésznek kiállítása Bukarestben. Keleti Újság 1929. márc. 16. — Negoiţă Lăptoiu: Podlipny. Tv. 1974. — Murádin Jenő: A Barabás Miklós Céh. 1978. — Szekernyés János: Éneklő rajzok. Utunk 1983/3; uő: Műteremlátogatás P. Gy.-nál. Új Élet 1984/6. — Annamarie Podlipny-Hahn: Banater Malerei. Tv. 1994.
(M. J.)
Pogány András-Mihály (Temesvár, 1935. júl. 9.) — műszaki író. ~ László fia. Szülővárosában a Vízépítészeti Szakközépiskolát végezte el (1953), s ugyanott, a Műegyetem építészeti fakultásán szerzett vízépítész-mérnöki oklevelet (1958). Pályáját a Maros–Bánáti Vízgazdálkodási Igazgatóságon kezdte, majd a Vaskapu vízierőmű munkatelepén a műszaki folyamatok megtervezésén dolgozott (1966–77). Tanársegéd a temesvári műegyetem építészeti fakultásán (1977–78), tervezőmérnök a Vízierőmű Tanulmányi és Tervező Intézet temesvári fiókrészlegében. 1984-ben megkapja a mérnök-doktori diplomát, 1985-től a Temesvári Talajjavítási Vállalatnál a szivattyúállomások és a dombvidéki árapasztók tervezője.
Érdeklődési tárgyköre: vízierőművek kivitelezése, talajvízmozgás, belvizek lecsapolása, árapasztó tárolók tervezése és megvalósítása. Műszaki tanulmányai a Hidrotehnica és a Revista Transporturilor şi Telecomunicaţiilor c. szakfolyóiratokban jelennek meg. A temesvári magyar napilapokban (a Szabad Szóban, 1990 után a Temesvári Új Szóban) versfordításaival és ismeretterjesztő cikkekkel szerepel. 1976 óta a Franyó Zoltán Irodalmi Kör tagja.
Álneve: Civis Temesvariensis.
(B. E.)
Pogány László (Győr, 1901. júl. 18. — 1956. jún. 7. Temesvár) — szerkesztő, újságíró. Középiskolát a temesvári főreáliskolában végzett (1919), majd apja ~ Mihály, a *Temesvári Hírlap megalapítója ösztönzésére a lipcsei Technikum für Buchdrucker főiskolán s más németországi városokban folytatott tanulmányokat, Budapesten pedig elsajátította a modern hírlapírást és adminisztrációt. 1924-ben hazatérve átvette apja örökét, s kibővítve, felfrissítve a hírlapot a romániai magyar sajtó egyik legtekintélyesebb orgánumává fejlesztette. Másfél évtizeden át főszerkesztője is volt, míg a királyi diktatúra szorításában 1938 októberében meg nem kellett szüntetnie. Tulajdonában volt a Hunyadi Grafikai Műintézet, Temesvár második legnagyobb nyomdája is, ahol a két világháború között több mint 30 lapot nyomtattak.
1927-től a politikai életben is szerepet játszott: az OMP bánsági tagozatának megyei képviselője volt. Egyike a temesvári Magyar Ház alapítóinak.
Novellái, cikkei saját lapjában s erdélyi folyóiratokban jelentek meg. Az Arany János Társaság ügyvezető titkára, az OMP ifjúsági tagozatának elnöke.
Ifjan szerzett Tükör c. darabját a temesvári Magyar Színház mutatta be 1920-ban.
Álneve: Civis.
(Sz. J.)
Pogány Marcell — *Népújság 2., *Program 1.
Pogány Mihály — *Temesvári Hírlap
Pogatschnigg Guido (Szászváros, 1867. júl. 19. — 1937. márc. 7. Temesvár) — zeneszerző, zenei szakíró. A budapesti Zeneakadémián Koessler János, Erkel Gyula, Harrach József tanítványa. A regensburgi egyházzenei főiskola elvégzése után a kalocsai, majd az egri székesegyház főkarnagya. 1908-ban a temesvári Zeneművészeti Iskola igazgatójának nevezték ki. A *Magyar Dal társszerkesztője.
Zeneesztétikai írásai mellett “zenés mesék” szerzője is, ezeket matinék keretében maga adta elő, hogy a gyermekekkel megszerettesse a komolyzenét. Mint zeneszerző 65 misét és közel másfélszáz egyéb egyházzenei művet írt, közülük kiemelkedik a nagyzenekarra írt Ecce Sacerdos és az Ave Maria. Sikert arattak A Kaukázus tündére és a Copf és Paróka c. balettjei is. Számos költő, így Csokonai, Petőfi, Heine, Eminescu, Pósa Lajos, Szabolcska Mihály versét zenésítette meg.
Tagja volt a temesvári Arany János Társaságnak, díszkarnagya a Temesvári Dalkörnek s a Zenekedvelők Egyesületének.
(Sz. J.)
Pohl Antal (Láposbánya, 1929. máj. 10.) — költő. Középiskoláit Nagybányán végezte (1948), majd a marosvásárhelyi OGYI-n orvosi diplomát szerzett (1955). 1955–56-ban Székelyhídon, 1957-től a nagybányai Megyei Kórházban orvos, 1967-től osztályvezető orvos nyugdíjba vonulásáig (1991).
Versei, közéleti cikkei 1990-től a Bányavidéki Új Szó és az Erdélyi Féniks hasábjain jelentek meg. Orvosi szaktanulmányokat közölt a Román Akadémia orvosi szakkiadványaiban. Megalakulásától 1994-ig elnöke a *Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesületnek.
Verseit 1992-ben gyűjtötte kötetbe (Ez itt a szülőföld. Miskolc 1992), s Metz István előszavával jelentette meg saját kiadásában. “Habár verseket már évtizedek óta írt, azoknak egy-egy gyöngyszeme azonban csak az 1989-es fordulat után került az olvasó kezébe a helyi sajtó által. Kisebbségi sorsunk égető problémái tükröződnek ezekben” — írja a bevezetőben Metz István.
(D. Gy.)
Pokorny László (Marosvásárhely, 1953. ápr. 9.) — természettudományi szakíró. Középiskoláit szülővárosában végezte (1972), majd az OGYI Gyógyszerészeti Karán szerzett diplomát (1977), 1996-ban pedig növényi alapú gyógyszerek előállítására irányuló kutatásaival doktori címet. 1977–80 között az egyetem gyógynövény-kutató laboratóriumában dolgozik; 1980–91 között a Maros megyei takarmánynövény-ellenőrző laboratóriumban. 1991-től a marosvécsi kastélyban elhelyezett kórház-otthon igazgatója.
Első szaktanulmányát 1978-ban a Note Botanice c. folyóiratban közölte. További, főként természetvédelmi tárgykörű írásai legnagyobbrészt a marosvásárhelyi Népújságban jelentek meg. Vizsgálta a Madarasi Hargita Procianidin tartalmú növényeit (Note Botanice, 1978), s 1982-ben és 1987-ben két gyógynövény alapú gyógyszerét szabadalmaztatta. A kilencvenes évek elejétől kutatási területe átterjedt a szellemi fogyatékosok ápolásának és gondozásának problémáira is: 1992-ben és 1994-ben Németországban, 1993-ban az Egyesült Államokban és Franciaországban, 1995-ben Angliában, 1994–2001 között Svájcban vett részt szakmai tanácskozásokon, konferenciákon.
Kötete: Gyógyító füvek, fák. Mv. 2000. Társszerzője egy 1999-ben ugyancsak Mv.-en megjelent Botanikai kompendiumnak.
(D. Gy.) 
Polacsek József — *P. Lengyel József
Polgár István (Marosvásárhely, 1919. júl. 23. — 1988. jan. 29. Marosvásárhely) — újságíró, esszéíró, kritikus. Középiskoláit szülővárosa Ref. Kollégiumában, egyetemi tanulmányait a kolozsvári egyetem bölcsészkarán végezte (1944). Már diák korában az Ifjú Erdély, Március, Kelet Népe, Pásztortűz munkatársa. Újságírói pályáját a marosvásárhelyi Székely Szónál riporterként kezdi (1942–44), a Szabad Szó szerkesztője (1947), a művelődési rovat vezetője a Romániai Magyar Szónál (1947–51). Ekkor eltávolítják a sajtóból; segédmunkás a marosvásárhelyi cukorgyárban, címfestő az Arta Populară szövetkezetnél. Végül 1958-tól az Új Élet szerkesztőségi belső munkatársa.
Első írását a Pásztortűz közölte (1938). Megemlékezéseket írt Dsida Jenőről, Tompa Lászlóról, Salamon Ernőről, Szerb Antalról, Korvin Sándorról, Móricz Zsigmondról; értékelte Puskin, Csehov, Goethe, Eminescu, Bacovia, Caragiale, Emil Isac művészetét. Az Utunk, Igaz Szó is közölte írásait. Utolsó munkahelyén, az Új Életnél főleg képzőművészeti jegyzeteivel, filmismertetésekkel és színibírálatokkal szerepelt.
Írói álnevei: Soó Domokos, Palotai Iván.
(A. S.)
Polgári Magyar Művelődési Egyesület — *Nagyszeben magyar irodalmi élete
Polis Könyvkiadó — Kolozsváron alakult 1992-ben, román–magyar vegyesvállalkozásként; magyarországi társtulajdonosa 1995-ig a budapesti Ecriture Kft. volt, amely ekkor visszavonult. Felelős vezetője Dávid Gyula, könyveinek grafikai tervezője Unipan Helga. A könyvkiadás anyagi alapjainak előteremtésére magyarországi könyvbehozatallal is foglalkozik; saját és importkönyvek országos körű terjesztésére 1995–2000 között könyvklubot is működtetett. A terjesztés és a könyvkereskedelem vezetője 2000 végéig Papp-Zakor András.
Indulása (tulajdonképpen az 1993-as Ünnepi Könyvnapokra megjelent első könyvei) óta több mint 100 könyvet jelentetett meg. Kortárs erdélyi szerzőket: Bálint Tibor, Bogdán László, Szabó Gyula regényeit, Kisgyörgy Réka és Láng Zsolt novellásköteteit, Káli István, Kovács András Ferenc, Szántai János, Tamás Tímea versesköteteit, Cs. Gyímesi Éva, Kántor Lajos, Nagy György, Orbán Gyöngyi, Veress Károly, Benkő Samu esszé-, ill. tanulmányköteteit.
A *Kriterion Könyvkiadóval közösen az első években gondozta a Történelmi Regények sorozat öt, a *Téka-sorozat és a *fehér könyvek egy-egy kötetét. Ezt követően sorozaton kívül a magyar klasszikus és kortárs irodalomból a ~-nál jelentek meg Babits Mihály, Páskándi Géza válogatott, illetve József Attila, Petőfi Sándor és Pilinszky János összes versei, Kányádi Sándor “egyberostált” versei és műfordításai, Székely János összes drámái, Bánffy Miklós emlékiratai és trilógiája, az Erdélyi történet. Néhány versválogatást (Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Reményik Sándor) különleges tipográfiai kivitelben jelentetett meg, Deák Ferenc, Siklódy Ferenc, ill. Simon Györgyi grafikái kíséretében.
Az eredeti irodalom mellett fontos feladatának tekinti Erdély művelődési-művészeti örökségének megismertetését. Az első évben jelentette meg Nagy Imre sorozatát az Erdélyi Helikon íróiról (Íróarcképek, Fodor Sándor előszavával), majd következtek: A Farkas utcai templom címerei (Entz Géza és Kovács András tanulmányaival), a Faragott kőszószékek Erdélyben (B. Murádin Katalin könyve), a Műemlék orgonák Erdélyben (Dávid István könyve), Muckenhaupt Erzsébetnek a csíksomlyói ferences könyvtár kincseit, Deé Nagy Anikónak a Teleki Téka ex libriseit, Gy. Dávid Gyulának a bonchidai Bánffy-kastélyt bemutató kötete s Benkő Elek átfogó számbavétele Erdély középkori harangjairól és bronz keresztelőmedencéiről. Kiadványai közül említést érdemel még Molter Károly irodalmi levelezésének Marosi Ildikó által sajtó alá rendezett két kötete, Imreh István tanulmánykötete: Erdélyi eleink emlékezete, a Petőfi Erdélyben (Dávid Gyula és Mikó Imre könyve) bővített újrakiadása, valamint Vofkori Györgytől a Székelyudvarhely múltját egykorú fotók segítségével megelevenítő “várostörténet képekben”.
Gyermekirodalmi köteteit a kivitel igényessége jellemzi. Ilyenek: Tamási Áron kötete Deák Ferenc grafikáival (Egyenes Tóbiás), Kovács András Ferenc gyermekverseinek két kötete (Manótánc, Miénk a világ) Unipan Helga illusztrációival (előbbit román változatban is, Gelu Păteanu tolmácsolásában), Visky András gyermekversei, Müller Kati rajzaival (Elefánk); 12 füzetben a Magyar Mondák sorozat, Deák Ferenc, Siklódy Ferenc és Venczel János illusztrációival, valamint a Pitypang Könyvek sorozat (és román változata Laura Soare átültetésében).
Külön vállalkozása a ~-nak a Remekírók Diákkönyvtára, amelyben a magyar és a világirodalom legjavát kívánja közvetíteni “középiskolás fokon”. Az utóbbi vonulatból csupán néhány kötet látott napvilágot (a középkori himnuszok Babits Mihály fordította kötete, az Amor Sanctus, Szegő Katalin gondozásában a Reneszánsz gondolkodók és A felvilágosodás gondolkodói, Szabó György gondozásában a Római történetírók és egy, a klasszikus és kortárs esztétikai gondolkodókat összefogó Esztétikai olvasókönyv, Orbán Gyöngyi válogatásában és bevezetőivel. A magyar irodalmi vonulatból viszont a sorozatba kerültek Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Arany János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Reményik Sándor válogatott versei, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Bánffy Miklós, Tamási Áron novellái, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Kós Károly regényei, Németh László történelmi drámái, Madáchtól Az ember tragédiája és jó néhány antológia (Régi magyar költők, Magyar krónikák és legendák, a 18. század erdélyi emlékírói, a magyar felvilágosodás, a magyar nyelvújítás, a magyar romantika antológiái, a Nyugat költőelődeit, a századforduló magyar elbeszélőit, a legutóbbi fél évszázad határokon inneni és túli magyar költőit bemutató kötetek).
A ~ indulása időszakában szorosabban együttműködött a Kriterionnal; újabban hazai kiadókkal (Mentor, Pallas-Akadémia, Kalota) való alkalmi kapcsolata mellett gyakran társul magyarországiakkal: leginkább a Balassi és az Osiris Kiadóval, valamint a Magyar Könyvklubbal és a Teleki László Alapítvánnyal.
(D. Gy.)
Politikai Könyvkiadó — 1952-ben indult, névváltoztatással, a Román Kommunista Párt (1948-tól Román Munkáspárt = RKP, illetve RMP) kiadójának folytatója, a román nyelvű központi pártkiadó magyar szerkesztőségeként.
Az RKP nevével 1944 őszétől jelentek meg politikai kiadványok, előbb Kolozsváron (1 mű) és Temesváron (2 mű) az ottani Tartományi Pártbizottságok felügyelete alatt; 1945-ben Brassóban (1 mű), Bukarestben (1 mű), Kolozsváron (18 mű), Marosvásárhelyen (3 mű), Nagyváradon (2 mű); 1946-ban Brassóban (3 mű), Bukarestben (9 mű), Kolozsváron (8 mű), Nagyenyeden (1 mű), Nagyváradon (3 mű), Temesváron (6 mű). 1947–48-tól Bukarest egyre növekvő súlyát (19, illetve 72 mű), Kolozsvár szerepének visszaszorulását (4, illetve 1 mű), a többi tartományi központok teljes kimaradását észlelhetni, míg 1949–57 között kizárólag “Bukarest” helymegjelöléssel jelennek meg az akkor már Román Munkáspárt kiadójának kiadványai.
Kolozsvár vezető szerepe a magyar nyelvű romániai politikai könyvkiadásban tartalmi vonatkozásokban is kifejezésre jut az első években. Míg Bukarestben a Párt akkori vezetőinek beszédei, különböző pártkonferenciákon és egyéb politikai rendezvényeken előterjesztett jelentések, dokumentumok látnak napvilágot, azalatt a Kolozsvári Tartományi Pártbizottság kiadásában jelenik meg a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története, Marx, Engels, Lenin és Sztálin több ideológiai alapműve, Az aktivista zsebkönyve c. sorozat (1945–46-ban) 25 füzete, több, a politikai propagandát nagyobb öszefüggésben szolgáló mű (Vaszilij Grosszman: Írások a háborúról, Kononov: Igaz történetek Leninről, Laptyev: A szovjet mezőgazdaság a háború alatt).
Eredeti magyar politikai mű nem szerepel ezekben az években a politikai kiadványok között (Vasile Luca nevét egyik-másik brosúrán Luka László alakban is találjuk, más brosúrák szerzőiként Mogyorós Sándor, Muzsik Mihály neve szerepel). Egyetlen mű fordítója van feltüntetve az 1944–48 közötti időszakban (Vaszilij Grosszman könyvét Gyáros László fordította), a többieknél legfeljebb ennyi szerepel: “Fordította az RKP Kiadójának magyar szerkesztőbizottsága” vagy “Fordította az RKP Központi Nevelési Osztályának fordító kollektívája”.
1948-ban, a Kommunista és a Szociáldemokrata Párt egyesítésének évében az “új” párt kiadója egyetlen, Kolozsváron megjelenő mű kivételével már csak “Bukarest” megjelöléssel ad ki magyar nyelvű politikai műveket. Ekkor indul a Marxista–leninista könyvtár c. sorozat Marx, Engels, Lenin, Sztálin műveivel (az első évben már 13 kötet), Az irányítók zsebkönyve c. sorozat; folytatódik A romániai népek szabadságharcosai c. sorozat (Bălcescu és Fónagy János után N. Cristea, Gh. M. Vasilescu-Vasia, N. Zubcu-Petrovici életét ismertető füzetekkel). A politikai brosúrák szerzői közül 13 műnek román pártvezető, 11-nek román pártfunkcionárius, 16-nak szovjet pártvezető és klasszikus, 9-nek szovjet pártfunkcionárius a szerzője; a népi demokráciák pártvezetőitől 7, a nyugati kommunista pártok vezetőitől 2 füzet jelenik meg.
A fentieken kívül irodalmi vonatkozásai miatt két mű említhető: Julius Fucik Riport az akasztófa alól c. műve és V. Kemenov Két kultúra c. munkája, amely “a rothadó burzsoá kultúrát” leplezi le.
1950-től a pártkiadó egész sor, a politikai propagandát szolgáló sorozatot indít magyarul is (Falusi esti párttanfolyamok, Falusi pártpolitikai körök részére, Pártaktivisták, Pártpolitikai körök részére, Propagandisták részére, Propagandisták és előadók részére, Városi esti párttanfolyamok részére, Városi pártpolitikai körök részére címek alatt). A következő években e sorozatok egynémelyikének anyagát gyűjteményes kötetekben is kiadják. Az alkalmi politikai brosúrák sokasága mellett — amelyek ezekben az években számszerűen a kiadványok túlnyomó részét teszik ki — 1951-ben (az említett párttanfolyami köteteket leszámítva) mindössze három nagyobb művet ad ki az RMP kiadója: Gh. Gheorghiu-Dej cikkeinek és beszédeinek 430 oldalas, az RMP KV Határozatainak 318 oldalas kötetét és Lenin rövid életrajzát. Rajtuk kívül témájánál fogva jelentősebb a román kommunista párt jubileumára kiadott rövid román párttörténet (A Párt 30 éves harca...).
1952–55 között feltűnik, hogy az akkor már ~ néven szereplő kiadó irodalmi és közéleti személyiségeket is felvonultat szerzői között. Kovács György a nemzetiségi kérdésről (Nemzetiségre való tekintet nélkül), Mihai Beniuc a románok és az “együttélő nemzetiségek” testvériségéről, Cezar Petrescu a haladó értelmiségről, Lucia Demetrius, Ecaterina Oproiu és Veronica Porumbacu a nők helyzetéről a szocializmusban, Sorin Toma (a Scânteia főszerkesztője) a sajtóról ír: a regényíró Petru Dumitriu szovjetunióbeli élményeiről számol be.
Kovács György mellett 1955-től más magyar szerzők neve is feltűnik a ~ kiadványain: Ádám Miklós Nyugat-Németország felfegyverzésének veszedelmes voltáról (1955), majd a két rendszer békés egymás mellett élésének lehetőségéről (1956) ír; Csupor Lajos a Magyar Autonóm Tartomány adatai alapján az állattenyésztés fejlődéséről (1955), míg Dézsi Zoltán Al. Almăşannal közös füzetben a Magyar Autonóm Tartomány két fogyasztási szövetkezetének eredményeit mutatja be összehasonlításban (1955).
1955-ben a ~ megjelenteti Gh. Gheorghiu-Dej Cikkek és beszédek c. kötetének második, közel 900 oldalra bővített kiadását, s közben füzetes sorozatban a román szociáldemokrata és kommunista mozgalom történetét a kezdetektől egészen az 1947-es kommunista hatalomátvételig. Az 1959-ig 25 füzetre rúgó sorozat jó néhány darabja az említett időszak folyamán több kiadásban (módosításokkal) is megjelenik, tanulságosan jelezve a politikatörténeti kutatás számára a párt múltjának retrospektív önújraírását is. A folytatódó korábbi sorozatok mellett újak is bukkannak fel (Ipargazdasági kérdések, Leckék és konzultációk a politikai gazdaságtan kérdéseiről, A pártmunka tapasztalataiból, Agrárgazdasági kérdések, A marx–lenini elmélet alapvető kérdései).
Az RMP viszonyulását a marxista–leninista ideológiához jelzi, hogy 1948–57 között egyetlen ideológiai alapmű sem jelenik meg; 1957-ben Plehánov: A személyiség történelmi szerepének kérdéséhez töri meg a csendet, majd A Kommunista Kiáltvány és Lenin írásainak 635 oldalas válogatása A nemzeti kérdésről — A nemzeti-gyarmati kérdésről címmel (mindkettő 1958-ban). Közben két kiadványban is foglalkozik az RMP kiadója az 1956-os magyar forradalommal (Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben, Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése); az előbbi 1957 nyarán, az utóbbi 1958-ban kerül a könyvesboltokba.
Ideológiai-politikai jelzésértékű, hogy 1957-ben 428 oldalon kiadják magyar nyelven is Kína Kommunista Pártja VIII. Kongresszusának anyagát, 1959-ben pedig 720 oldalon Gh. Gheorghiu-Dej Cikkek és beszédek c. sorozatának második, az 1955–59-es éveket felölelő kötetét is.
1958-ban még egy (tartalmát tekintve inkább azt mondhatnók: az első) eredeti romániai magyar politikai-ideológiai művet jelentet meg a ~, Gáll Ernő könyvét (A romániai polgári szociológia címmel).
Az ötvenes évek termését számszerűen számba véve a ~ és elődei tevékenységének viszonylagos összezsugorodását észlelhetjük. Igaz, nem egyedüli kiadója a politikai irodalomnak (mellette különösen az Országos Szakszervezeti Tanács és a Romániai Demokrata Nők Szövetsége van jelen), s ezek termése tartalmilag- tematikailag sokszor kiegészíti az RMP közvetlen irányítása alatti kiadói termést. 1950-től 1959-ig ez a következőképpen alakul (zárójelben a fentebb említett társadalmi szervezetek összesített kiadványszáma): 1950: 99 (55), 1951: 79 (27), 1952: 91 (24); 1953: 63 (41), 1954: 64 (30), 1955: 79 (19), 1956: 64 (21), 1957: 62 (11), 1958: 26 (15), 1959: 31 (27).
1959 a szovjet csapatok Romániából való kivonulásának éve.
Az 1960-as években (az utolsó két évet nem számítva) 40–50 között állandósul a ~ évi termése. A súlypont most is a pártpropaganda feladataihoz kötődő kiadványokra esik, de azok nagyobb része már nem brosúra, hanem a politikai nevelés különböző oktatási formáiban használt leckegyűjtemény: külön a városi és külön a falusi tanulmányi körök számára, tematikai csoportosításban. Folytatódik Gh. Gheorghiu-Dej Cikkek és beszédek c. sorozatának kiadása, megjelenik az SzK(b)P története, a III. román pártkongresszus teljes anyaga (1960), majd a IX. kongresszusé (1965), a Nagy Nemzetgyűlés kibővített ünnepi ülésszakának anyaga, amelyet “a kollektivizálás befejezésének tiszteletére” rendeztek (1962).
A kiadványok sorában tematikai újdonságot jelent — a korábbi párttörténeti tematika után — a román nép történetének előtérbe kerülése. A párt programjában egyre nagyobb hangsúllyal jelentkező “nemzeti” orientáció kifejeződése ez: már 1961-től szinte évente megjelennek az Ismerjük meg szocialista hazánkat c. leckegyűjtemények mellett a román nép történetét, annak egyes szakaszait ismertető kiadványok; közöttük már ekkor akad magyar témájú és magyar (társ)szerzőjű mű is: A Gyimes-völgyi parasztok felkelése (1960, társszerzője Fodor László). A megjelent művek közül ebben a tematikában kiemelkedik Victor Cheresteşiu könyve, A balázsfalvi Nemzeti Gyűlés (1967), amelyet Benkő Samu fordít magyarra.
Magyar szerzők neve különben önállóan is feltűnik a hatvanas években: Beke György egy kollektivista faluról (Kiskend) szóló riportkönyvvel jelentkezik (1960), Hutira Ervin — társszerzőként, de önállóan is — három, Mag András és Orbán Sándor egy művel. Aszódy János az Interpolról ír könyvet (1969), s ez a kötet már a ~ egy újabb vonulatának, a politikai bestsellereknek egyike; John Reed Tíz nap, amely megrengette a világot (1962), Goljakov és Ponizovszkij Doktor Sorge (1966), Amort és Jedlicka Ki volt a titokzatos A-54 (1969) és H. M. Hyde A 3603-as szoba (1969) c. könyvei jelzik ennek irányát.
A marxizmus–leninizmus klasszikusainak újrakiadását az 1961-ben még felbukkanó Marxista–leninista könyvtár (Lenin 6 művével), a Kommunista Kiáltvány új kiadása (1964) jelzi. Ellenben a IX. pártkongresszuson főtitkárrá választott N. Ceauşescu már 1965-től elsődleges (a végén kizárólagos) szerzőjévé válik a ~-nak: 1989-ig 170 beszéde, jelentése jelenik meg önállóan. 1968-ban elindul cikkeinek és beszédeinek gyűjteményes kiadása, s a sorozat 1989-ben a 29. kötetnél (az 1985–86-os írásoknál) szakad félbe; közben 1983-ban három kötetben, 2366 oldalon kiadják Válogatott műveit, s 1980-tól tematikus válogatásokban “Románia elnökének ... eszméiből” sorozatcímekkel bel- és külpolitikai, gazdasági, pénzügyi, irodalmi stb. nézeteit népszerűsítve (24 kiadvány).
Már 1968-tól ingadozóvá válik a ~ évi könyvtermelése: a 41 címet tartalmazó csúcsot (1973) 31–36 címmel csak megközelíti az 1971, 1972, 1974, 1979-es évek termése, de 7 év könyvtermése 26 cím alatt marad (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983), az 1984-es 14 cím után pedig 5 alá száll az évtized második felében. Ekkor már nem Bitay Ödön a ~ magyar szerkesztőségének vezetője, hanem Skultéty Sándor.
A hetvenes évek mondhatni forradalmi újítása a ~ könyvtermésében a hazai magyar szerzők és magyar tematikájú művek térhódítása. 1970–89 között 31 szerző 40 műve (és egy sajátos profilú sorozat, a *Testamentum) jelenik meg a ~-nál, élve azzal a lehetőséggel, amelyet az RKP “nemzeti” orientációja nyújtott. Ezek a művek — a kiszabott és szerzőik-szerkesztőik által vállalt ideológiai-politikai korlátok között — foglalkoztak a székelység történetének több mozzanatával (Demény Lajos, Fazekas János, Vajda Lajos), a romániai magyar baloldali és munkásmozgalommal, ipartörténettel (Bunta Péter, Fuchs Simon, Heves Ferenc, Turzai Mária). A magyar történelem olyan epizódjairól jelentetett meg könyveket a ~, mint a Budai Nagy Antal-féle felkelés (Demény Lajos), az aradi tizenhárom (Pintér Lajos), az erdélyi magyar baloldali sajtóból (Tollal a fasizmus ellen, 1974), a Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból (1977, ez utóbbi kettő Turzai Mária könyve). A ~ is felvállalt önálló tanulmány- és publicisztikai vagy riportköteteket (szerzőik Balázs Sándor, Bányai János, Fazekas János, Farkas Zoltán, Gáll János, Hóth Endre, Sztranyiczki Gábor, Vörös Előd, illetve Ábrahám János, Beke György, Horváth Andor, Horváth Arany, Mátyás Árpád, Murvai László, Mikó Ervin, Vajnovszky Kázmér).
1984-től teljesen megváltozik a pártirányítás kultúr- és könyvkiadáspolitikája. Egy, a Horea-féle felkelésről szóló könyv és a jelenkori polgári filozófiai doktrínákat elemző-bíráló kötet kivételével a magyar szerző és a magyar tematika teljesen eltűnik a ~ terméséből. Ezzel párhuzamosan felsőbb utasítással a Kriterion és a Dacia Kiadókra hárítják át a társadalompolitikai vívmány-kötetek kiadásának feladatát, azokkal a történetírás körébe tartozó művekkel együtt, amelyek a hivatalos román álláspontot terjesztik magyarul is “efan Pascu, Ilie Ceauşescu és mások művei). A belső használatra “Dulea-sorozat”-nak nevezett kötetek száma (Mihai Dulea a Művelődési és Szocialista Nevelési Tanács élén álló pártmegbízott volt, aki 1984–85-ben több magyar kiadó, így a ~ és a Kriterion elleni vizsgálatot is vezette) 1986–89 között 23-ra emelkedett.
Az RKP nemzetiségpolitikai stratégiája szellemében — a számok jelzik — ekkor már a magyar nyelvű pártirodalmat fölöslegesnek tekintette: az 1989-es év termése mindössze 2 cím, mindkettő N. Ceuşescu beszéde, illetve egy szövegválogatás műveiből. A ~ magyar szerkesztőségének megszűnése pusztán formai kérdés volt.
(D. Gy.)
Pollatsek Pál (Nagyvárad, 1895. okt. 20. — ?) — orvosi szakíró. Középiskoláit szülővárosában, a Premontrei Főgimnáziumban végezte. 1913-ban beiratkozott a kolozsvári egyetem Orvosi Karára, de tanulmányait a világháború kitörése miatt félbe kellett szakítania. 1915–18 között a fronton teljesített szolgálatot mint egészségügyi tiszt. A háború befejeztével orvosi tanulmányait Budapesten folytatta és fejezte be, majd 1921–22-ben Berlinben nyert szakorvosi képzést.
1922-ben, hazatérve Nagyváradra, belgyógyászati rendelőt nyitott. Bekapcsolódott az orvosi közéletbe is mint az 1868-ban alakult Bihar megyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudományi Egylet titkára. 1926-ban az Egyesület keretében elhangzott szakelőadását Berkovits-díjjal jutalmazták.
Szakdolgozataiban a tüdőtuberkulózissal, a heveny monocyta fehérvérűséggel foglalkozott. Ez utóbbi témából közölte dolgozatát az Egyesület jubileumi kiadványa (Dolgozatok a Biharmegyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudományi Egylet 60 éves fennállásának emlékére. Nv. 1928).
Önállóan megjelent tanulmánya: A tüdőtuberculosis prognosis alkotásáról (Kv. 1924 = Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei).
(P. H. M.)
Polonyi István Géza (Kolozsvár, 1944. aug. 17.) — orvosi szakíró. Szülővárosa 11. számú (ma Báthory István) Líceumában érettségizett (1962), a kolozsvári Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát (1968). Általános orvos Oláhszentgyörgyön (1968–72), majd igazgató főorvos a kolozsvári Monostor negyedi mikropoliklinikán. Érdemes orvos (1985), a Romániai Orvosok Szövetsége, 1990-től az EME Orvostudományi Szakosztályának tagja. Dolgozatait a véralvadásról, vérnyomásról, szívbeteg állapotos nők megfigyeléséről román nyelvű kötetekben adta ki (Trauma de coagulare la gravide. Kv. 1976; Corelaţia între hipertensiunea arterială şi grupele sanguine. Kv. 1978; Observaţii privind cardiografiile la gravide. Constanţa 1980; Cardiopatii congenitale şi cardiopatiile reumatismale la femeia gravidă. Mv. 1982). Magyarul a kolozsvári Igazság, majd Szabadság Orvosé a szó s a Dolgozó Nő, ill. a Családi Tükör Az orvos válaszol c. rovatában jelentkezik.
(B. E.)
Pongrácz Antal Sándor (Marosvásárhely, 1948) — *sportirodalom
Pongrácz Antónia (Bukarest, 1935. jún. 1. — 1995. aug. 25. Kolozsvár) — iparművész, grafikus. Középiskoláit Kolozsváron végezte, majd ugyanott 1957–58-ban Kádár Tibor irányításával a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán tanult. Kezdetben grafikai alkotásokkal jelentkezett, melyekből lapjaink és irodalmi folyóirataink (Utunk, Új Élet, A Hét) gyakran közöltek. Fuhrmann Károly biztatására fordult egyre elmélyültebben a fém- és ötvösművesség felé. Mélydomborításos munkáira, olvasztott üveggel és zománccal díszített alkotásaira erősen hatott a népművészet és a naiv művészet. 1969-től több erdélyi városban volt egyéni kiállítása, 1990-ben a szombathelyi nemzetközi iparművészeti tárlaton vett részt.
Gazda József: P. A. munkái. Új Élet 1973/3. — Fodor Sándor: P. Pongrácz Antónia (Előszó 1975-ös Korunk Galéria-beli kiállításának katalógusához).
(M. J.)
Pongrácz P. Mária (Székelyudvarhely, 1941. dec. 25.) — prózaíró, újságíró, szerkesztő, műfordító. Középiskolát a kolozsvári 3. számú Elméleti Líceumban végzett (1959), a Babeş–Bolyai Egyetem Bölcsészeti Karán magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1964). A temesvári *Szabad Szó újságírója, művelődési rovatszerkesztője, 1981-ben Bukarestben a pártfőiskolán doktorált Haladó eszmék a két világháború közötti nemzetiségi sajtóban c. értekezése megvédésével. Dolgozatait “újságírói ars poeticának is tekintette” (Graur János), s annak melléktermékeként lapjában Szívük fáklyatüzével c. tizenkét részes sorozatot közölt a feldolgozott lapok egykori készítőivel, köztük Bálint-Izsák Lászlóval, Reiter Róberttel, Szerényi Istvánnal. A Szabad Szó szerkesztőbizottságának tagja (1974–84), majd főszerkesztője (1984–89); az 1989-es változás után indult *Temesvári Új Szó munkatársa, 1991-től ugyanott az Agenda c. román hetilap újságírója.
Első írása, egy pályadíjat nyert novella, a *Dolgozó Nő hasábjain jelent meg (1962). Alkotásait nemcsak a magyar sajtó, hanem a România Literară és Orizont c. román szépirodalmi folyóiratok is közölték. Kötetbe szerkesztette Gozsdu Elek prózaíró Weisz Annához írt leveleinek gyűjteményét (Anna-levelek. 1969), előszót és jegyzeteket írt Mikszáth kisregényeinek Temesvárt kiadott válogatásához (1973), emlékkönyvet szerkesztett Endre Károly 90. születésnapja tiszteletére (A Parnasszus ölében. Tv. 1983) s kötetbe foglalva utószóval látta el Hans Mokka karcolatait, anekdotáit Temesvári kadenciák (Tv. 1995) címmel. Magyarra fordította Mihai Avramescu és Anghel Dumbrăveanu regényeit, Iosif Naghiu és Iosif Schwartz egy-egy színdarabját s Achimescu Ildikóval együtt magyarból románra ültette át Majtényi Mihály jugoszláviai magyar író A garabonciás c. regényét (Pancsova 1986) és Hans Mokka kötetét (Promenada amintirilor).
Regényei, novellái, amelyekben lírai betétek, burleszk és fantasztikus elemek szövik át, oldják és színezik a tömény epikát, a modern realizmus jegyében fogantak. A párhuzamos cselekményszövés, a többsíkú szerkesztés lehetőségeit messzemenően kihasználva és érvényesítve a szerző összetett embertípusokat, bonyolult — gyakorta végletes — helyzeteket teremt. A közvetlen előadás, az egyszerű, sallagtalan stílus elkötelezettje.
Szépirodalmi munkái: Búcsú a szigetektől (kisregény, Tv. 1976); Havak küszöbén (regény, Tv. 1981); Az elfűrészelt árnyék (novellák, karcolatok, 1987); A kőfaragó patak (ifjúsági regény, 1990). Egy kötetnyi novellája Amiaza cu flori címmel Ildico Achimescu fordításában jelent meg románul (Tv. 1985).
Bura László: Végig kell olvasni. Szatmári Hírlap 1981. júl. 17. — Márki Zoltán: Egy tévedés története. Előre 1981. szept. 18. — Hans Mokka: Schneeschwelle. Neue Banater Zeitung 1981. nov. 1. — Kubán Endre: Az őszinteség regénye. Dolgozó Nő 1981/12. — Fodor Sándor: Havak küszöbén. Utunk 1982/4. — Graur János: Láttam egy kort, amelyben nem éltem. Szabad Szó (Tv.) 1982. jan. 15. — Ujj János: “...tartósan megbolygatják lelkünk mélyvizeit”. Hozzászólás A Parnasszus ölében — Endre Károly avagy egy életmű megközelítése c. monográfiához. Vörös Lobogó (Arad) 1983. szept. 18. — Borbély István: Magány kettesben. Igaz Szó 1988/7. — Egyed Péter: Cáfolatok lila fényben. Utunk 1988/3. — Szőcs István: Győzni is tanítson. A Hét 1988/10.
(Sz. J.)
ponyva — művészi igényeket nélkülöző, olcsó irodalom, amelyet eredetileg vásárokon, kiterített ponyváról árultak a közönségnek. Művelődéstörténeti jelentősége azonban nem lebecsülendő, hiszen a 17–18. században az egyetemes mondakincs számos jelentős alkotását juttatta el a ~ primitív feldolgozásban a szélesebb néprétegekhez. A 19. században ezek mellé a művek mellé, már a későbbi ~-t előlegezve, odakerültek a híres betyárok (Angyal Bandi, Rózsa Sándor, Sobri Jóska) viselt dolgairól szóló történetek is. “... a magyar ~ az analfabetizmus küszöbén, a közvetlen innen és túl lévő népi, paraszti s első generációs városi félproletár, félkispolgár, szolga és altiszti réteg e minden kultúrát, ideológiát pótló szépmámora, kalandja, vigasza és messianizmusa kiszámíthatatlan súlyú faktor volt mindig a népi »művelődésben«“ (Gaál Gábor).
A romániai magyar könyvkiadásban a ~ főképpen a két világháború között dívott. A Brassói Lapok könyvosztálya által kiadott, Kocsis Béla szerkesztette Detektív Sorozat és folytatása, a Detektív Regények (1924–26 között összesen 17 füzet), a nagyváradi Sonnenfeld Nyomda sorozatai: Buffalo Bill, a vadnyugat hőse (1923–26 között 104 füzet), Kubb doktor, a világjáró érdekfeszítő kalandjai (é.n. 46 füzet), a Nick Carter, az amerikai detektívkirály (1923–26 között 201 füzet), az “érdekfeszítő sportkalandokat” tartalmazó sorozat: a Mister Herkules (1923–24 között 60 füzet), a bukaresti Herz Könyvkiadó 38 füzetes Sherlock Holmes-sorozata valósággal elárasztották a piacot silány termékeikkel.
A ~ iránti tömegérdeklődést a nagyobb lapok is próbálták kamatoztatni, ezúttal már igényesebb könyvsorozataikkal. A Brassói Lapok és a Népújság mellékleteként megjelent *Ajándékregénytár és a B. L. Könyvosztálya által kiadott, Kocsis Béla szerkesztette Népszerű Regények (1924–27 között 17 füzet, szerzői Csermely Gyula, Forró Pál, Jávor Béla, Pásztor Árpád, Szász Béla), a Temesvári Hírlap Könyvei (1930–31-ben összesen 32, többnyire Kostyala Árpád által fordított divatos regény; egyetlen eredeti mű benne Szini Gyula A fehér fakír c. regénye) mellett rövidebb életű könyvkiadói vállalkozások is jelentkeztek ezen a területen: a Damó Jenő szerkesztette *Én, Te, Ő Könyvek, Győri Illés István “vidám könyvsorozata”, a Ha-Ha-Ha! (Kv. 1920. 4 füzet), Brázay Emil Temesváron szerkesztett Pán-Könyvtára (1920–26 között 19 füzet) vagy olyan különleges vállalkozások, mint a kolozsvári Polonyi Regénytár és az ugyancsak Polonyi Albert nagykereskedő által kiadott sorozat: a Rigó Posztóáruház ingyen regénytára (előbbi 1927–28-ban Berinkey Andornak A sátán leánya c. regényét jelentette meg 58 füzetben, s Kálnoki Jenő Szerelem és bűnhődés c. regényét 38 füzetben, illetve A kétfejű madár vagy a Habsburg ház titka c., együtt több mint 1000 oldalas füzetsorozatot; az utóbbiban 1931-ben összesen 4 cím került kiadásra, közte azonban egy Maupassant- és egy Greenwood-kötet).
Az 1944-et követő időszakban a ~ a szó klasszikus értelmében teljesen eltűnt a romániai magyar könyvkiadásból. Az olcsó és kis terjedelme miatt is vonzó könyvtípus azonban újra meg újra felbukkant: ilyenek az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó 1954-ben indított (majd a Kriterion által a kilencvenes években felújított) *Kincses Könyvtár sorozata, az Ifjúsági Könyvkiadó által 1966-tól megjelentetett Árgus könyvsorozat, a maga irodalmi értékű kaland- és detektívregényeivel (G. Simenon, Conan Doyle, Karl May, F. Dürrenmatt), majd a Kriterion *Lektúra sorozata (1974–1992). Ezek azonban nyilván csak formailag említhetők a ~ címszava alatt.
Gaál Gábor: Ponyva és irodalom. Korunk 1937/1. Újraközölve: Válogatott írások. I. 1964. 597–601. — Szentpétery László: Még egyszer a ponyváról. Keleti Újság 1942. aug. 26. — Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában. 1919–1940. I. Bp.–Kv. 1997.
(D. Gy.)
Pop Aurel — *Papp Aurél
Porzsolt Borbála (Barátos, 1933. nov. 1.) — festőművész. Kézdivásárhelyen tanítói oklevelet szerzett (1952), művészeti tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészeti szakán végezte (1958). Marosvásárhelyen megtelepedve a festészeten kívül grafikai tervezéssel, textilművészettel és üvegművességgel is foglalkozik. Illusztrált IV–VIII. osztályos magyar irodalomkönyveket és szövegképeket készített Kemény János, Szilágyi Domokos, Horváth István verseihez, Székely János Itthon vagyok (1961) és Nagy Olga A három táltos varjú (1958) c. kötetéhez. Alkotásaival 1966-ban részt vett a prágai nemzetközi könyvszalon-kiállításon.
Arcképcsarnok. Igaz Szó 1972/11. — Gazda József: Festőházaspár Marosvásárhelyt. Korunk 1972/11.
(M. J.)
Pósta Béla emlékezete — A kolozsvári egyetem régészeti tanszékének tanára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárának szervezője, az első kétnyelvű magyar régészeti szakfolyóirat alapítója, Pósta Béla (Kecskemét, 1862. aug. 22. — 1919. ápr. 16. Kolozsvár) munkásságával beírta nevét az erdélyi tudományosság történetébe. Korai halála egy korszak lezárását jelentette a nevével szorosan összeforrt intézmények történetében. A kolozsvári sajtó tág teret szentelt emlékének. Az egyetem saját halottjának tekintette, a város pedig díszsírhellyel honorálta közéleti tevékenységét. Munkatársai és barátai a múzeumnál “Dr. Pósta Béla Alap” létesítésével akarták megörökíteni a nevét. Az intézeti folyóirat szerkesztőségének szándéka szerint a következő számot teljes egészében az ő emlékének szentelték volna.
Az impériumváltozás szertefoszlatta a nemes terveket, vagy legalábbis elodázta megvalósításukat. Folyóirata, a Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából többé nem jelenhetett meg. Az utódjának tekinthető szegedi Dolgozatok első számában (1925) legidősebb tanítványa, Buday Árpád vázolta fel az életpálya jelentősebb állomásait, s elkészítette az életmű első tudományos igényű értékelését. Megállapította, hogy Pósta Béla — Nagy Gézával együtt — felismerte: “Hazánk földje régészeti szempontból közvetítő terület [...] Szakítottak tehát az addigi módszerrel, Nyugatról Kelet felé fordították tekintetüket [...] s a tekintetváltoztatás valóságos forradalmi újítás volt hazai szaktudományosságunkban.” Ez a szemléletváltás vezette a harmadik Zichy-expedícióban való részvételhez, amelynek eredményeképpen sor kerülhetett a nyugati gótok, hunok és avarok Kárpát-medencei régészeti hagyatékának azonosítására. Múzeumszervezői tevékenységével kapcsolatban Buday leszögezte: “Pósta Béla az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának szervezésével és fejlesztésével állított magának olyan emléket, melyért mindig kalapot emelnek előtte bármiféle nemzetbeli szakemberek.” Közhasznú munkásságának gyümölcsei közül kiemelte a Mensa Academicát, “melyet nemcsak befejezett, hanem éveken át gyönyörködhetett a működésében”.
A második bécsi döntést követően az újjászületett kolozsvári múzeum folyóirata (Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából) első számát (1941) az ő emlékének szentelte. “Európai nívójú tudós”-nak minősített egykori tanára életművét értékelve, szerkesztői előszavában Roska Márton leszögezi: “Az Érmészeti és Régészeti Intézet, valamint az Érem- és Régiségtár annalesei azt az 1899–1919-ig terjedő időt, melyben Pósta Béla állott a testvérintézmények élén, mint Pósta Béla-korszakot fogják nyilvántartani és megörökíteni.” Vallja, hogy az általa kijelölt úton haladó új nemzedék célja “tanítványok nevelése, Erdély földjének a múlt emlékei felszínre hozatala érdekében való megvallatása, ezeknek az emlékeknek a közönség és a szakemberek részére való hozzáférhetővé tétele.” A folyóirat közli Pósta Béla egyik kéziratban maradt dolgozatát is (Királydaróc pecsétnyomója 1574-ből). A kötet helyet adott a pedagógus Schneller István 1919-ben írt búcsúztatójának, amely a tudós, az egyetemi tanár és a közéleti ember alakját elevenítette fel. Sándor Imre posztumusz írása egykori tanára heraldikai munkásságát méltatva megállapította, hogy az aranymetszés törvényeinek az ötvösmunkáknál megfigyelhető érvényesülésével kapcsolatos felismerése új távlatokat nyitott a tudományág előtt. Az emlékező írások sorát Ferenczi Sándornak a Pósta Béla irodalmi hagyatékát felleltározó dolgozata zárta.
1962-ben Pósta Béla születésének századik évfordulóján a tudományos világ és a nagyközönség figyelme újólag a történettudomány már-már elfeledett nagy alakjának művére irányult, és ez Banner János érdeme. Hazai és külföldi szaklapokban közölt megemlékezésekben, a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat vándorgyűlésén méltatta a nagy előd életművét. Pósta első nagy szintézisével (Baranya vármegye története az őskortól a honfoglalásig) kapcsolatban megállapította: “Az első olyan munka, amely a régészeti anyagon keresztül az ember életét is megrajzolta.” Véleménye szerint “Pósta Béla — Rómer Flóris és Hampel József után — a magyar régészet legjelentősebb és legnagyobb hatású vezető egyénisége”, aki “írásaival és gazdag élete példamutatásával ma is nevel”. Elvitathatatlan érdemének tekinti, hogy a 40 éves EME Érem- és Régiségtárában őrzött húszezer érmét és tízezer régiséget tartalmazó gyűjteményből múzeum lett. Tapasztalatait a legnagyobbakra jellemző önzetlenséggel osztotta meg a pályakezdőkkel, s “hosszabb időre Kolozsvárra helyezte át a vidéki múzeumok régészképzését”. Úttörő volt, az alapokat kellett leraknia, ezért nem engedhette meg magának, hogy szűk területre korlátozza érdeklődését. Tanítványait viszont jól meghatározott kutatási terület felé irányította. Így válhatott Roska Márton az ősrégészet, Buday Árpád a római kor, Kovács István pedig a népvándorlás kor szaktekintélyévé. Banner János közli a harmadik Zichy-expedíció idején készült naplószerű feljegyzéseket is (Pósta Béla születésének százados ünnepe. Bp. 1962), amelyek új megvilágításba helyezik az oroszországi tanulmányút eredményeit, s egyúttal újabb kutatások kiindulópontjául szolgálhatnak. Banner világnyelveken megjelent közleményei lehetővé teszik, hogy Pósta Béla elfoglalja megérdemelt helyét az egyetemes tudománytörténetben.
A centenáriumi megemlékezések fénypontjaként szülővárosa múzeumában emléktáblát lepleztek le. Működésének fő területe, Erdély, Kolozsvár távol maradt az ünnepi rendezvényektől. Mi több, néhány év múlva minden kegyeletet nélkülöző módon koporsóját kidobták öröknek remélt házsongárdi nyughelyéről.
Pósta Béla dr. halála. Ellenzék 1919. ápr. 18. — Eltemették Pósta Bélát. Ellenzék 1919. ápr. 20. — Dr. Pósta Béla. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából 1919/10. — Buday Árpád: In memoriam. Pósta Béla. 1863[!]–1919. Dolgozatok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Archeológiai Intézetéből 1925/1. 1–17. — A szerkesztő [Roska Márton]: Elöljáróba. Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából 1941/1. 3–4. — Schneller István: Pósta Béla. uo. 20–28. — Sándor Imre: Pósta Béla mint heraldikus. uo. 29–32. — Ferenczi Sándor: Dr. Pósta Béla irodalmi munkássága (1885–1919). uo. 33–40. — Banner János: A budapesti egyetem és a kolozsvári régészeti iskola. Régészeti Dolgozatok–Dissertationes Archaeologicae 1961/3. 44–47; uő: Pósta Béla (1862. aug. 22. — 1919. ápr. 16.). Archaeologiai Értesítő 1962/89. 239–240; uő: Pósta Béla születésének százados ünnepe. 1862–1962. Bp. 1962. 148; uő: B. Pósta und die dritte Zichy-expedition. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1963/15. 409–426; uő: Emlékezés Pósta Bélára, születése százéves fordulóján. Régészeti Dolgozatok–Dissertationes Archaeologicae 1963/5–6. 17–28. — Soós Gyula: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1962. évi vándorgyűlése Győrött. Arrabona 1963/5. 358–359.
(V. Z.)
Pozsony Ferenc (Zabola, 1955. ápr. 16.) — néprajzkutató. Középiskoláit a kovásznai líceumban végezte (1974), majd kétévi sorkatonai szolgálat után 1981-ben szerzett magyar szakos tanári diplomát a Babeş–Bolyai Egyetemen. Ugyanott nyerte el az etnológiai tudományok doktora címet is (1997). Az 1976–77-es tanévben helyettes tanár szülőfaluja általános iskolájában; 1981-től kézdivásárhelyen általános iskolai, majd 1982–90 között középiskolai tanár az Ipari Líceumban. 1990-től a Babeş–Bolyai Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke keretében a néprajz szakon egyetemi adjunktus, 1998-tól docens, Erdély társadalomnéprajza, az együttélő népeinek kultúrája, a népszokások és együttélési modellek vizsgálata tárgykörökből tartja előadásait. 1994-ben Miskolcon, 1995-től évente Debrecenben, 1997-ben Szegeden vendégtanár. Ugyanakkor az egyetem magyar tanszéke és a *Kriza János Néprajzi Társaság keretében Keszeg Vilmossal közösen egy új néprajzos kutatónemzedéket indított útjára.
Egyetemi évei alatt a *Visszhang diákrádióban elhangzó néprajzi műsorok szerkesztője; a Filológiai Kar néprajzi tudományos diákkörének egyik megteremtője. Általános iskolai tanárként tájházat alapított szülőfalujában, majd időszakos kiállításokat rendezett a moldvai csángók viselete (1989), illetve lakáskultúrája (1992) tárgykörből a Csernátoni Múzeumban.
Első szaktanulmányát A hajdúkkal induló lány balladájának újabb változatai címmel a NyIrK (1980/1) közölte. A hetvenes években a háromszéki népi kerámia és a háromszéki népballadák kutatása kötötte le, jelezve, hogy mind a tárgyi, mind a szellemi néprajz területén nem csak új anyag feltárására, de egy új, modern szemlélet érvényesítésére is törekszik. Ez tükröződik első kötete, a Feketeügy-vidéki népballadákat tartalmazó Álomvíz martján (1984) anyagában és bevezető tanulmányában s a Művelődés “Vadrózsa” rovatában megjelent részközléseiben éppúgy, mint olyan tanulmányaiban, mint a Természetközpontú világ (TETT 1987/2).
1995-ben megjelent újabb kötete (Szeret vize martján. Kv. 1995 = A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára. 2) a klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtött moldvai csángómagyar népköltészeti kincs sajtó alá rendezése, amellyel összefüggésben több tanulmányában tárja fel a moldvai és gyimesi csángók szokásvilágát (Gyertyános — egy Gyimesből kirajzott település. Honismeret 1990/5–6; Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés 1992/12; Újesztendőhöz kapcsolódó szokások a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár 1994/1–2; A moldvai csángók identitásának összetevőiről. Magyarságkutatás 1996); a KJNT 5. Évkönyvében (Kv. 1997) a moldvai csángók újesztendei szokásairól, vallásos tárgyairól, a látomásnak a népi tudatban játszott szerepéről közölt tanulmányokat.
A nyolcvanas évekre nyúlnak vissza az erdélyi szászokkal kapcsolatos néprajzi kutatásai is: a sónai szászok esővarázslási és csurgóújítási szokásairól először a Művelődésben (1991/1) közölt tanulmányt, majd ugyanott a szászok közt élő karácsonyi (1994/12), illetve farsangi (1995/2) szokásokról. Doktori disszertációjában az erdélyi magyar jelesnapi szokásokat ért szász hatást vizsgálta (Kötetben: Szól a kakas már. Csíkszereda 1998), s önálló kötetet jelentetett meg Az erdélyi szászok jelesnapi szokásai címmel (Csíkszereda 1998. ua. németül: Festbrauche der siebenbürger Sachsen. uo. 1999).
A népi együttélés társadalomnéprajzi összefüggéseinek témaköréhez tartoznak az erdélyi cigánysággal kapcsolatos kutatásai is (A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete. In: Cigány néprajzi tanulmányok. I. Bp. 1993; Változások az erdélyi cigánytársadalom életében. Keresztény Szó 1997/4).
Említett önálló kötetei mellett tanulmányai jelentek meg magyar, német, román és angol nyelven a következő gyűjteményes kötetekben: Buletinul Ştiinţific al Societăţii Cercurilor Studenţeşti de Etnografie şi Folclor (Nagybánya 1981); Népismereti Dolgozatok. 1985; Népi vallásosság a Kárpát-medencében. I. Veszprém 1991; II. Veszprém–Debrecen 1997; A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Bp. 1991; Kultúra és tradíció. Miskolc 1992; Moldovának szép tájaind születtem. Jászberény 1993; Cigány néprajzi tanulmányok. Bp. 1993; Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Szentendre 1994; Kultúrák találkozása — kultúrák konfliktusai. Békéscsaba–Bp. 1995; Magyarságkutatás 1995–96. Bp. 1996; Európából Európába. Bp. 1997; Csángó sorskérdések. Bp. 1997; Eksztázis, álom, látomás. Bp.–Pécs 1998; Művelődés a művelődés szolgálatában. Kv. 1998; Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Gödöllő 1998. — Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Band 38. Nagyszeben 1995/1–2; Modele de convieţuire în Ardeal. Kv. 1999; Conferinţa naţională de bilingvism. 1999; European Tradition and Experiences. Kv. 1999; Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de Est. Arad 2000; The Minorities at the Turn of Millenium. Bp. 2000.
Társszerzője az Együttélési modellek Erdélyben (Kv. 1999) c. kötetnek és a Magyar népi kultúra c. kétkötetes egyetemi tankönyvnek (Kv. 2000, 2001).
Alapítója és elnöke a Kriza János Néprajzi Társaságnak; tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde társaságnak (Gundelsheim–Heidelberg), 1996-tól választmányi tagja a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak.
Horváth Arany: Nem mellesleg: néprajzos. Művelődés 1983/11. — Almási István: Álomvíz martján. NyIrK 1985/2. — Terényi Ede: Balladák alkonybíborban? Utunk 1985/22. — Faragó József: A háromszéki népballadák három gyűjteményének margójára. Korunk 1989/7. — Keszeg Vilmos: Szeret vize martján. NyIrK 1995/2.
(D. Gy.)
Prattinger Ferenc — szerkesztő, drámaíró. Születésének helye és időpontja ismeretlen. Aradi kapcsolataira utal, hogy A polgárcsászár c. történelmi drámáját 1921-ben az aradi Forum Kiadó jelentette meg nyomtatásban Nagy Dániel előszavával. Eszerint “... élő embereket találunk itt, törpe gyarlóságaikkal, gyarló becsvágyaikkal, az életünkből való életet, az életünkből való panoramikus káoszt.” Az Aradi Városi Színház ugyanabban az évben be is mutatta a színművet Forgács Sándor rendezésében. A háromfelvonásos mű színhelye Oroszország, főhőse a “polgárcsászár”-nak nevezett Kerenszkij, aki 1917-ben átvette a hatalmat Szentpétervárott, s akinek az alakját maga a rendező vitte színpadra. A darabban szerepel Raszputyin is.
1921-től az Egyesült Államokban élt; 1923–25 és 1934–40 között a Detroiti Újság szerkesztője, közben a kolozsvári Keleti Újság ottani tudósítója is. Detroitban 1923-ban jelentette meg Milliók útján c. könyvét. 1955-ben halt meg az Egyesült Államokban.
(U. J.)
Praxis Medici — Temesváron 1924 és 1940 között megjelenő orvosi szaklap, alcíme szerint: “Gyakorló orvosok szaklapja”. Az 1938. évi 4. számtól az alcím román nyelvű. 1938 novemberétől mint a Romániai Kisebbségi Orvosok Jóléti Szövetségének hivatalos lapja jelent meg. A szerkesztésért Fischer Ferenc felelt, közben 1929 és 1935 között a lapnak főszerkesztője is volt Lukáts Jenő aradi főorvos személyében. Az első évben két szám jelent meg, majd 1939-ig évi 12, 1940-ben pedig még hat szám.
Az első szám bevezetőjében a szerkesztőség hangsúlyozza, hogy az utódállamok magyarul is beszélő orvosainak szerény anyagi ellenértékért a világ orvosirodalmából különösen a gyakorló orvost érdeklő részről tájékoztat. Ennek érdekében a következő állandó rovatokba sorolták be a közlésre szánt anyagot: eredeti közlemények, összefoglaló ismertetések, orvostársadalmi és gazdasági kérdések, referátumok (ezek változó témakörrel, úgy hogy negyedévenként a medicina egész területét átfogták); terápia, könyvismertetés, hirdetések, valamint gyógyszerek és gyógyászati intézmények reklámjai. 1928-tól bevezették a Kérdések és feleletek c. rovatot is, mellyel szemináriumszerű eszmecserét kívántak folytatni.
Az Eredeti közlemények c. rovatban a leggyakrabban aradi, temesvári, kolozsvári orvosok közleményei jelentek meg. Így Engelberg József a gyomorsav meghatározásának módszereiről (1930), a hisztamin kezelésről (1934), Sámson Aladár a hemofília terápiájáról értekezik (1939), Kallós József biokémikus pedig több eredeti laboratóriumi módszert mutat be (1934, 1937, 1940), melyek megkönnyítik egyes betegségek kórismézését. Ugyancsak új vizsgálati eljárásokat és azok klinikai jelentőségét ismerteti Winer Imre (1931, 1935). Török Dezső a röntgenvizsgálatok fontosságát emeli ki a gasztro-enterális megbetegedéseknél (1930). A Tuberkulózis Elleni Küzdelem Aradi Egyesületének tüdőgondozójából Palágyi Jenő a tüdőbetegek ambuláns kezelésében elért eredményeiről számol be (1928). Bőr- és nemibetegségek gyógyászatával kapcsolatosak Werner Sándor írásai (1930, 1932, 1934); ő a nemibetegségek leküzdéséről szóló új rendeletet is ismerteti (1933). Ebből a témakörből közölte terápiás megfigyeléseit Singer József (1930) és Szelle Károly (1931). A művi abortuszok történeti áttekintését Kupfer Miksa közli (1934). Gyermekgyógyászati vonatkozású Róna Imrének a csecsemők kezelése terén elért tapasztalatairól (1934), Weber Györgynek a tápszerek használatával kapcsolatos eredményeiről (1935), valamint Lukáts Jenőnek a gyermekkori vérszegénységről írt beszámolója (1932). Újhelyi József a rövid és ultrarövid hullámokról írt (1935), Kilényi Albert pedig az asztma újabb gyógyítási módjait ismerteti (1940/1).
A temesvári orvosok közül a lapban közölt Kraus Mihály idegorvos (1936), Róna Nándor tüdőgyógyász (1936), Klein Endre bőrgyógyász (1937), valamennyien terápiás eredményeikről számoltak be. Stitzl József mint sportorvos az amszterdami olimpia kapcsán terjedelmes beszámolót közöl a doppingszerekről (1928), később tudománytörténeti dolgozattal állít emléket Kramer Jánosnak, az első temesvári főorvosnak (1932/4).
A kolozsvári orvosok közül Katzer Ödön a görcsös állapotok gyógykezeléséről (1935), Samu Dezső a pozitív Wassermann-reakciókról (1936), Róth Marcell és Herskovits Izidor a röntgenvizsgálatok jelentőségéről (1939, 1940) számolt be; ezeket a dolgozatokat a szerzők a Paul Ehrlich Orvos-Egyesületben mutatták be. Orient Gyula A rákos megbetegedések eredete és keletkezése c. írását is itt közli (1939); Joó István az orr- és fülfurunkulózisok gyógyítási lehetőségeit tárgyalja (1939); ezek az előadások az EME Orvosi Szakosztályának ülésén hangzottak el. A Biharmegyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudományi Egyesület felkérésére készült írások között Sándor János (1927), Rosskopf Béla (1932) és Fried József (1932) a belső elválasztás tanának akkori állását mutatja be.
Kisebb bánsági és erdélyi városok orvosainak közleményeit is megtaláljuk a ~-ben. Így Rafael Miklós gyalui körorvos az epebántalmak gyógyszeres kezeléséről ír (1929), Leonhard Oszkár (Szászsebes) a nőgyógyászati gyakorlatban előforduló súlyos vérzés kapcsán nyert terápiás tapasztalatát mutatja be (1933), Grünhut Jenő dévai orvos az égési sebek gyógyításáról számol be (1935), Diósi Phoebus (Piski) sziliciumtartalmú gyógyszer alkalmazását méltatja a tüdőtuberkulózisban (1937), Fekete Iván petrozsényi kórházi orvos a gyermekágyi láz kezelésében elért eredményeiről ír (1937). Sinkó György csíkszeredai sebész a mellékvesék szerepét ismerteti (1939), majd folytatásokban közli beszámolóját a belső elválasztás és a vegetatív idegrendszer közti kapcsolatról (1940). Koralek Gyula vajdahunyadi sebész műtéti eljárásokat (1930, 1932) és egy új fájdalomcsillapító gyógyszert mutat be (1930). A gyergyószentmiklósi Nagy Endre az abortuszról (1939), a bukaresti Pécsi Ernő a nőgyógyászatban használatos helyi érzéstelenítőkről ír (1933), Vadász Lajos galaci sebész örvény okozta vállízületi ficam-esetet mutat be (1931), Gergely József marosvásárhelyi bakteriológus a gonococcus-komplementkötésről számol be (1936), Kertész Béla Székelyudvarhelyről a szénsavgáz orvosi rehabilitációját méltatja (1939).
Neves román orvosok, egyetemi tanárok munkáit vagy kongresszusokon elhangzott előadásait közölték magyar fordításban. Így itt jelentek meg Câmpeanu L. sebész főorvos (1939/2), Tomescu Petre a bukaresti elmekórtani tanszék elnyerésekor tartott székfoglaló előadása (1934/11), Săvulescu szülészeti klinikai tanárnak (1935/7), Gh. Marinescunak, a Román Akadémia tagjának (1934/9, 12, 1935/3, 12), D. Danielopolu professzornak, az Országos Orvos Szövetség elnökének előadásai (1933/9, 10, 1934/2, 3).
A ~ másik állandó rovata Összefoglaló ismertetések címmel átfogó tanulmányokat közölt egy-egy témakörről, amit sokszor külföldi folyóiratból vettek át, de a magyarországi egyetemek tanárainak, orvosainak továbbképző jellegű beszámolói is itt jelentek meg. Ezek jelentősen hozzájárultak a lap színvonalának emeléséhez, így többször is itt közöl Korányi Sándor, Szent-Györgyi Albert, Issekutz Béla, Grósz Emil, Rusznyák István, Nékám Lajos és mások. Külön figyelmet érdemel Verebély Tibornak, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Kara tanárának folytatásokban közölt értekezése az orvosi felelősségről (1939/9, 10).
Az Orvostársadalmi és gazdasági kérdések c. állandó rovatban nagyon sok közlemény, hír, értesítés jelent meg, főleg a kisebbségi orvosok sorsáról, helyzetéről, törekvéseiről, szervezkedéseiről, továbbképzési lehetőségeiről, tudományos előadásairól. Itt vetették fel annak szükségességét, hogy a magyar kisebbségi orvosok érdekvédelmi szövetsége megalakuljon (Miért nincs még magyar kisebbségi orvosegyesület? 1930/11), majd beszámoltak a kisebbségi orvosegyesület szabályait előkészítő bizottság munkálatairól (1931/8), és végül az alakuló közgyűlésre (1931. okt. 10-re) mozgósították az orvosokat (1931/9). A Romániai Kisebbségi Orvosok Jóléti Szövetségének (RKOJSZ) megalakulása után beszámoltak annak évi közgyűléseiről (1931/10, 1933/3, 1934/9), közölték alapszabályait (1931/11). Cikk jelenik meg a lapban a kisebbségi orvosok helyzetéről (1937/2), a kisebbségi orvosok parlamenti képviseletéről (1939/5). Foglalkoznak az orvosok fegyelmi ügyeivel, kinevezésekkel, az orvosok adó-problémájával, házbérmozgalmával, az orvosi segélyalap, a nyugdíjpénztár, a betegsegélyező pénztár felállításának szükségességével. Ebben a rovatban közölnek romániai egészségügyi törvényeket is, az Orvosi Collegiumok törvényét, valamint beszámolót az Orvosi Kamara választógyűléseiről és az Országos Orvos Szövetség Kongresszusának munkaprogramjáról. Ugyancsak itt ismertetik az EME vándorgyűléseket (1930, 1933, 1938), a Paul Ehrlich Orvos-Egyesület előadásait (1939/3), a Biharmegyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudományi Egyesület gyűléseit (1932/5, 1939/1), valamint a romániai német orvosok továbbképző kurzusait (Brassó 1929, Temesvár 1931) és a külföldön, Magyarországon szervezett továbbképző előadássorozatok programját (1930/12, 1931/5, 1934/4).
Beszámoltak román orvosi szaklapok megjelenéséről is; ilyen a nagyszebeni Sibiul Medical (1934/2), a nagyváradi Vestul Medical (1935/5), a bukaresti România Medicală (1938/1) és Revista de Igienă Socială (1940/6).
Adatokat vesznek át Románia statisztikai évkönyveiből. Közlik a háború után honosított orvosi diplomák tulajdonosainak névsorát; ebből megtudjuk, hogy 1922 és 1937 között 1608 orvosi diplomát érvényesítettek Romániában, ezek nagy része kisebbségi orvosé volt (1938/1).
A lap fő feladatának tartotta a szakmai továbbképzés mellett az érdekképviselettel kapcsolatos mindenféle probléma napirenden tartását és közlését. Folytatásokban közölték 1933 és 1939 között Schmidt Béla marosvásárhelyi orvosnak A praxis örömei c., 107 fejezetből álló munkáját, valamint Engelberg József és Pál (Paál) János “leveleit” az orvosi gyakorlat egyes kérdéseiről.
A “Referátumok” c. rovatban közölt rövid összefoglalók száma évente 73–180 között változott, melyek a medicina számos területét felölelték.
Volt “Könyvismertetés” rovata, ebben évi 20–28 könyv megjelenésére hívták fel a figyelmet.
A “Therapia” c. rovatban gyógyszerek, gyógykezelési módok leírását adták meg röviden.
A ~ a többi romániai magyar nyelvű orvosi laphoz hasonlóan mindvégig anyagi problémákkal küzdött. 1929. évi közleménye szerint több mint 900 orvoshoz jutott el a lap előfizetés útján. Az 1940. évi első számban a szerkesztők megérezve, hogy a lap hamarosan megszűnik, értékelték addigi tevékenységüket: “... érezzük: közeleg a vég. Az elmúlás még a jól végzett munka után is fájdalmas. Szeretnénk még valamennyire összetartani azokat, akik egymásra vagyunk utalva. Kérő szóval hívunk tehát mindenkit amúgy is megritkult sorainkba...” Az 1940/7–8. szám volt az utolsó, ekkor 17 évi működés után a lap megszűnt. Ettől kezdve Erdély déli része magyar nyelvű orvosi szakfolyóirat nélkül maradt.
(P. H. M.)
Preitl István (Temesvár, 1943. okt. 21.) — műszaki író. Szülővárosa Tanítóképző Intézetében, majd az 5. számú Líceumban végzett tanulmányai után (1961) a Műszaki Egyetemen az erősáram szakon villamosmérnöki oklevelet szerzett (1966). A helybeli Electromotor vállalatnál kezdte pályáját (1967–72), majd a Műszaki Egyetemen tanársegéd, adjunktus, 1983-ban mérnökdoktori címet szerez, 1989-től docens, 1992-től egyetemi tanár.
Kutatási területe a folyamatszabályozás. Önálló vagy Daday Hunorral, D. Oneával, Gh. Străinnal társszerzésben írt, több mint 130 szaktanulmányát angol, német, román, csehszlovák folyóiratokban és kiadványokban adta közre (1985–89).
Rendszerelméleti és folyamatszabályozási tárgykörű egyetemi jegyzetei román nyelven jelentek meg a temesvári Műszaki Egyetem kiadásában 1978–90 között.
(S. Zs.)
Pretori György — *Román Győző álneve
Prezenszky Tibor Béla (Kolozsvár, 1936. nov. 19.) — műszaki író. Középiskolát szülővárosában a 2. számú Fiúlíceumban — volt Ref. Kollégium — végzett (1954). Gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műegyetem Gépgyártástechnológia Karán szerzett (1959). Első munkahelye a kolozsvári Tehnofrig Gépgyár (1959–74), majd ennek Kutató és Tervező Intézete, az ICPIAP (1974–80); újra a gépgyár mérnöke (1980–88), majd 1988-tól másodszor is az ICPIAP keretében dolgozik.
Első írása a nagy teljesítményű univerzális készülékről szólt s a bukaresti Institutul de Documentare Tehnică kiadásában jelent meg (1967). Kutatási területe a lefejtő fogazó szerszámok tervezése és kivitelezése a lefejtőmarók, fésűskések, metszőkerekek, gyalukések és késfejek, ívelt fogú kúpkerekek megmunkálására. Rohonyi Vilmos Fogaskerékhajtások (1974) c. alapvető munkájának IV. fejezete a fogazószerszámok tervezéséről az ő munkája; ez szerepel a kötet magyarországi bővített kiadásában (Bp. 1980) is.
Csibi Vencel és Pálffy Károly társszerzőkkel írt szakmunkája: Fogazott alkatrészek tervezése, gyártása és szerszámai (Kv. 1999).
Jenei Dezső: Fontos műszaki könyv. Korunk 1974/11.
(J. D.)
Prezsmer Olga — *óvónőképzés
Program —1. színházi, film- és társadalmi revü; Kolozsváron jelent meg 1927 őszén, Pogány Marcell szerkesztésében. Összesen négy számában román és magyar nyelvű cikkeket, reklámokat közölt Kolozsvár kulturális eseményeiről.
2. színházi riportlap. Mindössze egy száma ismeretes, Klein Jenő és Klein György szerkesztésében, “1927. július” keltezéssel, Máramarosszigeten adták ki.
3. Temesváron jelent meg mint az ottani Újságíró Klub folyóirata. Egyetlen példánya sem maradt fenn, de egy 1935-ös róla szóló cikkből (Újság, Bp. 1935. febr. 12.) tudjuk, hogy verseket, elbeszéléseket, riportokat, művészeti cikkeket közölt; jórészt eredeti anyagot. Oldalain — többek között — Bechnitz Sándor, Erdős Renée, Franyó Zoltán, Kalotai Gábor, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Ormos Iván írásai láttak napvilágot.
4. Ugyancsak Temesváron 1936-ban Gokler Gyula jelentetett meg ~ címmel rövid életű színházi lapot, amelyet szintén csak közvetett forrásokból ismerünk.
(Sz. J.)
Prohászka Elvira (Elek, 1902. máj. 16. — 1981. aug. 1. Sydney, Ausztrália) — író, szerkesztő, irodalomszervező, ~ László felesége. Aradon járt a polgári leányiskolába, a kolozsvári Marianumban három évet végzett, Aradon érettségizett. Banktisztviselő volt.
Novellát és verset közölt az aradi napilapokban, valamint a Vasárnap hasábjain, az aradi Magyar Család c. folyóirat s az Aradi Legújabb Kalendárium (1934, 1936) szerkesztője. Irodalmi délutánokat szervezett, tevékenykedett az Országos Magyar Pártban, a Magyar Népközösségben s 1944 után az MNSZ-ben. Búzavirág c. egyfelvonásos színművét a Rendkívüli Újság (1921) közölte.
(U. J.)
Projektograph Janovics (PROJA) — filmforgalmazó vállalat, amely a magyar filmgyártást útnak indító Janovics Jenő első sikerei nyomán alakult az ő kolozsvári stúdiójában gyártott filmek magyarországi és nyugati forgalmazására.
Janovics maga emlékeztet arra, hogy miként a magyar színjátszás is “csak akkor tudott gyökeret verni”, amikor “az Erdélyből hozott mag kikelt és virágba szökkent”, úgy a film születése idején is “megint Erdély volt az, amely legelőször találta meg az utat, amely irányt mutatott, s ha a világháború nyomán beállott politikai változások nem állították volna meg ívelésében, akkor az Erdélyben elvetett magból kiterebélyesedett volna a »jellegzetes« magyar film” (A Hunyadi téri színház. 245).
Az első Janovics-filmek (*film és irodalom) készítése 1913–14-ben kezdődött. A Sárga csikót, amelyből 137 kópia készült, s elsőnek járta be Európát, 1914. jan. 24-én mutatták be. A film technikai kivitelezője a párizsi Pathé cég volt, s ugyancsak ők voltak a készülő filmek külföldi forgalmazói is. Amikor azonban a film meghamisított és Bukarestben magyarellenes irredenta célokra felhasznált változata miatt szakításra került sor a Pathé céggel, Janovics létrehozta a ~-ot, s már a második filmtől, a Tóth Ede színműve alapján készült Tolonctól kezdve ez volt filmjeinek forgalmazója.
A filmstúdió fennállásának öt éve alatt Janovics adatai szerint 48 némafilmet készített, amelyek közül a Gyónás szentsége (Janoviccsal, Berky Lilivel és Laczkó Arankával a főszerepekben) “évtizedeken át az egyik legkedveltebb, újra és újra műsorra tűzött darabja volt az európai metropolisok mozgószínházainak”. Európai sikerrel játszották a Szomaházy István szövege alapján készült, Korda Sándor rendezte Mesék az írógépről c. filmet, valamint a Kölcsönkért csecsemőt, amely — amint szintén Janovics írja — “egy amerikai bohózat témáját dolgozta fel, s mégis jellegzetesen magyar film maradt, s mint ilyent Prágában a legnagyobb moziban hat hétig egyfolytában játszották” (i.m. 254). Ezeket a filmeket nem csak az tette “magyarokká”, hogy soknak a helyszíne Kolozsvár, Torockó, Felek, Sztána, Szászfenes volt mint amolyan “mozifalvak”, hanem az a világ, amelyet a filmek alapjául, a forgatókönyvek indítékául szolgáló művek (Arany János, Petőfi Sándor, Katona József alkotásai, Csepreghy Ferenc, Szigeti József, Szigligeti Ede, Tóth Ede népszínművei, Bíró Lajos, Bródy Sándor, Csíky Gergely, Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc irodalmi alkotásai) árasztottak magukból, s nem utolsósorban a rendezés és a színészi alakítás. A ~ által forgalmazott némafilmek indították el a világhírre szert tett Kertész Mihály (Michael Curtis) és Korda Sándor (Alexander Korda) pályáját.
Janovics Jenő tudatosan törekedett művésziségre, s ezt filmjeinek erőteljes színpadi játékával érte el, meghaladva a némajáték-művészetet. A ~ forgalmazta filmek ugyanakkor jelentős bevételt is hoztak a kolozsvári magyar színháznak, s ez “lehetővé tette, hogy az államtól és a várostól semmivel sem támogatott Hunyadi téri színház műsora magasabb színvonalra emelkedjék, mint a fővárosi állami színházak teljesítménye”. “Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni — írja tovább Janovics —, hogy a színtársulat valamennyi tagja számára igen jelentékeny jövedelemtöbbletet jelentett a filmfelvételeken való részvétel” (i. m. 256).
A ~ már a háború alatt Corvinra, majd Transsylvaniára változtatta a nevét, s rövid ideig még az államfordulat után is működött. Janovics filmgyárában 1920-ban is készült film A két árva címmel, Incze Sándor drámája alapján, Poór Lilivel a főszerepben, majd 1921-ben a Világrém, Gyalui Jenő forgatókönyve alapján, C. Levaditi orvosprofesszor közreműködésével, Fekete Mihállyal a főszerepben. Dokumentumfilme is volt a stúdiónak: Kolozsvár város látképe, amely bemutatta Erdély fővárosának szépségeit. Ezzel azonban véget is ért a Janovics-filmstudió története.
Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház [1942]. Senkálszky Endre bevezetőjével, Kötő József utószavával és jegyzeteivel. Kv. 2001. 243–259. — Török László: Janovics Jenő filmjei az emlékezet vásznán. Korunk 1968/6. — Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903–1930). A képanyagot előkészítette Csomafáy Ferenc és Szabó Dénes. 1980.
(D. Gy.)
proletkult — az októberi forradalom idején és azt követően Oroszországban kibontakozott irodalmi mozgalom és irányzat. A hatalomra jutott munkásosztály új társadalmat teremtő célkitűzéseit támogató értékek alkotása mellett nihilista módon szembefordult a klasszikus művészi örökséggel, megtagadta a nemzeti hagyományokat, s szektáns módon elszakadt a nagyközönség valóságos igényeitől. A torzulások ellen már Lenin fellépett, a balosságot mint a kommunizmus gyermekbetegségét jellemezve, de a ~ egyoldalú hatása frazeológiában és szemléletben továbbra is fennmaradt. A Moszkvában megjelenő Sarló és Kalapács c. magyar nyelvű folyóirat sokáig ezt az áramlatot képviselte, kiterjesztve hatását a magyar munkásmozgalomra Erdélyben is, ahol a lapot illegálisan terjesztették.
A proletkult-hatás Erdélyben döntően mégsem érvényesült, részben a munkásságra is élénken ható *népi irodalom népi-nemzeti sajátosságokat tükröző befolyása, részben egy valóságirodalomszerűen a szociális élet ellentmondásait feltáró eredeti irányzat népszerűvé válása következtében. Bár az olyan kezdetek, mint Krizsó Kálmán “proletárversei” (Kv. 1924) vagy Kormos Éva kötete, a Proletárok útja (Kv. 1925) c. “melodráma gépzajjal kísérve”, s bizonyos szakaszában, főleg kritikai anyagában a *Korunk, a proletkultos gondolkodás képletére emlékeztetnek, Nagy István és Szilágyi András írásművészetében már nyilvánvaló az eredetiség, a való élet akár realista, akár avantgardista indíttatású tükröztetése, ami az egy időben érvényesülő szektaszellemtől való eltávolodást is elősegítette. Jellemző, hogy amikor az 1980-as évek küszöbén a romániai magyar irodalomban előretör a törekvés egy új humanizmusra, az Echinox hasábjain Szőcs Géza és Egyed Péter “Jövő kedvéért múltba ás” c. alatt erdélyi magyar munkáslapok (Erdély Ír, Falvak Népe, Népakarat) egykori cikkeit idézi fel az 1925 és 1936 közti évekből. Céljuk az, hogy szűk kizárólagosságok helyett “a valóság életességét” érjék el, s az ellentétességen keresztül “átfogóbb képet” nyújtsanak a szocialista irodalomról. A válogatásban Méliusz József, Korvin Sándor, Szolga János (Nagy István), Látó Anna, Térítő Pál (Kahána Mózes) írásaiból emelnek ki részleteket. Fellépésük előjele lett az irodalmat az osztályelfogultságtól teljesen felszabadító s a nyolcvanas években jelentkező *Limes s az Ellenpontok folyóiratban kialakuló ellenállásnak a diktatúrával szemben.
Csehi Gyula: A baloldali forrásvidék. Tanulmányok, arcképek, jegyzetek a romániai szocialista irodalom történetéhez. Kv. 1973. — Szőcs Géza–Egyed Péter: “Jövő kedvéért múltba ás”. Echinox 1974/11–12. — Molnár János: Az egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története. Szeged 1993.
(B. E.)
Pro Natura — a *Jóbarát c. ifjúsági lap környezetvédő és népismereti versenymozgalma. Dacolva az egyre erősebb “homogenizáló” törekvéssel, mellyel a Ceauşescu-féle balos-sovén diktatúra a magyar nyelv és művelődés ápolását korlátozni igyekezett, az Országos Pionír Tanács magyar folyóirata 1982 és 1986 között a természetvédelem jelszavával szervezte meg tömeges helyszíni kutatómunkáját, melynek célja a természet kincseinek megismerése és ápolása mellett a népszokások, népi hagyományok, népi elnevezések gyűjtése és megörökítése volt fényképekben, rajzokban, írásban. A verseny tudományos irányítója Béldi Miklós ornitológus és ifj. Szabó T. Attila botanikus.
A versenyző fiatalok tanáraik vezetésével nyaranta táboroztak és megfelelően választott terepen dolgozták fel a természet és a népélet jelenségeit. Az első szaktábort 1981-ben a Kovászna megyei Komandón ütötték fel, a tárgykört “Ember és környezet” címmel megjelölve, Kovászna város iskoláinak versenycsapataival. A második tábor 1982-ben Sepsikőröspatakon már megyeközi versenyfelhívást bocsátott ki, jelvénnyel látta el résztvevőit. A harmadik táborozás 1983-ban Málnásfürdőn, a következő Zabolán (1984), Oltszemen (1985) és Uzonkafürdőn (1986) már kötelező próbákat írt elő: a fiataloknak madárodúkat kellett készíteniük, facsemetéket ültettek, növényoltást gyakoroltak, gyűjtőmunkájukról adtak számot. Sorra került gólyaszámlálás, borvízforrások gondozása, barlangkutatás, de mellettük a magyar népi és műemlékek védelme is. Meghívott szakemberek, intézmények vezetői előadásokat tartottak. 1990 után a gazdasági nehézségek akadályozták ugyan a mozgalom felújítását, az végül mégis felélénkült.
A mozgalom könyvben is lemérhető eredménye a Kriterion Pro natura (1994) c. gazdagon illusztrált természeti és környezetvédelmi útmutatója. A kötetet Németh János természettudományi író gondozta. Horváth Stefánia, a Jóbarát korábbi szerkesztője bemutatta benne a versenyciklus történetét, fejezetek szóltak növényfajok védelméről, az ember és környezete viszonyáról, állatvédelemről, földtörténeti emlékekről. Függelék sorolta fel Románia nemzeti parkjait és rezervátumait, a védett növények és állatfajok jegyzékét. A Csűrös István szakmai felügyeletével megjelent testes munka a Jóbarát díjazta pályamunkák felhasználásával készült.
A könyv megjelenésén felbuzdulva 1995-ben újra táboroztak a ~-ások Uzonkafürdőn.
Kovászna megyében, amely a ~ mozgalom legerősebb bázisa volt, egy időben havonta szerveztek természetjáró találkozókat. Ezek száma 1995-re elérte a 95-öt.
(T. J.)
Pro-Print — 1992-ben Csíkszeredában, a *Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport köréhez tartozó fiatalok által alapított kiadó és nyomda. Tevékenységét a Csíkvidéki Krónika c. hetilap kiadásával kezdte, s 1993-ban adta ki első könyveit. Igazgatója Burus Endre, szerkesztője az első időkben Birtók József volt, a kiadó belső munkatársa később Botár Emőke.
Már első könyvével, a Hajdú Farkas-Zoltán szerkesztette Csíki kalákával egy néprajzi profilú sorozatot indított útjára, a “Krónika Könyvek”-et, amelyben a továbbiakban a romániai magyar néprajzkutatást megújító szemléletű és metodikájú kötetek egész sora jelent meg: a Telepes népség c. “erdélyi szász antológia”, szintén Hajdú Farkas-Zoltán szerkesztésében, Az erdélyi szászok jelesnapi szokásai (Pozsony Ferenc könyve), Tánczos Vilmos két kötete, a gyimesi és moldvai népi imádságokat közlő és feldolgozó Gyöngyökkel gyökereztél és Csapdosó angyal, Móser Zoltánnak a népdal és műköltészet viszonyát, kölcsönhatását vizsgáló kötete (Babilonban ez nem így van) vagy Nagy Olgának a szőttesek és alkotóik világába kalauzoló könyve (Szőnyegbe szőtt álmok).
Kiadványainak egy másik csoportja a mai romániai magyar társadalom változásaival, problémáival foglalkozik a szociológia tárgyszerű szigorával, távolságtartásával. Ezek a “Helyzet Könyvek” közös sorozatcím alatt jelennek meg, s vannak köztük gyűjteményes tanulmánykötetek és egyediek egyaránt. Témájukat tekintve foglalkoznak a vendégmunkás-életformával (Elvándorlók?), a magyar–román és magyar–cigány kapcsolatokkal (Egy más mellett élés), a letűnt szocialista korszak terhes örökségével (Fényes tegnapunk), az elszegényedés székelyföldi jelenségével (Így élünk), a mindennapi élet és a transzcendencia egymásrahatásával (Bíró A. Zoltán: Hétköznapi humorvilág), kisebbségi társadalmunk intézményesülési folyamataival (Bíró A. Zoltán: Stratégiák és kényszerpályák).
Ebbe a problémacsoportba sorolható nagyszabású vállalkozásuk, az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád által összeállított és sajtó alá rendezett három kötete, amelyben a szerző az 1850 és 1992 közötti népszámlálások anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti statisztikáját adja, tájegységenként és azon belül megyénként és községenként. Ennek a nagyszabású műnek, valamint a ~ több társadalomtudományi kötetének társkiadója a budapesti Teleki László Alapítvány.
Fontos a ~ kiadó harmadik sorozata is, a “Múltunk Könyvek”, amely a két világháború közötti erdélyi társadalom- és történetkutatás fontos műveinek sorát közvetítette a mai olvasóközönség számára. A sorozat nyitókötetét (Makkai Sándor: Magunk revíziója) követte Mikó Imre könyve, Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, I. Tóth Zoltántól Az erdélyi román nacionalizmus első százada, a harmincas években kiadott Erdélyi csillagok c., Erdély nagyjait bemutató esszégyűjtemény (Kv. 1942) újrakiadása vagy olyan gyűjtemények, mint A többség kisebbsége (Fejezetek a székelyföldi románság történetéből), az Erdély a históriában.
Egy időben az RMDSZ-szel közös kiadásban a privatizációt, az önkormányzatok problémáit, a szövetkezetek feladatait és lehetőségeit, a romániai hitellehetőségeket ismertető gyakorlati kézikönyvek megjelentetésére is vállalkozott. Újabban a szépirodalom jelenik meg választékában: a 47 induló költőt és prózaírót felvonultató Előszoba c. antológiát Lövétei Lázár László versei, György Attila, Lakatos Mihály, Molnár Vilmos novelláskötetei, Bálint András, Kuszálik Péter publicisztikája, Mikó István, Panigay Róbert vadásztörténetei, Beder Tibor törökországi utazásainak könyve követte; a gyermekek számára Fodor Sándor Csipikéjének újrakiadásával, Ferenczes István A pepita hangya c. kötetével kíván olvasnivalót nyújtani.
Nem hárítja el magától a szaktudományt (bizonyíték rá Módy Jenő Biokémia orvosoknak c. könyve), de a gyakorlati tudnivalókat sem (ilyen kiadványai Gergely Éva szakácskönyvsorozata vagy a Molnár István és Szőcs Lajos gondozta Húsvéti locsoló-versek).
Lendvay Éva: Új kiadók, új könyvek. Könyvesház 1993/3–4. — Botár Emőke: A Pro-Print Kiadóról. Könyvesház 1999/1.
(D. Gy.)
Pröhle Vilmos, ifjabb (Nyíregyháza, 1900. márc. 29. — ?) — író, grafikus. Idősb ~ Vilmos orientalista tanár fia. Középiskolát szülővárosában végzett (1917), a debreceni egyetem történelem–bölcsészet szakos hallgatója volt. Újságírói pályán indult, majd a húszas-harmincas években Sárközújlakon lett uradalmi intéző. Versei, novellái, riportjai előbb debreceni lapokban, majd a szatmári Katholikus Életben jelentek meg, Benedek Elek Cimborájának is munkatársa volt. A Vasárnapi Újság Kósza házak c. kisregényét közölte (1924). A lapokat és saját írásait illusztrációkkal látta el.
Önálló kötetei: Holdsugár (versek, Debrecen 1917); Perpetuum mobile (regény, Szatmárnémeti 1930).
(B. E.)
Puhala Sándor (Kassa, 1882. jan. 18. — 1962. jan. 17. Temesvár) — pedagógiai író, újságíró. A budapesti egyetemen latin–magyar szakos tanári diplomát, majd nyelvészeti és művészettörténeti doktorátust szerzett. Az Arany János Társaság tagja. Újpesten, Lugoson, majd az I. világháború után a temesvári állami német–magyar líceumban, ennek megszűnte után a C. Diaconovici Loga Gimnáziumban latintanár.
Több pedagógiai tanulmányt írt a budapesti Országos Tanáregyleti Közlönybe, publicisztikai cikkei, esztétikai tanulmányai, esszéi jórészt a Temesvári Hírlapban és a Temesvarer Zeitungban jelentek meg. Szerkesztette a *Krassó-Szörényi Lapokat, 1942 októberétől 1943 januárjáig a *Déli Hírlap felelős szerkesztője. Az 1944 augusztus 23-a után Dél-Erdélyből internált magyar értelmiségiek Tg. Jiuban kiadott *Zsilvásárhelyi Déli Hírlapjában Nyelvünk védelmében c. írása jelent meg.
Kötete: Modern gondolatok a gyermek testi neveléséről (Bp. 1912).
Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap felett. Önéletrajzi visszaemlékezések. III. 1993. 494–518. — Vita Zsigmond: Élet a drótsövények mögött. Az Enyedi évek, enyedi emberek c. kötetben. Csíkszereda 1998. 117–164.
(Sz. J.)
Pulzus — 1. a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség önálló, magyar nyelvű tájékoztató lapja. 1990 márciusában indították az Orvosi Egyetem hallgatói, és 1997. május–júniusig jelent meg rendszertelen időközökben, 1992 decemberétől az OGYE és a Műszaki Egyetem magyar diákjainak lapjaként. Az első hat száma kőnyomatos volt, a többi nyomtatott; szerkesztésében akkor többedmagával Kacsó Orsolya, Kassay Zsóka és Nagy Csaba vett részt.
1995 őszén Csedő Zoltán lett a ~ főszerkesztője, aki elérte a lap havi és rendszeres megjelenését (esetenként összevont számokkal s állandó, 400-as példányszámmal). Ugyanakkor sajátos jelleget is adott a lapnak: a benne megjelent írások elsősorban a marosvásárhelyi orvosi egyetemi diákéletet mutatják be, s vannak állandó hírrovatai és rendszeres kulturális információi is. Szerkesztői közül Bíró Ágota, Csenteri Zoltán és Muszka Judit voltak a legtevékenyebbek. Külön figyelmet érdemel benne a többnyelvű interkulturális oldal.
1996 őszén a ~ mellett kezdte el működését a Pulzus-Pódiumnak nevezett önképzőkör, amelynek ülésein az érdeklődők kötetlen beszélgetést folytatnak meghívottaikkal.
(Á. Z.)
2. Nagyváradon 1993–94-ben megjelent vegyes tartalmú magazin. “Tervezőszerkesztője” Koós Attila.
3. Székelyudvarhelyen 1995–2000 között megjelenő gazdasági hetilap. Alapítója és kiadója Vass Dénes; felelős szerkesztője 1997–2000 között Mihály Csaba, 2000 októberétől Koszta Nagy István, olvasószerkesztője Oláh István (1998–2000), grafikusa Kalló László; a lapban megjelenő karikatúrák (1998–2000) Para István munkái. Rovatvezetők: Ágoston Hugó, Lázár Edit, Makkay József; munkatársainak névsorában Ágoston Hugó, Ambrus Attila, Bódizs Edit, Bogdán Tibor, Bölöni Domokos, Dánél István, Domokos Ernő, Fejér László, Majla Sándor, Máthé Éva, Neményi József Nándor, Péterszabó Ilona, Román Győző, Sike Lajos, Szabó Árpád, Szegedi László, Szőcs Csilla nevével találkozunk.
Folyamatos gazdasági, piaci és pénzügyi hírszolgáltatást nyújtó rovatai mellett a Kárpát-medence gazdasági változásait elemző tanulmányokat is közölt: Szabó Árpád Közgazdaságtan és multikulturalitás (1998/3), Domokos Ernő Az ezerarcú válság Oroszországban (1998/20), Neményi József Nándor Paradox helyzet a román gazdaságban (1998/18), Csanády András A kelet-szlovákiai magyar vállalkozók működésének körülményei Királyhelmec vidékén és A vállalkozások alakulása Kalotaszeg Felszegének falvaiban (1999/5–2000/8), Incze Emma Nonprofit menedzsment (1999/22–29), Vincze Mária: A CEFTA agrár- és kereskedelempolitikai megközelítésben (1999/8, 15), Puskás István: Inflációs könyvelés — elmélet és valóság (1998/39) stb.
A lap példányszáma megfelelő anyagi háttér híján az évek folyamán fokozatosan csökkent, s 2000 júniusára 150–200 példányra sorvadt, aminek oka inkább a terjesztés gyakorlatlansága volt, hiszen tartalmi érdemeit a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) 1997-ben nívódíjjal ismerte el. Végül 265 lapszám után 2000 decemberében bejelentette megszűnését. Ettől kezdve web-lapként, interneten teszi közzé anyagait. E változatában főszerkesztője Koszta Nagy István, szerkesztői Gábor Miklós informatikus, Szakács Éva Gabriella, Kacza Ibolya és Magyari Ibolya hírszerkesztők.
(So. J.)
Purjesz Béla (Mindszent, Csongrád vm., 1884. ? — 1959. szept. 14. Szeged) — orvostudományi szakíró, szerkesztő. A szentesi Állami Főgimnáziumban letett érettségi (1902) után a budapesti egyetemen szerzett orvosdoktori diplomát (1907). 1908-tól a nagybátyja vezette kolozsvári Belgyógyászati Klinika gyakornoka, majd 1913-tól tanársegéd. 1914-ben háromhónapos németországi tanulmányúton vesz részt, 1915-ben a szív és vérkeringési szervek kór- és gyógytanának tárgyköréből magántanárrá habilitálják. A világháború alatt ezredorvosi szolgálatot teljesít. Miután az egyetemi klinikákat 1919 októberében a Kolozsváron létesített román egyetem birtokba veszi, magánpraxist folytat. Részt vesz a kolozsvári felekezetközi magyar egyetem tervezetének kidolgozásában. 1920. szept. 1-jétől Benedek Lászlóval közösen mint főszerkesztők megindítják a romániai magyarság első gyógyászati közlönyét, a kéthetente megjelenő *Erdélyi Orvosi Lapot, amely a 4. számától az EME Orvostudományi Szakosztályának hivatalos közlönye alcímet viseli, s címlapján 1921. dec. 1-jétől mindketten alapítókként szerepelnek. Purjesz Bélának három hosszabb tanulmánya és néhány szemlecikke jelent meg a lapban.
1921 nyarán Szegedre távozik, ahol mint tanársegéd részt vesz a Belgyógyászati Klinika felállításában. 1926-tól adjunktus, 1931-től a Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika igazgató professzora. 1944 tavaszán, a zsidótörvények megjelenése után származása miatt meghurcolják. 1944–45-ben az Orvostudományi Kar dékánja, 1945–46-ban az egyetem rektora. 1946-ban díszdoktorrá avatják, 1950-ben nyugdíjazzák.
Tudományos munkássága Kolozsvárt az EME Orvostudományi Szakosztályának keretében bontakozik ki az 1910-es években: első jelentősebb dolgozatai a szakosztály Értesítőjében, valamint a Gyógyászatban, a Lechner Károly Emlékkönyvben (Kv. 1915) és a Szabó Dénes Emlékkönyvben (Kv. 1919) jelennek meg. Ezek többségét külföldön németül is közli. Fontosabb kutatási területei: a szív- és vérerek betegségei, a jódanyagcsere, a rosszindulatú daganatok megállapítása. Ő indítja meg Magyarországon a rendszeres sportélettani vizsgálatokat.
Nagyobb munkái: A cukorbetegség és az insulin (Bp. 1927); Der Vitamin B1 Stoffwechsel des Menschen und der Tiere unter normalen und pathologischen Zuständen (Bp. 1940); A belgyógyászat és határterületeinek syndromái (Bp. 1965).
Rávnay Tamás: Dr. P. B. (1884–1959). A szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve az 1959/60. tanévről 103–105. — Berkesy László: Dr. P. B. uo. 106–108. — Szegedi egyetemi almanach 1921–1970. Szeged 1971. 365.
(G. Gy.)
Purjesz Zsigmond emlékezete — A magyar orvos- és sajtótörténetben ismert szentesi eredetű család egyik legtehetségesebb tagja volt ifj. Purjesz Zsigmond (1846–1918). A budapesti tanulmányok után először mint az Orvos-Sebészi Tanintézet belgyógyász tanársegéde tölt egy évet Kolozsváron (1871/72), majd pályázat útján 1880-ban elnyeri a kolozsvári tudományegyetem belgyógyászati tanszékét. A tehetséges, logikus gondolkozásra nevelő előadó, a rendkívüli diagnoszta, az emberszeretetet előtérbe állító gyógyász, a ritka tapintatos kolléga és a kitűnő szervező rövid idő alatt köztiszteletnek örvendő orvostanár lett. Tőle tanulták meg a fiatalok a tényleges gyógyítómunkát. Nevéhez fűződik az első magyar belgyógyászati tankönyvek megírása (A kórisme megállapítására szükséges vizsgálati módszerek. Bp. 1874; A különös kór- és gyógytan kézikönyve. Bp. 1874; A belgyógyászat tankönyve. Bp. 1885. II. kiadás 1889; III. kiadás 1894); mintegy félszáz dolgozatot felölelő tudományos munkássága egyébként nem túl jelentős. 1893-ban ő Kolozsvár kolerabiztosa, majd 1897–99-ben irányításával tervezik és építik meg a kolozsvári új Belgyógyászati Klinikát. Ennek megnyitóján előadásában foglalja össze nézeteit A klinikai tanításról, tekintettel a diagnosztikára címmel (Orvosi Hetilap 1899/50–51).
Kartársai és tanítványai negyedszázados tanári működése évfordulójára 1905-ben 45 dolgozatot tartalmazó emlékkönyvet állítanak össze. Még munkaereje teljében, 1911-ben nyugdíjaztatja magát, s felköltözik Budapestre. Ekkor a III. osztályú Vaskorona-rend (1894), a kolozsvári díszpolgárság, az udvari tanácsosi cím (1901) után magyar nemességet is kap. Tanszéki utóda, Jancsó Miklós professzor buzgólkodása nyomán 1912. május 27-én a Belgyógyászati Klinika udvari főkapujával szemben leleplezik ifj. Vastagh György készítette bronz mellszobrát. Kenyeres Balázs dékán méltatja a jelen levő ünnepelt életpályáját, aki tízezer koronás alapítványt tesz a szegény sorsú orvostanhallgatók támogatására. Ennek nyomán a medikusok Segítő és Önképző Egyesülete — mint dísztagnak — megfesteti a portréját.
1918. január 27-én bekövetkezett halála után — végakaratának megfelelően — Kolozsvárra szállítják, s az Egyetemi Könyvtár előcsarnokából helyezik nyugalomra 1918. január 30-án. Az egyetem nevében Lechner Károly dékán, a város képviseletében Esterházy László polgármester-helyettes búcsúztatja; a város díszsírhelyet ad neki.
A klinika 1919. október 15-i román átvételét követően a veszélybe került kórházudvari emlékművet a család a házsongárdi sírra költözteti (nem tisztázott, hogy a tetején levő mellszoborral együtt-e). A kő közepén lévő egykori gyógyítást ábrázoló bronz dombormű-betét is hiányzik ma a helyéről.
A Purjesz és Jancsó professzorok nevével fémjelzett kolozsvári iskola a háború után háromfele szakadt. Egyrészt az egyetemmel és Jancsó professzorral együtt Szegedre költöztek fő képviselői. Itt id. Purjesz Béla rövidesen a belgyógyászati diagnosztika tanára lesz, a szintén Kolozsvárról áttelepedő Engel Rudolf magántanár 1930-ban összeállítja A. M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Belgyógyászati klinikájának és tanszékének története 1872–1930 (Szeged 1931) című százlapos dolgozatát. Ebben a dokumentumokon kívül édesapja, a kórházigazgató Engel Gábor és Jancsó Miklós professzorok visszaemlékezéseit is felhasználva jellemzi Purjesz személyiségét, pályáját, s közli művei jegyzékét.
A kolozsvári román egyetemen tanszéki utód Iuliu Haţieganu professzor — 1911-től gyakornok, majd tanársegéd a klinikán —, aki jól ismerte és mindig értékelte elődei teljesítményét. Egy 1926-os interjúban a Purjesz- és Jancsó-féle orvosi nézetek továbbvivőjének vallja magát, aki igyekszik “a kórházi fegyelmet és a betegek ellátását azon a magas szinten tartani, amelyet a nagy klinikus, Purjesz irányítása alatt elértek”. A purjeszi szellem tehát még jó ideig a Haţieganu-féle belklinikán is tovább élt.
Az Erdélyben működő magyar orvosok a húszas-harmincas években kevés kivétellel mind Purjesz-tanítványok voltak. Ezek az EME keretében újjáalakított Orvostudományi Szakosztályban éltették tovább ~-ét, annál is inkább, mivel Purjesz 1881-től választmányi tagja és állandó előadója, 1896–97-ben és 1904–11-ben pedig elnöke volt a szakosztálynak. Ő vezette be 1905-től, hogy ne havonta, hanem hetente tartsanak szaküléseket, ami nagymértékben fellendítette a kutatómunkát. Koleszár László szakosztályi elnök 1936 februárjában serleget ajándékozott a szakosztálynak, hogy évente serlegbeszéddel emlékezzenek meg az EME egyik kiemelkedő orvostagjáról. 1937-ben az iskolaalapító Purjesz emlékének hódoltak. Az 1937. április 19-i CXXV. szakülésen Kappel Izidor megnyitójában idézte fel “rajongva szeretett tanára” életpályáját. Az április 24-i százterítékes Purjesz-emlékvacsorán Parádi Ferenc mondta a serlegbeszédet. “A sohasem halványuló emberszeretet és szigorú kötelességtudás voltak Purjesz alaptulajdonságai, amelyek kitűnő megfigyelőképessége, nagy tudása és széles látóköre segítségével az igazi nagy orvosok közé emelték őt” — állapította meg; a Magyar Belorvosok Egyesülete nevében annak elnöke, Ángyán János pécsi professzor jelölte ki az ünnepelt helyét a magyar orvostörténetben; Vásárhelyi János püspök az orvosi lelkületről beszélt. Másnap, április 25-én délelőtt Koleszár László beszéde kíséretében megkoszorúzták a házsongárdi Purjesz-sírt.
Parádi Ferenc az EME 1942. október 18–20-i dési vándorgyűlésén idézi újra emlékét. A kolozsvári egyetem századvégi orvostanárai c. előadásában a legterjedelmesebb, Purjesznek szentelt részt így zárja: “Volt tanítványai és betegei szobrot állítottak Purjesznek. Élő orvost még alig ért hasonló megtiszteltetés. Az idegen uralom alatt e szobrot is eltávolították, mint annyi más jelét a magyar műveltségnek. De ha Purjesz szobra el is tűnt a klinika előtti térről, emléke soha nem homályosul el a tanítványai szívében, akik meg vannak győződve, hogy a kolozsvári belgyógyászati klinikán harmincegy éven át Hippokratész méltó utóda tanárkodott.”
Purjesz Zsigmond fia, Béla Gyulán lett kórházi főorvos, leánya, Óváry Elemérné Purjesz Olga (1881–1944) a Monostor úti családi házban maradt. Szalonját apja kiterjedt értelmiségi és művész baráti köre rendszeresen látogatta a két világháború közt, s így az a magyar kultúra egyik fókuszának számított. Részben ezzel magyarázható, hogy 1944. október 11-én máig sem azonosított egyének rátörtek a házra, s a családot vendégeivel együtt legyilkolták. A halottak egy részét Purjesz professzor sírjába temették.
Emlékkönyv. A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei. Bp. 1903. 301–27. — Dolgozatok P. Zs. negyedszázados tanári működése emlékére [Szerkesztik: Jancsó Miklós, Szabó Dénes]. Bp. 1906. — A kórház ünnepe. Ellenzék 1912. máj. 28. — A Purjesz-szobor leleplezése. Újság 1912. máj. 29. — Az orvostanhallgatók ünnepe. Ellenzék 1912. jún. 1. — P. Zs. Újság 1918. jan. 29. — Dr. P. Zs. temetése. Újság 1918. jan. 31. — Jancsó Miklós: P. Zs. Orvosi Hetilap 1918/7; uő: P. Zs. Gyógyászat 1918/22–27. — C. C.: De vorbă cu dl. prof. dr. I. Haţieganu, şeful Clinicei medicale din Cluj. Patria 1926/14. — Gyalui Farkas: A régi Kolozsvár. Dr. P. Zs. Ellenzék 1927. febr. 13. — Gergely Endre: Dr. P. Zs. orvostanár emlékezetét ünnepelte a Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya. Keleti Újság 1937. ápr. 22. — Dr. P. Zs. orvosprofesszor emlékezete. Ellenzék 1937. ápr. 23. — Gergely Endre: Az orvosok orvosa. Keleti Újság 1937. ápr. 27. — Az EME Purjesz-emlékünnepe. Revista Medicală–Orvosi Szemle 1937/5. — CXXV. szakülés 1937. április hó 19-én. Értesítő az EME Orvostudományi Szakosztályából 1937. 114–118. — Purjesz- emlékvacsora. uo. 131–145. — Pataki Jenő: Az Orvostudományi Szakosztály története 1879–1934. — Az EME háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934. Cluj–Kv. 1937. 89–162. — A Purjesz család. — Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. Szerkesztette Kempelen Béla. II. köt. Bp. 1938. 65. — Az EME Désen 1942. október hó 18–20. napjain tartott tizenhetedik vándorgyűlésének Emlékkönyve. Kv. 1943. 121–130. — Istoria medicinei româneşti. 1972. 283, 359.
(G. Gy.)
Puskás Attila (Kolozsvár, 1931. aug. 9.) — biológiai szakíró. ~ Lajos fia. Középiskolát szülővárosa Piarista Főgimnáziumában és az Ady—Şincai Fiúlíceumban végzett (1950); egyetemi diplomát a Bolyai Tudományegyetem Természetrajzi Karán szerzett (1954). Tanári pályáját a csíkszépvízi általános iskolában kezdte (1954–55), tanított a csíkszeredai vegyes líceumban (1955–58), majd Csíkdánfalván. 1959. máj. 12-én letartóztatták s 6 tanártársával és 5 diákjukkal együtt “a társadalmi rend elleni felforgató tevékenység és tiltott írások terjesztése miatt” fővádlottként az előbbi váddal húsz-, az utóbbival (ami tkp. egy saját 56-os versét jelentette) tízévi börtönre ítélték. 1964. aug. 3-án szabadult általános közkegyelem révén. Sokáig csak kereskedelmi munkahelyeket tölthetett be, majd a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatósághoz tartozó növényvédelmi felügyelőség biológusa, ill. főbiológusa s a növényvédelmi előrejelzés laboratóriumának igazgatója lett, nyugalomba vonulásáig. 1990 után újra politikai tevékenységbe kezd, s az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének alelnöke, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezetének alelnöke, Sepsiszentgyörgy városi tanácsának tagja. 1956-os helytállásáért a Magyar Köztársaság elnöke “A hazáért és a szabadságért” emlékéremmel tüntette ki (1991).
1969-től közölt tudománynépszerűsítő írásokat. A Hét, Dolgozó Nő, TETT, Megyei Tükör munkatársa. 1972-ben Berde Áron-díjat nyert ökológiai jellegű, környezetvédelmi tanulmányaiért. Állandó előadója volt a *Pro Natura táboroknak. Mint rovartani szakértő a Kriterion Téka-sorozata számára válogatást és fordítást készített Jean Henri Fabre és Pasteur szakmunkáiból. A bukaresti Központi Előrejelzési Intézet és több megye lepkegyűjteményeit határozta meg, és több száz fajjal rendelkező rovargyűjteményt állított össze a Kovászna megyei Növényvédelmi Felügyelőség számára. A Háromszék napilap hasábjain sorozatokban foglalkozik a gombaismeret, gyógynövényismeret, valamint a gyomnövények és káros rovarok elleni védekezés kérdéseivel.
Önálló munkái: Barátaink és ellenségeink a rovarok (1975); Rovargyűjtők könyve (Kv. 1976).
A Pro natura c. gyűjteményben (1995) Kímélnünk kell a rovarokat is c. tanulmányával szerepel. Újabb kötetei: A fenyők birodalmában (Kv. 1997), Növényvédelmi ABC (Sepsiszentgyörgy 2000).
Balogh László: A fővádlott. Közölve a szerző És te hol voltál, Szent György? c. kötetében (Sepsiszentgyörgy 2001. 143–172).
(B. Z.)
Puskás Ferenc, P. Hugolin (Gyergyóremete, 1908. jan. 15. — 1993. dec. 27. Dés) — egyházi író. Középiskolai tanulmányait Gyergyószentmiklóson (1923) és a csíksomlyói Ferences Szemináriumban (1927) végezte, teológiai tanulmányait a vajdahunyadi ferences teológián fejezte be (1931). Hitszónok Kolozsvárt, hitoktató Vajdahunyadon (1931–40), lelkigyakorlat-vezető Székelyudvarhelyen (1940–42), a kolozsvári rendtartomány titkára, folyóiratszerkesztő (1942–43), Székelyudvarhelyen a Szerafikum prefektusa (1943), Szatmárnémetiben házfőnök (1944–48), Kaplonyban plébános (1948–51). 1951–57 között kényszerlakhelyen él Máriaradnán, majd Désen, utána a szatmári, végül a dési zárda lakója.
Írásait A Hírnök s a Katolikus Naptár közölte.
Önálló munkái: Igazhitűek (dráma, Kv. 1936. Remetei Ferenc álnéven); Szent Antal élete (népies füzet, Kv. 1938 — a Katholikus Világ Könyvei 21. sz.); Ilyen az élet (novellák, rajzok, Kv. 1940); Imádási órák (elmélkedések, Kv. 1943). További kéziratai, köztük Borvízfürdő c. regénye, a Szent Bonaventura Nyomdában maradtak, megjelenésüket 1944 után már nem engedélyezték.
Írói álneve: Remetei Ferenc.
(B. E.)
Puskás Ferenc (Kolozsvár, 1929. szept. 21.) — fizikai szakíró. Szülővárosában végezte a Református Kollégiumot (1948), a Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakán szerzett diplomát (1951). Az egyetemen tanársegédként lépett tudományos pályára; a fizikai tudományok doktora (1968), a Babeş–Bolyai Egyetem professzora nyugalomba vonulásáig (1995).
Első írása a Matematikai és Fizikai Lapokban jelent meg (1959). A Korunk közölte dolgozatait a modern kozmológiáról (1962/9) s a negyedik halmazállapotról (1983/2); A Hétben a szilárd hidrogénről (1984/11), a Korunk Évkönyvben (1989) az elektromágneses sugárözönről értekezett. Munkatársa a Kriterionnál megjelent Fizikai kislexikon (1976) c. kézikönyvnek és a Dielectrici şi feroelectrici (Craiova 1982) c. monográfiának. Fordításában jelent meg magyarul több középiskolai fizikatankönyv. Egyetemi jegyzetének címe Supraconductibilitate (1975).
Mint az 1990-ben alakult Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) alapító tagja, Zsakó Jánossal együtt indította meg 1991-ben a Firka c. középiskolás szakfolyóiratot fizika–informatika–kémia tárgykörrel. A Műszaki Szemle (1998–) szerkesztőbizottságának tagja. Az újjáalakult EME Természettudományi és Matematikai szakosztályának Közleményeiben (1992/1) tanulmánya jelent meg A modell-fogalom ismeretelméleti jelentősége a fizikában címmel. Egy újabb Kriterion-kézikönyv, az Elektrotechnikai kislexikon. I–II. (1994) főszerkesztője.
(B. E.)
Puskás György (Algyógy, 1911. júl. 4.) — orvosi szakíró. Középiskolát a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végzett (1928), egyetemi tanulmányait a franciaországi Montpellier-ben folytatta, az orvosi diplomát Kolozsvárt szerezte meg (1934). Pályáját a kolozsvári Református Kórház alorvosaként kezdte, egyetemi gyakornok Debrecenben, ahol gyermekgyógyász szakorvossá képezi magát (1939), tanársegéd Kolozsvárt és Marosvásárhelyen (1940–48), az OGYI előadótanára, majd tanszékvezető professzora, a gyermekklinika vezető főorvosa. Az orvostudományok doktora (1956). Dékáni (1951–60), prorektori (1956–67) és rektori (1967–76) tisztségeiben sikerült az intézetet a korszerű magyar tudományosság romániai központjává fejlesztenie. A Román Orvostudományi Akadémia levelező, 1990-től rendes tagja. Az újjáalakult EME Orvostudományi Szakosztályának elnökévé választották (1991). Érdemes egyetemi tanár, érdemes orvos. 1994-ben Semmelweis Emlékéremmel tüntették ki Budapesten.
A marosvásárhelyi OGYI több folyóiratának (Aesculap, Orvosi Szemle, Revista Medicală) felelős, ill. főszerkesztője 1967–76 között; itt jelennek meg szaktanulmányai.
Kutatóként a csecsemőkori vérszegénység sajátos formáival, a gyermekkori asztmatikus légúti betegségek okaival és kezelésükkel foglalkozik. Az Európai Pulmonológiai Társaság évkönyveiben német nyelvű közleményeivel szerepel (1975–81). Publicisztikájában a Népújság és A Hét hasábjain napirenden tartja a magyar orvosképzés jogfolytonosságának kérdését (1990).
Számos nemzetközi kongresszuson vett részt, így Berlinben (1976), Varsóban (1977), Magdeburgban (1980) és Moszkvában (1981). Tudományos munkájának elismeréseként az Európai Gyermekpulmonológiai Társaság elnökségi tagjává választották (1976).
Társszerzője három Pediatria c. román nyelvű szak- és tankönyvnek (1960, 1962, 1965), románul jelent meg a gyermekkori vízhiányos állapotokról szóló monográfiája is. Egyetemi jegyzetei: Gyermekgyógyászati diagnosztika (Mv. 1951); Gyermekgyógyászat (Mv. 1951, 1952, 1960 s egy háromkötetes új kiadása román és magyar munkatársakkal, uo. 1980). Szerkesztésében jelent meg az EME Orvostudományi Értesítőjének 64, 65. és 66. kötete.
Az EME Orvostudományi Szakosztályának elnöke (1990–94).
Debreczy István: P. Gy. Tudományos arcképcsarnok. Művelődés 1982/12. — Pápai Judit: “A munkát szerettem”. Beszélgetés P. Gy.-gyel. A Hét 1988. aug. 11.
(P. H. M.)
Puskás Lajos (Gyergyóalfalu, 1901. máj. 22. — Kolozsvár 1982. ápr. 10.) — pedagógiai író, műfordító. ~ Attila apja. Középiskolába Székelyudvarhelyen, Nagyszebenben és Fogarason járt; történelem szakos tanári diplomáját a budapesti, majd a bukaresti egyetemen szerezte (1924). Szakdolgozatának témája: II. Rákóczi Ferenc kapcsolata a román fejedelmekkel. Később latin nyelvből és jogból (1933), majd magyar nyelvből és irodalomból (1956) is szakképesítést szerzett. Tanári pályáját helyettes tanárként a székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban kezdte (1924/25), majd 1925–40 között a kolozsvári Piarista Gimnáziumban tanított. 1940–44 közt a kolozsvári magyar egyetem Gábor Áron Diákotthonának igazgatója. Közben továbbra is a Piarista Gimnázium tanára (1944–47), majd tanít a gyulafehérvári Majláth Főgimnáziumban (1947/48) s a Kolozsvárral szomszédos Bács általános iskolájában (1948–56), illetve Kolozsváron (1956–58) nyugdíjazásáig (1958). Nyugdíjas éveiben az egyház felkérésére annak kolozsvári levéltárát rendezi (1973–77).
Tanári munkája keretében a pedagógia gyakorlati alkalmazása, az ifjúság iskolán kívüli nevelése, az iskolaszövetkezeti munka foglalkoztatta. 1930–37 között a kolozsvári római katolikus cserkészcsapatnak, 1942–44 között a Magyar Cserkészszövetség IX. (erdélyi) Kerületének parancsnoka. Amikor 1939-ben Kolozsvárt is megalakul a Magyar Népközösség, őt bízzák meg a társadalmi szakosztály vezetésével; ennek keretében hozza létre az egykori tízes szervezet közösségi hagyományait felelevenítő “szomszédsági szervezet”-et, amelyben a város magyarságának (főképpen a kisiparos, értelmiségi és munkásrétegeknek) jelentős részét sikerül tömörítenie, s a királyi diktatúra körülményei között széles körű szociális és családvédelmi munkát végeznie. A mozgalom a bécsi döntés után hivatalosan felveszi a Tízes Szervezet nevet. Ennek élén állva csatlakozik a Teleki Béla indította szervezkedéshez a német megszállás ellen. Részt vesz a város mindennapi életének zavartalan menetét biztosító munkában a német megszállás, a deportálások, majd a frontátvonulás időszakában. Ezt követően (1944–46) az EMKE Társadalmi Szakosztályának elnöke. A szovjet közigazgatás idején indulnak meg ellene a politikai vádaskodások, amelyeknek következménye a Tízes Szervezet felszámolása, az ő politikai meghurcolása, majd 1947-es internálása.
Az ifjúságneveléssel és a cserkészmunkával kapcsolatosan a Jóbarátban (1928–38) és az Erdélyi Iskolában (1936–39) jelentek meg írásai, ahol a falusi cserkészmunkáról, a cserkészetnek a kisebbségi életben betölthető szerepéről, jellemnevelő hatásáról írt. 1940–44 között a kolozsvári Esti Lapban rendszeresen tudósított a Tízes Szervezet életéről, munkájáról. A Hangya Szövetkezet iskolaszövetkezeti munkájába bevonta a tanulóifjúságot, részvényessé tette őket, s tankönyvek, írószerek árusításának jövedelméből támogatta a szegény diákokat. Egyik létrehozója a háziipart népszerűsítő Alfa, valamint az Ararat nevű szövetkezetnek, a Méhkas Diákszövetkezet könyvesboltjának (1941). Nyugdíjas éveiben belefogott a csángókra vonatkozó dokumentumok gyűjtésébe; a moldvai magyarok számára segélyakciót is indított.
Lefordította latinból Julius Caesar Comentarii de bello gallico c. munkáját (Kv. 1945), s Pápai Páriz Ferenc Békességet magamnak, másoknak (1977) c. Nagy Géza által sajtó alá rendezett kötete számára a tudós latin nyelven írt több munkáját; fordításokkal vett részt a Pataki József gondozta Kolozsvári emlékírók (1990) c. memoárkötetben.
Önéletrajzából részletek jelentek meg a Romániai Magyar Szóban (Börtönnapló — Szamosújvár, 1947 címmel. 2000. febr. 9.), s Vincze Gábor bevezetőjével a Korunkban (1990/2; 1996/4), ahol az 1939–44 és 1944–47-es időszakokra vonatkozó részleteket közölték.
Önálló kiadásban megjelent munkái: Él a törvény. A cserkésztörvény nagy emberek életében (Kv. 1935); A tízéves határkőnél. A kolozsvári római katolikus líceum cserkészcsapata megalakulásának tízéves évfordulója alkalmából (Kv. 1937); Népközösségi utakon. Beszámoló a Népközösség tevékenységéről (Kv. 1940); Tizedesség és a kolozsvári tizedesek (Kv. 1942); A középkor története (Tankönyv. Kv. 1946).
Pög [Pogány Ö. Gábor]: P. L.: Júlia szép leány. Misztériumjáték. Kelet Népe 1940/9. — Beke György: P. L. A Hét 1979/42; uő: Erdélyi gondok. Bp. 1990. — Kiss Jenő: Nekrológ. A Hét 1982/20. — Csizmadia Andor: P. L. (nekrológ). Új Ember (Bp.), 1982. máj. 2. — Vincze Gábor: P. L. és a Kolozsvári Tízes Szervezet. Korunk 1996/4.
(B. E.)
Puskás Sándor (Kolozsvár, 1928. jún. 18.) — szobrászművész. Középiskolai tanulmányait szülővárosa Piarista Főgimnáziumában kezdte és a Református Kollégiumban végezte (1947), ugyanitt a Magyar Művészeti Intézet hallgatója volt, majd annak felszámolása után a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát szobrászati szakon (1953). Szabadfoglalkozású művész. Érdeklődési területe a néprajz, kerámia, ötvösművészet. A Romániai Képzőművészek Szövetségének tagja. 1957-ben megkapta a moszkvai Világifjúsági Találkozó díját, 1968-ban a román Kulturális Érdemrenddel tüntették ki. Műterme Marosvásárhelyen van.
Népi, irodalmi és történelmi ihletettségű térszobrai közül kiemelkedik Delly Ferenc és Tyukodi Antal síremléke a Házsongárdi temetőben, a Leány kannával a kolozsvári Botanikus Kertben, a Fiatalok Mamaia fürdőtelepen, a marosvásárhelyi Tavasz, Csíkszeredában a gyermekkórház előtt a Gyermekét védő anya, a Csángó asszony Brassó megyében Magurán. Márványba örökítette Bartók Bélát, terrakotta Bethlen Gábor-szobra a szárhegyi művésztelepre, a Petőfi és Arany találkozása a nagyszalontai Arany János Múzeumba került. Horváth István-síremléke (bronz és kő, 1984) a magyarózdi temetőben van. Megyei és országos kiállításokon szerepel szobraival, kiállított Velencében, Varsóban, Moszkvában, Kairóban, Szófiában, Damaszkuszban, Párizsban; 1996-ban részt vett az erdélyi művészek budapesti kiállításán.
1972-ben a Román Televízió magyar adásához fehér–fekete, 1978-ban a Sahia filmstúdióban színes portréfilmet készítettek róla és munkáiról.
Díszlettervezéssel is kísérletezett, Asztalos István A fekete macska c. darabját egy Harag György-bemutató alkalmából dekorálta.
Szobrai aláírásánál a Kolozsvári Puskás Sándor nevet használja.
Gazda József: P. S. új szobrairól. Utunk 1959/7. — Banner Zoltán: Időszerű beszélgetés P. S.-ral. Utunk 1965/45. — Nagy Pál: Az anyag dicsérete. Új Élet 1967/7. — Páskándi Géza: A sejtelmesebb szépség felé. Ifjúmunkás 1967. ápr. 15. — Erdélyi Lajos: Véleményünk szerint díszítés. Új Élet 1971/15. — Bálint András: A városképhez tartozik. Hargita 1983. aug. 28.
(B. E.)
Puskel Péter Pál (Arad, 1941. ápr. 16.) — közíró. ~ Tünde Emese férje. Középiskoláit szülővárosában végezte (1959); a temesvári egyetemen tanári (1964), Bukarestben posztgraduális újságírói diplomát szerzett (1973). Tanári pályáját az Arad megyei Kisiratoson kezdte (1964–68); 1968-tól az aradi Vörös Lobogó belső munkatársa, az irodalmi és oktatási rovatok szerkesztője; 1989 óta a Jelen c. lap művelődési rovatának vezetője.
Első írását a Pionír c. lap közölte (1952), saját lapjain kívül később a Békés Megyei Hírlapban is jelent meg írása (Aradi iparos ágyúi Vécsey tábornok seregében. 1991. okt. 6.). Összegyűjtötte a Szántó Györgyre vonatkozó emlékeket (Jelen 1992. szept. 11.), több sorozatot szentelt Krenner Miklósnak (Spectator, a hídverő, ... a levélíró, ... a közíró. Jelen 1995. máj. 25.–jún. 17.), a híres aradi iparosdinasztiák bemutatásának (Jelen 1991. május–szeptember), városa kevéssé ismert nevezetességeinek (uo. 1991). Az aradi oktatás története (Arad, 1997) c. emlékalbumban Baász Imre életművét idézte.
Önálló kötete: Arad marad. Helytörténeti és dokumentumriportok, beszélgetések (Arad, 1997).
Az aradi magyar sajtó története 1867–1940 c. munkája kéziratban.
(D. Gy.)
Puskel Tünde Emese (Magyardellő, 1956. máj. 3.) — szerkesztő. ~ Péter felesége. Középiskoláit Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceumban végezte (1974), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar–francia szakos tanári diplomát (1981). Általános iskolai tanár volt az Arad megyei Majláton (1981–89), majd Aradon (1990-től); közben 1990–94 között az aradi helyi televízió magyar műsorának főszerkesztője, 1994 óta a Duna TV, a Magyar Televízió, a bukaresti TV magyar adása számára készít helyi riportokat, tudósításokat külső munkatársként. 1992–96 között a Kópé c. diáklap szerkesztője.
Első írása a Jóbarát c. lapban jelent meg 1969-ben. Riportjait az aradi Jelen is közölte. Zöld nyíl c. rövidfilmje (1993), amelyben Európa legrégibb villamosvasútja emlékét elevenítette fel, Kassán és Kölnben is bemutatásra került. TV-filmet készített Munkácsy Mihály aradi tartózkodásáról (1994), a két háború közötti erdélyi újságírás kimagasló személyiségéről, Krenner Miklósról (Spectator Erdélyben, 1995), kétrészes dokumentumfilmben idézte a világosi fegyverletételt (1995), s bemutatta az aradi 48-as Ereklyemúzeum történetét (1997).
(D. Gy.)
Pusztai János (Szatmárnémeti, 1934. jún. 19.) — prózaíró. Szülővárosában végzett fémipari szakiskolát (1952), s utána rövid időre a szatmári Dolgozó Nép szerkesztőségébe került (1952–53), onnan pedig háromévi katonáskodás (1954–57) után a szatmári Unió gyárba lakatosnak. 1953-ban már néhány versét közölte az Utunk és más lapok is, így nem véletlen, hogy 1957-ben a Bányavidéki Fáklyához hívják riporternek. Saját bevallása szerint azonban nem szerette az újságíróskodást, kollégáival sem tudott kijönni, ezért 1964-ben megválik a laptól, s az újságíróskodással is végleg felhagy. Rövid ideig Nagyszebenben, majd 1990-ig Nagybányán szerszámlakatosként dolgozik.
Noha 1953-tól több mint két tucat verse s csupán egy karcolata jelent meg a lapokban, úgy érzi, hogy igazi műfaja az önéletrajzi elemekre alapozott regény. Egy riportban vallja: mindig is író akart lenni, de nem elégítette ki az, hogy egyszerűen “munkásíró” legyen. Biztató hatással volt rá Balogh Edgár, akit 1963-ban írásaival felkeresett, s akivel aztán majdnem tíz éven át levelezett. “... te dokumentációs, vastag naturalista vonású, életélményes vagy... — írta neki Balogh Edgár 1965-ben —, de fel kell verekedned magad teljes művésziségre, európai szintre” (Korunk 1976/9).
Első kisregénye, a Meglesett élet, amely az Ösvény a világba c. Forrás-kötetében (1965) jelent meg, tulajdonképpen két nagy elbeszélését fogja egybe. A kritika elismeréssel fogadta, bírálói észrevették, mennyire igényes önmagával szemben, s azt is, hogy egyedül küzdött meg mondanivalójának művészi kifejezéséért. Szilágyi Júlia “rézkarc-tömörségű” jellemábrázolását emelte ki, s azt, hogy nem tesz semmit hozzá a valósághoz, hanem tapasztalatait közli, ami realizmusának legfőbb erénye (Korunk 1966/2).
Illés szekerén c. következő, 1969-ben megjelent regényének cselekménye az 1940-es évek végétől az ötvenes évekig terjedő időt fogja át. A regény hőse, Ifjú György passzív hős, az örök kisember, aki azonban nem képes megrázkódtatás nélkül belesimulni az új világba. Nem szívderítő olvasmány — jegyzi meg a könyvről Gálfalvi György —, de kiemeli “irodalmunk e magányos szegénylegénye” írói felelősségérzetét, fegyelmezett, lényegre törő írásmódját. “Az egykor költőként induló ~ elsősorban a nyelvi tömörítő erőt és plasztikusságot hozta magával” — állapítja meg (Igaz Szó 1970/2). Különben ~ maga vallja, hogy regényei a “valóságirodalomhoz” tartoznak. “De sokoldalúbban és teljesebben igyekszem a valóságot ábrázolni, mint a leszűkített értelemben vett valóságirodalom, aminek címén tőlem csak a tények egyszerű regisztrálását kívánták” (Igaz Szó 1970/2). Nagy Istvántól, akit különben szellemi atyjának tekintett, nem csak az idők és a helyszínek eltérése különbözteti meg, hanem a maga világának sémáktól megszabadított látásmódja is. “Az író nem lehet a termelésben író” — mondja egy beszélgetés során Kántor Lajosnak, majd így folytatja: “A különböző helyzetek teljesen élethű leírását akarom ötvözni a korszerű írástechnikával [...] Továbbra sem törekszem ún. látványos irodalomra [...], hanem a már eddig alaposan megismert környezet szigorú, könyörtelen ábrázolását tartom fontosnak. A munkás belső világa érdekel engem” (Korunk 1973/3).
Közel egy évtized telik el, amíg újra jelentkezik, s rövid egymásutánban két regénnyel is (A sereg. 1978; Zsé birtoka. 1979). Előbbi egy visszavonuló vesztes hadsereg névtelen tábori cipészének cselekvéseit-gondolatait a középpontba állítva sugallja “a történelmi tudatosság szintje alá nyomott, vak engedelmességre kárhoztatott személyiség” torzulását; utóbbi egy “történelmi időn kívüli parabolikus látomás” felidézésével azt példázza, hogy “az önkényes, önérdekű hatalom [...] puszta biológiai megmaradásért folytatott, cselekvési alternatíva nélküli küzdelem animális sorsába süllyeszti az embert” (Bertha Zoltán). Az eltelt idő a kiadás lehetőségének kivárását jelentette, az író azonban mondanivalójához újszerű kifejezési eszközt is kicsiholt. Amint maga vallja: eszménye az volt, hogy amit leír, “az tapintható, ízlelhető, szagolható legyen. Ehhez azonban sűrítettebbé kellett tennem a szövegemet: lemondtam a moralizálásról [...], mellőztem a kommentárokat, s a dolgok teljes megjelenítését egy átgondolt jelképrendszer szolgálatába állítottam [...] Burjánzóbbá lettek a mondataim, de pontosan így szolgálják azt a hatást, amit el akarok érni” (Igaz Szó 1979/2).
Saját bevallása szerint, a Zsé birtoka “a rettegés és kitaszítottság könyve”, A sereg “a legyőzetés könyve”. A két regény hazai kritikusai megírásuk kivételes írói teljesítményét emelik ki: Mózes Attila szerint “... óriási stílusbravúrnak vagyunk tanúi: a stílus kétségbeesett küzdelme ez a valóság ellen, azzal, hogy maximálisan leképezi azt; a cselekmény értelmetlensége ellen, s ebben a küzdelemben önállósul: eszközből céllá lép elő, s önálló életet kezd, zsarnokká válik. Az író zsarnokává is, aki erőszakos gesztussal [...] egyszerűen megszakítja a mellérendelések áradatát” (Korunk 1980/5). A vert sereg mozdulatairól, érzéseiről, cselekvéseiről, gondolatvilágáról személytelenül szól, de “múlt idejű igealakjainak halmozásával, ami a sorjázásban annyira személytelenné teszi ezt a mozgást, hogy a személytelenségben válik általánossá minden cselekedet” (uő).
1984-ben megjelent Futótűz c. regényével egy trilógia indul, a Tatárjárás. ~ írástechnikáját tekintve az előbbi regényeit folytatja: “lenyűgöző stilisztikai veretességgel, árnyalatossággal, a középkori miniatűrökre és a pointilizmus vagy a konkrét divizionismus egyéb képzőművészeti válfajaira egyaránt emlékeztető festői aprólékossággal” (Bertha Zoltán). A cselekménykeret azonban ez alkalommal a tatárjárás kora, s hőse egyszerű kovácsmester, aki a nyilvánvalóan közeledő veszedelem küszöbén éli a maga megszokott életét, miközben tudatát és tudattalanját már hatalmába kerítette a pusztulás réme. Korántsem hagyományos utat járó történelmi regény ez, Pusztai úgy beszél az évszázadokkal ezelőtti emberekről, eseményekről, mintha csak pár évvel ezelőtt találkozott volna velük. Nem törekszik korhűségre — állapítja meg Nagy Pál —, ezért van benne annyi anakronizmus, ezek azonban nem zavarják az olvasót. Hiszen a szereplők sorsában, életérzésében a maguk idejére, életérzéseire ismernek rá. Az író “semmit sem adott fel írói eszményeiből; azzal, hogy prózáját szemmel láthatólag megtisztította a túlburjánzó bozótoktól és olvasmányosabbá tette, tehetségének újító erejéről nyújtott beszédes tanúbizonyságot” (Igaz Szó 1985/3).
A könyv megjelenését a Kriterion ellen foganatosított retorziók követték; a trilógia folytatása így csak a rendszerváltás után következhetett. Ekkor azonban már kiadásra vártak (s a Helikonban közölt részletek révén ismertté is váltak) az Önéletrajz kötetei.
Az író 1979-ben elnyerte a *Pezsgő-díjat, 1979-ben, 1980-ban és 1983-ban a Romániai Írószövetség prózadíját; 1990-ben Mikes Kelemen-díjjal tüntették ki.
A Román Televízió magyar műsorszerkesztősége 1990-ben, a Duna Televízió 1994-ben készített róla portréfilmet. Vígh István festményen, Léta László grafikában, Tőrös Gábor plaketten örökítette meg arcvonásait.
Kötetei: Ösvény a világba. Két elbeszélés. 1965 = Forrás; Illés szekerén. Regény. 1969; A sereg. Regény. 1978 (újrakiadása Bp. 1983); Zsé birtoka. Regény. Kv. 1979; Futótűz. Regény. 1984; Hamu. Regény. Bp.–Buk. 1992; Parázs. Regény. 1996; Csapdában. Regény. 1999; Önéletrajz. I–III. Bp. 1999.
Mátis Béla: Irodalmi rendfokozatok? Korunk 1963/11. — Gálfalvi György: Útra nyíló ösvény. Utunk 1966/6; uő: P. J.: Illés szekerén. Igaz Szó 1970/2. — Kántor Lajos: Emberben az emberit. Előre 1966. márc. 18.; uő: Látással megáldott. Utunk 1970/9; uő: Munkásírói státusban. Korunk 1973/3. Újraközölve Korváltás. 1979. 205–209. — Kántor Lajos: Pirruszi győzelem? Avagy: A sereg igaza? Utunk 1979/11. — Király László: P. J.: Ösvény a világba. Utunk 1966/2; uő: P. J.: Illés szekerén. Utunk 1970/3. — Szász János: P. J.: Ösvény a világba. Ifjúmunkás 1966. febr. 17.; uő: A Pusztai-jelenség. Igaz Szó 1980/8. — Szilágyi Júlia: Rézkarc-tömörségű jellemábrázolás. Korunk 1966/2; uő: Szigorú kérdések művésze. Ifjúmunkás 1970. febr. 19. — Cseke Gábor: Illés szekerén. Előre 1970. jan. 21. — D. Szabó Lajos: Írói önvizsgálat. Igazság (Kv.) 1970. márc. 18. — Balogh Edgár levelei P. J.-hoz. Korunk 1976/9. — Bretter György: Mi is az a konkrétum, avagy mire képes a szerszámlakatos, ha végiggondolja a világot. A Hét 1977. ápr. 8. Újraközölve Itt és mást. 1979. 517–527; uő: P. üzenete. Előszó A sereg c. regényhez. Kv. 1999. 5–15. — P. J. műhelyében (Gálfalvi György, Király és Szilágyi Júlia, valamint P. J.). Igaz Szó 1979/2. — Egyed Péter: Iszonnyal tisztít. Utunk 1980/17. — Mózes Attila: Mit? Miért? A föltehető kérdések lényegéről. Korunk 1980/5. — G. Balogh Attila: Kötetek (majdnem) kötetlen sorrendje. Igazság (Kv.) 1981. jún. 24. — Csoma György: “Az élet szigorú ábrázolását akartam megvalósítani” Beszélgetés P. J.-sal. Bányavidéki Fáklya 1981. jan. 31. — Bertha Zoltán: Az első Forrás-nemzedék prózája. Alföld 1982/7. Újraközölve Gond és mű. Bp. 1994. 85–87. — Berkes Erzsébet: A sereg. P. J. regénye. Élet és Irodalom 1983/33. — Dérczy Péter: Magyar irodalom — a határainkon túl. Magyar Nemzet 1984. jan. 24. — M. Nagy Péter: P. J.: A sereg. Kritika 1984/6; uő: P. J.: Futótűz. Kritika 1985/12. — Rónay László: Á a háborúban. P. J.: A sereg. Új Írás 1984/6. — Nagy Pál: Történelmi hétköznapok — alulnézetben. Igaz Szó 1985/3. — Bozsik Béla: P. J.: Zsé birtoka. A Céh 1990/1–2. — Helyzetképek. P. J. műhelyvallomása. Látó 1991/1. — Beke György: Történelmi üzenet. Könyvvilág 1992/9. — Szörényi László: Beszélgetés P. J.-sal. Vigília 1992. 54–56. — Bogdán László: Önkény, háborúk, csapdák, avagy az Önéletrajz bizonyossága. A Hét 1993/11. — Gittai István: Trilógiák táltosa. P. J. hatvanéves. Új Magyarország 1994. aug. 17. — Weber József: P. J.: Tatárjárás. Somogy 1998/4.
(S. Zs.)
Pusztai Kálmán (Kolozsvár, 1944. jún. 7.) — műszaki író. Szülővárosában a Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1961), a Kolozsvári Műegyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett (1965). Itt kezdi pályáját a számítástechnikai tanszéken, professzor és tanszékvezető, közben bedolgozó tanár a Bukaresti Műegyetemen (1970–75), ahol a számítógépekről szóló értekezésével doktorál (1981).
Munkái: Gestiunea fişierelor (Szerzőtársai Iosif Ignat és Emil Munteanu, Kv. 1992); Instruirea matematică cu derive (Szerzőtársa Mircea Ivan. Kv. 1993).
(J. D.)
Pusztai Péter (Szárazajta, 1947. jan. 21.) — grafikus. A bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Főiskolán Kazár László tanítványaként szerzett oklevelet (1974). Előbb az Ifjúmunkás, majd a Kriterion Könyvkiadó grafikai szerkesztője. 1981-től a kanadai Montrealban él.
Az alkalmazott grafika változatos műfajai foglalkoztatták. Készített könyvborítókat, illusztrációkat, plakátokat, művészi fényképeket, a Kriterion kiadványait népszerűsítő plakátokat. Alkotásai több nemzetközi grafikai és plakátkiállításon arattak sikert, így Varsóban 1974-ben és 1975-ben, Barcelonában 1975-ben, Montrealban, Brüsszelben, Bázelben, Genfben és Bonnban. A romániai falurombolások ellen tiltakozó plakátja a diktatúra idején világszerte ismertté vált. 1990-ben ő tervezte az Erdélyi Szépmíves Céh új sorozatának könyvborítóját. 1991-ben művészi fényképeiből állított ki Kolozsvárt.
Ágopcsa Marianna: A képzelet játékai. A Hét 1977/26. — Molnos Lajos: “... a szőlőt szerettük igazán”. Utunk 1981/6. — Józsa T. István: Pályakezdők ítélete. Helikon 1990/29. — téká: P. P. fényképei. Szabadság 1991. szept. 7.
(M. J.)
Pusztai Zsuzsa (Kolozsvár, 1948. máj. 23.) — műszaki író. Szülővárosában a Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1966), villamosmérnöki oklevelét a kolozsvári Műegyetemen szerezte (1971). Pályáját a kolozsvári Számítástechnikai Kutatóintézetben kezdte mint kutató. 1988-ban áttelepült Magyarországra. A Puskás Ferenc szerkesztette Elektrotechnikai Kislexikon. I–II. (1994) c. Kriterion-kézikönyv társszerzője.
(J. D.)
Pusztai-Popovics József (Temesvár, 1912. dec. 1. — 1985. okt. 6. Pécs) — újságíró. A Déli Hírlapban jelentkezett, 1937-ben a Duna-posta Hírlaptudósító Iroda, a Magyar Távirati Iroda munkatársa lett Budapesten, majd 1952-től az Esti Pécsi Naplónál és a Dunántúli Naplónál dolgozott. Közben a Magyar Út, a Láthatár, a Külügyi Szemle, a Kisebbségi Körlevél közölte írásait.
Harc egy falat kenyérért c., még családi nevén kiadott írását (Tv. 1935), amelyben a szociális gondolat 19. és 20. századi érvényesülését követi nyomon, az Arany János Társaság pályázatán dicséretben részesítették. Sorozatban jelentetett meg elemzéseket a bécsi döntéskor magyar államkeretbe került románság művelődési helyzetéről, román kulturális ünnepségekről Észak-Erdélyben, sőt Mişcarea cooperatistă a naţionalităţii române din Transilvania de Nord (Kv. 1943) címmel román nyelven is értékelte a román lakosság gazdasági törekvéseit. Ismertette az észak-erdélyi román képzőművészetet és üdvözölte egy Balkán Intézet megalakulását a magyar fővárosban.
Egyéb önálló munkái: Az erdélyi románok kulturális helyzete a bécsi döntés után (Kecskemét 1942); Román kultúrélet a magyar Erdélyben (Pécs 1942); Az észak-erdélyi román képzőművészet (Pécs 1944); Az észak-erdélyi románok gazdasági helyzete 1940–44 (Pécs 1944); Balkán Intézet Budapesten (Bp. 1947).
Románul az észak-erdélyi román szövetkezeti mozgalomról (Kv. 1943) és a román művelődési élet magyar mecénásairól és támogatóiról (Pécs 1944) jelentek meg önálló kötetei.
Fordításában adták ki magyarul Victor Cheresteşiu Români şi unguri c. munkáját (Magyarok és románok. Pécs 1948).
Baróthy József: “Erdélynek nincs új Jancsó Benedekje”. Erdélyi Szemle 1943/10. — Szőcs Lajos: Román művelődési ünnepélyek Észak-Erdélyben. P. P. J. könyve. Hitel 1943/7.
(Sz. J.)
Putnoky Gyula (Körmöcbánya, 1901. nov. 14. — 1985. okt. 27. Budapest) — orvosi szakíró. Középiskoláit a miskolci Ref. Főgimnáziumban végezte, orvosi oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett (1925). A kolozsvári magyar egyetem általános kórtani és bakteriológiai tanszékére 1942-ben nevezték ki tanárnak, 1944-ben Budapestre távozott, ahol a Rákkutató Intézetben dolgozott, majd 1947-ben visszatért Erdélybe, a Bolyai Tudományegyetem Marosvásárhelyre kihelyezett Orvosi Karának, később az OGYI-nak mikrobiológiai tanszékét vezette 1954-ig. Megszervezte a Közegészségügyi Intézetet (1949), amely a Székelyföldön fejtett ki tevékenységet a hastífusz, vérhas, torokgyík, bélférgesség leküzdésére. 1954-től a budapesti Orvostovábbképző Intézet tanára.
Tudományos tárgyköre a bakteriológia, szerológia és a rákkutatás. Több mint 130 dolgozatát hazai és külföldi szaklapok közölték. Nyomtatásban jelent meg Általános és részletes bakteriológia és vírustan, valamint Parasitologia (Mv. 1948) c. egyetemi jegyzete, melyet több kőnyomatos változat és a háromkötetes Mikrobiológiai jegyzet követett; ez három kiadást ért meg (Mv. 1951, 1954, 1957).
(P. H. M.)
Putnoky Miklós (Bukarest, 1852. szept. 4. — 1935. jan. 10. Lugos) — szótáríró, műfordító, tankönyvíró. Édesapja, ~ József (1814–52) a magyar szabadságharc idején a Lenkey-századdal tért haza. Világos után távollétében halálra ítélték. “Nagy József” álnéven emigránsként élt Bukarestben. Fia Nagyszebenben érettségizett s a kolozsvári egyetemen szerzett klasszika-filológusi oklevelet (1876). Tanár Nagyszebenben (1876–92), majd a lugosi főgimnáziumban (1892–1911). A temesvári Arany János Társaság tagja.
Első munkája az Abecedar maghiar pentru şcoala poporală (Nagyszeben 1879). Ezt több magyar nyelvoktatási tankönyv követte román iskolák számára. Budapesti és kolozsvári szakfolyóiratok munkatársa. Mint műfordító Carmen Sylva költeményeit ültette át magyarra s mutatta be a Kisfaludy Társaságban. Lefordította Aron Densuşianu, Vasile Alecsandri verseit, s Arany Toldijából románra fordított és jegyzetekkel kísért részleteket. Etymologicum Magnum Romaniae és az összehasonlító filológia Romániában (Ungaria 1891/3–5) c. tanulmányával elnyerte az MTA díját. Nyugdíjasként a Temesvári Hírlap és Temesvarer Zeitung munkatársa.
Fő művei: Magyar–román és román–magyar kézi szótár (társszerző I. Crişan. Bp. 1893–95); Magyar–román szótár iskolai és magánhasználatra (Lugos 1921; újrakiadása uo. 1923); Román–magyar szótár iskolai és magánhasználatra (Lugos 1921; bővített újrakiadása, bevezetésül román nyelvtannal, uo. 1923).
Réthy Andor–Váczy Leona: Magyar irodalom románul. 1830–1970. Köllő Károly bevezető tanulmányával. 1983. 524–525.
(B. E.)
R
Rab Géza (Arad, 1903. jún. 8. — 1979. ápr. 17. Budapest) — költő, újságíró. 1926-ig Aradon élt, ahol három verskötete jelent meg. A katonai szolgálat elől szökött Magyarországra. Szegeden több lap (Szegedi Napló, Szegedi Újság, Hétfői Rendkívüli Újság) munkatársa. 1933–45 között Budapesten, 1945–46-ban Szegeden élt, majd haláláig újra Budapesten dolgozott, üzemi lapok szerkesztőjeként.
Verskötetei: Vágyhimnuszok (Arad 1923); Piros Minaret (uo. 1923); Ének az éj kincséről (uo. 1924); Hitelbe járt halálos táncok (Szeged 1927); Keresztúton (uo. 1928); Meglakom én kunyhóban is (uo. 1932); Szaladj csak (uo. 1933); R. G. rigmusos álmoskönyve (uo. 1945).
Becsky Andor: R. G.: Ének az éj kincséről. Vasárnapi Újság 1924/50. — Juhász Gyula: R. G.: Keresztúton. Délmagyarország 1928. szept. 8.
(Á. I.)
Rab János (Galgahévíz, 1945. nov.) — biológiai szakíró. Magyarpécskán érettségizett (1963), oklevelet a Babeş–Bolyai Egyetem Biológia–Földrajz Karán szerzett (1968). Általános iskolai tanár Csíkszentgyörgyön, majd Csomafalván, 1975 óta a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Ipari Líceum biológiatanára.
Első cikkét a Falvak Dolgozó Népe közölte (1970). Érdeklődési köre a népi növénytan és népi gyógyászat. A Korunkban jelent meg A biológia tanítása nyelvtanítás is (1979/7–8) és A fejlődésre ítélt élő anyag (1987/1) c. írása. Gyimesbükk népi növényismeretét (Népismereti Dolgozatok 1981) s a gyergyói növényneveket dolgozta fel. A Hargita munkatársa. Szerzőtársa az Európa híres kertje (Bp. 1993) c. gyűjteményes kötetnek az etnobotanikáról mint az ökológia segédtudományáról szóló értekezésével. A Gyógyszerészet c. szakfolyóiratban (Bp.) Újabb népgyógyászati adatok Gyimesből c. közleményével szerepelt (1982/9).
Önálló kötete: Élet és energia (Kv. 1986. Antenna-sorozat).
Írói nevei: Rabb János, Bánk János.
Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. 1979. 160–182. — Bodó Barna: Energia és evolúció. Ifjúmunkás 1986/43. — Kisgyörgy Zoltán: Élet és energia összefüggéseiről — lényegretörően. Falvak Dolgozó Népe 1986/42.
(N. T. F.)
Rabocskai László (Nagyajta, 1947. szept. 15.) — természettudományi szakíró. Középiskoláit a baróti líceumban (1966) végezte, majd a brassói Pedagógiai Főiskolán szerzett biológia szakos tanári oklevelet (1972). Tanulmányait a Babeş–Bolyai Egyetem Természetrajz–Biológia Karának levelező hallgatójaként egészítette ki. A Kovászna megyei Székelyszáldoboson (1972–74), Mikóújfaluban (1974–89), azóta a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában tanár; 1980–89 között a Málnás községhez tartozó iskolák központi igazgatója is volt.
Egyike a Kovászna megyei természetbarát és természetvédő mozgalom kezdeményezőinek; ezzel a munkájával összefüggően társszerzője a *Pro natura c. Németh János szerkesztette természet- és környezetvédelmi útmutatónak (1994).
Első írását a Falvak Dolgozó Népe közölte (1972); többnyire természetvédelmi és természettudományi népszerűsítő cikkei itt, valamint a Megyei Tükör, Háromszék, Erdélyi Gyopár, Történelmünk, Jóbarát, A Hét hasábjain jelentek meg; utóbbiban 1987–89-ben sorozata Veszélyeztetett fajok címmel.
(D. Gy.)
Rácz Albert (Ajnád, 1941. júl. 18. — 1987. szept. 11. Nagybánya) — újságíró, helytörténész. Középiskolát Csíkszeredában végzett (1959), a Babeş–Bolyai Egyetemen filozófia–pedagógia–történelem szakos diplomát szerzett (1964). Tanári pályáját Szatmárnémetiben az autó-szakmai iskolában kezdte (1965–78), majd Nagybányán a Bányavidéki Fáklya művelődési rovatvezetője, ill. az Előre máramarosi tudósítója.
Első írását az egyetemi hallgatók szabadidő-gazdálkodásáról a Korunk közölte (1963/5); írásai jelentek meg az Utunk, Művelődés, A Hét hasábjain is. Oszóczki Kálmánnal együtt 1976-ban két sorozatot közölt a Bányavidéki Fáklyában a nagybányai festészet 80 éves történetéről, valamint Máramaros szerepéről a Rákóczi-féle szabadságharcban; közzétette Thorma János naplóját (Bányavidéki Fáklya 1971. júl.–aug.), Petőfi Nagybánya-vidéki időzésének több dokumentumát (uo. 1972. okt.–dec.) és Földesy Viktor keramikus önéletrajzát (Művelődés 1980/8–9).
(B. E.)
Rácz Andrássi Sándor (Parajd, 1881) — *Petőfi Sándor emlékezete
Rácz Anna — *Ráczné Zeitler Anna
Rácz Gábor (Arad, 1928. jún. 15.) — gyógyszerészeti szakíró, ~ Kotilla Erzsébet férje. A középiskolát az aradi Róm. Kat. Főgimnáziumban végezte (1946), majd párhuzamosan a Bolyai Tudományegyetemen a természetrajzi és gyógyszerészeti szak hallgatója volt. 1948-tól a marosvásárhelyi OGYI Gyógyszerészeti Karán folytatta tanulmányait, ahol diplomát (1950) és gyógyszerész-doktori címet (1958) szerzett. Ugyanitt 1949-től gyakornok, a növénytan, majd tanársegéd a drogismereti tanszéken, 1968-tól tanszékvezető és doktorátust irányító egyetemi tanár. Háromszor is dékán: 1956–58, 1962–76 és 1984–86 között. Részt vett az egyetem botanikus kertjének létesítésében és 1952-től irányításában, nevéhez fűződik az 1959-től megjelenő Magkatalógus és melléklete, a Note botanice (1965-től) szerkesztése. Több növényi gyógyterméket előállító kísérleti üzemrészleg és a marosvásárhelyi Gyógyszergyár létesítésében vett részt. Több hazai és külföldi tudományos társaság tagja, a Román Akadémia gyógynövénykutató bizottságának elnöke (1974–90), a Román Orvosi Akadémia 1993-ban rendes tagjává választotta. Vendégelőadó Belgiumban (1958), Görögországban (1967), Törökországban (1971), Németországban (1973); nyugdíjazása után (1993) Pécsett telepedett le.
Tudományos tevékenysége a gyógynövények szövettanára, növénykémiájára, előfordulására, termesztésére, hatástani vizsgálatára, továbbá a népgyógyászatra, természetvédelemre és gyógyszerészet-történetre terjed ki. Szakközleményei 1951-től 35 hazai és külföldi folyóiratban, főleg az Orvosi Szemle–Revista Medicală, Farmacia, Naturwissenschaften, Acta Pharm. Hungarica, Die Pharmazie, Scientia Pharmaceutica, Österreichische Apoth. Zeitung, Természetgyógyászat hasábjain jelentek meg; egyéb írásait a Korunk Évkönyv (1979), A Hét, Művelődés közölte. Tanulmánya jelent meg (az Aluta 1972-es kötetében) a Benkő József kéziratában fellelhető, Erdővidék flórájára vonatkozó adatokról (Rácz Erzsébet Johannával), a romániai Kárpátok gyógynövényflórájának védelméről (Ocrotirea Naturii 19. köt. 1975); történeti áttekintést adott az erdélyi magyar gyógyszerészeti irodalomról (Péter H. Máriával, Gyógyszerészet 1987/5) s az erdélyi magyar gyógyszerészképzésről és gyógyszerészeti irodalomról a Genersich Antal Emlékkönyvben (Bp.–Mv. 1994) és A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve (Bp. 1996) c. kötetben.
Társszerzője a Plante medicinale şi aromatice (1962, 1975) és a Farmacognozie (1967) c. egységes egyetemi tankönyveknek, szintén társszerzője az A. Laza és E. Coiciu társaságában románul, majd magyarul is megjelent Gyógy- és illóolajos növények c. könyvnek (1972, bővített kiadása 1975), valamint a Gyógynövényismeret c. műnek (társszerzők Rácz-Kotilla Erzsébet és A. Laza, 1984). További kötetei: Gyógynövényismeret — a fitoterápia alapjai (Bp. 1992), Vadon termő és termesztett gyógynövények (Bp. 1994), Természetes gyógymódok — komplementer medicina (Bp. 1999).
Szerkesztésében jelent meg a Plante medicale din flora spontană a Bazinului Ciuc (Csíkszereda 1968) és Fűzi Józseffel közösen a Kovászna megye gyógynövényei (Sepsiszentgyörgy 1973) c. gyűjteményes kötet. Fejezetet írt a Hargita megye gyógy- és fűszernövényei (Csíkszereda 1980) és a Korszerű gyógynövényhasználat (Kv. 1982; román változata Kv. 1983) c. gyűjteményes kötetekbe.
Önálló kötetei és kőnyomatos egyetemi jegyzetei: Általános botanika. I; Sejttan és szövettan. II; Vegetatív szervek (Mv. 1954); Növényrendszer (Mv. 1956); Növényi sejttan, szövettan (Mv. 1960). Első szerzője a háromkötetes Farmakognózia (Mv. 1983–87) c. jegyzetnek, ez románul is megjelent. Részt vett a Farmacopeea Română gyógyszerészkönyv VII–IX. kiadásának szerkesztésében (1956, 1965, 1976).
Nagy Miklós: R. G. (Margó). Utunk 1984/44. — Rostás Zoltán: Visszajátszás. 1984. 176–185.
(P. H. M.)
Rácz Győző (Dés, 1935. jan. 4. — 1989. okt. 27. Kolozsvár) — filozófiai szakíró, esszéíró, irodalomkritikus, szerkesztő. Szamosújváron érettségizett 1952-ben, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem–filozófia szakos oklevelet 1956-ban. Előbb gyakornok, majd tanársegéd a történelem tanszéken, 1967-től adjunktus, 1967-től előadótanár, 1982-től haláláig a filozófia professzora. Közben 1971–83 között a Korunk főszerkesztőhelyettese, 1984 októberétől, Gáll Ernőt felváltva, főszerkesztője. Magatartását ebben a funkciójában, a Ceauşescu-rendszer ideológiai agresszivitásának fokozódása idején, maradéktalan párthűség jellemezte.
Publikálni IV. éves egyetemi hallgató korában kezdett. Első írását az Igazság c. lap közölte (Testvéri összefogás a tudományos munkában, 1955. nov. 17.) a tudományos diákkörök román–magyar együttműködéséről, de igazán magvas irodalomelméleti, esztétikai, művészetfilozófiai és alkotás-lélektani esszéi a hatvanas évektől jelentek meg az Utunk, a Korunk, az Igaz Szó és A Hét hasábjain. Közben 1976-ban doktori címet szerzett A Korunk művészetfilozófiai problémái (1935–1940) című disszertációjával, amelynek rövidített szövege magyarul is megjelent (Az avantgarde művészetfilozófiai problémái a népfronti Korunkban. A Hét 1976/3, 4, 5; Korunk Évkönyv 1976).
Válogatott tanulmányait tartalmazó első kötete (Értelem és szépség. 1977) heves vitákat váltott ki, pályatársak (Bretter György, Angi István) és irodalomkritikusok (Jordáky Lajos, Láng Gusztáv, Marosi Péter, Szigeti József stb.) elemezték. A vita újra fellángolt második gyűjteményes kötetének (A lírától a metafizikáig. 1976) megjelenése után is, különösen Beke Györgynek a Brassói Lapokban (1976. okt. 2.) őt költővé, József Attila “új tanítványává” előléptető cikke nyomán, aki szerint szabadversei megvalósították a “filozófiának és költészetnek azt a dialektikus egységét, amelyet még Hegel sem tartott megvalósíthatónak: a művészi kép nem homályosítja el a fogalom kristálytiszta ragyogását”. Az így mellékvágányra terelődött vitát végül Marosi Péter összegezte (Utunk 1976/49), levonva a mértéktartó következtetéseket.
Válogatásában és előszavával jelent meg Bartalis János verseinek kötete a Tanulók Könyvtárában (Vers, fájó szépség. Kv. 1977); ugyancsak ő írt előszót Salamon László Ember, hol vagy? c. 1943-as — akkor bezúzott — kötetének újrakiadásához is (1981).
1972-ben a Kolozsvári Írók Társaságának, 1976-ban a Romániai Írók Szövetségének díját nyerte el.
Angi István: A szépség tézisei. Igaz Szó 1973/5; uő: Még egyszer a szépség téziseiről. Utunk 1973/29; uő: A lehetséges metafizikája. Korunk Évkönyv 1981; uő: Metafizikák végén. A Hét 1989/45. — Marosi Péter: Hűtlen hűség szépsége. Utunk 1973/25; uő: Interdiszciplináris sóhajok. Utunk 1973/30; uő: Metafizikától a líráig vagy mégis a lírától a metafizikáig. Utunk 1976/49; újraközölve: Világ végén virradat. 1980. 221–226. — Bretter György: Eszmény és célszerűség. A Hét 1973/10; újraközölve: Itt és mást. 1979. 294–300. — Kántor Lajos: R. Gy.: Értelem és szépség. Tiszatáj 1973/7. — Láng Gusztáv: Kategóriák indulata. Korunk 1973/8. — Szigeti József: Egy vita margójára. Igaz Szó 1974/5. — Gálfalvi Zsolt: Vallomásos filozófia. A Hét 1976/38–39. — Aniszi Kálmán: A filozófia és a művészet jövője. Utunk 1976/12. — Herédi Gusztáv: Egy könyv újraolvastán. Korunk 1989/10; uő: R. Gy. emléke. Utunk 1989/45.
(G. D.)
Rácz–Kotilla Erzsébet (Arad, 1925. jún. 3.) — gyógyszerészeti szakíró, ~ Gábor felesége. Szülővárosa Róm. Kat. Főgimnáziumában érettségizett (1946), a Bolyai Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának gyógyszerészeti szakán, majd 1949-től a marosvásárhelyi OGYI Gyógyszerészeti Karán folytatta tanulmányait, ahol érdemdiplomával végzett (1950). Már diákkorában (1949-ben) gyakornok a drogismereti tanszéken, itt, majd 1960-tól a gyógyszertani tanszéken tanársegéd, a gyógyszerészeti tudományok doktora (1962), adjunktus (1966). Az ő nevéhez fűződik az önálló gyógyszerhatástani tanszék létrehozása, amelyet nyugdíjazásáig előadótanárként vezet (1969–89). Részt vett a gyógynövénykert létesítésében és irányításában. Továbbképző tanfolyamokon biofarmaciát, farmakovigilenciát és fitoterápiát tanított. 1990-től Budapesten, 1992-től Pécsett vendégelőadó. 1993-ban Magyarországon telepedett le.
Kutatómunkájában előbb a gyógynövények termesztésével és nemesítésével (levendula, rózsamuskátli, cickafark), növényszövettani és növénykémiai, majd hatástani vizsgálatokkal foglalkozott. Számos kísérletes módszert dolgozott ki növények gyógyhatásának kimutatására. Több készítmény méregtani vizsgálatát is elvégezte. Közleményei 21 hazai és külföldi folyóiratban, főleg az Orvosi Szemle–Revista Medicală, Farmacia, Note Botanice, Gyógyszerészet, Planta Medica, Die Pharmazie, Plantes Médicales et Phytothérapie és más szaklapok hasábjain jelentek meg, ismeretterjesztő írásait A Hét, Korunk, Művelődés, Dolgozó Nő közölte. Találmányai: a mák nemesítésénél használatos módszer kidolgozása (1954), az ópium helyettesítésére alkalmas tinktúra (1966), vizelethajtó tea (1970) és vízhajtó gyógyszer (1990). Társszerzője a Gyógynövényismeret (Rácz Gábor és A. Laza társszerzőkkel, 1984) és a Gyógynövényismeret — a fitoterápia alapja (Bp. 1992) c. kézikönyveknek, valamint a háromkötetes Farmakognózia c. kőnyomatos egyetemi jegyzetnek (Mv. 1956–57), főszerzője a Farmakognóziai vizsgálatok (Mv. 1958) c. gyakorlati jegyzetnek.
Önálló kőnyomatos jegyzete a háromkötetes Farmakodinámia — Gyógyszerhatástan (Mv. 1977–84), ez megjelent román nyelven is. Tanulmányt írt a Korszerű gyógynövényhasználat című Korunk-füzet magyar (Kv. 1982) és román változatába (Kv. 1983).
Kovács Magda: Gyógynövények faggatója. Dolgozó Nő 1983/7. — Nagy Miklós: R. K. E. (Margó). Utunk 1984/44. — Csűrös István: Gyógynövényismereti könyv. Korunk 1985/2. — Szépréti Lilla: Asszonyarcok. Fűben, fában az orvosság. Új Élet 1988/5.
(P. H. M.)
Rácz Lajos Ernő (Petrozsény, 1928. jan. 15.) — orvosi, orvos- és gyógyszerészet-történeti szakíró. Középiskoláit a gyulafehérvári Római Katolikus Majláth Főgimnáziumban (1948), orvosi tanulmányait a marosvásárhelyi egyetemen végezte (1955); az orvostudományok doktora (1974).
1955 és 1960 között üzemi körorvos Filipeşti de Pădurén (Ploieşti tartomány). 1960-ban versenyvizsgával a marosvásárhelyi OGYI kórbonctani, majd anatómiai tanszékén kezdi egyetemi pályáját: tanársegéd, adjunktus, majd egyetemi előadótanár; a Gyógyszerészeti Karon az anatómia és élettan előadója nyugalomba vonulásáig (1998). 1998 óta az orvos- és gyógyszerészet-történeti tanszék magyar nyelvű előadásait tartja óradíjas egyetemi tanári beosztásban.
Kutatási területei és eredményei a kórbonctani tanszéken: a daganatos betegség és a terhesség, a cukorbetegség és terhesség, szervi elváltozások a központi idegrendszer betegségeiben; az anatómiai tanszéken a fejlődési rendellenességek, az arc, a száj, a nyelv és a fogak koronkénti vérellátása és beidegzése, a BICHAT-féle zsírcsomó fejlődése, koronkénti alakja, szerkezete és élettana, az V. agyideg érzőágainak anatómiai változatai, egyes gyógyszerek és fizikai ártalmak teratogén hatásai a magzati fejlődés kritikus szakaszaiban; az orvos- és gyógyszerészet-történeti tanszéken hazai járványtörténet (himlő, pestis, kolera), oktatás- és kórházszervezés, egyetemes és hazai gyógyszerészet-történet, egyes anatómiai szervek, bonctani képletek vagy más orvosi felfedezések magyar vonatkozásai (a Lenhossék orvosdinasztia, Bugát Pál, Mihálkovics Géza, Mihálik Péter, Apáthy István, Szentágothai János, Krompecher István, Hámori József, Maros Tibor, Rottenberg Miklós).
Tudományos dolgozatai az Orvosi Szemle, a Morfologia Normală şi Patologică, a Morphologie et Embryologie és az Anatomischer Anzeiger (Jena) folyóiratokban magyar, angol és német nyelven jelentek meg.
Egyetemi jegyzetei: Anatomia, fiziologia şi patologia umană (Mv. 1986); Anatomia sistematică a omului. I–V. (Mv. 1996–98). Társszerzője a Seres-Sturm Lajos szerkesztette kőnyomatos Anatomie şi fiziologie farmaceutică (Mv. 1990); illetve az Anatómia és élettan gyógyszerészhallgatók részére c. jegyzeteknek. Társszerzője Papilian V. V. és Roşca V. Gh. Histologia c. tankönyve magyar fordításának (Szövettan I–II. 1984).
(P. H. M. — Á. Z.)
Rácz Miklós (Nagybánya, 1877. ápr. 8. — 1948. márc. 31. Nagybánya) — történész, fordító. Nagybányán érettségizett (1896), majd történelem szakos tanári képesítést szerzett a kolozsvári egyetemen. 1906-tól a nagybányai főgimnáziumban történelem–földrajz szakos tanár, a tanári könyvtár, a pénz- és éremgyűjtemény, majd a nagybányai múzeumban a könyvtár és a levéltár őre, nyugdíjazásáig (1938).
Első írása a Századokban (1900. 451–454) Giusto Grion Guida storica di Cividale e del suo distretto c. munkájának ismertetése. Elkészítette a nagybányai állami főgimnázium tanári könyvtárának katalógusát (A nagybányai m. kir. állami főgimnázium XXIV. évi értesítője. Nagybánya 1911). Gombos F. Albin a történetkutatás egyik reménységeként tartotta számon s rábízta a Középkori krónikások c. sorozat két olasz vonatkozású krónikájának magyar fordítását, amelyek az ő magyarázó jegyzeteivel jelentek meg: Dino Compagni: Krónika. 1280–1312 (Brassó 1902); A három Villani krónikája (Bp. 1909).
“Jó olasz tudását tanúsító úttörő munkája tiszteletreméltó vállalkozás volt — írta róla Kiss András, aki az 1902-ben kiadott Dino Compagni-krónikát a Téka-sorozatban a Rácz Miklós-féle fordítás felhasználásával újra megjelentette (Dino Compagni krónikája korának eseményeiről. 1989). — Az 1902-ben kiadott Krónika fordításának gondos átnézése után mégis úgy éreztük, hogy az akkori magyar fordítás szövegét a mai olvasó nyelvi igényeihez kell idomítanunk, [...] az imitt-amott észlelt szövegbeli hiányokat ki kell egészítenünk, és ami a döntő tényező volt, bizonyos kifejezéseket, mondatszerkesztéseket [...] a mai olasz olvasónak szánt magyarázatok felhasználásával kell tolmácsolnunk.”
(D. Gy.)
Ráczné Zeitler Anna (Ruda-Brád, 1920. ápr. 10.) — nyelvész, módszertani szakíró. Középiskolai tanulmányait a nagyszebeni Szent Orsolya zárda leánygimnáziumában (1931–35) és a kolozsvári Marianum Leánygimnáziumban (1935–39) végezte; az I. Ferdinánd Egyetemen, illetve a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett német–magyar szakos tanári oklevelet (1943). Tanársegéd a Ferenc József Tudományegyetemen, majd a Bolyai, illetve a Babeş–Bolyai egyetemen a német nyelv és módszertani tanszéken, illetve a Gh. Dima Zenekonzervatóriumban és a I. Andreescu Képzőművészeti Főiskolán; utóbb különböző kolozsvári középiskolákban tanít, nyugdíjazásáig.
Első munkája az Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde száz évet felölelő (1843–1944) bibliográfiája, amely a folyóirat 1944. évfolyamában (573–612. lap) jelent meg. Doktori értekezését Ina Seidel világképéről (Ina Seidels Weltanschauung und künstlerische Ausdruckformen in ihrem Werk) a Ferenc József Tudományegyetemen védte meg. Több egyetemi német nyelvi és módszertani tankönyv, illetve segédkönyv szerzője, társszerzője; 1957–1968 között a bukaresti tankönyvkiadónál 13 német nyelvű, magyar oktatási nyelvű középiskolák számára átdolgozott tankönyve jelent meg az V–XII. osztályok számára.
Német irodalmi és módszertani tanulmányai jelentek meg a Korunkban (Gerhart Hauptmann erdélyi színpadokon bemutatott Die Weber c. darabjáról, 1963/2), a Revista de Pedagogie c. szakfolyóiratban (1968/5; 1968/11), a Probleme de metodica predării disciplinei umaniste c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1965).
Munkái: Lesestücke für deutsche Sprachübungen. Kv. 1956 (litografált); Texte de specialitate pentru studenţii Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu. Kv. 1960 (litografált); Die Metodik der deutschen Sprache als Fremdsprache in der Mittelschulen. Kv. 1960; Texte de specialitate pentru studenţii Conservatorului de muzică Gh. Dima. Kv. 1961 (kézirat); Limba germană. Vol. II. Texte de specialitate arte plastice, muzică, teatru, film. 1968 (társszerző); A Bolyai Tudományegyetem német tanszéke. Kv. 1999.
(D. Gy.)
rádió — A romániai rádiózás kezdetei a 20. század elejére nyúlnak vissza: 1908-ban építette ki a Román Tengeri Szolgálat az első adó-vevő állomását Konstancán. Közel másfél évtized múlva (1921) született meg az első kormányhatározat egy ~-távközlési hálózat kiépítéséről, s még öt évnek kellett eltelnie, amíg 1926 márciusában megkezdődött az első próbaadás sugárzása a bukaresti Elektrotechnikai Intézetben felállított kísérleti adóról, majd újabb két évnek, amíg 1928. november 1-jén megindultak a Bukaresti Rádió rendszeres adásai.
A rádiózás romániai történetét ettől kezdve a politikai, ill. jogi körülmények határozták meg: első időszaka 1944-ig tart, a második világháború-végi politikai fordulatig; a második időszak, a kommunista párthatalom szolgálatába állított állami rádiózásé egészen 1989. december végéig, s az akkor bekövetkezett politikai fordulat után alakult ki mai arculata, amelyet az állami, a kereskedelmi és a közösségi rádiózás egymásmellettisége jellemez.
A magyar nyelvű rádiózás előtörténete Romániában a két világháború közti időszakra nyúlik vissza: 1934-ben születik egy terv, amely szerint Kolozsváron a Mátyás szülőházában létesülne ~adó. Ez azonban csak terv marad. 1939-ben, a királyi diktatúra időszakában iktatják be először a bukaresti Román Rádió műsorába a napi kétszeri magyar nyelvű hírszolgálatot, amelynek célja: ellensúlyozni a budapesti ~ egész Erdélyben fogható adásait. Ugyancsak politikai propagandacélzatú az 1944. aug. 23-a után megindult Postul Dacia rövidhullámon (a francia, angol, orosz és német nyelvű hírek mellett) sugárzott magyar nyelvű hírműsora.
A több mint 40 éven át tartó pártállami rádiózás fő jellemzője a központosítottság volt. Érvényesült ez akkor is, amikor politikai meggondolásból az 50-es évek közepén létrehozták a területi stúdiókat (Iaşi, Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely, Craiova); azok adásrácsát és -idejét ugyanis központilag állapították meg, ugyanakkor a területi stúdiókban legfeljebb hivatalosan volt kisebbségi osztály, valójában minden osztály külön-külön működtette a maga kisebbségi kollektíváit. A szakosodás — a marosvásárhelyi területi stúdió kivételével — csak a román nyelvű adások számára adott fejlődési lehetőséget.
Az egész időszakot végig jellemezte a cenzúra-felügyelet: eleinte a Sajtóigazgatóság emberei jártak be naponta a szerkesztőségekbe és ellenjegyezték az elkészült kéziratokat, később már csak a területi ~ vezetősége hallgatta le adásba kerülés előtt a kész műsorokat. Az élő műsorokban is csak előzetesen jóváhagyott szöveget volt szabad felolvasni.
A Bukaresti Rádió kötelékében 1945 tavaszán alakult ki magyar szerkesztőség, amely 1945. május 2-án sugározta első műsorát. 1954-ig ez volt az egyetlen magyar nyelvű műsor. 1954. március 15-én, a korábbi kolozsvári fiókszerkesztőséget önállósítva indult meg az újonnan létesített Kolozsvári Területi Rádió; 1955. május 5-től sugárzott a Temesvári Területi Rádió, amelynek azonban magyar nyelvű műsora csak 1989. dec. 23-tól indult. Végül 1958. március 2-án kezdte meg tevékenységét a Marosvásárhelyi Területi Rádió. 1985. jan. 12-én aztán egyetlen központi telefonutasításra az összes vidéki ~- (és televízió)stúdiókat megszüntették, hangszalaganyagukat Bukarestbe szállíttatták, s egy Jilaván kialakított központi raktárban, megóvásra teljesen alkalmatlan körülmények között helyezték el. A berendezéseket azonban — a stratégiai tartalékba sorolva — továbbra is kifogástalan műszaki állapotban tartották.
A pártállami időszakban jelennek meg a romániai magyar közösségi rádiózás csírái: az 50-es évektől — ugyancsak pártfelügyelet alatt — számos helyi rádiósítási központ létesült, ahonnan vezetéken a központi mellett helyi érdekeltségű műsorokat is közvetítenek. Ez a forma a ~készülékek elterjedéséig helyenként igen népszerű volt, a helyi munkatársak közül pedig többen lettek hivatásos újságírók, vagy kerültek levelezőként a sajtó, a ~ vonzáskörébe. Legtovább ezek sorában az iskolai és diák~-k éltek, amelyeknek saját diákszerkesztőségük volt, és helyi igényeket kielégíteni hivatott műsorokat állítottak össze. Közülük ~történeti jelentőségre az egyetemi ifjúság ~-i emelkedtek: a kolozsvári *Visszhang, a Marosvásárhelyi Diákrádió és a *Temesvári Diákrádió.
Az 1989-es fordulat után kezdeményezések történtek az állami hálózattól független magyar közösségi rádiózás létrehozására. Ez azonban anyagi lehetőségek híján csak szerény keretek között (főleg egyházi-felekezeti vonalon) tud magának tért hódítani. Az 1991-ben hozott médiatörvény értelmében ugyanis költségvetési támogatásban csak a közszolgálati Román Rádió (és annak három magyar területi szerkesztősége) részesül. A törvény lehetővé tette ugyanakkor azt, hogy kereskedelmi társaságok is kapjanak ~licencet, ezek viszont költségvetési forrásokból csak pályázatok útján, szolgáltatási szerződések alapján nyerhetnek támogatást, fenntartásuk fő forrása tehát a reklám, ami a magyar rádiózás számára legfeljebb a tömbmagyarság lakta vidékeken jelent elegendő bevételi forrást, ennek híján a magyar nyelvű műsorok léte a legtöbb esetben bizonytalan.
Elsőnek 1993-ban, Brassóban, Medgyesen és Nagybányán indultak helyi ~adások magyar nyelven általában heti egy-két órás adásidővel, s műsoraik inkább a közösségi rádiózás jegyeit hordozták magukon. 1994–1995-ben gyarapodott a magyar nyelvű ~-k, illetve műsorok száma; ez 2002-re 18 városban elérte a 32-t. Mellettük megjelentek az egyházi és felekezeti adók (számuk 2002-ben 6), amelyek már nem csak közszolgálati ~-k műsorsávjában kapnak helyet, hanem részben önálló frekvenciával rendelkeznek.
A 24 órás adásidejű kereskedelmi ~-k általában fokozatosan elhagyják közszolgálati mintára kialakult kezdeti műsorrendjüket, és rövid híradókkal (helyi közérdekű, kulturális és sporthírekkel) tűzdelt szórakoztató műsorokat készítenek, zenével, könnyű fejtörő játékokkal, reklámokhoz igazítva őket. Gyakoriak az interaktív (a közönséget is bevonó) műsorok, s terjedőben van egy új rádiós műfaj: a beugrató-műsor. Általában tudatosan a fiatal korosztályok ízléséhez-igényeihez igazodnak.
A kereskedelmi ~-k egy része országos kiterjedésű ~társaságok helyi részlegeként sugároz magyar műsort is, többnyire elszigetelten alakítva ki annak helyi igényeket kielégíteni hivatott tartalmát. Gyakoriak az időseket megszólító “nosztalgiaműsorok”. Néhány kereskedelmi ~ (elsősorban a tömbmagyarság-lakta vidékeken) közel 24 órás magyar nyelvű műsort sugároz, amelyeknek keretében a műfaji kínálat is sokkal gazdagabb.
Sajátos műfajt képviselnek a középiskolák rádiósítási hálózatain működő iskola~-k, amelyek az 50-es években jöttek létre, s egy-másfél évtized után el is sorvadtak, 1989 után azonban jó néhányuk újraéledt, és fontossá váltak a középiskolai oktatásban és nevelésben.
Ugyancsak az 50-es években sok helyütt működött üzemi vagy városi rádiósítási központ; ezek a maguk idején — a központi közszolgálati adó műsora mellett — saját helyi műsort is sugároztak, s a tömegtájékoztatás jelentős eszközei voltak. A 60-es évek végére azonban rendre megszűntek.
Rádiós újságíróképzés Romániában magyar nyelven sehol nem folyik. 1994 márciusában a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) szervezett rádiós-tévés tanfolyamot Csép Sándor vezetésével; alkalmi jellegű rádiós továbbképzést biztosít a Magyar Rádió is. 1994 óta a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem újságíró szakán és a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégiumban tanítanak rádiós ismereteket. Magyar újságírók is tanulnak a Román Rádió belső oktatási rendszerében működő ~egyetemen, 2002-ben pedig kommunikációs szak indult a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem keretében.
A rádiós újságírószakma problémáit a MÚRE által 1996-ban szervezett széles körű találkozó óta évente rádiós konferenciák tartják napirenden. 1998-ban, ugyancsak a MÚRE kezdeményezésére elkészült a romániai magyar ~-k hallgatóságának felmérése is, reprezentatív mintavétel lapján. Az adatokat Magyari Tivadar dolgozta fel.
A romániai magyar rádiósok szakmai elismerése volt a Marosvásárhelyi Területi Rádiónak 1991-ben odaítélt Látó-díj és az 1998-as MÚRE különdíj. Zenei szerkesztői munkájáért ugyancsak a MÚRE különdíjban részesült 1995-ben Borbély Zoltán. Életműdíjat és EMKE-díjat kapott Muzsnay Magda és Somai Ferenc; 2001-ben a MÚOSZ Aranytoll-díját nyerte el Mag Péter. 1993 óta a MÚRE évente adja ki szakmai díjait: 1993-ra László Ferenc, 1994-re Oláh Gál Elvira, 1995-re László Edit, 1996-ra Muzsnay Magda, 1998-ra Kiss Dénes, 1999-re Simon Gábor, 2000-re Csatári Melinda részesült e szakmai díjban, illetve rádiós dicséretben. 2001-re életműdíjat kapott Vári Marianna, szakmai díjat Gergely Zsuzsa és rádiós dicséretet Szuszámi Zsuzsa; emlékdíjban részesült Tomcsányi Tibor, kezdő rádiós-díjban Sármási Bocskai János.
A Bukaresti Rádió Magyar Szerkesztősége — a Román Rádió központi stúdióinak szerkezetében a német szerkesztőséggel együtt a kisebbségi szerkesztőséget alkotja. Első adását 1945. május 2-án sugározták a Sfântu Sava kollégium épületéből. Eleinte fél órát, majd két órát sugárzott naponta, amelyet a területi stúdiók megalakulásával újra csökkentettek. 1956 októberében és novemberében átmenetileg megemelték adásidejét és politikai kommentárokkal, irodalmi műsorokkal igyekeztek ellensúlyozni a magyarországi események hatását. 1987 óta napi 60 perc az antennaideje. 1989–90 fordulóján 2 óra adást is készítettek, de később a szerkesztőség kérése ellenére visszatértek a 60 percre. Besorolása országos hatósugarú, de csak Erdélyben, a magyarlakta területeken hallgatható, kizárólag középhullámon, a Kárpátokon túl pedig csupán Bukarestben.
A bukaresti magyar szerkesztőséget megalakulásakor a pártpropaganda eszközének tekintették, a legfrissebb hírek sugárzása, az állampolitika népszerűsítése volt a feladata. 1948–1954 között fiókszerkesztősége működött Kolozsváron.
A 40-es, 50-es években hangfelvételt nagyon körülményesen készíthettek, a tudósítók telefonon adták le anyagukat, amelyet gyorsírással jegyzett le Waldmann Emi gyors- és gépírónő. A hallgatók levélbeli kéréseit is figyelembe vették a műsorok szerkesztésekor. Azóta a tudósítói hálózat révén kapja az adáskörzet híreit, ma a legtöbb erdélyi városban van tudósítója.
Fontosabb műsorok, rovatok: A nap jegyzete, Híradó, Fórum, Lapszemle, Könyvespolc, A hallgatóé a szó (1996). 1945–54 között havonta jelentkezett a Rádiószínház, évfordulós irodalmi műsorokat szerkesztettek, klasszikus költőkről emlékeztek; e műsorokban sokszor szerepelt Banner Zoltán. Később az irodalmi műsorok alkalmiak lettek: irodalmi eseményekhez, évfordulókhoz, könyvbemutatókhoz (pl. Illyés Kinga CD-bemutatójához), a bukaresti művelődési élet magyar vonatkozásaihoz kötődtek. Bukaresti, illetve vidéki írók vegyesen jutottak szóhoz. Interjúkat közvetítettek, illetve versek, prózai művek részletei kerültek felolvasásra. Megszólalt Szemlér Ferenc, Szász János, Huszár Sándor, Domokos Géza, Kacsó Sándor stb. A Bukaresti Rádió több rétegműsort sugárzott: volt nők órája, ifjúsági óra, gyermekműsor, gazdasági és kultúrkrónika, sport, kül-, illetve belpolitikai szemle, jogi tanácsadó.
1990–1992 között rendkívül népszerű volt Mag Péter kommentárműsora: Láttuk, hallottuk, elmondjuk. Mellette az első parlamenti ciklusban Zonda Attila képviselő jelentkezett hétről hétre parlamenti politikai jegyzeteivel, s Halász Anna és Szász János publicisztikái, Béres Katalin tudósításai a korszak mértékadó ~-i közé emelték a bukaresti ~ magyar adásait.
A romániai magyar irodalom első nagylélegzetű hangjátékát: Sütő András és Hajdu Zoltán színdarabját, a Mezítlábas menyasszonyt itt sugározták 1950-ben; ~-ra alkalmazta Marosi Péter, Jordáky Lajos és Kovács Ferenc; a hangfelvételek a kolozsvári Állami Magyar Színházban készültek.
Főszerkesztők: Nagy Csaba (1945–48), Kovács János (1949–54), Petrariu Eugen (1954), Benedek Anna, Bodor Pál (1970–1979), Kónya Anna (1980–85), Molnár Vilmos (1985–89), Mag Péter (1989–92), Jurca Lucia (1992–96), Sántha Dan (1996–98), Majtényi Ágnes (1998 óta).
Az első szerkesztőség tagjai 1945-ben: Ádám Miklós, Ardeleanu Gyöngyi, Mann Endre, Ungár Teréz; az 1952–55. években szerkesztők: Barna Zsuzsa, Borbás Mária, Ercse Edit (mezőgazdasági rovatvezető), Gárdos Péter (spec. riporter), Konsza Judit, Kónya Anna, Kovács Ferenc, Nagy Erzsébet, Rózsa Mária, Szőcs Olga, Vajda Erzsébet, Varga Lajos; későbbi munkatársak: Aszódi János (50-es évek), Ferencz Zsuzsanna, Jagamas Ilona, Hegedűs László (1964), Mag Péter, Molnár Vilmos, Solymos Iván, Székely Endre; az 1954 előtt működött kolozsvári fiókszerkesztőség munkatársai: Ábrahám János, Keresztes Zoltán, Kovács Ferenc, Muzsnay Magda.
A szerkesztőség 2002-ben: Bogdán Tibor, Darvas Enikő, Forró László, Kabay Annamária, Kajcsa Bernadett, Majtényi Ildikó, Sallay Ibolya, Vincze Loránd, vidéki tudósítók: Ambrus Attila, Farkas Réka, Kalmár Zoltán, Kelemen Ferenc, Mészáros Ildikó, Mezei Sándor, Oláh Gál Elvira, T. Szabó Edit.
A Kolozsvári Rádió Magyar Osztálya — a Román Rádió regionális ~-ja, 2002 júliusáig területi stúdiója. Összadásideje napi 18 (heti 126) óra; magyar adásidő napi 5 (heti 34) óra.
A bukaresti ~ magyar szerkesztőségének 1948-ban nyílt fiókszerkesztőségéből fejlődött ki. 1954. március 15-én sugározta első adását, erdélyi ~stúdióként. A magyar szerkesztőség adásideje 1954-ben napi 1 óra, 1956-ban 1 óra 30 perc, 1967-ben 1 óra 45 perc, 1972-ben napi 3 óra 30 perc, 1985-ben napi 3 óra, 1989-ben napi 4 óra, 2001-ben napi 5 óra. A ~ megalakulásakor fele-fele arányban sugároztak magyar, illetve román nyelven, később minden adásidő-növeléskor nőtt a különbség a román és a magyar antennaidő között, ami a szerkesztőségeken belüli arányokat közvetlenül is befolyásolta. 1958-ig Erdély egész területéről készítették műsoraikat, 1958-ban, a Marosvásárhelyi Rádió megalakulásával megosztották a területet: Bihar, Kolozs, Máramaros és Szeben tartomány, illetve a későbbi Bihar, Beszterce-Naszód, Fehér, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szeben, Szilágy megye területéről készítettek híreket, tudósításokat, riportokat. A magyar adások számára megengedték a riportutakat Hunyad tartományba, illetve a későbbi Hunyad megyébe is, amely területileg a Temesvári Rádióhoz tartozott, ott viszont nem volt magyar nyelvű szerkesztőség.
Első székhelye a Rákóczi út 60 sz. alatti, átalakított villában volt. Új épületet 1967-ben kaptak a Donát út 107. sz. alatt (felavatták 1967. december 30-án). 1989 decemberét követően ~- és televízióstúdióként alakult újjá; 1993-ban a ~ és a televízió szétvált, s létrehozták a Kolozsvári Televízió magyar szerkesztőségét.
Műsorszerkezete (2002-ben) reggel 8–10 óra között zenés tájékoztató magazin, tematikus, szolgáltató, illetve rétegműsorok (szociális, kulturális, gyermekműsor, faluműsor, tanácsadók, egyházi műsor), híradó, műsorelőzetes; délután 16–18,30 között Slágeróra, különböző témájú zenés magazinok, Napóra — híradóműsor (hétfőtől péntekig), szombaton művelődési magazin, különböző zeneműsorok. Szombaton Láthatár (politikai-közéleti magazin), jazz, kulturális magazin, vasárnap ~-istentisztelet, zenés üzenetek, Vidékről vidékre (faluműsor), ~színház, egyházi műsor. A műsorok átszervezésének fő szempontja volt 1995-ben és 1996-ban a tájékoztató műsorok erősítése. 1995-ben megszüntették a 30 percesnél hosszabb szöveges műsorokat. 1997-ben belső felmérés készült a hallgatók észrevételei szerint. 1998-ban a MÚRE által végzett felmérésnek hatása volt a műsorrács átszervezésében, azóta évente készül felmérés Kolozsvárott és környékén. Eszerint a magyar műsorok hallgatottsága magasabb, mint a románoké.
Fontosabb műsorok, rovatok még 2002-ben: Napóra (híradó, 1992 óta), Hangoló (tájékoztató műsor, 1996 óta), Rejtett világok (művészeti magazin, 1998 óta), Mozgástér (gazdasági, pénzügyi magazin, 1998 óta), Színes szőttes (szombat délután), Rádiószínház, Versajándék. Fennállása során a kolozsvári ~ leghosszabb életű műsorát Xántus János szerkesztette: tudományos helyismereti, természettudományos műsora, a Jöjjön velünk 1956–1969 között, folytatása, a Föld és ég 1969–1985 között szerepelt adásban. Népszerű műsorok voltak még: Rügybimbó (gyerekműsor, Keszy Harmath Vera 1972–74), Nőkről nőknek (Bisztricsányi Klára 1968–1980), Művészsarok (Németh Júlia), Kiveszőfélben levő mesterségek nyomában (Keszy Harmath Vera 1972–1978), Hogy jusson vers mindenkinek (1970–1985), Zsibongó (1968–1985, 1990–1994), ezután Egyetemi Híradó, illetve Ifjúsági műsor (1998-ig), Zenei portrék (Balla Zsófia), Vallomások a szülőföldről (Keszy Harmath Vera). Székely Rajmond E15-ös országút címmel helyismereti riportműsort készített a Bors–Nagyvárad–Kolozsvár vonalon, Hazai körkép címmel pedig városokat, községeket bemutató sorozatot szerkesztett húsz éven át. Népszerű volt Sebesi Imre nyugdíjas-műsora, a Szieszta (1990–1995) is.
Az agitációs brigádok modelljét időről időre a ~-ban is fölelevenítette a pártvezetés, és így kerül sor valamennyi román és magyar szerkesztőségben nyilvános műsorokra, amelyek a közösség előtt készültek, majd a teljes hangvételt az adásidő korlátai szerint tömörítették. A Kolozsvári Rádiónak ez a műsora volt 1968–1985 között az Akusztikon Stúdió, amelynek 32 nyilvános adását rendezték meg a nagy stúdióban. Ebben elsőnek, az Utunkkal együttműködve, 1968. június 9-én avatott irodalmi színpadot a Kolozsvári Rádió. Szerkesztők: Huszár Sándor és Kovács Ferenc, rendezők: László Gerő és Szinberger Sándor voltak. Második adása, a Légből kapott irodalom is nagy sikert aratott, az előadást egy héttel később a Magyar Színházban telt ház előtt ismételték meg. Harmadik alkalommal 1970. szeptember 27-én Bartók Béla emlékműsort szerveztek Cantata profana címmel. A műsor kezdeményezője Banner Zoltán és Buzás Pál volt. Később az Akusztikon Stúdió diákelőadásokat is műsorára tűzött (szerkesztette Keszy Harmath Vera és Csép Sándor); Bánffyhunyadon Érezd a földet, a szót, az embert címmel készült műsor (szerkesztette Muzsnay Magda). 1972-ben a köztársaság kikiáltásának 25. évfordulója alkalmából Neked tiszteleg címmel közvetítették nyilvános ~adást. Az Akusztikon stúdió később egyre inkább a pártról és vezetőjéről szóló verses-énekes agitációs montázzsá alakult. 1984-ben volt az utolsó adása.
Önálló rovat volt a Kolozsvári Rádióban Az irodalom nyomában (1968, szerkesztő Huszár Sándor és Huszárné Szigeti Irma), amelyben Kányádi Sándor, Nagy István, Bálint Tibor, Földes László, Bartalis János, Szemlér Ferenc, Szabó Gyula, Kós Károly, Horváth István, Kiss Jenő, Tamás Gáspár, Szabó Zoltán, Lászlóffy Aladár szólalt meg. Az Aranylapokban neves irodalomtörténészek, a Babeş–Bolyai Egyetem magyar tanszékének tanárai szerepeltek. Kovács Ferenc A barátság iskolája c. műsorában a magyar művelődéstörténet kiemelkedő személyiségei román írótársakkal párosítva kerültek adásba (Jósika Miklós és Gheorghe Lazăr, Ady Endre és Octavian Goga, Emil Isac és Kuncz Aladár stb.). A Nyelvőr c. Szabó T. Attila professzor kezdeményezésére született rovat a magyar nyelv romlásáról, a kisebbségi környezet által okozott szókincsszegényedésről szólt. Nemsokára betiltották, ugyanis a hivatalos vélemény szerint a román nyelv hatása a magyarra csak örvendetes lehet. Az Író és alkotás rovatban (1974–75) Muzsnay Magda meghívottai hangképekben szóltak az irodalomról: Kemény János a marosvécsi Helikon-találkozókról, Kós Károly az Erdélyi Helikonról és az Erdélyi Szépmíves Céhről, Tabéry Géza a Holnaposokról és Adyról. Ennek a sorozatnak eredményeként Bartalis János csaknem száz versét őrzi hangszalag a költő előadásában. Nagy István önéletrajzi regényének, a Sáncaljának az első oldalait olvasta szalagra. Asztalos István, Horváth István, Horváth Imre, Franyó Zoltán, Kiss Jenő, Molter Károly, Tomcsa Sándor vallomásai és művei szintén hangszalagra kerültek. Szemlér Ferenc Cenk alatti versfüzére is elhangzott. A fiatalabb írók közül Szabó Gyula, Bajor Andor, Fodor Sándor szintén vendége volt a műsornak.
Szintén Muzsnay Magda műsora volt a Nagy öregek, megszólalt benne Balog Edgár, Endre Károly, Fényi István, Franyó Zoltán, Gy. Szabó Béla, Horváth Imre, Jakó Zsigmond, Kemény János, Kiss Jenő, Kós Károly, Salamon László. Az irodalmi élet eseményeinek, az értelmiség találkozóinak hangdokumentumait is ő gyűjtötte össze: a nagyváradi Irodalmi Kerekasztal műsorait, a Korunk Galéria kéthetenként rendezett tárlatainak megnyitóit. Kolozsvári látogatásaik során hangfelvételeket készített a ~ Németh Lászlóval és Tamási Áronnal.
Emlékezetes műsora volt még a kolozsvári ~-nak a Művelődési Album (szerkesztette Kovács Ferenc), az Irodalom–művészet (szerkesztő Muzsnay Magda, majd Bisztricsányi Klára), a Műkedvelők műsora (a Megéneklünk Románia című kötelező országos művelődési seregszemle megörökítése, de amelyben Muzsnay Magda egy-egy község magyar népi hagyományait mutatta be). Portréműsor volt az Írók a mikrofon előtt, illetve Művészek a mikrofon előtt (szerkesztette Kovács Ferenc, Muzsnay Magda és Balla Zsófia), a Kedvenc verseim (1957–58, szerkesztette Lukács János), Hogy jusson vers mindenkinek (1970–1985, első szerkesztője Huszár Irma). A korabeli ideológiai utasítások hívták életre A párt zászlaja alatt vagy A szovjet ember című műsort.
Fontos helyet töltöttek be a kolozsvári ~ magyar adásaiban a színházi műsorok: a Színházi futár, A művészetek hullámhosszán (szerkesztő Huszárné Szigeti Irma), a Thália szolgálatában (színháztörténet, szerkesztő Keszy Harmath Vera, munkatársai Kötő József és Saszet Géza, 1972–74). A Regény folytatásokban c. sorozat keretében Kovács Ferenc dramatizálta Móricz Zsigmond, Nyírő József, Makkai Sándor műveit.
A zenei szerkesztők 1955-től kezdődően módszeresen hangszalagra rögzítették Kolozsvár zenei életének legfontosabb eseményeit. Gyakran szerepeltek a műsorokban a kolozsvári ~ stúdiójában készült felvételekkel hazai énekesek, előadóművészek, karmesterek. Felvételek készültek több jeles hazai zenealkotás ősbemutatójáról is. A Vetettem violát c. élő népzenét bemutató műsort szerkesztette Demény Piroska (1971–85 és 1990–1996 között). A Barangolás Zeneországban c. műsorban (1968–1969) Guttman Mihály az egyetemes zene, Junger Ervin a romániai magyar zene történetét mutatta be. Több eredeti könnyűzene-hangfelvételt is őriz a kolozsvári ~ szalagtára.
Rádiós operaösszeállításokat 1958. május 31-én közvetített először a kolozsvári ~. Az első darabot Deák Tamás és Szinberger Sándor írta Déryné Kolozsváron címmel, később, együttműködve a kolozsvári Állami Magyar Operával, elkészült a Carmen, a Traviata rádióváltozata is. A szalagtár külön kincseiként tartják nyilván a Nagy István-kórus felvételeit. Népszerű volt a Derűre derű című ~kabaré (1968–1984 között).
A Kolozsvári Rádió rendszeresen fölvette és közvetítette a város színházi életének eseményeit: az itt játszott darabokat. Önálló sorozatuk volt azonban a Rádiószínház. Az első színdarabot (a Mezítlábas menyasszonyt) 1950-ben alkalmazták ~-ra Kolozsváron, ezt még a Bukaresti Rádió sugározta. A kolozsvári ~ szerkesztői azonban már 1954-ben elkészítették az első színházi felvételt: Katona József Bánk bánját. Az első igazi ~játék 1955-ben született: Arany János Toldi-trilógiáját alkalmazta ~-ra és rendezte Patkós György. Később a ~ számára eredeti hangjátékot írt Huszár Sándor, Csávossy György, Lászlóffy Csaba. 1954–1985 között összesen 840 színházi szalagot iktattak a szalagtárba, közöttük 21 eredeti hangjátékot, és versből, elbeszélésből, regényből, valamint színdarabból készített 73 ~játékot. A kolozsvári ~ eredeti hangjátékainak írói még Deák Tamás, Halász Anna, Horváth Béla, Nagy István, Panek Zoltán, P. Lengyel József, Sigmond István, Szemlér Ferenc, Szinberger Sándor, Tamás Gáspár. A kolozsvári szerkesztők közül a ~játékok szerzői között szerepel Ábrahám János, Csép Sándor, Polacsek József, Kovács Ferenc, Muzsnay Magda, Keszy Harmath Vera.
Aranyszalagtár: a hivatalos rendelkezések szerint meg kellett/lehetett őrizni az adásba került felvételeket. Ezek közül aztán kiemelték a különleges fontosságúnak tekintetteket, s így kezdett kialakulni az Aranyszalagtár. Eleinte csak az elhunyt személyek felvételei kerültek bele, a többi az Operatív, illetve a Fond jelzetű szalagtárba. 1967 után szervezett módon valósult meg a szalagtár fejlesztése, és 1970–1980 között a rendezése, amely 1985-ben 214 felvételt, ezenkívül még 840 színházi felvételt, 3714 irodalmi műsort, 1308 zenés összeállítást, 753 politikai-társadalmi és 1078 kulturális műsort, összesen 7907 szalagot tartalmazott. Ezek egyharmada az elnémítás (1985) után elveszett, illetve megsemmisült Bukarestben: számos szalagot a bukaresti ~ cenzorának utasítására selejteztek ki. Eltűntek pl. azok a szalagok, amelyek irodalmi események, esetenként színházi főpróbák teljes felvételeit tartalmazták, de ideológiai okok miatt nem kerültek sugárzásra. Eltűntek Muzsnay Magda beszélgetései Kós Károllyal, továbbá azok a hangszalagok, amelyek külföldre távozott írók, színészek hangját őrizték. Eltűnt a hangfelvétel Németh Lászlóval és Tamási Áronnal. 1989 után visszakerült az anyag megmaradt része Kolozsvárra, ahol hangszalagon jelenleg is őrzik Asztalos István novelláit, karcolatait, Áprily Lajos, Bartalis János, Horváth István verseit, Kacsó Sándor novelláját, Kemény János regényrészletét, Kiss Jenő verseit, Majtényi Erik, Lászlóffy Aladár, Marton Lili, Olosz Lajos, Sütő András, Szentimrei Jenő, Szilágyi Domokos műveinek hangfelvételét, Kós Károly beszélgetését Bodor Pállal az Országépítőről. Megvannak a képzőművészekkel (Benczédi Sándor, Cseh Gusztáv, Nagy Imre, Gy. Szabó Béla, Szervátiusz Jenő, Vida Géza), színészekkel (Csóka József, Fekete Mihály, Kovács György, Köllő Béla, Poór Lili, Rátonyi Róbert, Senkálszky Endre, Szabó Ernő), Ruha István hegedűművésszel készült felvételek is. Külön érdekességek Iuliu Haţieganu orvosprofesszor és Emil Isac magyar nyelvű hangfelvételei. A Kolozsvári Rádió régi színházi felvételei közül számos szalagot restauráltak 1990–2002 között a Magyar Rádióban. 1998 óta digitálisan tárolják a felvételeket.
Alapító szerkesztőség: igazgató Ludovic Raţiu (Rácz Lajos, 1954–1969). Szerkesztők: Ábrahám János (1954–1965), Muzsnay Magda, Keresztes Zoltán (1954–58), Kovács Ferenc (1954–1985, 1989–1995), Peresné Szikszai Margit, Miklós Károly; zeneszerkesztők: Porzsolt Viktor, Zoltán Erzsébet, Thamó Gabriella, Tésik István; hírszerkesztők: Bálint Ibolya, Magó Judit, Darida György, Szabó Zoltán; bemondók: Vámfalvi Miklós, Szigeti Irma; levelezés: Simonyi Éva.
A magyar adások vezetője volt 1954–1956 között Vasile Grunea aligazgató és Kovács Ferenc osztályvezető; 1956–82 között Somai Ferenc, 1982–85 között Orbán Ferenc, 1989–93 között Csép Sándor, 1993–95 között Somai Ferenc és 1995 óta Orbán Katalin (aligazgatói, osztályvezetői vagy szerkesztőségi titkári funkcióban).
További munkatársak: Lukács János (1956–1958), Polacsek (írói nevén P. Lengyel) József (1967–1985), Ábrahám János (1954–1965), Hegedűs István, Vajda András, Székely Rajmond (1962–1985), László Ferenc (1989 óta), Aradics László (1965–1971), Tóthfalussy Béla (1972–1985, 1989–1991), Csép Sándor (1968–1972, 1989–1993), Koppándiné Nagy Ágnes (1968), Balla Zsófia (1972–1985), Tésik István (1973-), Somai Ferenc (1954–1985, 1989–1995), Sebesi Imre (1958–1985, 1989–1995), Kalinovszky Dezső (1968–1985, 1989–1993), Orbán Katalin (1993 óta), Kelemen Hunor (1990–1997), Szabó Kinga (1990–1995), Buchwald Ami (1990–1993), Németh Júlia (1970–1985, 1989–1993), Keszy Harmath Vera (1972–1985), Bisztricsányi Klára (1968–1980), Aniszi Kálmán (1971), Józsa István (1971), Zágoni Olga (1972–1980) László Tibor (1991 óta), Németh Attila (1991 óta), Juhász Éva (1993 óta), Mihály István (1993 óta), Sántha Emőke (1995 óta), Barazsuly Emil (1996), Papp Levente (1995), Rostás István (1993 óta). Bemondó volt Szamossy Kornélia, Pásztor János, Török Katalin, Szigeti Irma. Diákként a kolozsvári ~ munkatársa volt: Bartunek István, Csáky Zoltán, Cseke Péter, Csifó János, Gálfi Melinda, Gyímesi Éva, Jászberényi Emese.
Az 1989–1990-ben újrainduló szerkesztőség: Csép Sándor, Somai Ferenc, Kalinovszky Dezső, Németh Júlia, Muzsnay Magda, Kovács Ferenc, Sebesi Imre, Tóthfalussy Béla, László Ferenc, Szabóné Bartha Anikó (1989–90), Bardócz Sándor (1990–1993), Bárdos Mária, Bódizs Edit, Benkő Judit, Csatári Melinda, Fóris F. Zoltán, Ludvig Daniella (1990–1993), Zilahi Csaba (1990 óta), Márkus Etelka (1990–1993), Sebesi Karen Attila (1990–1993), Xantus Gábor (1989).
Szerkesztőség 2002-ben: Orbán Katalin, Bányai Margit, Bárdos Mária, Benkő Judit, Bódizs Edit, Csatári Melinda, Demény Péter, Fórizs Ferenczy Zoltán, Gergely Zsuzsa, Jakab Éva, László Tibor, Maksay Magdolna, Mihály István, Muzsnay Magda, Németh Attila, Papp Zakor András, Rostás István, Sántha Emőke, Szilágyi Szabolcs, Szuszámi Zsuzsa, Zilahi Csaba. Tudósítók: Ambrus Attila (Brassó), Füleki Zoltán (Csíkszereda), Gönczi Irénke (Beszterce), Ionescu Nicolette (Nagyvárad), Mezei Sándor (Nagyenyed), Simó József (Szatmár). Állandó külső munkatársak: László Ferenc, Muzsnay Magda. Riporterek: Ercsey Ferenc, Forrai Szerénke, Lepedus Péter, Kinizsi Zoltán.
A Marosvásárhelyi Rádió — a Román Rádió regionális ~-ja, a Magyar Autonóm Tartomány ~-jaként sugározta első adását 1958. március 2-án Megszólal a Székelyföld címmel. 1985. január 12.–1989. december 22. között szünetelt. Adásainak nyelve román és magyar; 1990 óta német adást, 1998 óta cigány műsort is sugároz. Összadásidő: napi 18 óra. Középhullámú adóin napi 2 órában, vasárnap 30 percben a bukaresti magyar és német adást is sugározza.
Magyar adásidő-változások: 1958-ban a kísérleti adások idején 60, majd napi 90 perccel indult, 1968-ban napi 120 perc, 1984–85 között napi 3 órára nőtt; 1989 végén napi 4 óra, 1990–96 között napi 5 óra, vasárnap 7 óra, 2001-től, URH-val napi 7, vasárnap 8 óra.
Fontosabb műsorok, rovatok 2002-ben: Rádióújság, Periszkóp, Peremvilág, Helikon, Itthon Erdélyben, Hitvilág, Igehirdetés, Régiók, Gazdasági magazin, Gazdaélet, Családi Album, Délutáni váltás (14–16 óra között), Fogadóóra (politikusokkal), Miben segíthetünk, Cserebere, Szemafor, Kívánságmuzsika, Élő muzsika, Törvénytár, Gyermekműsor, Délkör, Színek és formák, Látjátok, feleim, mik vagyunk (riportműsor), Tanterem, Kispad.
Különleges műsorok: havonta Délelőtti duplex a Kolozsvári Rádióval; Városunk jeles személyiségei — meghívottak a mikrofon előtt; Vastaps (Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Nyárádszereda, Ditró, 1978–1984); Szivárvány (nyílt műsor a hallgatókkal 1980–1984 között: Kászonaltíz, Marosvásárhely, Brassó, 1990: Marosvásárhely); Fürdő-show (1997–2000); Szilveszteri Rádiókabaré (1990 óta); élő nyílt műsort készített 1998-ban Brassó magyar személyiségeivel, ebben saját versét mondta el Lendvay Éva, a brassói sajtóról beszélt Madaras Lázár, Gellért Lajos, Ambrus Attila, a televízióról Bálint Ferenc. Különleges, műsorral egyenértékű volt a Gurul a ~ akció, amikor a magyar és a román szerkesztőség néhány munkatársa, a műszakiakkal együtt, több száz kilométeres kerékpáros körtúrát tett meg a ~ népszerűsítésért, s az útról csaknem óránként helyszíni tudósításokat küldtek haza. 2001-ben hasonló székelyföldi, 2002-ben mezőségi, szászföldi és székelyföldi körútra került sor.
Irodalmi műsorok: Kilátó (1990–1999), Helikon (1999 óta), Irodalmi és művészeti napló (1959–1985), Vasárnapi Mozaik (1967–1985), Rádiószínház (1958 óta), Színek és formák (1993-tól), Magyar nőköltők (1997–1999), Megy a magnó (1975–1985), Erdélyi Múzeum (1990–1999), Kaleidoszkóp, A művelődés hajlékai, Lírai gyöngyszemek (1978–1985, 1990–1996), Kortárs hazai költők (1978–1985). Népszerű volt (1978–84) a Szerkesszük együtt, Filmről, moziról (1996 óta); Délkör, Mit ránk hagytak a századok, Operasarok, Tájak és emberek (1983–1985); elhangzott egy műsor keretében József Attila összes verse (1996–1999). A Megy a magnó c. hólabdaműsor keretében 421 erdélyi magyar értelmiségit kerestek fel 1976–1985 között, portréinterjúban mutatták be, Aurel Ciupét, Balogh Edgárt, Bernáth Ernőt, Bodor Pált, Domokos Gézát, Demény Lajost, Endre Károlyt, Farkas Árpádot, Fülöp Antal Andort, Hamar Mártont, Harag Györgyöt, Jecza Pétert, Kántor Lajost, Kós Károlyt, Marosi Ildikót, Olosz Lajost, Ruha Istvánt, Spielmann Józsefet, Szabó T. Attilát, Székely Jánost, Szilágyi Domokost, Toró Tibort, Tompa Miklóst, Trózner Erkel Saroltát, Vida Gézát, Vita Zsigmondot. A műsort Csifó János kezdeményezte, a felvételek nagy részét Nagy Miklós Kunddal felváltva készítették, de dolgozott a “magnónak” Kovács István, Ágoston Vilmos, Jászberényi Emese, Tófalvi Zoltán és Gáspár Sándor is.
A mezőgazdasági szakműsor munkatársa évtizedeken át Tamás Lajos volt. A Nyelvművelő rovatot (1991–1998 között) Bartha János készítette. Az Élő történelem (1990–1999) adásaiban, Tóth Béla szerkesztésében, főleg a kommunista rendszer visszaéléseiről számoltak be — börtönévekről, hadifogságról, munkatáborokról. A mikrofon előtt megszólalók közül többek visszaemlékezései kötetben is megjelentek (Kilyén Károly, Zsigmond Ferenc). Az Irodalmi és Művészeti Naplóban (1958–1985), amelyet Vincze Ferenc, majd Lukács János, utóbb Nagy Miklós Kund szerkesztett, megszólalt Oláh Tibor, Jánosházy György, Izsák József, Kicsi Antal, Kocziány László, Katona Szabó István, Mészáros József, Nagy Pál, Veress Dániel, Sütő András, Gálfalvi Zsolt, Gáspár Tibor, Kovács Levente, dr. Imreh Ernő, Sebestyén/Spielmann Mihály, Nemes László, Gergely Géza, Oltyán László; vallomásaival szerepelt Tompa László, Tomcsa Sándor, Kovács György (az író), Nagy István, Bartalis János, Franyó Zoltán, Németh László, Kányádi Sándor, Kiss Jenő, Sütő András. A ~ számára írt hangjátékokkal, adaptációkkal volt jelen Balogh Edgár, Beke György, Bözödi György, Endre Károly, Franyó Zoltán, Gagyi László, Gáspár Tibor, Hajdu Zoltán, Horváth Imre, Kacsó Sándor, Kányádi Sándor, Kovács György, Majtényi Erik, Lőrinczi László, Marton Lili, Metz István, Molter Károly, Nagy István, Sütő András, Szabó Lajos, Szász Béla, Xántus János. A szerkesztőség munkatársai közül többen (Ágoston Vilmos, Csifó János, Komzsik István, Kovács István, Tófalvi Zoltán, 1999-ben Simon Gábor) szintén írtak hangjátékot.
Számos rétegműsor közéleti fórumot jelentett. Nagy sikerű volt a gyermekműsor, a Postás Jankó (1959–1985 között, szerkesztette Lázár Éva, megformálta Nagy Katalin bábszínész). A gyermekműsorban számtalan bábjátékot, mesejátékot sugároztak, legtöbb darab a marosvásárhelyi Bábszínház közreműködésével készült, Antal Pál a gyermekműsor házi rendezőjének számított. A Szivárvány ifjúsági fórum volt 1960–1985 között; szerkesztője Jászberényi Emese, majd 1980-tól Gáspár Sándor. Fiataloknak fiatalokról címmel 1990-ben újraindult László Edit, majd 1994-től Szabó Emese és Kiss Dénes szerkesztésében.
Rendkívüli szerepe volt a marosvásárhelyi ~-nak az 1990. február–márciusi események közvetítésében: a gyertyás tüntetésről, a márciusi összecsapásokról és az azt követően történtekről közvetlen helyi hangfelvételek alapján számolt be. 1989–1991 között a közéleti események iránti rendkívüli érdeklődés jellemezte, s a pontos helyszíni tájékoztatásra helyezte a hangsúlyt. Létrehozta számos fontos társadalmi csoport rétegműsorát, valamint szakrovatokat a művelődés különböző ágai számára. 1990-ben az újonnan jóváhagyott adásidőben, az ötödik órában bevezette a kereskedelmi órát. A szolgáltatást, a reklámokat, a kívánságmuzsikát összesítve a déli órákban, külön adásként a Zenebutikban sugározta. Ugyanakkor az adásidő többi része megmaradt közszolgálati jellegűnek. 1991–1999 között a szórakoztató műsorok fejlesztése vált fontosabbá, 1999-ben átalakították a műsorrácsot, alapvetően a tájékoztató műsorok, valamint a reklámok váltak uralkodóvá. 2002-ben, újabb átszervezés következtében, némileg nőtt a művelődési műsorok aránya.
Műszakilag a ~ fokozatosan fejlődött, amíg eljutott a korabeli színvonalas STM magnók használatáig, 1990-ben számítógépeket kezdtek beszerezni, de amikor a ~ áttért a számítógépes hangfeldolgozásra, még 2000-ben is használatban volt néhány 1960-as gyártmányú orosz MEZ magnó.
A ~ 1985 előtti korszakából 150 magyar és 50 román színielőadás hangfelvételét őrzi a szalagtár; megszólaltatták az erdélyi magyar színházak valamennyi művészét, és Bemutatkoznak a negyedévesek címmel a színiakadémia végzős diákjait is. A ~ hangfelvételéből készült Csipikét, Fodor Sándor meseregényét a csíkszeredai bábcsoport előadásában vették szalagra.
Felvételeiből kazettasorozatot is kiadott a ~ Jászberényi Emese szerkesztésében: Hófehérke és a hét törpe; Csilicsalicsalavári Csalavér; Jancsi és Juliska; Toldi; Óz, a nagy varázsló; valamint Madaras Gábortól egy nótacsokor.
A ~ 40 éves évfordulójára román és magyar nyelvű emlékkönyveket is megjelentetett. 2002-ben Sütő András 75 éves címmel CD-lemezen adta ki a születésnapi köszöntők hanganyagát (szerkesztő Gáspár Sándor), a szalagtárban őrzött felvételek közül Jászberényi Emese válogatásában készült sorozat az 1973–77 között sugárzott helytörténeti ifjúsági műsorból Marosvásárhelyi séták címmel (I–V). A helytörténeti műsorok munkatársa volt Sipos Lajos, Pál-Antal Sándor, Keresztes Gyula, Bíró Gábor. Sipos Lajos Mesélő házak című rovata (1990–1998) Kelemen Ferenc gondozásában szintén megjelent kötetbe foglalva.
A magyar adások vezetője: 1958-ban Papp Ferenc és Gál Gyula, 1959–1978 között Oroján Sándor, 1978–1979 között Sebestyén Liviu-Lajos és Gombos Olga, 1979–85 között Gidófalvi Zoltán, 1990–1991-ben Gáspár Sándor, 1991–1999 között Jászberényi Emese, 1999 óta Borbély Melinda.
Az alapító szerkesztőség tagjai: Jakab Ernő, Jakab Manyi, Kovács István (1958–80), Kozma Györgyi (1960–1985), Kozma Mátyás (1958–1960), Lázár Éva (1958–84), Lukács János (1958–1985), Sós Árpád (1958–79), Vincze Ferenc (1958–1966), Zoltán Erzsébet.
A szerkesztőség tagjai még: Acél Ferenc (1960–1977), Ágoston Vilmos (1978–1983), Borbély Melinda (1990 óta), Borbély Zoltán (1959–1995), Csifó János (1959–1998), Fazakas Sándor (1958–1996), Gáspár Sándor (1978 óta), Gidófalvi Zoltán (1979–1985), Giliga Sándor (1996), Gombos Olga (1962–1984), Gyarmati Dénes (1960–1998), Huszár Ilona, Járay Fekete Katalin (19851–1985), Jászberényi Emese (1959 óta), Józsa Ignác, Kádár Zoltán (1995 óta), Karácsonyi Ferenc, Kelemen Ferenc (1989–1996), Kilyén Attila (1978–1985), Kinizsi Gyöngyi (1990 óta), Kiss Csaba (1993), Kiss Dénes (1991), László Edit (1990 óta), Losonczi Lajos (1975–1985), Lőrinczi Sándor (1994), Marton Mária (1958–1998), Máthé András, Nagy Miklós Kund (1976–1985), Oláh Gál Elvira (1991–1997), Oláh Magda (1962–1991), Pávai István (1990–1993), Simon Gábor (1990 óta), Szabó Anna (1990), Szemerjai Szász (Bene) Zsuzsa (1968–1982), Tófalvi Zoltán (1972–1985), Tóth Béla (1978 óta), Vajda Ferenc (1970–1977), Vajna János (1960–1991), Vári Marianna (1980–2000), Weisz Eta (1959–1985), Zoltán Aladár (1960–62).
Külső munkatársként rovatot szerkesztett Bartha János (Nyelvművelő), Oláh Tibor (Színházi élet), Mészáros József (Kortárs hazai költők, Lírai gyöngyszemek).
1989-ben az újrainduló szerkesztőség: Borbély Melinda, Borbély Zoltán, Csifó János, Fazakas Sándor, Gáspár Sándor, Gyarmathi Dénes, Marton Mária, Máthé Éva, Oláh Magda, Tóth Béla, Vajna János, Vári Marianna; titkárnő: Veress Jutka, majd Kádár Natália.
A szerkesztőség tagjai 2002-ben: Agyagássi Levente, Antal Erika, Bíró Zsolt, Boér Károly, Borbély Melinda, Gáspár Sándor, Giliga Sándor, Jászberényi Emese, Kacsó Ildikó, Kádár Zoltán, Kinizsi Gyöngyi, Kiss Csaba, Kiss Dénes, Kulcsár Andrea, László Edit, Lőrinczi Sándor, Molnár Enikő, Miklós Tibor, Rákóczi Kinga, Rákóczi Levente, Simon Gábor, Szabó Anikó, Szekrényi Kati, Tóth Béla. Tudósítók: Balázs Árpád, Czika Antónia, Dobos László, Nagy Zsuzsa.
A Temesvári Rádió Magyar Szerkesztősége — a Román Rádió temesvári területi ~-ja. A magyar szerkesztőség a forradalmi változások napjaiban, 1989. december 23-án sugározta első adását. Napi egyórás műsoridejében országos, illetve bánsági híreket, közéleti híradót, politikai kommentárt sugároz; helytörténeti és nyelvművelő rovatuk is rendszeresen jelentkezik, ezenkívül sorra bemutatják a Temesköz magyar szórványtelepüléseit. Fontosabb műsorok, rovatok: Hírek, Közéleti híradó, A szó és az ember (nyelvművelő), Temesvári séták (helytörténet), Politikai konferansz, Orvosi tanácsadó, Bánsági síp (művelődési műsor, 1995–1997), Olvassuk együtt (irodalmi folyóirat, 1999–2001).
Alapító főszerkesztője Baranyi László (1989–1999), ma a magyar adást Bartha Csaba és Koczka György vezetik. 2002-ben a szerkesztőség tagjai még: Erdélyi Rita, Lehőcz László, Martin Ágota.
Állandó munkatársak: Jámbor Gyula (Arad), Szekernyés János, Szekernyés Irén, Bányai Aranka, Kiss Anikó, Dr. Lakatos Gábor, Fall Ilona, Gáspár Barra Réka (Déva), Dudás József, Ohanovits Miklós, Gazda Árpád (1990, illetve 1998–1999), Dr. Kiss András ornitológus. Adásaik nagy részét CD-ken tárolják. A magyar adás 10. évfordulójára jubileumi CD-válogatást adtak közre.
2002-ben a következő közösségi, illetve kereskedelmi ~-król sikerült adatokat szereznünk:
1. Actual Rádió — a Hyperion Egyetem Újságíró Karának ~-ja Brassóban. 2002 májusa óta sugároz, korlátozott adásidőben, naponta 4–5 órát. Az adások nyelve román és magyar. A magyar adásidő heti 20 perc. A műsorban heti hírösszefoglaló, Brassói Lapok-előzetes, magyar könnyűzene található. Riportokat készítettek a szatmárnémeti színház brassói vendégjátéka alkalmával, a hétfalusi táncfesztiválról, képkiállításokról, meghívottjuk volt a színház vezetője, Lőrincz Ágnes, a helyi magyar sajtó vezetői: Ambrus Attila és Bálint Ferenc, interjút készítettek Dancs Annamari énekesnővel. Külön irodalmi rovat vagy adás nem volt. Munkatársak az Újságíró Kar magyar diákjai: Bálint Csilla, Gyurka Tímea, Karácsonyi Sándor, Kertész Melinda, Soós János, Toró Emese.
2. Agnus Rádió — református egyházi ~. 1992-ben kapta saját stúdió-felszerelését, s indult meg a református műsorok készítése, de a műsorkészítés lehetőségét felkínálta más magyar egyházaknak is. Első adásának a Kolozsvári Területi Rádióban 1990. jan. 21-én sugárzott egyházi műsort tekinti. Adásait 2001 óta bérelt műsoridőben sugározza a kolozsvári és marosvásárhelyi Területi Rádióban, Nagyváradon az Evangélium Hangja magyar adásában; 1999–2000 között felnőtteknek, illetve gyermekeknek szóló műsorokat bibliamagyarázattal, bibliai történetek feldolgozásával. 1998 óta szorosan együttműködik a GOV, később Emission Hollandiai Református Rádióegyesülettel, ahonnan eleinte kész műsorokkal, később kéziratokkal, forgatókönyvekkel, felszereléssel támogatták. Főszerkesztője Adorjáni László; a Tavaszi virágcsokor c. gyermekadás szerkesztője Adorjáni Katalin, az Élő forrás c. felnőttadásé Fábián Tibor, műszaki szerkesztő Bogya József. 1994–96-ban a református félórákat Nagy Judit szerkesztette. Irányítója a római katolikus, református és evangélikus egyházak képviselőiből álló Agnus Media Alapítvány.
3. Aktív Rádió — közösségi ifjúsági adás a Radio Activ nagyszebeni kereskedelmi adón. Első adását 1995. ápr. 6-án, az utolsót 1999. dec. 13-án sugározta. Napi 24 órás adásidejéből heti egy óra volt magyar nyelvű, ebben híreket mondtak, üzeneteket, jókívánságokat közvetítettek, művelődési és sportrendezvényeket ismertettek, megszólaltattak RMDSZ- és MADISZ-meghívottakat, lelkészeket, tánccsoportoktatókat; kedvelt műsoruk volt a Képzeletbeli utazás erdélyi városokban és A világ száz csodája c. sorozat. Mindvégig középiskolás diákok szerkesztették önkéntes munkában. Alapító szerkesztők Bojtor Lajos és Erzse Kinga; 1995 végétől Szakács Rozália és Szombatfalvi Török Réka.
4. Cenk Rádió — Brassóban működött 1993. aug. 20. és 1998 között, kizárólag magyar nyelven. Adásideje napi egy óra volt; műsorait heti állandó tematikus adások jellemezték: hétfőn hírösszefoglaló és gazdasági műsor, kedden szociális kérdések, szerdán kulturális műsor, csütörtökön interjúk, időszerű témák, pénteken politikai elemzések, RMDSZ-élet, szombaton gyermekműsor, vasárnap egyházi adás. Igazgatója Madaras Lázár, főszerkesztője Kiss Éva volt; állandó munkatársak: Boér Attila, Elekes Csaba (1996–98), Fülöp Ildikó (1993–96), Koppándi Zsolt, Szász Csaba (1996), Tóásó Áron Zoltán, Tódor Nits Andor (1993–96), Tódor Nits Tünde (1993–96). 1995–96-ban párhuzamosan részt vett a kézdivásárhelyi Siculus Rádió beindításában és kísérleti adásainak szerkesztésében.
5. Cinemar Rádió — közösségi adás Nagybányán, 1993. július— 1995. május között. A román kereskedelmi ~-tól bérelt magyar nyelvű adásidő kezdetben heti 1 óra volt, később 50 perc. A bérleti összeget adományokból gyűjtötték össze, ennek fejében műsorukat teljesen függetlenül állították össze. Az adás neve Napraforgó volt, tartalma: tudósítások, közéleti, ill. művelődési interjúk, ifjúsági és egyházi műsor, történelmi ismeretterjesztő, nyelvművelő és népzenei rovat. Alapítója Dávid Lajos, munkatársak: Boczor Dániel, Gál Tünde, Horváth Kósa Zsuzsa; a hírszerkesztők Károlyi Andrea és Sav Ibolya.
A cég Nagyszebenben is működtetett kereskedelmi adót, amely magyarul is sugárzott műsort. Szerkesztője 1994-ben Zöldi Tibor volt.
6. Contact Rádió — országos kereskedelmi ~csoport, amely magyarul Marosvásárhelyen és Nagyváradon sugárzott, előbbi helyen 1994-től. Adásideje keretében 1996–99 között napi 5 alkalommal jelentkezett, elsősorban hírekkel, ezután már napi 3 alkalomra, 2000-ben heti 100 percre csökkent a magyar nyelvű adásidő, 2001 májusában pedig teljesen megszűnt. Alapító szerkesztőségének tagjai: Fekete Hajnal, Ignáth Katalin, Rákóczi Levente; későbbi munkatársai: Rákóczi Kinga (1996–97), Bakó Károly (1996–2001), Berekméri Katalin (1996–2000).
A ~csoportnak Nagyváradon is működik kereskedelmi adója, s ez magyarul is sugárzott. Közelebbi adatokkal nem rendelkezünk róla.
7. Csipet Besztercei Magyar Rádióadás — helyi közösségi adó; a Transilvania kereskedelmi adó hullámsávján, de függetlenül sugároz magyarul heti 30 percben. (1996 novemberétől 1998-ig a Radio 21 keretében jelentkezett.) Műsorán szerepelnek hírek, évfordulónaptár, diáksarok, Gyermekszáj, Zenei lexikon, telefonos játék; helyet kapnak benne helyi évfordulós rendezvényekről készült tudósítások. Főszerkesztője Szabó Attila; az adásokat 1997 februárjától Szőcs Krisztina, 1999 óta ő és Rigmányi Hajnal vezetik. Munkatársak még: Beke Enikő (1997–99), Gönczi Irénke (1998–99), Szabados Enikő (2000).
8. Deea Rádió — Csíkszeredában 2000. december óta működő kereskedelmi ~; központja az Oneşti-ben 1997-ben indult kereskedelmi adó. Magyar nyelven 2001. jan. 15. óta sugároz, a napi 24 órás adásból 11 órát. Műsorszerkezetében az adástömbök egy-egy nagyműsort jelentenek, egy szerkesztő vezetésével, a híradóműsorokat ebbe illesztik be. Kínálatuk: vidám magazinműsor, helyi tudósítások, kulturális figyelő, horoszkóp, interjúk, különböző vetélkedők, zenei figyelő és szórakoztató műsor. Főleg a fiatalságból igyekeznek hallgatóközönséget toborozni: nyilvános rendezvényeket is szerveznek (Hargita Megyei Napok, Országos Prímástalálkozó, Borszéki Városnapok). Igazgatója Füleki Zoltán; állandó munkatársai: Hacsekné Kovács Kinga, Szentes Loránd, Kósa Melinda, Fülöp Zoltán színművész.
Borszéken első adását 2001 aug. 9-én sugározta. 16 órányi összadásidejéből itt magyarul hétköznap 4, vasárnap 8 órás műsort ad. Szórakoztató és információs műsort sugároz, gyakorlatilag rovatok nélkül; ritkán beszélgetéseket meghívott vendégekkel. Közlik a helyi polgármesteri hivatal közleményeit, románul a BBC híreit. 2002-ben részt vettek a Borszéki Napok lebonyolításában. A magyar adások vezetője Simon Mária.
9. Délnyugat Hangja — a Román Rádió resicabányai közszolgálati stúdiójában működik. Első adását kísérleti jelleggel még 1996. jún. 12-én sugározta, aztán a Temesvári Területi Rádió alárendeltségébe tartozott. Radio Reşiţa néven adásait román, szerb, magyar, német, horvát és szlovák nyelven sugározza; rendszeresített magyar adásai mostani nevén 2002. aug. 14-én indultak, terjedelmük heti 20 perc, amelyet önállóan, minden vezetőségi befolyástól függetlenül töltenek ki, viszont a ~társaságtól anyagi támogatást sem kapnak. Műsoraikat eleinte a református parókián rögzítették hangszalagra, 1999 óta stúdióban készítik. Jelentkeznek vallási és irodalmi rovattal, történelmi és helytörténeti ismeretterjesztő műsorokkal, alkalmi sajtószemlével, tudósítanak a közösségi teadélutánokról, kiállításokról, interjúkat készítenek jeles személyiségekkel. A magyar adások vezetője Makay Botond ref. lelkész; a ~ kezdeti időszakában munkatársa volt Bitte Ibolya, jelenleg Makay Ilona, Tiba Katalin, Losonczi Enikő.
10. Emision Hollandiai Református Rádióegyesület (korábban GOV, azaz Gereformeerde Omroepvereniging) — 1968-ban alakult, Romániában 1997 óta sugározza adásait. Műsorai 2000-ig a hollandiai Zwolleban készültek, 2001-től hollandiai kéziratok alapján Kolozsváron, az Agnus stúdióban. Református szellemiségűek; gyermekek számára mesejátéknak feldolgozott bibliai történeteket, felnőtteknek bibliamagyarázatokat tartalmaznak. Műsoraikat 1997–99 között a Nagyszebeni Evangélium Hangja Rádióban sugározta, 1999-től a Kolozsvári Területi Rádió gyermek- és felnőttműsoraiban, a Marosvásárhelyi Területi Rádió gyermekműsorában, a nagyváradi Evangélium Hangja magyar nyelvű adásaiban közvetítik. A 2001 óta helyben készült műsorok előállítását anyagilag is támogatja. Romániai megbízottja Zsigmond András.
11. Evangélium Hangja Rádió — egyházi műsorokat sugároz, több városban működő szerkesztőségekkel, 1992-től román és Kolozsváron 1996. febr. 11-től magyar nyelven; 1996–97-ben cigány nyelvű műsora is volt. Magyar adásideje heti 30 perc: prédikáció, igemagyarázat, ének, személyes bizonyságtétel, gyakran vallásos irodalmi alkotások. Működtetője — egyház- és felekezetközi megállapodás alapján — a Baptista Egyház, a Pünkösdista Gyülekezetek Szövetsége, az Evangéliumi Keresztény Gyülekezetek Szövetsége és az ortodox Oastea Domnului. A magyar adások szerkesztője Borzássi István kolozsvári baptista lelkész. Nagyszebenből 1995-től románul, 1996-tól magyarul is sugároztak, heti 30 percben. Az ottani alapító szerkesztőség tagjai: Hadnagy Jenő, Hader Lidia, Merlan Katalin, Vinczy György. Munkatársak: Vincze Ibolya (1996–97), Gáspár Zoltán (1997–99) is. A magyar nyelvű vallásos műsor felekezeti hovatartozástól függetlenül vonzza a hallgatóságot Nagyszeben körzetében.
12. Evangéliumi Rádió — egyházi adó Nagyváradon. 1995 márciusában indult; magyarul 1995 májusa óta sugároz. 24 órás összadásidejéből magyar műsorai heti 130 percet tesznek ki, ebben eleinte csak baptista prédikációkat, vallásos énekeket, gyülekezeti beszámolókat, elmélkedéseket adtak. 2000-ben indult meg a vasárnapi református műsor sugárzása: holland támogatással az Agnus Rádió műsoraié. A gyermekműsorban ~-ra alkalmazott bibliai történeteket közvetítenek. munkatársai: Mike József (1995–98), Kasza Áron (1996–98), Szilágyi Enikő (1996–98), Simonfi Noémi (1999), Zefer Adina (1998–2001), Balla Matild (1998–99), Varga Noémi (1999–2000), Kisded Károly (1999–2002), Horváth Ferenc (2001); jelenlegi szerkesztősége: Gergely Emese (1999 óta), Tóth Enikő (1999 óta), Bernáth Bálint, Zeffer Csaba.
13. GaGa Rádió — kereskedelmi ~ Marosvásárhelyen. Első adását 1999. okt. 15-én sugározta. 24 órás összadásidejéből a magyar napi 12 óra. Vekker c. reggeli adásában naponta kalendárium, horoszkóp, állásbörze, közérdekű közlemények, tárca, lapszemle, nyereményjátékok, sporthíradó, a nap vicce, mozi- és tévéműsorok ismertetése szerepel. Ezenkívül hétfőn kabaréhétfő, kedden a Mindenki másképp csinálja c. műsorban a nap kérdése, utcai riport, szerdán a gyermekorvos rovata, csütörtökön Nem csak kenyérrel él az ember (Lóri atya lelkigondozó rovata), pénteken Frunda György parlamenti beszámolója, Labirintus, logikai fejtörő. A délutáni műsoridőben Objektív (magazinműsor, napi hírkommentár, sajtófigyelő), Trend (szórakoztató műsor), kívánságmuzsika. Különleges műsora a Fricike, a talált gyermek (megszemélyesítője Kakassi Mihály, később Nagy István), aki mindent kommentál, a politikát sem kivéve. Időnként sportközvetítésekre is vállalkozik. Különleges nagyműsora GaGa születésnapja, amelyet a Sportcsarnokban rendeznek meg, híres bel- és külföldi könnyűzene-együttesek részvételével. Külön irodalmi műsorai nincsenek, de rendszeresen beszámol Marosvásárhely irodalmi és tudományos életének eseményeiről (ilyen alkalommal szólaltatta meg Pomogáts Bélát, Bitó László amerikai magyar írót, Gálfalvi Györgyöt). Népszerű Nagy István Édes Néném! c. tárcarovata, amelyben Mikes Kelemen leveleinek hangvételére emlékeztetve veszi számba és kommentálja a közélet, a politika eseményeit. Rendszeresen szemlézi műsoraiban a helyi és országos magyar lapokat, előzetest közöl a színházak, hangversenyek műsorairól és a KZST rendezvényeiről. Igazgatója Nagy István, főszerkesztője Farczádi Attila; az alapító szerkesztőséghez tartozott még Szakács Géza igazgató, Adorjáni Adél, Boros Olimp, Fazakas Ernő, Harsányi Zsolt, Rákóczi Kinga (1999–2000), Rákóczi Levente (1999–2000), Román Mihály; munkatárs volt még Antalfi Imola (2000–2001), Kiss Adorján Noémi (1999–2000), Márványi Emese (2000–2001), Bokor Barna (2002). A jelenlegi szerkesztőséghez tartozik még Berekméri Katalin, Borcsa Bodolai Balázs, Erdős Iringó, Farczádi Barna. Kapcsolatot tart fenn a Miskolci Rádió GaGával, ahol az alapító szerkesztők alapképzésüket kapták, s ahonnan szignálokkal, műsorszerkezet és számítógépes programok átadásával is segítették az új ~-t.
14. Galaxia Rádió — kereskedelmi adó: Nagybányán indult 1995 aug. 18-án. Magyar nyelvű adásideje heti 7 óra. Műsorszerkezetében vannak tájékoztató rovatok (hírek, tudósítások, riportok, interjúk), ifjúsági és vallási műsorok, helyi irodalmi és művelődési hagyományokat idéző adások. Alapító, szerkesztő és tulajdonos Darnai Árpád, a magyar adások vezetője Mazur Réka (1996), Brodács Noémi (2002). Munkatársak: Dávid Lajos (1995–1996), Deák László (1995–1996), Steiner Beatrix (1996–1997), Székely Andrea (1997); a gyülekezeti rovat vezetője Mátis Csaba.
15. Impuls Rádió — Kolozsváron működő kereskedelmi adó. Első magyar nyelvű adását 2000. július 6-án sugározta. Heti adásideje 15 óra (hétfőtől péntekig napi 3 óra). Műsorában napi 90, 60 és 30 perces blokkokban szerepel sztárparádé, internetes ismertető, lap- és mozi-műsorelőzetes, magyar slágerlista, beugrató műsor, beszélgetés közéleti személyiségekkel. 2002 márciusáig óránként híreket is mondott. A Sztárparádé c. műsorban gyakran közvetít koncerteket mai erdélyi magyar könnyűzene-előadókkal, együttesekkel (Dancs Annamari, Bodoni Ildikó, Kristó Kati, MC Body, Magic Club, B Style stb). Alapító szerkesztője Papp Levente, munkatársa 2001 júniusáig Orbán Levente. Diákszövetségi rendezvények ismertetésekor közreműködnek a KMDSZ-küldöttek is.
16. Kölcsey Sulirádió — a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gimnázium vezetékes iskola~-ja. 1997-ben indult, napi 70 perces adásidejének nyelve az iskola tanítási nyelvének megfelelően magyar. Az órák közötti szünetekben sugároz iskolai közérdekű és szórakoztató műsorokat, de műsorába iktat történelmi és évfordulós megemlékezéseket és sporteseményeket is. Szerkesztőbizottságát eleinte az iskola diákszervezete jelölte ki, újabban pályázat útján választják egy-egy évre. Alapító szerkesztők: Butka Gergely, Bereczki Szabolcs, Bara Tímea, Márton Zsuzsa; munkatársak még 1997–2000 között Szabó Attila, Smiedt Ottó, Márton Zsuzsa; jelenlegi szerkesztőség: Demku Tamás, Gál Márk, Józsa János.
17. Marosvásárhelyi Diákrádió — az egyetemi bentlakások vezetékes ~-ja volt 1972–1979 között, a Diákművelődési Ház felügyelete alatt, heti 30 perces magyar nyelvű adásidővel. Hírműsorában a diákélet eseményeiről számolt be, volt tudománynépszerűsítő, nyelvművelő, művelődéstörténeti, klasszikus és könnyűzene rovata, és igen népszerű “szív-küldi” műsora. Főszerkesztők (egymást követően): Forrai Tibor, Kovács Matild, Mátyus György; munkatársak: Bíró Dénes, Gagyi Lídia, Hochbauer Gyula, Incze Anna, Jozefovics Éva, Kovács Matild, Márkus Kornélia, Szallós Kiss Ferenc (külsősként Gáspár Sándor), akik közül többen közreműködtek a Gânduri studenţeşti c. diáklap magyar oldalainak szerkesztésében. Szoros kapcsolatot tartott fenn a kolozsvári Visszhanggal és a Temesvári Diákrádióval: műsorokat cseréltek (pl. a kolozsváriak Szilágyi Domokos-emlékműsorát), találkozókat szerveztek, technikai segítséget nyújtottak egymásnak. A hálózat 1979-ben meghibásodott, és nem javították ki, ez vezetett megszűnéséhez.
18. Medgyesi Rádió 725 — kereskedelmi ~ közösségi adása, magyarul heti 1 órában 1993. szept.–1994. dec. között. A város 725. évfordulóján indult Radio Mediaş 725 sugározta. A közérdekű helyi hírek és kommentárral kísért filmajánló mellett kívánságműsorként magyar zenét is közvetített. A ~ adásidőt és zenei alapanyagot biztosított számukra, de intézményes támogatást nem kaptak. Munkatársai voltak: Belényesi József, Krisztián Zoltán, Nagy Zsuzsa, Orosz Csaba, Szabó Anikó.
19. Mix FM 103 — kereskedelmi adó Sepsiszentgyörgyön. 1997 februárjában kezdett működni Astra néven, román és magyar nyelven sugárzott műsorokkal. 2002-ben adása napi négy műsorra épül: Vekker, reggeli zenés infomációs műsor, majd átjátsszák a Petőfi rádió műsorát; délben a G-pont színes, informatív, főleg zenére épülő műsor következik; délután Verkli néven zenei össszeállítás, majd a Naprakész (híradó, interjúk, tudósítások); végül az Esti Sháw című interaktív zenei kívánságműsor. Külön irodalmi műsorok nincsenek, a művelődési élet eseményeit híradásokban, tudósításokban tükrözik. 2002-ben a szerkesztőség: Timár Alpár László főszerkesztő, Némethi Katalin, Kovács Zsolt, Kiss Edit, Bardócz Szilárd hírszerkesztők, Kerekes Lóránd, Grubisics Levente, Kudelász Nóbel műsorvezetők.
20. Mix FM Rádió — Marosvásárhelyen működő kereskedelmi adó, 1998. június 10-e óta magyar nyelven heti 21 és fél órát sugároz. Reggeli és esti adásait kalendáriummal (vegyes hírműsorral) indítja, majd könnyűzene, ifjúsági, sport és gazdasági tájékoztató műsorok, játékok következnek, utóbbiak esetenként történelmi, művelődéstörténeti tárgykörökből. Van világkrónika-műsora, turisztikai magazinja, kínál turisztikai ismertetőt, régi könnyűzenét, exkluzív interjút könnyűzene-előadókkal, iskolai és diákrovatot; közvetít interjút művészekkel, sportolókkal, lelkészekkel, a Nemzeti Színház művészeivel. A 2001-es Marosvásárhelyi Napok keretében saját könnyűzene-hangversenyt szervezett. Elsősorban a fiatalok (20–35 évesek) ~-ja akar lenni, de az idősebbek számára is igyekszik műsorokat készíteni. Kapcsolatot tart fenn a többi Mix FM ~-val. A magyar adások vezetője Molnár Réka, az alapítók között szerepel Farczádi Barna (munkatárs 1998–1999-ben); a szerkesztőséghez tartozik Nagy Bodó Tibor (1999 óta), Sófalvi Szabolcs (1999 óta), Fazakas Zsolt (2001 óta) és Bányi Balázs.
21. Mix FM Gyergyószentmiklós — kereskedelmi ~. Első adását 2000. nov. 15-én sugározta. Összadásidejének (napi 24 óra) 95%-a magyar nyelvű, ezt reggeli, délelőtti magazinműsorra, esti zenés rétegműsorokra, délutáni és éjszakai gépzeneműsorra bontja. Hétvégén reggel a Csergőóra, délelőtt a Délibáb c. zenés, információs magazinműsor jelentkezik, délután saját híradóműsorok, aztán a Kitekintő, Esti mese, majd híradó. Beiktat időnként interaktív beszélgető műsort, hétvégén heti eseményösszefoglalót. Irodalmi vonatkozású műsorai nincsenek, legfeljebb a hírekben kerül sor a helyi irodalmi élet eseményeire. Igazgatója Hodgyai Edit; szerkesztősége 2002-ben: Asztalos Ágnes, Barabás Orsolya, Jánosi Aliz, Mezei Levente, Szász Ferenc, Simon Zoltán, Hírszerkesztő Péter Csaba.
22. Mix FM Csíkszereda — első adását 2000. aug. 28-án sugározta; üzembe helyezése a sepsiszentgyörgyi Mix FM ~ támogatásával történt. 24 órás adásidejéből 1 órán át sugározza a Szabad Európa Rádió híreit. Hírműsora csaknem közös a gyergyószentmiklósi adóéval; a helyi híranyagot ott is szerkesztik meg. 2001-ben átmenetileg volt egy Zenei antológia-műsora. Közvetítéseket ad azokról a csíki rendezvényekről (Csíki Ifi Napok, Hargita Megyei Napok stb.), amelyeknek társszervezője. Alapító-főszerkesztője Hodgyai Edit, az alapító szerkesztőséghez tartozott még Csibi Zoltán, Kopacz Gyula, Mezey Zsolt, Szentes Loránd. Jelenlegi programigazgatója Szász Csaba; munkatársai még Laczkó Lajos, Szőke Barna, Tankó Attila és Veress Zsolt.
23. Piski Rádiósítási Központ — 1952–1965 (1968?) között heti egy órás magyar műsort közvetített, amelyből 30 percet a Román Rádió adása s a helyi román szerkesztőségből kapott politikai tájékoztató fordítása töltötte ki. Ezt követően versek, dalok, mesék következtek, olykor a helyi általános iskola magyar tanulói előadásában. Amikor 1962-ben az iskola magyar tagozata megszűnt, már csak a műsorvezető, Bogdánné Serfőző Ilona tanítónő szólhatott a magyar adásban, mást nem engedtek a mikrofon elé. Ő a műsor tartalmát a helyi rádiósítási központ vezetőjével egyeztette, egyéb ellenőrzési forma nem volt.
24. Prima Rádió — székelyudvarhelyi kereskedelmi adó. Első adását 1997. okt. 22-én sugározta; adásideje napi 24 óra, amiből 23 óra magyar nyelvű. A helyi híreken kívül magyar és román nyelvű adásaiban átveszi a BBC és az Amerika Hangja híreit is. Fontosabb műsorai: Ébresztő, interaktív műsor, Pozitív (ifjúsági műsor), Napraforgó (nyugdíjasok számára), Oxigén (érettebb korú fiataloknak), gazdasági műsor, vallási félóra; zenei műsorában nemzetközi toplista is szerepel. Könyvbemutatók, évfordulók kapcsán rendszeresen mikrofon elé hívja a helyi írókat; interjúkat közöl a Tomcsa Sándor Színház művészeivel. Igazgatója Orosz-Pál Levente. A magyar adások vezetője Szőke László (1997–99), Balázs Árpád (1999 óta). Munkatársak még: Csizmadia Attila, Fehér Norbert, Fosztó Zoltán, Ketesdi Beáta (1997–1999), Hodgyai Elemér, Lukács Csaba (1997–1999), Mátyus Katalin, Mihály István Csaba, Murányi János, Szabó Attila, Száva Enikő (1997–2000).
25. Pro FM — marosvásárhelyi kereskedelmi adó, a Pro FM médiacsoport tagja. Első adását 2002 jún. 27-én sugározta. Saját adása heti 36 óra, amiből 19 óra magyar nyelvű, a többi a bukaresti Pro FM adásának átjátszása. Műsora hírekből, közérdekű információkból, névnapköszöntőkből, zenés szórakoztató műsorokból, játékokból áll. Telefonos interjúkat is készít, a legkülönbözőbb témákkal. A magyar adások vezetője Bokor Barna, munkatársa Sepsi Zsolt, hírszerkesztő Bereczki Réka.
26. Rádió 21 — kereskedelmi adó Csíkszeredában. Első adását 1996. dec. 1-jén sugározta. Napi 24 órás adásidejéből helyi adásidő 11,5 óra; ebből magyar 5,5; román 3; román–magyar kétnyelvű adás 3 óra. Pulzus c. délelőtti magyar műsorában közérdekű információkat, kulturális programajánlót, zenei érdekességeket közvetít, de megszólaltat helyi és országos politikai szereplőket, közéleti és kulturális személyiségeket is. Huszonegyveleg c. délutáni-esti műsorában ezenkívül zenei érdekességek is szerepelnek. Kávéház c. műsorában beszélgetés hangzott el a csíki művelődési élet szereplőivel (Fodor Sándor, László Ferenc, Márton Árpád). Kedvelt vasárnapi gyermekműsora, valamint a Napraforgó (szerk. Füleki Zoltán) és a Szűrőfényben (riportműsor, szerk. Kiss Edit). Igazgatók: Doina Teglaş (1996–1997), Angela Bârsan (1997–1998), Demeter Erzsébet (1998–1999), azóta Marilena Trif; a magyar adásokat kezdetben Daczó Dénes és Balázs Ildikó, 1998 óta Kiss Edit vezeti. Jelenlegi munkatársai még: Fitz Csaba, Günther Ottó, Lázár Csaba. Gyergyószentmiklósi tudósítója Csata Orsolya.
27. Radio 21 — közösségi jellegű helyi kereskedelmi adó Tordán. Első magyar nyelvű adását 1998. márc. 20-án sugározta. Összadásideje 24 óra, ebből 8 óra önálló, a többi átvétel a bukaresti Radio 21-től. Magyar adásideje eleinte heti 30 perc volt, jelenleg heti 2 óra, mindig hétfői napon. Műsora: hírek, helyi kulturális és közéleti eseményekről szóló beszámolók, interjúk RMDSZ-képviselőkkel, tájékoztatók a diákéletről, zenés üzenetek, színház, magyar könnyűzene. A magyar adás vezetője Sipos Árpád, munkatársa (1998–2000) Gál Ágnes Hajnal. Közösségi támogatója az Aranyosvidéki Ifjúsági Társaság. Munkájáról Pákai Éva riportfilmet készített, amely a kolozsvári televízió magyar adásában került közönség elé 2000 szeptemberében.
28. Radio Son — kereskedelmi adó Szováta körzetében. Első adását 1998. júl. 28-án sugározta. A napi 24 órás adásidőből 8 óra magyar nyelvű. A fürdőváros jellegének megfelelően, a hírek és közérdekű közlemények mellett, túlnyomó részben turisztikai műsorokat sugároz, s gyakoriak az interaktív szórakoztató műsorai is. Időnként meghívnak a mikrofon elé hivatalos személyiségeket, vállalkozókat; 2000-ben, a parlamenti választások idején, a választási körzetekből helyszíni közvetítést adtak. A magyar és román nyelvű műsorok az adásidő tekintetében nincsenek elkülönítve egymástól. Körzeti igazgatója Călin Bucur; a magyar műsorokat Lukács Csaba, Molnár Enikő, Sepsi Zsolt szerkesztik; munkatársak voltak még Bokor Barna, Erdős Iringó, Kacsó Zsolt, Kiss János és Szászné Kurtus Imola.
29. Radio Son Segesvár — a kereskedelmi ~hálózathoz tartozó közéleti adó első adását 2000. dec. 2-án sugározta. Román, magyar és német nyelvű műsorainak összideje napi 24 óra, ebből a magyar adás eleinte heti 6 óra volt, jelenleg 150 perc. Műsorainak gerincét a Radio Son központilag elfogadott zenei műsorai töltik ki, magyarul hétfőn gyermekműsort, kedden a Zene mindenkinek c. műsort, szerdán művelődési, csütörtökön ifjúsági zenés műsort, pénteken a Hétvégi vendég c. összeállítást sugározzák; ez utóbbi meghívottai helyi közéleti vezetők, művészek, a művelődési élet szervezői. Alapítója Bocskai László, munkatársai Istvándi Botond, Máthé Attila; a műsorok jelenlegi szerkesztői (Bocskai László 2001-ben történt kilépése után): Fodor Gyöngyi, Jakabházy Béla, László Imola, Máthé Attila, Szabó József, Székely Szabolcs (nagyrészt diákok). A zenés ifjúsági műsornak vendége volt a Cool Project zenekar, Szász M. Attila s több helyi könnyűzene-együttes.
30. Radiosonic — Kolozsváron 1995. jún. 1-jén indult kereskedelmi adó. Magyar nyelvű műsora kezdetben napi 4 órát tett ki, s e keretben a szerkesztők a merevnek tartott közszolgálati ~-val szemben oldott, közvetlen hangulatot igyekeztek teremteni. Kráter címmel ifjúsági műsorral jelentkeztek; a nosztalgiaműsort Sebesi Imre, a gyermekműsort Pásztor Csilla, a sportrovatot Turós Jakab László vezette. Volt politikai magazin, Visszapillantó rovat, női magazin, interaktív telefonos beszélgető műsor, zenés üzengető, nyereményes kívánságműsor. A változatos kínálat ellenére — gazdasági és belső, tulajdonjogi konfliktusok következtében — a magyar műsor fokozatosan beszűkült, majd 1996 júniusában végleg megszűnt. A magyar adások vezetője Sebesi Karen Attila volt. Állandó munkatársak (a fent említettek mellett) Antal Orsolya, Farkas Emese, Gál Mária, Halmágyi Erika, Jakab Lőrinc, Makkai Zsolt, Mózes Sándor, Pásztor Krisztina, Török F. László.
31. Remény Hangja — adventista egyházi adó. Magyar nyelvű műsorait jelenleg bérelt műsoridőben Nagybányán az Alfa Radio (heti 2 óra), Szovátán a Radio Son (napi 1,5 óra) hullámsávján sugározza, hangjátékká feldolgozott bibliai történetekkel, prédikációkkal, vallásos énekekkel. Kolozsváron a magyar nyelvű adás kísérleti szakaszban van. Igazgatója Daniel Thomas.
32. Samtel Rádió — kereskedelmi ~ Szatmárnémetiben, amely helyi kábeltévét is üzemeltet. Napi 24 órás adásidejéből másfél óra magyar nyelvű. Első adása 1995. jún. 29-én volt. Műsorszerkezete a heti rendszerességgel visszatérő műsorokra épül: hétfőn Hétkezdő, kedden Aktualitások és meghívott vendégekkel készített interjúk, szerdán közművelődési műsorok (a szerda éjszakai adásba Heti hecc címmel meghívottak kommentálják az épp időszerű híreket), csütörtökön Tequila Show és Aktualitások, pénteken fiatalok műsora, szombaton “szív-küldi”, vasárnap Vasárnapi nosztalgia. Népszerű volt Éjféli járat c. műsora, Dancs Artúr szerkesztésében, majd a Mezei Csilla és Bartos Erzsébet vezette Tegező. 2002-ben indították el a Kul-túra c. műsort, ebben Páka Szidónia a szatmári irodalmi élet eseményeit mutatta be. A cég négy tulajdonosa közül kettő (Suba József és Tolmács János) magyar; a műsorok szerkesztői Antal Márta (1995–98), Bíró Ágnes (1995–98), Dancs Artúr (1995–97), Lukács Erika (1995–99), Bencze Tamás (1997–99), Bartos Erzsébet (1998–2001), Laczkó Edgár, Princz Csaba, Rüg Loránd, Túróy Zoltán (1995–2000); jelenleg Gál Márk, Józsa János, Laczó Tekla, Páka Szidónia, Szilágyi Levente.
33. Siculus Rádió — Kézdivásárhelyen működő kereskedelmi adó, közszolgálati műsorcélkitűzésekkel. 1995. aug. 26-án sugározta első adását a brassói Cenk Rádió támogatásával. Eleinte hetente háromszor, 1996. okt. 1. óta naponta 24 órás adással jelentkezik, ebből 22 óra magyar nyelvű. Saját készítésű műsoraiba beiktatja a BBC, éjfél és reggel 6 óra között a Petőfi Rádió adását. Szerkesztői 1996-tól gyakorlatilag közszolgálati műsorrácsot dolgoztak ki, amelyben számos rétegműsornak biztosítottak helyet. Így indították a Gyárak emberközelben (majd RT Magazin) c. műsorukat, amelyben egymást követően mutatták be a helyi vállalatokat, s szólaltattak meg mindenkit “a portástól a vezérigazgatóig”, beépítve egy-egy (1–2 órás) adásba kívánságműsort is. Másik műsorukban, a Fórumban, a város és a Kovászna megyei falvak polgármestereit szólaltatták meg, s beszéltették településük helyzetéről, gondjairól, parlamenti képviselőket a törvényhozásban történtekről. Kezdeményeztek iskolabemutató műsort is (Nagyszünetben), Óvodások műsorát, ezek azonban a tanügyiek megfelelő támogatása híján nem voltak hosszú életűek (1996–97). A híradóban naponta szerepelnek hírek az RMDSZ-ről. Egyházi műsoruk (vasárnap de. egy óra) keretében a Kossuth Rádióból vagy valamelyik helybeli templomból a vasárnapi szertartást sugározza, ezenkívül interjúkat egyházi vezetőkkel (nemcsak hazaiakkal, magyarországiakkal is). 1996–98-ban a vasárnapi főműsoridőben Háromszéki körkép címmel 80 település bemutatására kerítettek sort 1–1 órás adás keretében. Rendszeresen tájékoztatnak helyi kulturális és tudományos eseményekről (beleértve egész Felső-Háromszéket). Különleges műsoruk a Rádiószínház és a Bolondóra c. alkalmi vidám műsor; helyszíni felvételről közvetítik a jelesebb búcsúkat is. Főszerkesztő 1995–96-ban Madaras Lázár, 1996 óta dr. Szőcs Géza; alapító szerkesztőségének tagjai: Fülöp Ildikó, Jochom István, Incze László, Kiss Éva (1995–96-ban a magyar adások vezetője), Mocsári Irén, Norel Gabriel, Szabó Szende, Zoica Roman, Zénó Krisztina; a szerkesztőség 2002-ben: Biszak Enikő, Fekete Magda, Gálfi Csilla, Szőcs Géza, Szőcs Piroska, Veress Ödön.
34. Sonvest Rádió — kereskedelmi adó Nagyváradon. Első adását 1993. júl. 29-én sugározta, napi adásideje akkor 8 óra volt, ez később 24 órára növekedett. Magyar adása heti 5 óra (hétköznapokon 45 perc, szerda éjszaka 2,5 óra). Eleinte német és szlovák nyelven is sugárzott. A szokásos hírszolgálati, tájékoztató és szórakoztató műsorok mellett havonta egyszer adásba kerül a Más szemmel Jézussal című római katolikus egyházi műsor, s havonta szintén egyszer a Nosztalgiacsokor c. zenés kívánságműsor. Időnként egy-egy interjút készít helyi közéleti emberekkel (politikusokkal csak a tulajdonosok külön engedélyével). Gyakran sugároz gyermekműsort (verseket, meséket; szerkesztő Horosnyi Éva). Az első években átvette a BBC és a Deutsche Welle hírműsorait is. Kapcsolatot tart a szintén nagyváradi Evangélium Hangja és Transilvania ~-kkal, a budapesti Danubius Rádióval és a békéscsabai Csaba Rádióval. Főszerkesztő Marius Bocioc; a magyar adás szerkesztője Horosnyi Éva Tünde, munkatársa Szakács Jenő. 1998-ig itt dolgozott Bagi Erika és Sándor András.
35. Székelyudvarhelyi Iskolarádió — az 50-es évek közepén indult az akkor dr. Petru Groza (ma Tamási Áron) nevét viselő líceumban. Vezetékes ~-ja valószínűleg össze volt kapcsolva a városi rádiósítási központtal, de a szünetekhez igazítva önálló műsort sugárzott: riportokat, nyelvművelő és tudományos ismeretterjesztő műsorokat, operaáriákat, ~postát. A tanulóknak külön “rádiófüzetük” volt a műsorokhoz. Vezető: Mészáros Imre igazgató és Péter Attila tanár.
36. Sztár Rádió — kereskedelmi ~ Székelyudvarhelyen. Első adását 1999. okt. 11-én sugározta. Napi adásideje 24 óra, túlnyomó részt magyarul (délelőtt a Deutsche Welle román nyelvű híradásait veszi át). Zenei arculatát az utóbbi félszázad és napjaink könnyűzenéje alakítja. Igényes informáló és szórakoztató műsorokat kíván adni közönségének. A zeneszámok közé minden órában helyi és országos híreket iktat be; ezenkívül szerepel műsorában sajtófigyelő, sport, kulturális programajánló, színes információk, játékok, kalendárium, egészségügyi műsor, szombaton háromórás gyermekműsor. Igazgatója Baloga-Tamás Sándor, főszerkesztője Bíró Enikő.
37. Transilvania Rádió — kereskedelmi ~hálózat Nagyvárad központtal, ahol magyarul 1996-ban sugározta első adását; az összadásidőből (24 óra) 1996–98 között napi 50, 1998–2001 között 30, jelenleg újra napi 50 percben ad magyar nyelvű műsort: közérdekű információkat és híreket itthonról és a nagyvilágból, zenés ajánlatokat, beszélgetéseket, összeállításokat különböző — az emberek között mindennapi viszonyokat érintő — témákról. A magyar adások műsorvezető szerkesztője Gulyás (Modog) Andrea, a zenei szerkesztő Dajka Attila, műszaki igazgató Márton Attila. Az alapító szerkesztőséghez tartozott még Ionescu Nicolette (1996–98/2001), Hollósi Norberta (1996–2002), Komoróczy Réka (1996–97).
Szatmárnémetiben 1995. szept. 1-jén indult magyar adása, s 1999-ig sugárzott magyar nyelvű műsorokat is. Magyar adásainak ideje heti 310 perc volt (a hét 5 napján 50–50, szombaton 60 perc). Tematikáját naponta változtatta: hétfőn hírműsor, kedden beszélgetések meghívottakkal, szerdán művelődési műsor, csütörtökön zenés, pénteken szórakoztató műsor kabaréjelenetekkel, szombaton kívánságműsor. Beszélgetés-sorozatot közvetített a színház Harag György Társulatának alakulásáról Ács Alajossal, Soós Angélával, a színi évadról Parászka Miklóssal. A műsor vendégei között szerepelt Fátyol Rudolf, Jánk Károly és Vermescher Levente, a Filharmónia igazgatója. 1998-ban, mivel a ~ vezetősége kivétette a nyári műsorrácsból a közszolgálati és művelődési műsorokat, a szerkesztők egy része fölmondott. A magyar adás nem sokkal ezután, 1999-ben teljesen megszűnt. Alapító munkatárs: Nicoară Rita (1995–96), szerkesztők Dancs Artúr (1996–98), Ilonczay Tamás (1996–97), Gugulya Loránd (1997–99).
Zilahon magyar nyelvű közösségi adása 1995. dec. 1-jén indult; az összadásidőből (napi 24 óra) kezdetben napi 45–50 percet, később pedig napi 20 percet tett ki. Megszűnt 2000. jún. 30-án. Hétfőn hírműsort közvetített, kedden gazdasági adást és gyermekműsort, szerdán a Kisokos c. műsor keretében érdekességeket, színházi magazint, csütörtökön vetélkedőket, egészségügyi tanácsadót, pénteken kulturális és zenei műsort, szombaton vagy vasárnap vallásos műsort római katolikus, református és baptista lelkészek közreműködésével. Viszonylag sok időt szánt irodalomra: versműsoraiban helyi vetélkedők résztvevői és verskazetták anyagai szerepeltek; műsor készült Ady Endre, Hervay Gizella, Nagy Lajos, Szilágyi István műveiből; interjú hangzott el Koncz Zsuzsával, Szűrös Mátyással, Varga Domokossal; sugározta Kiss Törék Ildikó, Varga Vilmos és Meleg Vilmos műsorait. A magyar adás vezetője Fehér László volt, munkatársa Szabó Mária; közreműködött még Antal Erika, Bú György, Demeter Tünde, Gergely Éva.
A Transilvania Rádió alárendeltségében Nagykárolyban is működik stúdió, amelynek magyar nyelvű adásai 1999-ben indultak, adásideje hétfőtől péntekig napi 3 óra. Lényegében a szatmári adást sugározza, helyi betétműsorokkal; a helyi vonatkozású híreket román nyelvű híranyagból fordítják; könnyűzene-műsorában zömmel a 80-as és 90-es évek slágerei szerepelnek. Szerkesztője Szász M. Attila Kovásznáról. Egyetlen helyi magyar szerkesztője Hevele Zsuzsanna. Interjúkat — reklámnak tekintve — költségtérítés ellenében közöl. Műsorában a hallgatók fizetett kívánságműsorainak keretében néha irodalmi alkotások (versek) is hangzanak el.
38. Transz Bolyai Rádió — Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban már 1954-től működött vezetékes ~, amelyet közel egy évtizednyi szünet után, 1975-ben élesztettek újra, majd miután a 80-as években ismét elsorvadt, 1993 szeptemberében indítottak el mai nevén. Első időszakában inkább műszaki eszköznek tekintették, s az elektrotechnikai szakkör része volt, szigorú ellenőrzés alatt, a ~amatőrök klubjának tagjaként. A rádiósítási hálózatot Győri Béla irányításával építették ki, a szakkör vezetője Árkossi László volt, s az irodalmi, tudományos és sportműsorokat is a tanárok szerkesztették. Amikor 1993-ban újraindult, a diákszerkesztőség már önállóan készítette a műsort. Összadásideje napi 30–40 perc, az órák közötti szünetekben. Műsorán hétfőn a Tantusz, kedden a Kockafej, szerdán a Hepatop, pénteken a Banzáj c. adás szerepel, valamennyi humoros, ironikus hangvétellel. Időnként irodalmi, tudományos és sportrovatokkal is jelentkezett. A 2001/2002-es tanévben bevezették a Refi műsort, amelyet a Református Kollégium azonos épületben tanuló diákjai szerkesztenek. Irányító tanárok: 1954-től Árkossi László és Győri Béla, 1965-től Klementisz János, 1972-ben Szentgyörgyi László, 1975-ben Kakassy Margit és Kolozsvári József, 1993-tól Kakassy Margit, mellette Láday Zoltán, 1999 óta László József. Diákfőszerkesztők 1993-tól az egymást követő években Zörgő Zoltán, Vincze Lóránt, Román Mihály, Bakó Andor, Bodoni Emese, Borcsa Bodolai Balázs, Tompa Eszter, Veress Viktória.
39. Uniplus Rádió — kereskedelmi ~ Csíkszeredában, az Uniplus ~hálózat tagja. 1998 márciusában alakult, első sugárzása 2001. jan. 17-én volt. Adásainak nyelve magyar. 24 órás adásidejéből 11 óra szerkesztett műsor. Reggeli műsorában (Talpra magyar) hétfőtől péntekig a közérdekű hírek és információk mellett megszólaltat meghívott vendégeket, akikkel a riporter és a közönség vitázhat is; Profit expressz c. műsorában sporthírek, tőzsdei és valutahírek hallhatók. Déli műsorában (Vox populi) megszólal az utca embere is, a Minden napra egy honlap címűben rendszeres internet-ismertetőt nyújt. Rétegműsorai: Buti Time (a 80-as évek zenéi, szerkesztő Borsos Csaba), Képtelenül (filmmagazin, szerkesztő Beluk Éva), Kvízparty (általános műveltségi játékok, szerkesztő Mezey Zsolt), Test és lélek (dr. Veress Albert tanácsadó műsora), Heti körkép (Csutak István és Oláh Gál Elvira időszerű kérdéseket napirendre tűző vitaműsora, amelynek keretében csíkszeredai színészekkel, képzőművészekkel, új könyvek szerzőivel is készítenek műsorokat), Jogunk van hozzá (Ráduly Róbert parlamenti képviselővel), Poéntelefon (Pálfi Vilmos beugratós, humoros műsora), Beavatás (Kozma Szilárd asztrológiai műsora). Élőben közvetítették a csíksomlyói pünkösdi búcsút, a Tusványos nyári szabadegyetem vitáit, megszervezték 2002 februárjában a hargitafürdői Kerge Olimpiát és annak kapcsán a Téli kerge olimpia-műsort, az Uniplus Gála 2002-t, élőben közvetítettek országos jégkorongmérkőzéseket. Rajtunk is múlik címmel akciót indítottak a nehéz körülmények között élő sokgyermekes családok támogatására. Programigazgatója Mezey Zsolt, főszerkesztő Balázs Ildikó; munkatársai sorában (a fent említetteken kívül) szerepel Csibi Zoltán hírszerkesztő, Borsos Csaba reklámszerkesztő, Incze Béla; korábbi munkatársak: Kristály Lehel, Mezey Daniella, Pálfi Vilmos, Péter Beáta, Szentes Loránd, Verzár Andrea.
40. Unison Rádió — Zilahon működő kereskedelmi adó, amely két ízben (1998-ban és 2001. június–augusztus folyamán) indított magyar nyelvű kísérleti adást, kétnaponként 20–30 percben. Szerkesztője előbb Szentkirályi István, utóbb Papp Annamária volt. Rendszeres magyar adása nem alakult ki.
41. Uno Rádió — kereskedelmi adó Marosvásárhelyen. Első adását 2001. dec. 6-án sugározta, az utolsót 2002. jún. 26-án. A 24 órás adásidőből a magyar műsor eleinte heti 345 perc volt, amit 3 hónap múlva már heti 75 percre csökkentettek. Hétköznap naponta 5 alkalommal sugárzott hírműsort, elsősorban helyi híreket, szombat-vasárnap pedig zenés szórakoztató magazinműsort, kívánságzenét. Irodalmi műsorai nem voltak, a telefonos rejtvényjátékban, helyi művelődési események kapcsán szerepeltek irodalmi kérdések is. 2002 márciusában megszűntek a hétvégi adások, a híradóműsor napi 3 alkalomra csökkent, majd amikor a ~ frekvencia-engedélyét átvette a Pro FM, az is megszűnt. Magyar munkatársak: Fekete Hajnal és Benedek István, majd Bereczki Réka; a zenés magazinműsor szerkesztője Benedek István volt.
Az Audiovizuális Tanácsnál lévő adatok szerint a fentieken kívül még a következő kereskedelmi adók sugároznak magyar nyelvű műsorokat: Sepsiszentgyörgyön az Astra és Nagyszebenben az Eveniment. Kísérleti adást sugároz a maroshévízi Erdély Hangja, a gyergyószentmiklósi Extra, a brassói Mix FM és a marosfői Partner.
Nagy Csaba: “Magyar nyelvű adásunkat közvetítjük a Radio România 1875 méteres hullámhosszán”. A Romániai Magyar Szó Naptára 1948. — l. Székelyudvarhelyi iskolarádió. Vörös Zászló (Mv.) 1958. márc. 22. — Ünnepélyes keretek között avatták fel a Marosvásárhelyi Tartományi Stúdiót. Vörös Zászló 1958. márc. 2. — Marosi Péter: Mit láttam a fülemmel? [A kolozsvári ~ Akusztikon-műsorából]. Utunk 1968. júl. 21. — Guttman Mihály: A zeneoktatás szolgálatában [a kolozsvári ~]. Igazság 1969. okt. 14. — Nagy Miklós Kund: Irodalom a marosvásárhelyi rádióban. ÁVD. 1974. — Kónya Anna: A bukaresti magyar rádiózás kezdetei. Kézirat. 1975. — Kovács Ferenc: A kolozsvári ~ magyar adásainak története. Kézirat. 1985. — Ábrahám János: Új hang az éterben [35 évvel ezelőtt indultak a kolozsvári ~stúdió adásai]. Helikon 1990/24; uő: Hírünk itthon és a nagyvilágban. Negyvenéves a kolozsvári ~. Helikon 1994/3. — Cseke Péter: A felszabadult rádiózás forró napjai. Marosvásárhely, 1989. december–1990. március. Korunk 1990/8. — Enyedi Sándor: A romániai magyarság története. Kulturális intézmények. 1944–1989. In: 70 év. A romániai magyarság története. Bp. 1990. 98–100; uő: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. Regio 1999/3 (újraközölve: Tegnaptól tegnapig. Kolozsvár 1998. 237–261). — Fehér könyv. Az 1990. március 19. és 20-i események Marosvásárhelyen. Bp. 1991. — Szabó Gyula: A jogok hazája. Elhangzott az újra megszólaló kolozsvári ~ magyar adásának első karácsonyi szövegeként. Helikon 1991/1. — Kiss Éva: Siculus Rádió. Értesítő 1995/5. — Catalogul general al mediilor de informare, instituţiilor publice... din România. 1995. — Milyen nyelven beszélünk a levegőbe? Interjúk Madaras Lázárral, a Cenk RTV alapítvány elnökével. Háromszék 1996. aug. 20. — Szentgyörgyi Ibolya: A kolozsvári ~ története. 1954–1989. A párt~ időszaka. ÁVD. 1998. — Antal Orsolya: Radiosonic — fejlődéstörténet, születéstől a prostituálódásig. ÁVD. 1998. — Catalogul general mass-media din România. Coordonator Valeriu Mangu. 1998. — Jakabffy Tamás: Szempontok a Gyulafehérvári Főegyházmegye médiakoncepciójának kialakításához. Szent Mihály üzenete (Kolozsvár) 1998. július. — Zonda Attila: Bársonyszékek és hangulatok. Domokos Géza előszavával. Csíkszereda 1998. — Daczó Dénes: Rádió XXI. ÁVD. 1999; uő: Rajtunk is múlik [az Uniplus Rádióról]. Romániai Magyar Szó 2001. dec. 22–23. — Romániai magyar alapítványok és egyesületek katalógusa. Kv. 1999. — Gáspár Miklós: Marosvásárhelyi magyar nyelvű ifjúsági lapok. ÁVD. 2000. — Sipos Lajos: Mesélő házak. Mv. 2000. — Szucher Ervin: Bővítenék a magyar adást. Második születésnapját ünnepli a Rádió GaGa. Krónika 2001. okt. 7. — Szüszer-Nagy Róbert: Egy lépéssel a többi előtt. [az Uniplus Rádióról]. Hargita Népe 2001. nov. 17. — Farkas E. Zoltán: Magyarul a hullámhosszon. A nagybányai magyar nyelvű rádiózás születésnapjára emlékeznek... Bányavidéki Új Szó 2002. aug. 30.–szept. 5.
(G. S.)
Radnóti Miklós és a romániai magyar irodalom — Radnóti Miklós költészete iránt az erdélyi, illetőleg a romániai magyar irodalmi érdeklődés nem csak a két háború közötti magyar líra kiemelkedő képviselőjének szólt, hanem azt személyes indítékok is táplálták. Féltestvére, Erdélyi Ágnes Nagyváradon élt, nála látogatóban a költő is megfordult a harmincas években: később munkaszolgálatosként járt 1940-ben Szatmár, 1942-ben Bihar megye több településén (Szamosborídon, Veresmarton, illetve Élesden). A róla szóló első erdélyi híradás is (Nagyváradi Napló 1932. jún. 26.) váradi származásúnak mondja (különben tévesen), amikor beszámol arról, hogy “... a budapesti rendőrség elkobozta Radnóti Miklós váradi író Újmódi pásztorok éneke c. könyvét”. A lap közli az elkobzás alapjául szolgáló két verset is (Arckép, Pirul a naptól már az őszi bogyó...), néhány héttel később (1932. aug. 7.) Mese a szomorúfűzfáról c. versét, a következő évben pedig (1933. szept. 17.) az Új könyvemet tegnap elkobozták és a Szél se fúj itt már címűeket (ez utóbbit az 1933. okt. 22. számban).
E híradással és közlésekkel párhuzamosan a Korunkban Forgács Antal közöl bírálatot az Újmódi pásztorok énekéről (1932/3), számon kérve a költőtől a versek osztályharcos jellegének hiányát; ezt követően a folyóirat októberi és novemberi számában első közlésben jelenik meg négy verse, (Téli jelentés, Kedd, Betyárok verse illetve Farkas Laci meghalt). Ezek a közlések újabb személyes kapcsolattal függnek össze: Méliusz József — saját visszaemlékezése szerint 1934–35-ben, de az említett közlésekből következtethetően már korábban — Gaál Gábor megbízásából személyesen kereste fel Budapesten Radnótit s kért tőle verseket, a fenti négy vers (mind első közlés!) ennek eredménye lehet, hiszen 1933 után a Korunkban többé nem jelenik meg verse. A Lábadozó szél c. Radnóti-kötetről szintén elmarasztaló a Korunkban megjelent kritika (1933/6), s majd csak a következő években, Méliusz József kritikai cikkei (az Újhold c. kötetről az 1936/7–8., a Járkálj csak halálraítélt! c. kötetről az 1937/3. számban) ismerik el költészetének értékeit, műgondját Kosztolányiéhoz hasonlítva. A Méliuszhoz fűződő személyes kapcsolat jele, hogy Radnóti dedikációjával mindhárom kötet megtalálható a Méliusz-hagyatékban; az utóbbi kritikusi széljegyzetei a recenzens munkájába is betekintést nyújtanak.
Közben 1934-ben az Erdélyi Helikon is felfigyel Radnóti költészetére: Tolnai Gábor, az erdélyi magyar szellemi élettel rendszeresen kapcsolatot tartó szegedi fiatal kritikus ír szintén a Lábadozó szél c. kötetről (1934/3), elismeréssel versformáiról, nyelvéről. Radnóti neki ajánlja Szél se fúj itt már c. versét, amelynek néhány sora (“... vagy elmegyek fényleni hónak az erdélyi / tetőkre, hol balladák hímzett szoknyáit / fújja feketén éjjeli szél”) közvetlen erdélyi élmény felbukkanása költészetében. A harmincas évek második felében az Erdélyi Helikonban és a Korunkban több alkalommal jelenik meg kritika új köteteiről: Paku Imre a Meredek út “tiszta költészeté”-t említi elismerően (Erdélyi Helikon 1939/5), míg Forgács Antal (Korunk 1939/5) fasizmusellenességét emeli ki a költőnek; a következő évben Szemlér Ferenc a Válogatott verseket ismertetve (Erdélyi Helikon 1940/7) a pályakezdő Radnóti témáit, modorát Dsida költészetéhez érzi közelállónak, későbbi verseire pedig a háborús rémület, a fenyegetettségérzés ellenére megmaradó költői magatartást jellemzőnek, ugyanakkor Köves Miklós (Kahána Mózes) a Korunkban az Ikrek haváról és a Válogatott versekről írva (1940/7–8) a versek “madárnyelvét”, a természeti képek mögé elbújtatott szociális-harcos tartalmat tartja fontosnak, s kiemeli a Hispánia, Hispánia és a Federico García Lorca “forradalmi szimpátiáját”. Az Ikrek havából a Nagyváradi Napló mutatványul Anya is meghalt címmel közöl részletet (1939. okt. 15., 17.).
Az aradi Vasárnapban Radnótinak Kaffka Margit művészi fejlődése c., nyomtatásban is megjelent szakdolgozatát Rónay György ismertette (1934. nov. 25.); a Független Újság közli (1936. júl. 18.–aug. 1.) naplójegyzetét (Európai egzotizmus), amelyben többek között ezt írja: “A húgom Szilágysomlyón [a helynévrendelet miatt Şimleul Silvaniei áll a szövegben] él, szeretem, s szeretném meglátogatni”; valamint Jánosházy György tollából jelenik meg ismertetés az Orpheus nyomában c. kötetéről (Erdélyi Helikon 1943/12). Az érdeklődés különben kölcsönös: a Nyugatban olvasható Radnótinak Brassai Viktor Együtt és külön c. kötetéről írott recenziója (1939/9), amelyben a világnézeti líra sikerült darabjai mellett észreveszi “a rosszul értelmezett költői és világnézeti kötelességérzet” példáit is.
Erdélyi Ágnes és Méliusz József mellett Szemlér Ferenc a harmadik, akin keresztül személyes kapcsolatok is fűzik az erdélyi magyar irodalomhoz: ő tájékoztatja az erdélyi sajtóban köteteiről megjelent visszhangokról. Erre utal akkoriban írott levele: “Nagyon köszönöm a helikoni írásokat, nagyon nehéz napokban jött és segített. Amit a V. Versekről írtál, az talán a legjobb írás volt azok között, amit eddig könyveimről írtak.” (Az 1941-ben kelt levelet közli Szemlér Ferenc, Igaz Szó 1954/11).
A II. világháború 1944. augusztus 23-i fordulata után elsőnek a temesvári Déli Hírlap közöl Radnóti-verseket (Az alvó tábor, A la recherche...) a bori deportáltak verseiből válogatott verscsokor keretében, megjegyezve: “... [Radnóti] sorsáról egy időben látszólag túlzott, riasztó hírek keltek szárnyra, azóta azonban, úgy véljük, ők is átkerültek a »napos oldal«-ra (Szász János: A hazatérő költő. Előre 1964. nov. 13.). Nem sokkal később már a mártírhalál bizonyosságával kell szembenéznie erdélyi írónak és olvasónak, s ennek megfelelően a róla megjelent írásokban is magatartásának felmutatása kerül túlsúlyba költészetének szövegközelibb elemzése helyett. Az Utunkban Benedek Marcell foglalkozik a Tajtékos ég c. posztumusz Radnóti-kötettel (1946/10) s mutatja ki költészetében a klasszicista hagyomány és az avantgárd modernség jellemző ötvözését, Szemlér Ferenc pedig ugyanekkor a brassói Népi Egységben ír a kötetről, s a halálmotívum eluralkodását elemzi annak verseiben. Szemlér tudja, hogy “... nehéz a kötet verseit a széptan barátságos szabályai szerint elemezni, s megtalálni rájuk a legpontosabb ítéletet. A sorok mögött tolongó képzettársítások nem irodalmat és művészetet, hanem mindegyre véres és valóságos életet, véres és valóságos történelmet idéznek. S ettől nehéz megszabadulni.” A recenzens már itt említést tesz személyes kapcsolatukról, levelezésükről, amelyből később, az Igaz Szóban közöl részleteket (1954/11), majd 1969-ben három levél (egyiket Radnótiné írta) teljes szövegét. Közös szerelmi antológiatervre, egymásnak küldött könyvekre, versekre derül így fény. Szemlér a Radnóti-fordítások között megjelent három brassói német költőről (A. Meschendörfer, E. Neustädter, H. Zillich) és verseik Radnótihoz kerülésének történetéről ír (Igaz Szó 1969/5).
Az ötvenes években Pataki Bálint, Izsák József, Szilágyi Domokos egy-egy évforduló alkalmával emlékezik meg Radnótiról, mindhárman a “forradalmi tudatosulást”, fasizmusellenességet jelző versekből idéznek. Bori Imre Újvidéken megjelent Radnóti- monográfiájáról Kántor Lajos (Igaz Szó 1966/7) és Szemlér Ferenc (uo. 1967/5) ír méltatást.
Radnótinak a Korunk köréhez való viszonya ezzel egy időben kerül az irodalomtörténeti vizsgálódás előterébe. Izsák József (Igaz Szó 1962/11) a Korunk költőiről írott tanulmányában foglalkozik vele is, majd költészete “osztályharcos jellege” körül az Élet és Irodalomban alakul ki vita, amelyhez Kántor Lajos szól hozzá (1962/20 és 22). Ő egyrészt arra mutat rá, hogy az ott közölt versek társadalombíráló élük miatt nem jelenhettek meg máshol, de másrészt azzal is számol, hogy a Gaál Gábor folyóiratának egyes törzsmunkatársai (Korvin Sándor, de maga Méliusz is) “értetlen, rideg, vagy éppen elutasító” hangon írtak róla. Később A Korunk költészete c. antológiát (1967) bevezető tanulmányában Méliusz József utal Radnóti “érzékeny remegésére”, életrajzi jegyzetében pedig “a XX. századi magyar irodalom egyik legnagyobb lírikusa”-ként, “az antifasiszta harc mártír-költője”-ként aposztrofálja, jelezve, hogy a Farkas Laci meghalt c. vers, amelyből “cenzúra-okokból a költemény nyíltan osztályharcos szellemű, az ellenforradalmat elítélő, a forradalommal rokonszenvező további részeit kihagyni kényszerült”, csak a Korunkban jelent meg csonkítatlanul. Különben Radnóti és a Korunk kapcsolatára vonatkozólag a Gaál Gábor-levelezésben és találunk néhány utalást (Levelek. 1975. 567, 618, 681).
Erre az időszakra eső írások Radnóti erdélyi kapcsolatainak más összefüggéseit tárták fel. Az élesdi munkaszolgálatos hétköznapokat Köteles Pál próbálta rekonstruálni, akkor még élő kortársi visszaemlékezéseket felhasználva (Igaz Szó 1971/10), arra a következtetésre jutva, hogy a versek tulajdonképpen fölöslegessé teszik, kioltják az effajta “ügyködést”. Többen féltestvéréről, Erdélyi Ágnesről írva szolgáltatnak a költőre vonatkozó életrajzi adatokat is. Szilágyi András (Utunk 1967/1), Kahána Mózes (Új Írás 1969/2), majd Virgil Teodorescu (Utunk 1975/20) és Mikó Ervin (Utunk 1978/19) visszaemlékező írásaiból a költőnő pesti látogatásáról, a nagy költő-báty iránti tiszteletéről, az erdélyi értelmiségiek felé irányuló közvetítő szerepéről, a neki ajánlott Nyújtsd a kezed, harcos testvér c. verséről tudunk meg részleteket. Mikó Ervin Erdélyi Ágnesre emlékezve arról is ír, hogy Radnóti 1940-es munkaszolgálata során a Szatmár megyei Veresmarton is megfordult, ugyanakkor a Veresmart c. verse mellett keletkezéstörténeti adalékokat közöl a Nem tudhatom... kapcsán is: ezt a verset állítólag Radnóti 1943/44 szilveszterén olvasta föl, s utolsó sorának végső változata a Major Tamással való vita során alakult ki.
Költészetéről részletes, újat mondó elemzést Láng Gusztáv közöl (Igaz Szó 1969/5). Megállapítása szerint korai mozgalmi és bukolikus verseit közhelyszerűség, stiláris keresettség jellemzi, majd a “férfivá válás” folyamatában a korábbi forradalmi motívumok (szél) átértékelődnek. Úgy látja, a forradalmi optimizmus helyett a politikai helyzet átlátásából származó szorongással és a halál tudatával egy időben a harc vállalása lesz jellemző a költő magatartására, egyfajta Messiás-szerep kialakítása. Tárgyalja viszonyát a Nyugat lírájához, kiemelve a babitsi magatartásmodell vonzását. Később ugyanő az Utunk Kiskatedra rovatában a Himnusz a békéről kapcsán elemzi nemcsak az antik, hanem a 19. századi magyar klasszikus hagyomány jelenlétét költészetében (1983/6).
Mózes Huba a Radnóti-próza ismeretét gazdagítja a Független Újságban 1936-ban megjelent Európai egzotizmus újraközlésével és feltárja a szöveg kapcsolatait Radnóti 1934-es szakdolgozatával és az Ikrek havával (NyIrK 1973/1). 1974-ben, a költő halálának harmincéves évfordulóján az Igaz Szóban Bajor Andor, az Utunkban Szávai Géza emlékezik. Szávai nem a vértanút keresi benne, hanem az első kötetek békés, míves költőjét. Szerinte jobban ismerjük sorsát, mint költészetét, “az utolsó nagy versek borulnak életműve fölé”. A következő évben a Korunk Leon Alex Radnótiról készített szénrajzát hozza, és a portré keletkezését ismertető cikket közöl Borghida István tollából (1975/1–2). Mózes Attila rövid cikkében (Utunk 1979/21) a Razglednicák 1. és 2. darabját elemzi; később az Új Írás Radnóti-számában (1984/11) Lászlóffy Aladár gondolkodik el esszében a költőhalál jelentéseiről, ahogy “az értékek igazi, megingathatatlan rendjének létét azokban az araszolva papírra vetett remekművekben éppen úgy az életével hitelesítette, mint Petőfi a maga magyar- és világszabadság hitét”. Markó Béla az Igaz Szó Olvassuk együtt rovatában (1986/2) a Hetedik ekloga hexameteres formájának jelentéseit, téma és verstípus ellentétét elemzi, ahogy az ellentétekre épülő szöveg a versért való küzdelemről, a vers születéséről szól. Ugyanebben a rovatban Tompa Gábor a Federico García Lorcát mint aforisztikus költő-siratót vizsgálja s a “költő voltál — megöltek ők” logikáján töpreng, ahogy a költő a humánum hordozójaként, az igazság tudójaként potenciális ellenséggé válik (1989/7). Kisgyörgy Réka tömör elemzésében (Utunk 1989/19) utolsó verseinek próféta-szerepét járja körül. A mindenkori fiatal generációk Radnóti-élményének hatását nemcsak a Forrás-nemzedék versei és a Kiskatedra-rovatban való felbukkanása bizonyítja, hanem középiskolások pályázati írásaiban való jelenléte is (Igaz Szó 1988/5).
Számos romániai kiadás jelzi Radnóti Miklós költészetének hazai népszerűségét. Az 1960-ban megjelent kötethez Méhes György ír más pályarajzoknál részletesebb életrajzot, amelyből a magányos értelmiségi képe rajzolódik ki, aki a szocializmussal szimpatizál, de nem proletárköltő. 1961-ben is jelenik meg Radnóti-kötet, előszavát Méliusz József írja; szerinte a költő “nyíltan kiállt a munkásosztály mellett”, humanizmusa szocialista jellegű, József Attila halála után átvette tőle a proletár költő szerepét. Az 1972-ben megjelent Legszebb verseit Szemlér Ferenc válogatta, jegyzetelte. Bevezető gondolatait A Hétben megjelent cikkében is közli, és bár nála is az életrajz túlsúlya figyelhető meg, a versek “mívességének” vizsgálata által kíván igenlő választ adni a kérdésre, hogy “van-e a dokumentumjellegétől függetlenül értéke ennek a költészetnek”.
Az 1973-as Válogatott versek és műfordítások kötet előszavát, függelékét Seres Zsófia írta. Ő az életrajzzal, élményekkel párhuzamosan a szövegekre is figyel; szerinte “hiba lenne csak az utolsó verseket számon tartani”. Végigelemzi tehát a Radnóti-köteteket a formabontó korszaktól kezdve az eklogákig. Nemcsak a közhelyessé vált versidézeteket ismétli meg, hanem a “forradalmi” versek mellett a szépségekben gyönyörködőket is. A Nem tudhatom... c. verset részletesebben elemzi. A korábban kialakított kép (forradalmiság és halálfélelem) egyoldalúságával szemben a formai, tematikai és stiláris változatosságot emeli ki. Ez az előszó és a kötet a szakirodalom feldolgozása, a könyvészeti anyag közlése révén is meghaladja a korábbiak ismeretterjesztő színvonalát.
Az 1976-os Válogatott versek és műfordítások utószavát Szilágyi Domokos írta. Az életút ismertetését Radnóti-szövegek összeszerkesztésével oldja meg, de bekerül szövegébe Váróné Tomori Viola egy 1975-ből kelt levele: ő a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában ismerkedett meg és került jó barátságba Radnótival, neki dedikálta a költő a Mese a szomorúfűzfáról c. verset. Váróné később a Korunkban (1977/12) ír szegedi éveiről. Ugyancsak a Korunk közli Pomogáts Bélának a műfordító Radnótiról szóló írását, amely szerint a műfordítás Radnóti számára a szellemi ellenállás formája, a kulturális örökség felmutatása idegen nyelven írt rokonversek fordítása révén.
A Versek és műfordítások c. Radnóti-kötetet (Kv. 1985) Cs. Gyímesi Éva válogatja; bevezetőjében úgy ír a költő erkölcsi tartásáról, az iszonyat vállalásáról, hogy az olvasó a kitartásra való aktuális biztatást olvasson ki belőle, a hitet, hogy a szó is lehet tett, az emberi méltóság megőrzésének megmaradt eszköze; a nemzeti elfogultság évadján a megélhető hazaszeretet gesztussá válhat. Egyed Péter a kötetről írt recenziójában (Utunk 1985/43) úgy gondolja, Cs. Gyímesi eltúlozza kissé annak a szerepnek a tudatosságát és vállalását, amelybe a költő kényszerűen került. Egyed értő, felfedező szövegelemzései nem a pályazáró nagy versekre, hanem az egyes kötetek egy-egy versére irányulnak.
A Tanulók Könyvtára-sorozatban megjelent 1985-ös kötetet követően ~ kapcsolatában hosszabb szünet áll be. Csak másfél évtized után jelenik meg Kovács András Ferenc válogatása (Száll a tavasz. Buk.–Kv. 2000); a kötet tőle származó jegyzetében ezt írja: “Pontos és tömör szépségeivel végső soron a világ formáiról és formálhatóságáról szól: a forma hűségéről és tartásáról, a mérték reményteljességéről hoz hírt. [...] Mert aki formát ad, az élni segít. S aki mértéket ad a szavaknak, az méltóságot és szabadságot ad a szellemnek: láthatatlan metrikát a léleknek.”
Románul az első Radnóti-versek 1949-ben jelennek meg Eugen Jebeleanu fordításában, a “forradalmi lendület” magyar költőit (Petőfi, Ady, József Attila) bemutató kötetben. Tizenkét versét Virgil Teodorescu, kettőt Emil Giurgiuca tolmácsol a magyar irodalom román nyelvű antológiájának 1969-ben megjelent IV. kötetében. Egész kötetre való színvonalas fordítás Veronica Porumbacu és Tótfalusi Anna munkája (1974). Erről a kötetről írja Hervay Gizella: Porumbacu előszavában “... olyan hozzáértéssel és részleteket számon tartó pontossággal ismerteti, hogy nemcsak a román olvasóknak mond újat.”
Radnóti Miklós sorsa, magatartása erdélyi költők sorát ihlette meg — egyetlen kivétellel (Endre Károly: A kilencedik ecloga) a fiatalokat. Szilágyi Domokos már 1956 őszén versben idézi a költőelődöt (Járkálj csak, halálraítélt. Utunk 1986/41), majd őt követi időben Páll Lajos (Radnóti. 1970). A 70 éve született költő emlékére Budapesten kiadott Radnóti koszorúja (1979) c. kötetben Hervay Gizella Temetés előtt és Szilágyi Domokos Törpe ecloga c. verse jelenik meg, s őt idézi az évforduló évében versben Páskándi Géza (Szabálytalan strófák R. M.-hez), Bartis Ferenc (Radnóti Miklós), Király László (Káromlás Radnótiért) és Gál Éva Emese (Prológus 2), esszében Mózes Attila (Didergő földi testben kuporgó égi lélek. Utunk 1979/21). Végül újabb versek sorát ihleti a költő sorsa és példája születésének 75. évfordulója idején; ezek a Kortárs 1984/5. számában jelennek meg, szerzőik Csiki László, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Markó Béla, Vári Attila, Vásárhelyi Géza. E versek közös alapgondolatát Lászlóffy Aladárnak az Új Írásban (1984/11) megjelent esszéje fejezi ki, már címével is: “Ó tarts ki addig lélek, védekezz!”
A Radnóti-irodalmat legteljesebben Nagy Mariann bibliográfiája tartalmazza (Bp. 1989). Az alábbiakban ebből s a fentebb említettekből csak néhányat emelünk ki, támpont gyanánt:
Tolnai Gábor: R. M.: Lábadozó szél. Erdélyi Helikon 1934/3. — Méliusz József: R. M. új verseskönyve. Korunk 1937/3. — Szemlér Ferenc: R. M. Válogatott versei. Erdélyi Helikon 1940. 7; uő: Olvasónaplómból. Igaz Szó 1967/5; uő: Radnóti levelei. Igaz Szó 1969/5. — Láng Gusztáv: A jó halál kegyelme. Igaz Szó 1969/5; uő: Himnusz a békéről (Kiskatedra). Utunk 1983/6. — Kántor Lajos. R. M. és a Korunk. Hipotézis és irodalomtörténeti igazság. Élet és Irodalom 1969/20, 22. — Mózes Huba: Egy elfelejtett Radnóti-írás. NyIrK 1973/1. — Szávai Géza: A költő — és természetes halála. Utunk 1974/47. — Mikó Ervin–Virgil Teodorescu: Erdélyi Ágnes emléke. Utunk 1975/20. — Pomogáts Béla: R. M., a műfordító. Korunk 1977/8. — Mikó Ervin: Versek nyomában. Utunk 1978/19. — Mózes Attila: Didergő földi testben kuporgó égi lélek. Utunk 1979/21. — Lengyel Ferenc: Világnézet és világkép. In: Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. 1981. 164–174. — Szász János: Celan és Radnóti. A Hét 1981/2. — Cs. Gyímesi Éva: “Mint búcsúzó, ki újra kezdi éltét”. Utunk 1984/18; uő: R. M. Bevezető tanulmány a Versek és műfordítások (Kv. 1985 = Tanulók Könyvtára) c. kötethez. — Egyed Péter: A megfigyelő költő. Utunk 1985/43. — Lászlóffy Aladár: Ó tarts ki addig lélek, védekezz! Új Írás 1984/11. — Markó Béla: Olvassuk együtt. — R. M.: Hetedik ekloga. Igaz Szó 1986/2. — Tompa Gábor: Olvassuk együtt — R. M.: Federico García Lorca. Igaz Szó 1989/7. — Kisgyörgy Réka: Szigorú, prófétákat termő idő. Utunk 1989/19.
(N. Zs.)
Radó Árpád (Sárszeg, 1909. jan. 1. — 1943. jún. 13. Volokonovka, Ukrajna) — hírlapíró. Nagyváradon érettségizett, rövid ideig gyári tisztviselő, majd 1928-tól tizenkét éven át a Nagyváradi Napló színházi rovatvezetője. Bátor hangú, csipkelődésre hajlamos írásait más lapok is szívesen közölték, így a kolozsvári Ellenzék, amelynek állandó munkatársa. Manifesztum címmel 1932-ben röpiratot bocsátott ki írók és újságírók nevében, tiltakozásul Sallai és Fürst kivégzése ellen. Harcos publicisztikájából kiemelkedik fasisztaellenes Hitler bajusza c. írása, amely a Napló hasábjain (1939) jelent meg. Kunda Andor mellett alapító tagja volt a József Attila Irodalmi Társaságnak. Munkaszolgálatosként halt meg a szovjet fronton.
Szépirodalmi próbálkozásaira, így verseire Kassák Lajos hatása nyomta rá bélyegét. 1930-ban A kis cukrászlány c. operettel, 1931-ben Pisztráng c. egyfelvonásosával jelentkezett.
Önálló kötetei: Lendület (versek, Nv. 1929); Viharos napok (esszégyűjtemény, Nv. 1939).
Gaál Gábor: Jól van, benne vagyunk a kellős közepében... (R. Á. Lendület c. verskötetéről). Korunk 1929/10. — Kunda Andor: R. Á. huszonhat verse. Nagyváradi Napló 1929. aug. 18. — I. Gy.: R. Á.: Lendület. Nyugat 1930/24. — Pisztráng. R. Á. egyfelvonásosa. Nagyváradi Napló 1931. febr. 24. — Katona Béla: Várad a viharban. Nv. 1945. 69.
(T. E.)
Radó Ferenc (Temesvár, 1921. máj. 21. — 1990. nov. 27. Kolozsvár) — matematikai szakíró. A temesvári Zsidó Líceumban érettségizett (1939), a kolozsvári egyetemen szerzett matematikatanári képesítést (1945). Pályafutását középiskolai tanárként kezdte szülővárosában, ugyanott a Pedagógiai Főiskolán, majd 1950-től a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai Egyetemen előadó, 1968-tól egyetemi tanár nyugalomba vonulásáig (1985). Közben a kolozsvári Számítási Intézet főmunkatársa is. A nomográfia és függvényegyenletek kapcsolatáról írt disszertációjával doktorált (1958). A kanadai University of Waterloo vendégprofesszora (1969–70), a hetvenes évek óta a Bázelben megjelenő Journal of Geometry és az Aequationes Mathematicae nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja.
Tudományos tárgyköre a geometria, a függvényegyenletek, numerikus és grafikus analízis, valamint a matematikai programozás és gazdasági alkalmazások. Szakcikkei hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg, nemzetközi konferenciákon szerepelt. Tevékenységét a román oktatásügyi minisztérium két alkalommal díjazta (1960, 1966). Ismeretterjesztő közlései a Matematikai Lapok, Utunk, az 1954-es Bolyai Emlékkönyv, az 1973-as Korunk Évkönyv hasábjain jelentek meg.
Munkái: Analitikus geometria (egyetemi jegyzet, Kv. 1954, 1958); Lecţii de nomografie (társszerző L. Bal, 1956); Analitikus geometriai példatár (egyetemi jegyzet, Szilágyi Pállal, Kv. 1958); Feladatgyűjtemény középiskolai matematikai körök számára. I–II. (Cseke Vilmossal és Kiss Ernővel, 1957, 1959); Geometrie (társszerző G. Galbură, 1979); A geometria mai szemmel (Orbán Bélával, Kv. 1981); Matematikai kislexikon (társszerkesztő, 1983).
Kovács Nemere: A kutató öröme, a nevelő gondja. Beszélgetés R. F.-cel a geometria rögös útjairól. A Hét 1981/25. — Rostás Zoltán: Gyűrűk és hálók. Újraközölve Visszajátszás c. kötetében (1984). — Orbán Béla: R. F. a matematikus, a tanár és az ember. Matematikai Lapok 1994/5.
(K. Z.)
Radó Imre — *Jövő Népe
Radó Pál (Farnos, 1883 — 1944, deportálásban) — író. Kempner Magda írónő férje. A budapesti egyetemen szerzett magyar–francia szakos oklevelet (1908). Tanári pályáját a Markó utcai főreáliskolában kezdte, majd Lippán tanított; négyévi háborús katonai szolgálat után Nagyváradon a Felső Kereskedelmi Iskola tanára. A Szigligeti Társaság választmányi tagja. Esztétikai dolgozatai jelentek meg. Arany-életrajzával elnyerte a nagyszalontai Arany János Társaság pályadíját. Elbeszéléssel szerepel a Gara Ernő szerkesztette 50 erdélyi író és újságíró. Fegyverek közt — múzsák című almanachban (Nv. 1940).
Munkái: Arany János élete és munkássága (Nagyszalonta 1930); Semmi sem bizonyos (A kétkedés regénye Salamon királytól Anatole France-ig. Nv. 1939).
ry.: R. P.: Arany János élete és munkássága. Pásztortűz 1930/25–26. — A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve. Tel-Aviv 1981. 415.
(B. E.)
Radóné Kempner Magda — *Kempner Magda
Rados Móric (Abony, 1888. okt. 18. — ?) — közgazdasági író, szerkesztő. Budapesten végezte tanulmányait, majd az ottani Új Hírek és Új Szó c. napilapok munkatársa. 1912–14 között az Abony c. “társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap” szerkesztője. 1919 körül költözött Kolozsvárra, itt részt vett az Új Kelet c. zsidó politikai lap beindításában. 1921-ben megalapította a Radio Reclama România részvénytársaságot, melynek vezérigazgatója lett. Gazdasági és pénzügyi információszerzéssel, reklámmal, könyv- és lapkiadással foglalkoztak. A cég keretében létesítették 1920-ban a Cultura könyvnyomdát, mely 1940-ig működött, s amely reklámanyagon kívül több közgazdasági kiadványt és lapot jelentetett meg. A Minerva nyomdától átvette a világháború előtti Erdélyi Közgazdaság, majd 1920-tól Közgazdaság c. pénzügyi, kereskedelmi és ipari hetilapot s azt Erdélyi Közgazdaság–Rumänischer Lloyd kettős címmel jelentette meg magyar és német nyelven Boronkay Béla, majd Ioan Petruca szerkesztésében. 1926 decemberétől aztán elmaradt a magyar cím és szöveg. A hirdetéseket kivéve német nyelvűvé vált lap 1940-ben szűnt meg. Ennek társkiadványa volt a magyar és román nyelvű Consum c. közgazdasági hetilap (1921–1940); ezt Gheorghe Petruca szerkesztette, 1938–40-ben Rados volt az igazgató-adminisztrátora. A cég kiadásában Consum könyvtár címmel pénzügyi-gazdasági füzetsorozatot is megjelentettek magyar, román és német nyelven.
A két hetilap közös vállalkozásában jelent meg Rados Móric és Székely János szerkesztésében 1923-ban és 1924-ben a Közgazdasági évkönyv (Erdély gazdasági lexikonja) két kötetét. Ezek magyar nyelven közlik mindazokat a Romániában érvényes jogi, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, adóügyi tudnivalókat, törvényeket és rendeleteket, amelyeket a hatalomváltozás után a gazdasági életben dolgozóknak ismerniük kellett. ~ részt vett a zsidó közéletben is. 1940 utáni sorsáról nincsenek adatok.
Krizsó Kálmán: Kolozsvár tartomány nyomdászattörténete és hírlapirodalom-története. (Kézirat, 1968).
(G. Gy.)
Radován István — *Kilátó
Raduch György — *lutheránus egyházi irodalom
Ráduly Endre (Kézdiszentlélek, 1927. máj. 3.) — nyelvművelő, tankönyvíró. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumban érettségizett (1947), a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos oklevelet szerzett (1951). Tanári pályáját a kézdivásárhelyi pedagógiai iskolában kezdte, majd a Magyar Autonóm Tartomány tanügyi osztályán szakfelügyelőként dolgozott (1952–60); Marosvásárhelyen gyakorló tanár a Pedagógiai Főiskolán, ugyanott a Népi Egyetem tanulmányi igazgatója (1981–83). Általános iskolai tanár a nyugalomba vonulásáig.
A nyelvtanítás módszertana foglalkoztatja. Társszerzője a Beszéd- és íráskészség fejlesztése az V–X. osztályban c. tankönyvnek; irányítása mellett készült Az olvasástanítás módszertana az I–IV. osztály számára című tankönyv is (1956). Az olvasás gyakorlatát szolgálták füzetei, amelyekben Mikszáth, Caragiale, Móricz, Sadoveanu műveinek helyes olvasatára buzdít (1956). A Művelődés közli Beszéljünk helyesen! c. tanulmányát (1959/4–6). A gondolkodás fejlesztésére külön “feladatlapokat” ajánl a Tanügyi Újságban (1973), ezt javasolja a nyelvtani ismeretek ellenőrzésére egy román módszertani kiadvány magyar nyelvű betétében is (Mv. 1975).
Beszéljünk szépen és helyesen magyarul! c. munkája kéziratban.
(B. E.)
Ráduly István — *Kilátó
Ráduly János (Korond, 1937. okt. 27.) — néprajzkutató, költő, műfordító. A marosvásárhelyi Bolyai Líceumban érettségizett (1955), Erdőszentgyörgyön a líceumban nevelő, 1962-től Kibéden tanár, 1998-tól nyugdíjas. A Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1966).
Első írását a Vörös Zászló közölte (1959). Az Utunk, Igaz Szó, Művelődés, Napsugár, Tanügyi Újság, Ifjúmunkás, Hargita, Helikon munkatársa. Verssel szerepel a *Megtalált világ (Mv. 1968) c. antológiában; költőként évtizedekkel később jelentkezik újra (Az árnyékok lakodalma. 1995; Fény és gondolat. 1996).
Folklórkutatói pályája egy Faragó Józseffel együtt közölt, később németül és csehül is megjelent tanulmánnyal (A népballadák egy romániai magyar falu mai köztudatában) kezdődött, ezt követően egész sor önálló kötetben tárta fel a Kis-Küküllő menti Kibéd népmesekincsét és gazdag balladaköltészetét, s rendszeresen tanulmányokkal szerepelt a Népismereti Dolgozatok, Ethnographia, Néprajzi Látóhatár, a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvei, Jahrbuch für Volksliedforschungen köteteiben. Munkásságának nemzetközi visszhangját Cseke Péter mérte fel Kibéddel megáldott Ráduly János c. szociográfiai riportjában.
Foglalkozik az erdélyi rovásírásos emlékek kutatásával és értelmezésével is. Gyermekirodalmi antológiákban a vers, ének, játék, mese óvodai felhasználását szorgalmazza.
1990-től tagja a Kriza János Néprajzi Társaságnak, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak; szerkesztőbizottsági tagja a korondi Hazanéző és a székelyudvarhelyi Székely Útkereső c. folyóiratoknak.
Legnagyobbrészt saját gyűjtéseit tartalmazó kötetei: Kibédi népballadák (1975), A vízitündér leánya (Kis-Küküllő menti népmesék. Kv. 1978); Elindultam hosszú útra (A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. 1979); Tündérszép Mosolygó Ilona (Kibédi népmesék. 1980); Az álomfejtő fiú (Kis-Küküllő menti népmesék. Kv. 1985); Mikor a szolgának telik esztendeje (A kibédi gazdai szolgák életéből. 1987); Villám Palkó (Kis-Küküllő menti népmesék. 1989); Hold elejti, Nap felkapja (Kibédi találós kérdések. 1990); Táltos Marika (mesék. Korond 1993); Szép Magdolna (Kibédi népmesék. Kv. 1994); A király táncos lovai (Székely tréfás mesék. Sepsiszentgyörgy 1995); Rovásíró őseink (Adalékok rovásírásunk ismeretéhez. Korond 1995); Vetettem gyöngyöt (Népköltészeti tanulmányok. Székelyudvarhely 1997); A rovásírás vonzásában (Korond 1998); Nemzeti kincsünk, a rovásírás (Székelyudvarhely 1998).
Verskötetei: Az árnyékok lakodalma (Gyermekversek. Székelyudvarhely 1995); Fény és gondolat (uo. 1996).
Lefordította Eminescu Esticsillag c. költeményét (Székelyudvarhely 1993); Nichita Stănescu-fordításait a Barátság c. antológia (Pécs 1993) közölte.
Álneve: Rétfalvi.
Barabás László: Mesék, balladák földje: Kibéd. Falvak Dolgozó Népe 1970/28. — Zágoni Attila: Balladák földjén. Falvak Dolgozó Népe 1973/11; uő: A rádulyi példa. uo. 1975/43; uő: Álmatlan éjszakák. uo. 1976/45. — Katona Ádám: Kibédi népballadák. Igaz Szó 1975/10. — Cseke Péter: Hogyan tovább R. J.? Falvak Dolgozó Népe 1977/26; uő: Eredeti látásmód — népi epika. Utunk 1987/41; uő: Kibéddel megáldott R. J. Hazatérő szavak. Szociográfiai riportok. Bp. 1993. — Vita Zsigmond: Kibédi népmesék. Utunk 1980/26. — Nagy Olga: Egy tudományos pálya tanulságai. Utunk 1980/42. — Kriza Ildikó: Elindultam hosszú útra. Hungarológiai Értesítő 1981/3–4. — Faragó József: Kibédi népballadák svéd hanglemezen. Művelődés 1983/12. — Nagy Pál: “Egy mese menyen tizenhat égen”. Utunk 1985/51. — Bíró Zoltán: Az emlékeztetés értéke és ára. A Hét 1987/42. — Albert Gyöngyvér: R. J.: Ahogy a szolgának telik esztendeje. NyIrK 1988/1. — Tündérek, szolgák, álomfejtők (Beszélgetés R. J.-sal). A Hét 1989/31. — Kovács György: Kell a mese. Helikon 1990/9. — Cseke Gábor: Felragyogó Estcsillag. Romániai Magyar Szó 1993. szept. 4–5. — Szőcs István: Mert írva vagyon... Írások a rovásírásról. Helikon 1995/19.
(B. E.)
Ráduly–Zörgő Éva (Kolozsvár, 1954. okt. 23.) — logopédus, iskolapszichológus, sportvezető. Zörgő Benjámin lélektan-professzor leánya. Szülővárosa 11. számú Elméleti Líceumában érettségizett (1973), a Babeş–Bolyai Egyetemen lélektan szakos oklevelet (1977) szerzett, majd elvégezte a bukaresti Testnevelési Főiskolát (1982). Pályáját mint logopéd-defektológus gyalui (1978–80), kolozsvári, kisbácsi (1985–90) iskolákban kezdte, 1990-től a kolozsvári Báthory Líceumban logopédus; a Babeş–Bolyai Egyetemen adjunktusként neveléslélektant, logopédiát és módszertant ad elő. A Kolozs megyei Atlétikai Bizottság elnöke. Az Erdélyi Pszichológiai Társaság, valamint az Erdélyi Pszichoterapeuták Társasága tagja.
Kutatási területe: iskola- és sportpszichológia. Az iskola-éretlenségről szóló tudományos dolgozatával érte el az I. osztályú tanügyi fokozatot (1989). Pszichológiai tanulmányokkal és népszerűsítő cikkekkel a Családi Tükör (1990–92) és a csíkszeredai Új Sport folyóiratok munkatársa.
Többszörös román országos bajnok és csúcstartó gerelydobásban. Egyetemi világbajnok (Mexico-City 1979), az Európa-válogatott (Montreal 1979) és Európa-kupa (Toronto 1979) döntő győztese, többszörös Balkán-bajnok, három olimpia (München, Montreal, Moszkva) résztvevője, veterán Európa-bajnok gerelydobásban (Budapest 1990). Sporttevékenységéért kulturális érdemrendet kapott.
Kenéz Ferenc: Könyv a sportszatyorban. R.-Z. É.-val beszélget ~. Utunk 1987/30.
(B. E.)
Radványi Román Károly — *ex libris
Raffy Ádám (Vértes, 1898. aug. 14. — 1961. nov. 30. Budapest) — orvosi szakíró, regényíró, műfordító. Réz Ádám és Pál műfordító-irodalomtörténészek apja. Középiskolát Nagyváradon végzett, felsőbb tanulmányait Bécsben és Budapesten folytatta, Kolozsvárt szerzett orvosi oklevelet (1920). Pályáját Frankfurt am Mainban tanársegédként kezdte a Vaterländischer Frauenverein klinikáján; 1925-től Aradon, majd 1938-tól Nagyváradon nőgyógyász és sebész. 1947-től Budapesten élt.
Szakmunkái családi nevén (Kupfer Miksa) a nőgyógyászat köréből a Zentralblatt für Gynäkologie, Schweizerische Medizinische Wochenschrift és az Erdélyi Orvosi Lap hasábjain jelentek meg (1927–29); orvosszociológiai írásaiban a magzatelhajtás kérdéseivel is foglalkozott. Fordításában jelent meg N. M. Gelbert Keresztények a zsidó fronton c. munkája (Kv. 1938) s Giszkalay Jánossal közösen Heine Confessio Judaica c. művének egy része (Atta troll. Egy nyáréji álom. Lugos 1935), valamint Franz Werfel, André Maurois és Henri Lefèbvre több kötete.
A Független Újság és a temesvári Kézirat szépirodalmi munkatársa, ezenkívül számos filmforgatókönyvet, rádiójátékot írt, életregényei közül kitűnnek Giordano Bruno, Paracelsus, Messmer doktor, Eleonora Duse színésznő élettörténetei. Relle Pállal közösen szerkesztette az Örök betűk c. antológiát és az Erdélyi Egyetemes Könyvtárat (1940–42).
Művei közül Erdélyben jelent meg: A bölcsek köve (Paracelsus életregénye. Nv. 1941) és a Séta Bellaggióban (Kisregény. Nv. 1941); erdélyi tárgyú regénye a Varga Katalin életét feldolgozó Erdélyi Szent Johanna (Bp. 1948).
Gáldi László: A máglya. R. Á. Giordano Bruno-életregénye. Vasárnap 1937/2. — Kováts József: Egy Giordano Bruno-regény. Korunk 1937/3. — Weisz Endre: Kritika egy könyvről, amely kritikus cikkről ír. Nagyváradi Napló 1937. jan. 1. — Tabéry Géza: Messmer, a léleklátó. Nagyváradi Napló 1938. jan. 23. — Szenczei László: Egy sznob könyv margójára. Korunk 1938/2. — Képes Miklós: Herodes, R. Á. legújabb regénye. Nagyváradi Napló 1939. jan. 15. — Benedek Marcell: Örök szomjúság. R. Á. regénye. Magyar Csillag 1943. II. 627–28. — Jékely Zoltán: Búcsú R. Á.-tól. Élet és Irodalom, Bp. 1961/49.
(B. E.)
Rajka László (Kolozsvár, 1894. júl. 7. — 1938. nov. 1. Kolozsvár) — irodalomtörténész, műfordító. A középiskolát szülővárosában végezte, itt kezdte, majd Bécsben fejezte be egyetemi tanulmányait. A kolozsvári róm. kat. Marianum leányközépiskola magyar–német szakos tanára haláláig.
Tudományos érdeklődése igen tág körű volt, az irodalomtörténet és művészettörténet mellett a fizikát, technikát is tanulmányozta. Tanárként magyar nyelvi és irodalmi tantervezetet dolgozott ki; a Magyar Nép Könyvtára számára két kiadást megért Szavalókönyvet (Kv. 1923, 1925) és több német nyelvkönyvet szerkesztett (1924–1926). 1925-től Imre Lajos református teológiai tanárral együtt indította A Magyar Ifjúság Könyvtára c. könyvsorozatot, melynek egyik kötete saját fordítása, Theodor Storm ifjúsági regénye (Bábjátékos Pali. 1926). Diákszínjátszók számára németből dolgozott át szórakoztató színdarabokat, amelyek az Erdélyi Magyar Lányok Leányszínháza c. füzetsorozatban jelentek meg 1925-ben (Jön a tavasz; A szakácskönyv; A szórakozott tanár úr; Az új szakácsné).
Első önálló irodalomtudományi munkája a Sebes agynak késő sisak c. politikai röpirat, melyet a budapesti Irodalomtörténet közölt (1915). Ebben feldolgozta és ismertette a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy latinból magyarra fordított 17. századi kéziratát, amely 41 versben mutatja be a harmincéves háború eseményeinek főbb szereplőit, köztük Bethlen Gábort. Doktori értekezése Heliodorosz Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban címmel Kolozsváron jelent meg 1917-ben. György Lajos megítélése szerint ez a munkája “alapos és minden részletkérdésre kiterjedő összehasonlítás”, amelynek irodalomtörténeti újdonsága az, hogy sikerült kimutatnia, a Heliodorosz-mű magyar feldolgozásainak forrása tulajdonképpen Zschorn német népkönyve. Másfél évtizedig az EME Bölcsészeti Szakosztályának titkára, az erdélyi Katolikus Akadémia egyik első beválasztott tagja. Megírta a Bölcsészeti Szakosztály 75 éves múltját (A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály története. 1860–1934. Kv. 1938), valamint a Marianum történetét (Kv. 1927).
Irodalomtörténészként úttörő munkát végzett a Jókai-kutatás terén, hozzájárulva *Jókai Mór emlékezete ápolásához is. 1926-ban a Pásztortűzben (1926, 45–46) Tabéry Géza Jókai Erdélyben c. könyvéről írt kritikája miatt vitába keveredett a szerzővel. Széles kitekintésű szövegfilológiai kutatásai főképpen a Jókai-regények forrásainak kiderítésére irányultak; e témakörben született munkáira (Jókai “Törökvilág Magyarországon” c. regénye. Kv. 1931. ETF 33; Jókai Kalandora. Kv. 1932; Jókai román tárgyú novellái. Kv. 1935. ETF 77; A Névtelen Vár hőse. Arad 1934) Jókai összes műveinek kritikai kiadása során napjainkban is hivatkoznak.
Kéziratban maradt egy bibliográfiai munkája, amely a külföldi írók magyar fordításban, valamint magyar írók idegen nyelven megjelent munkáit és azoknak visszhangját tartalmazza és egy dalgyűjteménye, melyet A Társadalom daloskönyve címmel készült megjelentetni.
Heszke Béla: R. L.: Jókai Kalandora. Erdélyi Múzeum 1932. 245. — György Lajos: R. L. élete és tudományos munkássága. Kv. 1939. ETF 110. — Kozma Dezső: R. L. In: Erdélyi utakon. Régi kolozsvári arcok. Székelyudvarhely 1997. 105–106.
(Gy. Zs.)
Rajnay Tibor — *Jóestét, *Friss Hírek
Rajthy (Raith) Tivadar (Budapest, 1893. szept. 21. — 1958. febr. 22. Budapest) — költő, író, üzemgazdasági szakíró. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Párizsban végezte. 1921-ben Magyar Írás címmel irodalmi és művészeti folyóiratot alapított és szerkesztett 1927-ig, amely a magyar irodalom és a haladó értelmiség egyik fóruma volt. Anyagi okok miatt lapja megszűnik, ezután nem foglalkozik többet irodalommal. Mint az üzem- és irodaszervezési, vállalati ügyviteli és könyvvizsgálati kérdések szakértője, 1941–48 között üzemgazdaságtant ad elő a kolozsvári egyetemen. A Magyar Könyvvitel főszerkesztője.
Szépirodalmi művei (Raith Tivadar néven): Alkonyi szimfónia (versek, Békéscsaba 1914); Párizs-Liège-Trencsénteplitz (novellák, Bp. 1917); Szerelem, harc, hit (karcolatok, Bp. 1923); Ölelés keresztje (versek, Bp. 1923); Rilke-fordításait szintén önálló kötetben adta ki (Ének Rilke Kristóf kornétásról. Bp. 1923); A XX. század magyar irodalma az európai szellem áramlatában (Korunk 1926. nov.); Kelet-Európa, ismeretlen föld (Bp. 1927. A Magyar Írás különszáma).
Szakmunkái: A vállalkozás az irányított és a nagytérgazdaságban. Kv. 1943 (Vállalatgazdasági könyvtár 2); Mérlegtan (Kv. 1944); A vállalat elszámolása. Jószágelszámolás (Kv. 1946); Vagyon- és eredményértékelés ingadozása pénzérték esetében (Kv. 1946); Bevezetés a könyvvitelbe (Cseke Vilmossal, Kv. 1947); Relativitás a vállalat költségeinek alakulásában (Kv. 1947); A számvitel szervezési irányelvei (Kv. 1948).
(S. Zs.)
Rákóczi Ferenc emlékezete — A szatmári birtokokkal is bíró, 1707-ben erdélyi fejedelemmé választott II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) alakját Mikestől Adyig a nemzeti szabadságeszme jelképévé növesztette az utókor, s ekként élt a későbbi erdélyi köztudatban is. 1918 előttről a ~-ét széles körben fenntartó Thaly Kálmán erdélyi hatása mellett az erdélyi történészek sorából a fejedelem életét és művét kutató Márki Sándort emelhetjük ki elsősorban, aki az Erdélyi Múzeumban két tanulmányt is közölt róla, emlékbeszédben méltatta a Kolozsvárt 1903-ban tartott nagyszabású Rákóczi-ünnepélyen, 1904-ben előadást tartott a Kemény Zsigmond Társaságban Rákóczi és a kurucok emlékei Törökországban címmel, majd háromkötetes monográfiát (Bp. 1907–1908) szentelt életének és művének. Mellette Angyal Dávidnak és Krenner Miklósnak jelennek meg tanulmányai, ugyancsak az Erdélyi Múzeumban, az 1905–1906. években.
Az 1920-as években ~ alkalmilag jelenik meg csak az erdélyi sajtóban. A kolozsvári Keleti Újság Voinovich Géza Rákóczi-drámájának budapesti Nemzeti Színházi bemutatójáról közöl színikritikát (1923. jan. 16.), majd az Ellenzékben egy cikk adja hírül: “Megtalálták II. Lajos és Rákóczi Ferenc leveleit a vatikáni levéltárban.” A bizonyára a magyarországi sajtóból átvett cikk (1925. febr. 10.) szerzője a római Magyar Történelmi Intézet tevékenységének ismertetése kapcsán szól többek között a pápához intézett Rákóczi-levelekről, melyeknek “értékét még az is növeli, hogy az akkori vatikáni diplomácia a maga szempontjából feldolgozta és jegyzetekkel kísérte őket”. A Vasárnapban (1926/7) Gabányi János rajzol népszerű portrét a Fejedelemről; az Ellenzék 1926. márc. 31-i számában a budapesti emlékünnepségen történt incidensről számol be, ahol a rendőrtanácsos félbeszakította az emlékbeszédet, mivel a jelen levő József Ferenc főherceget meg akarta óvni a beszéd “kuruckodó megjegyzéseitől”. A lap egy későbbi számában (1926. júl. 18.) Csergő Tamás tisztáz néhány korábbi téves állítást, arra figyelmeztetve: “Nem Grosbois-ban, hanem Jerresben temették el Rákóczi szívét”. Cikkében az akkor Franciaországban tartózkodó Farczády Elekre hivatkozik, aki Leboeuf abbé egyháztörténeti művében megtalálta a Rákóczi szívét magába foglaló arany urna latin nyelvű sírfeliratát és azonosította azt a kolostort és azt a helyet, ahová eltemették. A Jerres községbeli telken azonban csupán egy szegeletkő és egy hársfasétány maradt meg történelmi emlékként. Szekfű Gyula, a nagy vitát kiváltott könyv, A száműzött Rákóczi (Bp. 1913) szerzője egy, a Magyar történetből való részlettel van jelen a Pásztortűzben (1931. jan. 25.); ebben a történelmi feladatvállalás pillanatát örökíti meg, azt, amikor őt Breznan várában a jobbágyok küldöttei felkeresik és ez “egyéniségét is egyszeriben megszabadítja minden rárakódott gátlástól, ránevelt akadálytól. Ézsaiás próféta összefont lábai kiegyenesednek, kelletlensége kiderül, a fuvallat megragadja ruháját, feláll — s Rákóczi kilép a Vereckei-hágón át a Nagyalföldre könyöklő kárpáti sziklára, hol munkácsi jobbágyain kívül most még egy lélek sem várja.” Ennek a részletnek a közlésével a szerkesztő talán a szerző korábbi könyvéhez kapcsolódó viták nyomán támadt kételyeket kívánta eloszlatni, bemutatni a történész igencsak tiszteletteljes közeledését a fejedelem emlékéhez.
Az erdélyi magyar történetírás a két világháború között először Csutak Vilmos munkái révén kapcsolódott be a Rákóczi-kutatásba. Korábban közölt munkái folytatásaként ő előbb az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc országgyűlésekről jelentetett meg tanulmányt (Erdélyi Irodalmi Szemle 1927/2), majd a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvében a székely kurucok 1705-ös és 1707–11 közötti moldvai és havasalföldi bujdosásának történetét írta meg. Előbbiben helyesbíti Márki Sándor monográfiájának több hibás adatát; utóbbiban N. Iorga egy 1911-ben megjelent tanulmányának azt az állítását cáfolja, mely szerint “Brâncoveanu Constantin Rákóczi iránt az ellenségeskedésnek azt a természetes ösztönét követte, mely mindig fennállott a románok és magyarok mint nemzet között”. Ő ezzel szemben arra mutat rá, hogy az erdélyi fejedelmek beiktatási feltételei között kitételként szerepelt a jó viszony fenntartása a román fejedelemségekkel, és Rákóczi is ezt a politikát követte. Emlékeztet rá, hogy a román fejedelemségek a szabadságharc után tömegesen fogadták be a kuruc bujdosókat (akiknek nagy része szerinte a csángó falvakban keresett menedéket).
Megsokasodtak ~ adatai a fejedelem halála 200. évfordulójának nagyszabású megemlékezései kapcsán. A Pásztortűz már 1934-ben kétszer is felhívja a figyelmet a küszöbön álló Rákóczi-évre; hírt ad arról, hogy a Budapesten már fölállított Bem-szobor után elkezdődött a gyűjtés a Rákóczi-szoborra is; majd Asztalos Miklósnak, egy új pesti Rákóczi-könyv szerzőjének tanulmányát közli “a fejedelem esztendejé”-ről. “II. Rákóczi Ferenc — emlékeztet a szerző — minden magyaré”, az erdélyi magyarságé különösen, hiszen benne “az utolsó nemzeti fejedelemre emlékezik vissza”. Egyébként szerinte Erdély román népe sem vonhatja ki magát az ünneplésből, hiszen ők is zászlaja alá sorakoztak, akárcsak a ruténok és a tótok. Az 1935-ös esztendő tehát a fejedelem esztendeje lesz Erdélyben éppúgy, mint Szlovákiában, “anélkül, hogy bárkinek is eszébe jutna azt kiáltani vádlóan a magyarság felé, hogy az ünnepi megemlékezés irredenta”. Ezután Asztalos rövid áttekintést ad a különböző történelmi helyzetekben más-más jelentést kapó Rákóczi-kultuszról: valamikor a fejedelem alakja a nemzeti törekvések, a függetlenségi vágyak megtestesítője volt, de ennek a szemléletnek elkövetkezett a reakciója; most az ember Rákóczit kell felmutatni: a sokoldalú, minden vonatkozásban rendkívüli személyiséget, azt, aki a semmiből hadsereget teremtett és magyar diplomáciát, aki ipart és kereskedelmet szervezett. Politikusi nagysága abban is megmutatkozott, hogy egybe tudta fogni a jobbágyok és a nemesek törekvéseit, s hogy tudatosan kereste az együttműködést a nemzetiségekkel (Pásztortűz, 1934/23–24).
Az Erdélyi Múzeum könyv- és folyóiratszemlék útján ismertette meg az erdélyi közönséget a Rákóczi-évben született szakirodalommal; az Erdélyi Fiatalokban Bíró Sándor vette számba részletesen és kritikailag a 19. század második felétől a Rákóczi-kutatás eredményeit (Thaly Kálmán, Márki Sándor, Szekfű Gyula, Asztalos Miklós), majd jellemezte magát a Rákóczi-szabadságharcot. Ő is úgy látja, hogy Rákóczi a 18. század legnagyobb magyar szervezője, ugyanakkor kiemeli vallásosságát, s nagy felelősségérzetét, miáltal “példa mindenki előtt, aki népének szolgálni akar”. Az erdélyi magyarságnak — írja — azért kell különösképpen hálával gondolnia rá, mert Erdélyország miatt érte a száműzetés: nem akart a béketárgyalásokon lemondani fejedelemségéről. A bukás egyik okául “a magyar nemesi osztály rakoncátlan, fékezhetetlen magatartását” említi, anakronisztikus harci technikáját. Végül emlékeztet arra a nagy érzelmi és irodalmi hatásra, amely “a kuruc költészet örökszép termékein keresztül egy évszázadig tartotta a lelket a magyarságban”. Ugyancsak Bíró 1936-ban egy népszerűsítő Rákóczi-életrajzot is megjelentetett, amelyre viszont a legendásító frazeológia használata jellemző, valósággal a szakrális szférába emelve a fejedelmet. “Isten választott embere volt ő, mint a régi zsidók idejében a bírák, akiket azért küldött az Úr, hogy a nép szabadítói legyenek.”
Az évforduló kapcsán a nagyváradi Szabadság (1935. ápr. 9.) a fejedelmet mint a történelmi Magyarország népei közötti összefogás jelképét méltatja, s emlékeztet arra, hogy épp halála évében tör ki a Péró-féle dél-alföldi felkelés, s hogy Rákóczit nem csak a magyarok várták vissza akkor, hanem a rácok is. “Ez a legenda — írja a szerző — bizonyítja mindennél ékesebben, hogy a nemzetiségek a magyar történelemnek Rákóczi nevéhez fűződött szépséges, de szenvedésteljes idejében [...] örömeiket, szenvedéseiket együtt osztották meg a magyarsággal.” Halála idején kezdte el a felekezeti és nemzetiségi ellentétek szítását a bécsi udvar, aminek következményei a későbbi nemzetiségi felkelések lettek.
Az évforduló idejének elmúlta után 1942-ben idézik újra ~-ét: ekkor jelenik meg az akkor már a kolozsvári egyetemen tanító Zolnai Béla II. Rákóczi Ferenc című könyve. A szerző korábban az író, illetve a janzenista gondolkodó fejedelemről, könyvtáráról, Mikes Rákóczi-képéről közölt tanulmányokat; a korábbi Rákóczi-portrék szoborba merevített alakja helyett elsősorban szellemi arcképét rajzolja meg, s az események mögötti életmódtörténeti, mentalitástörténeti vonatkozásokra hívja fel a figyelmet. Ismerteti a fejedelem olvasmányait, bemutatja a főúri barokk életformát és az idős Rákóczi janzenista remete-életét, szól az alkímia iránti érdeklődéséről. Íróként az érzelmesség korai képviselőjét látja benne, s kiemeli a Vallomások önostorozó, emberi szituációkat rögzítő jellegét is, valamint azt, hogy nemzeti önismeretre nevel, Zrínyi módjára előtárva a magyarság hibáit és erényeit. “Szinte egy modern regényírónak történelmi rekonstrukcióját véljük hallani, mikor Rákóczi saját kortársait jellemzi” — írja, utalva Pekri, Mikes és a Barcsayak portréira a műben. Végül számba veszi a figyelmet érdemlő egész Rákóczi-irodalmat (kiemelve Szekfű Gyula könyvét, amely szerinte a fordulópontot jelenti) s külön az alakjának szentelt szépirodalmat, Thaly kuruc vershamisítványaitól Arany Jánoson át egészen Adyig. A könyvről írva a Pásztortűzben (1943/5) Heszke Béla elismerően szól arról, ahogyan Zolnai a janzenista remetét, az írót, a vallásos elmélyülés magába vonuló szentjét, a magyar katolicizmus egyik kiváló egyéniségét bemutatja, s úgy érzi, reveláció erejű az, ahogyan szerencsésen egyezteti a tudományos igényt a megírás színes stílusával.
Ezzel egy időben — már a háború orosz harctéri eseményeinek összefüggésében — az Ellenzék (1942. ápr. 7.) a rutén és a magyar nép testvériségének bizonyítására eleveníti fel a szabadságharc vezérét. “Velünk tartottak a kuruc vitézi korban, a leghősibb, mert legreménytelenebb magyar önvédelem tábortüzes, tárogatós, szabadságzászlós világában.” A Hitel pedig (1942/7) Rákóczi emlékiratából közöl részleteket, amelyeket az adott helyzetben harcra buzdításként is értelmezhetünk. “Cselekednünk kell, amíg a lelkek hevülnek” — ezt a Rákóczi-üzenetet közvetíti a lap.
1944 után Rákóczi neve és szabadságharca is bevonul abba a sorba, amelyre a hatalmat birtokába vett rendszer és ideológia a magyar történelmi múltból hivatkozik. Természetesen jelen van alakja A kuruckor költészete c. antológiában (I–II. 1956), de íróként közvetlenül csak Jancsó Elemér antológiája (A barokktól a romantikáig. 1971) veszi számba először. Könyve bevezető tanulmányában a 18. sz. eleji memoárirodalom egyik legfontosabb szerzőjeként bemutatott Rákóczi “a személyes vallomás formájában megtestesülő politikai emlékirat és önelemző napló erdélyi hagyományát” folytatja. “A vallásos indíték mögött is modernnek ható lélekelemző vallomás”-jelleget tartja értékelendőnek művében. Veress Dániel A bölcsőhely parancsai c. antológiájába (1978) olvasmányos szemelvényeket válogat írásaiból (pl. szökését Bécsújhelyről). A műfaj erdélyi történetét tárgyaló utószó szerint Rákóczi két műve különböző típusokat képvisel: az ágostoni vallomás formájában írt latin nyelvű szellemi-lelki önéletrajz és a tárgyilagosabb, történeti elbeszélő modorban írt francia nyelvű emlékirat határozottan elkülönül. A tetteket rögzítő emlékirat diplomáciai vádirat, amelyet a töröktől kapott osztrákellenes háborús ajánlat idején írt meg. A Vallomások ezzel szemben spirituális életrajz. “Mindkét emlékiraton rajta van a bujdosás, a dolgokon való változtatni nem tudás rejtett pecsétje, fájdalma is.”
Még áttételesebben eleveníti fel az 1973-ban románul, később magyarul is megjelent tanulmányában a történelmi személyiséget V. Szendrei Júlia. Jósika Miklós Rákócziról szóló regénye kapcsán azt elemzi, hogyan szólt a 19. században a történelmi regény a múltról, de a jelennek.
1976-ban, Rákóczi születésének 300. évfordulója alkalmából került sor az erdélyi könyvkiadásban legfontosabb szövegközlésre: a Fejezetek a Vallomásokból kötetre, amelyet Benkő Samu válogatott, az életrajzi mondandónak biztosítva elsőséget. A bevezető tanulmány nemcsak a szépírót mutatja be, hanem a magánember, a történelmi személyiség, a politikus élményeit is, hiszen ezek oldódnak műveiben irodalommá. Azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint az önéletrajz és meditáció nem forr össze szerves egésszé, ezt inkább egyféle modernségnek értelmezi, annak tulajdonítja, hogy az ágostoni vallomásforma a korai felvilágosodás eszméinek jelentkezésével változáson megy át, már nem lehet az eseményeket mind a bűnvalló meditáció részévé tenni, ezért szét is kell válnia a kegyességi és az önéletrajzi mondanivalónak. Kiemeli, hogy írói tehetségét a novellisztikus betétek és lírai hangulatképek is dicsérik. A Vallomásokat ugyanakkor olyan lírai önvallomásnak látja, amely által szerzője önnön lelkében akarja megteremteni a harmóniát. A Vallomások e kiadásáról írva (Utunk 1977. febr. 25.) Imreh István is rámutat: Rákóczi önvizsgálatának az a különlegessége, hogy “a magát emberi esendőségében, tévelygésében is látni tudó ember keménysége” mutatkozik meg benne. Így a “gyarló ember voltában is helytálló férfit”, egy élő személyiséget mutat be. Külön értéke művének, hogy belőle “nem csak a vezérségbe űzött-hívott ember hányatott életútja, hanem a forrongó, majd felkelő nép mozgalmának törvényszerű-szükségszerű volta is kiviláglik”.
Az évforduló Szántó György Esze Tamás talpasai című történelmi regényének újrakiadására is alkalmat adott. A regény a korszakra jellemző történelemszemlélet szellemében azt kívánja hangsúlyozni, hogy urak és parasztok között áthidalhatatlan szakadék volt az egész szabadságharc folyamán.
A folyóiratok anyaga is tükrözi az évforduló erdélyi ünneplését, tanulmányok, megemlékezések sora jelent meg. Az Utunkban (1976. ápr. 16.) Veress Dániel Mikes Rákóczijáról ír, arról, hogy a Törökországi levelek hogyan szólnak a fejedelemről. Ő is hangsúlyozza, hogy a levelekből egy eleven ember képe rajzolódik ki, hibáival együtt látjuk Rákóczit.
A Korunk 1976/3. számában Balogh Edgár, Bajor Andor és Faragó József cikkei révén emlékezett meg a fejedelemről. Mindhárom írás azonos mondanivalója az, hogy Rákóczi nemcsak a magyar történelem alakja, hanem a térség és a magyar–román–orosz kapcsolatok történetének része. Balogh Edgár “egy szláv–magyar–román egymásrautaltság összefüggésrendszerében nagy kortársaival, a vele szerződő Nagy Péter cárral és a sokban hasonló sorsú Dimitrie Cantemir moldvai fejedelemmel” kapcsolja egybe Rákóczit. “A két világháború között delelőjére ért nacionalista magyar történetírást”, főleg Szekfű Gyulát bírálja. A “Nyugat bástyája”-felfogással szemben azt emeli ki, hogy Rákóczi keleti perempolitikát folytatott. Balogh a szabadságharcot nem a magyar nemzeti történelem folyamatába illeszti, hanem a keleti és nyugati blokk szembenállásának kifejeződését látja benne. Így “akár a kurucok utódainak tekinthetjük a fejedelem álmát beteljesítő szovjet hadsereg oldalán Kelet védelmére Nyugatig tört Tudor Vladimirescu hadosztály hőseit is”.
Bajor Andor Kelet-Európa egyik legendájaként beszél Rákócziról. Ő “a barokk Arthur király, akinek kerekasztalát ködsüveges nemesek, gyöngyös bocskorú jobbágyok és mesékbe öltözött betyárok ülik körül”. Írásaiból ugyanakkor azt emeli ki, hogy bennük “a sorssal és a történelem emberfölötti törvényeivel találjuk szemben magunkat”, és az ezekkel vívódó emberrel. A szabadságharc bukása után Rákóczi “élete kilép a történelemből, már nem egyszerű hős, hanem jelkép, amely megindítja képzeletünket és szívünket. A szabadság számkivetettje, a nagyhatalmak politikai játékának áldozata”, “több mint uralkodó: a bujdosók fejedelme”.
Faragó József a kelet-európai népdalokban megőrzött Rákóczi-kultuszt elemzi. A kuruc költészet vezérszólamának a hazafiságot tartja, és a térségben élő népek folklór-kölcsönhatásainak érzékeltetésére egy kevertnyelvű erdélyi hajdútáncot, valamint szlovák és román népdalokat közöl Rákóczi korából.
A Művelődésben (1976/1) Magyari András A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása Erdélyben címmel közöl tanulmányt s részletesen ír arról, hogy Erdélyben hogyan terjedt fokozatosan a mozgalom, és az erősen szociális, népi jellegű mozgalomba hogyan kapcsolódott be a nemesség.
A huszadik század második felének erdélyi történészei közül különben legtöbbet ő foglalkozott a szabadságharccal. 1964-ben román nyelvű cikkben elemezte a parasztok szociális helyzetét mint a szabadságharc egyik mozgatórugóját. 1979-ben a Művelődésben a fejedelemmé választás évfordulója alkalmából írt Rákóczi arra irányuló politikájáról, hogy az erdélyi népi felkelést egyensúlyba hozza, bevonva a nemeseket, és nagy katonai szerepet adva nekik.
A Rákóczi-tanulmányok c. kötetben (Bp. 1980) újból a szabadságharc kialakulásának társadalmi feltételeiről, az ugyancsak 1980-ban Benda Kálmán által szerkesztett Európa és a Rákóczi-szabadságharc c. kötetben a szabadságharcban együttműködő erdélyi magyarokról és románokról ír: a Máramarosban Pintea Gligor és mások vezetésével kibontakozó mozgalomban a különböző etnikumú elemek egységesen cselekvő táborrá váltak, ez is hozzájárult a szabadságharc 1703-as kirobbanásához és gyors elterjedéséhez.
Magyari András kutatómunkájának jelentős eredményeként az erdélyi kuruc hadsereg 1704-es állományának névsorát közölte (Kv. 1994), amely a könyvet ismertető Vincze Zoltán szerint “történettudományunk nagy nyeresége”, a katonai események, hadmozdulatok jobb megismeréséhez járul hozzá, “a helynévmutató adatai helytörténeti ismereteink megannyi űrét töltik be”. Az összeírás román vonatkozásai kapcsán kiemeli, hogy a szabadságharc “közös történelmünk utolsó olyan nagy társadalmi megmozdulása volt, amely a Kárpát-medence legtöbb népét egy táborba, a barikád ugyanazon oldalára állította” (Korunk 1995/4). Demény Lajos is szenzációszámba menő népesség- és hadtörténeti forrásként értékeli a munkát, azonban a román parasztok részvételét túlértékeltnek látja s hiányolja “az erdélyi események, történések beágyazását a magyar történelem egészébe”.
A román Rákóczi-recepció első figyelemre méltó mozzanata N. Iorga cikke, amelyet a fejedelem hamvainak hazahozatala alkalmából ír (Neamul Românesc 1906. okt. 19.). “Személyében ez a kemény és magabiztos nemzet azt a lovagias, de elveihez ragaszkodó harcost látta, aki nem mond le jogairól, s nem hajt fejet senki előtt sem. Őbenne tisztelték a Rákócziak nagy családjának legutolsó képviselőjét, azt, aki alatt a magyarok által uralt Erdély még jelentett valamit a világtörténelemben. [...] Rákóczi Ferenc nem ellenszenves a románok számára. Felső-Erdélyben és Máramarosban a vitéz fejedelem vitéz támogatókra talált a mi parasztjaink soraiban.”
Nem sokkal később a Román Akadémia Annaleseiben közöl nagyobb tanulmányt “a magyar nemzeti öntudat ébresztője” és a románok kapcsolatáról. 1909-ben a balázsfalvi Unireában Octavian Prie fordításában jelenik meg a Törökországi levelek néhány darabja (1909/23, 24, 25), köztük az is, amelyben Mikes Rákóczi halálát írja le.
Később, 1936-ban ismét Iorga egy francia nyelvű tanulmányában ismertet dokumentumokat, amelyek arra utalnak, milyen kedvező fogadtatásban volt része a kuruc bujdosóknak a moldvai és havasalföldi hivatalosságok részéről.
Az 1980-as években a Rákócziról alkotott hivatalos román történész-kép is hozzáilleszkedik a “homogenizált” történelemszemlélethez. Ennek jellegzetes példája Carol Göllner és Paul Abrudan 1983-as Rákóczi-monográfiája; szerzőik a kuruc szabadságharcot az egységes román nemzeti államért vívott évszázados harc folyamatában szemlélik. Az ő beállításukban Rákóczi az idegen elnyomás ellen harcolva Erdély önálló, a nyugati orientációtól eltérő fejlődését segítette elő. Kiemelik azt, hogy seregeiben nagy súllyal voltak jelen románok, s külön fejezetet szentelnek a havasalföldi és moldvai diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatoknak, ez értelmezésükben “a három román ország” összefogását jelentette az idegen hatalommal szemben, az egységes román nemzeti érdekek érvényesítésére.
Hiteles Rákóczi-kép alakul viszont ki Paul Cernovodeanunak különböző gyűjteményes kötetekben közölt tanulmányaiból. Egyikben Constantin Cantacuzino asztalnok 1703–4 közti levelezésében a Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó híradásokat mutatja be, egy másikban a havasalföldi és moldvai vezetők viszonyulását elemzi a kuruc felkeléshez, egy harmadikban nemzetközi összefüggésben vizsgálja a román fejedelemségek és a Rákóczi vezette szabadságharc viszonyát. Ugyancsak ő írt bevezetőt Mikes Kelemen Törökországi leveleihez, amelyek Gelu Păteanu fordításában jelentek meg önálló kötetben 1988-ban.
Szádeczky Lajos: A Rákóczi-forradalom Erdélyben. Erdélyi Múzeum 1900. 564–581; uő: Rákóczi és a bujdosók hamvai. uo. 1904. 283–288; uő: Rákóczi és a kurucok emlékei Törökországban. Székely Lapok (Mv.) 1904. dec. 10. — Angyal Dávid: Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez. Erdélyi Múzeum 1905. 291. — Krenner Miklós: II. Rákóczi Ferenc. uo. 1906. 321–329. — Csergő Tamás: Nem Grosbois-ban, hanem Jerres-ben temették el Rákóczi szívét. Ellenzék 1926. júl. 18. — Csutak Vilmos: Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez. Erdélyi Irodalmi Szemle 1927/2; uő: Bujdosó kurucok Moldvában és Havasalföldön 1707–11-ben. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. 1929. — Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora. Bp. 1935; uő: A fejedelem esztendeje. Pásztortűz 1934/23–24. — T. G.: Meghalt a fejedelem. Szabadság 1935. ápr. 9. — Bíró Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Erdélyi Fiatalok 1935/1; uő: A bujdosó fejedelem (II. Rákóczi Ferenc élete). Brassó 1936 = Hasznos Könyvtár. — Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1942 = Magyar Életrajzok. Szerk. Szekfű Gyula. — Heszke Béla–Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc. Pásztortűz 1943/5. 236–237. — A kuruckor költészete. A bevezető tanulmányt írta Tordai Zádor. Sajtó alá rendezte Dávid Gyula. I–II. 1956 = Haladó hagyományaink. — Magyari András: Unele probleme ale contradicţiei între ţărănimea şi nobilimea regiunii Maramureş în perioada luptei antihabsburgice de la începutul secolului XVIII. Studia Univ. Babeş–Bolyai, Series Historica 1964/1; uő: A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása Erdélyben. Művelődés 1976/3; uő: II. Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelme. Művelődés 1979/7; uő: A Rákóczi-szabadságharc társadalmi feltételeinek kialakulása Erdélyben. In: Köpeczi–Hopp–R. Várkonyi (szerk.): Rákóczi-tanulmányok. Bp. 1980; uő: Az erdélyi magyarok és románok együttműködése a szabadságharcban. In: Benda K. (szerk.): Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Bp. 1980; uő: II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Kv.–Buk. 1994. — Demény Lajos: Rendkívüli forrás a Rákóczi-szabadságharc erdélyi hadseregéről. A Hét 1995/2. — Vincze Zoltán: II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Korunk 1995/4. — V. Szendrei Júlia: Cultul tradiţiei şi mesajul contemporan în romanul istoric II. Rákóczi Ferenc al lui Jósika Miklós. Studia Univ. Babeş–Bolyai, Series Philologica 1973/1; uő: A romantikus történelemszemlélet és Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc című regénye. ItK 1977/3. — II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból. Válogatta és bevezető tanulmánnyal ellátta Benkő Samu. 1976. Újraközölve a szerző Haladás és megmaradás c. kötetében. Bp. 1979. — Nicolae Iorga: Francisc Rákóczi al II-lea, învietorul conştiinţei naţionale ungureşti şi Românii. Analele Academiei Române, Mem. Sect. Istorice, tom. 33. (1910–11); uő: Sur les émigrés rákóczyens en Moldavie = Revue historique du sud-est européen 1936/1–3. — Paul Cernovodeanu: A Rákóczi-szabadságharcról szóló híradások Constantin Cantacuzino asztalnok 1703–1704. évi levelezésében. In: Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Szerk. Bányai László. I. kötet, 1976; uő: A havasalföldi és moldvai vezető körök magatartása a kuruc felkeléssel szemben. Rákóczi-tanulmányok. Bp. 1980; uő: A román fejedelemségek és a magyar szabadságharc. In: Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Bp. 1980. — Carol Göllner–Paul Abrudan: Francisc Rákóczi al II-lea. Buc. 1983.
(N. Zs.)
Rákosfalvy Zoltán (Dés, 1926. szept. 7.) — orvosi szakíró. Középiskolát szülővárosa állami gimnáziumában végzett és Kolozsvárt érettségizett (1945), a marosvásárhelyi OGYI-ben nyert orvosi oklevelet (1952), az orvostudományok doktora (1967). Oláhszentgyörgyön a fürdőszanatórium (1953–59), majd Félixfürdőn a gyermekszanatórium orvosa. 1962-től az OGYI balneofizioterápiai tanszékén tanársegéd, adjunktus, 1982-től tanszékvezető, 1990-től előadótanár. Nyugdíjazása (1991) után is tart magyar nyelvű előadásokat. Tagja a Román Fizioterápiás Egyesület, a Reumatológiai Társaság vezetőségének, a Magyar Reumatológusok Szövetségének. 1970-től a Nemzetközi Orvosi Rehabilitációs Egyesület (IRMA) tanácsosa.
Főbb kutatási területe: a fürdőkrízis, a szervezet saját heparinképzése fizikai ingerek hatására, a reumatoid arthritis immunológiája, fiziko-vigilencia. Romániában elsőként vezette be a bőrön keresztüli elektromos idegingerléses kezelést (TENS). Eredményeit az Orvosi Szemle–Revista Medicală, Laval Medical, Archiv für Physikalische Therapie, Europa Medico-Phisica szaklapokban közölte és több hazai és külföldi kongresszuson mutatta be (Budapest 1967; Montreal 1968; Milano 1970; Párizs, Zürich 1971; Barcelona 1972; Athén 1988). Ismertető cikkei jelentek meg a TETT, Új Élet, Brassói Lapok, Népújság, Művelődés, Korunk hasábjain, a marosvásárhelyi rádió magyar adásában az egészségügyi rovat munkatársa.
Társszerzője A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei (Mv. 1979) c. kőnyomatos egyetemi jegyzetnek, főszerzője a Balneofiziológiai és orvosi rehabilitáció (Mv. 1986) c. jegyzetnek és román változatának. Önálló munkája: Az a bizonyos “Diszkusz” sérv (Mv. 1972).
(P. M.)
Rákosi Péter — *Kormos Gyula álneve
Rámay Attila — *rejtvénykönyvek
Rámay Tibor — *rejtvénykönyvek
Randják József — *Hargita, *Ifjúmunkás. 3.
Rangetz József — *6 Órai Újság
Rapp Károly (Nagyenyed, 1916. nov. 8. — 1980. szept. 12. Kolozsvár) — egyházjogi szakíró. A Bethlen Kollégiumban érettségizett (1933), felsőbb tanulmányait a kolozsvári református és a soproni evangélikus-lutheránus teológián végezte (1937). Apácán segédlelkész, Nagyenyeden missziós lelkész, majd a bukaresti evangélikus egyházközség papja (1941–51). Ezt követően haláláig a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet előadótanára, 1973-tól helyettes, 1974–78 között választott rektora; 1961–70 között a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház püspökhelyettes-főjegyzője. Teológiai rektorsága alatt került sor az intézet fennállása 25. évfordulójának megünneplésére, ünnepi beszédét a Református Szemle közölte (1974/4).
Politikai téren is szerepet vállalt: 1945-től részt vett az MNSZ vezetésében, a bukaresti szervezet elnöke (1946–48). A Nemzetiségi Minisztérium egyházügyi szakértője (1948–51) abban a szakaszban, amikor kidolgozzák és az egyházakkal elfogadtatják a működésüket a hatalom elvárásai szerint szabályozó statútumokat; amikor a római katolikus egyház kebelében egy “békepapi” irányzattal próbálnak Rómától elhatárolódó irányzatot érvényre juttatni. A Teológia tanáraként, majd rektoraként szintén maradéktalanul igyekezett eleget tenni az állami elvárásoknak.
Írásai a Református Szemlében jelentek meg. 1969-ben védte meg Jog és egyházszervezet c. teológiai doktori disszertációját, amelyben jogelméleti megalapozást nyújt az egyházszervezés kérdésköréhez. Egy tanulmányában (Református Szemle 1973/3–6) a keresztény egyházak “békeszolgálatáról” értekezett.
J. I. [Juhász István]: Jog és egyházszervezet. R. K. disszertációjának ismertetése. Református Szemle 1970/5–6. — D. Sz. P. (Szedressi Pál): Dr. R. K. Református Szemle 1980/5–6.
(G. Gy.)
Rappaport Ottó (Nagyvárad, 1921. júl. 20. — Tel-Aviv, 1993. dec. 2.) — újságíró, színházi rendező, szerkesztő. Szülővárosában érettségizett (1940). A második világháború alatt munkaszolgálatos. Az *Egység c. antifasiszta kolozsvári zsidó hetilap belső munkatársa (1946–49), kritikái jelentek meg az Utunk, Igaz Szó, Korunk, Új Élet, Vörös Lobogó, Igazság, Előre hasábjain. A kolozsvári, marosvásárhelyi, aradi színházak rendezője (1949–69). Nagy sikert ért el Madách Imre Az ember tragédiája c. darabjának eredeti rendezésével, melyről a Bolyai Tudományegyetem magyar irodalmi tanszékén előadást is tartott. 1974-ben Izraelbe költözött. A Kolozsvárról oda áttelepedett *Új Kelet belső munkatársa (1974-től), főszerkesztője (1976–90). A Tel-Avivban 1988 óta megjelenő Kútfő c. magyar nyelvű irodalmi, művészeti és társadalmi folyóiratnak alapító főszerkesztője; a szerkesztőbizottságba bevonta Erdélyből Kányádi Sándort, Méliusz Józsefet és Sütő Andrást, akiktől írásokat is közölt a népek megbékélése szellemében. 1976-tól a Bar Ilan izraeli egyetem tanára.
Izraelben jelent meg két kötete: A vak szemtanú (cikkek, Tel-Aviv 1982) és A csend kiáltása (napló, 1985).
(B. E.)
Rappert Károly — *rejtvénykönyvek
Rass Károly (Aranyosgyéres, 1872. ápr. 12. — 1962. máj. 28. Kolozsvár) — irodalomtörténész, író. Iskoláit Torockón, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt, a róm. kat. teológiát Gyulafehérvárt végezte, egyetemi tanulmányokat folytatott Kolozsvárt, Münchenben és Bécsben. 1896-tól Gyulafehérvárt a Róm. Kat. Főgimnázium magyar–német szakos paptanára. 1916-tól az Erdélyi Római Katolikus Irodalmi Társaság elnöke, 1922-től az EIT tagja és az OMP helyi tagozatának elnöke. Szerepe volt az Erdélyi Katolikus Akadémia létrehozásában és részt vett annak utódja, a *Pázmány Péter Társaság munkájában is. Főszerkesztője volt a Gyulafehérvárt megjelent Közművelődésnek (1916–19), társszerkesztője (1925–28) a *Minerva Könyvtárnak.
Irodalmi munkásságát mint színházi referens és novellista az Erdélyi Híradónál kezdte (1894); közölt a Nyugatmagyarországi Híradóban, a Debrecenben, az Ellenzékben, a nagyváradi Szabadságban, a Tiszántúlban. Novelláit, irodalmi kritikáit 1918 után az Erdélyi Szemle, A Hírnök, Gyulafehérvári Hetilap, Ellenzék, Magyar Nép, Pásztortűz közölte. Az elsők között rajzolta meg Reményik Sándor költői pályájának 1926-ig terjedő szakaszát, kimutatva transzilvanizmusának mély humánumát és a természeti képekből kibomló sajátos szimbolikáját. Számba vette a lírához felzárkózó erdélyi magyar regényirodalom eredményeit is. Élesen bírálta Makkai Sándor Magyar fa sorsa c. könyvének Ady vallásos költészetére vonatkozó megállapításait, nem riadva vissza pamflet-elemek alkalmazásától sem.
Műkedvelők számára átdolgozta Abonyi Lajos A betyár kendője c. népszínművét (Kv. 1924 = A Magyar Nép Könyvtára 4–5); egy fejezettel szerepel Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene c. könyvben (Dicsőszentmárton 1925).
Munkái: Bakfisálmok (novellák, Kv. 1895); Vörösmarty Mihály emlékezete (Gyulafehérvár 1901); Nagy Konstantin (Kv. 1914); Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban (klny. Kv. 1924); A mai regény (Kv. 1925); Reményik Sándor (Kv. 1926. ETF 1); A párisi irodalom 1925-ben (klny. Kv. 1926); Magyar fa sorsa (klny. Kv. 1927); Makkai könyve Adyról (Brassó 1928. Az Erdélyi Tudósító Könyvtára); Torda a magyar irodalomban (Kv. 1928); Költők hitvallása (Arad 1932); A mi regényirodalmunk (Kv. 1936. ETF 88).
Dr. Csűry Bálint: Reményik Sándor. R. K. tanulmánya. Pásztortűz 1926/8.
(F. M.)
Ravasz László (Bánffyhunyad, 1882. szept. 29. — 1975. aug. 6. Budapest) — ref. egyházi író, kritikus. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, 1896-ban Székelyudvarhelyre kerül a kollégiumba. Kolozsváron a teológiára iratkozott és az egyetemi előadásokat is látogatta. Még teológus korában szerkesztette az Egyetemi Lapokat. 1903–1905 között Bartók György püspök mellett volt titkár, ebben az időben a romániai (regáti) misszió vezető lelkésze. 1905 őszén a berlini egyetemen hallgatott előadásokat. 1906-ban Bánffyhunyadon segédlelkész, itt készül a doktorátusa is, majd Sárospatakon magántanári oklevelet szerez. 1907-től a kolozsvári református teológián tanár. Az első világháború idején missziós munkát végez a kolozsvári hadikórházban. 1918-ban az Erdélyi Ref. Egyházkerület főjegyzőjévé választják, majd 1921 őszén püspökké a Dunamelléki Egyházkerületben. Ettől kezdve Budapesten él, de irodalmi munkásságával továbbra is számtalan szállal kötődik Erdélyhez. Cikkei jelennek meg az Ellenzékben, rendszeres munkatársa a Református Szemlének, amelynek 1918–21 között főszerkesztője is volt. Az emberélet útjának felén (Kv. 1924) c. könyvének megjelenésekor írta róla Kristóf György: “... hogy Ravasz László mennyire lélek szerint gyakorolja hivatását, hogy személyisége mennyire gazdag, nemes, példaadó, legjobban az mutatja, hogy a magyar kálvinista lelkipásztoroknak ő az ideálja” (Ellenzék 1924. júl. 20.). Ő maga az ellenzékben Áprily Lajos költészetét méltatja (1927. jan. 23.), a Pásztortűzben megjelent írásai közül pedig kiemelkedik Goethe és világa (1932. 147–149), Az ember tragédiájának igazsága (1934. 87–88), Szenczi Molnár Albert (1934. 183), Kőrösi Csoma Sándor (1934. 241).
1928-ban nagy vitát kavart Irodalmi schisma c. cikkével (Könyvbarátok Lapja 1928/2. Újraközölve A Táborhegy ormán c. kötetében. Kv. 1928), amelyben — Berzeviczy Albertnek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a magyar irodalom egységét a Nyugattól és Ady híveitől féltő felszólalásával összhangban — aggódva teszi szóvá, hogy az erdélyi magyar irodalomban az eltávolodás veszélye fenyeget: “az új nagyobb erővel érvényesül Erdélyben, a régi leszögezi és konzerválja a magyarországit”. A Trianont követő helyzetben szerinte “a politikai földrajz szempontjából” való kettéhasadás következhet be, amikor “a régi nemzeti irodalomból két vagy több nemzeti irodalom lesz, mindenkinek azonos a nyelve, de lassanként más lesz a lelke, mert más lett az ország, a sors, a történelem, amelyben az új irodalom él”. Cikkére, amelyet az erdélyi sajtó is újraközölt, az Erdélyi Helikonban az erdélyi írók egész sorának nyilatkozatai láttak napvilágot Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről címmel (1928/1, 2), s kiterjedt vita indult az egész erdélyi és magyarországi sajtóban, az ún. *“schisma-pör”. Ennek során Erdély magyar írói egyfelől határozottan leszögezték, hogy az erdélyi magyar irodalmat a magyar irodalom szerves részének érzik, másrészt hitet tettek Ady és a magyar modernek mellett.
Az Irodalmi schisma, vitatott megállapításai ellenére, a nyomában támadt tisztázások révén kiemelkedő jelentőségű a két háború közötti erdélyi magyar irodalomban, ugyanúgy, ahogy megtermékenyítő ~ hatása az erdélyi református egyházi életre és irodalomra is, nemcsak püspöksége idején, hanem 1948-ban történt félreállítását követően is.
Erdélyben megjelent könyvei: Bevezetés a gyakorlati theológiába (Kv. 1907); Kálvin és a kálvinizmus (Kv. 1910); Látások könyve (beszédek, elmélkedések. Kv. 1917); Az emberélet útjának felén (beszédek, cikkek, előadások. Kv. 1924); A Táborhegy ormán. Kv. 1928); Hit és engedelmesség (prédikációk, beszédek, cikkek, előadások. Kv. 1936). Írása olvasható meg a Nibergall-emlékfüzetben (Kv. 1934), s előszavával jelent meg Emil Brunner svájci teológusnak, az újreformátori teológia kiemelkedő képviselőjének egy kötete (Hitünk. Ford. Bíró Mózes. Kv. 1935).
Makkai Sándor: R. L. Pásztortűz 1921. II. 551–553. — Tavaszy Sándor: Erdély jeles szülöttjei. R. L. Magyar Nép 1922/20. — Tavaszy Sándor: Orgonazúgás. R. L. új könyve. Pásztortűz 1923. I. 161–163. — Kristóf György: R. L.: Az emberélet útjának felén. Ellenzék 1924. júl. 20.; uő: A Táborhegy ormán. R. L. könyve. Keleti Újság 1928. júl. 208. — Balogh Endre: R. L.: Két beszélgetés. Ellenzék 1924. márc. 23. — Beszélgetés R. L.-val erdélyiekről. Az erdélyi szellemről, az erdélyi szellem hivatásáról. Ellenzék 1925. márc. 3. — K. A. [Kuncz Aladár]: Közszólamok veszedelme. Ellenzék 1925. márc. 8. — Szentimrei Jenő: R. L. és a kétlelkű irodalom réme. Híd 1928. 114–118. — Reményik Sándor: Alfa és Omega (R. L. új könyvéről). Protestáns Szemle 1933/6–7. — László Dezső: R. L.: Hit és engedelmesség. Keleti Újság 1937. febr. 9. — Makkai Sándor: Legyen világosság! Protestáns Szemle 1938/5; uő: R. L. igehirdető útja. Bp. 1941. — Kádár Imre: Egyház az idők viharaiban. Bp. 1957. — Buzás Pál: R. L. (1882–1975). In: Csillagzatok. Bánffyhunyad 1993. — Dávid Gyula: Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről. A “schisma-pör”. Helikon 1998/23.
(S. Zs.)
R. Berde Mária — *Berde Mária
Rebendics József — *Hargita
Receanu Ilona — *Petrozsény magyar irodalmi élete
Rech Károly Géza (Temesvár, 1882. jún. 20. — 1956. uo.) — szerkesztő. Tanulmányait szülővárosa róm. kat. papnevelő intézetében végezte, a Hittudományi Intézet vicerektora (1920–24). Resicán plébános, majd esperes, 1925-től Temesvár- gyárvárosi apátplébános. Kiadta és szerkesztette a Der Morgen, majd a Temesvarer Volksblatt c. lapokat, valamint A magyar család képes nagy naptárát (Tv. 1920). Az Arany János Társaság elnöke (1937–48). Önálló munkája Történeti adatok a Temesvári Zenekedvelő Egyesület 42 éves múltjából c. alatt évjelzés nélkül jelent meg Temesvárt.
(Sz. J.)
Recht Márta, Melinda Lászlóné (Miskolc, 1904. ápr. 30. — 1995. febr. 25. Nagyvárad) — kötőipari szakíró. Budapesten érettségizett az Állami Felső Leányiskolában (1922), a Pedagógiai Főiskolán tanítónői oklevelet (1928), majd magyar–történelem szakos tanári képesítést (1929) szerzett. Pedagógiai pályáját Budapesten kezdte (1930–38), majd férjhez menve Nagykárolyba, illetve Nagyváradra költözött, ahol a kötöttárugyár műszaki tanácsadója.
1954-től szabadfoglalkozásúként kötészeti szakcikkek és könyvek sorát írja, miután előzőleg e tárgykörbe tartozó írásaival 1930-tól már az Új Idők s az Otthonunk c. kézimunkalap munkatársa volt. 1948-tól rendszeresen közli írásait a Dolgozó Nő is.
Első könyve, a Mit kössek? Hogy kössem? az Új Idők Irodalmi Intézetének kiadásában (Bp. 1942) negyven modellt, kötés- és szabásmintát tartalmazott N. Farnadi Ilonka rajzaival, s 1949-ig 18 kiadást ért meg. Ezt követték sorozatszerűen a gyermeknek, a munkához, sporthoz, délelőttre, délutánra, estére, ill. tavaszra, nyárra, őszre, télre való kötések, majd a csipkekötés mintakönyvei (1946–49) ugyancsak Budapesten. Romániai kiadásra 1949-ben került sor Új kötőkönyv (1949) címmel, Tollas Júlia rajzaival, Andrásy Zoltán fedőlapjával; román fordításban is, Kovács Irén átültetésében (Cartea împletiturilor. 1950; Cartea tricotajelor de mână. 1954; Tricotaje de mână. 1957; Tricotaje de mână. Társszerző Both Cornelia. 1959). A bukaresti Műszaki Könyvkiadó még egy kötőkönyvét kiadta magyarul Semjén Ferencné rajzaival (Recht M. Márta kötőkönyve. 1957).
Implon Irén: Kötőkönyvek szerzője. Fáklya (Nv. 1981. jún. 2.); uő: Ötven éves kötőkönyv. Beszélgetés M. R. M.-val. Családi Tükör (Kv. 1992/11) — Dőry Virág: Annyi honoráriumot kaptam, mint Herczeg Ferenc. Pesti Riport 1991. dec. 3.
(K. N. — T. E.)
Récsei Ede (Zsámbék, 1868. márc. 15. — 1927. máj. 26. Kolozsvár) — ifjúsági író. Mint a Kegyes Tanítórend tagja tanulmányait Kolozsvárt végezte. 1893-ban pappá szentelték, ezt követően rövid ideig belső rendi beosztást kapott Kecskeméten. Nagykárolyba helyezése után tanári és plébánosi működése mellett tevékeny részt vett a város művelődési életében is; évtizedekig ő volt a helybeli *Kölcsey Egyesület elnöke. Szenvedélyes utazó létére ismételten bejárta Európa jelentősebb művelődési központjait. Harminckét évi tanári működés után 1924 őszén került Kolozsvárra, ahol a róm. kat. főgimnáziumban francia, magyar és német nyelvet tanított, s a Szent József Fiúnevelő Intézet (diákotthon) igazgatója volt. Rövid kolozsvári működése idején tanítványai az 1925–26-os tanévben előadták Diáktípusok című énekes vígjátékát. Jókai diákéveiről ötfelvonásos életképet (A diák Jókay), a kolozsvári piarista gimnázium 1926. jún. 13-án tartott öregdiáktalálkozójára, amelyet a Kegyesrend városba költözésének 150. évfordulójának a tiszteletére rendeztek, alkalmi ódát írt. A *Jóbarát, *Pásztortűz és *Véndiákok Lapja állandó munkatársa volt. Tisztelői és egykori hálás tanítványai — a korabeli sajtóvisszhangok tanúsága szerint — 1927. május 28-i házsongárdi temetését valóságos közművelődési eseménnyé változtatták.
Önállóan megjelent művei: Erzsébet királyné hazai turista útjai. A Magyar Tanítók Turista Egyesülete által 200 koronával kitüntetett pályamű. Bp. 1904; A diák Jókay. Életkép 5 felvonásban. Cluj 1926 = Magyar Ifjúság Könyvtára 6. sz.
Meghalt R. E. Nagykároly és Vidéke 1927/41 (május 30.); Az Erdélyi Róm. Kat. Státus Kolozsvári Főgimnáziumának 1926–27. tanévi Értesítője 34–35., fényképpel.
(K. K.)
Récsei Tibor (Vác, 1914. dec. 22. — 1967. márc. 2. Kolozsvár) — biológus. Középiskoláit a kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban végezte (1936). Az I. Ferdinánd Egyetemen két évet végzett a Természettudományi Karon, majd katonai szolgálat után a Ferenc József Tudományegyetemen folytatta és fejezte be tanulmányait (1942). Szakdolgozatát A gerinces állatok lélegzőszerveinek összehasonlító leírása és rendszertani értéke címmel készítette. 1945-ben doktorált a kolozsvári magyar egyetemen, A Corydalis fajok elterjedése és alakköre a Kárpát-medencében c. dolgozatával.
Már 1942-től a Vetőmagvizsgáló és Kutató Intézet munkatársa volt, s kutatásokat végzett Soó Rezső irányításával a Botanikus Kert keretében is. 1945–48 között Hankó Béla mellett tanársegéd a Bolyai Tudományegyetemen, ekkor azonban súlyos szívbetegség miatt lemond állásáról és Nagykárolyba költözik. Itt előbb a Piarista Gimnáziumban tanít (az iskola államosítása után rövid ideig igazgató), majd az állattenyésztési középiskola tanára, 1955-től a Mezőgazdasági Gépészeti Szakiskola tanára és aligazgatója, haláláig.
(D. Gy.)
Recsenyédi Fekete Miklós, családi nevén Fekete (Recsenyéd, 1942. febr. 23.) — író, újságíró. A székelykeresztúri mezőgazdasági szakiskolában és a marosvásárhelyi mezőgazdasági technikumban végezte tanulmányait (1964). Farmvezető Mezőbergenyében (1971–81), Mezőfelében (1977–81), térképész a Hargita megyei kataszteri hivatalnál Csíkszeredában. Közben a Hargita c. napilap mezőgazdasági rovatának munkatársa. A nyolcvanas évek végén Magyarországra költözött.
Első írását az Ifjúmunkás közölte (1968). Később novellái, elbeszélései jelentek meg az Igaz Szóban és az Utunkban, publicisztikával jelentkezett a marosvásárhelyi Vörös Zászló hasábjain. Egyik novelláját Ludwig Schwartz fordításában a Neue Literatur közölte. Írásai a falu világáról, a természetközelben élő emberről szólnak, személyesen szerzett élményanyagát hagyományos modorban emeli művészi szintre.
Önálló kötete: Fekete méz (novellák, 1985 = Forrás. Fekete Miklós néven).
Nagy Pál: Novellisztikus pillanatképek. Utunk 1985/49. — R. F. M.: Naplótöredék. Utunk 1985/17.
(N. P.)
Rédei (Ritter) Károly (Orosháza, 1872. nov. 1. — 1952. nov. 3. Nagykároly) — lutheránus egyházi író, lapszerkesztő. Középiskoláit Pozsonyban, Békéscsabán, Újverbászon és Szarvason végezte; a pozsonyi evangélikus teológián szerzett lelkészi képesítést (1895). Tiszaföldváron segéd-, Pusztaföldváron rendes lelkész, majd 1910-től nyugdíjazásáig (1945) a nagykárolyi gyülekezet lelkésze; 1947-től haláláig nyugdíjasként is tovább szolgál.
Cikkei, prédikációi, vallásos elbeszélései 1893-tól jelentek meg többek között a Nagykároly, az Érmellék, a Nagykároly és Vidéke, 1918 után a szatmárnémeti Egyházi Híradó, a máramarosszigeti Jó Pásztor, a zilahi Lelkipásztor, a Szatmármegyei Közlöny hasábjain. Ez utóbbinak 1931-ben főszerkesztője, 1932–33-ban főmunkatársa.
Lefordította Arnold Scheller, Louis Harms, Theodor Harms, Ernst Siedel, Karl Gerock több hitépítő munkáját; írt evangélikus népiskolai és középiskolai valláskönyveket; több prédikációja és alkalmi beszéde [többek között A harangok c. szabadelőadása (Nagykároly 1923)] önálló kiadásban nyomtatásban is megjelent.
(D. Gy.)
református egyházi irodalom — Az erdélyi református egyházban a reformációtól kezdve mindig is élt az a felismerés, hogy az élőszóban elhangzó igehirdetés elsatnyul, ha nincs írásos erőtartaléka. Mindaz, ami a 20. században a teológiai-tudományos és építő jellegű (traktátus) irodalomban önálló műként, gyűjteményes kötetekben, időszaki kiadványokban megjelent, közvetlenül vagy közvetetten a prédikációs munkát szolgálta. Az igehirdetésre néző irodalom azonban nem parlagiasodhatott el, s a múlt századi nemes liberalizmus örökségeként vigyáznia kellett a korszerű tudományosságra. Ezt fogalmazta meg Tavaszy Sándor 1942-ben, A világot legyőző hit c. kötet előszavában (Kv. 1942) visszatekintve, de a jövőt meghatározóan is: “A hívő értelemhez szólnak, hogy az értelem világosságot, a hit győzelmet nyerjen általuk.”
A ~ nem annyira századunk nagy történelmi változásainak tükre, mint inkább annak a két nagy lelki-teológiai átállásnak, amelyek az 1920-as, majd a harmincas években mentek végbe, s amelyek az egyházi irodalmat három korszakra tagolják.
Az első korszak művei (1920-ig) abból a veretes teológiai liberalizmusból születtek, amelyet főleg az első kolozsvári teológiai tanári kar képviselt. De nemsokára az egyházi közéletnek és az irodalomnak két nagy veszteséget kellett elhordoznia. Elszakadt az anyaországtól, amellyel addig egy volt nemcsak szervezetében, de irodalmában: periodikáiban s a Református Egyházi Könyvtár kiadványaiban is. Veszteség volt továbbá az is, hogy rövid tíz év leforgása alatt meg kellett válnia több olyan személyiségtől, akik az egyházi irodalomnak vezéregyéniségei voltak. Az ígéretes tehetségű Vásárhelyi József, a Pál apostol c. könyv (Kv. 1916) szerzője 24 éves korában meghal (1916), Kenessey Béla teológiai tanár, majd püspök, gazdag tudományos és építő irodalmat hagyva maga után, szintén elköltözik az élők sorából (1918); sorra itthagyja Erdélyt Pokoly József (1912), id. Varga Zsigmond (1913), ifj. Bartók György (1920), ifj. Révész Imre (1920), Ravasz László (1921), később Mátyás Ernő (1925); végül Makkai Sándor érzi úgy (1936), hogy nem lehet Erdélyben a kisebbségi sorsot vállalni.
A második korszakban (1920–1932) az öntudatra ébredt erdélyi kálvinizmus és a megindult belmisszió termékenyítette meg mind a tudományos, mind az építő irodalmat. A korszak elején Nagy Károly püspöknek az érdeme nemcsak az volt, hogy Kálvin-kutatásaival és a reá annyira jellemző erdélyi lelkiséggel egy sajátos honi kálvinizmusnak vetette meg az alapját, hanem az is, hogy felfedezte fiatal lelkipásztorokban, Tavaszy Sándorban, Imre Lajosban, Gönczy Lajosban és Nagy Gézában a leendő tanári és írói nemzedéket. Az erdélyi kálvinizmusnak ezen a csatornáján hatolt be az egyházi irodalomba az a szemlélet, amely mutatja a szellemi fejlődést a liberalizmustól az építő belmisszióig. Ezt a folyamatot így jellemezhetnők: Bartók Györgynél a teológia vallásos értékrendszer volt, Ravasz Lászlónál a gyakorlati jelleg, Makkai Sándornál pedig az építő vonás kerül előtérbe. Jelentősnek kell tartanunk azt a tényt is, hogy a kisebbségi sorsban egy olyan egységes erdélyi magyar gondolkozás vált szükségessé, amelyből nem lehetett kihagyni az egyházi írókat. Az iskolaügy (Nagy Károly), a filozófia (Tavaszy Sándor), a pedagógia és népnevelés (Imre Lajos), a szépirodalom (Makkai Sándor és Maksay Albert) a közéletnek olyan területei voltak, amelyekben az egyházi irodalom művelői is jelen voltak.
A két világháború között Romániában megjelent magyar nyelvű egyházi irodalom (1163 mű) több mint 45%-a: 531 mű tartozik a református egyházi irodalom körébe. Ebből 117 mű az egyháztörténeti, 81 mű a vallásos irodalomhoz sorolható, 71 mű prédikáció vagy prédikációskötet, 38 bibliatudományi mű, 36 mű a bel- és külmisszióval kapcsolatos, 32 mű valláskönyv és káté, 27 énekeskönyv.
A harmadik korszak (1932-től napjainkig) első szakaszában (1932–1945) honosodott meg az újreformátori (dialektika) teológia. Ez a Kijelentés-központú, a liberális teológiával szemben “merőben más” teológia hamar talajt kapott Erdélyben. Ez azzal magyarázható, hogy nem közvetlenül a liberalizmust váltotta fel, hanem a már említett kálvinizmusra és az építő teológiára talált, amihez a mély gyökerű erdélyi biblicitás járult. Az egyházi íróknak ez a nemzedéke a húszas években még kritikusan nézte az új áramlatot (hamis az a vád, hogy kritikátlanul fogadta el), de 1932-től, Tavaszy Református keresztény dogmatikája után — Kecskeméthy István kivételével — teljesen magáévá tette. Felnőtt aztán az a nemzedék is, amelyik egyfelől a Tavaszy, Imre, Gönczy, Nagy Géza tanítványa volt, másfelől még lehetősége volt kijutni a nyugati teológiákra: Nagy András, Maksay Albert, László Dezső, Dávid Gyula, Borbáth Dániel, Horváth Jenő, Nagy József, M. Nagy Ottó, Kozma Tibor, Geréb Pál, Juhász István, Tőkés István.
A korszak második szakasza (1945–1989) csak annyiban választható el az elsőtől, hogy ez a kommunista hatalom évtizedeiben minimálisra csökkentett egyházi közélet és a még jobban visszaszorított egyházi irodalom ideje volt, mert különben törésmentesen érvényesült az újreformátori szemlélet. Az “Írás teológiája” Biblia nélkül (csak egyszer hozhattak be összesen 10 000 darabot a 44 év alatt) és irodalom nélkül maradt. A *Református Szemle kivételével megszüntették a központi és a helyi egyházi időszaki sajtót; 1950–1988 között összesen 13 református egyházi kiadvány jelenhetett meg, ezek is korlátozott példányszámban, s a jelzett időszakban 23 olyan év volt, amikor egyetlen könyv sem látott napvilágot.
1990-től megkezdődött ugyan a fiókokban maradt kéziratok közlése, de a nagyobb terjedelmű írásoknak most már a kiadás anyagi gondjaival kell szembenézniük.
1. A ~-ban a bibliai teológia szakcsoportjának volt mindig is a legnagyobb súlya. Ezt mutatja a közlemények száma és terjedelme is. A liberális teológia vallástörténeti iskolájának remekműve id. Varga Zsigmond munkája, Az ókori keleti népek művelődéstörténete, különös tekintettel a Bibliára (Pápa 1915), mely két kötetben, 1200 oldalon az akkor Nyugaton divatos pánbabiloni szemléletet adja. Sajátos jelenség mind az irodalom, mind az oktatás terén Kecskeméthy István, aki személyes életében és az építő irodalom terén az Alföldről hozott kegyesség szélsőséges képviselője, ugyanakkor tudományos munkáiban kemény bibliakritikus. Mind az ó-, mind az újszövetségi tudományok területén termékeny író volt. A Kommentár a 12 prófétához c. sorozatban mind a 12 kisprófétai könyvhöz írt magyarázatot: Ámos (Kv. 1912), Hóseás (Kv. 1913), Mikeás és Zofoniás (Kv. 1914), Náhum, Aggeus, Zakariás (Kv. 1915), Malakiás (Kv. 1929), Jónás (Kv. 1930), Habakuk (Szilágysomlyó 1930), Abdiás és Joél (Szilágysomlyó 1931) prófétai könyvekhez. A Gyakorlati kommentár Márk evangéliumához (Kv. 1933) c. munkájában a formatörténeti módszert alkalmazza, sok más nyugati teológus előtt. Kecskeméthy életműve főleg abban egyedi, hogy lefordította az egész Bibliát. Ebből az Újszövetség jelent meg (Bp. é. n. [1931?]), az Ószövetség fordításának az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Levéltárában őrzött kéziratát a Koinonia Kiadó jelentette meg (2002). Tanítványai közül a bibliai teológia területén több egyházi írót kell kiemelni. Mátyás Ernőt, aki Pál apostol mystikája (Kv. 1921) és A vallásos mystika (Kv. 1921) c. munkái után, már mint sárospataki tanár jelenteti meg főművét Újszövetségi kijelentéstörténet címmel (Bp. 1943). Kecskeméthy tanítványa és egyik utóda a katedrán Maksay Albert volt, akinek tanulmányai főleg időszaki kiadványokban jelentek meg; önálló kötetei: Az exegézis problémái (Kv. 1931) és Pál apostol Rómabeliekhez írott levelének magyarázata (Kv. 1991. Szemle Füzetek 6). Kecskeméthy másik utóda a tanszéken Nagy András volt, akinek első könyve Jeremia és kora (Kv. 1929) még kevésbé, de nagy műve, A váltság gondolata az Ótestamentumban (Kv. 1945) már egyértelműen az újreformátori teológia írásmagyarázati vonásait mutatja. A masszoretikus szöveg és a Qumrán-szöveg egybevetése Ésaiás próféta könyvében címmel nagy lélegzetű tanulmányt írt, amely a Református Szemlében (1960/5, 1961/3–5, 1962/1–2) jelent meg. A sokoldalú Musnai László újszövetségi munkái, a János apocalypsisének magyarázata. I–II. (Gyulafehérvár 1913 és Torda 1923), a János evangéliumának és leveleinek magyarázata (Torda 1926) mellett megírta A magyar biblia történetét (Torda 1925) s közölt tanulmányt Károlyi Gáspár, a bibliafordító címmel (Torda 1929) is. Tiszta teológiai látással és tudományos akríbiával megírt munkákat közölt az alkotóerejének teljében meghalt Horváth István. Az újreformátori teológia írásmagyarázati elveit tisztázza tanulmányában, amely a Károli Emlékkönyvben (Bp. 1940) jelent meg A történetkritikai és teológiai írásmagyarázat címmel. Ennek a korszaknak egyik legjelentősebb kiadói ténye, hogy Szabó András, illetve Rábold Gusztáv fordításában, Dávid Gyula kiadásában megjelenik Kálvin János újszövetségi kommentársorozata: Magyarázat Pál apostolnak Timótheushoz írt leveléhez (Székelyudvarhely 1939) és Magyarázat Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához c. munkája; ez utóbbinak első kötete Kolozsváron (1939), a második Székelyudvarhelyen (1940), majd a harmadik és negyedik Budapesten (1941, 1942), Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv két kötete pedig Székelyudvarhelyen (1941–42). A háború utáni nemzedék egyházi írói közül a teológiának csaknem minden területén írt és közölt az újszövetséges Tőkés István. Tudományos szinten és a gyakorlati alkalmazhatóság igényével írta meg kommentárjait: A Református Szemlében közölte Pál apostol Filemonhoz írt levelének magyarázatát (1957/4, 5), önálló kötetben A Filippibeliekhez írt levél magyarázatát (Kv. 1983), A Korinthusbeliekhez írt első (Nagyvárad 1995), majd A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázatát (Kv. 1996). Jelentős írásmagyarázati munkája A bibliai hermeneutika története (Kv. 1985), s ezt folytatva az Új hermeneutika. Az 1950 utáni hermeneutikai irodalom áttekintése (Bp. 1999). A gyakorlati igehirdetés szempontjából igen használható László Dezső posztumusz műve is: Bibliamagyarázatok János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve alapján (Kv. 1995). Eszenyeiné Széles Máriának, az angol nyelvű Habakuk és Szofoniás kommentárján kívül, írásai a Református Szemlében jelentek meg: Kijelentés a prófétáknál (1971/2) s három külön közleményben Az Ószövetség hit-, reménység- és békefogalmának biblika-teológiai értelmezése (1993/4, 5, 6). Nagyobb lélegzetű tanulmánya jelent meg Nagy Lászlónak: Pál apostol kapcsolatai levelei protokolljában (Kv. 1991. Szemle Füzetek 2). Kiadás alatt van egy, a szakirodalomban világviszonylatban is páratlan mű, a korán elhunyt Árus Lajos Héber–magyar szómagyarázata, amely a versek folytonosságában az Ószövetség szövegének minden szavát sorra veszi és adja azoknak jelentését és nyelvtani helyzetét. A tervezett három kötetből az első jelent meg (Bp.–Gödöllő 1996). A héber bölcsességirodalommal, főleg a Jób könyvével Bustya Dezső foglalkozik a Református Szemlében megjelent tanulmányában: Az ótestamentumi bölcsességirodalom (1974/2) és doktori dolgozatában: Jób könyve a bölcsességirodalmi etika keretében (Kv. 1996). Szintén a Református Szemlében közölt Kozma Zsolt is, írásai közül terjedelmesebb Az ószövetségi jel (10 közlemény, 1978/1–1982/2). Szintén ő szerkesztette a 213 címszót tartalmazó Bibliai fogalmi szókönyv (Kv. 1992) című hézagpótló munkát. Geréb Zsolt újszövetségi tanulmányai közül jelentős A thesszalonikaiakhoz írt első, majd A thesszalonikaiakhoz írt második levél magyarázata (9 közlemény, 1975/5–6–1991/2) és doktori dolgozata: A modern Jézus-kutatás Ernst Kasemann után, 1950–1970 (Kv. 1994. Szemle Füzetek 12). Szintén doktori dolgozatként jelent meg Gálfy Zoltán Isten neve az Ótestamentumban c. tanulmánya (Kv. 1993. Szemle Füzetek 7). Jakab levelének magyarázatát Péter Miklós (Református Szemle 1995/1, 2) írta meg. A bibliai teológia művelőinek fiatalabb nemzedékét képviselik: Bak Áron A két testamentum egységének kérdéséről (uo. 1992/4), Molnár János A zsoltárkutatás jelenkori eredményeiről (uo. 1992/3, 4), Az ótestamentumi hermeneutika jelenkori problémáiról (uo. 1996/4, 5), Adorjáni Zoltán Jézus temetéséről (uo. 1994/3) írt. Molnár János Héber–magyar nyelvkönyvet (Kv. 1991), Adorjáni Zoltán Görög nyelvtankönyvet (Kv. 1994) állított össze.
2. A teológiai gondolkozás fejlődését a rendszeres teológia (dogmatika, etika, szimbolika) szakcsoportba tartozó írások mutatják leginkább. A múlt század végi liberalizmust és a 20. század harmincas éveinek öntudatos kálvinizmusát kötik össze a teológiai tanár, majd püspök Nagy Károly írásai. Egyházszervezői, szerkesztői és prédikátori érdemein túl jelentős tény, hogy lefordította Kálvin Institutiója első kiadását A keresztyén vallás alapvonalai címmel (Bp. 1903). Értékes tanulmánya az Emlékezés Kálvinról c. jubileumi kötetben jelent meg: Kálvin mint dogmatikus és etikus (Bp. 1909). Makkai Sándor a teológiai irodalomban és a tanári katedrán úgy jelentkezik mint rendszeres teológus, s ilyen jellegű munkákat közöl a húszas évek derekáig. Fiatalkori tanulmányai (A hit problémája. Bp. 1916, Az értelem és a hit harca. Bp. 1918) után önállóan jelennek meg vallásfilozófiai művei: A lélek élete és javai (Kv. 1922), A vallás az emberiség életében és A vallás lényege és értéke (Torda 1923). Az erdélyi református teológiai gondolkodás aránylag rövid időszakaszban bejárta a filozófia–kálvinizmus–újreformátori teológia útját. Ezt kísérhetjük szemmel Tavaszy Sándor három egymás után megjelent munkájában: Mi a filozófia? (Kv. 1928), A kálvinizmus világmissziója (Mezőtúr 1929), A dialektika teológia problémája és problémái (Kv. 1929). Tavaszy ennek az évtizednek a végén már minden írásában az újreformátori teológia elkötelezettjeként mutatkozik meg. Jelentősebbek ezek közül: A Kijelentés feltétele alatt (Kv. 1929), A dialektika teológia a főiskolai oktatásban (Kv. 1931), A teológiai irányok átértékelése (Kv. 1931). Mindent összefoglaló és korszakot meghatározó műve a Református keresztyén dogmatika (Kv. 1932). Munkáiból újabban egy kötetnyi válogatást a Pro Philosophia Alapítvány jelentetett meg Tonk Márton gondozásában (Kv.–Szeged 1999).
A harmincas évektől kezdve a rendszeres teológia művelőinek az a nemzedéke jelentkezett, amelyik — bevallottan, vagy nem bevallottan — az újreformátori teológia hatása alatt gondolkozott és írt. Dávid Gyula Kálvin gazdasági etikájáról (Kv. 1931) értekezett, majd 1949-ben A keresztség sákrámentumáról írt doktori dolgozatot (Kv. 1991. Szemle Füzetek 3). Ehhez a nemzedékhez tartozik M. Nagy Ottó Hiszek a Szentháromság–egy Istenben (Torda 1938) c. tanulmányával és Pilder Mária Kis Dogmatika (Bp. 1947) c. Barth-fordításával. Az újreformátori teológia egyik legkövetkezetesebb képviselője Geréb Pál. Ezt tükrözik Isten kegyelmi kiválasztása (Református Szemle 1963/5–6), Barth dogmatikai rendszere (uo. 1966/5–6) c. tanulmányai. Apologetikai munkaként tartható számon Kiss János Tartsd meg, ami nálad van (Nagyenyed 1947) c. könyve. A magyar református egyház két hitvallásával foglalkozik két mű: Vásárhelyi János A mi hitünk (Kv. 1940) c. könyve, a Heidelbergi Káté magyarázata és Tőkés István kétkötetes bilingvis kiadású könyve, A Második Helvét Hitvallás magyarázata a hitvallás fordításával együtt (Kv. 1968), valamint A Második Helvét Hitvallás revideált fordítása, tanulmánnyal (Bp. 2002). A szimbolika tudományának területén egy jól összegező mű jelent meg Juhász Tamás fordításában, W. Nieselnek Az evangélium és az egyházak (Kv. 1980) című könyve. A rendszeres teológia szakterületéhez tartozik Csutak Csaba magiszteri és doktori dolgozata Jézus Krisztus feltámadásáról (Kv. 1993. Szemle Füzetek 11), illetve Krisztus egyetlen egyházáról (Kv. 1991. Szemle Füzetek 4). A református egyház Biblia szerinti hitének alaptételeit foglalja össze Tőkés István Református keresztény tanítás (Kv. 1981) és Varga László Istenismeret (Mv. 1992) c. könyve. Ez utóbbi a hit egzisztenciális kérdéseiről nyújt alapismereteket a nem teológus értelmiségiek számára. Meg kell említenünk ebben a témakörben Juhász Tamás nagyobb lélegzetű dogmatikai és etikai tanulmányait: Mit hiszel a közönséges keresztyén Anyaszentegyházról? (a Református Lelkésztovábbképző Tanfolyam 2. kötetében. Kv. 1986), Az egy Közbenjáró hármas méltósága és Az egyház a nyilvánosság előtt — nyilvánosság az egyházban (mindkettő a Határidőben, Kv. 1995).
3. A 20. századi magyar református gyakorlati teológia megalapozója Ravasz László. Első jelentősebb könyve a Bevezetés a gyakorlati teológiába (Kv. 1907), amelyben a szak ágaztatását dolgozza ki, majd megjelenik nagy homiletikai műve, A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Pápa 1915). Ebben a már tudományággá minősült gyakorlati teológiát előíróvá, normatívvá teszi. A liberális és építő korszakok váltásakor Ravasz esztéticizmusa már jól kivehető, s ez megmarad akkor is, amikor gondolkozása az újreformátori teológia szelleme szerint alakul. Erdélyi munkásságának utolsó nagyobb ténye, hogy Imre Lajossal és Makkai Sándorral együtt beindítja a lelkipásztori és nevelői munka számára *Az Út c. folyóiratot. A Ravasz által már képviselt építő teológiának az irodalomban és a közéletben egyaránt tevékeny személyisége Imre Lajos. A belmissziós mozgalmaknak minden területén hallatta szavát. Írt a vasárnapi iskoláról, a konfirmációról, az ifjúság lelkigondozásáról, a diákszövetségekről, a presbiternevelésről, a szórványokról, a kül- és belmisszióról. Jelentősebb munkái: A gyermek vallása (Hódmezővásárhely 1912), A belmisszió kérdései (3 közlemény, Református Szemle 1913/33, 34, 35), Lelkipásztori munka egy falusi gyülekezetben (4 közlemény, Az Út 1916/4, 5, 7–8, 9–10), A kijelentés és a pedagógia (Kv. 1931), Az Ige és a fegyelem (Kv. 1934), Az ifjúság és a világnézet (Kv. 1941); két tanulmánya jelent meg a predestinációról (Debrecen 1933 és a Kecskeméthy Emlékkönyvben Kv. 1934). A 30 közleményben megjelent Egyházi énekeskönyvünk (Református Szemle 1974–81), a református énekanyagot értékeli teológiai szempontok szerint. Az erdélyi teológiai gondolkozásban két munkája volt alapmeghatározó és a tudományágnak irányt adó: az Ekkléziasztika (Bp. 1941) és a Katechétika (Bp. 1942). Posztumusz munkája: Általános neveléstudomány és neveléstan (Kv. 1994. Szemle Füzetek 15). Ravasz László tanítványa és Imre Lajos tanártársa volt Gönczy Lajos, aki főleg a liturgika tudományágában jelentetett meg több szakdolgozatot: A református egyház kultusza (Brassói Emlékkönyv, Kv. 1928), Az igehirdetés tényezői egymáshoz való viszonyukban (Kv. 1931), A homiliás és sákrámentumos istentisztelet (Bp. 1941); ő volt az 1929–32-es erdélyi istentiszteleti reform fő előkészítője is.
A teológiának szinte mindegyik tudományágában közölt a gyakorlati teológus László Dezső. Tisztán, egyértelműen fogalmazott írásai közül jelentősebbek: A Biblia használata az ifjúsági keresztény munkában (Kv. 1931), A lelkipásztori szolgálat jelentősége (Kv. 1949) s halála után kiadott nagyobb lélegzetű tanulmánya A magyar református lelkipásztor a történelemben. I–II. (Kv. 1991, 1993. Szemle Füzetek 5, 10). Legjelentősebb munkája Az anyaszentegyház élete és szolgálata (Kv. 1938), amelyben a gyakorlati teológiának rendszertani elágaztatását adja, pontos meghatározásokban és helyénvaló értékeléssel. Missziói lelkület hatja át Horváth Jenő egész személyiségét, s írásait is, amelyek közül jelentősek A külmisszió lényege (Debrecen 1936) és A belmisszió lényege (Kv. 1948). A külmisszióban töltött éveiről számol be Babos Sándor Pagodák árnyékában (Bp. 1940) c. könyvében. Borbáth Dániel először egy dogmatikai írást közöl A vallástörténeti és dialektikai teológiának a kijelentésről szóló dogmatikai tanításai (Kv. 1931) címmel, majd 1935-től kezdve inkább a diakóniáról és a diakonisszákról ír: Diakonisszák az egyházban (Református Szemle 1935/11–12), A Diakonissza-intézet 20 évének története (uo. 1948/12). Az igehirdetés tudományának, a homiletikának művelője Kozma Tibor. Két önálló műve, Téma és textus a prédikációban (Kv. 1938) és Az “imago Dei” problémája és a prédikált Ige (Kv. 1942) a tiszta barthianizmus gyakorlati teológiai tükre. A mintegy félezer oldalas liturgikai munkája, A református istentisztelet elvi alapvonalai (1966) még kiadatlan. A keresztség homiletikumával foglalkozik Nagy István A keresztelési beszéd mint igemagyarázat (Református Szemle 1960/3) c. írásában. Péntek Árpád tanulmányaiban azt az utat követi, amelyet az Ige megtesz az igehirdetőtől az igehallgatóig. Ezek közül jelentősebbek A prédikáció időszerűsége és Az igehallgató részvétele a prédikációban (mindkettő a Református Lelkésztovábbképző Tanfolyam I. kötetében, Kv. 1984). Szintén homiletikai érdekeltségűek Csiha Kálmán Az igehirdetés dialektikája (Kv. 1991. Szemle Füzetek 1) és Jeruzsálem kőfalai alatt (Kv. 1993. Szemle Füzetek 9) c. munkái. Péter Miklós Kálvin igehirdetése (Kv. 1994. Szemle Füzetek 13) c. doktori dolgozata egyaránt gyakorlati teológiai és egyháztörténeti szempontból dolgozza fel a reformátor prédikátori munkásságát. A fiatal nemzedékből az igehirdetés korszerű kérdéseivel foglalkozik Kelemen Attila két tanulmányában: A keresztelési igehirdetés kérdései és A prédikáció és a kommunikációtudomány (Mindkettő a Határidőben, Kv. 1995).
4. Az egyháztörténeti teológia terén az erdélyi református egyház csak hat évig tudhatta magáénak ifj. Révész Imrét. Ebben a rövid időszakban Kolozsváron megjelent művei közül jelentősek: A tudományos egyháztörténetírás (Kv. 1913), A magyar protestantizmus problémája (Kv. 1914) s főleg a tudományos igényű és mégis olvasmányos egyháztörténeti képtára, Erdélyben megjelent könyve: Akikre nem volt méltó a világ (Kv. 1921). Szintén a tudományosság és a közérthetőség igényével írt Révész tanszéki utóda, id. Nagy Géza is. Átfogó munkáiban megjeleníti az erdélyi református egyház 20. századi történetét, az újreformátori teológia elfogadásának folyamatát, a belmisszió hazai kialakulását, az iskolák és a Teológiai Fakultás történetét: Barth teológiájának előzményei, kritikája és jelentősége (Debrecen 1927), Az erdélyi református népiskola története (az Iskoláink napja című füzetben, Segesvár 1932), A belmisszió nyomai az erdélyi református egyház régebbi történetében (a Kálvin és a kálvinizmus című kötetben, Debrecen 1936); halála után kiadott műve A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás története (Kv. 1995). Az Akik kősziklára építettek (Kv. 1937) c. munkájában népszerű egyháztörténeti arcképcsarnokot kap az olvasó. Makkai Sándor Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig (Kv. 1925) c. munkájában 75 év terméséről ad átfogó teológiai értékelést. Dávid György (A stólaügy története. Dicsőszentmárton 1933) a lelkészi javadalmazásról nyújt történeti áttekintést. A nagy olvasóközönségnek és főként a középiskolásoknak szánta László Dezső Az erdélyi református egyház története (Kv. 1929) c. könyvecskéjét. Mély teológiai látás és tudományos akríbia jellemzi Juhász István írásait. Könyvei: A reformáció az erdélyi románok között (Kv. 1940), A székelyföldi református egyházmegyék (Kv. 1947), valamint posztumusz tanulmánykötete, Hitvallás és türelem (Kv. 1996). Olvasmányos könyv Vásárhelyi János Akik előttünk jártak, Erdélyi Emlékkönyv (Kv. 1943) és Erdélyi református püspökök az utolsó évszázadban (Nagyenyed 1946) c. munkája. Hollandiában és Erdélyben végzett kutatásai alapján írta meg és adta ki könyvét G. Henk van de Graf A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a XVIII. században. 1690–1795 címmel (Kv. 1979). Az ökumenizmus hazai történetének két évszázadát dolgozta fel Juhász András Ökumenikus törekvések az erdélyi református egyház XVI–XVII. századi történetében címmel, amelyet posztumusz jelentettek meg (Kv. 1994. Szemle Füzetek 14). Tőkés István A romániai magyar református egyház élete 1944–1989 (Bp. 1990) c. terjedelmes könyvében éles kritikai érzékkel nyúl a közelmúlt eseményeihez. Az 1895–1948 közötti korszak professzorainak életművét a mai teológiai intézet tanárainak tanulmánykötete, az Akik jó bizonyságot nyertek (Kv. 1996) vázolja fel 17 tanulmányban. Benkő Samu a református egyház szerepét vizsgálta a két világháború közötti erdélyi magyar tudományosság fenntartásában (Alkalmak és szavak. Kv. 2002).
Részben a Református Szemlében, részben külön kiadványként számos életrajzi közlemény jelent meg. Eltekintve a gyülekezetekben tartott megemlékező előadásoktól, a tudományos értékűekből ki kell emelni a következőket: ifj. Révész Imre Dévai Bíró Mátyás, az első magyar kálvinista (Református Szemle 1913/2, 3), Bod Péter mint történetíró (uo. 1916/2–7); Nagy Géza Árva Bethlen Kata kálvinista kegyessége (uo. 1926/27, 28, 29), Geleji Katona István személyisége levelei alapján (Erdélyi Múzeum 1940. 35–48); Tavaszy Sándor Apáczai Csere János személyisége és világnézete (Kv. 1925), Kőrösi Csoma Sándor (Református Szemle 1942/13). Az igen termékeny és adataiban megbízható Illyés Gézának több jelentős életrajzát közli a Református Szemle. Ezek közül ki kell emelni a következőket: Az Apafiak szerepe a küküllői református egyházmegye történetében (1930/30, 31, 32), Bethlen Miklós (1930/2, 3) és Mikó Imre (1931/5, 6, 7, 8). Ugyanilyen érdeklődésű Péterfy László is, aki a Balavásári lelkipásztorok arcképét rajzolta meg két közleményben (1994/2, 3). Az erdélyi református életrajzírók legtöbbet Bethlen Gábor és Szenczi Molnár Albert életművével foglalkoztak. A Bethlenről szóló munkák közül jelentősek Révész Imre (Protestáns Szemle 1914. 339–358), László Dezső (Kv. 1929), Kristóf György (Református Szemle 1929/13, 15), Jancsó Sándor (uo. 1929/33–34) és Szabó T. Attila (uo. 1938/1) tanulmányai; Szencziről értekezett Musnai László (Kv. 1934), Nagy Géza két közleményben (Református Szemle 1957/5, 6) és Nagy László (Kv. 1993. Szemle Füzetek 8). Gyarmathy Sámuel életét és munkásságát dolgozta fel M. Nagy Ottó (Kv. 1944). Nagy József Kálvin és a művészetek (Kv. 1934) c. tanulmányában a vitatott kérdést teológiai szempontok szerint vizsgálja. Mózes András kiterjedt levéltári kutatásainak eredményeit ugyancsak a Református Szemlében egypár értékes életrajz őrzi: Benczédi Székely Istvánról (Református Szemle 1959/4), Abats János püspökről (négy közlemény, 1968–1994 között), Pápai Páriz Ferencről (1967/1). Markos András Árva Bethlen Kata kiadatlan kéziratairól (1964/5–6, 1965/5–6), Dávid Gyula irodalomtörténész Tolnai Lajos marosvásárhelyi lelkészről (1966/1) jelentetett meg tanulmányt, Gálfy Zoltán (1963/5–6) és Debreczeni László (1968/1–2) Kós Károly életművét méltatta. Dr. Kovács Ödön élete és munkássága (1844–1895) címmel a nagyenyedi teológiai liberalizmus kiemelkedő alakjáról Antal József (Kv. 1995. Szemle Füzetek 17), Szathmárnémeti Mihályról Buzogány Dezső (megjelent a Határidőben, Kv. 1995) írt értékes és átfogó tanulmányt.
A helytörténeti monográfiák vagy külön kiadványokként, vagy a Református Szemlében jelentek meg. Az idevágó gazdag irodalomból válogatva a következők említendők meg: Jancsó Lajos A marosújvári református egyház története (Torda 1912), Ady László A székelyföldvári református egyházközség története (Torda 1930), Szabó T. Attila Kutyfalva népességtörténete (Református Szemle 1939/1), Csernák Béla A református egyház Nagyváradon (Nagyvárad 1934), Musnai László Nagyenyed református egyháza (Torda 1936). Illyés Géza a Küküllő mente 17. századi történetével foglalkozik: A küküllői egyházmegye egyházainak javai és jövedelmei (Református Szemle 1927/30–50), A küküllői egyházmegye kialakulása (uo. 1932/9). A Sóvidék reformációjának történetét (uo. 1957/12) Nagy Géza dolgozta fel. Herepei János A kolozsvári református egyházközség címereiről (uo. 1938/28, 30) értekezett, Sipos Gábor könyvének címe: A kolozsvári református kollégium könyvtára a XVII. században (Szeged 1991). Nagy László A küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek bibliográfiai indexét jelentette meg 6 közleményben (Református Szemle 1993/2–1994/3). Péterfy László a kibédi (uo. 1992/2) és a balavásári templomról (uo. 1994/1, 2–3), Buzogány Dezső és Sándor Attila A nyárádszentimrei református egyházközség történetéről (Megjelent a Határidőben, Kv. 1995) írt monográfiát. Jól szerkesztett, értékes könyv a Sáromberke 1919–1994 (Kv. 1994) helytörténeti tanulmánykötet.
A művészettörténet és műemlékvédelem területéről jelentősebbek a következő írások: Entz Géza A széki református templom (1947) és A Farkas utcai református templom (Református Szemle 1948/14, 15, 16, újraközölve A kolozsvári Farkas utcai templom címerei, Bp.–Kv. 1995. c. könyvben Kovács Andrásnak a címerekre vonatkozó tanulmányával), Darkó Ákos Az Erdélyi Református Egyház műemlékei (Kv. é. n.). Debreczeni László életművéből teológiai vonatkozásúak: Műemlékeink gondozása és Műemlékeink nyilvántartása (Református Szemle 1959/1, 2–3). Szintén ő értékeli Kós Károly építészeti és műemlékvédő munkásságát (uo. 1968/1–2). Dávid László a bögözi (uo. 1960/4), a székelydályai (uo. 1961/3–5) és a küküllőalmási (uo. 1967/5–6) templomokról ír, majd kiterjedt egyházi levéltári kutatásokra alapozott, szemléletes és esztétikus grafikával ellátott könyvet jelentet meg A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei címmel (1981), két tanulmányában pedig A középkori keresztény művészet teológiai vonatkozásairól (uo. 1969/1) és A keresztyén hit szimbólumairól (uo. 1970/5–6).
Református egyháztörténeti adatokban is igen gazdag Dávid István Műemlék orgonák Erdélyben (Kv. 1996) c. könyve, 1046 erdélyi orgona adatait tartalmazó repertóriumával, képanyagával, valamint Benkő Elek Középkori erdélyi harangok és bronz keresztelőmedencék (Bp.–Kv. 2002).
5. A református egyház a 20. században aránylag gazdag építő irodalmat (prédikációk, imádságoskönyvek, valláskönyvek és egyéb művek) mutathat fel. Az újreformátori ige-teológia igehirdetésközpontúvá tette az egyházat, szükségessé vált tehát irányadó prédikációskönyvek kiadása. Ezt a szellemiséget képviseli Nagy István fordításában W. Lüthi Az eljövendő egyház c. könyve (Kv. 1940), amely Dániel próféta könyve alapján írt prédikációkat tartalmaz. Annak ellenére, hogy az 1945–1989-es korszakban főleg az ilyen természetű írások nem láthattak napvilágot, egypár prédikációs könyv mégis megjelent: Vásárhelyi János–László Dezső: Kegyelemből hit által (Nagyenyed 1947), Vásárhelyi János: Énekeskönyvünk zsoltárai (Kv. 1956), Horváth István: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz (Arad 1957), Tőkés István: Őt hallgassátok (Kv. 1975). A megszorítás évei után jelent meg Csiha Kálmán Isten asztaláról (Kv. 1993), Ábrahám öröksége. Hárántól Hebronig (Bp. 1995) és Ábrahám örökösei (Kv. 1995), Kelj fel és járj (Kv. 1995. Szemle Füzetek 18), Kozma Zsolt: Alkalmas és alkalmatlan időben (Kv. 1993), valamint Molnár János Csillagsors (Kv. 1995) c. prédikációs kötete.
A templomi és magánhasználatra írt imádságoskönyvek az erdélyi reformátusok körében mindig keresettek voltak. Ezekből a kiadványokból jelentősek: Kádár Géza Templomi imák (Kv. 1929), Imre Lajos–Makkai Sándor–Tavaszy Sándor Maradj velem (Kv. 1929), Vásárhelyi János–Borbáth Dániel A református beteg imakönyve (Kv. 1938), Gönczy Lajos Taníts minket imádkozni (Kv. 1947), E. Széles Mária–Eszenyei Béla Református imádságoskönyv (Mv. 1979), Csiháné Nagy Emese Kiáltottam, meghallgattál (Kv. 1993) c. kötetei. Majdnem száz lelkipásztor írta a Református templomi imádságoskönyvet (Kv. 1994).
A húszas évek elejétől a régi népiskolai valláskönyvek helyett újak jelennek meg. Az Erdélyi Egyházkerületben Bodor Jánosnak három tankönyve Szent történetek az ó- és újszövetségből címmel az elemi iskolák II., III. és IV. osztálya számára (Kézdivásárhely 1921, 1924, később több utánnyomással), Bartók György Bibliaismertetése, amelyet Tárkányi György dolgozott át (Kv. 1922). 1929–1940 között központi irányítással beindítják az Erdélyi Református Egyház Valláskönyvei c. sorozatot. Ennek keretében jelent meg Imre Lajos–Maksay Albert valláskönyve az elemi iskolák I–II., az Imre Lajos–Maksay Albert–Nagy Géza szerzőhármasé a III–IV., a Gönczy Lajosé az V., a Székely Jánosé a VI. osztály számára (mind a négy Torda–Kolozsvár jelzéssel, 1929-ben), majd Székely János Vallástörténete a középiskolák V. osztálya számára (Kv. 1932). A vallástanítás módszeri kérdéseiről Imre Lajos (Hogyan tanítsunk vallást? Kv. 1924, majd bővített kiadásban Kv. 1929) és Tavaszy Sándor írt (A nevelés református alapelvei. Kv. 1938). A Királyhágómelléki Egyházkerületben a középiskolák I. és II. osztálya számára Farkas Kálmán írt valláskönyvet Az ószövetségi, illetve Az újszövetségi kijelentés történetéről (Nv. 1923); Zöld Mihály az elemi iskolák I–II. osztálya (Nv. 1923), Nagy Vilmos a III., majd a IV. osztálya (Nv. 1923, 1924), Szappanos Károly a VI. osztálya (Nv. 1924), majd Czina Sándor a III. osztálya (Nv. 1931) számára. 1940–1944 között a Dél-Erdélyi Református Egyházban Juhász Albert és Nagy József nagyenyedi teológiai tanárok dolgozták át Gönczy Lajos–Nagy Géza valláskönyvét, amely a középiskolák I. és II. osztálya számára (Nagyenyed 1943) és az Imre Lajos–Maksay Albertét, amely az elemi iskolák I–II., illetve III–IV. osztálya számára készült (Nagyenyed 1943, 1944).
A kommunizmus 45 éve alatt semmilyen valláskönyv nem jelenhetett meg, s magát a vallástanítást is csak a templomokban engedélyezték. Az 1990-től bevezetett iskolai vallástanítás szükségessé tette újabb könyvek megírását. Ezt a feladatot 1992-ben fiatal gyakorló lelkipásztorok végezték el: Adorjáni László, Bibza István, Gyenge János, Kállay Csaba, Kállay Dezső, Pap Géza. Nem valláskönyvként, inkább ifjaknak szánt építő írásként jelent meg Antal Józsefnek Ádám (Kv. 1991) és Éva (Kv. 1992) című két füzete.
Hitépítő és népnevelő jelentőségűek voltak a mindkét református egyházkerületben évenként megjelent könyvnaptárak. Sorozatban látott napvilágot a Református árvaházi képes naptár (szerkesztette Csernák Béla, Nagyvárad 1927–1940), az Erdélyi magyar református naptár (szerkesztette Kádár Géza, Bakk József, Bíró Mózes, Bíró Sándor, Darkó Ákos, Márk Mihály, Nagy András. Kv. 1926–1940), a Szilágysági református naptár (szerkesztette tíz szilágysági lelkipásztor. Zilah, Nagykároly, Szilágysomlyó 1926–1940), a Nemzetközi bibliaolvasó naptár (szerkesztette ifj. Bordás I. Nv. 1928–1937). Dél-Erdélyben a Református Naptár (szerkesztette Horváth Jenő. Nagyenyed 1941–1943) és a Diáknaptár az 1943–1944. évre (Nagyenyed 1943) jelent meg. A kommunista hatalom évtizedei alatt a Nagyváradi Református Egyházkerület jelentetett meg Református Naptárt Buthi Sándor szerkesztésében (1957–1960). 1989 után az Erdélyi Egyházkerületben Molnár János és Adorjáni Zoltán, a Királyhágómelléki Egyházkerületben Zsiskú János és Barabás Zoltán szerkesztésében évenként tartalmas és olvasmányos naptárak látnak napvilágot.
Közéleti érdekeltségű, ugyanakkor teológiai tartalmú írások 1990 után szép számmal jelentek meg. Ilyen jellegűek Tőkés László Ahol az Úrnak Lelke... (Bp. 1991), Ideje van a szólásnak (Bp. 1993) c. kötetei és Csiha Kálmán börtönéveit idéző könyve: Fény a rácsokon (Bp. 1992 s utána több hazai kiadásban).
6. A református egyház, még saját könyvterméséhez viszonyítva is, rendkívül gazdag az időszaki kiadványokban. Ez főleg a két világháború közötti korszakra vonatkozik, amikor nem kevesebb, mint 60 központi, egyházmegyei vagy egyházközségi folyóirat jelent meg. Legjelentősebb a minden történelmi rázkódást túlélt és legsokoldalúbb periodika, az Erdélyi Protestáns Lap utóda, az 1908 óta folyamatosan megjelenő *Református Szemle. Évfolyamainak arcéle nemcsak a szerkesztőktől függött, hanem a párhuzamosan megjelenő, illetve az önkényesen megszüntetett testvérlapoktól is. Először építő, majd építő és tudományos jellegű folyóirat volt *Az Út (Kv.), Makkai Sándor értékelése szerint “az élő egyház missziói programjának az irányítója”. Ravasz László, Imre Lajos és Makkai Sándor indítják 1915-ben és szerkesztik is a lapot, majd pár évi szünetelés után, 1923-tól Tavaszy Sándor, Imre Lajos és Makkai Sándor, 1936-tól Tavaszy Sándor és Imre Lajos szerkesztik, egész az erőszakos megszüntetéséig. Teológiai és egyháztársadalmi folyóirat a Kálvinista Világ (Kv. 1927–33) és utódlapja, a *Kiáltó Szó (1934–44), szerkesztői Maksay Albert, Tavaszy Sándor, Nagy Géza, Bíró Sándor, László Dezső. Gyülekezeti lap jelenik meg Barabás Samu szerkesztésében Egyházi Újság (1908–18) címmel. Az 1921-ben megalakult Királyhágómelléki Egyházkerület hivatalos lapja az Egyházi és Iskolai Szemle (Nv. 1921–26), szerkesztői Tarnóczi Lajos és Debreczeni László. A Regátban élő reformátusok egyháztársadalmi lapja az Egyházi Újság (Buk. 1929–1941), szerkesztője Nagy Sándor. Pilder Mária, Maksay Albert, Székely Jánosné, Nagy András, Borbáthné Vajna Éva népszerű újságot szerkeszt *Református Család címmel (Kv. 1929–44), amely 50 évi kényszerszünet után Nagy István szerkesztésében indul újra 1993-ban. Főleg a fiatal értelmiségiek számára írt folyóirat az *Ifjú Erdély (Kv. 1923–1945), színvonalát szerkesztői biztosították: Imre Lajos, Nagy József, Farkas Jenő, Nagy András. 1989 után az Erdélyi Egyházkerületben Bustya Dezső, majd Molnár János szerkesztésében gyülekezeti lap indul, az Üzenet (Mv., majd Kv. 1990-től) és Nagy László szerkesztésében a hivatalos lap, az Értesítő (Kv. 1992-től). Kovásznán jelenik meg egyháztársadalmi lapként Az Ige (1990–1993), főszerkesztője Fábián Ernő. A Királyhágómelléki Egyházkerület gyülekezeti újsága a Harangszó (Nv. 1990-től), szerkesztő előbb Gavrucza Tibor, majd ifj. Csűry István, hivatalos lapja a Partiumi Közlöny (Nv. 1991-től), amelyet Barabás Zoltán szerkeszt. 1990-ben egy, a bel- és külföldi lelkipásztorok körében népszerű periodika indul Igehirdető (Kv.) címmel, szerkesztője Nagy László.
Időszakos kiadványként tartható számon egypár füzetsorozat. Ezek közül tudományos teológiai értékénél fogva kiemelkedő a teológiai fakultás tanárai kiadásában megjelent Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből, melyből 1927–46 között 21, majd új folyamként 1995-ben még egy szám jelent meg, a Határidő. Ez utóbbiban a teológia jelenlegi tanárai a nyolcvanas években írt kiadatlan tanulmányaikat közölték. Lelkipásztorok és teológiai tanárok a húszas évek végén három vitafórumnak is nevezhető konferenciát tartottak, amelyeknek anyaga gyűjteményes füzetekben jelent meg: A nagyenyedi (Nagyenyed 1927), a brassói (Kv. 1928) és a tordai (Torda 1929) nagyhét emlékkönyve. Népszerű és olvasmányos füzetek jelentek meg 1926–1944 között Tordán, majd ilyen a Kolozsváron kiadott Élő könyvek és a Kolozsváron 1934–1938 között megjelent Kiáltó Szó könyvei, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület *Református Könyvtár (1938–1944) és Családi tűzhely mellett (1933–1942) c. sorozata. A mindenkori igazgatók szerkesztésében jelentek meg Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítői (1895–1944 és 1949–51), amelyekben tudományos értékű évnyitó, székfoglaló beszédek is helyet kaptak.
7. 1990-ben felekezeti *rádió is indul Agnus dei névvel; műsorait eleinte közszolgálati, ill. más egyházi adókon át sugározza, azok tartalmát azonban a szerkesztők önállóan állítják össze.
8. A tudományos teológiai irodalom egy tekintélyes része gyűjteményes tanulmánykötetekben jelent meg. Ezek közül ki kell emelni a következőket: A mi vallásunk (Kv. 1917), Kecskeméthy Emlékkönyv (Kv. 1934), A református lelkipásztor kézikönyve. I–II. (Kv. 1937, 1938), A világot legyőző hit (Kv. 1942), Az idő határán (Kv. 1946), Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Arday Aladár Emlékkönyv (Nv. 1958), Református lelkésztovábbképző tanfolyam. I–II. (Kv. 1984, 1986), Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspök szolgálatának 25 éves évfordulójára (Kv. 1987), Határidő (Kv. 1995), Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai 1895–1995 (Kv. 1996).
Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. Kv. 1925. — Kozma Zsolt–Nagy László: A Református Szemle 1945–1974. évi anyagának bibliográfiai feldolgozása. RefSz 1975. 87–146. — Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp. 1977. — Dávid Gyula: Akik előttünk jártak (a királyhágómelléki református egyházi sajtó). Harangszó Nv. 1990/1.
(K. Zs.)
Református Gyülekezeti Élet — népies vallásos folyóirat; Székelyudvarhelyen jelent meg 1939 áprilisától 1940 áprilisáig, a *Harangszó folytatójaként, Dávid Gyula helybeli ref. lelkész szerkesztésében, a téli hónapokban minden hét vasárnapján, nyári hónapokban minden hónap első vasárnapján. Programját a szerkesztő az első számban, Lelki mozgósítás c. vezércikkében így fogalmazta meg: “... hitükben öntudatos, cselekvésükben gyümölcsöző életet élő egyháztagok nevelésére törekszik, akik Isten igéjétől nyert lelki fegyverzet birtokában ellene állanak minden egyéni, faji, társadalmi és felekezeti veszélynek, akik nem a félelemnek, nem a meghátrálásnak, hanem az erőnek és a szeretetnek lelkével megtelve és lelkileg megújulva, teljes odaadással állanak saját gyülekezeteik és az erdélyi magyar reformátusság szervezett munkaközösségébe”.
A lap a helyi Könyvnyomda Rt. nyomdájában készült 6000 példányban. Vallásos és hitépítő cikkek, elmélkedések, bibliamagyarázatok, könyvismertetések mellett szépirodalmat is közölt: többek között Asztalos István, Bíróné Váró Éva, Berde Mária, Gárdonyi Géza, Horváth Jenő, Illyés Gyula, Komáromi János, Lévai Lajos, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Sándor Dénes, Sinka József, Szabó Jenő tollából.
Egy esztendei megjelenés után ugyanarra a sorsra jutott, mint elődje: az ország politikai jobbratolódásának körülményei között belügyminiszteri rendelettel visszavonták megjelenési engedélyét.
Dr. M. L. [Musnai László]: R. Gy. É. Református Szemle 1939. 4.
(D. L.)
Református Híradó — a nagyváradi református egyházközség “vallásos irányú néplap”-ja (1921–1944). Szerkesztette 1944 augusztusáig Csernák Béla nagyváradi lelkész, később egyházkerületi főjegyző, majd megszűnéséig (1944. okt. 4-ig) Incze Gábor. Heti rendszerességgel jelent meg; főmunkatársként Csora Gyula (1924–25), Kiss Károly (1924–30) és Varga Gedeon (1924–30) neve szerepel az impresszumban.
A lap tartalma változatos: a közérdekű egyházi kérdések, hitépítő értekezések és elmélkedések mellett helyet kapnak benne a gyülekezeti életre vonatkozó hírek is. Bár egyházközségi gyülekezeti lap volt, felvállalta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos közlönyének szerepét is.
A szerkesztőség a Bihari Reformátusok Lapjával karöltve szabadegyetemi előadásokat, irodalmi és sajtóesteket is szervezett.
1931-ben Református Ifjúság címmel mellékletet is indított, amely minden hónap első és harmadik hetében jelent meg; ez azonban a 4. szám után megszűnt.
(T. E.)
Református Ifjúság — 1. Nagyváradon jelent meg 1931-ben kéthetenként mint a *Református Híradó c. vallásos irányú néplap melléklete.
2. Marosvásárhelyen 1933–1943 között, majd Kolozsváron 1943–1944-ben kiadott felekezeti ifjúsági lap: alcíme szerint “földmíves, iparos, munkás ifjúsági újság” (1940 után a Református Leányszövetség és az Ifjúsági Keresztyén Egyesületi Szövetség folyóirata). Felelős szerkesztője Pálffy Károly, főszerkesztője Bakk József (1940-ig), társszerkesztő 1940–1943-ban Dobos Károly, főmunkatárs 1943–1944-ben Nagy Gyula.
(T. E.)
Református Jövő — a Királyhágómelléki Református Egyházkerület családi néplapja (1933–1941). Felelős szerkesztője és kiadója az 1937/23. számig Kiss Bertalan, az egyházkerület utazótitkára, nagyváradi lelkész, főszerkesztője 1934–1937 között Debreczeni István, aki miután Nagyszalontáról Szatmárnémetibe, majd onnan Temesvárra került lelkésznek, továbbra is részt vállalt a lap irányításából. Kettőjük távozása után a lapot Orth Győző belmissziói lelkész szerkesztette megszűnéséig.
A változatos tartalommal, minden második vasárnap 16 oldalon, alkalomadtán képmellékletekkel megjelenő lap, elérte a 8–10000-es példányszámot is. Fő céljának a családi és közösségi szellem ápolását tekintette. Állandó munkatársai: Ajtay Béláné aradi tanárnő, a nőszövetségi rovat vezetője, Arday Aladár, akkor nagyszalontai esperes, Benedek Géza csokalyi lelkész, az akkor már Váradon élő R. Berde Mária, Csernák Béla egyházkerületi főjegyző, Bokor Sándor feketegyarmati lelkész, Daróczi Kiss Lajos, a Nagyvárad c. lap munkatársa, Gazda Árpád szatmárhegyi lelkész, Jakab Lajos szalacsi tanító, Kovácsné Huszár Jolán, Orth Imre biharpüspöki lelkész, dr. Parádi Kálmán kolozsvári orvos, Papp Lajos Nagyvárad város Idegenforgalmi Hivatalának vezetője, Peleskey Sándor börvelyi lelkész, Magoss Árpád szatmárhegyi lelkész, Saszet Győző lévitalelkész, Sárközi Lajos szatmári lelkész, dr. Soós István városi főjegyző, Sulyok István püspök, Streleczky Sándor (a gyermekrovat népszerű Sándor bácsija) klopodiai lelkész, Szaplonczayné dr. Sziklai Ilona, Thury Kálmán főgondnok, a nagyváradi ítélőtábla elnöke, Tóth Zsigmond érmihályfalvi igazgató-tanító, Varga Gedeon nagyváradi vallástanár.
Amikor az Egyházkerület a bécsi döntés nyomán kettészakadt, a ~ végleg megszűnt mint egyházkerületi sajtóorgánum. A kiadás jogát átruházták a Bánsági Református Egyházmegyére, amelynek azonban az Antonescu-diktatúra körülményei között nem volt módja a lap önálló megjelentetésére. Ugyanekkor ruházták át Debreczeni Istvánra és Streleczky Sándorra a Gyermekkönyvtár kiadásának jogát is, amelyből Temesvárt egyetlen füzetet sem sikerült megjelentetni.
A szerkesztőség Észak-Erdélyben élő tagjainak egy része a budapesti Református Jövőben folytatta munkásságát, ahol Orth Győzőnek sikerült a Bihari Egyházmegye részére külön ifjúsági rovatot biztosítania.
(T. E.)
Református Könyvtár — a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya kiadásában 1935–1940 között megjelent könyvsorozat. Szerkesztője nevét az első években nem tünteti fel; 1937–1939 között szerkeszti Kiss Bertalan, 1939-től Orth Győző. Összesen 80 — többnyire füzetes — kiadványa jelent meg; a 80. számot viselő: Székely István Jézus Krisztus élete c. munkája már 1941-ben, Budapesten, a magyar Református Traktátus Országos Társaságának kiadásában, amely a sorozat kiadási jogát is átvette.
A sorozatban csak esetlegesen jelentek meg fordított művek (P. Jaeger, H. Norden, E. Oehler, Sadhu Sundar Singh, O. Wildenmuth), s a hitépítő füzetek mellett, amelyeknek szerzői között Borbáth Dániel, Horváth Jenő, Kiss Bertalan, László Dezső, Orth Imre, Vásárhelyi János szerepel, elég nagy számú a szépirodalom: Baksay Sándor, Berde Mária, Bokor Sándor, Donáth László, Gyallay Domokos, Kisfaludy Károly, Makkai Sándor, Saszet Győző, Tabéry Géza elbeszélései, versei, színpadi jelenetei. A Kölcsey-évfordulóra megjelentettek egy füzetet Berde Mária, Olosz Lajos, Tabéry Géza és Szentimrei Jenő írásaival, de beiktattak a sorozatba egy kétkötetes kis magyar irodalomtörténetet (Juhos László: Irodalmunk kis tükre, 1938–39), Debreczeni István munkáját, a négyszáz éves A debreceni református kollégium történetét és Tóth Zoltán válogatását Magyar utazók Nyugat-Európában a XIX. század első felében címmel (1939).
(T. E.)
Református Lelkipásztor — 1934–1939 között megjelenő lelkészi lap. Kezdetben a bekecsaljai és nagybányai egyházmegyék lelkészi értekezletei (1934–1935), később általában a lelkészi értekezletek (1936–1939) kiadványa. Nagybányán jelent meg havonta kétszer, szerkesztősége 1938-ig Nyárádszeredán, 1938-ban rövid ideig Magyarláposon, majd megszűnéséig Zilahon volt. A szerkesztést szerkesztőbizottság jegyezte, egy időben vagy egymást váltva: Árkossy Jenő, Dávid György, Peleskey Sándor, Oláh Sándor, Csekme Ádám, Mezey Mihály, Máthé Elek.
Árkossy Jenő szerint a lapnak kettős célja van: egyfelől, hogy “az állam részéről az egyenlő elbánáson alapuló támogatást” követelje, másfelől, hogy “az egyházi főhatóság és a lelkészi kar közötti kölcsönös bizalmat erősítse” (1934/1). Tekintettel arra, hogy a két egyházmegye a romániai református egyház más-más egyházkerületében volt, a két kerület közötti testvéri egyetértést is munkálni kívánta. Az értekezletek szervezési kérdéseire vonatkozó híreken kívül hasznos igehirdetői tervezeteket (pl. Kiss János vázlatai a lap 1938/7–16. számában), tudományos értekezéseket (Kecskeméthy István: Az eschatologia és a modern ember, 1934/14, 15; K. Tompa Artúr: A szabadakarat Swedenborg dogmatikájában, 1934/7–11), gyülekezetépítő irodalmat (K. Tompa Artúr: Az alkoholizmus és az evangéliumi munka, 1938/3–5) is közölt.
(K. Zs.)
Református Szemle — Az 1898–1907 között megjelent Erdélyi Protestáns Lap utóda, amely 1908-tól napjainkig folyamatosan jelenik meg, kezdetben hetilapként, majd havonta háromszor, illetve kétszer, 1940–1959 között havonta, 1960-tól kéthavonként (nemegyszer összevont számokkal, évente 3–5-ször). Folyamatossága és viszonylag egyenletes arcéle teszi nemcsak az erdélyi református, de általában a magyar nyelvű írásosság egyedi termékévé.
Felelős szerkesztője általában az Erdélyi Egyházkerület püspöke vagy főjegyzője volt: 1908–1920 között Nagy Károly, 1921-ben Ravasz László, 1921–1924 között Makkai Sándor, 1925–1928 és 1937–1946 között Tavaszy Sándor, 1929–1937 között Vásárhelyi János, 1947–1958 között Darkó Ákos, 1959–1973 között Dávid Gyula, 1973–1984 között Tőkés István, 1984–1989 között Gálfy Zoltán, 1990-től Nagy László. Társszerkesztőként szerepelt 1920-ig Révész Imre, 1923–1924-ben Imre Lajos, 1959–1962 között Daróczi Ferenc, 1959–1973 között Tőkés István, 1963–1973 között Juhász István.
Tulajdonosa elejétől kezdve az Erdélyi Egyházkerület, de 1947-től közösen a Királyhágómelléki Egyházkerülettel; 1948-tól a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyháznak is hivatalos lapja.
Egyetemes kitekintésére jellemző, hogy széles munkatársi köre van: a református teológiai fakultás tanárain kívül tudós lelkipásztorok nevével találkozunk, mint Dávid Gyula, László Dezső, Muzsnai László, M. Nagy Ottó, nem lelkészek közül neves közéleti személyiségekkel, mint Kristóf György, Herepei János, Kós Károly, Szabó T. Attila, Debreczeni László, ifj. Nagy Géza. Az erdélyi evangélikusok is bekapcsolódnak: Hermann Binder, id. Kiss Béla nevét nemegyszer olvashatjuk a szerzők között. A lap közli nemzetközileg elismert teológusok írásait is (A. Kuyper, J. Mott, Fr. Niebergall, E. Brunner, K. Barth).
A ~ arcéle három tényezőtől függött. Mindenek előtt a szerkesztők beállítottságától: megfigyelhető, hogy Tavaszy Sándor idejében (1925–1928) jelentek meg teológiai töltésükben a leggazdagabb évfolyamok, Tőkés István idejében (1973–84) pedig a hangsúly a bibliai teológián és az igehirdetéssel foglalkozó tudományon, a homiletikán volt. Változott a ~ arcéle azokban a korszakokban, amikor mellette más egyházi periodikák is jelentek meg (pl. *Az Út, a Protestáns Szemle): kevesebb volt a tanulmány értékű írás, amikor működtek az egyes nem központi kiadványok, a híranyag nem volt annyira gazdag. Végezetül függött a hatalom nyomásától és az anyagi gondoktól: itt mindenekelőtt a diktatúra megszorító, cenzorális intézkedéseiről van szó, aminek egyik vetülete pl., hogy 1944 után egyáltalán nem lehetett közölni a vallástanítással foglalkozó cikkeket, de arról is, hogy mind a harmincas évek gazdasági válságának idején, mind a háború utáni ínséges időszakban a lap csak nagy anyagi nehézségek árán létezhetett.
Megjelenésének első évtizede, tehát az első világháború után, a hivatalos közlönyjelleg másodfontosságúvá vált és előtérbe került az a program, amelyet egyik szerkesztői cikkben így fogalmaztak meg: “A református sajtó tartalmát meghatározó vonás az, hogy igehirdetés, az igehirdetés egyre fontosabbá váló eszköze” (H. J. 1939/13). Később is ugyanez marad a szempont: “Minden leírt mondat a maga helyén éppúgy igehirdetés, mint a szószéken elmondott prédikáció” (Tőkés István 1956/5). Ennek megfelelően a szerkesztők mindig arra törekedtek, hogy a teológiai tudományosságot és az egyházi szükséget mint két alapkövetelményt egymáshoz közelítsék. Főleg a húszas évek közepétől kezdve a ~ hű tükre nemcsak mindannak, ami a református egyházban szervezeti és kormányzati szinten történik, hanem főleg annak a belső, teológiai és gondolkozásbeli átalakulásnak, amely a hitvallásos szellemben (képviselői Nagy Károly, Makkai Sándor, Tavaszy Sándor), a belmisszió megélénkülésében (Imre Lajos) és az újreformátori teológia fokozatos meghonosodásában (kezdetben Tavaszy Sándor, később minden munkatárs) nyilvánult meg.
A cenzúra több mint négy évtizedes korszakában a hatalom ugyan előírta a “közéletinek” nevezett vezércikkeket, a szerkesztők érdeme azonban az, hogy magába a teológiai tartalomba nem engedték befolyni a politikumot.
Bár a majdnem egy évszázados élete során a lapnak voltak rovatai, ezek sűrűn változtak, így helyesebb inkább anyagcsoportokról beszélni. Ilyenek: vezércikkek, tanulmányok a teológia négy fő tudományágából, igehirdetések, könyv- és folyóiratszemle, önvizsgálat, hivatalos közlemények, ökumenizmus, értesítések.
A ~ 1935-ben *Népnevelés címmel füzetes mellékletet jelentetett meg, 1969–1988 között pedig, külön évfolyamszámozással, a Református Szemle Gyülekezeti Mellékletét.
Kozma Zsolt–Nagy László: A Református Szemle 1945–1974. évi anyagának bibliográfiai feldolgozása. Református Szemle 1975/2. — Dávid György: Új bibliográfia. Református Szemle 1975–1980. uo. 1982/5–6. — A Református Szemle repertóriuma, 1990. jan. 1.–1994. jún. 30. uo. 1994/4. — Nagy László: Ajánlás (a Református Szemle 1998/5–6. különszámához). — Márkodi Sarolta: A Református Szemle repertóriuma 1908–1998. augusztus. uo. 1998/5–6. 347–612.
(K. Zs.)
Reformátusok Lapja — 1. A kolozsvári református egyházközség hivatalos közlönye 1926–1944 között. Havonta egyszer jelent meg Vásárhelyi János szerkesztésében. Ebben az időszakban Kolozsváron csak egy református egyházközség volt, de ez négy gyülekezetet, parochiális kört és templomot jelentett. Ehhez igazodott a lap szerkezete is: négy alaprovata volt, a Belvárosi, Alsóvárosi, Hídelvei és Felsővárosi köröknek megfelelően. Itt beszámolók, évi lelkészi jelentések, statisztikák, népmozgalmi adatok kaptak helyet. Ezenkívül a lap a központi iroda híreit, leiratait, értesítéseit is közölte. A “Vasárnap délután” c. rovat főleg szépirodalmi olvasmányokat kínált a gyülekezet szélesebb rétegének. Kolozsvári lelkipásztorok gyakran közölték a gyülekezetben tartott, rendszerint évfordulós előadásaikat, mint pl. Vásárhelyi János a Kálvinról szólót (1928/3). A lap színvonalát egyháztörténeti tanulmányok emelték: Mózes András felsővadászi Rákóczi Zsigmondról írt tanulmányt (1932/10, 11), Tárkányi György pedig a kolozsvári református egyházközség 17–19. századi történetét dolgozta fel (1934–1943 között 89 közleményben). A lap utolsó, 1944. szeptemberi száma élén Vásárhelyi János püspöknek Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet (Ézs 40, 1) című prédikációja volt olvasható.
(K. Zs.)
2. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos közlönye (1927–1942). Főszerkesztője Debreczeni István (1940 szeptemberéig) majd Orth Imre (1940–42). Társszerkesztői Bodnár Gábor, Bokor Sándor, Gyenge János. Az 1928/36. számtól felelős szerkesztőt is kapott a lap Nagy Vilmos személyében, akit Kovács József, majd Balajthy Jenő követett. Orth Imre biharpüspöki lelkész 1939-ben kapcsolódott be a szerkesztés munkájába. Ő gondoskodott arról, hogy a ~ megszűnése után, az Egyházkerület hivatalos közlönyének pótlására meginduljon a Bihari Reformátusok Lapja, amely 1944. szeptember 14-ig töltötte be feladatát.
Orth Imre: A múltból a jövőbe. Harangszó (Nv. 1990/1).
(T. E.)
Református Család — az Erdélyi Rerformátus Egyházkerület nőszövetségének 1929–1944 között, majd 1992 decemberétől Kolozsvárt megjelenő lapja. Az első időszakban a főszerkesztő Maksay Albert; szerkesztői: Pilder Mária (1934-ig), Lőrincz Mária (1934), Székely Jánosné (1935–1937 és 1940–1941), Borbáthné Vajna Éva (1940–1944); társszerkesztő Nagy András (1940–1944). Az első két évben havonta kétszer, 1931–1939 között egyszer, majd 1940-től évente tízszer jelent meg. Közölt iránycikkeket, elmélkedéseket, tanulmányokat, tárcát, nőszövetségi híreket, verseket, novellákat, kisebb színdarabokat, jeleneteket, képzőművészeti alkotásokról reprodukciókat, hasznos háztartási tudnivalókat. Bár felekezeti lap volt, amely a református családok hitvallási öntudatát akarta erősíteni, kitekintett az erdélyi közélet eseményeire is. Így például már induláskor közölte, hogy a nőszövetség csatlakozni kíván a Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkárságához (1929/3). Figyelt a világ egyházainak ökumenikus mozgásaira is (Maksay Albert: Az ökumenikus mozgalom története. 1932/8–9), de igényesen válogatott a magyar irodalom klasszikusainak és élő alakjainak műveiből: Petőfi, Arany, Reményik, Áprily versei, Mikszáth, Móricz, Szabó Dezső rövidebb prózai írásai tették tartalmassá és vonzóvá a lapot. Mint nőszövetségi kiadvány majdnem mindegyik évfolyamában bibliai női arcképcsarnokot adott (pl. Vajda István: Nők a Bibliában, az 1930/9. számtól kezdődően 9 közleményben), s a magyar egyháztörténet nőalakjairól is többször közölt olvasmányos életrajzokat: Dóczyné Berde Amál Bethlen Gábor feleségéről, Károlyi Zsuzsannáról (1930/10), Illyés Géza Lorántffy Zsuzsannáról (1931/10, 11, 12) és Petrőczy Kata Szidóniáról (1932/4, 5).
Az 1992-ben újrainduló és negyedévenként megjelenő lap felelős szerkesztője Nagy István, társszerkesztők Imre Magda, Csiha Kálmánné, Tatár Mihályné, Nagy Irén, 1996-tól Csiha Kálmánné helyett Csetri Elekné. Az egyes számokat a főszerkesztő elmélkedései vezetik be, utána kisebb egyháztörténeti tanulmányok (Bethlen Kata Önéletírása, 1992/1, 1993/3, 4, Bethlen Miklós Önéletírása, 1993/5–1995/2), lelkigondozói rovat, versek, hírek olvashatók. Ez utóbbiak főleg beszámolók az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége megalakulásáról (1992. július), illetve az egyes területi nőszövetségek szolgálatáról.
(K. Zs.)
Régeni András — *Kakassy Endre álneve
Régeni Áron (1878) — *unitárius egyházi irodalom
Régeni István — *Román Győző álneve
Régészeti és Történelmi Egylet
Bihar megyei — 1872-ben alakult Nagyváradon, a város és a vidék múltja iránti érdeklődés felkeltésére, a helytörténeti kutatások támogatására.
Az Egylet már alakulása évében létrehozta a Nagyváradi Múzeumot, s 1885-től szakkiadványt is jelentetett meg, amelynek első számát Hegyesi Márton, Bunyitay Vince, Gyalókay Lajos és Karácsonyi János szerkesztették. Tagjai közül a város történetének kutatása szempontjából jelentőset alkotott Bunyitay Vince, aki háromkötetes munkát szentelt a váradi püspökség és Nagyvárad történetének: az alapítástól 1566-ig (1883), a török foglalás idején (1883–84); írt a mai Nagyvárad megalapításáról (1885) s a váradi püspökökről a száműzetés és az újraalapítás korában (1935). Az 1892-i közgyűlésen olvasta fel Színi- és operaelőadások Nagyváradon a múlt században c. értekezését, az új múzeum megnyitásának ünnepségén pedig Bihar vára és a honfoglalás c. dolgozatát.
A megszűnt Évkönyvek pótlására a ~ 1913-ban megindította Biharvárad c. új kiadványát, amelynek szerkesztője Peszeki Ferenc volt, alcíme: “... a Történelmi Társulat jelentései Bihar megye és Nagyvárad múltjának felderítésére, emlékének megőrzésére folytatott kutató munkájáról”.
A ~ az első világháború után is folytatta tevékenységét. Elnöke már 1913-tól Karácsonyi János volt, akitől Némethy Gyula prelátus vette át a tisztet 1926-ban. A ~ levéltárnoka volt 1932-től kezdve Bíró József művészettörténész, aki itt jelentette meg első önálló munkáját (Nagyvárad barokk és neoklasszikus emlékei. Bp. 1932). Ugyancsak a ~ keretében dolgozta fel Hegyesi Márton Bihar vármegye szerepét a 48-as szabadságharcban (1885), míg Karácsonyi János A nagyváradi és olaszi római katolikus plébániatemplom és plébánia rövid történetét örökítette meg.
Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyvei. Nv. 1885–1909; Kalauz a Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történeti Egylet múzeumához. Nv. 1896.
(T. E.)
Reggel — Aradon 1930–1937 között megjelenő “országos demokratikus napilap”; fejlécében 1934–1936 között “a Magántisztviselők Egyesületének, a Kiskereskedők Szindikátusának és a Vendégipari [!] Szindikátusnak a hivatalos lapja” megjelölés is szerepel. Felelős szerkesztője 1931-ig Kócsy Jenő, utána a lap megszűnéséig Erdős György, aki 1935-től a lap tulajdonosa is. Főmunkatársként 1930–1931-ben Franyó Zoltán, temesvári szerkesztőként 1934-ben Vér Imre, 1934–1935-ben Eisner Ernő neve áll a lapon.
Mindvégig demokratikus, antifasiszta magatartást tanúsított; az abesszin–olasz háború idején Abesszíniával, a spanyol polgárháború idején a köztársaságiakkal rokonszenvező cikkeket közölt.
Oldalain szépirodalom is megjelent. Jelesebb munkatársai Horváth Imre, Lendvay Ferenc, Messer Sándor, Orosz Irén, Szántó György, Zsigmond Miklós és az Erdélyi Tudósító Almanachját szerkesztő Bércy György.
(U. J.)
régizene — a hatvanas évek második felében keletkezett és az erdélyi magyar zenei életben is elterjedt előadóművészeti irányzat, mely korhű megszólaltatásban népszerűsíti a klasszicizmus előtti zeneirodalom értékeit. Előzményének a reneszánsz madrigálirodalom felkarolását tekinthetjük a harmincas évek közepétől, elsősorban Nagy István karmester vezetésével. A ~ kialakulásában serkentőleg hatott a zeneszerzésben is jelentkező, múlt-idéző törekvés (Csíky Boldizsár: Vitézi énekek. 1971, Régi erdélyi énekek és táncok. 1973; Terényi Ede: Változatok Misztótfalusi Kis Miklós dallamára. 1970, Gáláns táncok. 1977, Bakfark-szimfónia. 1978, Honterus, Odae cum harmonis. 1983, Vivaldiana. 1983, Francia szvit. 1984, Barokk rapszódia. 1985, Preludium, változatok és postludium egy Händel-témára. 1985).
A ~ stílushű megszólaltatására Bács Lajos alapított együttest az elsők között Bukarestben Musica Rediviva néven (1966). Ezzel egy időben a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola fiatal tanárai és hallgatói — élen Brandner Nórával és a fiatalon elhunyt Babrik Józseffel (1949–1974) — hasonló célból szervezték meg a Camerata Transsylvanicát. Ezt követően egész sor ~-együttes alakult városainkban: Kolozsvárt az Amaryllis (László Bakk Anikó), Musica Antiqua (Majó Zoltán), Consort (Fancsali János), Brassóban a Cantus Serenus (Hankó Katalin), Nagykárolyban a Collegium Carolensis (Deák Endre, aki egyébként a Búgócsiga együttest is szervezte), Székelyudvarhelyen a Hortus Musicus, valamint a kis és nagy Juvenalis (mindkettőt Elekes Emőke), Baróton az Erdővidéki Camerata, mely később a Kájoni Consort nevet vette fel (Szabó Mihály), Bögözben a Schola Cantorum (Major Magda), Marosvásárhelyen a Musica Humana (a Vártemplom kilenctagú női kara, Száraz Béla vezetésével), Sepsiszentgyörgyön a Tambura (Törökné Csorja Viola) s a Tinódi-együttes, Csíkszeredában a Kájoni Zenekar (Simó József), Gyergyószentmiklóson és Gyergyóditróban (ez utóbbi helyen Petres Csaba), Tasnádszántón a Chorea, Szentegyházán a Codex (Haáz Sándor), Tiszahosszúmezőn a Ricercar (Zonda Attila), Medgyesen a Camerata Mediensis, Bukarestben az 5. sz. iskola ~ együttese (Sebestyénné Dobó Klára), Nagyenyeden a Princeps (Fórika Éva). A kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán, ill. Zeneakadémián működő Collegium Musicum (1967) keretében román, magyar és német muzsikusok keltenek életre ~-műveket.
A korhű előadás igényeinek kielégítésére régi hangszereket alkalmaznak (vagy azok modern kivitelezésű változatait: lant–gitár, különböző hangolású blockflöték, egész sor ütőhangszer stb.). A hangszerek mellé bevonták az énekhangot is szóló, vagy kamarakórus formájában, így a sepsiszentgyörgyi Vox Humanát (Szilágyi Zsolt), a székelyudvarhelyi kamarakórust (Brandner Nóra, ill. a Major László vezette Cantilena), a kolozsvári zenetanárokból álló Euterpia, a szatmári Vox Renata (Fejér Kálmán), a kolozsvári egyetemi és főiskolai hallgatókból toborzott Visszhang (Magyari Zita), a csíkszeredai Villanella (Kiss Júlia), valamint a bukaresti Madrigál (Marin Constantin). Dávid István és Molnár Tünde közreműködése révén megszólalt az orgona is önálló hangversenyek keretében s bekapcsolódott néhány népi hangszeres együttes is (Barozda, Harmat, Venyige stb.).
A nyolcvanas évek elejétől kezdve országossá szélesedett a ~ művelődése. Önálló hangversenyek után és mellett (Nagykároly, Kolozsvár, Bögöz, a Camerata Transsylvanica turnéi stb.) rendszeressé vált a Csíkszeredai Régizene Fesztivál (1980–1985) és hat ilyen találkozót szerveztek; ezekre megtiszteltetés számba ment az eljutás-benevezés (az elsőn nyolc, a másodikon kilenc, a harmadikon tucatnyi együttes lépett fel az egy- vagy többnapos rendezvények keretében). A hetedik fesztivált váratlanul és valótlan indokkal állították le, s csak 1989 után éledt újra a fesztiválsorozat (1990), külföldi vendégegyüttes fellépésével (Szombathelyi Régizene Együttes).
Az 1996-os fesztiválon a Csíkszeredai Régizene Együttes, a Schola Cantorum, a Cantus Serenus, a Kájoni Consort, a Collegium Carolensis, az Amaryllis, valamint a bukaresti Lyceum Consort mellett részt vett Budapestről a Musica Historica, az Ars Renata, a Budapesti Régizene Együttes, Szentendréről a Kecskés Együttes, Külsővátról a vegyeskar, Szombathelyről az I Vagabondi.
A ~-együttesek műsorán európai és magyar, ill. erdélyi zeneszerzők művei hangzottak el (Guillaume de Machault, Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Okeghem, Tilman Susato, Josquin des Près, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, ill. Bakfark, Daniel Croner, Georg Ostermaier, Daniel Speer, a két Johann Sartorius, Gabriel Reilich, valamint az Apponyi-, Kájoni-kódex, Honterus, Vietoris, Dimitrie Cantemir, Julius Sulzer lejegyezte dallamokból, ezek feldolgozásaiból, a Vásárhelyi Daloskönyvből, Tinódi Cronicájából, a Lőcsei tabulatúrás és a Sepsiszentgyörgyi gyűjteményből stb.).
A ~ fellendülése elősegítette a könyvtári kutatásokat (Marosvásárhelyi Josquin-kézirat, Deák Endre Bakfark-felfedezése), legújabban ~-társaság alakulását (Valentinus Bakfark Művelődési Társaság, Nagykároly 1996), ~ előadására vállalkozó muzsikusok képzését zenei táborban, egész sor zenemű keletkezését (feldolgozások, átírások stb.).
A jelentősebb ~-előadásokról a romániai *lemezkiadás keretében lemezfelvételek készültek (Consort az Il Transilvanóból, Mosto-madrigál stb.; a Camerata Transsylvanica Babrik-darabokkal, Bács Lajos átírásában Bach: A fúga művészete, valamint a Zenei hódolat a Musica Rediviva előadásában stb.).
A Csíkszeredai Régizene Fesztiválok szervezésében jeleskedett Pávai István, Boér Károly, Szép Gyula, Kostyák Alpár, a nagykárolyi hangversenyekében Visnyai Ágnes, Vezér János és mások.
A ~ fejlődésében fontos segítséget jelenthet tájékoztató jellegénél fogva a Musica Antiqua Europae Orientalis kiadványainak sorozata (a Hortus Musicus 178, a Flötenmusik 44, az Antiqua 12, a Corona 97 s az Organum 151 füzete), úgyszintén a Gyimes Ferenc által összeállított ~-könyvtárállomány-jegyzék (Állami Gorkij Könyvtár Zeneműtára, I–III. k. Bp. 1984–1989 7000-nél több címével).
A ~ sorsának alakulását és az együttesek munkáját rendszeresen figyelemmel kísérte A Hét (1970–90) és a Művelődés (1980–94), alkalomszerűen az Előre, a Fiatal Fórum, a Hargita és a Helikon (a téma bibliográfiájában László Ferenc 9, Benkő Judit 6, Csire József 4, Balogh József, Béres Katalin, Deák Endre 3–3 írással szerepel).
László Ferenc: Régizene új módian. Utunk 1982/26.
(B. A.)
Reiff István (Brassó, 1926. jan. 22.) — színpadi író, folklórgyűjtő. Szülővárosa róm. kat. főgimnáziumában érettségizett (1945), a Bolyai Tudományegyetem filológiai karán francia–magyar szakos diplomát szerzett. Pályáját pedagógusként kezdte egykori iskolájában (1946–48), majd a brassói magyar vegyes líceum tanára, 1952–57 között igazgatója, közben (1951/52) tanfelügyelő is. 1957–69 között általános iskolában tanít, végül 1970-től nyugdíjazásáig (1988) az Unirea Líceum tanára.
Munkássága az iskolai műkedvelő és népművészeti mozgalmakhoz kapcsolódik: összegyűjtötte és a Brassói Lapokban színpadi feldolgozásban közölte a hétfalusi csángók körében élő guzsalyos, mátkásodási és lakodalmas szokásokat; megszervezte s az általa 1949-ben létrehozott iskolai tánccsoport hagyományát felelevenítve irányította a Búzavirág népdal- és néptáncegyüttest, a megyei művelődési ház keretében működő Rozmaring Népi Együttest és a feketehalmi Gyöngyvirág Együttest, amelyekkel nyilvános előadásokon és a televízióban is bemutatta az általa színpadra alkalmazott Görög Ilona balladáját, a Csáki bíró lányát és Benedek Elek Három kívánság c. meséjét.
Lendvay Éva: Gyűjtő, tanító, alkotó. Brassói Lapok 1975. jan. 4. — K. Nagy Károly: Három nyelven a Cenk alatt. Brassói Lapok 1979. ápr. — Kovács B. András: Kemény csárdás. Művelődés 1980/12. — Cseke Péter: Búzavirág a Tatrang völgyén. Utunk 1989. ápr. 27.
(B. E.)
Reinhardt Erzsébet — *Molnár Erzsébet, R.
Reinitz J. Kálmán (Papolc, 1919. okt. 28. — 1972. dec. 28. Sepsiszentgyörgy) — költő, elbeszélő. Középiskolai tanulmányait Kézdivásárhelyen végezte (1937), utána itt, majd Sepsiszentgyörgyön volt tisztviselő.
Kötetei: Vajúdik az élet (versek, Kézdivásárhely, é. n.), Tövisek közt járok (versek és egy elbeszélés, uo. 1945).
(B. Z.)
Reischel Arthur — *Réthy Andor
Reismann Irma (Szilágysomlyó, 1895. aug. 20. — 1944. ?) — újságíró, költő. Zilahon érettségizett 1919-ben; a húszas évektől a Szamos és a Szatmári Újság munkatársa (utóbbinak 1933–1934-ben nagykárolyi szerkesztője). Közben önálló lapalapításokkal is próbálkozik, de Asszonyok Lapja c. szépirodalmi és társadalmi folyóirata 1926-ban ugyanúgy, mint a Szentmiklóssy Ödönnével 1933-ban indított Kis Pajtás, “Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja”, mindössze 3–3 számot ér meg.
1935-től a Benedek Elek hagyományát feleleveníteni szándékozó Új Cimbora munkatársa; 1940. február–május között a szintén Szatmárnémetiben megjelenő Reggeli Lapok felelős szerkesztője, majd egyszerű szerkesztőségi munkatárs. 1944-ben deportálják; valamelyik megsemmisítő táborban veszti életét.
Újságíróként főleg színházi és szépművészeti kritikát, társadalomrajzokat, riportokat írt.
Megjelent egy verskötete, R. I. versei (Szatmárnémeti 1925) címmel; verseinek fő ihletője az anyai szeretet. Ugyanabban az évben egy versét a Szatmári antológia is közölte.
Bura László: R. I. Szatmári Hírlap 1974. márc. 3.
(B. L.)
Reisz Katalin (Marosvásárhely, 1928. márc. 24.) — újságíró, szerkesztő. Középiskoláit a marosvásárhelyi leánygimnáziumban végezte (1946); a Bolyai Tudományegyetemen 1950-ben végzett francia nyelv és irodalom szakot. 1949–51 között a romanisztikai tanszéken tanársegéd. 1951-től az Igazság c. kolozsvári napilapnál újságíró (közben 1952–58 között elvégzi a bukaresti Pártiskolát); 1970–74 között főszerkesztőhelyettes, 1974–85 között a művelődési osztály vezetője, ebben az időszakban, kb. négy évig a Tallózó c. rovatot is vezeti. 1985 óta nyugdíjas.
Cikkei jelentek meg A Hét, a Korunk, Utunk, Új Élet c. lapokban, ugyanitt fordításai is a román sajtóból.
Írói neve: Tordai Mária; szignója R. K.
(S. Zs.)
Reiter Róbert (Temesvár, 1899. jún. 6. — 1989. dec. 17. Temesvár) — költő, műfordító, helytörténész, lapszerkesztő, dramaturg. Műveit két nyelven — magyarul és németül — írta és közölte. 1949 után Franz Liebhard néven romániai német író. Ezen a néven 1942-ben jelent meg első verskötete, a Schwäbische Chronik, ő maga azonban már 1926-tól nem közölt magyarul.
Középiskoláit szülővárosában, az Állami Főreáliskolában végezte; diákként 1916-ban szerkesztette és kiadta a Holnap c. diáklapot. A budapesti, majd 1919 után a bécsi egyetem Bölcsészeti Karán germanisztikát tanult. Egyetemi évei alatt a Pester Lloyd, a temesvári Volkswille, valamint Kassák Lajos avantgardista lapja, a Ma hasábjain láttak napvilágot expresszionista versei, esztétikai tanulmányai, prózai írásai, német és francia szerzőket tolmácsoló műfordításai. Kassák szerint a magyar avantgardizmus “első időszakának egyik legfinomabb hangulatú és legérettebb költője”.
Temesvárott 1919–20-ban a Szociáldemokrata Párt bánsági hivatalos közlönyének, a Munkáslapnak munkatársa, majd szerkesztője. Verseit, cikkeit az Ébredj!, a Temesvári Hírlap és (Német Mihály aláírással) a kolozsvári Napkelet (Esti ének. 1922/4) is közli. A levert forradalmak utáni pesszimizmusát, a transzcendenciák felé tájékozódó eszmerendszerét, avantgardista programját a Ma 1922/2–3-as számában közölt Társadalom, művész, művészet c. “vázlata” 42 pontjában fejtette ki. A sváb polgári konzervativizmus lapjának, a Banater Deutsche Zeitungnak a szerkesztője, majd a negyvenes években az ennek örökébe lépő jobboldali Südostdeutschen Tageszeitung, ill. az Ausgabe Temeschburg irodalmi rovatát vezette. A háború végén kényszermunkára vitték a Szovjetunióba, ahonnan 1949-ben hazatérve kapcsolódott be újra az irodalmi és sajtóéletbe. A Temesvarer Zeitung, Banater Schrifftum, Neuer Weg, Volk und Kultur, Neue Literatur, Neue Banater Zeitung munkatársa; 1953–68 között a temesvári Állami Német Színház irodalmi titkára, s egyidejűleg a helybeli magyar színház dramaturgi feladatait is ellátta. Élete utolsó éveiben újra ír magyarul is verseket, visszaemlékezéseket, ezeket a temesvári Szabad Szó, a bukaresti Művelődés és A Hét közölte.
Az expresszionista szabadvers eredeti úttörője a 20. század második és harmadik évtizedének magyar irodalmában. Pályakezdő éveinek mintegy száz magyarul írt verse és szépprózai írása tömör stílusú és nyelvezetű, kora problémáira érzékenyen reagáló műalkotás. Költészete — az újrafelfedeztetésén oly sokat fáradozó Méliusz József szerint — “egyike a kor nagy lírai sikolyainak, háborgó jajdulásainak, a szó és a lélek felzendülése a kiszolgáltatottság, a determináltság kényszerei ellen — egy hallatlan költészeti és erkölcsi opponálás, vijjogó és búgó kitörés a szavak törvényekre épülő világában a nyelv, a személyiség társadalmi lebéklyózottságából a szabadság messze szivárványló birodalma felé”.
Mint műfordító magyarra ültette át többek között Arthur Rimbaud, Ivan Goll, Marcel Martinet, Henri Guilbeaux, Marcel Lecomte, August Stramm, Karl Olten, Ludwig Rubiner, Johannes R. Becher, Tu Fu, Pa-Lo-Thien verseit, Franz Jung prózai írásait, Hans Suschny avantgardista “színpadi kompozícióját”; németre Újvári Erzsi, Mácza János, Barta Sándor s Kassák több versét. A romániai magyar írók alkotásait szívesen tolmácsolta német anyanyelvén, így kötetnyit fordított Méliusz József verseiből (1965), s több tanulmányban méltatta Franyó Zoltán műfordítói tevékenységét, Endre Károly költői munkásságát.
Művei: Franz Ferch, ein Banater Maler (Tv. 1940); Schwäbische Chronik (1942; újrakiadása 1952); Cei şapte din Jimbolia (Petre Solomon fordítása, 1954); Der Türkenschatz (1958); Glück auf! (1959); Die schönsten Gedichte (1964); Menschen und Zeiten (1970); Miniatura aus vier Jahrzehnten (1972); Aurul înălţimilor (Ion Horea fordítása, 1975); Banater Mozaik (1977); Temesvarer Abendgespräch (Tv. 1978).
Kassák Lajos: Az izmusok története. Bp. 1972. — Anavi Ádám: Köszöntjük Franz Liebhardot. Igaz Szó 1974/6. — Franyó Zoltán: Franz Liebhard 75 éves. Művelődés 1974/7. — Méliusz József: R. R., avagy a költészet egy lehetősége. A Hét 1974/24. Újraközölve: Kávéház nélkül. 1977. 246–255; uő: Hazahozunk egy költőt. Korunk Évkönyv 1981. — Endre Károly: Köszöntő. Szabad Szó (Tv. 1979. jún. 10.). Újraközölve Örök megújhodás (1988) c. kötetében. — Szekernyés János: Köszöntjük a nyolcvanöt éves F. Liebhardot. A Hét 1984/25, uő: Az avantgardizmustól a helytörténetig. Beszélgetés R. R.-tel. Ezredvég, Tv. 1990/1. — K. T.: Búcsú a kétnyelvű költőtől. Ezredvég 1990/1.
(Sz. J.)
Rejőd Tiborc (Gyulafehérvár, 1892. jún. 17. — 1972. jún. 20. Gyulafehérvár) — paptanár, művészettörténész. Szülővárosa róm. kat. főgimnáziumának jelesen érett diákjaként küldötte ki egyházi főhatósága Rómába, ahol hat évig volt a Német–Magyar Kollégium tagja és ahol a Gregorián Egyetemen summa cum laude minősítéssel bölcselettudományi doktorátust szerzett (1912). Hittudományi tanulmányainak befejezése után hazatért, s 1915-ben szentelték pappá. Első szolgálati helyén, Nagyszebenben 1915 szeptemberétől segédlelkészként kezdte pályafutását. Itt átvette a Nagyszebeni Kath. Egyházi Tudósító szerkesztését és a Katholikus Nővédő keretében működő Patronázs, azaz a fiatal szolgálóleányok védelmére működtetett Leánykör, Családotthon és Elhelyező vezetését is. Hittanár és katonalelkész, s akkor sem hagyta el állomáshelyét, amikor Nagyszeben 1916. aug. 28. és okt. 1. között román megszállás alá, ill. a tűzvonalak közé került. Helytállásáért a II. osztályú Lelkészi Érdemkereszttel tüntették ki. Mikor a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetségének igazgatójává választják (1918), végképp elhagyja Nagyszebent. 1927-ig Budapesten a Tűzhely Népvédő és Népművelő Szövetség vezetője; öt esztendőn keresztül (1920–1925) az Ecclesia-Harangművek R. T. vezetője is. Évente háromszor magyar missziókat tart Milánóban az Észak-Olaszországba szakadt magyar ajkú katolikus hívek részére, majd 1928-ban három évre maga is kitelepszik Milánóba. Megfordult Svájcban, Bázel és Luzern kantonokba, ahol újabb hét évig (1935-ig) tartózkodott. Egyik önvallomásos írása szerint papi éveinek legszebbjeit mint kórházlelkész a luzerni Szent Anna Klinikán töltötte. Svájcból az ausztriai Linzbe került, majd 1936-ban a Veszprémi Egyházmegyébe, Kővágóőrsre, ahonnan két év múlva, 1938-ban az Egyházmegyei Actio Catholica sajtótitkáraként Veszprémbe nevezték ki. Itt az Angolkisasszonyok szerzetesrend vezetése alatt álló híres tanítóképző hittanára, a műemlék zárdatemplom igazgatója is. 1940 őszén tért vissza szülőföldjére. Előbb a kolozsvári Állami Leánygimnázium és az Állami Tanítóképző hittanára, az ideiglenesen Kolozsvárt működő róm. kat. Hittudományi Főiskola egyházművészeti előadója, majd 1945-ben végképp Gyulafehérváron telepszik le mint a szatmári Irgalmas Nővérek ottani zárdájának lelkésze.
A kényes erkölcsi és társadalmi kérdéseket is higgadt körültekintéssel felvető színes egyéniségéről, kifinomult stílusérzékkel megírt cikkein és könyvein kívül, egykori tanítványai visszaemlékezései is tanúskodnak. Mindenekelőtt az általa “lélekkertészet” gyanánt emlegetett korszerű leánynevelést tekintette élethivatásának, sőt ennek eredeti módszertanát, a “lelki mozi”-t elméletileg is kidolgozta. Ennek lényege, hogy a mozgóképes szemléltetés révén érzékletesen kell reádöbbenteni az embert arra, hogy önnönmagában az egész teremtett világ meg nem ismételhető szintézise. A comeniusi “formatio hominis” nevelési elvnek huszadik századi értelmezésben szerinte arra kell szolgálnia, hogy maradéktalanul kiszabadítsa az ifjúságot abból a lelki légüres térből, ahová korának ezernyi visszahúzó tényezője rekesztette.
Önállóan megjelent munkái: A Patronázs, vagyis Fiatal szolgáló leányok védelme. Nagyszeben 1916; A véres kard Nagyszeben felett. Naplójegyzetei, 1916. aug. 28-tól október 1-ig. Nagyszeben 1916, Handmann Adolf szövegképeivel; ua. németül: Das blutige Schwert über unser stadt (1916); A lélekkertészet művészete. Korszerű leánynevelés. Veszprém 1943; Bevezetés a műélvezetbe. Kv. 1944. Az előszót írta Felvinczi Takáts Zoltán. Szerkesztésében jelent meg az Erdély Krisztust akarja! Krisztus Király ünnepének emlékkönyve. Kv. 1943.
Véres kard Nagyszeben felett. Alkotmány, 1917. jan. 12.
(K. K.)
rejtvénykönyv — A rejtvényfejtés ősi szórakozás: az évezredek folyamán a kérdésfeltevés módja változott ugyan, a lényeg máig ugyanaz: a rejtvény “fejtörő feladvány, amelynek a megfejtését a burkoltan megadott elemekből lehet kitalálni”. Hazai magyar rejtvényirodalmunk első nyomait a két világháború között a lapokban közölt keresztrejtvényekben fedezhetjük fel. Az egyetlen ismert, önállóan megjelent hazai ~-et Grätzer József állította össze Fejtorna címmel (Kv. 1932), rajta kívül a korabeli lapokban a legismertebb rejtvénykészítő Rámay Tibor volt.
Rendszeres, állandó rejtvényrovatot a háború után elsőként a Dolgozó Nő és a Napsugár kezdeményezett. A nőlap rejtvényrovatának állandó szerzője Keresztes Zoltán lett, a gyermeklap Román Viktor hagyományos rejtvényeiből állította össze rovatát. A hetvenes évektől kezdve szinte minden lapunk közöl már rejtvényanyagot, ismertebb keresztrejtvény-készítők ekkor Lőrinczi Edit, Márk Lajos, Rámay Attila, Jánosi Erzsébet, Elekes István, Udvari Attila, Kántor András, Nagy Elek Tibor, Salló László, Rappert Károly is.
A szaporodó rejtvényközlések, az évkönyvekben ismétlődő keresztrejtvény-összeállítások sikere eredményezte az első romániai magyar rejtvénygyűjtemény-könyvek megjelenését is. Keresztes Zoltán Törd a fejed! (1975) c. Kaleidoszkóp-kötete keresztrejtvények mellett betű- és szórejtvényeket, kvíz típusú kérdés-felelet játékokat is tartalmaz. A könyv tömegsikere nyomán jelentette meg a Creangă Könyvkiadó Kovács Sándor A szélrózsa minden irányából (1982) c. zsebkönyvét, majd ennek folytatólagos füzetét (1984) s a Dacia Kiadó Kolozsváron Beke Judit és Péterfy Emília Tiritarka madárka (Kv. 1984) c. kiadványát is, amely kisiskolások számára adott közre fejtörőket, nyelvi játékokat, tréfákat.
A rejtvényösszeállítások iránt támadt érdeklődésre válaszolva indította el az Utunk szerkesztősége Keresztút című negyedévi füzetsorozatát (1977–83), az Igaz Szó pedig Delfin című kéthavonkénti szórakoztató mellékletét, amelyben rejtvényoldalak is voltak (1982–86).
A rejtvényirodalom egy másik vonulatát Hamburg Péter Matematikai játékok (1958) c. alatt megjelent munkája, valamint Berger György Fejtörő játékok, játékos fejtörők (Kv. 1975) c. könyve képviseli. Ezek a kötetek elsősorban a matematika iránt érdeklődő tanulóifjúságnak szóltak, szakköri és kiscsoportos foglalkoztatások számára alkalmas anyaggal.
Külön színfoltot képvisel rejtvényirodalmunkban Tóth Piroska és Pap Géza Tudod-e? c. alatt a természettudományok és a technika köréből vett kérdéseket és feleleteket tartalmazó kötete, melyet a Tudományos Könyvkiadó jelentetett meg (1960, kibővített második kiadás 1962). Az *Előre Kiskönyvtár-sorozat 30. számaként is jelent meg hasonló munka 2500 kérdéssel és 2500 felelettel Gál András, Kovács Erzsébet és Szűcs Olga szerkesztésében (1974), valamint a magyar népi kultúra mélységeiből merített találós kérdéseivel Ráduly János Hold elejti, nap felkapja (1990) című kötete.
Az 1989-es rendszerváltozás gyökeres fordulatot hozott a hazai rejtvénykedvelő közönség számára: 1990-ben Déván megindult a Corvin Magazin, amely már abban az évben melléklapot is jelentetett meg Corvin Rejtvénymagazin címmel. 1991-ben indítja el a Corvin Extra c. melléklapját, 1992-től a Corvin Útitársat és évente négyszer a Tavaszi/Nyári/Őszi/Téli Corvin Extrát, 1993-tól a Corvin Koktélt és a Corvin Skandit, ugyanakkor megjelenteti a Corvin Évkönyvet is, amely aztán minden évben felkeresi a közönségét. 1994-ben indul útjára a Corvin Olasz Módra, s ugyanabban az évben jelenik meg a Rejtvényfejtők Lexikona első kötete. 1995-ben indul a Corvin Gordiusz, 1996-ban pedig a negyedévi Corvin Nagy Rejtvénykönyv. A vállalkozás jó üzleti érzékét jelzi, hogy — olykor változtatott nevek alatt — a közönség minden rétegét igyekszik külön is megszólítani, így 1994-ben Corvin Humoros Rejtvényparádé, 1998-ban Corvin TV Skandi címmel is indít rejtvényújságot. A főlap 1998-ig a Corvin Magazin, annak megszűnése után a Corvin Rejtvénymagazin. Az előbbi főszerkesztője Varga Károly, (1996–97-ben Bálint Zsombor), az utóbbié Bálint Zsombor (1994–95), majd Csatlós János, mindketten népes munkatársi gárdát tudtak tömöríteni vállalkozásaik köré.
A rejtvényfejtés — köszönhetően az ország más nagy lapjainak is, amelyek rendszeresen közölnek rejtvényfejtőverseny-anyagokat — az utolsó évtizedben igen népszerű szabadidőkitöltő foglalatossággá vált. 1992-től évente megszervezésre kerülnek az Országos Egyéni Rejtvényfejtő Bajnokságok is.
(K. N.)
Remény — több *diáklap viselte ezt a címet az 1920-as évek elejétől egészen napjainkig.
1. 1920–1922 között jelent meg Kolozsváron, a Református Kollégium Gyulai Pál Önképzőkörének múlt századi hagyományokat folytató lapjaként. 1920–21-ben havi folyóirat, amely a Lapkiadó Rt. nyomdájában készül. Felelős szerkesztője Nagy Jenő, a szerkesztőbizottságban ott találjuk Jancsó Bélát, Jancsó Miklóst, Klärmann Manót, Hantos Gyulát, Schwartz Györgyöt és Szádeczky Elemért. Rajtuk kívül írása jelenik meg itt ebben az időben Gyárfás Endrének, Szentgericei Jakab Gézának, Kemény Jánosnak, Kovács Jenőnek.
1922-ben a ~ kőnyomatosként folytatódik. Felelős szerkesztője Illés Gyula; a szerkesztőbizottságban szerepel Buday György, Rohonyi Vilmos, Visky János neve is. A sajtóbibliográfus Monoki István egyetlen megjelent számáról tud.
Két évtizedes szünet után 1942 januárjában indul újra, ekkor felelős szerkesztőként Nagy Géza jegyzi. Abban az évben négy, 1943-ban összesen három száma jelenik meg; Dáné Tibor, Ferenczy Géza, Feszt György, Horváth József, Nagy Pál, illetve Bánffy Katalin, Benedek István, Csendes Zoltán, Dobó Klára, Józsa János, Kallós Zoltán, Madaras Klára, Szövérffy Anna és mások írásaival.
2. 1940–1943 (egyes források szerint — 1945) között jelent meg, a kolozsvári Unitárius Kollégium Kriza János Önképzőkörének lapjaként, felelevenítve a Bölöni Farkas Sándor kezdeményezte reformkori ~-t, illetve annak század eleji folytatását.
A Kriza János Önképzőkör már a két világháború között megjelentette a ~-t, házi sokszorosításban, gépelt-litografált formában. A Kör felügyelő tanára akkoriban (1922-től) Borbély István; itt tűnik fel verseivel Székely [Szabédi] László, s tudományos ismeretterjesztő cikkeivel Borbély Samu, a húszas évek közepétől pedig Kovács György, a későbbi színművész, László Tihamér és Mikó Imre. A Kör 1928-ban Almanachot is megjelentet. Mivel hatósági rendelkezések a köri munkát az iskola kötelékében ekkor lehetetlenné tették, az önképzőköri tevékenység a Ferencz József Unitárius Kör keretében folyt tovább, s a ~ is ennek égisze alatt készült gépelt-litografált formában. E füzetekben találkozunk 1930-tól Bodor András, Gálffy Mózes, Létay Lajos, Székely [Kormos] Gyula, az 1939–40. évtől Jánosházy György, Sinka Zoltán, Zsakó János nevével.
1940 őszén újra felvehetik a Kriza János Önképzőkör nevet, s ennek jegyében jelenik meg a ~ 1943-ig, szintén házi sokszorosításban.
Az időközben Brassai Sámuel nevét felvett kolozsvári Líceum 1967–1979 között *Fiatal Szívvel címmel jelentette meg a ~ utódlapját, amely 1992 óta újra az eredeti címmel, mint a Brassai Sámuel Líceum Kriza János Önképzőkörének lapja jelenik meg.
3. 1990-ben Kolozsváron, a belvárosi Mária Szent Szíve Plébánia Ifjúsági Csoportjának lapja is a ~ címet viselte.
Jancsó Béla: A Remény osztálya. Ifjú Erdély 1935. február. Újraközölve a szerző Irodalom és közélet c. kötetében, 1973. 297–301. — Gaal György: Diáklapok másfélszáz éve. Korunk Évkönyv 1974; uő: Barátság láncai. 1829–1982. Utunk 1982/23. Újraközölve A kolozsvári Unitárius Kollégium diáklapjai címmel a szerző Múzsák és erények jegyében c. kötetében, Kv. 2001. 108–117.
(D. Gy.)
Reményi Mariann — *kémiai szakirodalom
Reményi Sándor (Szinérváralja, 1901. máj. 13. — 1963. jan. 20. Nagyvárad) — újságíró, szerkesztő, író. Középiskolát Szatmárnémetiben végzett (1919). Újságírói pályára lépett, első tudósításait a kolozsvári Keleti Újság, az Aradi Magyarság és a Brassói Lapok közölte.
1930-ban Arany János városában telepedett le, a Szalontai Lapok szerkesztője, majd baloldali lapot alapít *Reggeli Újság (1933) címmel, de ezt hamar betiltják, s a rendőrséget bíráló cikke miatt életveszélyesen bántalmazzák. Ekkor veszíti el szeme világát is. 1933 májusától Az Újság s az ugyancsak helyi Nagyszalontai Lapok (1935–40) munkatársa. A zsidótörvények hatályba lépése után háttérbe szorítják, a deportálástól azonban megmenekül. 1945 tavaszától Népszabadság c. baloldali lapot irányít, majd a nagyváradi Új Életben szerkeszti a Szalontai Élet c. rovatot. Ebben az időszakban Nagyszalonta művelődési életében és közigazgatásában is szerepet játszik. Nyugdíjas éveire Nagyváradra költözik.
Önálló munkái: Szerelem (tanulmány, Nagyszalonta 1932); Színek, képek, könyvek (novellák, Zágoni Dezső előszavával, első kiadásban Budapesten, majd Gábor István bevezetőjével Nyíregyházán és Nagyszalontán 1935–36-ban, összesen kilenc kiadásban).
Dánielisz Endre: Egy leendő monográfia elé. Fáklya 1970. márc. 8.
(D. E.)
Reményi Sándor (Kolozsvár, 1932. máj. 1. — 1998. szept. 25. Kolozsvár) — matematikai és pedagógiai szakíró. Középiskoláit szülővárosában, a volt Református Kollégiumban végezte (1951), majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát (1954). Tanított a nagykárolyi Elméleti Líceumban (1954–1968), a kolozsvári 3. sz. Líceumban (1968–1972); 1973–1974-ben szerkesztője volt Bukarestben a Tanügyi Újságnak, majd Kolozsvárra visszatérve tanár a Tanártovábbképző Intézetben, illetve 1977-től nyugdíjazásáig (1994) a Babeş–Bolyai Egyetemen.
Első írása az Előrében jelent meg 1954-ben a mesterségek szeretetéről. Ezt követően 1958-ig a lap állandó munkatársa. A Tanügyi Újságban 1972–1980 között mintegy 50 írása jelent meg a matematikatanítás kérdéseiről. Szakcikkeket közölt ezenkívül a budapesti Köznevelésben (1970), az Elemente de cercetare ştiinţifică c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1980).
Több humoros írását közölte az Előre, az Igazság és a Tanügyi Újság; nagykárolyi tanárkodása éveiben diákszínjátszó együttesekkel mintegy húsz előadást rendezett, konferált.
Önálló kötetei: Caiet cu probleme de matematică, rezolvate, date la examenele de definitivat în învăţământ (Kv. 1974), Módszertani alapfogalmak a matematika tanítására (1979; 1988), Învăţarea problematizată a aritmeticii în clasa a II-a (Mv. 1979).
Fordítóként jegyezte A tanító kézikönyve I. osztályos matematikakötetét (1981), a II. osztályos Matematika tankönyvet (1986); társszerzőként Rus Ileana–Silaghi Mariana mellett a Probleme rezolvate din manualul de geometrie şi trigonometrie în clasa a X-a (Kv. 1984) c. egyetemi jegyzetet.
(K. Z.)
Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. aug. 30. — 1941. okt. 24. Kolozsvár) — költő, szerkesztő. A két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő egyénisége.
Életútja teljes egészében szülővárosához kötődik, ahol a Felvidékről idekerült családja rendezett anyagi helyzete, hagyományos erkölcsi tartása, öröklött szellemisége határozta meg alapvetően érlelődését, pályája alakulását. “Az építész fia” anyai elődei révén (dédapja a szabadságharc bukása után bebörtönzött Pákh Mihály iglói evangélikus lelkész volt) a 48-as eszményeket kapta örökségül, erdő-mester nagyapjától (Brocz Sándortól) pedig a természetszeretetet. Középiskoláit a Református Kollégiumban végezte, jeles tanárok irányítása mellett és olyan kiváló iskolatársak közösségében, mint például Makkai Sándor, Kós Károly, Áprily Lajos. Egyik volt tanárának, Imre Sándornak a visszaemlékezése szerint (Pásztortűz 1940/12) “a költészet iránt hajlamot még nemigen mutató serdülő rendkívüli érdeklődést tanúsított a történelmi múlt iránt”. A felsőbb osztályos diáknak talán ezért lett kedvenc olvasmánya Zrínyi és Katona József művei mellett Széchenyi és Eötvös prózája, Arany János epikája. A családi otthon meghitt légkörét leginkább a konzervatív (de félreérthetetlenül ellenzéki irányú) magyar nemzeti szemlélet jellemezte, s az iskolai neveléssel összhangban nyilván ez befolyásolta az ő tájékozódását is. Hetedik gimnazistaként öntudatosan vallotta, hogy minden erejével nemzetét kívánja szolgálni.
Szülővárosában megkezdett jogi tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezhette be (a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen mások mellett Somló Bódog, Böhm Károly, Márki Sándor volt professzora), ennek ellenére a Kolozsvár modern arculatának kialakításában szerepet játszó építész apjától örökölt vagyona lehetővé tette, hogy függetlenül, 1916-tól kezdve kizárólag az irodalomnak éljen.
Már joghallgató korában cikkei jelentek meg a Dobsina és Vidéke, majd az Ellenzék, az Erdélyi Lapok, a Kolozsvári Hírlap és más újságok hasábjain. Első verseit A Hét és az Új Idők közölte 1916-ban (utóbbi önkényesen Reményi Sándor néven). Jellegzetesen “századvégi” költeményekkel jelentkezett, Reviczkyék nyomdokaiba lépve. A Nyugat lírai forradalma, Ady Endre új látása nemigen érintette meg; jobbára az almanach-líra érzelgős, világfájdalmas akkordjait szólaltatta meg. Magányos költő vívódásairól és útkereséséről vallanak első kötetének (Fagyöngyök. 1918) darabjai is, s ezek a kiforratlan versek nem mentesek a dekadencia hangzataitól sem.
Erdélynek Romániához való csatolása mély megrendülést jelentett a fiatal kolozsvári költő számára is. Az erdélyi magyarság döntő többségével együtt képtelen volt zokszó nélkül elfogadni a főhatalom megváltozásával bekövetkezett helyzetet. Kétségbeesetten látta, miként menekülnek ősi szülőföldjükről százezrek, miként hagyják el verejtékes munkával teremtett otthonukat, adják fel megalapozott egzisztenciájukat. Ez idő tájt születtek a keserű indulattól fűtött, izzó nemzetféltő szenvedélytől átitatott — Budapesten kiadott — Végvári-versek (Segítsetek! Hangok a végekről. 1919; Mindhalálig. 1921), melyekben a kényszerűségből álnevet használó költő helytállásra, itthonmaradásra buzdította kisebbségi léthelyzetbe szorított testvéreit. A nagyméretű kivándorlás ellen emelte fel szavát, amikor így kiáltotta szét fájdalomban fogant személyes üzenetét: “Leszek őrlő szú az idegen fában, / Leszek az alj a felhajtott kupában, / Az idegen vérben leszek a méreg, / Miazma, láz, lappangó rút féreg, / De itthon maradok!” (Eredj, ha tudsz!)
A Végvári-versek a trianoni trauma árnyékában születtek, s felrázó tömeghatásukat a szókimondás nyíltsága is magyarázhatja. Ez a kétségtelenül publicisztikus hangvételű líra akkoriban a meg nem alkuvással, a “karszti sors” vállalásának erkölcsi parancsával forrt össze sokak tudatában. Divatos volt a II. világháborút követő első évtizedekben mindezt sommásan nacionalista érzelemgerjesztésnek nevezni (egyik-másik Végvári-versben kétségtelenül előfordulnak túlzottan indulatos kitörések, félreérthető frázisok is), de hiba lenne akár a Reményik-életmű eme korai fejezetét is egészében mellékterméknek tekinteni.
Az Erdélyben titkon terjesztett, kéziratos formában kézről kézre adott Végvári-versek óriási népszerűséget szereztek szerzőjüknek Magyarországon is: a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság gyorsan tagjai sorába választotta a költőt. Idők múlásával azonban a fájdalomban fogant, indulatokat fölszító katasztrófa-hangulat is csillapodott, s az erdélyi írástudók legjobbjai felismerték, hogy elérkezett az építő sorsvállalás ideje. Ennek a józan, realisztikus helyzettudatnak a talaján mondott búcsút ~ is a Végvári-korszaknak. Egy évtizeddel később 1933-ban Miért hallgatott el Végvári? című versében már ezt vallotta: “Nem a mi dolgunk igazságot tenni, / A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.” A húszas évek közepétől aztán azt a humánummal átitatott minőségigényt állítja költői és irodalomszervezői programja középpontjába, amelynek termékenyítő kisugárzásában, a hagyományos erdélyi tolerancia szellemében fogant transzilvanizmus eszmekörén belül időtálló értéket képviselő versei sora született. Németh László írta róla 1927-ben: “Nincs ennek a forrongó világnak jellemzőbb lírikusa, mint Reményik. Első versei a magyar epigon-líra s a magyar konzervativizmus sablonos villanásai, de ahogy az erdélyi új magyar világ tengelyébe kerül, költészete és szempontjai egyre nemesednek, emelkednek, konzervativizmusa erdélyi konzervativizmus már: türelem, szeretet, minden csepp erő megbecsülése hatja át s emberi emelkedése megérzik lírájában is” (Protestáns Szemle 1927/7).
1921-től haláláig az ő nevéhez kötődik a *Pásztortűz, amelynek fejlécében neve főszerkesztőként, a szerkesztőbizottság tagjaként, laptulajdonosként, majd halála után alapítóként végig ott olvasható. 1926-ban részt vesz a Helikon íróközösség alapításában, s — betegsége miatti olykori távolmaradásai ellenére — későbbi munkájában is.
A húszas-harmincas években folyamatosan megjelenő verseskötetek jelzik költői pályájának markáns erővonalait, tanúsítják lírájának fokozatos elmélyülését, eszmevilágának tisztulását. A Vadvizek zúgása (1921), A műhelyből (1924), az Egy eszme indul (1925) versei egyelőre inkább csak az átmenet jegyeit viselik; ekkor még bizonyos fokú elvontság, túlkompenzált érzékenység uralja a magányosságban menedéket kereső költő magatartását, de a szenvedélyes természetszeretet és a mély vallásosság egyre határozottabban központi helyre kerül verseiben. “A természetközelség számára fizikai és lelki szükséglet” — állapítja meg erről a korszakról Kántor Lajos Az építész fia (1983) c. kötethez írott bevezető tanulmányában. Tavaszy Sándor pedig már annak idején észrevette, hogy “természetszemléletében van valami szakrális vonás”.
Nagy költőelődök és kitűnő kortársak (Petőfi, Arany, Vörösmarty, Vajda János, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály) vonzásában építi tovább kitartóan egyre terebélyesedő életművét, amelynek gondolati tengelyében az a felismerés áll, hogy a közösséggel való azonosulás, a közösségi gondok és feladatok vállalása a kisebbségi lét körülményei között megkerülhetetlen erkölcsi kötelezettsége az erdélyi írástudónak. Vigasztalást nyújtani a szenvedőknek, a megalázottaknak: ez a szerepvállalás jellemző a Végvári-attitűdtől jócskán eltávolodott ~-re is, aki a Trianon utáni évtizedekben Áprily Lajos és Tompa László mellett, velük egy sorban az erdélyi lelkület leghívebb lírai kifejezője. Bánffy Miklós jegyezte meg róla: “... minden sorából Erdély magyarságának hangja szól...”
Belső idegharcok, önkínzó tépelődések közepette, eszmények és konkrét lehetőségek ütközésvonalai mentén formálódott és teljesedett ki a húszas évek közepétől az a pátoszmentes, érzelemgazdag lírai univerzum, melynek dimenzióit sűrűn megjelenő kötetek körvonalazzák (Atlantisz harangoz. 1926; Két fény között. 1927; Szemben az örökméccsel. 1930; Kenyér helyett. 1932; Romon virág. 1936; Magasfeszültség. 1940).
Kenyér helyett című könyvében istenes verseit fogta egybe, s lírájának ez az a tartománya, mely Ady Endre ilyen jellegű verseinek birodalmával határos. A kötethez Áprily Lajos írt bevezetőt, s azt próbálta megfejteni, hogy a hozzá oly közelálló pályatárs “miért halad a régi, szociálisan kiható s később is az örömszerzés programját vállaló és hirdető költészet útjáról a mindjobban zárkózó individuális líra szűkebbnek látszó körei felé”.
Pár év múlva a Romon virág c. kötete egyik ciklusában kapott helyet napjainkban is egyik legismertebb, legtöbbet idézett, 1931-ben írott verse, az Ahogy lehet. A sorsvállaló közéletiség programját fogalmazta meg itt ~ politikai realizmusról és elkötelezettségről tanúskodó tisztánlátással. Jelszó lett ez a verscím Erdélyben, a kisebbségi léthelyzetben élő magyarság legszélesebb soraiban. És amikor rövid idő múlva az Erdélyből váratlanul eltávozott jóbarát, Makkai Sándor Nem lehet című tanulmányára válaszolva megírta Lehet, mert kell című vitacikkét (Ellenzék 1937. febr. 17.), a helytállásban kikristályosodott erdélyi gondolat, az élniakarás, az építő munka érveit sorakoztatta fel — az önfeladással szemben.
“Az új Makkai Sándor elcsodálkoztató és megdöbbentő gondolatai mellett — írta — állandóan idézgetjük a régi Makkai Sándort, a kisebbségi élharcost, akitől azt tanultuk, hogy az életből az Életbe juthatunk, hogy az élet minden körülmények ellenére is nem puszta valóság, hanem megvalósítandó minőség, nemcsak lehetőség, hanem követelmény, nemcsak adottság, hanem kategorikus imperatívusz...” Ugyanitt fejezte ki azt a reményét is, hogy “egyszer majd nyilvánvalóan otthonra találunk a minket körülvevő népek között”.
A harmincas évek vége felé a fenyegetően térhódító fasizmust, antihumánumot elítélve az “ordas eszmékkel” nyíltan és határozottan szembefordult a költő. Élete alkonyán, 1941 tavaszán pedig megírta a Korszerűtlen verseket jelleme és szelleme legmélyebb tartalmainak összegzéseként. De már jóval előbb világosan kifejezésre juttatta tiltakozását a faji megkülönböztetés minden formája ellen (például Petrovics ítél című, 1935-ben írt költeményében, ahol többek között ez olvasható: “A vér: — semmi. A Lélek: a minden”). Nem sokkal a Korszerűtlen versek keletkezése előtt úgy érezte, a korabeli hangulatban az ő verseinek jó része “ünneprontó” lenne. Pomogáts Béla írta: “E versekkel vált az élettől búcsúzó Reményik Sándor az ugyancsak búcsúzó Babits Mihály társává és szövetségesévé” (Élet és Irodalom 1983/32). Babits Az erdélyi költő című esszéjében ezt a szövetséget pecsételte meg elismerő soraival, mondván egyebek között: “Különös, hogy Erdély leghangosabb hatású dalnoka ez a csöndes, tartózkodó, szemérmes jellemű költő lett, de nem érthetetlen [...] A költő ~ évei nehéz évek voltak. Nehéz és küzdelmes kisebbségi évek, ezer veszéllyel és kelepcével. Azt hiszem, ebben a helyzetben senki sem tudott volna tökéletesebben viselkedni. A költői tehetség nem volt elég itt, sőt nem is volt a legfontosabb. A versekhez ember kellett, s a költő értékei emberi értékek” (Pásztortűz 1940/12).
1940 decemberében a Pásztortűz összeállítással köszöntötte ötvenéves főszerkesztőjét. Kerek esztendő múlva (1941 decemberében) a folyóirat újabb összeállítással jelentkezett olvasói előtt: ezúttal a súlyos betegségtől meggyötört, szülővárosában elhunyt Reményik Sándortól búcsúztak pályatársai, hű barátai (mások mellett Asztalos István, Bánffy Miklós, Bartalis János, Jékely Zoltán, Kádár Imre, Kovács László, Makkai Sándor, Molter Károly, Spectator, Szentimrei Jenő, Tamási Áron, Tompa László). Itt jelent meg egyik utolsó (1941. január 28-án, Sopronban keletkezett) költeménye — ezzel a címmel: Meghalni mégis egyedül kell...
A Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Viszonylag rövidre szabott élete, pályája során volt része megérdemelt sikerekben, elismerésben — két alkalommal (1937-ben és 1941-ben) Baumgarten-díjjal, 1941-ben — már halála után — a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával tüntették ki —, hogy aztán hosszú évtizedeken át az ő költői életművét is megpróbálja elsüllyeszteni, nemzedékek irodalmi tudatából kiiktatni a dogmatikus irodalompolitika. A második világháború után, a kommunista-nacionalista diktatúra idején Romániában (de jószerivel Magyarországon is) csak elítélő jelzőkkel és minősítésekkel lehetett említeni nevét. Ennek a könyörtelen, durva kirekesztésnek az ideológiai megalapozója Nagy István volt, aki 1950-ben R. S. a magyar polgárság nacionalista költője címmel közölt róla terjedelmes, “leleplező” vádiratot az Utunk “Irodalmunk újraolvasása” c. sorozatában. Lényegében negatív volt a kicsengése az ő költészetét is újra előtérbe állító 1957–58-as “Nézzünk hát szembe” vitának is, amelynek keretében Antal Péter és Szőcs István szólt “még egyszer s talán utoljára” az “omló világ árnyék-kapitányá”-ról.
Az egyoldalúan negatív megközelítéssel szemben a 70-es évektől mutatkozik bizonyos oldódás: 34 versét Szemlér Ferenc beiktatja az általa szerkesztett Az Erdélyi Helikon költői (1973) c. antológiába; költészetét értékelő rövid fejezet kerül be A romániai magyar irodalom története XII. osztályos középiskolai tankönyvébe (1977); s újabb versválogatással szerepel a Cs. Gyímesi Éva szerkesztette Múlt, jövő mezsgyéjén (1980) c. antológiában is, a Tanulók Könyvtárában. Mindezeket követően kerül sor arra, hogy a költő válogatott verseinek kötete is besorolódjék a Romániai Magyar Írók sorozatba (Az építész fia. Kántor Lajos válogatásában és bevezető tanulmányával. 1983).
Párhuzamosan Magyarországon is megjelennek alapos értékelő tanulmányok ~ költészetéről (Imre László, Pomogáts Béla) s egy, “istenes verseit” tartalmazó kötet (Jelt ád az Isten. Imre Mária gondozásában. Bp. 1981) után átfogó válogatás (Erdélyi március) Imre László bevezető tanulmányával. Bp. 1990), amely az egykori költőtanítvány, Sövényházyné Sándor Judit gondozásában egy külön ciklusban (Álmodsz-e róla?) ~-nak Szőcsné Szilágyi Piroskához és Imre Ilonkához írott, legnagyobbrészt kiadatlan verseit és leveleit tette hozzáférhetővé.
Közben 1985-ben Várady Huszár Ágnes Pittsburghban angol fordításban a Végvári-verseket jelentette meg (Trianon in Transsylvanian Hungarian Literature. Sándor Reményik's “Végvári-poems” címmel).
~ költészete születésének centenáriuma (1990), majd születése és halála újabb kerek évfordulói (1996, 2000) alkalmával került a közérdeklődés előterébe. A kolozsvári ünnepségek keretében leplezték le egykori főgondnokuk emléktábláját az evangélikus templom falán, majd mellszobrát annak udvarán; Kolozsváron Reményik Sándor Jótékonysági Művelődési Egyesület és Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány alakult emléke ápolására, a költő kedvelt nyaralóhelye, a Vadvizek zúgása c. kötetet ihlető Radnaborberek szomszédságában, Óradnán pedig Reményik Sándor Nevelési és Kultúrközpont épült. Az általuk szervezett állandó és időszakos kiállítások, az évente megrendezett szavalóversenyek közvetítik élő örökségét a mai nemzedékekhez.
Versei a világnyelveken a Zu Hilfe (Végvári-versek Jelek Péter fordításában. Bp. 1922), Échos lyriques de Trianon (Bp. 1928. Ford. P. V. Leborug), Modern magyar Lyriks (London 1934. Ford. Balogh Barna), Ungarische Dictungen (Bp. 1935. Ford. Szemere László), Wie einst Charlotte Corday... (Sopron 1936. Ford. Rudolf Brecht), Neue ungarische lyrik (Ruszkabánya 1942. Ford. Friedrich Lám) c. kötetekben jelentek meg.
Verseiből az erdélyi zeneszerzők közül többen is merítettek ihletet: Delly-Szabó Géza Az ige (Kv. 1939) c. szerzeménye, Risznerné Z. Kozma Ida több versére komponált zeneművei (Májusi virág. Makkai László és R. S. verseire. Kv. 1934; Tearózsa, Madonna del Mare. Kv. 1927) önálló kiadványként is megjelentek.
Verskötetei: Fagyöngyök (Kv. 1918); Mindhalálig. Versek 1918–1921 (Bp. 1921. Végvári álnéven); Segítsetek! (Bp. 1919. Végvári álnéven); Hangok a végekről (Bp. 1919. Végvári álnéven); Versek. Hangok a végekről (1918–1921. Bp. 1921. Végvári néven); Mindhalálig! 1918–1921. (Bp. 1921. Végvári álnéven); Csak így... 1918–20. (Kv. 1920); Vadvizek zúgása. Radnaborberek 1921. június–július (Kv. 1921); A műhelyből (Bp. 1924); Atlantisz harangoz (Bp. 1925. A Napkelet Könyvtára 8); Egy eszme indul (Kv. 1925); Két fény között (Kv. 1927. ESZC); Fagyöngyök — Csak így... — Vadvizek zúgása — Rilke-fordítások (II. kiadás Kv. 1927); Szemben az örökméccsel (Bp. 1930); Kenyér helyett (Áprily Lajos bevezetőjével. Bp. 1932); Romon virág. 1930–1935. (Kv. 1935. ESZC; ua. Bp. 1935, 1936); Magasfeszültség 1935–1940. (Kv. 1940. ESZC; ua. Kv. 1942); Összes versei (Bp. 1941. ua. Reprint. Bp. 1999); Egészen. Hátrahagyott versek (Kv. 1942. ESZC); Összes versei. I–II. (A Végvári-versekkel és az Egészen c. kötettel kiegészített kiadás. Bp. 1943; ua. Bp. 1944, ua. I–II. Bp. 2000); Jelt ád az Isten (Válogatta Imre Mária. Bp. 1981); Az építész fia (Versek 1916–1941. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Kántor Lajos. Irodalommal. 1983. Romániai Magyar Írók); Erdélyi Március — Álmodsz-e róla? (A bevezető tanulmányt Imre László írta. Válogatta Imre Mária és Sövényházyné Sándor Judit. Bp. 1990); Isten közelében (Válogatta Imre Mária. Az előszót írta Koren Emil. Bp. 1991); Válogatott versei (Sík Sándor 1942-es esszéjével. Válogatta Szilágyi N. Zsuzsa. Kv. 1996); Álomhalász (R. S. húsz verse, Simon Györgyi grafikáival. Válogatta Szilágyi N. Zsuzsa. Kv. 1998).
Műfordításkötete: Reiner Maria Rilke versei (Kv. 1919. Erdélyi Szemle Könyvtára).
Egyéb kötete: Gondolatok a költészetről (Arad 1926).
Hagyatékának legjelentősebb része a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában.
Kosztolányi Dezső: Végvári versei. Nyugat 1920. 323–324. — Szilágyi M. Dózsa: R. S. műhelyében. Vasárnap 1924/27. — Kiss Ernő: R. S. Pásztortűz 1925. 541–544. — Rass Károly: R. S. Erdélyi Irodalmi Szemle 1925/9–10. — Gaál Gábor: A tisztaság költője. Keleti Újság 1927. aug. 27. — Jancsó Béla: Két fény között. Pásztortűz 1927. 406. — Németh László: R. S. Protestáns Szemle 1927/7. és Készülődés. Bp. 1941. 108–113. — Szentimrei Jenő: R. S. Híd 1928/1. — snl [S. Nagy László]: R. S. mosolya. Erdélyi Szemle 1930/17–18. — Kovács László: Szemben az örökméccsel. Pásztortűz 1930/2. — Makkai Sándor: A költő prófétasága. Pásztortűz 1932. 319–320. és Erdélyi szemmel. Kv. 1932. 111–117. — László Dezső: A nemzeti önkritika útja. Pásztortűz 1933/11. Újraközölve A kisebbségi élet ajándékai (Kv. 1997. 203–212) c. kötetben; uő: R. S. és Ady. Nv. 1942. — Spectator: Tisztítótűz [R. S. és az irodalompolitika]. Pásztortűz 1934. 373–374. — d. j.: Ünnepi beszélgetés R. S.-ral. Keleti Újság 1936. jan. 5. — Sík Sándor: Romon virág. Pásztortűz 1936. 189–190. — R. S.: Válasz Sík Sándor kritikájára. Pásztortűz 1936. 211. — Vita Zsigmond: R. S. Erdélyi Helikon 1937. 248–260; uő: Európaiság és transzilvanizmus. Pásztortűz 1937/1. — Babits Mihály: Erdélyi költő. Nyugat 1940. 388–392. és Írók két háború között. Bp. 1941. — Ligeti Ernő: Az ötven éves költő. Független Újság 1940/14 (júl. 5.). — Tavaszy Sándor: R. S. természetszemlélete. Pásztortűz 1940/12. (A folyóiratnak ugyanebben a számában olvasható még Babits Mihály, Bartalis János, Imre Sándor, Járosi Andor, Olosz Lajos írása a költő 50. születésnapja alkalmából.) — Erdélyi Helikon 1941/11. és 12. Két emlékszám R. S. halálára, Asztalos István, Bánffy Miklós, Berde Mária, Járosi Andor, Jékely Zoltán, Kádár Imre, Karácsony Benő, Kovács László, Lakatos István, Makkai Sándor, Maksay Albert, Molter Károly, Tavaszy Sándor, Tamási Áron, Tompa László és Wass Albert írásaival. — Szerb Antal: R. S. Újhold 1941. II. 567. — Jancsó Elemér: R. S. élete és költészete. Kv. 1942. — Balogh Edgár: R.-legenda. Kis Újság (Bp.) 1943/242 (okt. 26.). — R. Berde Mária: R. S. nő-problémája. Pásztortűz 1943. 443–448. — Boross István: A Jánus-arcú költő. Mezőtúr 1943. — Ficzay Dénes: R. fejfájánál. Szabad Szó (Temesvár) 1946/28. — Nagy István: R. S. a magyar polgárság nacionalista költője. Utunk 1950/3. és A harc nevében. Mv. 1957. 112–124. — Antal Péter: Omló világ “árnyékkapitánya”. Utunk 1958/7. 8, 9. — Szőcs István: Még egyszer (s talán utoljára) R.-ről. Utunk 1958/26. — Abafáy Gusztáv: Irodalmi levelezések [R. S., Varró Dezső és Babits Mihály levelei]. NyIrK 1969. 350–353. — Jordáky Lajos: Egészen (Népszava 1943). Közölve Irodalom és világnézet. 1973. 19–21. — Dávid Gyula: R. S. A romániai magyar irodalom története. Tankönyv a XII. oszt. számára. 1977. — Lám Béla: A Bükkben. Igaz Szó 1973/2. — Imre Mária: R. S. ismeretlen versei. Confessio 1979/2. (uő számos ismeretlen verset, levelet és kiadatlan dokumentumot közöl még: Diakónia 1979/1; 1984/1; Confessio 1980/1; Új Ember 1982/19; Evangélikus Élet 1983/29; 1986/5). — A Helikon és az ESZC levelesládája. 1979. I–II. [R. S. hét levelével]. — Imre László: R. S. utolsó korszaka. Irodalomtörténet. 1980/2. 339–352. — Marosi Péter: Kasszandra még egy levele. Utunk 1980/36. — Tamási Áron: R. S. Jégtörő gondolatok. Bp. 1982. — Pomogáts Béla: Vége a pernek. Élet és Irodalom 1983/32. — Várady Huszár Ágnes: Trianon and Transsylvanian Hungarian Literature. Pittsburgh 1985. — Két testvértelen büszke lélek (R. S. és Áprily Lajos baráti kapcsolata kiadatlan levelezésük tükrében. Közli Csép Ibolya). Napjaink 1987/12. — R. S. és Á. L. leveleiből (Közli Vita Zsigmond). Confessio 1987/3. 7–12. — Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Sajtó alá rendezte Cseke Péter és Molnár Gusztáv. Bp. 1989 [Makkai Sándor cikke és annak visszhangja, többek között R. S.-nek az Ellenzékben megjelent válaszcikke és több levele]. — Kovács János: A sorsfordulat költője. 100 éve született R. S. A Hét 1990/37. — R. S. Járosi Andorhoz írott levelei. Közzéteszi Vita Zsigmond. Helikon (Kv.) 1990/27. — R. S. Nagy Jenőékhez írt levelei. Közzéteszi Nagy Jenő. Helikon 1990/34. — R. S. levelei Márki Sándorhoz. Közzéteszi Kovách Géza. Helikon 1992/2. — Láng Gusztáv: R. S. Látó 1993/5. — Molter Károly levelezése. I. (1914–1926). Bp.–Kv. 1995 [Molter Károly és R. S. levelezésének 34 darabjával]. — R. S. Emlékkönyv. Szerkesztette Kisgyörgy Réka. Kv. 1998. — Gábor Dénes: Kasszandra-hangú lírikus-e R. S.? Szabadság (Kv.) 2000. aug. 7.
(N. P.)
Remetei Ferenc — *Puskás Ferenc P. Hugolin álneve
Rencz Gizella (Nagykároly, 1931) — *Szatmári Hírlap
Rendkívüli Újság — 1. Politikai, társadalmi és közgazdasági heti-, majd 1920 okt. 30-tól napilap Aradon. Főszerkesztője Neidenbach Emil, főmunkatárs Krenner Miklós. Három évfolyama látott napvilágot. Sok irodalmi igényű tárcát közölt, megemlékezett Csíky Gergelyről, az orientalista Goldziher Ignácról.
2. Politikai hetilap ugyancsak Aradon. Eredetileg 1930. nov. 17-én Hétfő Reggel címmel indult, majd a 4. számtól felvette a régebbi ~ nevét. Felelős szerkesztője Kócsy Jenő, főmunkatárs Franyó Zoltán. 1931. febr. 9-től szerkesztését Bruckner Lajos vette át, majd 1937-től Reicher Jenő, illetve főszerkesztőként Markovits A. Iván. A független irányú lapban Fáskerti György, Korda István, Ferenczy György, Molnár Tibor, Lantos Ferenc, Messer Sándor közölt aláírt vagy szignált cikkeket.
1940. aug. 10. — szept. 23. között szünetelt, majd újraindult, de az 1940. okt. 7-i számmal végleg megszűnt.
(U. J.)
Repríz — Osvát Kálmán rövid életű folyóiratainak egyike. Megjelent Temesváron 1927. ápr. 10. és máj. 26. között. A szerkesztésért és kiadásért egyaránt Osvát Kálmán felelt; rajta kívül Ambrus Zoltántól, Antalffy Endrétől, Franyó Zoltántól és Tompa Lászlótól közölt írásokat.
Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 37–38. — Molter Károly levelezése. 2. (1927–1932). Bp.–Kv. 2001. 5–22; 308–321. [Osvát Kálmán levelei, többek között a ~ ügyeivel kapcsolatban.]
(D. Gy.)
Resch Viktor — *Brassai Viktor
Reschner Gyula — *album, *ex libris, *karikatúra, *könyvgrafika
Részegh Viktor (Csíkszereda, 1897) — *Csíki Lapok, *Csíkszereda magyar irodalmi élete
Réthi R. Gyula — *Petrozsény magyar irodalmi élete
Réthy Andor, Reischel Arthur (Temesvár, 1904. márc. 10. — 1972. okt. 29. Kolozsvár) — bibliográfus, irodalomtörténész. Középiskoláit szülővárosában, a kegyesrendiek róm. kat. főgimnáziumában végezte (1922), majd a gyulafehérvári teológia elvégzése mellett, a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen magyar–német–román szakos tanári oklevelet is szerzett (1927). 1926-tól a kolozsvári piarista gimnáziumban a magyar, német és román nyelv tanára. 1942–49 között az Egyetemi Könyvtár munkatársa. Utána a Monostori úti Fájdalmas Szűzanya-templom plébánosa, majd a ferences rendiek Karolina téri templomában szolgál, s nyújt román nyelvű lelki vigasztalást is a kommunista hatalom által megszüntetett görög katolikus egyház egykori híveinek. Emellett a Román Akadémiai Könyvtár Kolozsvári Fiókjának főkönyvtárosa 1959-ig, amikor választani kényszerül papi hivatása és állami állása között.
Irodalmi munkásságát könyvismertetésekkel kezdi, az aradi Vasárnapban és a Pásztortűzben (ekkor még családi nevén). Ez utóbbiban 1934-ben többek között Nagy Lajos Kiskunhalom c. könyvéről (1934. 366), Goethe naplójáról (1934. 60), Mauriacról (1934. 174), Rachmanova akkoriban nagy port felvert könyvéről, a Szerelem, cseka, halálról (1934. 60), Bakóczi Károly német versfordítás-kötetéről (1935. 184), Pázmány Péter főiskolájáról (1935. 223) ír. Az EME gyergyószentmiklósi vándorgyűlésén 1939-ben ő tartja a megemlékező előadást a száz éve elhunyt Kölcseyről, s ebben a nemzet szolgálatába beleolvadni tudó aszkéta alkotó, az igazság kimondását a tekintély fölé helyező kritikus mellett különös hangsúllyal azt a politikust idézi, aki nem szűnt meg ostorozni a terméketlen szóhazafiságot, s üres szónoklatok helyett a cselekvést tette meg elsődleges követelménnyé.
Az ötvenes évektől — már választott írói nevén — kezdi az irodalmi és szaksajtóban közölni a magyar irodalom román, illetve a román irodalom magyar befogadásának adatait egybegyűjtő “könyvészeti adalékait”. A Román Akadémia bibliológiai és dokumentációs kérdéseknek szentelt tudományos ülésszakán, 1957-ben a magyar irodalomból készült román fordításokról (Prima sesiune... 1957) értekezik, az Igaz Szóban (1959/10) az 1944–1959 között románból magyarra fordított művek bibliográfiáját közli. E két területre terjednek ki a Könyvtárosok Tájékoztatójában 1964–66 között Alecsandri, Eminescu, Hortensia Papadat-Bengescu magyar fogadtatását, a Könyvtári Szemlében 1966–70 között Blaga, N. D. Cocea, Panait Istrati, Ispirescu, Şt. O. Iosif, N. Labiş, Liviu Rebreanu, Ioan Slavici magyar visszhangját, az Igaz Szóban 1965–66-ban Arghezi és George Coşbuc, az Utunkban 1962–64 között Caragiale és Ion Creangă magyar recepcióját bemutató könyvészetei, amelyeket aztán (önállóan nem közölt, más írókra vonatkozó gyűjtéseivel együtt) A román irodalom magyar bibliográfiájának kiadása során a mű kéziratának lektoraként az Irodalmi Könyvkiadó, illetve a szerző, Domokos Sámuel rendelkezésére bocsát.
Folyamatosan kiegészített bibliográfiái Eminescu összes költeményeinek 1966-os, illetve Mihail Sadoveanu válogatott műveinek háromkötetes (ugyancsak 1966-ban megjelent) kiadásában is helyet kapnak.
A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1967–70-es évfolyamaiban jelennek meg (Octavian Goga magyar irodalmi kapcsolatainak bibliográfiája mellett) Ady Endre (NyIrK 1969/2), Arany János (uo. 1970/1), Móricz Zsigmond (uo. 1968/1) román fogadtatását feltáró könyvészeti adalékai is. Dsida Jenő életmű-bibliográfiáját a költő Versek (1966), Összegyűjtött műfordítások (1969) és Séta egy csodálatos szigeten (1992) c. kötetei közölték függelékben; József Attila román recepcióját a József Attila és a román költészet (Téka, 1972) c., Mózes Huba szerkesztette kötetben mutatja be. Mindezek előkészületei és részközlései annak a hatalmas műnek, amelynek megjelenésére már csak halála után kerül sor a Magyar irodalom románul — Literatura maghiară în limba română (1983) c. kötet formájában, Váczy Leona és Köllő Károly ~ bibliográfusi hagyatékát rendező fáradozásai nyomán.
A valamikori jótollú kritikus és gondos stílusú irodalomtörténész a szolgálat aszketizmusával fordította munkaerejét a romániai magyar irodalomkutatás bibliográfiai megalapozására. Pótolhatatlan jelentőségű “könyvészeti adaléka” a romániai magyar irodalom 1944–1970 közötti időszakáról Kántor Lajos és Láng Gusztáv Romániai magyar irodalom. 1945–1970 c. könyvében (1972), illetve annak második, javított kiadásában (1973), a magyarországi anyaggal kiegészítve jelent meg. Ezenkívül összeállította az Erdélyi Helikon költői (1973) c. kötet számára a folyóirat vers- és versfordítás-anyagának s egy következő, de meg nem jelent kötet számára próza- és prózafordítás-anyagának bibliográfiáját. Áprily-bibliográfiáját Vita Zsigmond Áprily Lajos (1972) c. monográfiája, Jancsó Elemér-bibliográfiáját pedig az Irodalomtörténet és időszerűség (1972) c. kötet tette közkinccsé.
A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak egyik kezdeményező szerkesztő-munkatársa, az első kötetek bibliográfiai megalapozója.
Nagy Pál: A szép igazság példája. Utunk 1957/1. — Marosi Péter: Eminescu în ungureşte. Tribuna 1957/2. — Baróti Pál: Vasile Alecsandri magyarul. Utunk 1965/37. — Dávid Gyula: Arany János a román irodalomban. Korunk 1967/2. — Marosi Ildikó: Aki megkeveri a maltert. Egy bibliográfus portréja. Előre 1969. febr. 16. — (-d -a): Ady románul — a számok tükrében. Igazság 1969/296. — Benkő Samu: Ady Endre — románul. Előre 1969. dec. 4. — Balogh József: Napirenden a bibliográfia. Könyvtári Szemle 1972/1. — Kántor Lajos: A bibliográfus optimizmusa. (nekr.) A Hét 1972/45. — Váczy Leona: Réthy Andor. 1904–1972. Könyvészeti munkáinak jegyzéke. Könyvtári Szemle 1973/3.
(G. D. — D. Gy.)
Réthy Apollinár (1895–1987) — *római katolikus egyházi irodalom
Réthy Károly (Margitta, 1935. okt. 23.) — geológus, természettudományi szakíró. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, a Babeş–Bolyai Egyetem Biológia–Földrajz Karán végezte geológia szakon (1963), majd a nagybányai Főiskolán közgazdasági diplomát is szerzett (1969). A Máramaros megyei Misztbányán dolgozott mint bányageológus 1986-ban történt nyugdíjazásáig.
Érdeklődési köre a színes- és nemesfémek, drágakövek világa felé terelődött. Első könyvét (Drágakövek és gyöngyök. Kv. 1990) is erről írta, majd három népszerűsítő tanulmányt is közölt e témakörben, 1991-, 1992- és 1993-ban, a Kolozsvárt megjelenő Családi Tükörben; ezekben szakszerűen mutatja be a drágaköveket, igazgyöngyöket, valamint az ezekkel kapcsolatos mítoszokat és legendákat.
Kiadás alatt áll Budapesten Az arany varázsa című, Kanadában pedig a vivianit ásványról írott tanulmánya.
(T. J.)
Réty Imre (Kiskirályhegyes, 1892. nov. 6. — 1976. márc. 17. Székelyudvarhely) — lapszerkesztő, jogi szakíró, közíró. Középiskoláit Temesváron végezte (1911), majd a budapesti egyetem hittudományi karán lelkészi diplomát (1915) szerzett és doktorált (1917). 1915–1925 között Temesváron a Csanádi Egyházmegyei Hatóság tisztviselője. 1926-ban kilép az egyházi rendből és Székelyudvarhelyre költözik, ahol a liberális párti M. Oct. Dobrotă Harghita c. lapja 1926-ban indított magyar nyelvű változatának, a Hargitának felelős szerkesztője, majd főszerkesztője; 1929–1933 között Székelyudvarhely város polgármestere. 1936–1937-ben ügyvédi diplomát szerez a csernovici egyetemen, ettől fogva Székelyudvarhelyen ügyvédi gyakorlatot is folytat. 1932–33-ban az általa alapított Magyar Kisgazda Párt listáján képviselő a román parlamentben; ugyanennek a pártnak a nevében jegyzi főszerkesztőként 1936-ban A Nép c. székelyudvarhelyi lapot, amely szövegében azonos a Dobrotă-féle Hargitáéval.
1945–1948 között Székelyudvarhely alpolgármestere, s ebben az időben, 1946. máj. 1-ig a Szabadság c. hetilap főszerkesztője is. A Megyei, majd Tartományi Ügyvédi Kollégium keretében 1970-ig folytat ügyvédi gyakorlatot.
Életútja első szakaszában önálló kiadásban tanulmánya jelent meg a budapesti Religióban (1916. I.) Az unitáriusok keresztsége címmel, doktori értekezése (Lerimi Vincentius Coramonitoriumának irodalmi és dogmatörténeti jelentősége. Temesvár 1917), valamint Mit tudjunk a baptistákról? (Bp. 1917) és Lourdes csodái (Bp. 1918) c. önálló kiadású munkái; tanulmányt közölt továbbá Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene (Dicsőszentmárton 1925) c. kötetben A csanádi egyházmegye a török hódoltság után címmel, s 1922-ben igazgatója volt a Szociális Misszió Társulat temesvári lapjának, A Napnak, illetve főszerkesztője az ugyancsak Temesváron 1921–1923 között megjelenő Ifjúságnak.
Jogászként magyar fordításban és jegyzetekkel ellátva megjelentette A II. konverziós törvényt (Arad 1933), s ugyanennek elkészítette népszerű ismertetését is.
Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. 1974. 372–373.
(D. Gy.)
Reusz Miklós (Arad, 1898. ápr. 26. — 1960. márc. 16. Arad) — operaszerző. Kaszab Géza szövegkönyvére szerezte a Fehér indiánok c. opera zenéjét. Az operát az aradi színház társulata 1930-ban mutatta be.
(U. J.)
Révai György — *rádió
Révai Károly (Abrudbánya, 1856. okt. 2. — 1923. ápr. 16. Nagybánya) — író, költő, műfordító. Családja német származású; apja az 1848-as magyar szabadságharcban harcolt, s a család előbb Kolozsváron, majd Abrudbányán telepedett le.
Középiskoláit Kolozsvárt, a piarista gimnáziumban s a brassói róm. kat. gimnáziumban végezte. A kolozsvári egyetemen bölcsészhallgató volt; tanulmányait abbahagyva 1881-től bányatisztviselő Nagyágon, segédtanár a bányászati iskolában, majd kincstári főigazgató Nagybányán. Családi nevét (Oblatek) 1882-ben változtatta meg. Több vidéki lap szerkesztője; 1910-től a Petőfi Társaság tagja; a nagybányai Teleki Társaság elnöke. Halála után írta róla Kiss Ernő: “Erdélyben élte le egész életét, de Erdély csak azt látja meg, ami Budapesten tűnt föl, csak azokra a hangokra figyelt, amelyek onnan hallatszottak...” (Pásztortűz 1923. 540).
Egyike volt a román irodalom első magyarországi ismertetőinek. Érdemeit Köllő Károly így értékelte: “Benedek Elek és Solymossy Elek mellett nemzedékének legjobbjai közé tartozik, akik 1848 polgári-demokratikus eszméihez híven és hibáiból okulva, józan derűlátással apostolkodtak a kölcsönös megértés és minél szélesebb körű együttműködés érdekében.”
A román költészetből Eminescu, Coşbuc, Octavian Goga, Matilda Cugler-Poni, Emil Isac, Al. Vlahuţă, Petre Dulfu, Al. Sterca-Suluţiu verseit fordította; Coşbuchoz írott versét a költő 1905-ben megjelentetett kötetében (Költemények. Bp. Alexics György előszavával) közölte. Emil Isackal folytatott levelezése (mintegy 20 levél) az Isac-hagyatékban kiadásra vár.
Kötetei: Aranyos Erzsike megérkezett (Déva 1904), Rákóczi (Nagybánya 1904), Delelő. Versek és versfordítások (Kv. 1907), Román költőkből (Bran Lőrinccel; Moldován Gergely előszavával. Nagybánya 1910), Alkonyat (Nagybánya, 1916).
Révai Carol. Cele Trei Crişuri 1922. 79–80. — Kiss Ernő: R. K. Pásztortűz, 1923. I. 540–542; uő: R. K. Cultura (Kv.), 1924/1. — R. K. halála. Ellenzék 1923. ápr. 18. — Carol Révai. Adevărul Literar şi Artistic 1923/129. — Ciura, Alexandru: Carol Révai. Cosânzeana 1923/8. — Kristóf György: Carol Révai. Dacoromania 1922–23. 1085–1086. — Articles commemoratifs. R. K. 1856–1923. Cultura 1924. 79. — Mogyoróssy Zoltán: R. K. emlékezete. Erdélyi Szemle 1932/7–8. — Tavaszy Sándor: R. K. sírjánál. Erdélyi Szemle 1932/10. — Carol Révai (1856–1923). Convorbiri Literare 1939. 1176. — Anavi Ádám: Poeziile lui Eminescu în limba maghiară. Scrisul Bănăţean 1956/3. — Józsa János: Un luptător pentru înfrăţirea româno-maghiară. R. K. Făclia (Kv.) 1956/3109. — Dán Endre: R. K. születésének 100. évfordulója. Utunk 1956/41; uő: Aşteptând o reeditare. Tribuna 1958/6.
(S. Zs.)
Révay György (Illyefalva, 1878. ápr. 28. — ?) — operettszerző. A Székely Mikó Kollégiumban Sepsiszentgyörgyön érettségizett, jogi tanulmányokat Kolozsvárt végzett. Közigazgatási pályára lépve Segesvárt szolgabíró, Székelyudvarhelyen főszolgabíró nyugdíjazásáig (1930). Hosszabb ideig a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet és a Református Dalkör karnagya.
Draskóczy Ilma szövegére szerzett Királykisasszony c. gyermekoperettjét Erdély számos városában előadták, dalai népszerűek voltak. Az ő rendezésében került színpadra Nyírő József két darabja, a Júlia szép leány és a Jézusfaragó ember.
Lévai Lajos: A Székely Dalegylet emlékkönyve. Székelyudvarhely 1938.
(B. A.)
Révész Béla (Dés, 1879. júl. 18. — 1944. ?) — lap- és könyvkiadó, könyvkereskedő. Kolozsváron végezte a Kereskedelmi Akadémiát, majd magántisztviselő Marosvásárhelyen, a medgyesfalvi szesz-, ill. téglagyárban. 1902-ben könyvkereskedést nyit a városban. 1907–1909 között a Vásárhelyi Napló, 1917–1924 között a kiváló munkatársi gárdát tömörítő, radikális irányzatú Tükör kiadója. A lap munkatársai közé tartozott Antalffy Endre, Berde Mária, Molter Károly, Osvát Kálmán és mások. 1918-ban a Marosvásárhelyen alakult Radikális Párt elnöke. A húszas évek közepéig a nagyváradi Rigler cég és a Brassói Lapok Könyvosztálya mellett a magyarországi könyvek kizárólagossági jogú importőre.
Morvay Zoltán nyomdász-író-lapszerkesztővel együtt 1925-ben létrehozta az *Erdélyi Könyvbarátok Társaságát, amely — mintegy az ESZC előfutáraként — az erdélyi írók eredeti műveinek kiadását tűzte ki célul, s fennállásának egyetlen éve alatt nyolc művet (regényeket és elbeszélésköteteket) jelentetett meg.
Nyomdájából kerültek ki a Kemény Zsigmond Társaság ízléses kivitelű meghívói, kiadványai, évkönyvei is.
A harmincas évek elejétől Magyarországon élt. 1944-ben deportálták és valamelyik megsemmisítő táborban halt meg.
(Ma. I.)
Révész Endre (Marosvásárhely, 1912. okt. 27.) — szobrászművész. ~ Béla fia, ~ Imre öccse. Középiskolát a szászrégeni német, a temesvári zsidó és a marosvásárhelyi román kereskedelmi líceumban végzett; Budapesten Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrászművész, majd a párizsi École Nationale des Beaux-Arts-ban Landowski tanítványa. Első kiállításait (1934) Párizsban rendezi. Franciaország német megszállása után Budapestre tér haza. 1943-ban munkaszolgálatra hívják be, onnan azonban 1944 márciusában megszökik s ismét Budapesten húzódik meg, ahol templomi szobrokat készít. Családja (első felesége és fia, szülei és bátyja) Auschwitz áldozatává válik; ő maga 1945-ben hazatér, s Marosvásárhelyen dolgozik szobrászként. 1947-ben önálló kiállítást rendez a bukaresti Dalles Teremben, később több szabadtéri szobrot készít, amelyeket Bukarestben, Borszéken, Călimăneşti-ben állítanak fel.
A Magyar Autonóm Tartomány művészegyesületének alelnöke 1958-ig; amikor leváltják, Izraelbe települ ki és 1959-től Jaffa művésznegyedében nyit műtermet. 1960-ban megnyeri a varsói gettólázadás emlékművére kiírt pályázatot, s e siker után számos nemzetközi megrendelést kap. Szabadtéri alkotásai nemzetközi hírű amerikai, angol, svájci, franciaországi, olaszországi, norvégiai kiállításokon szerepelnek. 1983-ban részt vesz a bázeli világkiállításon is. Megkapta a Nordau-díjat (1968) és a Roboz-díjat (1988).
Életművét egy Firenzében megjelent album (1974) mutatja be.
(B. E.)
Révész Imre (Pápa, 1889. jún. 30. — 1967. febr. 27. Budapest) — *református egyházi irodalom
Révész Imre (Marosvásárhely, 1911. aug. 5. — 1944. Auschwitz) — költő. ~ Béla fia, ~ Endre bátyja. Szülővárosában a Református Kollégiumban érettségizett, két évig Párizsban folytatott tanulmányokat. 1935-ben feleségül vette Hegyi Ilona írónőt, akivel közösen szerzett színdarabot. Két verseskötete jelent meg: a Fegyverek közt énekelve (Nv. 1935) és az Engedetlenül (Mv. 1937). A deportálás során barátai megszervezték megmentését, de ő feleségével együtt önként jelentkezett a gettóba és Auschwitzban mindkettőjüket megölték.
(k. j.): Révész Imre: Fegyverek közt énekelve. Pásztortűz 1935/13.
(B. E.)
Révész (Riszdorfer) János (Nyíregyháza, 1863. márc. 17. — 1933. dec. 18. Nagybánya) — elbeszélő, egyházi író, szerkesztő, ~ Mitó apja. Miskolcon érettségizett, Pozsonyban, az evangélikus teológián szerzett lelkészi diplomát. 1885-től élete végéig Nagybányán volt lelkész, egyházkerületi számvevőszéki elnök, törvényszéki bíró, vármegyei tanácsos. 1885-től jelentek meg írásai a *Nagybánya és Vidéke c. lapban, amelynek 1891-től felelős szerkesztője, 1903-tól laptulajdonosa lett. Ezenkívül 1905–1919 között Soltész Elemérrel közösen szerkesztette az Igehirdető c. egyházi lapot. Cikkei, tárcái, tudósításai jelentek meg saját lapjain kívül a Szamosban és a Keleti Újságban is. Teleki Sándor és Törökfalvi Papp Zsigmond barátja; az általa szervezett irodalmi esteken Nagybányán Jókai Mór, Krúdy Gyula, Zempléni Árpád, Benedek Elek, Ferenczy Zsizsi, Szentimrei Jenő, Tamási Áron, Tabéry Géza, Tavaszy Sándor és mások léptek fel.
Szerepe volt a nagybányai festőiskola létrehozásában, a festőtelep kiépítésében és általában Nagybánya városrendezésében.
Munkái mind Nagybányán jelentek meg. Emléklapok (megemlékezések egyházi és irodalmi személyiségekről. 1887); A nagybányai ev. népiskola rövid története (1889); Ilyen az élet (elbeszélések 1890); Kossuth Lajos temetése (1894); Emlékalbum a Nagybánya és Vidéke 25 éves jubileumára (1899); A mi osztályrészünk (beszédek, tanulmányok. 1905); A nagybányai ág. hitv. ev. egyház története (1905); Emlékalbum a Nagybánya és Vidéke 50 éves jubileumára (1924).
(Kl. S.)
Révész Mitó (Nagybánya, 1905. jan. 5. — 1936. jún. 24. uo.) — költő, elbeszélő. ~ János (1863) lánya. Közreműködött a *Nagybánya és Vidéke szerkesztésében.
Verskötete: Tavaszvirágok. Hangulatképek (Nagybánya 1928).
Zeneszerzeményeit Révész Mitó nótái (Nagybánya 1937) címmel, halála után jelentették meg.
D. J. [Dsida Jenő]: R. M.: Tavaszvirágok. Pásztortűz 1928/16.
(Kl. S.)
Reviczky Mária — *antológia
Revü — Szatmárnémetiben 1932. nov. 19. — 1933. máj. 6. között megjelent vegyes tartalmú hetilap: alcíme “Színház, film, társaság, irodalom, sport”. Felelős szerkesztője Szolga Ferenc, főmunkatársa Lengyel István. A lapban többek között Dénes Sándor, Farkas László, Fenyő László, Keleti Sándor, Kemény Simon, Kósa Lajos, Mihály Károly, Nádas Sándor, Pásztor Jenő, Somlyó Zoltán és Tereh Géza, illetve még Bárdos Arthur, Csermely Gyula, Erdélyi József, Fodor József, Forró Pál, Földi Mihály, Heltai Jenő, Illyés Gyula, Jakab Antal, József Attila, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Laczkó Géza, Lantos Béla, Márai Sándor, Markovits Rodion, Pap Károly, Pásztor Árpád, Révész Béla, Sárközi György, Szucsich Mária, Tersánszky J. Jenő, Szini Gyula, Zsolt Béla írásaival is találkozunk.
(D. Gy.)
Rezeda — Temesvár Művelődési Házában az 1970-es években alakult magyar népi együttes, dal- és táncközösség. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa kezdeményezésére és védnökségével alakult meg, eleinte a temesvári Diákművelődési Ház magyar csoportjaként, később beillesztették a művelődési ház közös csoportjába. Élére az egykori együttes-tag, Tódor Béla zenetanár állt, művész feleségével, akikhez a Maros Népi Együttesből ide került Teodor Haiduc koreográfusként csatlakozott. A mintegy 40 tagú csoportot temesvári, újmosnicai és más környékbeli helységek munkásaiból és értelmiségéből toborozták, és temesvári előadásaikkal, vidéki vendégszerepléseikkel (Bodófalva, Detta, Igazfalva, Lugos, Majlátfalva, Ótelek, Végvár, Zsombolya) és külföldi fellépéseikkel (Magyarország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Törökország; 1989 óta évente a Vajdaság is) a népek és kultúrák békés együttműködéséről tettek tanúbizonyságot. Az utánpótlás szükségének parancsait követve az 1980-as években az ifjúság részére magyar népi tánctanfolyamot szerveztek.
Graur János: A temesi tájak Rezedája. Művelődés 1978/4. — Boér Jenő: Rezedások a Rezedáról. Művelődés 1979/8. — Juhász Zoltán: A barátság és a testvériség jegyében. Előre 1981. ápr. 22.
(B. E.)
Richter Éva — *kémiai szakirodalom
Ringler Géza — *Jövő Népe
Riport — 1933. febr. 15-én indult Kolozsvárt, mindössze négy évfolyama jelent meg, utolsó száma 1936 decemberében. Kezdetben kéthetente, 1936-tól pedig havi folyóiratként jelentkezett. Szerkesztője Gara Ernő. Riportokban, publicisztikában, képekben mutatta be a kulturális, társadalmi és politikai eseményeket. Munkatársai voltak: Balogh Edgár, Benamy Sándor, Faragó Sándor, Farkas Aladár, Gaál Gábor, Gara Ernő, Gárdos Sándor, Indig Ottó, Kibédi Sándor, Korvin Sándor, Markovits Rodion, Marton Lili, Méliusz József, Mikes Imre, Nádas Sándor, Nedeczky Ferenc, Nemes Ferenc, Pálffy Lili, Szász Endre, Szilágyi András, Thury Zsuzsa, Turnovszky Sándor, Varga László.
Határozottan állást foglalt a fasizmussal szemben. A hitleri orkán (1933/3) c. cikkben például világhírű német írók, művészek sorsát mutatja be a hitleri uralom alatt, majd Megmérettek: kidobattak (1933/7) címmel a “fajellenőrzésről” számol be, és fényképeket közöl azon tudósokról, akik nem feleltek meg az árja-méreteknek: Benno Chajes, Eugen Mittwoch, Richard Koch, Martin Sommerfeld, William Stern stb.
Találunk a lapban olyan írásokat is, amelyek a kolozsvári szélsőjobboldali megmozdulásokról számolnak be, ilyen Korvin Sándor Séta a cluji egyetem körül (1935/5–6) c. cikke, mely a kolozsvári vasgárdistákat mutatja be.
A lap utolsó évfolyamának mindegyik száma egy-egy fő témával foglalkozik, ezek közül talán a március–júniusi számban megjelent Harminc év a dialektika tükrében 1906–1936 c. Turnovszky Sándor-cikk érdekes, mely jellegzetes dokumentumokat tartalmaz erre az időszakra vonatkozóan. A szeptemberi számban pedig ugyanő a Nicolae Iorga vezette Vălenii de Munte-i szabadegyetemről ír, ahol nemcsak előadások, hanem viták is folytak irodalomról, fajelméletről, hitlerizmusról. Utolsó száma, az 1936. decemberi, Maria Arsene röpiratát közli az antiszemitizmus ellen.
(Á. I.)
Risznerné Z. Kozma Ida — nótaszerző. Önálló füzetekben kiadott dalai szövegeit a magyar irodalomból, főleg erdélyi költők alkotásaiból válogatta. Így keletkezett az Éji csöndben (Kv. 1925) Serestély Béla versére, az Álmodik a gyopár Jakab Géza és A két diák Szalay Mátyás szövegére (Kv. 1925), a Tearózsa és Madonna del' Mare Reményik Sándor verseire (Kv. 1927) és a Makkai László és Reményik verseit megzenésítő Májusi virág... (Kv. 1934), valamint a több szerzeményét tartalmazó Négy erdélyi magyar dal (Kv. 1926), a Dalok erdélyi költők verseire (I. füzet. Kv. é. n.) és “Fiaim, csak énekeljetek” (Kv. 1928) c. gyűjteményes kötetei. A dalokat önálló szerzői estek keretében ismerhették meg az erdélyi városokban. A nótaszerzőt Krüzselyi Erzsébet 1931-ben Egy dalos testvéremnek c. versben köszöntötte.
Tárcza Bertalan: R. K. I.: Dalok erdélyi költők verseire. Pásztortűz 1927/10. — Mael Ferenc: R. K. I. hangversenye. A Hírnök 1928/197.
(B. A.)
Ritoók János anyakönyvi nevén Miess Günther Johann (Brassó, 1935. jún. 22. — 1981. máj. 21. Kolozsvár) — költő, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő. Előbb szülővárosában német elemi iskolába járt, majd édesapjának 1945-ben a Szovjetunióba történt deportálása után édesanyjával Nagyváradra költözött, ahol magyar iskolában folytatta tanulmányait. A 40-es évek végén visszatértek Brassóba, ahol a Magyar Vegyes Líceum esti tagozatán érettségizett (1954). A Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán, magyar irodalom szakon kezdte tanulmányait, amelyeket azonban 1957–60 között meg kellett szakítania (műszaki fordító volt a brassói traktorgyárban), így csak 1963-ban, a már egyesített Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyartanári oklevelet. Előbb egy fél évet Kökösön tanított, majd a Brassói Lapok (akkori címén: Új Idő) irodalmi rovatvezetője. 1971-től Kolozsváron a Korunk szerkesztőségi főtitkára. Származása — de személyi adottságai is — az erdélyi hármas kultúra hídemberének szerepére predesztinálták, s ő ennek a szerepnek mindvégig maradéktalanul meg is felelt. Már első önálló kötetét is — a Téka-sorozatban megjelent Goethe-válogatást — a német irodalom magyar nyelvű népszerűsítésének szentelte. Később sok kortárs romániai német költő versét fordította magyarra, Franz Hodjaktól Joachim Wittstockig, de mai román költőket is ugyanolyan hitelesen tolmácsolt magyarul, Nina Cassiantól E. Jebeleanun, V. Porumbacun át Nichita Stănescuig. Legkiemelkedőbb műve mégis az a sok évi megfeszített munkával összeállított kötet (Kettős tükör. A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. 1979), amely Szász János szerint “már-már fájdalmas hiányt pótol, valóságos űrt tölt föl eszméltető tartalommal” (Korunk 1980/6). Noha saját verseivel is tisztes helyet vívott ki magának a romániai magyar irodalomban, kétségtelen, hogy a hazai német líra tolmácsolójaként szerzett igazán elévülhetetlen érdemeket.
Művei: Goethe és a világirodalom. Válogatás, előszó és jegyzet (1975, Téka); Kozmikus szerelem. Versek és műfordítások (Kv. 1976); Kettős tükör. A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből (1979); Önkihallgatás. Hét romániai német költő verseiből. Válogatás, fordítás, előszó és jegyzet (Kv. 1980); A hamis malvázia. Romániai német elbeszélők. Válogatás, részben fordítás, utószó és jegyzetek (Bp. 1981). — Franz Hodjak: Papírsárkány. Ford. (Jancsik Pállal) (1987).
Cs. Gyímesi Éva: Három hangon is egybehangzón. Korunk 1976/11. — Kántor Lajos: Korszerű lecke felnőtteknek. Utunk 1976/28. — Markó Béla: Kozmikus szerelem. Igaz Szó 1976/12. — Fodor Sándor: Időszerűség — és tanulság. Utunk 1980/28. — Lászlóffy Aladár: A közös sors hullámhosszán. Előre 1980. jan. 31. — Szász János: Nélkülözhetetlen tükör. Korunk 1980/6. — Gáll Ernő: A Te szellemedben. Korunk 1981/6. — Németi Rudolf: R. J. korai öröksége. A Hét 1981/22. — Pomogáts Béla: R. J.: Kettős tükör. Hungarológiai Értesítő 1981/3–4. — Lászlóffy Aladár: R. J. halálára. Utunk 1981/22. — Veress Zoltán: R. J. sírjánál. Igaz Szó 1981/7.
(G. D.)
Ritter Gusztáv — *Erdélyi Gazda. 1.
Rivalda — Aradi színházi, művészeti, film- és sportlap. 1927-ben Erdős György szerkesztésében és kiadásában három száma jelent meg. A folyóirat könyvismertetéseket közölt, irodalmi és színházi személyiségek nyilatkozatait ismertette, az aradi irodalmi, színházi és zenei életről cikkezett. Munkatársai voltak: Seidner Imre, Székely György, Hajnal László, Erdős Renée, Mezey Zsigmond.
(U. J.)
RMDSZ-füzetek — politikai ismeretterjesztő kiadványsorozat 1990-ben, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kiadásában. A sorozatot Dávid Gyula kezdeményezte és szerkesztette. Az RMDSZ első szervezeti Szabályzatát és Programját közzétevő 1. füzet végén nyolc kiadvány címe sorakozik, ebből mindössze hat készült el és öt jelent meg: a 2–3. füzet dr. Balogh Andrásnak magyar fordításban a füzetben is közölt 1990-es választójogi törvényhez fűzött magyarázatait tartalmazza, a 4. füzet Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? címmel Cseke Péter, dr. Pap István, Neményi J. Nándor, Egyed Ákos, Csávossy György és Makkay József egy-egy írását; az 5. füzet címe: Milyen nemzeti kisebbségek élnek Romániában?, nyomdahiba miatt meg nem nevezett szerzője Kovács Nemere.
Elkészült a 6. füzet is (Hogyan élnek a nemzeti kisebbségek Nyugat-Európában? — szerzője Gáll János), annak megjelentetéséhez azonban a szerző személye és korábbi politikai publicisztikai szereplése miatt az RMDSZ akkori vezetése nem járult hozzá. A további füzetek (a kisebbségek egyéni és kollektív jogairól; az anyanyelvű oktatásról) ezek után el sem készültek.
(D. Gy.)
RMSZ-zsebkönyvek — *Romániai Magyar Szó. 3.
R. Nagy András — *Kovács László (1892) álneve
Róbert Endre (Gyulafehérvár, 1917. szept. 22. — 1990. aug. 30. Kolozsvár) — természettudományi író. Középiskolát Marosvásárhelyen végzett (1934), természetrajz szakos tanári oklevelet a kolozsvári román egyetemen szerzett (1939). Középiskolai tanár Marosvásárhelyen (1940–49), majd egyetemi adjunktus, az általános biológia előadója a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai Egyetemen nyugalomba vonulásáig (1979).
Első írása az Utunkban jelent meg (1952). Tudományterjesztő és szakkönyv-ismertető írásait a Korunk, az Utunk és a Ştiinţă şi Tehnică közölte. Munkatársa volt a Széll Zsuzsa szerkesztette Az élet eredetéről és az öregségről (1958) c. gyűjteményes kötetnek és a Dicţionarul Enciclopedic Român (1962) c. lexikonnak. Tudományos munkássága a kovamoszatok és általában az édesvizek életére terjedt ki. Kutatási eredményeit (részben Kónya Istvánnal, Nagy-Tóth Ferenccel, Pázmány Dénessel, Péterfi Istvánnal társszerzésben) a Natura, Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, Studii şi Cercetări de Biologie, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Revue Roumaine de Biologie, Contribuţii Botanice Cluj folyóiratokban tette közzé. A kovamoszatok köréből hét új rendszertani egységet írt le (Cymbella semielliptica, C. subcarpatica, Pinnularia armeniaca stb.). Önálló fejezet szerzője a Tratat de algologie (1976) c. kézikönyvben.
Önálló kötete: Kis könyv a mikroszkópról (1984).
(N. T. F.)
Robotos Imre (Nyírmártonfalva, 1911. okt. 18. — 2001. ápr. 13. Budapest) — újságíró, szerkesztő. A nagyváradi kereskedelmi középiskolában érettségizett (1929); később elvégezte a Ştefan Gheorghiu Pártfőiskolát (1953), ahol újságíró szakos diplomát szerzett. Újságírói pályáját a nagyváradi Friss Újság munkatársaként kezdte (1933–39), közben cikkei jelennek meg a Nagyváradi Naplóban és a Korunkban is. A II. világháború éveiben munkaszolgálatos. 1945-ben Nagyváradra hazatérve az Új Élet munkatársa (1947-ig). (Tőle származó közlés szerint az ugyanott 1947-ben indult megyei pártlap, a Fáklya alapító főszerkesztője, ezt azonban a lap impresszumának adatai nem támasztják alá. Így csak fenntartással fogadhatók a háború utáni nagyváradi újságíróskodásának Pengeváltás c. önéletrajzi könyvében olvasható más közlései is.)
1947. szept. 1-től a névlegesen főszerkesztőként szereplő Kacsó Sándor mellett valójában ő a *Romániai Magyar Szó c. központi magyar napilap felelős szerkesztője, 1951. júl. 13-tól főszerkesztője. Ugyanezt a funkciót tölti be utódlapjánál, az *Előrénél is, 1956 decemberéig. Közben 1948–53 között marxizmus–leninizmust ad elő a Bolyai Tudományegyetemen. Bár nem volt látható pártfunkciója, a dogmatizmus éveiben az ideológiai fronton nagyhatalomnak számított. Erről az időszakról később, a Pengeváltásban így ír: “... sokfelé elrejtettem magam, [...] valamelyes álszeméremmel, hogy olyan látszatot keltsek: nem rólam van szó. Mindig rólam volt szó...” 1956 tavaszán, a XX. szovjet pártkongresszust követő hónapokban egyszerre a megújulást, a szemléletváltást kezdi sürgetni. A magyar forradalom leverése után nem sokkal (1956 decemberében) eltávolítják az Előre éléről: átmeneti időre az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó bukaresti magyar szerkesztőségének vezetője, főszerkesztőként, majd 1958-ban visszatér Nagyváradra, ahol lakáshivatali tisztviselő nyugdíjazásáig (1968). 1986-ban áttelepül Magyarországra.
Első írását a Nagyváradi Napló közölte 1931-ben; 1938–40 között a Korunk munkatársi köréhez tartozott, s a folyóiratban a magyar szociográfiáról (1939/9), Erdei Ferenc Magyar város c. könyvéről (1939/9), a magyar faluregényről (1940/3) írt. Az ötvenes években a kommunista párt ideológiáját olyan, önállóan megjelent füzetekben népszerűsítette, mint Az igazi román–magyar közös múlt (1948), Munkás-paraszt szövetség (1948), Osztályharc és hazafiság (1949), A szocialista hazafiság, a béke legyőzhetetlen zászlaja (1953). Lelkes riportkönyvben számolt be szovjetunióbeli úti élményeiről (Az épülő kommunizmus földjén. 1952) és olvasmányairól (Az úttörés szépsége. Gondolatok a szovjet irodalomról. 1957), s irodalmi vonatkozású írásait egybegyűjtő köteteiben (Alkotás és bírálat. 1955, Mű és mérték. 1958) is egy dogmatikus, leegyszerűsítő szemlélet fejeződik ki.
Hosszabb hallgatás után regénnyel jelentkezett (Szárnybontás. Elbeszélő meditáció, 1968), amelyet Szőcs István nem csak “furcsa műfaji megjelölése” miatt bírál, hanem azért, mert “normatívnak alkotta meg alakjait”. Maga a mű — állapítja meg — “nem egy irodalmi mű belső mozgástörvényeire épülő regény, hanem kívülről megalkotott gondolatmenethez alkalmazott illusztráció”. “Sajnos — folytatja —, [...] a szerző [...] gondolati síkon félmunkát végzett. [...] az irodalmiság tekintetében nem a gondolatiság túladagolása fékezte le, hanem az írói adottságok hiánya” (Igaz Szó 1968/9).
A következőkben visszatér az irodalom kritikai-elméleti megközelítéséhez: A nevetés vonzásában (1973) c. könyvében — annak alcíme tanúsága szerint — “a szatíra és a humor köréből” kíván “értelmezések”-kel élni. Kísérlete azonban a vizsgált jelenségek külsődleges szempontú megközelítése miatt nem vezet sikerre. “... értelmezésében — állapítja meg Szávai Géza — keveset figyel a forma finomságaira s az objektív komikum-elmélet műelemzésbeli kedvezőtlen következményei itt terebélyesednek ki. Az objektív komikummal ugyanis önmagában fölösleges foglalkozni, a konkrét művekben pedig nem csak a »felfedett«, »meglátott« stb. objektív komikum érdekel, főképpen nem az, hanem ahogyan az író »felfedte«, »meglátta« stb. — tegyük hozzá most már...: megteremtette. Ez pedig a mű immanens törvényeinek feltárása nélkül nem lehetséges” (Utunk 1973/37). Lényegében egy olyanfajta, irodalmon kívüli megközelítési mód továbbéléséről van szó, amit Arányok rendjében (1981) c. alatt összegyűjtött kritikái is elárulnak. Ezért utalhat Kántor Lajos a kötetről írva “a szerző terhes kritikai dogmatizmusá”-ra s ennek legfőbb jellemzőjére, a “mindenáron való rendteremtési szándék”-ra, “amelyben a mérce mindig egy külső (erkölcsi, esztétikai, politikai) nézőpont, nem pedig a művet (életművet) szervező erő” (Korunk 1983/1).
Időközben két kismonográfiája is megjelenik: Tabéry Gézáról (Eszmék ütközésében. Kv. 1979) és Karinthy Frigyesről (Utazás egy koponya körül. Kv. 1982), s egy “dokumentumriportja”, Az igazi Csinszka (Bp. 1975), amellyel nagy port kavart fel. A könyv második kiadása (Szembesítés. 1985) az eredetinél is nagyobb terjedelemben adta közre művének kritikai visszhangját, amelynek során a vita hozzászólói az irodalomtörténeti tényekkel szembesítették a szerzőnek ama szándékát, amelyet így fogalmazott meg: “... az eszményítés ábrándjait kívánom szembesíteni az olykor kegyetlen valósággal”. Bustya Endre tíz részből álló sorozatban szedi ízekre a szerző állításait és beállításait, Láng Gusztáv Ady költészetét hívja tanúságul a “perben”, Marosi Péter pedig megállapítja: ~ “... a jelek szerint nem vette észre, hogy elméletileg olyan következtetésekig jutott el Csinszka »leleplezése« során, amelyek harminc év távlatában is párjukat ritkítják az irodalomtörténetírásban [...] Ő csak bírálja, bírálja Csinszkát, s talán észre sem veszi, hogy tulajdonképpen az Ady-líra tagadásának küszöbéig jutott már el. Ha elméletileg felkészülten, megalapozva, ha irodalomtörténetileg felkészülten és tudatosan csinálná mindezt, vitatkoznék vele. Így csak szégyenkezünk miatta...” (A Hét 1975/43).
Külön kérdése a Robotos-életműnek Gaál Gáborhoz való viszonya. 1938–40-ben a Korunk munkatársaként személyes kapcsolatban volt vele, a Valóság és irodalom megjelenése után azonban ő az, aki megsemmisítő ideológiai vádakat fogalmaz meg a könyvvel és szerzőjével kapcsolatban (Studii 1950/3); benne, az akkori dogmatikus ideológiai hajsza mintapéldányában, önkényesen szövegösszefüggésükből kiragadott és csoportosított idézetekből vonja le a maga súlyosan elmarasztaló következtetéseit. Az 1955–56-os “olvadás” időszakában tagja a Gaál műveinek újrakiadását előkészítő bizottságnak, s egy, a központi magyar pártlapban megjelent cikkében (Szabad Nép 1956. szept. 15.) fenntartás nélküli hódolattal emlékezik “a nagy kritikai gondolkodó”-ra, a jeles szerkesztőre, s óvatos, eufemisztikus megfogalmazásokban még önkritikát is gyakorol: “Gaál Gábor, a Korunk szerkesztője — írja — irodalmi életünk legendás alakja volt — s maradt. Néhány esztendővel ezelőtt alaptalan fölénnyel, többen megkíséreltünk vitába szállni ezzel a legendával. Szomorúan és indokolt haraggal gondolunk ma már ezekre a méltatlan kísérletekre. Így gondolok különösen a magam tévedéseire.” A hódolat azonban idővel szertefoszlott, s amikor — már Budapesten — emlékei felidézésébe fog, nem csak az egykori MNSZ-vezetők fejére olvas “elhallgatott történelmi tények”-et (Kritika 1989/2), vitába is keveredve kortársaival (Találkozások Groza Péterrel. Népszabadság 1986. máj. 31.; Kurkó Gyárfás emlékére. Kritika 1988/3; Válasz Balogh Edgárnak. uo. 1988/7; Áldás vagy kárhozat. Kapu 1989/1; Erdély változásai, avagy a transzilvanizmus és a romániaiság ütközései. Új Fórum 1990/3), hanem Gaál Gábor-ügyben is újabb fordulatot hajt végre: egy, a Kossuth Rádióban vele készített interjú során (1991. ápr. 21.) “az 1950-beli brávói tőrdöfést — ahogyan Tóth Sándor fogalmaz — a szellem szabadságharca jegyében vívott dicsőséges fegyverténnyé rajzolja át [...] ünnepélyesen megtagadja kommunista múltját, de büszkén vállalja belőle G. G. megtagadását. Ma már azzal kérkedik, hogy ő Gaál Gáborral még életében, a sajtó nyilvánossága előtt szembefordult” (Dicsőséges kudarcaink... 218).
Egyéb művei: Finnország — Suomi (Útirajz, 1957; német fordításban 1958); Tótágas (regény, Bp. 1986); Aranykulcs a rozsdás zárban (esszé, Bp. 1986); A vér városa — Nagyvárad (Debrecen 1992); Pengeváltás. A csapdákat nem lehet elkerülni (visszaemlékezések. Nv. 1997).
Bevezető tanulmányaival és jegyzeteivel gondozásában jelentek meg a Romániai Magyar Írók sorozatban Tabéry Géza munkái: Szarvasbika (1969), Két kor küszöbén (1970), Vértorony (1971), A Frimont palota. A Tabéry hagyatékát különben ő mentette meg az ötvenes évek végén az elkallódástól. Ugyancsak ő rendezte sajtó alá Simon Magda publicisztikai írásait (Váradi harangok. 1975. Romániai Magyar Írók) és Bölöni Györgyné Adyról megjelent írásait (Itóka Párizsban. 1977. Téka).
Álnevei, szignói: Váradi Erzsébet, R. I., (r. i.).
Hagyatékát a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi.
Széll Zsuzsa: Megjegyzések egy útirajzhoz. Utunk 1952/40. — Cseke Gábor: Szárnybontás. Meditáció egy könyvről. Előre 1968. jún. 8. — Tömöry Péter: Érdekes téma. Utunk 1968/25. — Szőcs István: Az élet olyan, mint... Igaz Szó 1968/9; uő: Valami furcsa, valami különös. uo. 1968/10; uő: Irodalomtörténet vagy pletyka. Utunk 1974/26. — Balázs Sándor: Humor és komikum. Igaz Szó 1969/10; uő: A humor objektivitásáról. A Hét 1974/3. — Szávai Géza: Két szempont közt ingázva. Utunk 1973/37. Újraközölve: Szinopszis 1981. 203–207. — Bajor Andor: Nevetés és magyarázat. Korunk 1974/4. Újraközölve: Betűvetők becsülete. Cikkek, esszék, tanulmányok. Kv.–Buk. 1996. 318–322. — Kozma Dezső: Humor és irodalom. Igaz Szó 1974/2; uő: Könyv Tabéry Gézáról. Korunk 1981/6. — Láng Gusztáv: A dokumentumok hitele. Kérdez: Kozma Tibor. Utunk 1975/40; uő: A megtámadott múzsa. A Hét 1975/37. — Marosi Péter: Nem érti, nem érti a dolgot. A Hét 1975/43. Újraközölve: Világ végén virradat. 1980. 214–220. — Molnos Lajos: Eszmék ütközésében. Utunk 1980/22. — Varga Gábor: Egy hagyaték üzenete. Igaz Szó 1980/7. — Nagy Pál: Karinthy bűvöletében. Utunk 1982/40. — Kántor Lajos: Ki teremti a rendet? Korunk 1983/1. — Puskás Tivadar: “Arányok”, árnyak — múlt időben. A Hét 1983/41. — Szembesítés. Robotos Imre dokumentumriportja Ady és Csinszka házasságáról és a könyv kritikai visszhangja. 1984 [A kiadás, amelynek szerkesztője Molnár Gusztáv volt, tartalmazza Láng József, Szőcs István, Ruffy Péter, Dankó István, Láng Gusztáv, Marosi Péter, Móricz Virág, Bényei József, Féja Géza, Bustya Endre, Bori Imre, Galsai Pongrác, Csányi László, Bákó Endre, Belia György, Lőrinczy Huba, Benedek István, Passuth László, Gyurkovics Tibor és Király István hozzászólásait, bírálatait, s természetesen Robotos Imre három viszontválaszát is. Újabb “javított és bővített” újrakiadás. Bp. 1994]. — Bustya Endre: “Hihető” vagy “hitető”? Utunk 1984/40. — Köllő Károly: Görögtűzfénybe öltöztetett valóság. Korunk 1985/1. — Ágoston Vilmos: Hit és tények. Születésnapi beszélgetés R. I.-vel. Magyar Nemzet 1986. okt. 18. — Balogh Edgár: Múltunk vívmányait ne adjuk fel. Kritika 1988. — Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában 1946–1986. Bp. 1997.
(S. Zs.)
Roboz Béla — *Képes Újság. 1.
Rochlitz Gyula (Szerencs, 1896. nov. 25. — ?) költő, elbeszélő. Tanulmányait Vácon, a süketnéma intézetben végezte (1912), majd 1922-ig Kolozsváron volt fényképész. Ekkor áttelepült Magyarországra és Debrecenben, majd Budapesten élt. Fordítóként dolgozott a Központi Statisztikai Hivatalban; 1924-től társelnöke volt az Országos Siketnéma Otthonnak.
Szépirodalmi és kritikai írásai 1912-től A Hétfő, Az Újság, a Debreceni Hét, az Erdélyi Szemle, a Kolozsvári Hírlap, a La Gazette des Sourdes-Muets, a Siketnémák és Vakok Oktatásügye, a Siketnémák Közlönye hasábjain jelentek meg; ez utóbbinak 1925-től szerkesztője volt.
Téged szeretlek! c. verskötetét saját kiadásában jelentette meg (Kv. 1919).
(B. E.)
Rohonyi Vilmos (Budapest, 1906. júl. 3. — 1989. júl. 14. Kolozsvár) — műszaki író. ~ Zoltán apja. A kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett (1924), a budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet (1930). Pályáját az Energia kolozsvári villamosgépgyár tervezőjeként kezdte, majd a Dermata (később Herbák János) bőr- és cipőgyár mérnöke, műszaki igazgatója, végül helyettes vezérigazgatója (1933–47). 1948–51 között a Könnyűipari Minisztériumban műszaki tanácsos, a kolozsvári Unirea gépgyár tervezőmérnöke (1951–54), a kolozsvári műegyetemen előadótanár a szerszámgép-szerkesztési tanszéken (1949–58), majd nyugdíjazásáig a Tehnofrig Élelmiszeripari és Hűtőgépgyárnál tervezőmérnök (1957–69). 1969–70-ben külföldi ösztöndíjjal a hollandiai Delft műszaki egyetemén dolgozott, nyugdíjazása után is az ICPIAF intézet tervezője.
Kutatási területe: fogaskerék-meghajtások; eredményeivel 1980-ban elnyerte a bukaresti Műszaki Egyetem aranydiplomáját. Tanulmányai jelentek meg románul a Standardizare, Metalurgia, magyarul a Korunk, Művelődés és a budapesti A Gép c. folyóiratban, németül az Acta Tehnica, Konstruktion, Industrie-Anzeiger, Werkstatt und Betrieb, oroszul az Expressz Informacii s a moszkvai egyetem folyóiratának hasábjain.
Kötetei: Automatizálás (1965); Korszerű szíjhajtások (Feszítőtárcsás szíjhajtások elmélete és gyakorlata. Kv. é. n.); Fogaskerék-hajtások (1974. II. kiadás Bp. 1980). A román–magyar és magyar–román műszaki szótár (1979) és a Pálfalvi–Jenei-féle Magyar–román műszaki szótár (1987) társszerzője.
Jenei Dezső: Fontos műszaki könyv. Korunk 1974/11. — Szabó Piroska: R. V. Tudományos arcképcsarnok. Művelődés 1981/5.
(S. Zs.)
Rohonyi Zoltán (Kolozsvár, 1943. máj. 31.) — irodalomtörténész, tanulmányíró, esszéista. ~ Vilmos fia. Középiskolai és egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte, magyar nyelv- és irodalomtanári oklevelet a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett (1966). A nagydobai általános iskola tanára (1966–68), majd a kolozsvári egyetemen tanársegéd, 1973-ban adjunktusi kinevezést kap és doktori címet szerez. 1989-ben Magyarországra költözött; a pécsi Janus Pannonius Egyetem tanára, 1997-től tanszékvezető.
Első írásait a Korunk és a NyIrK közölte (1967). Személyi hangvételű esszéivel az Utunkban jelentkezett. Egyetemi pályafutása alatt öt évig irodalomtörténeti szemináriumot vezetett, 1972-től tartja előadásait, melyek tárgya a szöveg- és irodalomelmélet, a régi magyar irodalom és a magyar felvilágosodás irodalmának története. Megjelent munkáinak tanúsága szerint főleg a romantikába való átmenet megragadása és erdélyi képviselőinek munkássága foglalkoztatja. Módszertani elveinek újszerűségét kiemelve, Antal Árpád szerint célja az irodalom belső folyamatainak megragadása, szemben az addig uralkodó, az irodalom mozgását külső feltételekből levezető szemlélettel. A tisztán stilisztikai alapú feltevéseket szerep- és csoportlélektani elemzésekkel szociológiai és történeti anyagra építi.
Számos klasszikus munkát rendezett sajtó alá s látott el bevezető tanulmánnyal, így Berzsenyi Dániel (1970, 1976), Hermányi Dienes József (1970), Fazekas Mihály (1973), Arany János (1978, 1987), Kazinczy Ferenc (1978), Gárdonyi Géza (1979) válogatott írásait a Tanulók Könyvtára, a Téka, a Magyar Klasszikusok sorozatok keretében. E tanulmányait 1996-ban Budapesten megjelent kötetében adta ki egybegyűjtve.
Önálló munkái: A magyar romantika kezdetei (1975), Kölcsey Ferenc életműve (kismonográfia. Kv. 1975), “Úgy állj meg itt, pusztán!” Közelítés XIX. századi irodalmunkhoz (Esszék, tanulmányok. Bp. 1996).
Dávid Gyula: Két könyv a magyar romantikáról. Utunk 1975/28. — H. Szabó Gyula: R. Z.: Kölcsey Ferenc életműve. Művelődés 1975/8. — Szőcs István: Minden kezdetnek van kezdete. Utunk 1975/29. — Antal Árpád: R. Z.: A magyar romantika kezdetei. NyIrK 1976/2. — Bernád Ágoston: Az irodalomtörténeti szintézis lehetősége. A Hét 1978/23.
(F. Á.)
Róka A — *élclapok
római katolikus egyházi irodalom — Önállósodását és megizmosodását Erdélyben döntő módon befolyásolta az a körülmény, hogy a Párizs környéki békék következményeként négy latin szertartású katolikus egyházmegye került román fennhatóság alá, közülük az Erdélyi Egyházmegye teljes egészében, míg az akkor még temesvári székhelyű Csanádi, a Váradi, valamint a Szatmári Egyházmegyék jó részben, püspöki székvárosaikkal és központi intéz-ményeikkel egyetemben. Ez a háttér tette lehetővé, hogy a katolikus ihletettségű szellemi kezdeményezések még azelőtt beilleszkedhessenek a romániai magyar kisebbségi művelődési életbe, mielőtt a Szentszéknek Romániával kötött első konkordátuma (1927) legalább részlegesen feloldotta volna a szántszándékkal háttérbe szorításra kárhoztatott katolikus egyházat sújtó kötöttségeket. Magától értetődik, hogy a katolikus jelleg sohasem jelentett és nem is jelent elkülönülést, legfeljebb abban nyilvánul meg, hogy markáns képviselői a maguk élő hite és megalkuvást nem tűrő világnézete következtében természetfölötti szankcióktól megszentelten (Sík Sándor meghatározása) fogják fel a reájuk háruló feladatokat.
A katolikus szellemi mozgalmaknak komoly támaszt biztosító országos intézményi keretek közül főként hármat, a Katolikus Népszövetséget, az Erdélyi Katolikus Akadémiát (és utódját, a *Pázmány Péter Társaságot), valamint a Ferences Harmadik Rendet kell kiemelnünk; mindhárom szorosan kapcsolódik a Világegyház huszadik századi megújulási törekvéseihez.
Az Erdélyi Katolikus Népszövetség mint az Actio Catholica hazai szervezete 1922. augusztus 20-án alakult meg Kolozsvárt azzal a kifejezett céllal, hogy az Egyházhoz való ragaszkodáson túlmenően a romániai magyarság legnépesebb rétegében erősítse a szolidaritást, s egyben azért is, hogy szellemi és anyagi erőforrásait minél tervszerűbben használja fel a közösség javára. Jogi személyiségének viszonylag rövid időn belül megtörtént elismertetése után a szervezkedés főként a partiumi részeken indult meg, úgyhogy I. Nagygyűlését már 1923. november 30. és december 2. között megtarthatta Nagyváradon, a II-at pedig 1924. okt. 25. és 26. között, Aradon. A szellemi kapacitások átgondolt kiaknázása tekintetében figyelemre méltó tény, hogy a központi és helyi szervezetek megalapozásában a kezdeti időszakban széles látókörű premontrei tanárok vállaltak oroszlánrészt, miután az államhatóságok 1923 januárjában mondvacsinált ürüggyel egyik napról a másikra bezáratták a kanonokrend nagyváradi főgimnáziumát, amelyben többek között a röntgen- és a rádiótechnika úttörő hazai tudósa, Károly József Irén is működött. Fokozatosan kiépülnek a különböző szakosztályok, amelyek közül közművelődési szempontból a X. Katolikus Nagygyűlésen megalakított Pedagógiai Szakosztály és a társadalomtudományi kutatások terén jelentős gyakorlati eredményeket felmutató Főiskolai Szakosztály bizonyult a leghatékonyabbnak. A lehetőségekhez mérten évenkénti rendszerességgel, változó színhelyen megrendezett Katolikus Nagygyűlések irodalmi és művészeti téren is rangos seregszemlékké nőtték ki magukat. Így került sor például az 1939-ben Csíkszeredában, Csíksomlyón rendezett XII. Nagygyűlés keretében — amelynek központi témája a gyermeknevelés volt — az első gyermekkórusversenyre is. Időközben a Katolikus Népszövetség súlypontja Belső-Erdélybe tevődött át: ügyvezető igazgatója négy éven át az 1956-ban mártírhalált halt Sándor Imre, akitől két és fél évre Márton Áron veszi át a vezetést. Az ő fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy a bánsági magyarság is tevékenyen bekapcsolódott az országos mozgalomba. Az Erdélyi Katolikus Népszövetség kiadványai közül a legszámottevőbb 1928 és 1946 között megjelent Naptárának tizenhét évfolyama, valamint a Márton Áron és György Lajos által 1933-ban indított *Erdélyi Iskola tíz évfolyama.
Az Erdélyi Katolikus Akadémia ötletét Pakocs Károly szatmári papköltő vetette fel az Erdélyi Katolikus Népszövetség IV., Nagykárolyban rendezett nagygyűlésén 1928-ban s javaslatát — amelyet Karácsonyi János, a Magyar Tudományos Akadémia tagja is melegen támogatott — a jelenlevők nagy örömmel elfogadták. Tüstént felkérték tehát a nagy tekintélyű történészt, hogy dolgozza ki az alapszabályokat, amelyek mind a Románia területén élő néhány régi akadémiai tag, mind pedig számos tudományos felkészültségű magyar katolikus értelmiségi számára az akkortájt még működése folytonosságában akadályozott *Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályaihoz fogható teret biztosítson szaktudományuk művelésére. Jóllehet a javaslat megvalósulását heves sajtópolémia, valamint Karácsonyi János hirtelen halála némileg késleltette, az Erdélyi Katolikus Népszövetség 1929 márciusában jóváhagyta a kidolgozott alapszabályzatot és kijelölte a három (tudományos; szépirodalmi és művészeti; társadalomtudományi és publicisztikai) szakosztályba meghívandó első tizenöt-tizenöt tagot, így a francia Association des Écrivains et des Acteurs Catholiques példájára megszervezett új egyesület 1929. május 27-én, pünkösd másodnapján a Nagyváradon rendezett alakuló üléssel megkezdhette működését. A tagok választás útján a vezető testületet úgy állították össze, hogy abban Románia Kárpátokon inneni részének minden tájegysége kellő súllyal legyen képviselve: Némethy Gyula nagyváradi kanonok, történelemtudós lett az elnök, Pakocs Károly papköltő, szatmári irodaigazgató és Paál Árpád közíró az alelnökök, György Lajos irodalomtörténész szerkesztő a főtitkár. Az egyes szakosztályok elnökeire hárult a feladat, hogy a tagavató, ill. székfoglaló üléseket Erdély különböző művelődési központjaiban megszervezzék, viszont az Erdélyi Katolikus Akadémia tagsága számára kétségtelenül nagy nyereséget jelentett az a körülmény, hogy végül György Lajos főtitkár — aki egyben a kolozsvári Lyceum Könyvtár igazgatója is volt — állandó otthont tudott biztosítani a tagavató és felolvasóüléseknek a Lyceum Könyvtár hangulatos olvasótermében.
Ugyanő szerkesztette és adta ki 1929–1932 között az Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai c. ízléses kiállítású kiadványsorozatot, amelyben az I. szakosztály tagjainak hét, a III. szakosztály tagjai közül pedig kettő székfoglaló értekezései jelentek meg. (A szerzők: Bíró Vencel, Boros Fortunát, Juhász Kálmán, Rajka László, Ruzitska Béla, Temesváry János, illetve Gyárfás Elemér és Sulyok István. Az említett füzetek dokumentumértékét emeli, hogy György Lajos rendszerint lenyomatta bennük klasszikus tömörségű főtitkári tagavató beszédeit is. Egyébiránt az Erdélyi Katolikus Népszövetség évente rendezett nagygyűléseit is felhasználták a tagok arra, hogy az illető nagygyűlés vezérgondolatával összhangban álló tematikájú ülésszakot tartsanak, annál is inkább, hogy miután az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek már az 1930-as évek elején sikerült elismertetnie jogi személyiségét, a szakosztályokban kifejtett tevékenység természetszerűleg az EME égisze alatt folytatódott tovább, s így közös fellépés lehetősége jobbára az Erdélyi Katolikus Népszövetség évi nagygyűléseire mint azoknak gyakorta fénypontjaira korlátozódott. Bénítólag hatott az intézmény folyamatos működésére az az 1937. évi törvényes intézkedés, amely az “Akadémia” elnevezés használatát kizárólag a Román Akadémiára korlátozta. A *Pázmány Péter Társaság néven újjászervezett és megfiatalított vezetőséggel tovább tevékenykedni szándékozó tagság első nyilvános megméretkezése a Márton Áron püspökké szentelését megelőző, 1939. február 11-én tartott díszgyűlés volt, amelyen Gyárfás Elemér alelnök Az erdélyi katolikus lélek című programadó értekezésével a tagság nevében elkötelezte magát az új püspök célkitűzéseinek támogatására. Sajnos, a világtörténeti fordulatok meghiúsították e kötelezettség valóra váltását, jóllehet 1943-ban Márton Áron szorgalmazta, hogy elevenítsék fel a Pázmány Péter Társaság működését. Ugyanakkor a dél-erdélyi tagok számára az aradi *Vasárnap ún. “Pázmány-számaiban” biztosított teret a közös jelentkezésre.
A kisebbségi lét sajátos vetülete az, hogy elhivatott irányítás esetén még egy rendeltetése szerint lelkiségi mozgalom is olyan országos közművelődési tényezővé válhat, mint a ferences rend. Kiadványai közé tartozott Románia Kárpátokon inneni részében a rendi testvérek által szerkesztett nagy olvasottságú *Hírnök (Szent Ferenc Hírnöke, 1903 és 1947 szeptembere) és társlapja, a Keresztény Világ (1923–1946) c., modern szerkesztői elveket érvényesítő néplap. Fontos szerepet játszott a romániai magyar nyelvű sajtó terjesztését támogató, 1924-ben létesített Sajtóbizottság és a P. Trefán Leonárd kezdeményezésére 1906-ban alapított Szent Bonaventura Nyomda, amely 1990 után újrakezdte jelentős kiadói tevékenységét, bár egyelőre saját nyomdagépek hiányában olyan kezdeményezésekkel, mint a színvonalas, sőt egyes köteteivel hézagpótló *Szent Bonaventura új sorozat, amely P. Benedek Domokos tartományfőnök érdeme, viszont a szerkesztői munka dandárja a tartományfőnökségi tanácsos Fodor György confrateré.
Az utóbbi sorozatnak az is érdeme, hogy a jól bevált terciárius hagyományt követve, lépésről lépésre egyre több romániai magyar értelmiségit mozgósít a katolikus szellemiségű könyvkiadás fellendítésére (pl. Cs. Gyímesi Évát, Csucsuja Istvánt). Ennek a sorozatnak első kötete P. Papp Asztrik A Jézushágón c. verskötete, amely Tóth István értő és értékelő utószavával jelent meg.
Egyébiránt a Szent Bonaventura új sorozat csupán azt a nemes hagyományt eleveníti fel, amikor minden jelentősebb romániai magyar katolikus központnak megvolt a maga nyomdája és a sajtóorgánuma. Közülük az aradi minoriták szerkesztésében 1919. jan. 1. és 1940. dec. között megjelentetett *Vasárnap (1920-tól viseli ezt a címet) aradi katolikus egyházi tudósító nőtte ki magát országos jelentőségű katolikus kultúrszemlévé és rangos irodalmi folyóirattá. Legkiválóbb szerkesztője Wild Endre volt, munkatársai közé pedig Gáldi László, Rónay György is tartozott. Jellegzetesen jezsuita sajtótermék volt *A Szív. Eredetileg a kárpátaljai származású P. Bíró Ferenc (1868–1938) alapította a Jézus Szíve Társulat közlönyeként 1915-ben Budapesten, s az ínséges közviszonyok dacára rövid időn belül annyira népszerűvé vált, hogy a német és szlovák ajkú olvasók számára is meg kellett jelentetni. Terjesztői a gyermekolvasói lettek, akik 1920-ban önálló ifjúsági szervezetbe, a Szívgárdába tömörültek. Mivel magát az alapító-főszerkesztőt is szoros szálak fűzték iskolaévei városához, Szatmárnémetihez, az itteni jezsuita rendház 1927-ben magára vállalta az önálló romániai változat szerkesztését, amely csak az 1940. aug. 25-i számmal szűnt meg. Ez alatt az idő alatt számos kényszerű megjelenési hely- és címváltoztatáson ment át, minduntalan betiltott gyermekmellékletével együtt. A leghosszabb ideig Kolozsvárt jelent meg, ahol 1935 közepétől fogva Az Apostolra volt kénytelen változtatni a nevét. Ezzel a címmel lett 1937-től a romániai Katolikus Akció (Actio Catholica) hetenként megjelenő magyar nyelvű hivatalos közlönye. Művelődéstörténeti jelentősége abban rejlik, hogy szerteágazó tudósítói hálózata révén a két világháború közötti időszak katolikus szempontú megmozdulásainak szinoptikus tükrévé volt képes válni.
Noha elterjedtségében nem vetekedhet Az Apostollal, Belső-Erdély és a Barcaság viszonylatában mindmáig forrásértékű az *Erdélyi Tudósító. Akárcsak az aradi Vasárnap, ez is egyházközségi közlönyként indult Brassóban, közvetlenül az első világháború után és Veress Ernő hittanár, majd kolozsmonostori plébános szívós szerkesztői munkájának hála alakult át rangos katolikus társadalmi szemlévé. Utódlapja, az Új Erdély az 1944/6. számmal szűnt meg Kolozsvárt. Az Erdélyi Tudósító friss hangvételű, színvonalas cikkeivel és előítéletektől mentes magvas tanulmányaival szerettette meg magát. A legkiválóbb erdélyi értelmiségiek — egyháziak és világiak egyaránt — tartoztak munkatársai közé, többek között Erdély kitűnő tollú későbbi püspöke, Vorbuchner Adolf, a fiatal Márton Áron, Szalay Mátyás papköltő, Kovrig Béla és Venczel József társadalomtudósok. Veress Ernő közlönyének brassói időszakában Erdélyi Tudósító Könyvtára c. könyvsorozatot is adott ki (szerzői Hirschler József, Rass Károly, Szalay Mátyás, Tímár Sándor, Vorbuchner Adolf, Veress Ernő). Ennek a könyvsorozatnak Tíz év című, 1930-ban már Kolozsvárt megjelent VII. kötete hézagpótló forrásmunka a romániai magyar katolikus irodalom kezdeteire vonatkozóan.
Az Erdélyi Katolikus Nőszövetség központi folyóiratát, *A Napot 1921 és 1923 között Temesvárt adta ki a Szociális Nővérek Társasága, majd Kolozsvárra költöztették. Szerkesztői közé tartozott a freiburgi szociális iskolában diplomát szerzett Csatáry Adél, a Dimitrie Gusti professzor bukaresti intézetében működött Szociális Főiskola végzettje, Szim Lídia és a periodika utolsó négy évében Kós Alice Adrienn. Ennek a havi közlönynek központi témája a modern nőt otthon és a társadalomban érő kihívások köre, amelyeket a katolikus szellemben való megoldásuk szempontjából tárgyalt.
Tőkeerős katolikus csoportosulások összefogásával napilapot is sikerült létrehozni a szabadelvű sajtónak a hívők keresztény érzületét nemegyszer sértő megnyilvánulásai semlegesítésére: a nagyváradi Szent László Nyomda Rt. tulajdonát képező *Erdélyi Lapokat, amelynek első száma 1932. jan. 3-án került ki a nyomdából, és az 1936-os kényszerű címváltoztatások (Új Lapok, Magyar Lapok) ellenére 1944 októberéig jelent meg. Létrehozásának előzményeiről és körülményeiről Fodor Antal brassói apátplébános közlönye, A Kereszt nyújt sajtótörténetileg is megbízható adalékokat, amelyek ismerete híján felemásra sikeredett pályafutását is kizárólag görbe tükörben ismerheti meg az utókor. Az Erdélyi Lapok indulásakor Paál Árpád főszerkesztő a romániai magyar hitvallásos újságírókat — korántsem kizárólag katolikusokat — tömörítette maga köré. Belső munkatársi gárdájához tartozott kezdetben Csűrös Emília, Dsida Jenő, György Dénes, Pakocs Károly, Ruffy Péter és még sokan mások, sőt egyetemi lelkész korában maga Márton Áron is, aki széles ívű nevelői célkitűzései szócsövének használta. Sajnálatos módon, a biztató kezdetet követően a lap szellemi irányítása Scheffler Ferenc teológiai tanár hatáskörébe csúszott át, aki türelmetlenül vagdalkozó publicisztikai gyakorlatát a maga szerkesztette szatmári Katholikus Élet (1921–1931) hasábjairól ide is áthozta. Ennek ellenére az Erdélyi Lapok mindvégig Románia Kárpátokon inneni részeinek egyik vezető magyar nyelvű sajtóorgánuma maradt; mozgósító hatása a tűz martalékává lett bukovinai Józseffalva újjáépítésére indított segélyakció eredményességén is lemérhető. Ugyanakkor az aradi Vasárnap mellett ennek a napilapnak irodalmi-művészeti oldalai közvetítették mondhatni szinte első kézből az európai katolikus irodalom modern irányzatait; könyvosztálya oroszlánrészt vállalt a rangos katolikus kiadványok terjesztéséből. Horváth Imre közvetlenül halála előtt tett nyilatkozatában az *Erdélyi Lapok irodalmi műhelyét vallotta költői indulása döntő fontosságú állomásának.
Félévszázados katakombalét után a romániai katolikus magyar nyelvű sajtó 1990-ben lépett országos szintű periodikával a nyilvánosság elé: a Keresztény Szó c. katolikus hetilappal. Alapító-főszerkesztője és egyben névadója Bajor Andor; de a kezdeti időszakban a szerkesztőség beltagja volt Fodor Sándor is. Másfél év múltán, az 1991. október 6-i számmal *Vasárnap címmel kivált belőle egy hetente megjelenő családi újság, míg a Keresztény Szó a továbbiakban katolikus kulturális havilapként jelenik meg. Bajor Andor korai halála után mindkét lapot 1991 márciusától Jakab Gábor irányítja főszerkesztőként. Szerkesztőtársaival (mindenekelőtt Jakabffy Tamással) és gyarapodó vidéki levelezőgárdájával a főszerkesztő kitartóan igyekszik a II. Vatikáni zsinat szellemében tükrözni az egyházi élet eseményeit.
A ferences közösségek — éppen úgy, mint a romániai katolikus irodalom hőskorában — az élen jártak az újrakezdéskor. A Romániai Ferences Világi Rend magyar nyelvű országos sajtó-orgánuma, a Szent Ferenc nyomdokain 1993 januárjától kezdve havi rendszerességgel jelenik meg a máramarosszigeti Helyi Közösség kiadásában, míg magának az Erdélyi Ferences Rendtartománynak időszakos lapját, a Magnificatot (az utóbbi években negyedévenkénti rendszerességgel), miután az előző két évben csak kis példányszámban, belső használatra jelent meg, a növekvő igények kielégítésére 1994 májusától kezdve nyomtatott formában is terjesztik. A bevált ferences lapszerkesztési hagyományokhoz híven tartalma nem korlátozódik a Rendtartomány belső ügyeire, hanem erdélyi vonatkozású művelődéstörténeti adalékot is tartalmaz.
A romániai magyar nyelvű katolikus sajtó legfrissebb hajtása az 1997 elején megjelent Kell, a Katolikus Egyetemi Lelkészség Lapja, Nóda Mózes egyetemi lelkész szerkesztésében.
Az 1989. december 21–22-i fordulat után lehetővé vált mind a Bukaresti Rádió magyar adá-sában, mind pedig a területi stúdióknál katolikus lelkiségű *rádió-műsorok sugárzása. Bein-dításuk a Kolozsvári Területi Stúdiónál néhai Kuszálikné Molnár Piroska, Marosvásárhelyen pedig Kelemen Ferenc szerkesztő nevéhez fűződik. Újabban a tömbmagyar vidékek kereskedelmi adói is beiktatnak műsorukba katolikus vallásos adásokat.
Ígéretes eredmény, hogy Kolozsvárt sikerült a külföldi segélyakciók támogatásával ismét egy nagy teljesítményű nyomdaipari vállalatot létrehozni Gloria néven, amely egyházi és laikus művek kiadására egyaránt kész. A nyomda vezetősége 1996-tól évente vállalja A Vasárnap Évkönyve kiadását, amely Bodó Márta és Jakabffy Tamás szerkesztők gondozásában készül és mind beszámolóin, mind pedig gazdag képanyagán keresztül megbízhatóan hű áttekintést biztosít a megelőző esztendő katolikus szempontból számottevő hazai, valamint nemzetközi eseményeiről.
Egyházirodalmi műveltségünknek főként hittudományi vetülete sínylette meg az elmúlt mostoha háromnegyed századot, már csak azért is, mivel hazai műhelyeinknek döntő többségét elsodorta a történelem vihara, s az utánpótlás külföldi iskoláztatásának lehetősége is megszakadt hosszú időre. Az első világháborút lezáró béketárgyalások időszakában a mai Románia Kárpátokon inneni részében négy egyházmegyei és egy rendi — nevezetesen az erdélyi Ferences Rendtartományi — hittudományi főiskola működött, nemzetközi viszonylatban is színvonalas tantestülettel, s mind az egyházkormányzatban, mind pedig a lelkipásztorkodás terén tevékenykedők közül szép számban művelték a hittudományokat.
A Szentszék és a királyi Románia között 1927-ben megkötött konkordátum következtében a szatmári és a nagyváradi hittudományi főiskola összevonására is sor került. Ekkor került Nagyváradra Scheffler János egyházjogász, s itt adta ki 1937-ben legjelentősebb szakmunkáját, A szerzetesi élet katekizmusát.
Az 1948-as kultusztörvény a nagyváradi, szatmári és temesvári egyházmegyéket nem ismerte el és ez megpecsételte a területükön működött hittudományi főiskolák sorsát is. Főiskolai jelleggel mindmáig csak a br. Sztoyka Zsigmond Antal által 1753-ban alapított gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Hittudományi Főiskola (Seminarium Incarnatae Sapientiae) működik; a zömében magyar anyanyelvű jelöltekből Románia Kárpátokon inneni területeinek kb. 1,2 milliós lélekszámú római katolikus lakossága részére itt képeznek papokat. Egyébiránt még ennek az intézménynek a működése sem volt az elmúlt évtizedekben zavartalan: 1952 és 1955 között például az állam törvénysértő intézkedéseit visszautasító klerikusok elleni megtorlásból felfüggesztették a működési jogát. Hasonlóképpen jártak el a ferencesek vajdahunyadi főiskolájával is 1948-ban, miután megvonták a rend működési engedélyét. Mivel a ferences kispapok nem voltak hajlandóak elhagyni a kolostort, a felheccelt munkások 1949 novemberében egyetlen éjszaka feldúlták az épületet s berendezésével együtt a nagy értékű könyvtárat is.
A hittudományok művelésének napjainkban egyetemi szinten ígéretes távlatokat nyitott a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen az 1996–1997-es tanévtől beindult Római Katolikus Teológiai Kar, ahol a teológiai tudományok új műhelyének kialakulására van lehetőség. Ezenkívül évről évre néhány romániai magyar teológus is tanulhat már külföldi egyetemeken.
A puszta létért vagy pedig az önazonosságért folytatott harc évtizedeiben a hittudománynak az egyházjogon kívül főként az egyháztörténelem és a szentíráskutatás terén voltak maradandó értékű alkotásokban rögzített eredményei.
A romániai katolikus magyar egyháztörténészek zömének (Balanyi György, Bíró Vencel, Juhász Kálmán, Karácsonyi János, Temesváry János, valamint az ősnyomtatványokat regisztráló Baráth Béla) kutatási területe messze túlmutat az egyháztörténelmen. “Világi” munkásságukról az RMIL előző köteteiben megjelent egyéni címszavaik többé-kevésbé tájékoztatnak, de egyháztörténeti munkásságukat elhallgatják. Kiegészítésül felsoroljuk önállóan megjelent munkáikat: Bíró Vencel: Dr. Karácsonyi János (Kv. 1928); A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt (Kv. 1928); Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus (Kv. 1929); Püspökjelölés az erdélyi római katolikus egyházmegyében (Kv. 1930); A kolozsvári piarista templom alapítása (Kv. 1932); A Báthory–Apor Szeminárium története (Kv. 1935); Székhelyi gr. Mailáth G. Károly (Kv. 1940); Gr. Batthyány Ignác. 1741–1798 (Kv. 1941) — Juhász Kálmán: Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században (Kv. 1923); A csanádi püspökök (Arad 1927); A Gellért-legenda (Kv. 1929); A Temesköz fölvirágzása a tatárjárás után (Kv. 1929); Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban (Kv. 1935) — Karácsonyi János: Gróf Mailáth Gusztáv erdélyi püspök származása (Kv. 1925) — Temesváry János: Erdély középkori püspökei (Kv. 1922); Az erdélyi püspöki szék betöltése 1698–1897 között (Kv. 1932). De szólnunk kell még Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene címmel megjelent kötetről (Dicsőszentmárton 1925), amelyet Balázs András (1869–1950), a Státus akkori, agilis előadója szerkesztett, aki egyébként kisebbségi jogászként is jeleskedett: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez című összefoglalása a Magyar Kisebbség kiadásában jelent meg 1931-ben Lugoson és egy másik kiadványról, amely már kiállításában is történeti egyházaink vészes elszegényedését tükrözi s a bukaresti RMSZ (Romániai Magyar Szó) zsebkönyv sorozatában látott napvilágot 1992-ben Erdélyi egyházaink évszázadai címmel, benne Léstyán Ferenc (A Gyulafehérvári Római Katolikus Megyéspüspökség), Franz Krauter (A régi Csanádi Egyházmegye és utódpüspöksége), Fodor József (A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség) és Bura László (A Szatmári Római Katolikus Püspökség) történeti áttekintéseivel. Az utóbbi két szerző a romániai magyar egyháztörténetírás elhivatott művelőinek középnemzedékét gyarapítja: Fodor József általános helynök az általa összeállított 1995-ös egyházmegyei Schematizmus első részében nemcsak a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség történetének vázlatát adja közre az 1992-es változatnál részletesebben, hanem másokat is támogat a források feltárásában. Így kerül Az Egyházmegye statisztikai adatai fejezet elé Thurzó Sándor helyi zenetörténész Nagyváradi éneklőkanonokok (1199–1557) c. értékes adattári közleménye. Egyébiránt az általános helynök a történelmi múlt iránti vonzalmát a kimutatások hűvös szenvtelenségével megszerkesztett hivatalos részben sem tagadja meg, amikor a nélkülözhetetlen statisztikai adatokat igyekszik a kérdéses plébánia történetébe beleágyazni, attól a szándéktól sarkallva, hogy a Névtárban a 12 152 km2-nyi régió katolicizmusának demográfiailag is okadatolt tájmonográfiája is körvonalazódjék. Bura László az utóbbi években nemcsak Scheffler János szatmári megyéspüspök életútját írta meg (Hűségesen, fáradhatatlanul. Szatmárnémeti 1991), hanem a Szatmári diákok 1610–1852 című forráskiadványa második részében 153 oldalnyi terjedelemben a Fontes Rerum Scholasticarum V. kötete gyanánt kiadta az egykor Szatmáron működött katolikus iskolák dokumentumait is (Szeged 1994).
Biztató jelnek tekinthetjük egyébiránt azt is, hogy a romániai katolikus magyar egyháztörténet immár újra túllépi a folyóiratokban vagy alkalmi kiadványokban megjelenő helytörténeti közlemények szintjét.
Belső-Erdély évezredes püspökségének történetét — a számos részlettanulmányon túlmenően — mindmáig nem sikerült maradandó összegzésben a közösség asztalára letenni. A két világháború közötti időszakban, igaz, történt erre irányuló kezdeményezés, mégpedig a későbbi megyéspüspök Vorbuchner Adolfé, aki az Erdélyi Tudósító Könyvtára sorozat számára dióhéjban Az erdélyi püspökség címmel 1925-ben összefoglalta az elmúlt évezred történetét, de ennek csak a kilencvenes években jött folytatása: Marton József főiskolai jegyzete, Az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye története (Gyulafehérvár 1994). A szerző különben a Pázmány Péter Tudományegyetemen megvédett doktori értekezése tárgyául is erdélyi témát választott: Papnevelés az erdélyi egyházmegyében 1753-tól 1918-ig (Bp. 1993). Hazai viszonylatban egyébként a legátfogóbb munkát máris az ő vezetésével alakult munkaközösség végezte Márton Áron születésének centenáriuma kapcsán. Az évforduló tiszteletére 1996-ban megjelent önálló kiadványok közül ötöt kizárólag a csoport vagy pedig irányítójuk rendezett sajtó alá.
Az erdélyi ferencesek már a két világháború között is következetes rendtörténeti kutatómunkát végeztek. György Lajos P. József (1870–1945) a Custodia Provincia rangra emelésének (1799. jún. 12.) évfordulójára megírta A ferencrendiek élete és működése Erdélyben (Kv. 1930) c., bízvást monumentálisnak tekinthető művét, amelynek anyagi okokból csak az első része jelenhetett meg, míg az Oklevéltár második, 1768. február utáni része kedvezőbb napok reményében akkor kéziratban maradt és azóta pótolhatatlanul szétkallódott.
E kissé részletekbe vesző művet három évvel megelőzte P. Boros Fortunátnak (1895–1953), Márki Sándor kiváló tanítványának velős összefoglalása, Az erdélyi ferencrendiek (Kv. 1927). A szerző tragikus haláláig (a Duna-csatornánál, az egyik munkatáborban lapáttal verte agyon brigádvezetője, egy köztörvényesen elítélt fogoly) a rend legkiválóbb történésze volt. Rajta kívül az 1936-ban Rómában doktorátust szerzett teológiai tanár, P. Bálint Szalvator (1911) és P. Benedek Fidél (1907–1979) nevét kell említenünk — utóbbi domidoctus létére Tatárbetörés Csíkben 1661-ben című, a Bolyai Egyetemen megvédett disszertációjával szerzett doktori címet, munkáinak jegyzékét rendtársa, P. Pap Leonárd foglalta 1988-ban (egyelőre kéziratos) katalógusba. Az erdélyi ferences történetírás nemzetközileg is számon tartott érdekes színfoltja P. Fodor Lászlónak (1917–1968) az 1940-es években megvédett doktori értekezése a keresztény testedzésről (Christiana cultura corporis cum speciali respectu ad modernum sport (Kv. 1947). Ennek a doktori értekezésnek modern témája határeset a történelem és az erkölcsteológia között.
Noha a legutóbbi évtizedekig az erdélyi katolikusok körében nem volt hiány képzett gondolkozókban, mégis tragikusan kevés az, amit a romániai magyarság a katolikus bölcseleti irodalom terén pillanatnyilag felmutathat. Faragó János (1889–?) teológiai tanár, aki a temesvári “Emericanum” intézet félévszázados évfordulójára 1925-ben megírta A csanádi kisebb papnevelde története Szent Gellérttől napjainkig (1030–1925) (Temesvár 1925) című összefoglalást, s ugyancsak Temesvárt adta ki 1927-ben két külön füzetben Az isteni gondviselés Aquinói Szent Tamás szerint és a De demonstratione metaphysica Dei existentiae seu Deum esse nonnisi per quinque argumenta metaphysica D. Thomae potest apodictice demonstrari című bölcselet-dogmatikai tanulmányát. A szerző a római és innsbrucki egyetemek csiszolt és közismerten félelmetes logikáját mint bölcselő itthon csak polemikus cikkekben és több kiadást megért apologetikai tankönyvében csillogtatta meg. A marosvásárhelyi Fikk László a római Német és Magyar Kollégium tagjaként írt doktori értekezést Aquinói Szent Tamás ismeretelmélete címmel (Kv. 1943). Felívelő tudományos pályáját a háború törte ketté. Fájdalmas veszteség Tankó Ferenc (1958–1997) korai halála. Ő a római Gergely Egyetemen 1992-ben védte meg Ewigkeit in Zeit. Max Millers Umdeutung des Kierkegaardschen Augenblicks című értekezését; ennek tanusága szerint azt a mai tudományosság talaján álló új katolikus bölcseleti gondolkozást lett volna hivatva képviselni, amely végképp túljutott az újskolasztika XX. századi, más gondolatrendszerekkel való közösnevező-keresésén és immár a szemléletében gyökeresen megújult egyetemes katolikus bölcselet talaján áll.
Irodalmi szempontból sokkal termékenyebben alakult a szentírástudomány művelése a romániai magyar katolikusok körében. Kétségtelen azonban, hogy ez a tény elválaszthatatlan a már a századelőn lendületet vett katolikus szentíráskutatástól, amelynek éltető lángját Gyulafehérvárra római tanulóévei után hozta magával Szentiványi Róbert (1880–1961), a Batthyaneum tudós őre, A szentírástudomány kézikönyve című, filológiai akríbiával összeállított mű (Gyulafehérvár 1914) szerzője. Noha az első világháború vihara elsodorta Erdélyből, s csak nyugdíjas korában, szegedi magányában állíthatta össze három, egyre bővülő változatban a könyvtár kéziratainak leíró katalógusát (Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae, 1947, 1949, 1957), kapcsolata nem szakadt meg az erdélyiekkel. Faragó Ferenc (1905–1973) személyében méltó utódra szállt gyulafehérvári elárvult tanszéke. A brassói származású teológus Bécsben végezte tanulmányait s így az osztrák környezetben közvetlen szellemi kapcsolatba került azzal a liturgikus megújulási mozgalommal, amely az Egyház szertartásainak középpontjába az igazi mélységükben értelmezett szentírási szövegeket állította. Több mint négy évtizedes teológiai tanári és termékeny közírói tevékenységében ez a szellemiség vezérelte, miként nyomtatásban megjelent művei: Krisztus követségében járunk... Gondolatok a vasárnapi szentleckékről (Bp. 1944), Ezeket mondja az Úr. Gondolatok a vasárnapi evangéliumról (Gyulafehérvár 1945), valamint kiadásra kész állapotban maradt kéziratos munkái: “Ünnepi gondolatok”. Liturgikus-biblikus tanulmány. Bevezetés az Ószövetségi Bibliába (145 kurzív exegézis, régészeti, kortörténeti, szellemtörténeti, nyelvészeti és irodalmi vonatkozásokkal), Bevezetés az Újszövetségi Bibliába (250 előadás) tanúsítják. Ugyanezen a területen munkálkodott Follmann Géza (1891–1953), a nagyváradi Borromei Szent Károlyról elnevezett egyházmegyei teológia tanára, aki Jézus a Krisztus. Az Evangélium csodái (Bp. 1944) című exegéziseinek tengelyébe azt a vezéreszmét állította, miszerint a szentírástudományoknak elsődleges feladata: meggyőzően kiküszöbölni a transzcendens valóság és az evilági tények közötti látszólagos ellentmondásokat. Tárgyánál fogva is figyelemre méltó a németországi Fuldában doktorált Diósi Dávid könyve a Holt- tengeri qumráni közösségről (Qumrán és az őskeresztények, avagy veszélyben a kereszténység? Kv. 1998).
A szentírástudomány legeredményesebb jelenlegi magyar katolikus művelője Romániában Jakubinyi György gyulafehérvári érsek (1946), akit négyévi római tanulmányút után Márton Áron nevezett ki 1974-ben professzorrá a Gyulafehérvári Róm. Katolikus Teológiára. Budapesten doktorált. Nyomtatásban is közzétett exegétikai munkáiban (Máté evangéliuma. Bp. 1991, Hirdesd az Igét. I–II. Gyulafehérvár 1997) egybeötvözi erudícióját a szentírási textusok átelmélkedett passzusaiból levont gondolataival, s így példaképe, az egyházdoktor Lisieux-i Kis Szent Teréz szellemében az ezredforduló küszöbén magától értetődő természetességgel hozza emberközelbe a Bibliát mint legfőbb lelki táplálékunkat. Eredményes oktatói tevékenységébe enged betekintést a levelező tagozat igényeihez alkalmazott két főiskolai jegyzete: Bevezetés az Ószövetségbe. I–II. és Bevezetés az Újszövetségbe.
Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Elöljárósága szintén gondoskodott arról, hogy a vajdahunyadi főiskolán eljövendő áldozópapjai igényes szentírástudományi képzésben részesüljenek. P. Fodor Pelbárt (1900–1966) hét éven keresztül Münchenben és Rómában, P. Ferenc Vilmos (1891–?) pedig Bécsben folytatott szaktanulmányokat és a szentírástudomány vesztesége, hogy a vízözönről, illetve Ádámnak az Újszövetségbeli értelmezéséről készült doktori értekezéseik ma is kéziratban vannak.
Ámbár a romániai katolikus magyar kiadványok zömét az ima- és énekeskönyvek mellett az eredeti vagy idegen nyelvből fordított hitbuzgalmi munkák teszik ki, az aszkétikát, azaz a lelki élet irodalmát hivatásos szinten alig néhányan művelték. E kevesek közé tartozott Ocskó Lajos kegyesrendi teológiai tanár (1887–?), a Jézus Krisztus életeszmény (Kv. 1925) és A mélységek lelkülete (Szilágysomlyó 1931) című művek szerzője, aki római tanulmányai végeztével, 1937-ben védte meg Die Erlösungswerk Christi című disszertációját. A hittudománynak ezen a területén is munkálkodott a fiatalon költőként indult Erőss Alfréd, erdélyi titkos püspök, aki önálló munkáiban (pl. A vallásnevelés. Bp. 1943), valamint különlenyomat formájában is megjelent tanulmányaiban (Majláth püspök lelki arca. Arad 1940; A pap Jézus Krisztus misztikus testében. Kv. 1941–1942; A megváltás. Kv. 1942; Az erő esztétikája. 1943; Az emberi személy problémája. 1944. stb.) meggyőző módon párosította a költői intuíciót a valláslélektani érveléssel. Az újabb szerzők közül említendő Jakubinyi Györgynek A bizalom és szeretet útja. Papi elmélkedések Kis Szent Teréz lelki gyermeksége szellemében című munkája (Gyulafehérvár 1997), amely nem gyakorlati vezérfonal csupán, hanem a Világegyház legújabb egyházdoktora aszkétikailag summázott eszmerendszerének a foglalata is. Végül Hosszú László nagyváradi ordinárius (1913–1983) Álmom a szeretet és a béke (Nv. 1982) és Ardai László Attila Az Isten tükrében — Szentekkel a mennyben című kétkötetes munkája (Kv. 1996) legfeljebb a még darvadozó könyvkiadásunk ürügyén sorolhatók az aszkétikai irodalomhoz.
Még problematikusabb a műfaji besorolása Czirják Árpád (1943) Erdélyi magyar breviárium. I–II. (Kv. 1996, 2000) c. könyvének. A szerző, aki az erőteljesen tért hódító ökumenikus törekvéseihez híven katolikus teológus létére 1995-ben a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben doktorált Kegyelem és megigazulás: a tridenti teológusok és Szegedi Kis István munkái tükrében című disszertációjával, kifejezetten tudományos indíttatású lelki könyvet szándékozik olvasói kezébe adni, hogy a felkínált életpélda-építőkockákból ki-ki szuverén módon kialakíthassa a maga lelki arcélét.
A vallási népművészet, ill. néphagyomány tárgykörét súrolja tanulmányaival a ferences Daczó Árpád, rendi nevén P. Lukács (1921) (A gyímesi Babba-Mária. Népismereti Dolgozatok 1980, A gyímesi rekegő. uo. 1981). Ezek már átmenetet képeznek az aszkétikai irodalom és a nálunk is újra örvendetesen fellendülő szellemi néprajz-kutatások között, amelyeknek jelentős teljesítménye Tánczos Vilmos Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus népi imádságok (Csíkszereda 1995) című úttörő munkája.
A romániai magyar katolikusok számára az imakönyv, azon elsődleges rendeltetésén túlmenően, hogy a lelki élet elmélyítésének mindenkor nélkülözhetetlen támasza, a közéletből kiszorulásra kárhoztatott anyanyelv megtartásának és pallérozásának fontos eszköze volt kezdettől fogva. Az elmúlt háromnegyed évszázad tanúsítja, hogy ez a cél munkált serkentőleg — számos esetben akár öntudatlanul is — mind az imakönyv-szerzők körében, mind pedig az imakönyvek iránti tartós kereslet kialakulásában. Az első széles körben elterjedt mű, az Erdélyi Imádságoskönyv, amely húsz esztendő leforgása alatt öt átdolgozott és bővített kiadást ért meg, Veress Ernő tolla alól már 1919-ben kikerült Brassóban (további kiadásai 1923, 1926, 1937, 1939). Hézagpótló voltát Hirschler József abban látja, hogy lapjain az Egyház, Krisztus fönséges jegyese fogja kézen az imádságos Erdélyt és az akkortájt megindult liturgikus megújulás szellemében szól, közbenjár, könyörög érette (Erdélyi Tudósító 1924/9). A Bánságban és Arad környékén élő hívek számára 1921-ben Monay Ferenc minorita adott ki egy több kiadást megért Kis imakönyvet, amelyhez Glattfelder Gyula csanádi püspök írt előszót. A háborús viszontagságok miatt már kis körben terjedhetett el az aradi Vasárnap Gloria Deo c. katolikus ima- és énekeskönyve, amelyet abból a meggondolásból bocsátottak útjára 1939-ben, hogy a régi és új imák, valamint énekek értékes és nyelvi szempontból is kifogástalan szövegét nyújtsa. A két világháború között közkézen forgott imakönyvek túlnyomó többségét azonban az erdélyi ferences barátok állították össze. Főként Boros Fortunát, P. Réthy Apollinár és Trefán Leonárd imakönyvei, ill. lelki kalauzai bizonyultak igen keresetteknek: Réthy Apollinár Csíksomylói Kalauz című imakönyvét, miután 1924 és 1939 között hat kiadást ért meg, 1994-ben a hetedik, immár bővített kiadásban rendezték sajtó alá Csíkszeredában.
A második világháborút követő sivár évtizedek maradandó értékű imakönyv-kiadványa az Életünk Krisztusban (Gyulafehérvár 1975). Ez a katolikus imakönyv Márton Áron szellemiségét tükrözte, s Gy. Szabó Béla tizenkét kongeniális fametszetével jelent meg, azóta pedig több kiadásban került a hívek kezébe.
A romániai ~-ban kiemelt fontosságot tulajdonítottak az ifjúsági imakönyveknek. Vitathatatlan, hogy az ilyen irányú tájékozódásra ösztönzőleg hatott a két világháború közötti időszakban XI. Pius pápának az ifjúság keresztény neveléséről kiadott körlevele, azonban a döntő mégis az a felismerés volt, hogy az anyanyelvű oktatás kereteinek erőszakos beszűkítése körülményei közepette a lelki táplálék egyben az anyanyelvvel való összekötő kapocs szerepét is betöltheti. A legelterjedtebbek: Bíró Lőrinc (1890–1946), a Rendtartomány amerikai missziójában elhunyt tudós ferences atya Nefelejcs c. imakönyve gyermekek számára, amelyet 1913 és 1940 között hét kiadásban jelentetett meg a Szent Bonaventura Nyomda, újrakiadásban Tárkányi B. Józsefnek, Petőfi Sándor egri kispap barátjának népszerű ifjúsági imádságos- és énekeskönyve (Lelki manna. Nv. 1923), Scheffler János Jézus, neked élek (Szatmárnémeti 1927) c. “főleg jó gyermekek és szívgárdisták részére” összeállított kiadványa, a Katholikus keresztény élet (Dicsőszentmárton 1925) c. imádságos- és énekeskönyv rövid oktatásokkal, amely az első szentáldozásra készülőknek ad a kezükbe nélkülözhetetlen vezérfonalat, továbbá Sándor Imre Katholikus ifjúsági imakönyve (Dicsőszentmárton 1926; 2. kiad. Nv. 1932), végül Szabó Dömjén Égi lant c., még 1918 előttről ismert imádságos- és énekeskönyve, amelynek 3. kiadása 1921-ben Temesváron, 4., teljesen átdolgozott kiadása pedig 1939-ben Kolozsváron jelent meg.
A romániai magyar katolikus imakönyv-kiadás differenciáltságára jellemző, hogy nemcsak a hívők életkorára, hanem a férfiak és a nők sajátos lelki igényeire is tekintettel volt. Ezt tartotta szem előtt P. Boros Fortunát imakönyv-sorozata is, midőn Én Uram, én Istenem címmel (Kv. 1934, 1938, 1940) férfiaknak, Mária, légy Anyám címmel (Kv. 1936, 1940) nőknek, Jöjjetek Hozzám címmel (Kv. 1937, 1939, 1940, 1942, 1939 és 1942-ben ugyanakkor dévai impresszummal is) gyermekek számára külön-külön imakönyveket szerkesztett; Lelki könyvet (Arad 1936) a nagyleányok és asszonyok számára Szalay Mátyás is állított össze.
Jóllehet az első világháborút követő földreform következtében a püspökségek anyagi forrásai nagymértékben elapadtak, a nagy múltra visszatekintő egyházzenei irodalom folyamatosságát, székesegyházi zenekarok működését is sikerült fenntartani egész a II. világháború végéig. Ennek az időszaknak kiemelkedő két egyházzenésze Temesváron Járosy Dezső, Nagyváradon pedig a veszprémi püspökként elhunyt Bánáss László (1888–1949) volt; mindkettőjük elévülhetetlen érdeme, hogy alkotó módon össze tudták hangolni tevékenységüket a 20. század komolyzenei irányzataival. Együtteseik szereplése természetesen nem korlátozódott csupán a liturgikus szolgálatra: hangversenyeiken a zene és irodalom gyakorta összefonódott. A nagyváradi székesegyházi kórus 1930. október 5-i koncertjének keretében például Némethy Gyula a legrégibb magyar versről, az akkortájt felfedezett Ómagyar Mária-siralomról tartott előadást (Őrszem 1930/35). A Bartók és Kodály hatására gyökeresen megújuló magyar katolikus egyházi zene gyöngyszemeinek bemutatására a római katolikus hitvallásos iskolák diákkórusai vállalkoztak. Ebben a vonatkozásban kiemelkedő Nagy István teljesítménye a harmincas években a marosvásárhelyi Róm. Kat. Tanítóképző Kórusának az élén s az az odaadás, amellyel a tankönyvszerkesztőként is jó nevet szerzett Kotsis Mária Cecília és Forrai Mária Gregória (1918–1983) iskolanővérek a kolozsvári Marianum Leánynevelő intézet ifjúságának zenei ízlését igyekeztek csiszolni s ezáltal eljövendő családanyák százaiba oltották bele a “tiszta forrásból” táplálkozó zene szeretetét. Lakatos István könyvészeti felmérése szerint az 1919 és 1940 között erdélyi szerzőktől önállóan megjelent magyar egyházzenei vonatkozású kiadványok zöme (kb. huszonegy) katolikus énekeskönyv volt. Itt kell utalnunk arra is, hogy Domokos Pál Péter — aki a Romániai Magyar Dalosszövetség kántor-továbbképző tanfolyamain is részt vállalt — a csíksomlyói búcsúkat is zenei hagyományaink kiteljesítésének fórumává tudta tenni: a XI. Katolikus Nagygyűlés második napján, 1937. jún. 28-án rendezték meg Brassóban az első katolikus dalosünnepet, ennek ünnepi szónoka Márton Áron volt, aki nagy hatású beszédben szállt síkra a kereszténységben gyökerező népi kultúrák létjogosultságáért.
A második világháborút követő évtizedekben az államhatalom rossz szemmel nézte és lehetőleg elgáncsolta a katolikus egyház bármiféle országos rendezvényét. A jeget csak a diktatúra bukása után, a *Varadinum ünnepségsorozattal sikerült megtörni, amikor első ízben I. László király szentté avatásának 800. és Várad vára török iga alóli felszabadulásának 300. évében, 1992. május 10. és 17. között ökumenikus találkozóra gyűltek össze Szent László városában a romániai magyar művelődés képviselői. Rangos zenei események, képzőművészeti tárlatok zajlottak ekkor, s ünnepi műsor a váradi színház Szigligeti Társulata rendezésében. A Bunyitay Könyvtárban bemutatásra került két ünnepi kiadvány: Tóth István antológiája, az “Üdvözlégy, te boldog Várad!” Versek Szent László királyról (Mv. 1992) és Péter I. Zoltán Nagyvárad római katolikus templomai (Nv. 1992) c. kötete. A Varadinum rendezvénysorozat szerényebb keretek között ugyan, de azóta is évenként megismétlődik. Az alkalomhoz kötött újabb zenei produkciók közül talán a Szigligeti Társulat és a Budapest Honvéd Táncszínház 1995. május 12-én tartott ősbemutatóját, A lovagkirály — Szertartásjáték László királyról című produkciót említhetnénk meg, amelyet Nagy Bélának, a társulat irodalmi titkárának szövegkönyve alapján Rossa László zenéjére Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus vitt színre.
A kolozsvári Szent Mihály-templom orgonájának szakszerű restaurálása óta ez az ősi szentély fokozatosan a római katolikus egyházzene központjává válik. A templomban és a Bethlen Kata Diakóniai Központban sikerült megszervezni 1997. május 2. és 4. között a Kájoni–Bárdos I. Egyházzenei Kórusfesztivált, amelyen tizenöt hazai, tizenkét magyarországi és egy svédországi együttes vett részt.
Az idők folyamán több igényes kiadvány is hozzájárult a római katolikus egyházi zene színvonalának emeléséhez. Ma már klasszikus relikviának számít Baka Jánosnak (1840–1928), Gyergyószentmiklós egykori jeles kántorának orgonakísérettel ellátott műve: Erdélyi egyházmegyei énekeskönyv a róm. kath. kántorok, a nép és ifjúság használatára, régibb és újabb énekeskönyvek és a nép ajkán élő hagyományos énekekből (I. Gyergyószentmiklós 1911–1921; II. Gyulafehérvár 1924). Újabban a Gyulafehérvári Főegyházmegye adott ki római katolikus népénektárt Dicsérjétek az Urat címmel (Gyulafehérvár 1993) liturgikus énekek erdélyi változataival, Marton József teol. tanár, Gál Alajos főesperes, Geréd Vilmos egyházzene-tanár és Illyés István székelyudvarhelyi kántor összeállításában. Érdekes vállalkozás Czol Ernőnek, a nagybányai Krisztus Király Plébánia karnagyának Laudate nomen eius című ökumenikus jellegű ifjúsági vallásos énekgyűjteménye (Nv. 1996), amely hatszázegy, zömben magyar, de Erdélyben ismert román és német szövegű éneket is tartalmaz kottaképével együtt. Az énekek között máramarosi jiddis és taizéi eredetűek is vannak.
Az erdélyi római katolikus egyházzene jeles művelője volt Boros Valér ferences atya (1918–1984), aki működési helyein: Csíksomlyón, Désen, Nagyváradon és Marosvásárhelyen valóságos iskolát teremtett művészetével, ugyanakkor értékes zenei hagyaték maradt utána, amelynek sajtó alá rendezése folyamatban van.
A romániai katolikus vonatkozású egyházművészeti kutatásokat mindenekelőtt Hirschler József neve fémjelzi. Az általa és szerkesztőtársa, Kende János marianumi tanár által alapított *Művészeti Szalon többek számára bizonyult iránymutatónak. Velük egy időben tevékenykedett Némethy Gyula, a tudós nagyváradi teológiai tanár, aki többek között a kegytárgykereskedelemben is felburjánzó giccset is vizsgálat alá vette (Jó és rossz ízlés az iparművészetben. Őrszem 1926/11). A gyulafehérvári székesegyház művészi értékű berendezési tárgyainak sorsával Boros József kanonok (1883–?), a Káptalani Levéltár őre és az Egyházművészeti Bizottság alelnöke foglalkozott évtizedekig. Rejőd Tiborc adta ki a Bevezetés a műélvezetbe (Kv. 1944) című kézikönyvét, majd több évtizedes megszakítás után Lestyán Ferenc jelentkezett átfogó művel (Megszentelt kövek. A középkori Erdélyi Püspökség templomai. Kv. 1996), 1100 eredeti fényképfelvétellel és a minden egyes templomképre vonatkozó szakirodalom összegzésével érzékeltetve a stílusok, sorsfordulók és hitvallások váltakozásának tükrében azt a művelődéstörténetileg is becses szerepet, amelyet Erdély katolikus püspöksége alapításától fogva, immár ezeregyszáz esztendeje betölt. A kifejezetten ökumenikus beállítottságú mű szerzőjének az a vezéreszméje, hogy templomaink viszontagságos történetének visszfényében kidomborítsa az Erdély különböző felekezetű hívő közösségeit maradandóan összekötő lelki szálakat.
A tömegek aposztáziája jegyében eltelt huszadik században a katolikus szellemiségű publicisztikára gyakorta hitvédő feladatok hárultak. A romániai magyar katolikus közírás felvirágoztatásában a ferences P. Trefán Leonárd már csak fórumteremtő agilitásával is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Rajta kívül főként az önállósulás első évtizedében országos viszonylatban is központi szerepet játszott Szilágyi M. Dózsa premontrei kanonok (1879–1949), aki az aradi Vasárnap könyvsorozatában önálló kötetekbe gyűjtötte cikkeit, konferenciabeszédeit (Örök igazságok a XX. században. Arad 1924; Vezérfonal a társadalom- és közgazdaságtanhoz. uo. 1925; Az újjászületés útja. uo. 1926); ezek fogadtatása a sajtóban a romániai magyar társadalom elismerését tükrözi. Jó szolgálatot tett a romániai katolikus magyar sajtónak lapalapításaival Lestyán Endre (1877–1965), akinek szerkesztésében 1920 és 1931 között Nagyváradon jelent meg az *Őrszem c. hetilap, az Erdélyi Róm. Kat. Népszövetség Hitbuzgalmi és Szociális Szakosztályának a közlönye. Rass Károly az irodalombírálatban érvényesítette néha talán túl harsányan is a katolikus álláspontot. Franciás műveltséget sugalló tanulmányai, bírálatai zömben az Erdélyi Irodalmi Szemle és az Erdélyi Tudósító hasábjain jelentek meg az 1920-as években. Fáradhatatlan agilitásról tett tanúságot a két világháború közötti időszakban Gálffy Sándor (1884–1944), egy időben a Nagyvárad-egyházmegyei Sajtóbizottság irányítója, aki Márton Áron egyik bizalmas munkatársával, Lajos Balázzsal közösen szerkesztett Misszióskönyvben (I–II. Nv. 1935) összegezte a sajtóapostolkodás terén is szerzett tapasztalatait. Publicisztikai munkásságával is hathatósan hozzájárult a bánsági magyar közéletnek a Rerum Novarum és a Quadragesimo Anno c. pápai enciklikák szellemében való demokratikus alakításához Fodor József, akit a Magyar Párt bánsági tagozata képviselőjeként 1938-ban a Vásárhelyi Találkozóra is elküldött. Természetesen a katolikus szellemű közírói tevékenységből a világiak is kivették a részüket; e tekintetben példaértékű Gyárfás Elemér és Venczel József tevékenysége.
A romániai magyar irodalomnak csak a költői műfajokban voltak maradandóan értékes katolikus elkötelezettségű alkotói. Erőss Alfréd, Pakocs Károly, P. Papp Asztrik és Szalay Mátyás papköltők mellett Dsida Jenő, Kiss Jenő és Horváth Imre költészetére kell itt utalnunk. Utóbbinál a katolikus ihletettség búvópatakként húzódik végig főként versei szimbolikájában, de az idők zordsága miatt évtizedekig kötetbe nem gyűjthető versein kívül, az élete alkonyán, a halál közelségének árnyékában írott négysorosaiban félreérthetetlen őszinteséggel csendül fel az istenélmény. A hagyatékából megjelent Aki vagyok c. posztumusz kötet (Nv. 1996) és a még továbbra is gépiratban lappangó versek Pilinszky Jánoséhoz fogható hőfokon vallanak a költőnek a Teremtőben megnyugvást lelt hitéről. A két háború közti időszakból főleg az egykori hivatásától és a szülőföldjétől oly messze sodródott Nyírő József vagy a bölcsőhelyére holtában hazatért Tamási Áron műveiben ismerhető fel a katolicizmus ihlető ereje. A kortárs romániai magyar irodalom újabb nemzedékeiből talán a felekezeti hovatartozása szerint nem is katolikus Kovács András Ferencnek az Amor Sanctus megszállottaival rokon vershelyzeteiben van jelen leginkább egyfajta katolikus ihletettség.
Az Erdélyi Katholikus Népszövetség szervezeti szabályzata. Kv. 1921. — Az Erdélyi Katholikus Akadémia szervezeti és alapszabályzata, rövid ügyrendje. Kv. 1929. — Veress Ernő: Tíz év. Kv. 1930. — Csíki Ernő: Katolikus sajtóvállalat Erdélyben. Magyar Kultúra XVII. (1930) II. 156–157. — Az első katolikus dalosünnep. Az Apostol XXII. (1937) 30–31. sz. 6. — Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt (1919–1940). II. Hírlapok és folyóiratok. Bp. 1941; uő: Magyar könyvtermelés Romániában (1919–1940). I. Könyvek és egyéb nyomtatványok. Kv.–Bp. 1997. Az I. kötetben — a Szakterületi összesítés és az OSZK-ban lévő kéziratban megtalálható Szakrendi rész adataiból kitűnik — 367, a ~-hoz sorolható mű szerepel (106 imakönyv, 35 énekeskönyv, a római katolikus vallásra vonatkozó 68, a vallásos irodalomhoz sorolható 42 mű, 17 kötetnyi egyházi beszéd, 22 liturgiai mű és a szerzetesrendekre, vallásos egyesületekre vonatkozó 33 mű); a II. kötetben 39 római katolikus egyházi sajtótermék adatait találjuk. — György Lajos: Krisztus tegnap, ma és mindörökké. Erdélyi Tudósító XXII. (1943) 167. sz. — Az Erdélyi Róm. Kat. Népszövetség vázlatos története = Az Erdélyi Róm. Kat. Népszövetség Naptára az 1942. évre. Kv. 1941. — Benedek Fidél: Világi ferencesek. Kv. 1948. — Domokos Pál Péter: Az én Erdélyem. Bp. 1988. 19–21. = Oral History Archívum, Bp. 1. — Antal Árpád–Köllő Károly: György Lajos életműve. Kv. 1992 = Erdélyi Tudományos Füzetek. 216. — Billédi Ilona: Ember mindhalálig. A Bánság szülötte, Temesvár nagy fia, dr. Fodor József prelátus élete. Bp. 1992. — Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Bp.–Luzern 1991. — A Nagyváradi Püspökség Schematizmusa. Nv. 1995. — A Gyulafehérvári Főegyházmegye Névtára. Gyulafehérvár 1996. — Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok (1940–1989). Bp. 1996; uő: A romániai magyar sajtó 1989 után. Bp.–Kv. 2001 = Kisebbségi Adattár X. — Benkő András: A romániai magyar felsőfokú zeneoktatás történetének vázlata. Erdélyi Múzeum LIX. (1997) 1–2. 222. s köv. — Magyari Zita: Nyári zenei élet a Szent Mihály-templomban. Szent Mihály Üzenete II. (1997) 6. sz. 3–4. — Antal Árpád: Karizma és önszerveződés. Márton Áron és Földi István közös népszolgálata. In: Emlékkönyv a Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum fennállásának 25. évfordulójára. — Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós. A Babeş–Bolyai Egyetemen 1993-ban tartott ünnepi tudományos ülésszakon elhangzott előadások (Kézirat). — Bodó Márta: Csendes újjászületés. Vasárnapi Évkönyv 1998. Kv. 1997. 110–112.
(K. K.)
(A) Román Akadémia Kiadója (előbb Akadémiai Könyvkiadó, Bukarest, majd az ország hivatalos nevének változásait követve A Román Népköztársaság/Románia Szocialista Köztársaság Akadémiájának Kiadója) — magyar szerkesztősége a *Tudományos Könyvkiadóból önállósulva 1955–58 között működött Kolozsváron, amikor szerkesztője Hajós József volt. A későbbi években a neve alatt magyarul megjelent könyveket megbízott külső szerkesztők gondozták.
1954–1975 között összesen 12 művet jelentetett meg: Jancsó Elemér gondozásában Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratainak I. kötetét (1956), Farczády Elek és Szabó T. Attila gondozásában A Marosvásárhelyi Sorokat (1957), az erdélyi magyar társadalomtudományi gondolkodás három képviselőjének 1–1 kötetét (Parádi Kálmán. 1954, Nyulas Ferenc. 1955, Lechner Károly. 1956, Hajós József, Spielmann József és Soós Pál, illetve Balázs Sándor és Spielmann József gondozásában), egy kötetnyi tanulmányt a kísérleti pszichológia köréből, Zörgő Benjamin szerkesztésében (Gondolkodáslélektani tanulmányok 1958), Erdély történetét (I–II. 1964), egy C. Daicoviciu, Şt. Pascu és V. Cheresteşiu vezette munkaközösség történeti áttekintését; a Román–Magyar Nagyszótárt (I–II. 1964) Kelemen Béla és akadémiai munkaközössége szerkesztésében; Szőnyi Béla Borszék földrajza (1958) és Schwartz Árpád Az inzulin (1960) c. munkáit, valamint egy tanulmánykötetet A Magyar Autonóm Tartománybeli ásványvizek és gázömlések címmel (1957) Eugen Pora előszavával.
Az erdélyi magyar társadalomtudományi gondolkodást válogatott szemelvényekben bemutató (csak egységes borítójuk alapján sorozatnak minősíthető) kötetek előzményeként Hajós József az Állami Tudományos Könyvkiadónál már 1952-ben megjelentette a Mentovich Ferenc és Kis Mihály (1953) c. köteteket, s abban látott napvilágot 1955-ben a Sámi László válogatott írásait tartalmazó kötet is, immár a ~ impresszumával.
Az induláshoz hasonlóan az 1956 utáni akadémiai kiadványok sorsába is beleszólt a politika: a “nacionalista elhajlás” elleni harc jegyében részben a nyomdában, részben a szerkesztőségben állították le a Magyar Autonóm Tartomány Keszi-Harmath Sándor szerkesztette monográfiáját, Kelemen Lajos művészettörténeti tanulmányait és több más készülő kötetet. Később ~ csak alkalomszerűen vállalta magyar kutatók akadémiai munkatervében szereplő művek kiadását, például Nagy Olga és Vöő Gabriella A mesemondó Jakab István c. mesemonográfiáját (1974).
(D. Gy.)
Román Dezső, családi nevén Rosmann (Kolozsvár, 1907. júl. 22. — 1981. máj. 19. Montevideo) — jogi szakíró. Nyomdászcsaládból származott. Középiskolai tanulmányait a Tarbut országos zsidó iskolaegyesület kolozsvári fiúközépiskolájában végezte (1925), s a helybeli I. Ferdinánd Egyetemen szerzett jogi doktorátust (1937). A Lepage könyvkereskedés külföldi rendelési osztályán dolgozott, s 1944-es deportálását követően is ide tért vissza. 1949-től a Bolyai, illetve 1959-től a Babeş–Bolyai Egyetemen volt tanársegéd, előadótanár, majd a büntetőjog katedrafőnöke. 1965-ben Uruguayba költözött, ahol gyári alkalmazottként dolgozott, majd visszatért első szerelméhez, a könyvhöz, s antikváriumot nyitott.
Román nyelvű szakdolgozatait a Justiţia Nouă, Legalitatea Populară, Studia Universitatis Babeş–Bolyai Series Jurisprudentia közölte.
Litografált egyetemi jegyzetei: A római magánjog vázlata (Kv. 1957), Büntető eljárási jog (Kv. 1958), társszerzője volt a *Jogi Kis Könyvtár sorozatban megjelent A védekezés a bűnperekben c. kötetnek (1957). Társszerzője és (Takáts Lajos és Demeter János oldalán) társszerkesztője A Román Népköztársaság alkotmánya. Népi demokratikus alkotmányunk fejlődése 1947-től 1957-ig c. tanulmánykötetnek (1957). Lefordította A. E. Pasersztnyik A munkajogviták elbírálása c. munkáját (1955). Fordítóként munkatársa volt Vladimir Hanga és Ştefan Pascu Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului R.P.R. c. forráskiadvány III. kötetének (1963). Egyéb fordításai: B. Mark A varsói felkelés (Kv. 1946); V. A. Grossman A treblinkai pokol (1948), M. Iljin 100 000 kérdés (Nv. 1948), A. Husar Túl a romokon. Középkori várak (1961).
(V. Z.)
Román Győző (Abafája, 1943. szept. 10.) — újságíró, szerkesztő. ~ Viktor fia, Lázár Edit férje. Középiskoláit a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban végezte (1961), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát (1968). Később elvégezte a bukaresti Ştefan Gheorghiu Akadémián az újságíró szakot (1981). 1968–89 között a bukaresti Előre szerkesztője, 1984-től a külpolitikai, majd a mezőgazdasági rovat vezetője. 1989. december 22-én a diktatúra bukása utáni Romániai Magyar Szó egyik újraindítója; 1992-ig szerkesztőbizottságának tagja. 1993–1996 között a Bukarestben megjelenő Orient Express főszerkesztője. Közben átmenetileg szerkesztette 1992-ben a Változó Valóságot, 1993-ban a rövid életű Üzleti Ötletek c. közgazdasági lapot. 1996 nyarától főmunkatársa a nagyváradi Erdélyi Naplónak és a Székelyudvarhelyen megjelenő *Pulzus c. közgazdasági hetilapnak. 1990–92 között a MÚRE alelnöke. 1997-től betegnyugdíjas.
Első írásaival (mesékkel) még egyetemi hallgató korában, a Napsugárban jelentkezett (1963), később saját lapjain kívül riportokat közölt a Falvak Dolgozó Népében és az Új Életben is: beszámolt az 1970-es árvízről Szatmárról, az 1977-es bukaresti földrengésről, a nyolcvanas évek árvizeiről az Al-Duna mentén, az 1989. december 21-ével kezdődő bukaresti eseményekről, amelyeknek résztvevője is volt. Tudósítást írt az 1990-es marosvásárhelyi pogrom után a súlyosan bántalmazott Sütő András betegágyától (Sütő András: Naplójegyzetek. 1990. RMSZ-zsebkönyvek), interjút készített Király Károllyal (újraközölve Király Károly: Nyílt kártyákkal. Bp. 1995). 1990 után az *Orient Express c. lapban rendszeresen tudósított a román parlamentben folyó munkáról, az ottani eseményekről.
Szerkesztője volt az *Előre Kiskönyvtárnak, valamint az 1990-ben indított RMSZ-zsebkönyveknek. E sorozatok, valamint a Kriterion Könyvkiadó számára több riportkötetet szerkesztett; ezekben saját írásai is megjelentek: Ide besüt a nap. Előre Kiskönyvtár, 1975; Hazánk új arculata. 1986; Jövőépítők. 1987; Augusztusi képek. 1989; Szeretni a földet. 1989; Húsvéti ajándék. RMSZ-zsebkönyvek, 1990 (Cseke Gáborral és Koncz Gézával).
Főleg az Előrében megjelent írásai közül többet román, szerb és német nyelvre is lefordítottak.
Álnevei: Asztalos Viktor, Abafái István, Anonymus, Ergyé, Pretori György, Régeni István, Szilviczky János.
(B. I.)
Román János — *Romániai Magyar Szó. 2.
Román János (Máramarossziget, 1946. aug. 19.) — közíró, helynévkutató. Iskoláit a máramarosszigeti Magyar Vegyes Líceumban kezdte, s a helyi Filimon Sârbu Líceumban végezte (1963). A Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett román–magyar szakos tanári oklevelet (1969). Általános iskolai tanár Váncsafalván (1969–75), Nagybocskón (1975–82), Hosszúmezőn (1982–90), a máramarosszigeti 9. sz. Általános Iskolában (1990–96); azóta a helyi Dragoş Vodă Líceum tanára, városi tanácsos.
1990-ben alapító főszerkesztője a Máramarosszigeti Naplónak; 1993-tól szerkesztője a Szigeti Turmix c. lapnak. Cikkei ezenkívül a Bányavidéki Új Szóban s a kolozsvári Krónikában jelennek meg, ez utóbbinak máramarosszigeti tudósítója.
Kötete: A máramarosi Hosszúmező hely- és személynevei. Bp. 1994 = Magyar névtani dolgozatok. 124 (Janitsek Jenővel társszerzésben).
(D. Gy.)
Román Drámaírók Könyvtára — a romániai magyar *Pen Club megbízásából és az Erdélyi Helikon gondozásában 1934-ben megjelentetett sorozat a Révai Irodalmi Intézet kiadásában, Budapesten. Az 1. kötethez Bánffy Miklós írt előszót; különben a köteteket csak a fordító, Kádár Imre jegyzi. A ~-ban Ion Luca Caragiale Az elveszett levél, Octavian Goga Manole mester, Victor Eftimiu Prometheus, Ion Minulescu A szerelmes próbababa és Ion Marin Sadoveanu A métely c. színművei jelentek meg. A sorozat kiadását a Helikon íróközösség első összejövetelén hozott IV. számú határozattal kezdeményezték, amely kimondja: “A Helikon résztvevőinek egyhangú véleménye az, hogy a román, az erdélyi német és a magyar irodalom java termékeinek kölcsönös megismertetése és átültetése elsőrendű kulturális feladat [...] A kibővített Erdélyi Szépmíves Céhnek és folyóiratának egyik feladata lesz, hogy érintkezésbe lépjen a román írók egyesületével, valamint a szász írókkal, elősegítsék komoly és értékes fordítások ügyét, és egyben kiszorítsák az irodalmi célokat nem szolgáló fordításokat” (HESZCLev. II. 10). A X., jubileumi találkozón pedig (1935 júniusában) megállapítják: “Az Erdélyi Szépmíves Céh két kiadványán kívül (A havas balladái és az Alecsandri-versek) a Pen Club megbízásából kiadott öt román drámafordítás és a folyóirat állandó román lapszemléje jelzik ezt a készséget, mellyel a Helikon az elmúlt tíz év alatt a román–magyar kultúrközeledés ügyét szolgálta, noha az a világszerte erősödő áramlat, mely az emberiséget szembenálló csoportokra bontja, nem kedvezett az irodalmi közeledés törekvéseinek” (uo. 58).
A ~ köteteinek megjelentetése annak idején a román sajtóban is kedvező visszhangra talált.
Makkai László: Fordítások románból. Erdélyi Helikon 1935/1; uő: Válasz. 1935/1. — Florea, S.: Biblioteca dramaturgilor români — în ungureşte. România Nouă 1934. 281. — A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh Levelesládája. I–II. Sajtó alá rendezte Marosi Ildikó. 1979. II. 10, 57–59.
(D. Gy.)
RománÍók — az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó által 1955-ben még *Román Klasszikusok sorozatcímmel indított könyvvonulat, amelyet 1959-től az Irodalmi Könyvkiadó terveiben és katalógusaiban már ~ sorozatcímmel különböztettek meg, s egységét rokon koncepciójú borítókkal, tipográfiai tervezéssel is kifejezték. Ez a megkülönböztetés érvényesült a Kriterion Könyvkiadó gyakorlatában is, mígnem 1979-ben teljesen egységes sorozatborítót alakítottak ki, amelyre felkerült a ~ sorozat emblémája, az egymásnak hátat fordító két R közé fogott I is. A könyvvonulatot egységbe fogja, hogy az első években beiktatott egy-két verskötettől (Eminescu: 1955, Alecsandri: 1958), drámakötettől (Caragiale: 1959, Alecsandri: 1961) eltekintve a klasszikus — és megjelenése Kriterion-korszakában erőteljesen a kortárs — román próza legjelentősebb, olykor a román olvasóközönség által felkapott köteteit közvetítette szélesebb magyar olvasóközönség számára, a román–magyar közös könyvkiadási egyezmény keretében Magyarországra is.
A ~ sorozathoz számított könyvvonulatban 1955–1990 között összesen 130 mű jelent meg, ebből 26 mű második, 8 mű harmadik, 1 mű negyedik kiadást is megért. Az összpéldányszám 744 000, ebből az 1955–1969 közötti időszak átlagpéldányszáma 4300, az 1970–1979-es éveké 3650, az 1980–1989-es éveké 8428. Ez utóbbi számadat kapcsán tudnunk kell, hogy a romániai könyvkiadók fölöttes szerve, a kiadói főigazgatóság a 80-as évek második felében mind az évi címválasztékot, mind a példányszámot felülről határozta meg, innen az utolsó években a sorozatos második és harmadik kiadás és az előírt 10000-es példányszám, ami nyilván az évtized átlagát is megnövelte.
A szerzők névsorát és az általuk elért példányszámokat tekintve a legnépszerűbb román írók a magyar olvasóközönség körében: Liviu Rebreanu (5 műve 8 kiadásával, összesen 52500 példányszámmal), Mihail Sadoveanu (5 műve 6 kiadásával, 47500 példányszámban), Ioan Slavici (4 műve 6 kiadásával, 36 000 példányszámban), Ion Luca Caragiale (4 kötete 4 kiadásával, 25 000-es példányszámban), Garabet Ibrăileanu (1 műve 2 kiadásával, 24 000-es példányszámmal). Ha ez a népszerűség klasszikus és iskolai olvasmány voltukkal magyarázható, annál inkább mutatja a kortárs román próza iránti érdeklődést a következő adatsor: az élen Augustin Buzura és Constantin Ţoiu egy-egy regénye áll 25–25 000-es példányszámmal. Hozzá kell tennünk, hogy a Gőg (Orgoliu), illetve a Vadszőlőlugas (Galeria de viţă sălbatică) azoknak az éveknek a nagy román könyvsikerei voltak, s a Kriterionnak sikerült mindkettőt gyorsan és jó fordításban megjelentetnie. A további sikeres szerzők: az ideológiai okok miatt sokáig háttérbe szorított Ionel Teodoreanu regénytrilógiája, a Vidéki vakációk 24 500 példánnyal, Fănuş Neagu egy regénye két kiadásban 17 800 példánnyal, Zaharia Stancu három regénye 17 000 példánnyal, Alexandru Ivasiuc három regénye 16 500 példánnyal, Eugen Barbu három regénye 14 500 példánnyal, D. R. Popescu két regénye három kiadásban 13 700 példánnyal, Ileana Vulpescu egy regénye 10 000 példánnyal és a nagy emigráns román gondolkodó, Mircea Eliade egy regénye 9350 példánnyal.
A román írótársadalom legjavával személyes jó kapcsolatot kialakító Kriterion-igazgató, Domokos Géza és a sorozat tervezésében vele együtt dolgozó Botár Emma és V. András János igyekeztek azonnal lereagálni a román kortárs irodalom eseményeit s megfelelő fordítók segítségével egyenrangú művészi szinten tolmácsolni a jelentősebb műveket, különös gonddal a művek esztétikai minőségére és szerzőik írói-emberi magatartására. Így került sor a hetvenes évek elejétől Matei Călinescu, Fănuş Neagu, Titus Popovici, Alexandru Ivasiuc, Petre Sălcudeanu, Ioan Grigorescu, Paul Georgescu, Platon Pardău, Alexandru Buzura, Constantin Ţoiu, Ileana Vulpescu, Romulus Guga, Dinu Săraru, Mircea Ciobanu, Radu Petrescu, Eugen Uricaru és mások regényeinek, elbeszélésköteteinek a magyar tolmácsolására.
A klasszikus és kortárs román próza fordítógárdájának legnagyobb és legjelentősebb része — az egymást váltó kiadó-gazdák sokszor azonos szerkesztői csapatának törekvése szerint — hazai magyar fordítókból került ki. A 130 művet tolmácsoló 51 fordító közül mindössze 10 magyarországi, akik összesen 14 művet fordítottak. A fordítók között az idősebb nemzedékhez tartozó Kacsó Sándor, Bözödi György, Szemlér Ferenc mellett találjuk a középnemzedéket (közülük Lőrinczi László 7, Papp Ferenc 12, V. András János 6, Beke György 5, Fodor Sándor 4, Engel (Köllő) Károly 3 művet fordít a sorozatba), s őmelléjük zárkózik fel a hatvanas évek nemzedéke (Lendvay Éva, Bálint Tibor, Jánky Béla, Békési Ágnes, Veress Zoltán, Szilágyi Domokos, Kántor Erzsébet), majd a hetvenes éveké (Forró László, Csiki László, Németi Rudolf, Szávai Géza), végül a nyolcvanas évek fordítói (új nevek: Székedi Ferenc, Vallasek Dáné Márta).
A *szárhegyi írótáborban 1980-ban összegyűlt írók háromnapos tanácskozás keretében a román irodalom magyar tolmácsolásának kérdéseivel is foglalkoztak s a tematikai, minőségi feladatok mellett a fordítónevelést is kiemelten fontosnak tartották. A házigazda Kriterion Könyvkiadónak azonban a tábor miatti megtorlás légkörében s a 80-as évek közepétől egyre keményebbé váló főigazgatósági beavatkozás miatt ezt az elképzelését sem sikerült valóra váltania.
Az 1989 utáni kiadói dekonjunktúra úgyszólván a nullával tette egyenlővé a román irodalom magyar tolmácsolásának évtizedeken át becsülettel és művészi igényességgel teljesített feladatát. Az 1990–1995-ös időszakban a Kriterion Könyvkiadónál összesen 4 románból fordított kötet jelent meg (ebből is három 1990-ben), s ilyen körülmények között a ~ sorozat 1989-cel lezártnak tekinthető.
(D. Gy.)
Román Klasszikusok — az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó által 1955-ben (és nem, mint az RMIL I. kötetében áll: 1953-ban) indított könyvsorozat, amely a vele egy időben indított *Magyar Klasszikusok párhuzamos sorozatának, a *Haladó Hagyományaink folytatásának volt szánva. A valóságban még az ÁIMK-nál megjelent román klasszikusok egy része is sorozaton kívül vagy a Haladó Hagyományaink sorozatban látott napvilágot, s utóbb, 1960-tól a román klasszikusok és kortársak egyaránt sorozatjelzés nélkül kerültek a könyvpiacra.
A ~-ban, a fűzött és kötött változat borítóján egyaránt feltüntetett sorozatemblémával összesen 6 kötet jelent meg: Eminescu Költemények (1955), Ion Creangă Válogatott munkái (1956), Ioan Slavici Anyja lánya (1956), Negruzzi Válogatott művei (1957), Alecsandri Válogatott versei (1958) és Al. Vlahuţă Hideg tűzhely mellett (1959) c. kötete.
Az Eminescu-versek tolmácsolásában az akkori idők fordítóinak legjava vett részt, Alecsandrit Szemlér Ferenc, Vlahuţă verseit Majtényi Erik; a prózaköteteket Engel Károly, Kakassy Endre és Lőrinczi László fordították.
1959-től az Irodalmi, 1970-től a Kriterion Könyvkiadó *Román Írók sorozatában már válogatás nélkül jelent meg a klasszikus és kortárs román irodalom.
(D. Gy.)
Román Költők — a román költészet önálló kötetekben való tolmácsolása szinte a kezdetektől jelen volt a magyar műfordításirodalomban. Önálló sorozattá ez az állami könyvkiadásban hangsúlyozottabb törekvés azonban csak a Kriterion Könyvkiadónál vált, 1971-től, amikor elsőnek Ana Blandiana versei jelentek meg (Hervay Gizella tolmácsolásában) olyan grafikai és tipográfiai köntösben, amely — bár sorozatcímmel még nem jelölten — egységbe fogta az egymást követő köteteket. Ezeket később a Kriterion kiadói éves katalógusaiban kezdték a ~ sorozatcímmel jelölni.
1971–1990 között (tehát húsz év alatt) 49 kötet jelent meg a ~ sorozatban, összesen 56 840 példányban. A kötetek évi ritmusa tehát átlagban 2,4, az átlagpéldányszám 1160. A terjedelem 700 és 4200 sor között változik (a maximumhoz közelálló terjedelmet Ion Vinea, Marin Sorescu és Geo Bogza kötete, a minimumhoz közeli terjedelmet Mircea Tomozei, Emil Giurgiuca, Radu Stanca kötete érte el). A példányszám alakulásának sajátossága, hogy az első tíz év átlagpéldányszáma az 1000 alatt marad, míg a 80-as évek első felében nem ritka a 2000-et meghaladó példányszám. Ez a könyvterjesztésbe való hatalmi beavatkozás eredménye, ugyanis a példányszámot a megyei könyvterjesztők rendeléseit összesítve — és adott esetben “kiigazítva” központilag állapították meg.
A ~ sorozatának szerkesztése a Kriterion Könyvkiadón belül történt. A kiadó arra törekedett, hogy egyrészt megismertesse az olvasókkal a 20. század immár klasszikusnak számító román költőit (különösen azokat, akiknek irodalomtörténeti értékelése egy nyitottabb, a politikai fenntartásokat is elhárító irodalomszemlélet eredménye volt (tehát Arghezi, Blaga, Călinescu, Goga, Topârceanu mellett Bacovia, Emil Botta, Ben. Fundoianu, Ion Minulescu, Ion Pillat és Ion Vinea költészetét), másrészt a kortárs román költészetnek mindhárom nemzedékét: a “nagy öregeket” (Beniuc, Bogza, Eftimiu, Jebeleanu, Virgil Teodorescu, Zaharia Stancu — s a sorból költészeteszménye révén “kilógó” Geo Dumitrescu), a középnemzedéket (A. E. Baconsky, Constanţa Buzea, Al. Andriţoiu, Ion Bănuţă, Aurel Rău, T. G. Maiorescu), de különös súllyal — a kötetek szinte felével a hatvanas-nyolcvanas évek fiatal román költőinek legjavát (Ana Blandiana, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Şt. Aug. Doinaş, a névsor végén pedig, a megjelenés sorrendjében a nyolcvanas évek második felében Daniela Crăsnaru, N. Prelipceanu, Doina Uricaru, Adrian Popescu).
A román költészet tolmácsolásának munkájába a Kriterion Könyvkiadónak több mint két tucat hazai magyar költőt sikerült bevonnia: az idősebbek (Kiss Jenő, Szemlér Ferenc) és a középnemzedékhez tartozók (Bajor Andor, Bodor Pál, Deák Tamás, Jánosházy György, Kányádi Sándor, Majtényi Erik) mellett a Forrás-nemzedékek költőit (Szilágyi Domokos, Lászlóffy Csaba, Veress Zoltán, Hervay Gizella, Lendvay Éva; Bogdán László, Csiki László, Éltető József, Balogh József, Farkas Árpád, Király László, Magyari Lajos; Bágyoni Szabó István, Németi Rudolf) is.
A ~ sorozat utolsó kötete 1990-ben jelent meg. A könyvkínálat-kereslet alapvetően megváltozott körülményei azóta nem kedveznek az önálló román verskötetek magyar kiadásának.
(D. Gy.)
román–magyar irodalmi kapcsolatok — Két szomszédos vagy együttélő nép irodalma közt természetszerűleg kölcsönhatás alakul ki, ennek tudatosítása, ápolása, elősegítése, a két nép irodalmi hagyományainak megismertetése rendszeres irodalmi kapcsolatokhoz vezet. Ezeket adott esetben pozitívan vagy negatívan befolyásolhatják a politikai és hatalmi erőviszonyok, a két népet elválasztó államhatár változásai.
A román–magyar irodalmi kölcsönhatások a reformáció koráig, Balassi Bálint költészetéig vezethetők vissza, s különösen gazdagok a folklór területén. Ezekkel az *összehasonlító irodalomtudomány foglalkozik. A tudatos kapcsolatépítés az 1848-as forradalom és szabadságharc utolsó szakaszában (Cezar Bolliac, Nicolae Bălcescu), majd leverése után kezdődik. Ács Károly Pesten román népköltészeti antológiát jelentet meg (1858), Iosif Vulcan szerkesztésében ugyancsak Pesten megindul a Familia c. kulturális-irodalmi hetilap, mely a magyar irodalmat is tolmácsolja és ismerteti. Ugyanakkor a havasalföldi emigráns magyarok Koós Ferenc lelkész körül tömörülve kiadják az első külföldi magyar hírlapot, a Bukaresti Magyar Közlönyt (1860), s még több hosszabb-rövidebb életű lapot jelentetnek meg, elindítva ezzel *Bukarest magyar irodalmi életét. A kapcsolatok az 1870-es évektől élénkülnek meg műfordítások, antológiák, tankönyvek révén. 1877-ben a Kisfaludy Társaság kiadásában megjelenik a Román népdalok c. kötet, majd kibontakozik Alexics György, Şt. O. Iosif, Márki Sándor, Moldován Gergely, Révai Károly, Iosif Vulcan műfordítói, irodalomismertetői munkássága. Már a 20. század elején Bartók Béla román népdalgyűjtését a Román Akadémia adja ki (1913). 1885-ben Szamosújváron, 1908-ban Nagyszebenben román nyelvű magyar irodalomtörténet jelenik meg iskolai használatra, 1911-ben Brassóban a magyar irodalom román antológiáját is kiadják. Megkezdődnek a színházi kapcsolatok: 1840-ben és 1860-ban magyar zenés társulat lép fel Bukarestben, 1870-ben Matei Millo együttese egy erdélyi és bánsági körút keretében Kolozsvárt is vendégszerepel.
Az első világháborút követő hatalmi változások nyomán mind az erdélyi magyarság, mind pedig a románság részére létfontosságúvá vált a kölcsönös ismerkedés, az irodalmi-művelődési hagyományok alaposabb feltárása. Ezek két fő úton történtek: műfordítások és antológiák segítségével, valamint az értekező próza, előadások, tanulmányok szintjén. Közvetítő szerepet vállaltak ebben hosszabb-rövidebb ideig egyes társaságok, folyóiratok, valamint színházak, színtársulatok is.
A *műfordítások, prózai tolmácsolások terén ebben az időszakban semmilyen tervszerűség sem mutatható ki, a fordítások minősége is ritkán éri el a művésziség szintjét. Megszólal románul önálló kötetben Vörösmarty (1929) és Ady (1930) költészete, Szabó Dezső (1931) és Jókai (1933) egy-egy regénye, Eminescu (1934, 1939), Alecsandri (1935), Aron Cotruş (1936), Goga (1938) verses hagyatéka, illetve Vlahuţă (1924), P. Istrati (1926) és Rebreanu (1938) prózája magyar nyelven. Körülbelül 20 román drámát is lefordítanak. Kádár Imre öt sikeres tolmácsolása a *Pen Club megbízásából az Erdélyi Helikon gondozásában jelenik meg 1934-ben Bp.-en a *Román drámaírók könyvtárát alkotva (I. L. Caragiale, O. Goga, V. Eftimiu, I. Minulescu, I. M. Sadoveanu darabjaival). Magyar mű igazán művészi szintű tolmácsolásának román részről csak Octavian Goga Az ember tragédiája-fordítását (1934) tekinthetjük.
Az *antológiák kevés kivétellel egy-egy műfordító munkássága, ügyszeretete révén keletkeztek. Így Keresztury Sándor elkészítette az Új román költők antológiáját (Nv. 1922), Fekete Tivadar előbb a kortárs költészetből (Szerelmes kert. Arad 1924), azután a régebbiből (Klasszikus kert. Kv. 1930) tett közzé válogatást. Kiss Piroska román költészeti tolmácsolásainak az Átültetett virágok (Kv. 1925) címet adta. Az Erdélyi Helikon jelentette meg Kádár Imre fordításait a román népköltészetből A havas balladái (Kv. 1932) címmel. A Vajda János Társaság kiadásában jelent meg Budapesten Szemlér Ferenc Mai román költők (1940) c. lírai antológiája. A teljes román költészetet átfogó, valóban igényes összeállítás román minisztériumi támogatással Bitay Árpád munkájaként készült el, Műfordítások román költőkből (Kv. 1928) címmel, ez huszonnégy költő 72 versét tartalmazza 16 fordító átültetésében. Román részről szerényebb eredmények születtek. Iustin Ilieşu Laura (Nv. 1922) címmel 22 magyar költő 64 versét adta közre saját tolmácsolásában. Ioan Lupu 9 erdélyi prózaíró elbeszéléseiből állított össze antológiát (Povestitori unguri ardeleni. 1929), Octavian Şireagu az új erdélyi lírából válogatott (Noua lirică ardeleană. Kv. 1935); az e kötetben bemutatott 25 költőből hét magyar. Şireagu 1937-ben összeállított egy 18 magyar költőt szerepeltető román antológiát is, de ez nem került sajtó alá. Hasonlóképpen az Erdélyi Helikon és az ESZC 1938-ban tervbe vett magyar nyelvű román prózai antológiája sem készült el.
A kapcsolatok tudományos kutatásának kezdeményezője és két világháború közti legkiemelkedőbb egyénisége Bitay Árpád volt. Ő életcéljának tekintette felhívni a közvélemény és a szakemberek figyelmét a román–magyar történelmi-irodalmi érintkezésekre, kölcsönhatásokra. Tanulmányokat, jegyzeteket írt, előadásokat tartott, fordított. Úttörő jellegű volt 1922-ben Gyulafehérváron megjelentetett, magyar szempontok figyelembe vételével megírt kötete, A román irodalomtörténet összefoglaló áttekintése, amelyet románra is lefordított (Kv. 1924). Korszükségletet elégített ki Rövid román nyelvtana (Kv. 1923). Ezek ismeretében hívta meg őt Nicolae Iorga a Vălenii de Munte-i szabadegyetemre, ahol 15 éven át magyar irodalom- és művelődéstörténeti előadásokat tartott román nyelven. Több novella, színdarab mellett ő fordította románra Kristóf Györgynek a minisztérium megbízásából írt Jókai-monográfiáját (Mauriciu Jókai. Kv. 1925), magyar nyelv- és irodalomtörténetét (Istoria limbii şi literaturii maghiare. Kv. 1934), valamint az előbbi függelékeként öt Jókai-elbeszélést. Kristóf György, az irodalmi kapcsolatok másik tudós építője hosszabb-rövidebb dolgozatai közül kiemelkedik a Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918–1928 (1929) c. reprezentatív kiadvány számára írt, az erdélyi magyarság irodalmi életét bemutató értekezése (Zece ani de viaţă literară a ungurimii din Ardeal), melynek utolsó fejezetét a magyar–román irodalmi kapcsolatoknak szenteli. Ugyanő tanulmányban elemzi Goga Tragédia-fordítását (Irodalomtörténet 1935/3–4) és Kibédi Sándor Eminescu-tolmácsolásait (Kv. 1935. ETF 74). Figyelemre méltó a Glasul Minorităţilor c. folyóiratban (1926/7–8), majd a Magyar Kisebbségben (1926/14) megjelent tervezete, melyet az EIT megbízásából dolgozott ki, s mely szerint a Társaság kellő minisztériumi támogatás esetén lírai antológiát, a reprezentatív román írók tízkötetes magyar sorozatát, román szerzők magyar, magyar szerzők román olcsó könyvtár-típusú köteteit s kölcsönösen monográfiákat adna ki. Ezekből azonban csak a Bitay-féle 1928-as antológia valósult meg.
Kristóf mint a kolozsvári egyetem magyar professzora tanítványait is a kapcsolatkutatásra ösztönözte. Így Ion Chinezu nála írt disszertációja (Aspecte din literatura maghiară ardeleană 1919–1929. Kv. 1930) a kialakuló új erdélyi magyar irodalom egyik első román nyelvű áttekintése, Veégh Sándor pedig Petőfi a románoknál (Csíkszereda 1934) címmel írt doktori értekezést. Román nyelven még Józsa János és Avram P. Todor tett közzé az 1930-as években figyelemre méltó kapcsolattörténeti dolgozatokat.
1931–1935 között Bukarestben jelent meg a történész Veress Endre alapvető könyvészeti munkája: Bibliografia română–ungară (Román–magyar bibliográfia), melynek három kötete négy évszázad adatait dolgozza fel.
Az 1940-es évek első felében különösen Tamás Lajos (A román műveltség magyar gyökerei. Bp. 1941) és Gáldi László tanulmányai vágnak a témakörbe. Gáldi a Magyar–román szellemi kapcsolatokról (Bp. 1942) jelentet meg dolgozatot, majd Kolozsvár szerepét vizsgálja a magyar–román művelődési kapcsolatokban (Hitel 1942/9); kiadja Samuil Micu-Klein 1801-es Dictionarium Valachico-Latinum c. kéziratos szótárát (1944); végül a Deér Józseffel együtt szerkesztett Magyarok és románok (Bp. 1943–44) c. szintézis második kötetében Ion Baractól kezdve Octavian Gogáig terjedően veszi számba az érintkezéseket és kölcsönhatásokat.
Az 1920-as években induló erdélyi magyar és román folyóiratok többsége figyelemmel követi és támogatja az irodalmi kapcsolatok kialakulását, az együttélés pozitív megnyilvánulásait. A kolozsvári Napkelet és a Gândirea (1921–22) ilyen irányú cikkei után különösen a nagyváradi Cele trei Crişuri (1920–44) kezdeményezései jelentősek. A főszerkesztő, George Bacaloglu vezetésével működő Hármas-Körös Művelődési Egyesület egyik fő célkitűzése volt a kapcsolatok ápolása. A folyóirat 1922-ben körkérdést intézett számos értelmiségihez arról, hogy lehetséges-e az őszinte közeledés románok és magyarok között. Elsőként Benedek Elek, majd még hat magyar író és politikus válaszát közlik. E folyóirat támogatásával indult Bacaloglu igazgatása alatt a George A. Petre, Keresztury Sándor, valamint Salamon László szerkesztette kétnyelvű *Aurora (1922–23) c. folyóirat, amely a klasszikus értékek kölcsönös megismertetését, fordítások közlését tűzte ki céljául. Még egy Aurora nevű román–magyar írói egyesület létesítését is tervezték, melynek elnökéül Benedek Eleket kérték fel.
Kolozsvárt 1923-ban Culisele — A kulissza címmel indult Leonard Paukerow és Kádár Imre szerkesztésében rövid életű kétnyelvű színházi lap. Miután a Dacoromaniában (1921–48) a kolozsvári román egyetem körül csoportosuló tudósok számos magyar vonatkozású dolgozatot közöltek, épp az egyetem első rektorának, Sextil Puşcariunak a kezdeményezésére, a kölcsönös megismerés, a szellemi kapcsolatok kialakulásának elősegítésére 1924-ben megindult a négynyelvű (román–magyar–német–francia) *Cultura c. folyóirat, amelynek magyar anyagát nagy körültekintéssel Kristóf György szerkesztette. A román–magyar együttélés társadalmi-szociálpolitikai vonatkozásait az 1924-ben megindult Societatea de Mâine és Aradi Viktor lapja, *A Jövő Társadalma (1925–30) tükrözte. 1926-ban Temesvárt létesült egy román–magyar–német nyelvű *Banatul c. folyóirat, mely a bánsági együttélést akarta bemutatni.
Az 1926-ban Marosvécsen megalakult *helikoni munkaközösség első összejövetelének IV. határozata szerint elsőrendű kulturális feladatának tartotta a román és erdélyi német irodalom termékeinek kölcsönös megismertetését és átültetését. Majd az 1928-as találkozón Bánffy Miklós beszámolt a ~ alakulásáról, egy tervbe vett bukaresti Helikon-estélyről. Az Erdélyi Helikon folyóirat ekkor megfogalmazott programjának 3. pontja kifejezetten a román irodalom ismertetésére, a magyar irodalmat illető állásfoglalások regisztrálására és az erdélyi szellem román nyelvű megnyilvánulásainak számbavételére vonatkozik. 1932 tavaszán a helikoni írók köréből megalakult a *Pen Club magyar alosztálya is. A román Pen Clubot ez alkalommal Emanoil Bucuţa főtitkár képviseli, aki ezután több helikoni találkozón is megjelenik vendégként; Bukarestben megjelenő lapja, a Boabe de Grâu (1930–34) különben rendszeresen ismertette a magyar műveket, figyelemmel követte az ESZC és a Helikon tevékenységét, magyar szerzők műveit közölte fordításban.
A célkitűzések ellenére az *Erdélyi Helikon román anyaga nem túl gazdag. Elsősorban fordításokat közöltek kortárs román költőkből (T. Arghezi, G. Bacovia, I. Barbu, L. Blaga, E. Isac, O. Goga, I. Minulescu, I. Pillat, Z. Stancu); a tolmácsolók közül kiemelkedik Dsida Jenő, József Attila, Kádár Imre, Szemlér Ferenc. A román próza- és drámafordítások közlése jóval esetlegesebb: mindössze hat novella, drámarészlet a 16 év alatt. Gazdagabb a kritikai és folyóiratszemle rovat. A román anyagot eleinte Kádár Imre, majd Szemlér Ferenc gondozta. Szemlér bemutatta a modern román költészetet (1933/9), elemezte Az ember tragédiája Goga-féle fordítását (1935/3). A *Korunk román anyaga lényegesen bővebb, s az 1930-as években valamivel tervszerűbb is, minthogy a baloldali szerzők műveit igyekszik tolmácsolni, ismertetni. 1927-ben Keresztury Sándor az erdélyi román közművelődést, 1929-ben Aurel Ciupe a román képzőművészetet, 1931-ben Korvin Sándor a modern román regényt, 1935-ben Bálint István a román társadalmi regényt mutatja be. 1939-ben Kovács Katona Jenő arra figyelmeztet, mennyire szervezetlen a román–magyar kulturális közeledés: a román irodalmat rendszeresen tolmácsolják, de a magyart csak ritkán. Az 1930-as években 20 modern költő 64 verse szólal meg magyarul a Korunkban, többször is visszatér a “Mai román költők” gyűjtőcím. A leggyakoribb fordítók Brassai Viktor, József Attila, Kibédi Sándor, Korvin Sándor, Méliusz József, Salamon Ernő, Szemlér Ferenc. Prózát is közölnek többek között Geo Bogzától, Panait Istratitól, Mihail Sadoveanutól, Alexandru Sahiától. A román vonatkozású anyagot főleg Méliusz József gondozta. Különösen emlékezetes a Korunk 1936. februári ún. román száma, amelynek szerkesztésére bukaresti munkatársakat kértek fel, s román baloldali szerzőktől származó hat tanulmányban mutatták be az országban uralkodó állapotokat.
Az 1930-as évek közepén, amikor Románia és Magyarország viszonya elhidegül, sőt feszültté válik, a nagyváradi Familia c. román folyóirat — később *váradi hídverés néven ismert — “közeledési mozgalmat” indít. A lapnak már az 1926-tól megjelenő évfolyamai is figyelemmel követték a magyar irodalmat, szellemi életet. 1935-ös ankétjük feltűnést keltett: a román–magyar együttműködésre vonatkozó öt kérdésükre 13 magyarországi és romániai magyar, valamint 12 román vezető értelmiségi küldte el pozitív kicsengésű válaszát. A román–magyar közeledést, kulturális kapcsolatépítést mindnyájan fontosnak tartották. A véleménynyilvánítások fontosságára jellemző, hogy azokat 1946-ban Gáldi László előszavával Kemény G. Gábor románul (Pionerii de la Oradea) és magyarul (A váradi hídverés) is megjelentette Budapesten. A Familia szerkesztősége 1935 őszén román–magyar írótalálkozót kezdeményezett Biharfüreden. Ugyanekkor Nagyvárad polgármestere díjat tűzött ki a két nép barátságát legjobban elősegítő mű írására. A találkozóra azonban Babits Mihály beutazási engedélyének megtagadása s az emiatt támadt sajtóvita légkörében már nem került sor.
A román néppel való testvéri együttélés szükségességét és a népfronti összefogás eszméjét hirdette az 1937 októberében megrendezett *Vásárhelyi Találkozó.
A színházi kapcsolatok terén meglehetősen egyoldalú volt az érintkezés. A magyar társulatok 1920 őszétől kezdve fordításban mutatták be a kiemelkedő román klasszikusok és kortársak darabjait, míg a román színházakban csak elvétve került színre egy-egy világsikernek számító Molnár Ferenc- vagy Lengyel Menyhért-darab. A kolozsvári magyar színház az 1920-as években szinte évente egy-két román darabot vitt színre. Különös esemény volt Lucian Blaga Zamolxéjának 1924-es ősbemutatója, Gyermekkeresztesek c. darabjának 1940. februári előadása. Iorga Apáról fiúra c. művének 1925. januári bemutatóján a szerző is megjelent, s 1925 decemberére meghívta a társulatot Bukarestbe. Az 1920-as években a kolozsvári magyar színház operaelőadásain számos román szólista vendégszerepelt.
A II. világháború után a ~ kettős színezetűek. Egyrészt kétségtelenül a jobb megismerést, a barátságot szolgálják, másrészt kirakatjellegűek. A feszültségek elkendőzésére, ellensúlyozására játsszák ki őket. Az 1980-as években, miközben egyre fokozódik a nemzetiségi elnyomás, a kultúra pártirányítása és a cenzúra szerint már csak a párt és a román nép iránti odaadó hűségről lehet szólni, a ~ témakörében pedig egyedül a román irodalom hatásáról a magyar írókra. A jelentősebb román írók és költők, a politikai események évfordulóin, pártkongresszusok idején a lapoknak “román számokat” kell összeállítaniuk; e megkötöttségek mellett a realitásokat kutató kapcsolattörténeti tanulmányok megjelentetésére, valós esztétikai értékű román művek lefordíttatására és kiadására alig van lehetőség.
Még 1945 nyarán mind Budapesten, mind pedig Bukarestben megalakul a Magyar–Román, illetve a Román–Magyar Baráti Társaság, melyeknek élére olyan köztiszteletben álló embereket választottak, mint Kodály Zoltán, George Enescu, Szent-Györgyi Albert, Constantin Parhon. A cél az ellentétek felszámolása és a baráti kapcsolatok kiépítése. Előkészítik az 1947 novemberében aláírt román–magyar kulturális egyezményt. A bukaresti társaság Revista Româno- Maghiară címmel 1948 márciusában lapot is jelentet meg. 1947 tavaszán megszervezik Budapesten a román kultúra hetét, melynek díszvendége Petru Groza román miniszterelnök. A *Magyar Népi Szövetség 1945. májusi I. kongresszusától kezdve hangsúlyozza, hogy a romániai magyar írókra hárul a hídépítés feladata a demokratikus Magyarország és Románia között. A Román Tájékoztatásügyi Minisztérium budapesti impresszummal egy — talán Avram P. Todortól származó — propagandafüzetet jelentet meg Román–magyar kultúrkapcsolatok címmel. A füzet jól dokumentált számbavétel, szakember tollára vall. Avram P. Todor ugyanekkor a Sorsunkban (1948/3) is hasonló tematikájú tanulmányt közöl. Ritkábbak az olyan szűk körű “magánkezdeményezések”, mint amilyen a debreceni Magyar–Román Társaság megalakítása 1946 áprilisában. Ennek elnöke Karácsony Sándor, vezetőségében részt vesz Kondor Imre, Lükő Gábor, Domokos Sámuel. A tiszteletbeli tagok sorába Tudor Arghezit, Emil Isacot, Avram P. Todort is beválasztják. Keleti Kapu címmel egy mindössze öt számot megért folyóiratot indítanak, melyben kapcsolattörténeti tanulmányokat, fordításokat és bibliográfiát közölnek.
A műfordítások ezt követően, főleg a könyvkiadás államosítása és tervszerűsítése következményeként sokkal rendszeresebbé válnak mind Magyarországon, mind pedig Romániában.
Az elkövetkező 40 év alatt szinte valamennyi klasszikus és jelentősebb román kortárs írónak jelenik meg műve, kötete magyarul. Az 1955-ben megindított *Román Klasszikusok sorozat több mint száz címet sorakoztat fel, míg 1981-től a *Román Költők sorozat a kortárs költészetet hozza magyar tolmácsolásban. A klasszikus és kortárs magyar irodalom román fordítása is rendszeresebbé válik. Különösen a *Kriterion Könyvkiadó megalakulása után a lefordítandó művek kiválasztása átgondolt terv szerint történik, amelyben nem utolsó helyen van új fordítónemzedékek kinevelésének szándéka is. A *Biblioteca Kriterion sorozat a romániai magyar, német, ukrán, jiddis szerzők műveinek román fordítását, illetve a rájuk vonatkozó tanulmánygyűjteményeket teszi közzé, neves román írók, tudósok ajánló előszavával.
Különös figyelmet érdemelnek az *antológiák. A román népköltészet háború utáni első — kétnyelvű — gyűjteményét Zöld levél (Kv. 1945) címmel Szabédi László teszi közzé. Ezután hol Budapesten, hol Bukarestben jelennek meg a kötetek, melyek többnyire mindkét ország olvasóközönségéhez eljutnak. Kéki Béla a kortárs román lírából (Bp. 1947), Emil Giurgiuca Csokonaitól kezdve a teljes magyar lírai költészetből (1947) nyújtott válogatást. Köpeczi Bélának a Vas István segítségével összeállított román költészeti antológiája (Bp. 1951) még elég hiányos, alig 27 költőt ölel fel, az újabb, 1961-es kiadás viszont már 49 költőt szerepeltet, s a legjobb erdélyi műfordítók tolmácsolásaiból is válogat. A román irodalom magyar megismertetését két nagy vállalkozás tetőzi be. Az egyik az 1961–64 között öt kötetben Mihai Gafiţa és Lőrinczi László összeállításában, V. András János szerkesztésében megjelent több mint negyedfélezer oldalas A román irodalom kis tükre, mely a népköltészettől a kortárs román irodalomig minden jelentős alkotót felsorakoztat. A másik Faragó József és Kiss Jenő közös román balladasorozata, melynek öt kötete 1963–1976 között jelent meg, majd az öt kötetből 1985-ben Pe pârâu de rouă — Rétek harmatában c. kétnyelvű válogatás készült. Így elmondhatni, hogy magyarul hozzáférhető a román irodalom megközelítően teljes hagyatéka. Ezt a skálát még néhány más antológia (Építő Amfion. Fiatal román költők, 1967; A kő bölcsessége a keménység. Román aforizmák, 1967) és magyarországi válogatás teszi teljesebbé: Mai román elbeszélők (1953), Román elbeszélők (1965), Az esti futár (Mai román egyfelvonásosok, 1966), Különös látogatás (Mai román elbeszélők, 1968). Ezekhez járul Franyó Zoltán műfordító életművének a kortárs román költőket bemutató kötete (1965), valamint a népköltészeti műfaji válogatások: Kihajtott a bükk levele (Román népballadák és népdalok. Buk.–Bp. 1961), Aranyhajú testvérek (Romániai népmesék, 1964), Hej, zöld levél (Román népdalok, 1966), továbbá a régi magyar kéziratos énekeskönyvekben fennmaradt román világi dalok gyűjteménye (Égő lángban forog szívem. Kv. 1972).
A magyar irodalom román tolmácsolása nehézkesebben bontakozott ki. A 28 kortárs magyarországi költőt bemutató Poezia maghiară contemporană (1954) mellett Eugen Jebeleanu két kiadást is megért fordításkötete (1949, 1956) közvetítette a klasszikusokat. A romániai magyar líra 17 képviselője a Poeţi maghiari din R.P.R. (1955) c. antológiában szólalt meg románul. De rengeteg alkalmi, tematikus antológia is készült, melyekben — szinte kötelezően — szerepeltetik a romániai magyar költőket is néhány verssel. A székely népmesekincsből Faragó József válogatása alapján készült fordításkötet, Nunta tătîne-meu (1962) címmel. Végül itt is megszületik a tervszerűen összeállított harmadfélezer lapos Antologia literaturii maghiare (1965–69) c. átfogó összeállítás, amely négy kötetben, a népköltészettől Radnóti Miklósig terjedően fogja át a magyar irodalmat (sajnos, az “élő klasszikusok”-at bemutató záró kötet már nem készül el, s egy ilyen válogatás megjelenésére mai napig sem került sor). A válogatás Lőrinczi László, Majtényi Erik, Szász János, a szerkesztés Constantin Olariu munkája. Már a Biblioteca Kriterion sorozatban kerül sajtó alá Costa Carei klasszikus magyar költőket tolmácsoló kötete: Să cauţi forma (1974).
A kapcsolatvizsgáló és -építő önálló tanulmányok, kötetek csak lassan állnak össze, s többnyire magyar szerzők munkái. Heszke Béla a román–magyar irodalmi kapcsolatokról egyetemi jegyzetet állít össze (Bp. 1952), Pálffy Endre megírja a román irodalom történetét (Bp. 1961), megjelenik Kakassy Endre Eminescu- (1962) és Sadoveanu-monográfiája (ez utóbbi a szerző halála után, 1964-ben); Gáldi László Eminescu stílusáról ír románul (1964). 1966-ban indul az a bibliográfiai sorozat, mely végre biztos hátteret, alapot nyújt minden további tudományos kapcsolatkutatáshoz. Domokos Sámuel szerkesztésében A román irodalom magyar bibliográfiája. 1831–1960 (1966), illetve 1961–1970 (1978), valamint a közben elhunyt Réthy Andor és Váczy Leona összeállításában, Köllő Károly bevezető tanulmányával a Magyar irodalom románul. 1830–1970 (1983) c. könyvészeti alapvető munkák. Ezekhez járul még Dorothea Sasu-Zimmermann Petőfi în literatura română. 1849–1973 (Petőfi a román irodalomban. 1980) c. analitikus bibliográfiája. Számos, az első világháború végéig terjedő időszakra vonatkozó elfelejtett kapcsolattörténeti adatot tartalmaz a Román Akadémia által megjelentetett Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice c. könyvészet (1980–85), amely három kötetben az 1859–1918 közötti román periodikák idegen irodalmakból fordított és azokra vonatkozó anyagait dolgozza fel, az 1997-ben elindított új sorozat pedig az 1919–1944 közötti évtizedek sajtójának hasonló feldolgozását ígéri, kiegészítve így számos adattal a bukaresti Akadémiai Könyvtár állaga alapján Réthy Andor és Váczy Leona bibliográfiáját.
Az újabb magyar–román néprajzi könyvészetet (1946–1982) Faragó József közli a Népismereti Dolgozatok 1983-as kötetében. Igen átfogó körképet nyújt a magyar–román irodalmi kapcsolatokról Beke György magyarul és románul is megjelent, 56 írót felsorakoztató interjúkötete: Tolmács nélkül (1972), Fără interpret (1972). Az erdélyi lexikonok is tartalmaznak az irodalmi kapcsolatokra utaló adatokat. Már az Osvát Kálmán-féle Erdélyi Lexikon (Nv. 1928) is bővelkedett ilyen adatokban, a magyar kultúrához kapcsolódó román személyeket is szerepeltet. Marian Popa kortárs irodalmi lexikonának (Dicţionar de literatură română contemporană) már az első kiadásában (1971) is számos magyar szerző szerepelt, de a második, javított kiadás (1977) 98 magyar író és 3 irodalmi folyóirat adatait közli.
Az 1960-as évek végétől több olyan összegző tanulmány- és cikkgyűjtemény jelenik meg, melyekben kapcsolattörténeti és komparatisztikai anyag található. Szabédi László kötetében (Kép és forma. 1969) I. Budai-Deleanu és Eminescu költészetéről, a Csehi Gyuláéban (A baloldali forrásvidék. 1973) C. Dobrogeanu-Ghereáról olvashatunk. Kovács János Azonos hullámhosszon (1973) c. könyve már kifejezetten kapcsolattörténeti dolgozatokat is tartalmaz. Hasonló jellegű, a komparatisztikát szintén felölelő Dávid Gyula (Találkozások. Kv. 1976) és Köllő Károly (Két irodalom mezsgyéjén. 1984) c. kötete. Magyar részről ők a kapcsolatkutatás legelhivatottabb művelői. Román részről Nicolae Balotă Scriitori maghiari din România 1920–1980 (1981) c. tanulmány- és portrégyűjteménye, valamint Avram P. Todor Confluenţe literare româno-maghiare (1983) c. kötete tanúskodik szerzőjük elkötelezettségéről. Mózes Huba Forrása rég fakadt... (1985) c. könyvében is több a román vonatkozású írás; József Attila román (1972), Emil Isac (1986) és Eminescu (1989) magyar irodalmi kapcsolatairól külön köteteket állított össze. Kiss Jenő műfordítói tapasztalatairól számol be cikk- és emlékezés-gyűjteményében (A műfordító emlékeiből. 1986).
A Politikai Könyvkiadó 1972-ben *Testamentum címmel külön könyvsorozatot indított a múltbeli román–magyar kapcsolatok bemutatására. Elsőként Kemény G. Gábor Mocsáry Lajos-kötete (1972) jelent meg; irodalmi vonatkozásai miatt kiemelendő még a Kovács Ferenc gondozta Bitay Árpád-kötet (1977).
1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem román szakos professzorának, Domokos Sámuelnek a tiszteletére jelent meg Budapesten a Magyar–román filológiai tanulmányok c. félezer oldalas emlékkönyv. A professzor kapcsolatkutató munkásságának bibliográfiája mellett 50 tanulmányt és visszaemlékezést közöl román, magyar, német, francia és angol nyelven, többségük kapcsolattörténeti vonatkozású.
Valamennyi lapunk, folyóiratunk az 1940-es évek második felétől kezdve közölt román vonatkozású anyagot: fordításokat, kapcsolattörténeti írásokat. Több-kevesebb rendszerességgel főleg az erdélyi román folyóiratok közöltek magyarból készült tolmácsolásokat, ismertették a kiemelkedő köteteket. Az 1946-ban meginduló Utunk 8. számában Jancsó Elemér Ady és Caragiale román–magyar közeledési kísérletéről közöl tanulmányt. Az ekkoriban indított “Együtt élünk” rovat a kölcsönös megismerést szolgálta. Arghezi-, Eminescu-, Sadoveanu-számokat jelentettek meg. Dávid Gyula, Engel (Köllő) Károly, Jancsik Pál, Kakassy Endre, Ion Oarcăşu, Mózes Huba, Mircea Popa, Szabédi László számos írása kapcsolattörténeti jellegű.
Mózes Huba 1981-ben elemezte az Utunk megelőző tíz évének román anyagát (1981/28). Hatvan román költő verseit közölték többnyire Franyó Zoltán, Lászlóffy Csaba, Létay Lajos, Király László, Veress Zoltán, Kiss Jenő, Kányádi Sándor, Jancsik Pál fordításában. Hat-nyolc próza- és két színműíró tolmácsolását találta a lapban. Értekező szöveget közöltek Adrian Marinótól, Ion Oarcăsutól, Ion Vladtól és Mircea Zaciutól. Külön oldalt szenteltek a Tribuna költőinek és Kolozsvár román lírájának, összeállításban emlékeztek meg az Arghezi- és Eminescu-évfordulókról. A román regények és verseskötetek ismertetését leggyakrabban Izsák József, Kántor Lajos, Dávid Gyula, Lászlóffy Aladár és Csiki László jegyezte, román színielőadásokról Jánosházy György számolt be.
Az Igaz Szóban kevesebb a tanulmány, Izsák József, Faragó József, Dávid Gyula, Veress Zoltán a gyakoribb szerzők. Nagyon gazdag mind a klasszikusokat, mind pedig a kortársakat bemutató fordításanyag, közölnek román regényrészleteket is. A legtöbbször szereplő fordítók Deák Tamás, Franyó Zoltán, Jánosházy György, Kányádi Sándor, Kiss Jenő, Székely János, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos, Tóth István. A folyóirat különszámban mutatta be a fiatal román költőket (1959/5), az új román irodalmat (1959/10), emlékszámot hoztak ki Eminescu, Coşbuc, Creangă, Alecsandri, Bălcescu évfordulói alkalmából.
1957-től, új folyamának megindításától kezdve a Korunk vállalta magára legkövetkezetesebben a kapcsolatápolás szerepét. Az első évfolyamok szinte mindegyik számában találunk idevágó írást Szemlér Ferenc, Corneliu Codarcea, Veégh Sándor, Faragó József, Engel Károly, Balla Ernő, Kakassy Endre, Vita Zsigmond, Dánielisz Endre tollából. A későbbiekben Dávid Gyula, Kántor Lajos, Szász János, Szilágyi Júlia ír román–magyar vonatkozású cikkeket. Rendszeresen közölnek román szerzők tollából is tanulmányokat, néha pedig versfordításokat. Az 1973-tól megindított Korunk Évkönyvek közül az 1974-es sajtótörténeti jellegű, a sajtókapcsolatok köréből közöl több dolgozatot, az 1979-es Évkönyvben jelenik meg Nicolae Dunăre Román–magyar–szász etnokulturális kapcsolatok c. tanulmánya. Az 1970 óta megjelenő A Hét a román–magyar kapcsolatok történelmi múltját és jelen gyakorlatát bemutató írásokat ad közre, kitér a román irodalmi élet fontosabb eseményeire.
Az 1960-as évek végének átmeneti politikai nyitása lehetővé tette közép- és főiskolai *diáklapok indítását. Ezek közül azok, amelyek nyelvileg vegyes intézetekben jelentek meg, többnyelvűek. Kuszálik Péternek az 1940–1989 közötti romániai magyar sajtót felölelő bibliográfiája adatai szerint a számba vett diáklapok (57 cím) közül 45 a kétnyelvű, s ebből 12 csak szórványosan közöl magyar nyelvű anyagot is. Így a kolozsvári *Fiatal Szívvel magyar, román és német, az ABC, a sepsiszentgyörgyi Aurora, *Gyökerek, a szatmárnémeti Diákszó, a temesvári Juventus, a kézdivásárhelyi Zorile–Ébredés többnyire magyar és román cikkeket közölt, ápolva a közös hagyományokat. A marosvásárhelyi OGYI Aesculap c. diáklapja szintén három-, a pedagógiai főiskoláé, az Athenaeum kétnyelvű volt. Különösebb művelődéstörténeti jelentőségre csak az 1968-ben indult *Echinox, a kolozsvári egyetemisták fóruma tett szert nem csak a román oldalak közé ékelt magyar és német oldalak révén, hanem egy olyan szellemiség kifejezőjeként, amelyben egymásra találhattak a fiatal nemzedékeknek a rendszerrel egyre inkább szembekerülő képviselői. A folyóirat különben gyakran közölt kölcsönös versfordításokat is.
A színházi kapcsolatok az 1950-es évektől rendezetté, mondhatni felülről irányítottá váltak. A hat magyar társulat szinte kötelező jelleggel évente egy-egy román szerzőtől származó darabot is bemutatott. Román rendezők, díszlettervezők gyakran szerepeltek a magyar társulatok darabjainak színrevitelénél. Egy-egy kimagasló magyar művész, mint Kovács György, Harag György a román társulatoknál is megbecsült vendégszereplő, rendező volt. Egy-egy színész, mint Bisztrai Mária, Csíky András, Fábián Ferenc, Kovács György, Lohinszky Loránd, Sebők Klára, Széles Anna, román filmekben is főszerepet kapott. 1971-től a Román Televízió magyar adása is rendszeresen szolgálja az irodalmi-művelődési kapcsolatokat. 1972-ben például a magyar irodalom legjobb román fordítóit mutatták be sorozatban és magyar színielőadásokat román felirattal.
Az 1989. decemberi változások után, a kezdeti átmeneti összefogást, kapcsolatkeresést követően a politika hatására elhidegülés állott be. Az irodalmi kutatások terén is háttérbe szorult az érintkezések keresése, minimálisra csökkent a kölcsönös fordítások száma (akárcsak a román, illetve magyar irodalmi témájú könyveké, amelyeknek kiadása szinte áthidalhatatlan anyagi akadályokba ütközik. Az ok lehet egyfajta “ellenhatás” is a 80-as években túlhajszolt, felső utasításra idillizált kapcsolatábrázolásra, a politikai elvárások szerint erőltetett fordításirodalomra. De emellett a 90-es években kimondottan a kapcsolatépítéssel ellentétes tendenciák is jelentős teret kaptak a román sajtóban, televíziós csatornák műsoraiban. Könyvek sorát jelentették meg “a magyar veszély leleplezése” céljával, fenntartandó “a nemzeti éberséget”. Ez a túlpolitizált légkör természetesen nem kedvez a ~ becsületes építő törekvéseinek s szintén hozzájárul a ~ körébe sorolható könyvek, folyóiratanyagok számának megritkulásához, visszhangtalanságához.
A kilencvenes években a *Kriterion Könyvkiadó folytatta ezirányú korábbi tevékenységét: megjelentette Köllő Károly román–magyar kapcsolattörténeti tanulmánykötetét (Confluenţe literare. 1993), amelyet a cenzúra a 80-as évek közepén félretétetett; a fiatal román költők szintén leállított magyar nyelvű antológiáját (Hajónapló. 1990); kétnyelvű kiadásban kiadta József Attila 32 versét Paul Drumaru fordításában (1996), s kétkötetes válogatásban Drumaru magyar fordításait (Transland. 1999), amelyben a fordító Adytól Kovács András Ferencig ölelte át a modern magyar lírát; A Szfinx válaszol címmel László Ferenc kötetet állított össze az Enescuval készített interjúkból (1995), ugyanakkor a kiadó új, Gordiusz c. sorozatában megjelentette Borsi Kálmán Béla könyvét (Illuzió és ismétléskényszer. 1995) a 19. század derekának magyar–román kapcsolatairól s Lucian Boia románul nagy visszhangot kiváltott kötetét (Történelem és mítosz a román köztudatban. 1999). A kolozsvári Daciánál megjelent a magyar irodalom szorgalmas fordítója, az Áprilyt, Kosztolányit is tolmácsoló Petre Şaitiş kétnyelvű, román–magyar balladafordításkötete és Mircea Popa tanulmányainak válogatása (Apropieri literare şi culturale româno-maghiare. Kv. 1998); a Polis Könyvkiadó Gelu Păteanu fordításában Kovács András Ferenc gyermekverskötetét adta ki (Cântec şui. Kv. 1994). A Korunk két nagy válogatást is eljuttatott az olvasókhoz román fordításban a folyóiratban közölt tanulmányokból, cikkekből (Cumpăna 1994; Cumpăna 1996), s évek óta a kolozsvári Apostrof c. folyóirattal közös rendezvényeken állítja témaközpontba a ~ különböző problémáit, közös múltunk közös mozzanatait. Jelzésértékű, bár szórványos néhány bukaresti vagy vidéki román kiadó érdeklődése a ~ körébe eső művekkel kapcsolatban: a temesvári Helicon Kiadóé, amely megjelentette a iaşi-i fordító, N. I. Pintilie nagyszabású (közel 800 oldalas) román Petőfijét, a kolozsvári Pro Media Kiadóé, amely vállalta Gavril Scridonnak a 80-as években a cenzúra által leállított romániai magyar irodalomtörténetét (Istoria literaturii maghiare din România. Kv. 1996), a bukaresti Univers Kiadóé, amely Pomogáts Béla válogatásában, nagyrészt Gelu Păteanu fordításában egy Adytól Ottlik Gézáig tekintő irodalmi antológiát jelentetett meg (Budapesta literară şi artistică. 1998 = Caiete Europene); a szintén bukaresti Pythagora Kiadóé, amely I. Tóth Zoltánnak Az erdélyi román nacionalizmus első százada. 1697–1792 c. könyvét tette hozzáférhetővé Maria Someşan fordításában (2001).
Az irodalmi sajtóban is nyomon követhető a ~ tematikájának folytonossága. A teljesség igénye nélkül említhetők a Helikonból Mircea Popa tanulmányai a brassói Axente Banciu két háború közötti kezdeményezéseiről (1991/12), Sadoveanu és Móricz (1992/21), Lucian Blaga és a magyar irodalom (1991/18) kapcsolatairól. Kovács Ferenc Iorga és Bitay Árpád “történelmi kézfogásá”-ról (1992/10), Faragó József Köpeczi Béla román népköltési gyűjteményéről (1993/3) ír, Miskolczy Ambrus A mioritikus tér mítosza c. könyvét Lászlóffy Aladár (1995/8), Eszmék és téveszmék c. könyvét Gáll Ernő (1996/2) mutatja be; a Látó 1992/5. számában Bizantinizmus és ortodoxia címmel egész szöveggyűjtemény jelenik meg a modern román gondolkodás jeleseinek e témával kapcsolatos írásaiból Ciorantól Andrei Corneáig; ugyanitt közli a folyóirat Bogdán László esszéjét Cioran naplójáról és Borsi Kálmán Béla tanulmányát A román reformnemzedék bölcsőjénél címmel; a Korunkban Kovács Ferenc felsorakoztatja Széchenyi István román kapcsolatainak eseményeit (1991/9), Gajdos Balogh Attila a transzilvanizmus román visszhangjának egy epizódját újítja fel (1991/10), Kántor Erzsébet azt tekinti át, hogyan látták a román írók Erdélyt (1991/10); itt jelenik meg Andrei Pippidi Román–magyar irodalmi találkozások (1997/1) és Csaplár Ferenc Kassák és a román avantgárd c. tanulmánya (2000/4).
Bitay Árpád: Magyar–román művelődési kapcsolatok (1919–1924). Pásztortűz Almanach 1925. 250–253. — Kristóf György: Tíz év az erdélyi magyarság irodalmi életéből. Irodalomtörténet 1930. Újraközölve Kritikai szempontok az erdélyi irodalmi életben. Kv. 1931. 81–125. — Gáldi László: Újabb magyar–román irodalmi kapcsolatok. Magyarok és románok. II. köt. Bp. 1944. 423–457. — Kertész Maya: A régi Korunk és a haladó román kultúra. Könyvtári Szemle 1968/2. — Izsák József: Az Erdélyi Helikon és a román irodalom. NyIrK 1968/2. — Engel Károly: Hídverők példamutatása. Korunk 1970/6. — Árvay Árpád: Elődök példája. 1973. — Szilágyi Júlia: Elfelejtett recenziók. Korunk Évkönyv 1974. 101–113. — Gaal György: Román–magyar irodalmi kapcsolatok Kristóf György munkásságában. NyIrK 1978/1. —Dávid Gyula: Találkozások. Kv. 1976; uő: A magyar irodalom román fogadtatása a két világháború között. Utunk 1978/48; uő: Szárhegy után tíz évvel... Szárhegy előtt tíz nappal. A román–magyar irodalmi kapcsolatok régi és új gondjairól. Helikon 1990/38. — Vita Zsigmond: Magyar irodalmi előadások Vălenii de Muntéban 1935 után. Korunk 1979/7–8. — Mózes Huba: A legnemesebb önzés. Utunk 1981/28. — Avram P. Todor: Confluenţe literare româno-maghiare. 1983. — Kuszálik Péter: Rögeszme. Média 1994/33.
(G. Gy.)
Román Sajtófigyelő — a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtótájékoztatója. 1990. február 22.–június 30. között jelent meg, “... ennek az országnak a különböző nyelveket beszélő népei számára az újjászületésnek is egyetlen útja van: a közös út — írja Mit akarunk? c. beharangozó cikkében az 1. szám élén a szerkesztő, Dávid Gyula. — Ezért határoztuk el, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs megyei szervezetének keretében működő sajtóosztályunk útjára bocsátja ezt a heti figyelőt. A számunkra hozzáférhető egész román sajtót figyelemmel akarjuk kísérni és rövid, szigorúan tárgyszerű ismertetőkön át olvasóinkkal is megismertetni azokat az írásokat, amelyek a romániai magyarsággal, a mi problémáinkkal foglalkoznak.”
Az összesen 19 számot megért, géppel írt, házilag sokszorosított lap 100–500 példányban jelent meg, az alappéldányról a szükségletek szerint tovább sokszorosítva. 3. (márc. 10-i) száma a frissen nyilvánosság elé lépett Vatra Româneascát mutatja be, 5. (márc. 24-i) száma teljes terjedelmét a temesvári román sajtónak szenteli, 36 oldal terjedelmű 7. (ápr. 7-i) száma a marosvásárhelyi véres események előzményeit, 8–10. (ápr. 14–28-i) 84 oldalas összevont száma maguknak az eseményeknek a visszhangját ismerteti.
Megszűnése után a Korunk szerkesztősége által összeállított *Sajtófókusz (1991–97) vállalta rendszeresített formában a román politikai és kulturális sajtó — nem csak magyar vonatkozású — tallózását; ezenkívül a csíkszeredai Áttekintő (1992–96) és az RMDSZ Sajtóirodája által kiadott rövid életű Figyelő (1996) ismertette alkalomszerűen, *A Hét Lapszemle-rovata pedig folyamatosan, bár válogatva, a román sajtó magyar vonatkozású írásait.
(D. Gy.)
Románia Hivatalos Közlönye — a román *Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial) címváltozata 1989. dec. 22-e után, alcíme: “közlemények, törvényrendeletek, dekrétumok, kormányhatározatok és más aktusok(!)”. Magyar fordításban közli az alcímben felsorolt hivatalos közlemények stb. szövegét. Periodicitása változó. A magyar változatban csak a Monitorul Oficial al României 1. sorozata jelenik meg, s azzal kapcsolatban is egy figyelmeztető megjegyzést közöl a lap, amely szerint “Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van”.
A ~ mellékcíme 1994-től: “A Monitorul Oficial al României kivonatos fordítása”.
(K. P.)
Romániai Magyar Dalosszövetség — *Dalosszövetség
Romániai Magyar Írók — 1961-ben az Irodalmi Könyvkiadótól indított és 1970-től a Kriterion Könyvkiadó által folytatott könyvsorozat akkor már több mint négy évtizedes múltra visszatekintő romániai magyar irodalom maradandó értékeinek kiadói közvetítésére.
Irodalmi örökségünk kiadói számbavétele — az ötvenes évek ideológiai korlátai között — már a Gaál Gábor kezdeményezte *Haladó Hagyományaink sorozat keretében megkezdődött, de csak az 50-es évek derekán került sor ennek az örökségnek az árnyaltabb megközelítésére Méliusz József Közelmúltunk irodalma c. 1957-es cikkében s az Utunk ezt követő Nézzünk hát szembe c. rovatában. Az 1957–58-as években bekövetkezett ideológiai megmerevedés azonban lehetetlenné tette a tanulságok kiadói hasznosítását, sőt az akkor beindított kiadások (pl. Gaál Gábor kritikáinak, Kelemen Lajos tanulmányainak, Szentimrei Jenő önéletrajzának) kéziratai sem jelenhettek meg a neosztalinista kultúrpolitikai irányítás beavatkozása következtében.
A ~ sorozatát Asztalos István hirtelen halála s műveinek ezt követő életműkiadása indította el (két kötet 1961-ben, további három 1962-ben jelent meg), s ezeket követte az 1962-ben indított Kovács György- és Nagy István-életműsorozat (mindkettejüknek 9–9 kötete jelent meg a 80-as évek közepéig).
A ~ sorozatcímet nem viselt, ezzel a címmel csak a kiadói tervekben és később a köztudatban szerepelt. Egységét az írók monogramjából kialakított — s a grafikai megtervezés következtében belső egységet mutató — írói “életműsorozatok” jelezték; a sorozat neve csak 1992-ben jelenik meg a köteteken, amikor grafikai tervezésben is megújul.
Már az Irodalmi Könyvkiadónál megjelenő művek jelezték az évek múltával azt a szemléleti nyitást, amely az egész új romániai magyar irodalmi életet áthatotta: 1963-ban már megjelenik Bartalis János, Tompa László és Szentimrei Jenő 1–1 kötete, 1964-ben a Molter Károlyé, 1965-ben Kuncz Aladár Fekete kolostora, 1966-ban Dsida Jenő versei Szemlér Ferenc válogatásában (az Utunk-beli vitában Dsida befogadó értékelése még indulatos kritikát váltott ki proletkultos oldalról), 1967-ben a Korunk költészetének egy nyitottabb szemléletű antológiája (Szász János válogatásában és bevezető tanulmányával) következik. 1968-ban Karácsony Benő öt kötetét (majdnem a teljes életművet) jelenteti meg a kiadó, s mellette Berde Mária, Bözödi György, Kós Károly, Nagy Dániel, Olosz Lajos, Szabédi László, 1969-ben Gagyi László, Szántó György, Tabéry Géza neve jelzi (az újabb Nagy István- és Kovács György-kötetek, Markovits Rodion, Salamon Ernő, Salamon László, Szilágyi András, Simon Magda “baloldali öröksége” mellett) az irodalom értékrendjének bizonyos tágulását. Ez a kiadó akkori vezetői (Domokos Géza és Bodor Pál) által érvényesített kiadáspolitika számottevően járult hozzá ahhoz, hogy az évtized fordulójára elkészülhettek a romániai magyar irodalom első átfogó szintézisei: Sőni Pál egyetemi tankönyve, illetve Kántor Lajos és Láng Gusztáv kötete az 1944–1970-es évek romániai magyar irodalmáról.
A ~ sorozat bevezető tanulmányaiban az említett értékrendtágulás szintén nyomon követhető. A kialakult szokásnak megfelelően minden “belső” életműsorozat első kötetét az illető író egész pályáját értékelő tanulmány vezette be (a kivételeknek rendszerint politikai — a cenzúra beavatkozásával összefüggő — oka volt); e tanulmányok szerzőinek sorában találjuk Kovács Jánost (5 bevezetővel), Izsák Józsefet (5), Sőni Pált (5), Csehi Gyulát (5), Kántor Lajost (6), Dávid Gyulát (4), Szekernyés Jánost (4), de sok esetben az irodalomkritika és az esszé műfaját művelő írótársakat is (Bajor Andor, Balogh Edgár, Deák Tamás, Kacsó Sándor, Méliusz József, Mikó Imre, Szász János, Szemlér Ferenc, Szőcs István), akik mellé a 70-es évek végétől a felnövekvő új kritikus és irodalomtörténész nemzedék csatlakozott (Cseke Péter, Egyed Péter, Gaal György, Horváth Sz. István, Inczefi Tibor, Kereskényi Sándor, Kincses Emese, Kötő József, Mózes Huba, Salamon András, Szabó Zsolt); ők sok esetben az irodalomvizsgálat modernebb megközelítési módjait is magukkal hozták.
1970-től a Kriterion Könyvkiadó folytatja és teszi átgondoltabbá a ~ sorozat kiadását. Az egymást követő években felbukkanó “új nevek” (Daday Loránd, Kovács Dezső, Kemény János, Sipos Domokos, Tamási Áron, Balázs Ferenc, Makkai Sándor, Bánffy Miklós, Reményik Sándor, Gellért Sándor, Hunyady Sándor, P. Gulácsy Irén s a “baloldali örökségből” (Brassai Viktor, Korvin Sándor, Kahána Mózes) merítő, a korábbiaknál filológiailag gondozottabb kiadások mellett megindul az irodalomtörténeti dokumentum-jellegű kötetek sajtó alá rendezése (a Kemény Zsigmond Társaság levelesládáját, valamint a Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládáját Marosi Ildikó, Gaál Gábor leveleit Kovács Erzsébet, Kuncz Aladár leveleit Juhász András, Benedek Elek leveleit Szabó Zsolt, Petelei István leveleit Bisztray Gyula gondozza és látja el a korba is betekintést nyújtó alapos jegyzetekkel), A Korunk költészetét folytatja a Tavasz és a Magyar Szó c. 1918/19-es nagyváradi lapok, a Genius és Új Genius, valamint az aradi Periszkop antológiája, Az Erdélyi Helikon költői c. átfogó válogatás (Szemlér Ferenc munkája). A megelőző évtized Szentimrei, Molter, Gaál Gábor és Markovits Rodion kritikai írásait tartalmazó kötetei után bekerülnek a sorozatba Csehi Gyula, Jancsó Béla, Jancsó Elemér, Kuncz Aladár, Balogh Edgár, Tamási Áron, Bretter György, Földes László, Endre Károly, György Lajos kötetei, s az azokban megjelent írások a romániai magyar irodalom még árnyaltabb, sokrétűbb megközelítéséhez járulnak hozzá. 1972-ben ismert írók, irodalomtörténészek bevonásával sor kerül a ~ sorozat addigi eredményeinek és közvetlen, illetve távlati terveinek szakmai vitájára; 1976-ban a 100., 1983-ban a 130. kötet megjelenése kapcsán a sorozattervezés kiadói gondjai is egy szélesebb nyilvánosság elé kerülnek; 1980-ban a Korunk szervez irodalmi kerekasztalt a sorozatban megjelent kötetek kapcsán a forráskiadói munka feltételeiről és feladatairól.
1984-ben — az egész romániai magyar kultúrára nehezedő növekvő politikai nyomás közepette — a Kriterion Könyvkiadó munkája s a ~ sorozat megjelenése is egyre több, a felső ellenőrző szervek által támasztott nehézségbe ütközik: a kiadónak a terjesztéssel való kapcsolattartást is szolgáló kinyomtatott terveit és a valóságos megjelenéseket tükröző katalógusait összevetve, egyre több az eltérés. Az 1985–1990 között meghirdetett 39 mű közül 12 mű megjelentetése maradt el (köztük a Gaál Gábor-levelezés II. kötete, Makkai Sándor Táltos királya, Gellért Sándor Levelek Tapiolába c. prózakötete, Benedek Elek regénye, az Édes anyaföldem, Bánffy Miklós Erdélyi története, Bárd Oszkár, Hervay Gizella, Létay Lajos verskötetei, sőt Nagy István önéletrajzi regényciklusának negyedik kötete, a harmincas évek végét és a bécsi döntés utáni időszakot tárgyaló Szemben az árral és Gaál Gábor kiadatlan tanulmányainak kötete); s éveken át a cenzúra által visszadobva végül is csak 1990 után kerültek az olvasó kezébe olyan kötetek, mint az Erdélyi Fiatalok levelesládája, Molter Károly irodalmi levelezése, Benedek Elek levelezésének III., befejező kötete, Dsida Jenő próza- és levelezéskötete, sőt a Jégtörő Mátyást és a Ragyog egy csillagot (két korábban Romániában már újrakiadásra került Tamási-regényt) tartalmazó kötet is, amelyet ugyanaz a cenzor dobott vissza 1989-ben, aki néhány évvel korábban kinyomtatásuk ellen nem emelt kifogást.
Az 1989-es változást követő évek a romániai magyar könyvkiadás egészére — s így a ~ sorozatra nézve is — alapvetően új helyzetet teremtettek, de továbbra is negatívan befolyásolták a sorozat “adósságainak” kiegyenlítését. Az első évben még két kötet jelent meg (egyikük az 1985-ben kinyomtatott és egy nyomdai raktárban a zúzda elől megmenekült Erdélyi Fiatalok volt), 1992-től kezdve azonban már csak évente 1–1: a Benedek Elek-levelezés III. kötete, Kacsó Sándor önéletrajzi trilógiájának a cenzúra által 1983-ban visszadobott harmadik kötete, Dsida Jenő Séta egy csodálatos szigeten c. könyve, Székely János maga válogatta verskötete, amelynek a kiadó a szerző halála után a Semmi — soha címet adta, a Tamási-sorozatnak a fent említett két regényt tartalmazó utolsó kötete, Gyallay Domokostól a Vaskenyéren és válogatott elbeszélések, a Bajor Andor-életműsorozat nyitó kötete (Betűvetők becsülete. Kv.–Buk. 1996) a Gloria Kiadóval közösen. Majd az 1998-as év jelez újabb fordulatot: a Deák Ferenc tervezte új felfogású borítókkal ebben az évben négy kötet jelenik meg Demény Péter és Szilágyi N. Zsuzsa szerkesztésében: Hervay Gizella összegyűjtött versei (Az idő körei. Balázs Imre József gondozásában), a Székely János-életműsorozatot folytató prózakötet (A másik torony. Szász László bevezető tanulmányával), Páskándi Géza “püspökdrámái”-nak kötete (Erdélyi triptichon. Kántor Lajos előszavával) és Kós Károly három regénye (Varjúnemzetség gyűjtő cím alatt, Szilágyi Júlia előszavával).
A ~ sorozat azonban időközben elvesztette kizárólagos jellegét. A romániai magyar irodalom két világháború közötti és kortárs-örökségéből Berde Mária A hajnal emberei c. regényét (a mind ez ideig kiadatlan harmadik kötettel együtt), valamint Maksay Albert egybegyűjtött verseit és prózáját az Erdélyi Ref. Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontja jelentette meg, a Bajor-életműsorozat második kötetét (Ütünk) egyedül a Gloria Kiadó; a Mentor Kiadó adta ki sorozatban a Wass Albert- életmű köteteit, Molter Károly irodalmi publicisztikáját, Bözödi György tanulmányainak kötetét és a Zord Idő Antológiát, a Pro-Printnél jelent meg Bözöditől a Székely bánja, Makkai Sándortól a Magunk revíziója, míg a Polisnál Kányádi Sándor “egyberostált versei” (Valaki jár a fák hegyén) és műfordításai (Csipkebokor az alkonyatban), Székely János összes drámái, Bánffy Miklós emlékiratai és Erdélyi története került kiadásra (ez utóbbi az Erdélyi Ref. Egyházkerülettel és a Kalota Könyvkiadóval). Ez pedig meglehetősen nehéz feladattá teszi a sorozat folytatását.
A 60-as–80-as évek példányszámait vizsgálva, akadnak kiemelkedő példák (a Tamási-művek öt kötetének 167 500-as, az Ördögszekér c. Makkai Sándor-regény 45 000-es, Bánffy Miklós két kisregényének 30 000-es, Szenczei László Apáczai-regényének 24 000-es, Reményik Sándor válogatott verseinek 30 000-es, Kemény János elbeszéléskötetének 24 000-es példányszáma), de sokatmondóan növekvő az egy évben megjelent kötetek átlagpéldányszáma is: 1970-ben a 9 mű átlagpéldányszáma 1610, míg 1979-ben ugyancsak 9 műé 13 356, pedig ez utóbbi évben Makkai Sándor és Kemény János egy-egy kötete mellett olyan művek is megjelennek, mint Bretter György tanulmánykötete (4000 pld.), a Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (4700 pld.), a Periszkop-antológia (2300 pld.). 1989-ben az egyetlen kötet (Bárd Oszkár Liszt c. színpadi regénye és színművei) mindössze 5000 példányt kap, 1990 után pedig olyan helyzet áll elő, amelyben Székely János verskötetére mindössze 230 példányos összesített rendelés érkezik, amely miatt a Kriterionnak éveken át kell halogatnia a kötet megjelentetését. És ez az alacsony példányszám a kilencvenes évek általános jellemzőjeként szintén megkérdőjelezi a ~ egységes sorozatba foglalásának esélyeit.
Méliusz József: Közelmúltunk irodalma. Utunk 1957/13. — Nagy Pál: Romániai Magyar Írók. Igaz Szó 1963/2. — Dávid Gyula: Romániai magyar irodalom száz kötetben. Igaz Szó 1976/9. — A forráskiadói munka feltételei és feladatai. Kerekasztalbeszélgetés. Korunk 1980/7–8. — Dávid Gyula: Száz és még harminc. Igaz Szó 1983/11. — Editura Kriterion. Plan editorial pe anul... 1970–1990. — Editura Kriterion. Catalog 1970–1979; 1980–1989; 1990–1994.
(D. Gy.)
Romániai magyar írók antológiája — *antológia
Romániai Magyar Írók Szövetsége — írói szervezet a második világháború után, amelynek célja Románia akkori magyar írótársadalmának tömörítése a demokratikus kibontakozás támogatására.
Kezdeményezésére még a háború befejezése előtt, 1945 áprilisában került sor, párhuzamosan egy irodalmi lap alapításának szándékával. A hazatérő Szentimrei Jenő jelenti be elsőnek, hogy “irodalmi fórumot” készül teremteni “az új szellemből táplálkozó haladó erdélyi irodalomnak” (Jékely Zoltán: Szentimrei Jenő hazajött. Világosság 1945. ápr. 15.), s néhány nap múlva a sajtó már egy “ötös bizottság” létrehozásáról ad hírt, amelynek tagjai Szentimrei Jenő, Nagy István, Szabédi László, Kiss Jenő és Jékely Zoltán, hozzátéve: “Végre megindult tehát a rég várt folyamat: Erdély széthullott irodalmi életének összefogása és olyatén megszervezése, hogy méltóképpen vehesse ki részét az új, demokratikus társadalom kialakításának munkájából” (Szervezkednek az erdélyi írók. Világosság 1945. ápr. 18.). Ez az ötös bizottság Szentimrei Jenő és Kiss Jenő aláírásával körlevelet küld szét, amelyben a leendő írószövetség körvonalazását célzó kérdések mellett az alakuló közgyűlés időpontja is szerepel: 1945. május 6. Ezt és a május 13-i “általános tanácskozást” követően, 1945. május 13-án megy végbe a ~ tényleges megalakulása. Elnökké Nagy Istvánt, alelnökké Szabédi Lászlót, titkárrá Méliusz Józsefet, pénztárossá Asztalos Istvánt választják; a választmány tagjai még: Balogh Edgár, Benedek Marcell, Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Szentimrei Jenő (Megalakult a Romániai Magyar Írók Szövetsége. Világosság 1945. máj. 17.). Egy korábbi újsághírből (Világosság 1945. ápr. 12.) azt is tudjuk, hogy a felsorolt tisztségviselőkön kívül az alakuló közgyűlésre meghívót kapott még Bartalis János, Bányai László, Berde Mária, Bözödi György, Derzsi Sándor, Endre Károly, Hegyi Endre, Horváth István, Jancsó Elemér, Janovics Jenő, Jékely Zoltán, Jordáky Lajos, Korda Miklós, Kós Károly, László Gyula, Molter Károly, Szabó Lajos, Szemlér Ferenc, Tavaszy Sándor, Tomcsa Sándor és Zolnai Béla.
Az alakuló közgyűlésen elhatározzák egy irodalmi folyóirat megindítását (egy Zolnai Bélával készült interjúból az derül ki, hogy ennek “Magyar Fáklya” lett volna a címe. Világosság 1945. máj. 20.); szerkesztését Szentimrei Jenőre és egy Berde Máriából, Jékely Zoltánból, Nagy Istvánból és Szabédi Lászlóból álló szerkesztőbizottságra bízzák. A ~ folyóirata végül is *Utunk címmel 1946. június 2-án indul meg, a fogságból akkor már hazatért Gaál Gábor szerkesztésében.
A ~ Jancsó Elemér egykorú megfogalmazása szerint “az az átfogó szerv, amely egyesíti a különböző művészi felfogású magyar írókat” (Számadás erdélyi magyar íróinkról. Világosság 1945. dec. 25.), ez az “átfogó” jelleg azonban ha nem is mindjárt az induláskor, de igen hamar csak azokra korlátozódik, akiket méltóknak ítéltek arra, hogy kivegyék részüket “az új, demokratikus társadalom kialakításának munkájából”. A ~-re is érvényesnek tekintették azt, amit az induló Utunk programjaként így fogalmaztak meg: “... célja nemzetiségi művelődésünk képviselete és szolgálata. Mindazonáltal nem független a politikától. Határozott és tudatos a politikai alapszíne: a népi demokrácia, mert ebben a népi demokráciában látja nemzetiségünk és nemzeti művelődésünk fenntartásának biztosítását” (Világosság 1946. máj. 27.).
A politikai irányváltást a ~ 1946. évi székelyudvarhelyi kongresszusán történt tisztújítás iránya is jelzi. Az 1946. június 28–30. között tartott kongresszuson elnökké Gaál Gábort, alelnökökké Tompa Lászlót, Nagy Istvánt és Salamon Lászlót választják. Ugyanakkor dísztagok megválasztására is sor kerül, ezek: Mihail Solohov szovjet, Louis Aragon francia kommunista író, Victor Eftimiu, a Román Írók Szövetsége akkori elnöke, Illyés Gyula és Kurkó Gyárfás, a Magyar Népi Szövetség elnöke (Világosság 1946. júl. 22.).
Közben 1946 tavaszán Temesváron külön Bánsági Magyar Írók Szövetsége alakul; ők rövid önállóság után 1947-ben beolvadnak a ~-be.
~ ekkor már nem több, mint az MNSZ által a kommunista párt vezényelte átalakulás támogatására felsorakoztatott romániai magyar kisebbségi intézmények-szervezetek egyike, amelyekre ugyanúgy a felszámolódás vár, mint azokra a korábbi és még működő intézményekre-szervezetekre, amelyek az “elvtelen magyar egység” ellen meghirdetett harc kereszttüzében álltak.
1947 kora tavaszán, egy bukaresti magyar–román írótalálkozó során vetődik fel először “egy új írói szövetkezés” gondolata (Szemlér Ferenc. Utunk 1947/10); a találkozóról visszatérő Nagy István arról számol be Kolozsváron, hogy “Bukarestben a Román Írók Szövetsége indítványozta a Romániai Írók Szövetségének megalakítását, amely egy fedél alá hozná a nemzetiségek szerint tagolt Írószövetségeket. A Romániai Magyar Írók Szövetsége ezt az indítványt örömmel üdvözölte” (Nagy István: A legszebb elismerés. Utunk 1947/10. Idézi Katona Szabó István is). A csábítás mellett nem hiányzott a fenyegetés hangja sem: “Az erdélyi írói társaság — írta Méliusz József Hallgatnak vagy szabotálnak az erdélyi írók? c. cikkében — nem a hallgatásra szövetkezett, hanem a cselekvésre és a jelenlétre. Írószövetségünknek tehát revízió alá kell vennie az irodalmi egység kérdését is. A körülmények minden nehézségével dacoló alkotók és az irodalmi életünkben jelen levők nem vállalhatják a közösséget a hallgatókkal és szabotálókkal, hivatkozzanak is bármilyen múltbeli érdemekre” (idézi Katona Szabó István: A nagy remények kora. II. 149).
Az egyesülést s ezzel a ~ megszűnését néhány hónappal később, az 1947. szeptember 28-án megtartott kolozsvári kongresszus mondta ki.
Bodor Pál: Így született az Utunk. In: Utunk Évkönyv 1972. 281–295. — Mózes Huba: Az Utunk előkészítésének dokumentumaiból. NyIrK 1976/2. 201–207. — Katona Szabó István: A nagy remények kora (Erdélyi demokrácia. 1944–1948). Bp. 1990. II. 37–38; 149–151. — Kántor Lajos: Illyés Gyula — és a béke asztala. In: Itt valami más van. Bp. 1991. 235–237. — Kuszálik Péter: Erdélyi magyar hírlapok és folyóiratok. 1940–1989. Bp. 1996. 15–16. Kronológia.
(D. Gy.)
Romániai Magyar Könyves Céh
— a romániai magyar könyvkiadók, könyvkészítők és könyvkereskedők egyesülete. 1994. ápr. 9-én alakult 38 tagjelölt jelenlétében; alapító tagjainak száma 22. Élén az Egyeztető Tanács áll, amelynek elnökét és alelnökeit kétévenként választja a Közgyűlés. A ~ által kidolgozott Szabályzatra kéttagú választott Etikai Bizottság felügyel, amely a tagok közötti konfliktusokban az Egyeztető Tanácsnak állásfoglalást terjeszt elő.
A ~ — Káli Király István tájékoztatása szerint — “az erdélyi könyvszakma érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve, amely intézményes keretet nyújt tagjai, illetve az egész romániai magyar könyvkiadás, könyvkészítés és -kereskedés számára az érdekegyeztetéshez, a könyvpiaci viszonyok közös alakításához, a kölcsönös előnyökre alapozó együttműködés megteremtéséhez, amely szerepet vállal az egész könyvszakma minőségének fejlesztésében, képes szakmai szolgáltatásokat nyújtani tagjai számára és képviselni tudja azokat a hazai, valamint a nemzetközi könyvszakma előtt”.
A ~-et alapító huszonkét tag között van a romániai magyar könyvkiadásban nagy múlttal rendelkező Kriterion (a Kriterion Könyvbarát Egyesület révén), a kiadói választék és olvasótábor szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható hátterű Komp-Press (a Korunk Baráti Társaság kiadója), a Mentor (a Látó c. marosvásárhelyi szépirodalmi folyóirattal a háta mögött), a Pallas-Akadémia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a kolozsvári Koinonia és Polis, a szociológiai és társadalomtudományi művekre szakosodott csíkszeredai Pro-Print, a Corvin Magazin (Déva), Literator (Nagyvárad), az orvosi és műszaki szakkönyvek kiadására szakosodott Procardia (Marosvásárhely), a sepsiszentgyörgyi Charta és a romániai könyvpiacon jelentős tért hódított könyvkereskedő cég, az Erdélyi Magyar Könyvklub.
A ~ 1995 óta évente Marosvásárhelyen nemzetközi könyvvásárt rendez; ennek az évek folyamán már kialakult rendje és megismétlődő közönségsikere van. A ~ ugyanakkor közös keretet biztosít tagjainak az évenként megrendezésre kerülő bukaresti Nemzetközi Vásáron való részvételre is.
Könyvkereskedelemmel is foglalkozó vagy arra szakosított tagjai révén a ~ jelentős mértékben járul hozzá a magyarországi könyvbehozatal terén korábban mutatkozó káosz megszüntetéséhez: jó és a hazai olvasó anyagi helyzetéhez szabott árú importkönyvek forgalmazásához, ugyanakkor az adott kereteket is felhasználva próbálja fellendíteni a romániai magyar könyv magyarországi exportját. Ennek érdekét szolgálja többek között rendszeres kollektív jelenléte a minden év áprilisában megrendezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválokon, a június eleji magyar Ünnepi Könyvhéten, valamint a frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron.
A ~ lebonyolítóként felkérésre felelősséggel vállal részt a magyar művelődési minisztérium és a romániai Kisebbségi Tanács könyvtámogatásra kiírt pályázatainak ügyeiben, megfelelő szakmai véleményezést biztosítva az illetékes kuratóriumoknak a döntéshez.
Ugyanakkor folyamatosan tájékoztatja tagjait a romániai és magyarországi pályázati lehetőségekről és a döntések eredményeiről.
Több éven keresztül részt vett a *Könyvesház, a könyvszakma lapja kiadásában, majd 1997–98-ban a Corvina Könyvesház közreműködésével, illetve 2001-től a Pro-Print szerkesztőségében megjelentette a Könyvjelző c. folyóiratot.
Közreműködésével jelenik meg rövidesen (az EME és az OSZK gondozásában) Szigethy Rudolfnak A romániai magyar könyvkiadás (1990–1998) c. bibliográfiája.
Káli Király István: A méltóságos túlélés kockázata. Magyar Napló 1996/7–8. — Romániai Magyar Könyves Céh (A marosvásárhelyi őszi könyvvásár katalógusa). Mv. 1996. — Nemzetközi Könyvvásár (Az évente megrendezésre kerülő könyvvásár kiállítóinak katalógusa). Mv. 1997–2002.
(D. Gy.)
Romániai magyar nemzetiség — a Kriterion Könyvkiadó gondozásában 1981-ben magyarul (5000 példányban) és román fordításban (3000 példányban) megjelent tanulmánykötet, Koppándi Sándor, az RKP KB Propaganda Osztályának akkori aktivistája szerkesztésében. A belső címlapon olvasható szöveg szerint a kötet anyagának összeállításában a Politikai Tudományok és a Nemzetiségi Kérdés Tanulmányozásának Intézete és a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa is részt vett. Az aláíratlan Előszó szerint a kötet célja, hogy “... szintézis-tanulmányok révén összképet adjunk a romániai magyarság létének alapvető mozzanatairól, gyarapítva az olyan kiadványok számát, amelyek nemzetiségünk megismerését és önismeretét célozzák”. Alább pedig: “Ezek a tanulmányok — reméljük — kiegészítik az olvasók ismereteit a romániai magyar nemzetiség politikai, gazdasági, társadalmi helyzetéről és történelmi múltjáról. Ugyanakkor adatok és tények fényében körvonalazzák a magyar nemzetiségű dolgozók szellemi életét, hozzájárulását a tudomány, a kultúra fejlesztéséhez, s vázolják a szépirodalom, a színház, a zene és képzőművészet terén elért eredményeket.”
A politikai frazeológiát kerülő megfogalmazás a kötetben közölt, többnyire tárgyszerű, az egyes ágazatokban elért eredményeket felsorakoztató tanulmányok egy részére is jellemző, azokra elsősorban, amelyek egy-egy tudomány- vagy művészeti ág eredményeinek összképét rajzolják meg: így Vincze Mária és Szabó Attila a természettudományos irodalom, Spielmann József az orvostudomány és gyógyszerészet, Balázs Sándor és Bodor András a társadalomtudományi gondolkodás, Péntek János a nyelvtudományi kutatások, dr. Kós Károly a néprajz, Faragó József a folklór, Kovács János a tömegművelődés, Székely Zoltán a múzeumok, Jakó Zsigmond a könyvtárak, Szász Béla a könyvkiadás, Gálfalvi Zsolt a romániai magyar irodalom, Balogh Edgár a közírás, Szász János és Bodor Pál a sajtó, Veress Dániel a hivatásos színjátszás, László Ferenc a zenei, Banner Zoltán a képzőművészeti élet egészéről készített áttekintést.
A kötet anyagának másik részét olyan tanulmányok teszik ki, amelyek a téma történelmi-politikai betájolását hivatottak elvégezni, illetve a könyvet a pártpropaganda akkori irányvonalába beállítani. Koppándi Sándor, a könyv szerkesztője és Lőrinczi László, a Párttörténeti Intézet nemzetiségkutató munkaközösségének akkori irányítója A nemzetiségi kérdés megoldása c. közös tanulmányukban idézik is a kommunista párt XI. kongresszusának határozatából azt a részt, mely szerint: “Pártunk szüntelen őrködni fog a marxizmus–leninizmus nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos elveinek az életben való rendíthetetlen alkalmazása, a teljes jogegyenlőség betartása felett, azoknak a feltételeknek a megteremtése felett, amelyeknek biztosítaniuk kell nemzetiségi különbség nélkül minden állampolgár tevékeny részvételét szocialista hazánk sorsának irányításában” — s hozzáteszik: “Ez a lelkesítő perspektíva készteti arra a nemzetiségeket, hogy a román néppel együtt egyre nagyobb mértékben részt vegyenek a jövőteremtő munkában, ez emeli egyre magasabb szintre a román nemzet és az együttlakó nemzetiségek szilárd egységét és testvériségét” (i. m. 28).
A ~ c. kötetben Demény Lajos, Bányai László, Damian Hurezeanu és Constantin Vlad egy-egy tanulmányban Románia és benne a magyar kisebbség múltjának egyes szakaszait tekinti át; Fazekas János pedig A román nép és az együttlakó nemzetiségek egysége és testvérisége — a mai Románia haladásának hajtóereje címmel járul hozzá a kötetben foglaltak politikai betájolásához. Debreczi Árpád, az Oktatásügyi Minisztérium osztályvezetője az anyanyelvű oktatást mutatja be — természetesen a hivatalos adatok tükrében —, míg Nagy Ferdinánd, Kovászna megye akkori párt-elsőtitkára a megye gazdasági helyzetét — 1977-es állapotában.
Nagy Ferdinánd írása, valamint az 1977-ben elhunyt Mikó Imre 1976-ban közölt Beszélgetések az egyházakról c. interjúsorozata a magyar egyházak püspökeivel: Márton Áronnal, D. Nagy Gyulával, dr. Papp Lászlóval, dr. Kovács Lajossal és Szedressy Pállal jelzi, hogy a kötet igen hosszú idő alatt készült, s megjelenését, valamint tárgyszerű hangvételű dolgozatainak elfogadását a cenzúra és a pártellenőrzés részéről egy — viszonylag kedvező — politikai konjunktúra tette lehetővé. Nem sokkal megjelenése után azonban a pártpropaganda elindította azoknak a valóságot primitíven és durván meghamisító kiadványoknak a sorozatát, amelyeket majd a világnyelveken is megjelentet, s amelyek részei a Ceauşescu-rendszer egyre nyilvánvalóbbá és közismertebbé váló kisebbségellenes politikájának.
(D. Gy.)
Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság — korábbi nevén Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők Társasága, 1994. jan. 29-én alakult Kolozsváron, az EMKE tagszervezeteként és annak égisze alatt működik. Célja, hogy felmérve a lehetőségeket, támogassa a hivatalos oktatáson kívüli felnőttképzést, vagyis intézményesítse közművelődési életünknek ezt a nagyon fontos területét. Elnöke Egyed Ákos történész, titkára Dáné Tibor Kálmán.
A ~ eszmei kiindulópontnak tekinti a 19. sz. közepén Dániában megszületett, majd a két világháború között a Kárpát-medencében is meghonosodott népfőiskolai mozgalmat; hazai előzményének Balázs Ferenc mészkői kezdeményezését az 1930-as évekből.
A két világháború között Erdélyben, majd a bécsi döntés után Észak-Erdélyben, a magyar egyházak támogatásával és szervezésében bontakozott ki a népfőiskolai mozgalom. Erdő János unitárius teológus, a későbbi püspök 1934-ben A népfőiskola jelentősége népünk életében címmel írt ennek a felnőttképző tevékenységnek a fontosságáról; Márton Áron római katolikus püspök is a népnevelés egyik legfontosabb intézményének tekintette a népfőiskolát; a református egyház az Ifjúsági Keresztény Egyesület (IKE) keretében szervezett népfőiskola-tanfolyamokat Székelyudvarhelyen, Magyarkapuson, Ákosfalván, Makfalván stb.; a római katolikus ifjúság a KALOT keretében foglalkozott ilyen jellegű neveléssel Csíksomlyón és Szilágysomlyón. A második világháború előtt és alatt a népi írók válnak a népfőiskolai mozgalom szószólóivá, Móricz Zsigmond biztatására Németh László még törvénytervezetet is kidolgoz ezen intézmény működtetésére. 1946–47-ben is történik kísérlet az EMKE égisze alatt a népfőiskolai mozgalom felélesztésére, de aztán az “elvtelen magyar egység” elleni harc hevében minden magyar közösségi intézmény, így a népfőiskolai kezdeményezés is derékba tört.
1949–1989 között a *szabadegyetemek keretében nyíltak bizonyos — korlátozott — lehetőségek a népfőiskolai szellem továbbéltetésére, s annak ellenére, hogy ezt a tevékenységet a hatalom folyamatosan figyelte, mégis a közösségi önművelés egyik legfontosabb intézményévé vált.
Az 1989-es változást követően a romániai magyarság sok más közösségi testülete között a népfőiskolai gondolatot újraélesztők is hallatták szavukat: 1992-ben létrejött a Gyergyói Népfőiskolai Egyesület, majd a Kaláka Népfőiskola Alapítvány Kézdivásárhelyen, s ezzel a felnőttképző kezdeményezéseket összefogó szervezetté vált a ~.
1993 nyarán az EMKE kezdeményezésére megszervezték az első népfőiskolai “tréning”-et Gyergyószentmiklóson, majd egy következőt Zilahon. Ugyanebben az évben, szintén az EMKE égisze alatt megszervezték az első honismereti népfőiskolai tábort Szovátán. A ~ jelentősebb rendezvényei: Népfőiskola-szervezők kiképzőtábora szórványban működő papok, tanítók, tanárok részére (1994, Nagyenyed); II. Honismereti Népfőiskola Tábor — Kisebbségi önépítkezés (Szováta 1995); Történelmünk a Duna-medencében — konferencia (Temesvár 1996, a helybéli *Ormós Zsigmond Egyesülettel közösen); III. Honismereti Népfőiskola Tábor — Műemlékvédelem és környezetvédelem témában (Szováta 1997, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal és a Rhododendron Környezetvédő Egyesülettel közös szervezésben); Balázs Ferenc Emléknap — halálának 65. évfordulójára szervezett emlékülés (Kolozsvár–Mészkő 1997, az Unitárius Egyházzal közösen); IV. Honismereti Népfőiskola Tábor — Életmód, természet, egészség témakörben (Szentegyháza 1999, a Preventio Egészségvédelmi Társasággal közösen); Balázs Ferenc emléknap — születésének 100. évfordulóján (Kolozsvár–Mészkő, az Unitárius Egyházzal közösen).
Fontosabb kiadványok: Népfőiskola Erdélyben (Kv. 1996); Balázs Ferenc Emlékkönyv (uo. 1997); Műemlékvédelem és környezetvédelem (uo. 1997); Történelmünk a Duna-medencében (uo. 1998); Életmód — egészség (uo. 2000); Szép apostoli élet — Balázs Ferenc (1901–1937) centenárium (uo. 2001).
1996-ban három számot ért meg az Új Nézőpont hírlevél.
A ~ kapcsolatot tart fenn belföldi és külföldi rokon szervezetekkel, különösen a Magyar Népfőiskolai Társasággal, mely támogatója volt a szervezet létrehozásának, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesülettel, a hazai ANUP-pal, és a DVV Bukaresti Irodájával, részt vett a Civil Szervezetek Európai Szimpóziumán Romániában, Dániában és Finnországban.
(D. T. K.)
Romániai Magyar Szó — 1. Politikai napilap, 1947. szeptember 1-ji dátummal indult Bukarestben mint “országos demokratikus napilap”, majd 1951. febr. 19-től a Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja 1953. márc. 31-ig, amikor felvette az *Előre nevet, és folytatólagos évfolyamjelzéssel mint a Román Népköztársaság néptanácsainak lapja jelent meg.
Tulajdonképpen a Román Kommunista Párt központi propagandaszerve volt mindig, hatalmas szerkesztői gárdával, amelynek fenntartását a pártközpont fedezte. Robotos Imre szóbeli közlése szerint, a lap kiadási költségeire az első időkben a pénzt, számlálatlanul, maga Ana Pauker, a pártvezetés második embere utalta ki. Szerkesztői törzsgárdáját a párttal kapcsolatban állott újságírókból verbuválta, majd a fiatal munkatársak serege előtt nyitotta meg a kapukat. Volt olyan időszak, hogy egyszerre 200-250 belső munkatársa volt; ezek nagy része később fokozatosan kiszorult a szerkesztőségből, de az első hullámmal érkezettek közül néhányan (pl. Csíky Gábor, Mag Péter) a vezető újságírók közé küzdötték fel magukat.
Főszerkesztőként az indulástól a Kacsó Sándor neve szerepelt a fejlécen, de neki a szerkesztésbe semmi beleszólása nem volt, nem is járt be a szerkesztőségbe. Szükség volt viszont a nevére, mivel az 1940-ig megjelenő Brassói Lapok főszerkesztőjeként ismert volt az egész országban. A tényleges és Kacsónak a Magyar Népi Szövetség országos elnöki tisztéből való eltávolítása után névleges főszerkesztője is (1951. júl. 11.-től) a Nagyváradról Bukarestbe helyezett Robotos Imre volt felelős szerkesztői minőségben. Helyettes főszerkesztők, időrendben: Kőműves Géza, Jakab Antal, Kenyeres Pál. Állandó tudósítói voltak minden erdélyi megyében.
A ~ munkatársai közé tartozott majdnem mindenik romániai magyar író. Szerkesztőségi alkalmazott volt, hosszabb-rövidebb ideig, Bárdos László, Beke György, Bodor Pál, Deák Tamás, Dimény István, Domokos Géza, Horváth Imre, Korda István, Kovács György, Lőrinczi László, Majtényi Erik, Páll Árpád, Szász János, Szilágyi András, Tamás Gáspár, Tomcsa Sándor. Ez a névsor, idősebbeké és fiatalabbaké, különböző stíluseszmények híveié, eleve mutatja, hogy a lap nem érvényesített kötelező előírásokat az írások megformálásában, de tartalmi kérdésekben, szemléletben a korszak szellemét, a párt politikájának figyelembe vételét vagy éppen érvényesítését követelte meg.
A kor jellemző jegyeként a ~ írásainak, tudósításainak zöme gazdasági, ipari, földművelési kérdéseket ölelt fel. Lelkes hangon népszerűsítették a munkaversenyeket, felső fokon szóltak a sztahanovista mozgalomról, egyáltalán a mintaként ábrázolt és ajánlott szovjet valóságról. Ezenközben alig tárgyalták a cikkek a tényleges közgazdasági kérdéseket. Falusi riportokban, tudósításokban a fő hangsúly a kulákok elleni harcra esett, ezek leleplezése állandó téma volt a lapban, majd 1949-től a közös gazdaságok szervezése került előtérbe.
Robotos Imre későbbi visszaemlékezésében, 1982-ben elmondta azt is, hogy az olvasók köréből óvások és cáfolatok érkeztek, amelyek kifogásolták az újság “napfényben fürdő szemléletvilágát”, de a szerkesztőség — a korszak jellegének megfelelően — nem tágíthatott “az úgynevezett kampányoktól, amelyeknek alapvonása az öntömjénező külszín megteremtése volt, persze hatástalanul”.
Figyelemre méltóbbak a lap művelődési és irodalmi közlései. Minden számban kulturális rovat volt, hétvégeken pedig művelődési-irodalmi melléklet, külön rovatcím nélkül. Az itt megjelenő írások a fő irányvonalat érvényesítették, vagyis a társadalmi értékrend átállítását a pártos tanítás, az osztályharc, a termelésnek alárendelt kultúra vágányára. Jól jellemzik ezt Sőni Pál kulturális rovatvezető, későbbi kolozsvári egyetemi tanár cikkei, kritikái: Az osztályharcos irodalom témái (1948. aug. 13.), Elvszerű, pártszellemű irodalmi bírálatot (1949. aug. 14.), A szocialista realizmus költészete felé (1948. nov. 21.); Kovács Jánostól Az író és a valóság (1949. okt. 9.); Hajdu Győzőtől Irodalmi bírálatunk elvszerű kritikájának kiszélesítéséért (1950. márc. 6.); Csehi Gyulától Irodalmi kritikánk némely eredményei és gyermekbetegségei (1950. febr. 19.); Szemlér Ferenctől Az igazi költő feladata (1949. ápr. 10.).
Néha a felülről igényelt téma, hang és a magyarság érdekei találkoztak, ilyenkor a lap hasznos munkát végezhetett az egyébként háttérbe szorított, szinte már tiltott nemzeti önismeret ápolásában. Példa erre a sajtó nyelvezetéről lefolyt vita 1948-ban. A teljes kommunista hatalomátvétel után ugyanis a párt egyik legfőbb propagandafőnöke, Leonte Răutu harcot hirdetett a sajtó nyelvezetének megújításáért, a közérthetőség szellemében. A román polgári újságírás meglehetősen elvont, neologizmusokkal túlterhelt, a falusi olvasók és a munkások számára nehezen érthető nyelve miatt ugyanis a párt propagandája nem hatolhatott be eléggé az olvasói tömegek tudatába. A magyar sajtóban ez sokkal kevésbé volt érzékelhető. De az elrendelt “nyelvi tisztázásokból” a magyar lap sem vonhatta ki magát, sőt Vigh Károly személyében nyelvi lektort alkalmazott, s alkalmat teremtett arra, hogy hasábjain szakemberek, tanárok, írók a magyar nyelvművelés tennivalóit, a magyar nyelvhelyesség ügyét tűzzék tollukra és tárgyalják meg, hangsúlyozva, hogy a nemzetiségi jogok kiharcolásának, érvényesítésének egyik feltétele anyanyelvünk alapos ismerete, művelése, szeretete. Leonte Răutu aligha ezekre gondolt, mikor a vitát elindította.
Más alkalommal a lap éppen a magyar történelmi tudatot rombolta. Makkai László történelemtudós 1947- ben könyvet írt Magyar–román közös múlt címmel (újrakiadása, változatlan szöveggel, 1989-ben a Héttorony Könyvkiadónál). Az ismert szerző, a magyar–román kapcsolatok egyik legjobb ismerője az egységes nemzetek felfogását vallotta — akárcsak Bibó István 1946-os tanulmányában (A kelet-európai kisállamok nyomorúsága) —, olyan egységes magyar nemzetről beszélt, amelyet nem az országok politikai határai, hanem a nyelv határai vesznek körül. Emellett reményét fejezte ki, hogy a román “imperialista nacionalizmus” feladása igazi fordulatot hozhat a két nemzet viszonyában. Robotos Imre főszerkesztő maga utasította el Makkai László tudományos érveit Az igazi román–magyar közös múlt címmel a lapban folytatásokban közölt fulmináns pamfletben. Mindent elmond a cikksorozat mottója: “Miért áll Makkai László »történelemírása« az imperialista békebontás szolgálatában?” Robotos szigorú végítélete pedig: “A közös békéért folytatott harc mai elhatározó jelentőségű időszakában az ilyen művekkel úgy kell bánni, mint harc idején az ellenséggel bánni szokás.”
Robotos cikksorozata hamarosan könyv alakban is megjelent, 1948- ban ez volt a ~ egyetlen kiadványa (kivéve 1948–1950 közt az évi könyvnaptárt). Vajon miért volt szükség ilyen össztűzre, mikor az erdélyi magyarság Makkai könyvét egyáltalán nem ismerhette? Kísértetiesen ismétlődik ez majd a nyolcvanas évek második felében, mikor a háromkötetes Erdély történetét ítélteti el kórusban a bukaresti pártközpont olyan román és magyar szerzőkkel, akik a mű egyetlen sorát sem olvashatták. Robotos Imre állítása szerint Vincze János — másként, többször, Ion Vinţe, Románia budapesti nagykövete — erőszakolta ki a választ Makkai könyvére.
Később, már az Előre korszakában az ilyen hangvételű cikkekért szakított végképp Szabédi László a központi magyar nyelvű sajtóorgánummal.
Induláskor a lapból 25 ezer példányt nyomtattak, ez később 100 ezerre emelkedett. Magyar napilap Romániában ilyen nagy példányszámban soha addig nem jelent meg.
Beke György: Lapalapítás 1947-ben Bukarestben. Beszélgetés Robotos Imrével. Korunk 1982/10. — Robotos Imre: A csapdákat nem lehet elkerülni (önéletrajzi visszaemlékezések). Nagyvárad 1997.
(B. GY.)
2. A romániai kommunista diktatúra bukása után, 1989. dec. 23-án belső fordulat ment végbe az Előre bukaresti magyar napilap szerkesztőségében. Szilágyi Dezső főszerkesztő távozott a lap éléről, s a vezetést egy öttagú ügyvezető bizottság vette át: Cseke Gábor, Gyarmath János, Kiss Zsuzsa, Nits Árpád és Székely László. Az 1990. márc. 20.-i lapszámon jelenik meg főszerkesztőként Gyarmath János, főszerkesztőhelyettesként Székely László neve, akit 1994 novemberétől Ferencz Imre vált fel. Ugyancsak 1990. márc. 20.-tól Kiss Zsuzsa szerkesztőségi főtitkár, haláláig (1993. ápr. 26.). A változástól újra ~ címmel megjelenő lap szerkesztőinek névsorában Bodó Barna, Cseke Gábor, Deák Levente, Marosi Barna, Román Győző, Sike Lajos neve szerepel. A ~ a korábbi vidéki munkatársi hálózatából igyekezett minél többet megőrizni, bár a megyei lapok megerősödésével és seregnyi helyi lap megindulásával olvasótábora és ezzel példányszáma jelentősen megfogyatkozott. A vidéki munkatársak: Aradon Juhász Zoltán, Péterszabó Ilona, Besztercén Guther M. Ilona, Brassóban Demeter J. Ildikó, Tóásó Áron Zoltán, Csíkszeredában Birtók József, Daczó Dénes, Déván Deák Levente, Kolozsváron Csomafáy Ferenc, Kisgyörgy Réka, Miklós László, Román János, Marosvásárhelyen Bögözi Attila, Nagybányán Farkas E. Zoltán, Nagyenyeden Györfi Dénes, Nagyváradon Józsa Tímea, Barabás Zoltán, Resicabányán Makay Botond, Sepsiszentgyörgyön Éltes Enikő, Flóra Gábor, Imreh S. István, B. Kovács András, Szatmárnémetiben (majd Gyergyószentmiklóson) Gál Éva Emese, utóbb Sike Lajos, Székelyudvarhelyen Oláh István, Temesváron Ferencz Károly, Gazda Árpád, Pataki Zoltán, Zilahon Fejér László. Főmunkatárs Zsehránszky István. Publicisztikával rendszeresen jelen van a lapban Halász Anna és Szász János; szombati számának laptestében 1990 októberétől Szabad Szombat címmel önálló irodalmi-művelődési mellékletet jelentet meg.
1990–1992 között a kiadásában jelent meg a RMSZ-zsebkönyvek hét kötete: 1990-ben Élő lánc címmel válogatás az 1989. decemberi forradalomról szóló írásokból, a Karácsonyi Magyar Szó című antológia, Miskolczy Miklós Színlelni boldog szeretőt című regénye és Sütő András Naplójegyzetei az 1989. ápr. 30.–dec. 22. közötti időből; 1991-ben Zilahy Lajos regénye, a Halálos tavasz, 1992-ben Erdélyi egyházaink századai címmel a hazai magyar történelmi egyházak múltját áttekintő tanulmányok és Benedek Elek Magyarok története c. műve. A sorozatot Marosi Barna és Cseke Gábor szerkesztette; sorozattervező grafikusa Keller Emese.
Politikai irányvonalát tekintve a ~, bár függetlenségét mindig megtartotta, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Domokos Géza, később Markó Béla vezette magyar nemzetiségi programját tette magáévá, s mind publicisztikájával, mind tudósításaival az ország magyar lakosságának az ország mindennapi életében való jelenlétét, a jogállammá válás nehéz folyamatában jelentkező gondjait-problémáit szólaltatja meg. Tárgyilagos támogatóra talál benne a romániai magyarság minden csoportosulása, ideológiai tömörülése, törekedve arra, hogy hasábjain a belső viták a kiegyenlítődés szellemében kapjanak szót. Ezt fejezi ki mindennapi sorozata, a Nem hagyhatjuk szó nélkül is.
(B. E.)
Romániai Magyarság — Lippán 1929–30-ban megjelent országos politikai, közgazdasági és irodalmi hetilap. A gazdagon illusztrált kiadvány főszerkesztője Hehs Aladár, felelős szerkesztője Kajdy László, kiadója Grell V. A.
A lap célul tűzte ki, hogy az ismeretlen szerzők műveit megismerteti a nagy nyilvánossággal (így pl. Păcurariu Aurel magyar nyelven írt drámáját), s verseket, regényrészleteket is közölt.
(Sz. J.)
Romániai Népszava — az Erdélyi és Bánsági Szocialista Párt által kiadott *Erdélyi Munkás címváltozata 1922–29 között. Ebben az időszakban Gitye László jegyzi szerkesztőként. Irodalmi vonatkozású anyagából említésre méltó az *emigráns írók egyikének, Farkas Antalnak Kosóczky-lányok c., folytatásokban közölt regénye (1922), versei és A mag c. elbeszélése (1923). A lap munkatársai között szerepel még Erdélyi Kálmán, Ormos Ede és Woiticzky Gyula (Kelemen Gyula álnévvel).
1924-ben a ~ könyvsorozatot is próbál indítani A Romániai Népszava Könyvtára címmel, amelyben azonban mindössze egy kis (8 lapos) füzet jelenik meg: K. Kautsky Marx az erőszakról és a szocializmusról c. munkája (Kv. 1924).
(B. E.)
romániaiság — a Trianon után Romániához került magyarlakta területeken született irodalmat ideológiai és politikai vonatkozásban meghatározni törekvő fogalom.
Erre az irodalomra az “erdélyi” helyett a “romániai” jelzőt elsőnek a konzervatív irodalomtörténész Kristóf György használta. Fogalomhasználatát 1924-ben megjelent tanulmánykötete (Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője) zárófejezetében így indokolta: “... az irodalomban az erdélyiség programszerű követelése és követése érlelte meg bennem azt a meggyőződést, hogy az »erdélyi« kifejezés közművelődési és művészi szempontból sem nem indokolt, sem nem jogosult [...] Az erdélyiség csak a művészet síkjára fölemelve jelent irodalmi értéket. Közművelődési s főleg nyelvi és irodalmi szempontból pedig az erdélyi jelző szűk, kirekesztő vagy legalábbis nemtörődöm értelmű. Pedig lehet-é, szabad-é nem törődnünk azzal a hatalmas közművelődési erőmennyiséggel, amelyet a bihari és szatmári magyarság százezrei jelentenek? Azzal a fejlett magyar szellemi élettel, amely Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmár, Nagybánya és más városokban pezsegve működik és illendően hat? Csak azért, mert ezek sem politikailag, sem földrajzilag nem esnek belül a régi Erdély határán” (i. m. 291). Kristóf ugyanakkor kiemelten hangsúlyozza, hogy az ezen integráló meggondolásból “romániai”-nak nevezett magyar irodalom elválaszthatatlan a magyar irodalomtól: “... külön erdélyi irodalom nem volt soha, csak magyar irodalom” — írja (uo. 292).
Közel másfél évtizeddel később a Korunk-szerkesztő marxista Gaál Gábor áll ki ezen irodalomnak a “romániaisága” mellett, kifejezetten polemizálva a transzilvanizmussal. Transszilvániai-e vagy romániai magyar irodalom? c. tanulmányában (Korunk 1937/3.), folyóirata ideológiájából szervesen következően az irodalom feladataként azt jelöli meg, hogy a romániai magyarság egészének életét tükrözze: “... hamis az az irodalom — írja —, amely a romániai magyar élet vízióját Transzilvániára szűkíti”, nyomatékosan felhíva a figyelmet a Kárpátokon túlra áramlott kisebbségi magyar tömegek sorsára és helyzetére, oktatásügyének és vallásgyakorlásának súlyos gondjaira. Másrészről figyelmeztet arra, hogy a kisebbségi magyar társadalomban változások mentek végbe, s ezek a szemlélet megváltoztatását követelik: “Az arisztokrácia, a hivatalnok dzsentri, a nagybirtokos magyarság ma már a — múlt [...] A jelen: az előbbiek mumifikálódása, a magyar polgárok, kispolgárok, kis- és középgazdák, alkalmazottak, proletárok, szolgák kora [...] Ezek ideológiája, ezek társadalomerkölcse, ezek életproblematikája a mai romániai magyarság belső világa. Irodalma — a romániai magyar nemzetiség irodalma — csak ebből épülhet.”
A Gaál megfogalmazta ~-nak van még egy összetevője, amely szintén ideológiai-politikai töltetű: törekvése arra, hogy kapcsolatot teremtsen az akkori román társadalom “haladó” (baloldali) erőivel, hogy számoljon azokkal a változásokkal, amelyek benne a 30-as években végbemennek. “Mindig azt mondtuk — írja —: az életünket azokkal együtt kell megoldanunk, akikkel együtt élünk. Az idő kiforrásának mai nagy szakaszában sem vélekedünk másként. Lelkiismeretünket tisztának ma is csak ilyenképpen érezzük.” Ugyanakkor egy percig sem vonta kétségbe, hogy az általa sürgetett irodalom a magyar irodalom szerves része, hogy a romániai kisebbségi magyarság része a magyar nemzet egészének.
Ezzel a *transzilvanizmussal polemizáló nézettel (és fogalomhasználattal) szemben tejesen más értelmet kap a ~ az 1960-as évek közepétől. Az új jelentés időben és konkrét szövegekben egybeesik Gaál Gábor (és a Korunk) politikai rehabilitációjával, “kisajátításával” (Tóth Sándor). Az 1956-os magyar forradalom leverését követő romániai megtorlások és megfélemlítések során hangoztatott egyik vád: a “szeparatizmus” ellen a romániai magyar szellemi élet akkori vezetői “a román állam iránti feltétlen elkötelezettség” (K. Lengyel Zsolt) bizonyításával próbáltak védekezni, s így került sor a ~ fogalmának felújítására. A művelet Kallós Miklósnak egy központi pártmegrendelésre írt, Gaált rehabilitáló cikkével (A Korunk és szerkesztője. Korunk 1964/7) kezdődik, amelyben a szerző — a központi pártvezetés utasítását közvetítő Valter Roman konkrét beavatkozása nyomán (vö. Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korából. 130) — a Korunk egykori szerkesztőjének érdemei sorában külön kiemelte “romániaiságát”. “Romániaiságon — írta — a Korunk s mindenekelőtt Gaál Gábor nem egyszerűen földrajzi vonatkozásokat értett, hanem azt az elkötelezettséget és hivatást, hogy a romániai haladó erők szerves részeként folytassa tevékenységét.” A ~ aztán a 60-as és 70-es évek fordulóján vált kulcsfogalommá. Ekkor szögezte le Méliusz József, az írószövetség akkori alelnöke: “... a nemzetiségi realizmus fogalma és követelménye azonos lényegében a romániaisággal” (Új hagyományért. 119), Bodor Pál pedig, a Román Televízió magyar műsorainak főszerkesztője ekkor írta: “A romániaiság: egyfelől objektív valóság, másfelől feladat is [...] Nem merő modus vivendi, hanem abból fakasztott magatartás; a romániai magyarság társadalmi, politikai, szellemi múltjának, jelenének és jövőjének vetülete, hogy Románián belüliségünk nem egyszerűen ittlét” (A romániaiság mai értelmezése. Korunk 1971/3). Ugyanebben az időben jelenik meg Gáll Ernőnek A romániaiság szociológiai alapvetése c. tanulmánya is (Korunk 1971/1).
A fogalom és kontextusai történetét különben Tóth Sándor tekintette át még 1973-ban, arra figyelmeztetve, hogy “... 1964-ben sajtónk csak egy kiképzést vett át Gaál Gábortól, egy olyan fogalom jelölésére, amelynek szabatos kidolgozásával ma sem rendelkezünk”. Egyébként — folytatja “... a kortárs romániai szerzők romániaiság koncepciójának központi kritériuma a már kifejtett feltételekből szükségszerűen következő hűség a szocialista állam iránt...” (Válasz — kérdésekre. Korunk Évkönyv 1973; újraközölve: Rólunk van szó. 1980. 211).
Ezt az “önvédelmi” motivációjú elkötelezettséget és hűséget indokolni lehetett a romániai magyarság második világháború utáni, új kisebbségi helyzetével, s különösen a magyar forradalom leverése utáni, legfelsőbb szintről táplált bizalmatlanság és gyanakvás politikai légkörével. A valóság azonban az, hogy olyan zsákutcába vezetett, amely egyenesen beletorkollott a romániai kommunista diktatúra 80-as években kiteljesedő homogenizációs programjába: a kisebbségi magyarság teljes elszigetelésébe, felbomlasztásába és felmorzsolásába. De már a 60-as évek végén alkalmas volt a hűségnek és az elkötelezettségnek ez a jelszava arra, hogy a legfelső román pártvezetés fel tudja sorakoztatni a romániai magyar vezető értelmiség képviselőit a “kettős kötődés” Illyés Gyula által felvetett — s a magyarországi irodalmi körökben széles körű visszhangot keltett — tételével szemben. Ekkor volt olvasható az Utunknak A felelősség oszthatatlan c. cikkében (1968. aug. 2.): “A romániai nemzetiségi irodalom kérdésében, miképpen a közélet bármely más kérdésében is, a felelősség oszthatatlan, és arra csakis a Román Kommunista Párt és az ország népe tarthat igényt”, s ekkor írta le Domokos Géza: “Nem érthetünk egyet semmi szín alatt [...] a magyarországi sajtóban és folyóiratokban megfogalmazott »kettős kötődés — kettős felelősség« programjával [...] Lényegében olyan beavatkozási kísérletet takar, amely a kölcsö-nös megértés és együttműködés szellemének ápolása helyett csak zavart kelt és félreértést okoz” (Az igazság és tárgyilagosság szellemében. Előre 1968. júl. 24.).
Az akkori romániai magyar vezető értelmiség megváltoztathatatlannak érezte a történelmi helyzetet, s csak arra törekedett, hogy Románián belül, hűsége és elkötelezettsége hangoztatása árán stabilizálja az adott — a Ceauşescu-féle hatalmi berendezkedés elején még konkrét eredményeket is hozó — helyzetet. Az egyetemes magyarsághoz való tartozás megtagadására nem került sor, sőt burkoltan annak tudatát is fenntartotta (“középiskolás fokon” ilyen meghatározás olvasható a romániai magyar irodalomból készült tankönyvben: “A romániai magyar irodalom születésének évszáma 1918, földrajzi hazája Románia. Problémavilága kezdettől fogva a romániai társadalmi valóságban gyökerezik: ez a valóság határozza meg fejlődését, s természetesen a romániai magyarság felszabadulás előtti kisebbségi, illetve a felszabadulás utáni nemzetiségi helyzete. Ezek a sajátos vonások különböztetik meg a romániai magyar irodalmat a jelenkori magyarországi irodalomtól, amelyhez azonban a nyelv és az irodalmi-művelődési hagyományok tágan értelmezett közössége fűzi” (A romániai magyar irodalom története. 1977. 5–6). Az adott helyzetbe való belenyugvást is kifejezte azonban: “Számomra — írta Gáll Ernő 1981-ben — [a romániaiság] lényegében... nem jelentett mást, mint annak hangsúlyos megállapítását, hogy a romániai magyarság léte, kultúrája és jövője ebben az országban az együttélés feltételei közt alakul, s ebből a felismerésből — mindenfajta elszigetelő és leválasztó tendenciával szemben — az önfenntartás megkövetelte következtetéseket kell levonni.”
Mindennek ellenére a 80-as évekre egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a ~ a kisebbségi magyarságnak az összmagyar törzsből való leválasztását, elszigetelését, távlatosan: beolvasztását szolgálta, a hatalom szándékai szerint. “... A romániai szocialista kultúrának — jellemezte ezt a forgatókönyvet Tóth Sándor — Bukarest a központja (ezt különben a hatalom már a 40-es évek végétől következetesen végigvitte). A te nemzetiségi kultúrád a romániai szocialista kultúra szerves része [...] És itt már a lojalitás ára megfizethetetlennek bizonyult, hiszen annak elfogadását jelentette volna, hogy a romániai magyarságot leválasztják a magyar nemzet egészéről, hogy a romániai magyarság (szocialista) kultúrája nem szerves része a magyar nemzeti kultúrának” (Jelentés Erdélyből. 104–105).
A 80-as évek végére, amikor megjelent — ha csak szórványosan s főleg román nyelven — a “magyarul beszélő román”, “a magyar nyelvű irodalom”, már olyanok is akadtak, akik készségesen vállalták a “megfizethetetlen ár”-at, s csak idő kérdése lett volna, hogy ezek a kifejezések kötelezővé váljanak, és ne csak a hatalom legmegátalkodottabb kiszolgálóinak ünnepi köszöntőiben hangozzanak el.
Az 1989-es változást követően nem csak a ~ szóhasználata tűnt el nyomtalanul, hanem a Romániában született magyar irodalom “romániai” vagy “erdélyi” jelzője körül is heves viták lobbantak fel. Tény az, hogy a romániai magyarság jelentős kulturális és tudományos intézményei Erdélyben alakultak meg vagy költöztek haza a Kárpátokon túlról. De nem mind. És a szóhasználat kérdését az is legalábbis nyitottá teszi, hogy ma egyre nő az odafigyelés az ott élő moldvai csángok önazonosságának kérdése, a szórványmagyarság sorsa iránt. Gaál Gábor egykor cikke címében megfogalmazott kérdése: “erdélyi vagy romániai magyar irodalom?” ebben a vonatkozásban igazán nem vesztett időszerűségéből.
Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jelene. Kv. 1924. — Gaál Gábor: Transzilvániai-e vagy romániai magyar irodalom? Korunk 1937/3. Újraközölve Valóság és irodalom. 1950. 98–102. — Kallós Miklós: A Korunk és szerkesztője. Korunk 1964/7. — Bodor Pál: A “romániaiság” mai értelmezése. Korunk 1971/3. — Gáll Ernő: A romániaiság szociológiai alapvetése. Korunk 1971/1; uő: Erdélyiség — romániaiság. A Hét 1994/32–33. Újraközölve: Számvetés. Kv. 1995. 128–139. — Tordai Zádor: Boszorkányokról és egyebekről, amik nincsenek Kritika 1971/11. — (Tóth Sándor) A Gaál-monográfia szerzője a Korunk kérdéseire válaszol. In: Korunk Évkönyv. 1973. 45–52. Újraközölve Válasz kérdésekre címmel: Rólunk van szó. 1980. 199–212; uő: Jelentés Erdélyből. Párizs 1991. 104–405 = Magyar Füzetek; uő: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában. Bp. 1997. 127–131; uő: Adalék téveszméink újragondolásához. A Hét 1994. dec. 9. — Robotos Imre: Erdély változásai avagy a transzilvanizmus és a romániaiság ütközései. Új Forrás 1991/III; uő: Pengeváltás. Nagyvárad 1997. 132–134. — Ágoston Vilmos: A levágott kéz felelőssége. Alföld 1991/2. 20–29. — K. Lengyel Zsolt: Kristóf György az erdélyiség és romániaiság kereszttüzében. Korunk 1992/8. — Tapodi Zsuzsa: Irodalom a politika szolgálatában. Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában. Bp. 2001. 117–120 = Officina Hungarica. XI.
(D. Gy.)
Romosan Nicu — *Kálmán Andor álneve
Róna Éva (Nagyvárad, 1926. nov. 22.) — újságíró. Iskoláit Bukarestben végezte (1958), a Dolgozó Nő (1952–54), Falvak Dolgozó Népe (1954–58), Előre (1965–70) munkatársa; 1970-től a Hivatalos Közlöny magyar kiadásának fordítója.
Első írását a kolozsvári Új Út hetilap közölte (1952). Riportok, portrék, interjúk szerzője. Hogyan viselkedjünk? (1976) c. munkáját az illem, udvariasság, jó modor követelményeiről a Ceres Könyvkiadó közhasznú *Kaleidoszkóp c. sorozata jelentette meg Unipan Helga rajzaival.
(B. E.)
Róna László (Nagyvárad, 1925. jún. 3.) — orvosi szakíró. Szülővárosában a Kecskeméti Lipót Fiúlíceumban érettségizett (1943), egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi OGYI Általános Orvosi Karán érdemdiplomával végezte (1951). Már diákkorában a kórbonctani és törvényszéki orvostani tanszéken gyakornok. 1955-től a marosvásárhelyi 1. számú belgyógyászati klinikán tanársegéd, majd adjunktus, előadótanár (1979–86). A klinika keretében 1973-ban megalapította a gasztro-enterológiai részleget. Az orvostudományok doktora (1963), főorvos (1979). Tanulmányúton volt a Német Szövetségi Köztársaságban (1971) és az Amerikai Egyesült Államokban (1981). 1986-ban Békéscsabára telepedett át.
Tudományos tevékenysége főleg a hasi betegségek, kisebb mértékben a vérképzőszervek megbetegedéseinek kutatására terjedt ki. Dolgozatokat közölt hazai (Orvosi Szemle–Revista Medicală, Medicina Internă, Viaţa Medicală, Spitalul) és német (Ärztliche Praxis, Internist) szaklapokban.
Magyar és román nyelvű kőnyomatos jegyzetek (Törvényszéki orvostan. Mv. 1951; Általános kórbonctan. II. Mv. 1952; Részletes kórbonctan. I–II. Mv. 1953–54; Belgyógyászati diagnosztika. II. Mv. 1957) társszerzője; első szerzője a Belgyógyászat (Cardiologia, Gastro-enterologia, Haematologia. Mv. 1978) c. jegyzetnek.
Nyomtatásban megjelent munkái (társszerzőként): Probleme de morfopatologie (1953); Idült hepatitis (1957).
(P. M.)
Rónai Antal (Szeged, 1906. júl. 22. — 1996. febr. 9. Kolozsvár) — operakarmester. ~ István és Ádám apja. 1924-ben a kereskedelmi középiskolában érettségizett Kolozsvárt, majd 1926-ban ugyanott elvégzi a román konzervatóriumot. 1924-től Kolozsvárt a Román Opera korrepetitora, majd karmestere. A bécsi döntés éveiben Kolozsvárt marad, de nem vezényelhet: lakásán korrepetál. 1944-ben Nagybányán munkaszolgálatos. 1944 őszét követően újból a Román Opera, 1949–1970 között az újonnan alakult Állami Magyar Opera karmestere, 1952–1956-ban igazgatója is. Ő vezényeli 1948. december 11-én az intézményavató Háry Jánost, utóbb az új társulat legfontosabb operabemutatóit (Carmen, Fidelio, Igor herceg, Hoffmann meséi, Pillangókisasszony, Turandot, Aranykakas, Eladott menyasszony, Falstaff, Othello, Rigoletto, A nürnbergi mesterdalnokok stb.). Karmesteri tevékenységével párhuzamosan csaknem mindvégig tanít is a konzervatóriumban, majd a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban, karvezetést, partitúraolvasást, hangszerismerettant.
Első cikkét az Igazság közli (1949). 1970-ben történt nyugdíjaztatása után kezdi megjelentetni hosszú és eseménygazdag muzsikuspályájának adomáit (Rónai Antal meséli. Utunk 1984–89), melyek már csak zenetörténeti forrásértékük révén is igen értékesek, amellett érdekesek, tanulságosak, olvasmányosak, csattanósak is. Bő kötetnyi emlékirata (Függöny nélkül) kiadatlan.
Hegyi István: R. A. Utunk 1959/2. — László Ferenc: R. A. Új Élet 1965/5; uő: Mögöttem a pálya, előttem a zene. Utunk 1971/2; uő: R. A. Szabadság (Kv.) 1996. febr. 11.; uő: Búcsú R. A.-tól. Helikon 1996/5. — Balla Zsófia: Vezényel R. A. A Hét 1975/4. — Mikó Ervin: Tükör előtt R. A. Utunk 1986/22. — Benkő András: R. A. évkönyvébe. A Hét 1986/30. — Fehérvári László: R. A. 75 éves. Utunk 1981/29. — R. A. meséli. Utunk 1984/8. — Ciprian Rusuval románul készült interjúit a Tribuna közölte (1993/50–52; 1994/1–3. és 37), ezek felvételeit az ASZT őrzi.
(L. F.)
Rónai Ernő (Nagyvárad, 1897 — 1970. jan. 28. Budapest) — író, magántisztviselő. Elbeszélései, regényei önéletrajzi fogantatásúak: vasutas apjáról, első világháborús és hadifogoly emlékeiről, munkaszolgálatos viszontagságairól szólnak.
Művei: Krasznojárszk (Nv. 1939, 1940); Sorsok... Életek... (Bp. 1942); Vasutasok (Bp. 1944); Örök szégyen (Bp. 1947); Szibérián keresztül (Bp. 1948); Zúg a Jenisszej (Bp. 1948).
(K. K.)
Rónai István (Kolozsvár, 1940. júl. 6.) — zenei író, zongoraművész. ~ Antal fia. Szülővárosában végezte el a Zenei Líceumot (1958), majd a Gheorghe Dima Zenekonzervatórium zongora szakját (1963). Ugyanott lépett főiskolai pályára, s elérte a professzori rangot. Zongorakísérő kamarazenész.
Első írását az Utunk közölte (1968). A Hét zenei oldalának állandó cikkírójaként vált elismertté; az Igazságnak is írt. Tömör zenekritikáit, zenei tárgyú kisesszéit, aforizmáit a meglátás eredetisége és a megírás leleményes tömörsége jellemzi. Egy nagyobb lélegzetű írásában a kolozsvári Állami Magyar Opera történetét értelmezi újra Az utolsó negyvennégy a kétszázból (Egy vázlat vázlata) c. alatt a Kolozsvár magyar színháza (1992) c. kötetben.
László Ferenc: Mondatnyi esszécskék. A Hét 1976/35.
(L. F.)
Rónay György — *Déli Hírlap, *római katolikus egyházi irodalom
Roşca Bonczos Zsuzsa (Nagyszalonta, 1943. máj. 9.) — lélektani szakíró. Középiskoláit Nagyszalontán végezte; a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett filozófia szakos diplomát (1965). Előbb a kolozsvári IRIS-negyedi kultúrotthon igazgatója, majd középiskolai tanár; közben 1971–1979 között — amikor ez a munkakör még létezett — iskolapszichológus.
Tanárként és iskolapszichológusként részt vett a kolozsvári egyetem lélektani tanszéke és a Pedagógiai Kutatóintézet kezdeményezte kutatásokban, de önálló iskolapszichológiai felméréseket is végzett. “Eset-elemzéseit” 1971-től vezetett pszichológus-naplójában rögzítette; ennek anyagából több mint száz részletet jelentetett meg a Dolgozó Nő, illetve a Családi Tükör, A Hét és a TETT oldalain.
(F. K.)
Rosen Alice — *Rózsa Alíz
Rosenfeld Tibor (Marosvásárhely, 1913. dec. 2. — 1991. nov. 30. Marosvásárhely) — orvosi szakíró. Középiskolát Gyergyószentmiklóson végzett, felsőbb tanulmányait a kolozsvári, padovai és bolognai egyetemeken folytatta, a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát (1941). Előbb a marosvásárhelyi állami kórház sebészeti, illetve szülészet-nőgyógyászati osztályán dolgozott, majd munkaszolgálatra vitték. 1945-ben tér vissza Marosvásárhelyre: a Szülészeti–Nőgyógyászati Klinikán tanársegéd, 1948-tól adjunktus, főorvos, az OGYI Gyermekgyógyászati Karának dékánja (1951–55). 1956-ban az Észak-Koreában létesített Román Vöröskeresztes Kórházban teljesített szolgálatot. Visszatérte után folytatta oktatói tevékenységét. Az orvostudományok doktora (1975); 1976-ban nyugalomba vonult.
Több mint 80 nyomtatásban megjelent szakdolgozata az Orvosi Szemlében és a koreai szaksajtóban a női nemi szervek rákos megbetegedéseire, szűrővizsgálatára, a császármetszéssel kapcsolatos megfigyelésekre és a méhelőesés műtéti kezelésére vonatkoznak.
A kőnyomatos Szülészeti jegyzetek (I–II. Mv. 1954–1959) és a Nőgyógyászati jegyzetek (I–II. Mv. 1954, 1955) társszerzője; az Obstetrică şi ginecologie (1962) c. egységes egyetemi tankönyv egyik fejezetének szerzője.
(P. H. M.)
Roska Márton (Magyarköblös, 1880. jún. 15. — 1961. júl. 16. Budapest) — régész, egyetemi tanár. A Világosító Szent Gergelyről elnevezett szamosújvári örmény fiúárvaházban nevelkedett, s gimnáziumi tanulmányait a helybeli állami főgimnáziumban végezte (1900). A kolozsvári egyetem történelem–földrajz szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett (1905), ugyanott doktorál (1908), majd ősrégészetből egyetemi magántanárrá habilitálták (1913). Diákévei alatt Pósta Béla oldalán az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában gyakornokoskodott (1901), s munkatársa volt az egyetem érmészeti és régészeti intézetének (1903). Tanulmányai végeztével ez utóbbi keretében volt tisztviselő, majd tanársegéd és adjunktus. Európa több országában tett tanulmányútjai során (1908–1909, 1913) egyetemi kollégiumokat hallgatott, múzeumokat látogatott, tovább szélesítve szakmai látókörét. 1914-ben indult egyetemi oktatói pályáját félbeszakította az önként vállalt harctéri szolgálat (1915–1918) s az ezt követő félévi börtön. Szabadulása után az időközben román nyelvűvé vált egyetem Klasszika Filológia Intézetében lett első tanársegéd. Politikai okokból — egy Asztalos Miklós szerkesztette, “irredentának” minősített tanulmánykötetben (A történeti Erdély) való részvétele miatt — történt durva eltávolítása (1936) és egy újabb börtönbüntetés után a debreceni (1938–40), a kolozsvári (1940–1944), végül a szegedi egyetemen (1945–1950) volt a régészet tanára. Oktatói működésével párhuzamosan a debreceni egyetem régészeti intézetének, a kolozsvári egyetem érmészeti és régészeti intézetének, továbbá az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának (1940–1944) s az Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeumának (1920–1927) igazgatói tisztét is betöltötte. 1950-ben nyugalomba vonult. 1957-től a történettudományok kandidátusa.
Régészeti munkássága földrajzilag elsősorban Erdélyt és a Tisza alföldjének keleti sávját fogja át; legutolsó ásatásait a Bakonyban végezte. Érdeklődése időben a régészet csaknem valamennyi ágára kiterjedt, ám fő kutatási területe a paleolitikum és a bronzkor volt. “Szerelmem főtárgya az ősrégészet maradt” — vallotta. Ásatásait, feldolgozásait módszeresség, pontosság jellemezte, ezért közleményei a mai kutatók számára is használhatók.
Kitűnő régészeti és geológiai képzettsége folytán a paleolitikumból és mezzolitikumból származó gazdag, bár kormeghatározásában problematikus anyagot tárt fel (Csoklovina, Nándor, Ohábaponor, Jószáshely, Szitabodza). A neolitikum vonatkozásában nem annyira ásatásaival (Tordos), mint inkább az elődök (Torma Zsófia) munkájának közkinccsé tételével végzett hasznos munkát. Kiemelkedő jelentőségűek a Tisza alföldjén folytatott feltárásai (Ottomány, Gyulavarsánd, Székudvar, Pécska, Perjámos), amelyekkel a tájegység bronzkori kutatásainak alapozását végezte el. A vaskorral kapcsolatos ismereteinket szkíta és kelta anyagok (Nagyenyed) közlésével gazdagította. Gót (Vajdakamarás), gepida (Marosveresmart, Érmihályfalva), avar (Marosgombás) leletek közlésével a népvándorlás korának jobb megismerését tette lehetővé. A honfoglalással kapcsolatos ásatásai (Várfalva, Biharvár, Szalacs — utóbbi kettő anyaga közöletlen) Erdély 10. századi megszállását és a magyar település Árpád-kori folytonosságát igazolják. A 18. században áttelepített Várorja feltárása révén e késő középkori román falu életébe nyerünk betekintést.
Magyar, román, francia és német nyelvű ásatási beszámolói, feldolgozásai, tanulmányai a maga szerkesztette kiadványokban, továbbá az Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Archaeologiai Értesítő, Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár), Dolgozatok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből (Szeged), Erdélyi Múzeum, Folia Archaeologica, Földrajzi Közlemények, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Néprajzi Értesítő, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice (Secţia pentru Transilvania), Anuarul Institutului de Studii Clasice Cluj, Dacia, Praehistorische Zeitschrift és más folyóiratok hasábjain jelentek meg.
Több száz dolgozatának nagyobb hányada adatközlő jellegű; ezek a későbbi összefoglalások számára biztos forrásbázisul szolgáltak. De a kutatások adott szintjén maga is szintézisek kidolgozásával adott választ a szaktudományt foglalkoztató alapvető kérdésekre. Az őskor fogalmát, korszakbeosztását, kutatási módszereit taglaló segédkönyvet írt “vidéki múzeumainknak sok nehézséggel küzdő tisztviselői, gondozói részére” (Bevezetés az őskorba). Maga vallotta: “... egy nagyobb munkában szerettem volna megfejteni a Kárpát-medence őskorának szőnyegen lévő kérdéseit”. Terveiből megvalósult Erdély kőkorának a paleolitikum és a neolitikum egyetemes történelméhez csatolt bemutatása, mely a szakterület első magyar nyelvű vállalkozása. Az ősrégészet kézikönyve — a szakkritika megítélése szerint — tankönyvösszefoglaló, amelyen a fiatalabb régésznemzedék nevelkedett. Más tanulmányaiban tisztázta az őskorkutatás egyes kérdéseit, illetve bemutatta egy-egy tájegység őskori történetét (Erdély neolitikumának stratigrafiája. Dolgozatok... Szeged 1936; A zsinegdíszes agyagművesség Erdélyben. Közlemények... Debrecen 1939/2; A kimetszett díszű agyagművesség Erdélyben. uo. 1940/1; A Székelyföld őskora. Különnyomat a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumi emlékkönyvéből. Sepsiszentgyörgy 1929; Bihar vármegye múltja a legrégibb időktől a honfoglalásig. A magyar városok és vármegyék monográfiája c. sorozat XXV. köteteként. Bp. 1938). A tájegységünk múltját bemutató kötetben (A történeti Erdély. Szerk. Asztalos Miklós. Bp. 1936) a szakemberek és az érdeklődő nagyközönség igényeit egyképpen kielégítő szinten foglalta össze Erdély ős-, népvándorlás és honfoglalás kori történetét. Erdély ismert őskori leleteinek a felleltározásával (Erdély régészeti repertóriuma. I. Őskor) feltette életművére a koronát; e műve az utána jövő régésznemzedékek terepmunkájának mindmáig pótolhatatlan iránytűje.
Néhány dolgozatban az erdéyi halászattal, juhászattal kapcsolatos, régészeti munkásságához szorosan kötődő néprajzi megfigyeléseit tette közzé.
Szerkesztésében megjelent kiadványok: Közlemények a debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Régészeti Intézetéből. Debrecen 1939–1940; Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. I–IV. Kv. 1941–1944.
Jelentősebb önálló kötetei: Bevezetés az őskorba (Kv. 1913); Néprajzi feladatok Erdélyben (Kv. 1923; 2. kiadás 1930); Cercetări arheologice în munţii Hunedoarei (társszerző D. M. Teodorescu. Kv. 1923); Az ősrégészet kézikönyve. I. A régibb kőkor (Kv. 1926); II. Az újabb kőkor (Kv. 1927); A Torma Zsófia-gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában (Kv. 1941); Erdély régészeti repertóriuma. I. Őskor (Kv. 1942).
Írói álneve: Ethnográfus.
Herepei János: Az ősrégészet kézikönyve (I. kötet. A régebbi kőkor). Pásztortűz 1926/12; uő: Az ősrégészet kézikönyve. (II. Az újabb kőkor). Pásztortűz 1928/2. — Tulogdy János: R. M.: Néprajzi feladatok Erdélyben. Pásztortűz 1931/4. — S. I.: Dr. R. M.: Az ősrégészet kézikönyve. Ellenzék 1927. febr. 27. — Szász Ferenc: Irodalom és művészet. R. M. könyve Erdély néprajzi feladatairól. Keleti Újság 1931. febr. 8. — Thury Zsuzsa: Néprajzi feladatok Erdélyben. Dr. R. M. könyve. Keleti Újság 1931. okt. 31.
(V. Z.)
Rostás Dénes — *Kévekötés, *unitárius egyházi irodalom
Rostás Zoltán (Székelyudvarhely, 1946. dec. 28.) — szociológus, szerkesztő. Iskoláit Marosvásárhelyen végezte, az Al. Papiu Ilarian Líceumban érettségizett (1965), egyetemi tanulmányokat a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végzett (1970). Pályafutását a Román Televízió bukaresti magyar szerkesztőségében kezdte szerkesztőként (1970–1974), majd a Román Rádió bukaresti magyar szerkesztőségének volt a munkatársa (1974–1977). Ezt követően 1991-ig a bukaresti A Hét kulturális hetilap szerkesztőségében dolgozott szerkesztőként, tudományos rovatvezetőként, szerkesztőségi főtitkárként. Szerkesztette a hetilap TETT című tudományos mellékletét. 1991-től a Bukaresti Tudományegyetem Sajtó- és Kommunikációtudományi Karának docense, 2001-től a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vidékfejlesztési tanszékének vezetője Csíkszeredában.
Első írását a Korunk közölte 1968-ban. Egyetemistaként az akkor indult Echinox diákfolyóirat főszerkesztőhelyettese (1969–1970). Publicisztikai munkásságában hangsúlyt kapnak szociológiai fogantatású helyzetelemzések, összegező beszámolók a hazai magyar kulturális, közművelődési, oktatási intézmények tevékenységéről. Kitűnik interjúsorozata a műszaki és természettudományok jeles romániai magyar művelőivel (Visszajátszás. 1984). Tanulmányaiban, esszéiben, amelyeket külső munkatársként közölt a Korunk, Művelődés, Sociologie Românească, Szociológiai Szemle, East-Central Europe, Beszélő c. folyóiratok hasábjain, vizsgálatnak veti alá nemzetiségi életünk létformáinak alakulását, a társadalmi élet mozgását, a hagyomány és korszerűség viszonyát a modern kommunikáció feltételei között, a tömegkommunikációs eszközök szerepét és hatását napjainkban, időszerű sajtószociológiai problémákat.
1990 után számos szociológiai, politológiai, kommunikációtudományi hazai és külföldi nemzetközi szimpóziumon, konferencián szerepelt tudományos dolgozatokkal és közleményekkel.
Szerkesztésében jelent meg a Hát ide figyelj, édes fiam! című, ifjúságkutatási esszéket tartalmazó kötet (1989).
Önálló kötetei: Visszajátszás (1984); Kétely és kísérlet (1988); Monografia ca utopie. Interviuri cu H. H. Stahl, 1985–1987; O istorie orală a şcolii sociologice de la Bucureşti (2001).
Balogh Edgár: Levelesláda, tudósportrék, barangolókönyv. Elkésve három romániai könyvről. Tiszatáj 1985/12. — Roth Endre: ... a tényekre kell figyelni. A Hét 1987/20. — Bíró Zoltán: A kérdező kísérletei. Igaz Szó 1988/10. — Gálfalvi Zsolt: Beszélgetések a megismerésről. A Hét 1988/36. — T. Maksay Ágnes: Felelősen. Korunk 1988/10.
(B. I.)
Róth András Lajos (Kézdivásárhely, 1953. jún. 21.) — történész, könyvtáros. ~ Edit férje. A kézdivásárhelyi elméleti líceumban érettségizett (1972), s a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem történelem–filozófia szakán szerzett diplomát (1978). Pályáját történelemtanárként kezdte a székelyudvarhelyi 2. sz. Ipari (ma Dr. Bányai János) Szakközépiskolában (1978–1990). 1990 óta a Haáz Rezső Múzeum keretében működő Tudományos Könyvtár vezető könyvtárosa.
Első írása a Brassói Lapokban jelent meg (1980). További közleményei az Aetas, Erdélyi Gazda, Hargita, Hargita Népe, Iskolakultúra, Kelet-Nyugat, Korunk, Könyv–könyvtár–könyvtáros, Rovás, Székely Útkereső, Székelység hasábjain, továbbá a Székely Útkereső Antológia és az Orbán Balázs örökösei (Székelyudvarhely 1995) c. kötetekben jelentek meg. Szerzője a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárát bemutató kötetnek (Székelyudvarhely 1996).
Írásaiban foglalkozik a könyv és könyvtár szerepével (Tudományos könyvtár a székely anyavárosban. Hargita Népe 1996/3; Könyvtáraink ikonográfiai jelentősége. Iskolakultúra 1995/11–12). Szerkesztésében jelent meg Komoróczy György Magyar szavaink nyomában (Székelyudvarhely 1994) c. kötete. Tagja a Székely Útkereső szerkesztőbizottságának (1990-től), valamint az Erdélyi Gondolat könyvkiadó szerkesztőségének.
(V. Z.)
Róth Edit (Torda, 1954. júl. 16.) — pedagógus, helytörténész. ~ András Lajos felesége. A tordai Mihai Viteazul Líceumban érettségizett (1973), s a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem történelem–filozófia szakán szerzett diplomát (1978). Azóta megszakítás nélkül a székelyudvarhelyi 2. sz. Ipari (1990 óta Dr. Bányai János) Szakközépiskola történelemtanára.
Első írása Székelyudvarhelyen jelent meg (1993). Érdeklődési területe az oktatás, az iskolatörténet; e vonatkozású tanulmányait a Kelet-Nyugat közölte.
Önálló kötete: Százéves az állami kő- és agyagipari szakiskola. Fejezetek Székelyudvarhely ipari szakoktatásának múltjából (Székelyudvarhely 1993).
Benkő Samu: Iskolatörténet-írásunk új ösvényén. Erdélyi Múzeum 1994. 1–2. — Vincze Zoltán: Szakoktatásunk kezdetei. Helikon 1994/18.
(V. Z.)
Roth Endre (Temesvár, 1927. szept. 30.) — közíró, filozófiai író, szociológus. 1945-ben érettségizett Aradon, a kolozsvári Babeş Egyetem filozófia szakának elvégzése után 1949-től ugyanott a filozófia–szociológia tanszéken dolgozott, 1977-től professzor, 1990-től doktorképzéssel megbízott konzultáns professzor; a filozófia doktora címet a Bukaresti Egyetemen kapta (1962). Első jelentősebb tanulmányát az Utunk közölte (A formális logika és a dialektika viszonyának hibás értelmezése ellen. 1953/47); a Korunkban A filozófiatörténeti kutatások elvi kérdései c. tanulmányával jelentkezett (1957/8); az Igaz Szóban filozófia és irodalom viszonyát elemezte (1967/2); majd foglalkozott Althusserrel (1975/8), Erasmusszal (1986/7), többször is Lukács Györggyel (1975/8, 1976/10. és Korunk Évkönyv 1981); a Hét 1989-es Évkönyvében Modern és posztmodern a társadalomban és a kultúrában címmel közölte vizsgálódásainak eredményeit. Az 1989 előtti időszakban több tanulmánya jelent meg Kallós Miklóssal társszerzésben.
Román nyelven könyvet jelentetett meg az egyén és társadalom viszonyáról, társszerzőként Max Weberről, a szociológia szociológiájáról, a Babeş Egyetem történetéről, az Erdélyi Érchegység modernizálásának kérdéséről, az élet minőségéről, a modern és posztmodern szociológiai megközelítéséről, a szociológia értékítéleti megalapozásának lehetőségéről, az Európába való beépülés intézményi és gondolkodásbeli vonatkozásairól.
1989 után magyar, román, német és francia nyelven számos tanulmányt közölt a hazai folyóiratokban (Etnikai előítélet és totalitarizmus. Korunk, 1990/5, 7) és külföldi kötetekben: Rumänische Soziologie unter Ceauşescu und Trends in die Gegenwart. G. Weber társszerzővel, Bonn–Berlin 1994, “La fin de l'histoire” et la convergence des systemes sociaux (Párizs 1994), Ethnocratie ou democratie dans l'Europe de l'Est (Párizs 1994), Die gegenwärtige Lage der Soziologie in Rumänien (Muster–Hamburg 1994), Société balkanique ou société moderne (Párizs 1995), Gehen oder Bleiben? (Bécs), Staatliche Bürokratie und neue Eliten im posttotalitaren Rumänien (Hamburg 1997). Külföldi folyóiratokban közölt tanulmányokat (Nacionalizmus vagy demokrácia? Dimenziók 1994/1, Európából Európába. Dimenziók 1994/4, Kivándorlás Romániából. Új Holnap 1996/5, angolul az Eastern European Countryside-ban és az Anthropological Journal on European Cultures-ben).
Kötetei: Universitatea V. Babeş. Kv. 1957 (társszerzők Constantin Daicoviciu és Al. Roşca), Axiologie şi etică. 1968 (társszerző Kallós Miklós; magyarul: Axiológia és etika. Kv. 1970), Spre o sociologie a sociologiei. Kv. 1975, Omul creativ. 1978 (magyarul: A kreatív ember. 1978), A társadalmi rendszer. 1978 (Kallós Miklóssal), Munţii Apuseni. Problematica modernizării, optimizării socio-economice. Kv. 1980, Shakespeare — szociológiai olvasatban. 1983 (románul: Shakespeare — o lectură sociologică. Kv. 1988), Individ şi societate. 1986, Studii weberiene. Kv. 1995 (társszerzők Traian Rotaru és Rudolf Poledna), Nacionalizmus vagy demokratizmus? Mv. 2000.
Tanulmányai jelentek meg a Dimensiunea europeană (Kv. 1994) és Sociologie (Kv. 1996) c. kötetekben; az előbbiben az Európába vezető folyamat szociális modelljéről, intézményi integrálódásáról és az azokhoz kapcsolódó gondolkodási modellváltásról, illetve a modern és posztmodern szociológiai megközelítéséről, az utóbbiban az életminőségről. Az Alternative '90 c. folyóiratban a totalitárius rendszerekről és az állampártról (1990/7–8, 14–15. sz.), illetve a demokrácia racionalitásáról, a Soros Alapítvány kiadásában megjelenő Polisban a “jó” és a “rossz” nacionalizmusról (1994/2) írt; az Altera c. folyóirat Ki “hozta be” a kommunizmust Romániába? (1995/2) és Etnikai előítélet és nemzeti sajátosság (1997/6) c. tanulmányait közölte.
Angi István: A néma csend visszhangja. Korunk 1984/6. — Balázs Sándor: Shakespeare szociológiai nézetben. A Hét 1984/3. — Salló László: Shakespeare szociológiai olvasatban. Igaz Szó 1984/9.
(Ba. S.)
Roth László — *fotó és irodalom, *szociofotó. A Temesvárt élt fotóművész neve alatt kötet is jelent meg (Az új fotográfia. Tv. 1933. 11 képpel), ennek szerzője Méliusz József, aki a saját könyvtárában fennmaradt példányban olvasható bejegyzés szerint megrendelésre írta R. L. neve alatt.
(D. Gy)
Roth Marcell (Fényes, 1891. okt. 23. — 1945. jan. 12. Budapest) — orvosi szakíró. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Münchenben végezte, 1914-ben avatták doktorrá Budapesten. 1924–27 között tanársegéd a kolozsvári sebészeti klinikán, 1927-ben uo. egyetemi magántanárrá habilitálták a csontátültetésről szóló értekezése alapján. 1927 és 1934 között sebészfőorvos az aradi Therapia szanatóriumban, 1934 és 1942 között a kolozsvári Zsidókórházban, majd élete végéig a budapesti Maros utcai Zsidókórházban sebészfőorvos. Feleségével, az ápolószemélyzettel és 200 beteggel együtt a nyilasok a kórház udvarán kivégezték. Magyar és külföldi szaklapokban sok tanulmánya jelent meg.
Orvosi szakcikkei a temesvári *Praxis Medici c. szakfolyóiratban láttak napvilágot (1939–40).
(R. G.)
Roth-Szamosközi Mária (Arad, 1954. jún. 20.) — lélektani szakíró. ~ Endre leánya. Középiskolát Kolozsvárt végzett (1972), a Babeş–Bolyai Egyetemen lélektan szakos oklevelet szerzett (1977). Tanári pályáját a marosvásárhelyi Kisegítő Iskolában kezdte, 1983-tól a kolozsvári Csecsemőotthon pszichológusa. Kutatási területe a gyermeklélektan. Vizsgálta a családon belüli kapcsolatok hatását a nevelésre s a beszédtanulás lélektani összefüggéseit. Eredményeit román nyelvű szakfolyóiratokban (Revista de Pedagogie, Revista de Psihologie, Viaţa Medicală, Revista de Ostetrică şi Ginecologie) tette közzé. Magyar nyelven a Korunkban jelent meg tanulmánya a házastársak lélektani összeférhetőségéről (1979/3) és egy kisegítő tanár lélektani tapasztalatairól (1982/9), A kisgyermek és a közösség címmel az 1986–87-es Korunk Évkönyvben értekezik. A Családi Tükör munkatársa volt.
(F. K.)
rovásírás — a magyarság egy részének, a székelységnek türk eredetű, fába metszett, rótt, kőbe vésett, karcolt vagy falra festett sajátos írása. Ezt az írást a 15. században “szkyta”, a 16. században “hun”, később “hun-szkyta” vagy egyszerűen székely írásnak nevezték. Az újabb tudományos irodalomban — az írás technikájáról — “székely rovásírás”, “magyar rovásírás” néven emlegetik.
A ~-t először 1282–1285 körül Kézai Simon krónikája és utána e krónika szövegére visszamenő, az 1358. évből való Bécsi Képes Krónika említi. Kézai azt mondja, hogy a székelyek a határhegységekben a “blach”-okkal együtt egy országrészt kaptak, velük összevegyültek és “állítólag” a blakok írását használják. Kézai nyomán és a blach = vlach azonosítás alapján a román történetírásban többen a székely ~-t román eredetűnek tartják. A számos cáfolat után, a székely ~ türk eredetét valló nézetek közül most csupán László Gyula Emlékezés a régiekről c. írásának idevágó sorait idézzük: “Őseink is éltek már az írással. Hosszú ideig székely ~-nak nevezték ezt a rótt írást, mert emlékei szinte kivétel nélkül a székelység köréből maradtak fenn [...] Kézai krónikája tud arról, hogy azt beszélték: a székelyek ezt az írást a blakoktól vették át. Ezek a blakok a Volga mentéről bevándorolt török népek voltak, s írástudóink szerint rovásírásunk eredetét valóban a török népek között kell keresnünk.” A közép-ázsiai törökség egy része a 6. század közepén türk néven alakított törzsszövetséget, hatalmát Kelet-Ázsiától egészen a Fekete-tengerig kiterjesztette. Itt, a Fekete-tenger vidékén az onogur-bolgár birodalom fennállása idején kerültek kapcsolatba a magyarsággal. A türk népnek saját írása volt, ezzel az írással számos felirat maradt az utókorra. Betűformái azt mutatják, hogy a türk írás elsősorban rovástechnikával élt. A székely ~ sajátságai erre a türk írásra utalnak. Betűrendszere jobbára belső fejlődéssel alakult ki; találunk benne néhány görög és glagolita eredetű jelet is. Főbb jellegzetességei pl. a jobbról balra haladó írás; két vagy olykor több jel összevonása (ligatúrája), valamint az, hogy a magánhangzókat gyakran nem jelölik.
Hogy ez az írás ~ volt, a történeti feljegyzések egyöntetűen bizonyítják. Turóczi János, Oláh Miklós, Benczédi Székely István, Verancsics Antal, Szamosközy István tudósításaiból tudjuk, hogy a székelyek a betűket a kés hegyével, mint valami stylussal négyszögletűre faragott botokra, pálcákra rótták. Ezek a rovásbotok (pálcák) a rájuk vésett szövegekkel sajnos nem maradtak fenn. Kéziratos formában mégis megőrződött egy botról másolt ~-os naptár. A ma ismert ~-os emlékek részben kőbe vésett, részben még nyers téglába karcolt szavak, mondatok, de ismerünk vörös krétával falra írt, mennyezetdeszkára meg falfelületre festett szöveget is. A többi későbbi ~-os emlék papiroson, a tollal való írás időszakából maradt ránk. Keletkezési idejük a 15. század elejétől a 18. század végéig húzódik. De a székely ~ már a 15. században is egy távoli kor visszfényének tűnik. Az évszázadok során egyfajta titkosírásként, archaizáló kuriózumként is használták.
Az ismertebb, jelentősebb ~-os emlékek felsorolásakor csupán a megőrzött emlékanyagra, keletkezésének helyére, idejére utalunk — sokat vitatott olvasatukra nem. Ezek: — A nikolsburgi ~-os ábécé. A magyar ~ tollal megörökített emléke, melyet a nikolsburgi hercegi Dietrichstein-könyvtár egy 1483-ból való ősnyomtatványának pergament lapja örökített meg. Fába metszett eredeti minta után készült, s nemcsak a magyar ~ betűinek legrégibb hiteles alakját őrizte meg, hanem a rovás technikájára is utal. — A székelyderzsi ~-os tégla. A település középkori unitárius temploma egyik befalazott résablakának kibontása során talált tégla, illetőleg a hajdan még képlékeny, kiégetetlen téglába karcolt felirat. Valószínű, hogy a felirat a 15. század végi boltozáshoz helyben kivetett téglák egyikére íródott, melyet a feleslegessé vált kora gótikus ablakok befalazására használtak, s így a ~ keltezése is a 15. század végére tehető. — A bolognai rovásemlék. E ~-os naptárt az 1690 körül Erdélyben hadi szolgálatba állt Luigi Ferdinando Marsigli, a kiváló olasz tudós, Gyergyószékben egy — azóta megsemmisült — rovásbotról másolta. Az emlék kéziratát Marsigli hagyatékában őrzik Bolognában. A ~-os naptár a 15. század utolsó évtizedeiből származik. — A homoródkarácsonyfalvi rovásfelirat. Kétsoros rovásfeliratot hordozó faragott kődarab: a homoródkarácsonyfalvi román kori templom nyugati homlokzata elé épített késő gótikus torony egyik emeleti résablakának szemöldökköve. A templom mai kapuinál erőteljesebb, vaskosabb hengertaggal kifaragott kő valószínűleg a késő román kori épület korábbi, elbontott bejáratából származik, s feltételezhető, hogy a felirat mindenképpen a 15. század vége előtt, alkalmasint még az Árpád-korban keletkezhetett. — A vargyasi rovásfelirat. Mészgödörásáskor felfedezett, faragott kőtömbön, keresztelőmedencén talált rovásfelirat. Egyelőre kérdéses, hogy a 13. vagy a 14–15. századból származik. — A székelydályai rovásemlék. A leghosszabb, eredetiben ránk maradt középkori rovásfelirat. A székelydályai református templomban fedezték fel. A karcolt felirat a templomhajó déli falának külső oldalán őrződött meg. Feltehetően a 14. század és az 1400-as évek második fele közötti időben keletkezhetett. — A csíkszentmihályi–csíkszentmiklósi rovásfelirat. Az 1501-ből származó felirat vagy a csíkszentmihályi, vagy a csíkszentmiklósi templomon végzett munkálatok befejeztét örökíti meg. Maga a felirat nem maradt fenn, csupán ennek 1749-ből származó másolata. — A konstantinápolyi (isztambuli) rovásemlék. II. Ulászló magyar király török követségének egyik tagja, Keteji Székely Tamás véste a feliratot 1515-ben az Elcsi-hán, vagyis a “követek háza” istállójának falára, egy alul lévő kőbe. A felirat eredetiben nem maradt fenn — az Elcsi-hán 1865-ben leégett —, de bemásolta naplójába Hans Dernschwam, aki mint kísérő, részt vett Ferdinánd királynak Szulejmánhoz küldött követségében. — A dálnoki ~-os emlék. A templomhajó falán lévő nagyméretű, késő középkori építési felirat. A több feliratos táblára tagolódó, 1526-os évre datált szöveg egyik részlete ~-sal készült. A dálnoki rovásos szöveg feltehetőleg a templomboltozást megörökítő építési felirat szerves része, tehát 1526-ban íródott. — A bögözi ~-os felirat. Bögöz gótikus temploma a 16. század második felében a protestánsok birtokába jutott, akik a templom freskóit vakolattal bevonták. Az utóbbi időben előkerült freskók egyikén, az Utolsó ítéletet ábrázoló képsor központi, Krisztus-alakjának mandorláján vörös krétával rajzolt rövid felirat látható. A ma már rendkívül kopott, elmosódott felirat keltezését a kutatók jó része 1530 tájára teszi. — A rugonfalvi rovásemlék. A település református templomának falában a templom felújításakor vakolatba vörös krétával vagy szénnel karcolt késő középkori rovásfelirat került felszínre. Korát — hozzávetőlegesen — a mellette olvasható 16–17. századi latin betűs feliratok határozzák meg. — Az énlaki rovásfelirat. A festett felirat a templom famennyezetén van, ahol több latin nyelvű felirat is található. A latin nyelvű felirat 1668-ból van keltezve; vele egyidejű a rovásfelirat is. — Az alsószentmihályi rovásfelirat. A református templom külső falsíkjába másodlagosan beépített, faragott mészkőtöredéken lévő felirat. Keltezése bizonytalan, de nem lehet későbbi az 1670–80-as éveknél, amikor Alsószentmihály temploma új, jelenlegi helyén felépült.
A 15. század óta fennmaradtak egyéb hasonló emlékek is, pl. a gelencei, a kilyéni, a berekeresztúri, az erdőszentgyörgyi, a bonyhai rovásfeliratok. Van számos tollal, tintával írt rovásemlékünk is. Ilyen A marosvásárhelyi rovássorok 1624-ből, amely a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Dokumentációs Könyvtár egyik könyvének hátsó kötéstábláján őrződött meg.
A 17. századtól a székely ~ — egy-két emlék jelölésmódjának kivételével — elveszti eredeti, hagyományos formáját, ezek már írástörténeti szempontból kevéssé becsesek. A kutatásnak azonban az is feladata, hogy a kései rovásemlékek összevetésével próbálja kikövetkeztetni a ~ eredeti formáit, nyomon követve fokozatos módosulását.
~-os emlékeinknek a lelőhelyre utaló megnevezéseiből is kitűnik, hogy nagy többségük a Székelyföldről került elő s bár keletkezési idejük a 15. és a 18. századi időszakra tehető, felfedezésük — az énlaki rovásfelirat kivételével — az 1918 utáni időszakra esik. Ebből következik, hogy a felfedezés hírlapi jelzése után jelentős a ~-os emlékek erdélyi szakirodalma.
A két világháború közötti időszakból meg kell említenünk Szigethy Béla közleményét: Rovásírás a bögözi freskón (Erdélyi Múzeum 1930. 368–369), a Pálffi Mártonét: Az énlaki és a konstantinápolyi rovásbetűs felirat (Keresztény Magvető 1934/4–5), a Ferenczi Sándorét: Az énlaki rovásírásos felirat (Kv. 1936) és a Lévai Lajosét: A hun-székely rovásírásos emlék (Erdély 1941). A háború utáni időszak első jelentős felfedezése a Dankanits Ádám nevéhez fűződik (Rovásírásos sorok 1624-ből. NyIrK 1970/2). Benkő Elek az alsószentmihályi templom falán talált ~-os emléket teszi közzé (Rovásírás az Aranyos mentén. Utunk 1972/30). Később a dálnoki rovásfelirattal foglalkozik (Középkori feliratok Dálnokon. Korunk 1981/2). Benkőnek a rovásfeliratok iránti érdeklődése Magyarországra való távozása után sem szűnik meg.
Az 1980-as évektől újabb lendületet vett kutatás és értelmezés Erdélyben legfőképpen Ferenczi Géza, Kósa Ferenc és Ráduly János nevéhez fűződik. Ferenczi Géza tanulmányainak sorából szemelvényesen említhetők: A székelyderzsi rovásírásos tégla kora s felirata (Keresztény Magvető 1981/2), Adalékok a marosvásárhelyi rovásírásos szöveg megfejtéséhez (Művelődés 1981/1), Adalékok a homoródkarácsonfalvi unitárius templom rovásfeliratának a megfejtéséhez (Keresztény Magvető 1982/4), Székely rovásszövegek megfejtéséhez (NyIrK 1988/1), A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár rovásírásos emléke (NyIrK 1990/1), A vargyasi rovásírásos emlék (NyIrK 1994/2) c. közleményei. Időközben összefoglaló tanulmányok megírására is vállalkozott (A magyar rovásírásos emlékekről. Művelődéstörténeti tanulmányok 1979. Ferenczi Istvánnal. A tanulmányukban foglaltakhoz hozzászól Bakó Géza: A székely–magyar rovásírásról. Brassói Lapok 1979/30), A székely rovásírás Erdélyben ma létező emlékei. In: Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged 1992). Kósa Ferenc tanulmányaiban több ~-os emléket vesz vizsgálat alá: a székelyderzsit (NyIrK 1987/1), a dálnokit (Korunk 1981/3. társszerző Mike Bálint), a vargyasit (NyIrK 1994/2). A rovásfeliratokat ő a nyelvtörténet oldaláról közelíti meg (A székely rovásfeliratok nyelvtörténeti tanulságai. In: Nyelvészeti tanulmányok. 1983) és módszertani kérdéseket is taglal (Gondolatok a székely rovásírás kutatásának lehetőségeiről és módjáról. In: Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged 1992).
A rovásfeliratok kutatóinak sorába a kilencvenes évek elejétől kapcsolódik be Ráduly János, aki három esztendő alatt mintegy negyven cikket közölt e témában. Cikkeinek zöme a marosvásárhelyi Népújság hasábjain jelent meg, néhány írását a Művelődés, a Romániai Magyar Szó és a NyIrK közölte. Írásaiban szinte valamennyi rovásemlékünkhöz fűz megjegyzéseket vagy szolgáltat adalékokat. A lapokban megjelent cikkeit kötetbe szerkesztve Rovásíró őseink (Adalékok rovásírásunk ismeretéhez) címmel jelentette meg (Korond 1995). E kötethez fűződő megjegyzései kíséretében fejti ki sajátos nézeteit a ~-ról Szőcs István (Mert írva vagyon... Írások a rovásírásról. Helikon 1995/19). Lásd még Ráduly János: A rovásírás vonzásában (Korond 1998).
Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei. Bp. 1915. — Németh Gyula: A magyar rovásírás. Bp. 1934; uő: A székely–magyar rovásírás emlékei. A Nyíregyházi Múzeum Értesítője 1960/3. — Vásári István: A magyar rovásírás. A kutatás története és helyzete. Keletkutatás 1974; Rovásírás a Kárpát-medencében (Sándor Klára szerk.). Szeged 1992. — Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig. Lakitelek 1994. — Benkő Elek: Régészeti megjegyzések a székelyföldi rovásfeliratokhoz. Magyar Nyelv 1994/3. — Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek. Székelyudvarhely 1997. — Benkő Elek: Módszer és gyakorlat a székely rovásírás kutatásában. NyIrK 1997/2.
(M. L.)
Rovinto — *Kelemen Lajos álneve
Rozvány Jenő (Nagyszalonta, 1873. dec. 28. — 1938. máj. 20. Moszkva) — közíró, szerkesztő. Elődei a 18. században hagyták el Macedóniát és telepedtek le Nagyszalontán. Nagyapja és apja Arany János barátja. Középiskolába szülővárosában, Nagyváradon és Rozsnyón járt, jogot Budapesten és Berlinben hallgatott, doktorátust Budapesten szerzett (1900). Ügyvéd Nagyszalontán és Nagyváradon. Egyetemi évei alatt megismerkedett a marxizmussal, kapcsolatba került a munkásmozgalommal, s teljes életét annak szolgálatába állította. 1900-tól tagja a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak; 1907 decemberétől szerkesztője a nagyváradi Munkás Újságnak, de közöl a Jövőben, a Világosságban és a kolozsvári Szocializmusban is. 1907-ben részt vesz a II. Internacionálé stuttgarti kongresszusán. 1910-ben A gazdasági élet története címmel népszerűsítő füzetet ad ki. 1912-ben küldött a szocialisták bázeli rendkívüli kongresszusán. Többször letartóztatják és elítélik közrend elleni kihágás és sajtóvétség címén.
Az I. világháborúban fogságba esik, megtanul olaszul és magyarra fordítja Marx több írását (köztük a Kommunista Kiáltványt és a A tőke egy részét).
1919 augusztusában tért haza Nagyváradra. Jelentős szerepet vállalt a magyar és román munkássajtó megteremtésében. Az *Erdélyi Népszava főszerkesztője, a Brassóban megjelent Dreptatea c. román munkáslap szerkesztője; az *Erdélyi Szikra munkatársa. Ezekben s más brassói, marosvásárhelyi és bukaresti munkáslapokban főként a parasztság helyzetével és a nemzetiségi kérdéssel foglalkozott. Részt vett a Kommunisták Romániai Pártja I. (alakuló) kongresszusának munkálataiban, s mint annak alapító tagja a nemzetiségi és agrárkérdésről szóló jelentés egyik kidolgozója. Négy román nyelvű kiadványban ismertette és magyarázta a tömegeket érintő új törvényeket (1923–31). Az állami hatóságok letartóztatták, egy évet a bukaresti és jilavai börtönben töltött.
1925 őszétől a legális Munkás–Paraszt Blokk bihari szervezője. Bejut a nagyváradi tanácsba, majd 1931-ben a román parlamentbe is, ahonnan törvénytelen módon eltávolítják. Közben saját pártjában is harc indult ellene, jobboldali elhajlással vádolják. Az üldöztetések arra késztetik, hogy a Szovjetunióba költözzék. 1932-től Moszkvában Varga Jenő mellett a Világgazdasági és Világpolitikai Intézet tudományos kutatója, megszerzi a doktori címet az olasz fasizmus történetét feltáró dolgozatával (1937). Koholt vádak alapján letartóztatják és 1938-ban kivégzik. A Szovjetunió Legfelsőbb Katonai Bírósága 1956-ban “post mortem” rehabilitálta.
Önálló kötetei (Eugen Rozvan néven): Legea chiriilor (Nv. 1927), Contractele de muncă. Lege privind relaţiile juridice ale funcţionarilor şi muncitorilor (uo. 1930), Regimul raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi (uo. 1931), Legea contra cametei (uo. 1931).
Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. Bp. 1961. — Fuchs Simon: Az igazságkereső R. J. Korunk 1970/4. R. J. szobrának fényképével. — I. Szikszay–M. Popa–I. Bulei: Eugen Rozvan (1971). — Robotos Imre: R. J. emlékezete. Korunk 1978/12.
(D. E.)
Rózsa Ágnes (Nagyvárad, 1910. dec. 17. — 1984. ? Kolozsvár) — műfordító, naplóíró. ~ Jenő felesége. Középiskoláit szülővárosában végezte; ugyanott a jogakadémián szerzett diplomát (1931), majd a franciaországi Dijon egyetemén járt három évet, végül a kolozsvári magyar egyetemen nyert angol–francia–esztétika szakos diplomát (1945). 1936–41 között magántisztviselő Nagyváradon; 1941–44 között tanár a nagyváradi Kecskeméti Lipót Gimnáziumban. 1944 májusában deportálják; a vele és sorstársaival történteket egészen szabadulásáig magánál hordott naplójában örökítette meg. 1945–48 között újra tanár Nagyváradon a kereskedelmi líceumban és a Zsidó Gimnáziumban, valamint a Magyar Leánylíceumban. 1949-ben Kolozsvárra kerül, ahol a Magyar Leánylíceum (1949–1953), illetve az Ady Endre líceum (1953–1957) tanára, 1957-től lektor a Bolyai Tudományegyetemen, az egyesítés után pedig a Babeş–Bolyai Egyetem francia tanszékén, nyugdíjazásáig (1968).
Nyomtatásban 1932-ben jelent meg először néhány fordítása a Bárdos László és Gábor István szerkesztette Szabad Szóban a Die Weltbühne, a Blaues Heft és a L'Humanité c. lapokból. 1957-től jelentkezett újra fordításokkal és láger-emléktöredékekkel (1967/6) a Korunkban s néhány pedagógiai jellegű cikkel a Tanügyi Újságban.
Nürnbergi lágernapló alcímmel 1971-ben, Bajor Andor előszavával jelentek meg élete kockáztatásával készített feljegyzései: eredeti szándékuk szerint levelek férjéhez, akitől elszakították. A napló azonban lejegyzője szándékától függetlenül önálló művé kerekedik, hiteles tanúságaként — Anna Frank és David Rubinowicz naplóihoz hasonlóan — az embertelen barbarizmusnak és az azon is felülemelkedő emberségnek: “mindnyájan — több-kevesebb sikerrel — védekezni próbáltunk a bennünket fojtogató rémségek ellen. Ki-ki a maga módján kapaszkodott valakibe vagy valamibe: eszmébe, hitbe, amiért érdemes kibírni és túlélni a kibírhatatlant — írja 1971-ben, a kiadáshoz írott előszavában, “barátkoztató”-jában a szerző. — Az én »módszerem« ez a kapcsolat volt a férjemmel, kinek, amikor elváltunk, megígértem: mindent, ami tőlem telik, elkövetek, hogy újból találkozhassunk.” Bajor Andor pedig Egy napló hitelessége című előszavában emeli ki: “A naplót egy asszony írta, asszonyi gyöngédséggel és aggodalommal. Ezért rejlik benne annyi együttérzés és szeretet. A naplóírótól elvehették a várost, semmisnek tekinthették műveltségét, tanári diplomáját. De a szeretettől és a női gyöngédségtől a pusztító óriás gépezet sem tudta megfosztani. Ez a romlatlan érzés teszi a naplót a kor igaz dokumentumává, a női lélek csodálatra méltó kifejezésévé, ritka vallomássá. A lefokozás, a lét megszégyenítése itt hiábavaló volt. A fasizmus egész hatalma kevésnek bizonyult arra, hogy ezt a lelket lényegétől megfossza.”
A naplófeljegyzések megörökítője a továbbiakban újra műfordítóként jelentkezett: a Gaal György gondozta Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok c. Téka-kötetben (1975) a kolozsvári komparatisztikai folyóiratban francia nyelven megjelent tanulmányokból fordított, majd maga válogatta, fordította és bevezette Téka-kötetben mutatta be Voltaire-nek a vallási türelmetlenség áldozatai (a kerékbe tört Calas, a máglyahalálra ítélt La Barre lovag, Lally generális és mások) védelmében írott leveleit, vitacikkeit.
Kötetei: Jövőlesők. Nürnbergi lágernapló. Bajor Andor előszavával (1971. 2. kiadás Nürnbergi napló címmel. Bp. 1978); Voltaire: Én, az üldözöttek Don Quijotéja. Válogatott levelek (Ford. bev. jegyz. 1978 = Téka).
Bajor Andor: Egy napló hitelessége. Utunk 1971/43; uő: Előszó a Jövőlesőkhöz. 1971. Közölve Betűvetők becsülete. Cikkek, esszék, tanulmányok. Kv.–Buk. 1996. 323–326. — Kónya Mária: R. A.: Jövőlesők. Nürnbergi lágernapló. Könyvtári Szemle 1972/2. — Ritoók János. Emberként megmaradni. Korunk 1972/4. — Salamon László: Jövőlesők. Utunk 1972/7. — Varró Ilona: R. Á.: Jövőlesők. Igaz Szó 1972/7. — Mikó Krisztina: Nürnbergi lágernapló. Magyar Nemzet 1979. márc. 16.
(D. Gy.)
Rózsa Alíz, családi nevén Rosen (Nagyvárad, 1909 — 1985 Izrael) — újságíró, író. Középiskolát szülővárosában végzett, a kolozsvári egyetemen szerzett jogi diplomát. Az 1930-as évek elején a Nagyváradi Napló, majd az Aradi Közlöny munkatársa. 1944 után a Romániai Magyar Szó és az aradi Vörös Lobogó közli írásait. 1957-től Izraelben élt. Kötetei: Tétova léptek (novellák, Arad 1936); Tetemrehívás (versek, Arad 1945); Béketanács Bergengóciában (Tanulságos mese kicsik és nagyok okulására. Arad 1947).
Magyarra fordított egy kötetre való Puskin-mesét (Mesék. Salamon Lászlóval és Vajda Bélával. 1949).
Rosen Alice novelláskötete: Tétova léptek. Nagyváradi Napló 1936/194.
(U. J.)
Rózsa Ferenc (Bukarest, 1926. jún. 4. — 1991. aug. 4. Marosvásárhely) — műszaki szakíró. A bukaresti ref. elemi iskola elvégzése után a nagyenyedi Bethlen Kollégium növendéke; itt érettségizik 1945-ben. Főiskolai tanulmányait a bukaresti Műszaki Egyetemen végezte, az Elektrotechnikai és Gépészmérnöki Karon (1951). Ez időben (1948–50) a Bukaresti Rádió magyar adásának szerkesztője, és bemondója. 1950-től 1952-ig a bukaresti IPROM Gépipari Tervezőintézet mérnöke, a Műszaki Egyetem óraadó tanára. 1952–53-ban Kudzsiron a Gépgyár mérnöke, majd 1953-tól 1991-ig a bukaresti Építészeti Egyetem Épületgépészeti Karán tanít: 1957-től adjunktus, majd a gépelemek tanára, 1971–73 és 1974–76 között tanszékvezető, 1990-től professzor; a rendszerváltozás után a Román Televízió magyar adásának külső munkatársa.
Elkészült kutatási tervei: fogaskerék és csigahajtások, evolvens profilú bordástengelyek, a hajtóművek általános kérdései, a szerszámgépek dinamikája. 1953-tól a Román Szabványügyi Hivatal munkatársa. 1955-ben Stockholmban, 1958-ban Párizsban, 1963-ban Moszkvában ISO, illetve KGST szabványügyi tanácskozásokon vett részt. 1953-tól 1991-ig 24 állami szabványt dolgoz ki a gépgyártóiparban. Közben a bukaresti Technikai Könyvkiadó és a Tankönyvkiadó külső munkatársa, szakfordítója, szakreferens. 1960-tól tervezőintézetek és gépipari üzemek részére tervezési algoritmusokat, Wang és Independent számítógépekre programokat dolgozott ki. A Manualul inginerului mecanic (1976) c. gépészmérnöki kézikönyv több fejezetének szerzője; társszerzője az Utilaje pentru construcţii, probleme noi de concepţie, proiectare, executare şi exploatare (1983) c. kötetnek. Egyetemi kurzusai: Relaţii de calcul, date şi indicaţii pentru calculul de rezistenţă a angrenajelor (1972), Îndrumar pentru proiectarea organelor de maşini (1974), Metodă generală pentru calculul angrenajelor melcate cilindrice (1985).
Fordításában jelent meg E. Botez Fogaskerékmeghajtások c. könyve (1957), V. Drobota és társszerzői Szilárdságtan és gépelemek (1980) c. és D. Boiangiu Mechanika c. X. osztályos tankönyve (1981).
Kötetei: Fogaskerékgyártás (Szél Pállal, 1960), Îndrumar pentru prelucrări prin rabotare şi mortezare “. Rusuval, 1983. Két kötet), Metodă de unificare optimizată... (doktori disszertáció, 1986), Îndrumător pentru proiectarea organelor de maşini (1988).
Ágoston Hugó: Gondolatjel: R. F. A Hét 1991/42.
(B. I.)
Rózsa György (Nyitrabánya, 1914. jan. 27. — ?) — költő, újságíró. A bukaresti egyetemen végzett két évet a filozófia szakon, majd a Ştefan Gheorghiu Pártfőiskolán újságírást tanult. Bukarestben, a Nemzetiségi Államtitkárságon dolgozott az 1948 körüli években, majd az Agerpress tudósítója, később az Országos Turisztikai Hivatal (ONT) alkalmazottja. Cikkei jelentek meg a temesvári A Hétben (1945), majd a Contemporanulban (Rodea Gheorghe néven) és a Korunkban is.
Egy kötetnyi verssel jelentkezett (Mégis. Temesvár 1937); főmunkatársa volt a mindössze két számot megért A Világ (1945) s a Lupta Patriotică c. temesvári lapoknak (1945–1946) is. 1946 októberétől 1948. aug. 20-ig felelős szerkesztőként jegyzi az erdélyi zsidóság központi lapját, a Kolozsváron megjelenő *Egységet.
Bevezetővel románra fordít egy kötetnyit Ilja Ehrenburg írásaiból (Poporul în război. 1947), s román nyelvű összefoglalást készít a romániai nemzetiségi statútum alkalmazásának három évéről (Trei ani de aplicare a statutului naţionalităţilor. 1948).
(D. Gy.)
Rózsa Imre — *gyógyszerészeti szakirodalom
Rózsa Jenő (Nyíregyháza, 1906. okt. 6. — 1971. szept. 6. Kolozsvár) — filozófiai író. ~ Ágnes férje. Középiskoláit Kolozsváron, egyetemi tanulmányait Bécsben és Párizsban végezte (1924–28), oklevelét a Sorbonne-on kapta. 1931–49 között középiskolai tanár Kolozsváron és Nagyváradon, 1949-től egyetemi tanár, a filozófiatörténet és logika tanszék vezetője a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen, doktorképzéssel megbízott docens-doktor.
Leginkább a 17–18. század bölcseletével foglalkozott, írt Spinozáról, Apáczai Csere Jánosról (Apáczai Csere János haladó filozófiai eszméi. Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Series Philosophia, 1960), Diderot-ról (Diderot és kora. Korunk 1963/11), Rousseau-ról (Rousseau — a gondolkodó. Korunk 1962/6). Értekezett továbbá Giordano Bruno bölcseletéről (Giordano Bruno, a materializmus jelentős képviselője. Utunk 1950/6), Böhm Károly életművének egy szakaszáról (Kolozsvári filozófus Dühringről. Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Series Philosophia, 1967). Filozófiai, neveléstudományi és irodalmi tanulmányai, cikkei jelentek meg az Utunkban, Tanügyi Újságban, Igazságban.
Nyugdíjas éveiben korábban írt és a háború alatt elveszett Spinoza-tanulmányainak újraírásán s egy Emberi valóság — antropológiai távlat c. könyv kéziratán dolgozott, ezek azonban befejezetlenül maradtak.
(Ba. S.)
Rózsa József (Tusnádfürdő, 1893. márc. 3. — 1968. júl. 10. Kolozsvár) — tanár, ifjúsági író. Középiskoláit Csíksomlyón kezdte, s a gyulafehérvári Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1911). Harctéri szolgálat miatt félbeszakította felsőfokú tanulmányait. A kolozsvári egyetem bölcsészkarán szerzett tanári diplomát (1918), majd filozófiai doktori címet (1921). Egykori gyulafehérvári iskolájában helyettesként (1918–1920), a kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban pedig rendes tanárként tanított (1920–1940, 1944–1948) klasszika-filológiát, magyart, románt és filozófiát is. Az iskola címzetes igazgatója (1935–40), a Római Katolikus Státus tagja. 1940–44 között marosvásárhelyi tankerületi főigazgató. 1948-ban nyugdíjazzák; bedolgozó szövetkezeti munkaerőként papírzacskóragasztásból pótolta csekély nyugdíját.
“Vérbeli tanító és nevelő” — írta róla tanártársa. Szilárdan hitte, hogy az életben való helytállás titka “a romlatlan fizikai és erkölcsi erők vértezete”. Ennek kikovácsolását célzó írói munkásságát a Katholikus Világ, Magyar Nép hasábjain fejtette ki.
Életművében kiemelkedő jelentőségű a *Jóbarát c. ifjúsági lap, amelyet felelős szerkesztőként (1925–1940) és laptulajdonosként (1937–1940) jegyzett. Vezércikkeiben kitartó munkára, a magyar nyelv tisztaságának megőrzésére, a szociális kérdések iránti érzékenységre nevelt, s visszautasított minden politikai szélsőséget. Irodalmi és történelmi portréi, nemzeti múltunk tanulságainak megfogalmazása, az egyházi ünnepek köszöntése, a mindennapi élet apró eseményeinek krónikás rögzítése az erkölcsi nevelés megannyi iskolapéldáját szolgáltatják. A folyóirat mellékleteként zsebnaptárt is szerkesztett (“Jó barát”-naptár az 1926 — 27. iskolai évre), s iskolai segédkönyvet is állított össze (Latin antológia. A líceum V–VIII. osztálya számára. Kv. 1946); Bodor Andrással és Kovács Erzsébettel magyarra dolgozta át T. Vasilescu és N. Barbu IX. osztályos latin tankönyvét (1957).
Krüzselyi Erzsébet: A szerkesztő. Jóbarát 1929–1930/2. — Reischel Arthur: Dr. Rózsa József. A kolozsvári... Zágoni Mikes Kelemen Róm. Kat. Gimnázium Évkönyve az 1940–41. tanévről. 10–12. — Reisinger László: Rózsa József. A kolozsvári piarista öregdiákok emlékkönyve. Kv. 1992. 127–128; uő: “Jóbarát”. uo. 165–170. — Kiss Jenő: A régi Jóbarát. uo. 171–172.
(K. K.)
Rózsa Mária (Marosvásárhely, 1932. jún. 8.) — tankönyvszerkesztő. ~ Ferenc felesége. A 2. sz. Állami Leánygimnáziumban érettségizett (1951), majd a bukaresti Makszim Gorkij Főiskolán orosz nyelv és irodalomból (1956), a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán magyar–román nyelv- és irodalomból szerzett tanári oklevelet (1971). 1950–51-ben az Ifjúmunkás szerkesztőségének belső munkatársa, 1952–58 között a Bukaresti Rádió magyar adásának riportere. 1960-tól az Oktatási Minisztérium alárendeltségébe tartozó *Tanügyi és Pedagógiai Kiadó szerkesztője, 1970–81 között a magyar és német nemzetiségi szerkesztőség vezetője, 1981–89 között felelős szerkesztő. 1990-ben — már nyugdíjasként — az Oktatási Minisztériumban az RMDSZ megbízott szakfelügyelője; az év őszétől Marosvásárhelyen a Papiu Ilarian, illetve a Bolyai Farkas Líceumban tanár.
Kutatási területe a magyar nyelvű tankönyvírás és -kiadás története Erdélyben és Romániában. 1965-től több mint 300 könyvismertető, neveléstudományi és oktatástörténeti, gyermek- és ifjúsági irodalommal foglalkozó cikket, tanulmányt közölt a Tanügyi Újság, Művelődés, Előre, Üzenet, a Romániai Magyar Szó és főleg A Hét hasábjain. A Bukaresti Rádió magyar adásában a gyermek- és ifjúsági irodalom köréből a Tankönyvkiadónál megjelent pedagógiai és oktatáselméleti könyveket ismertette állandó rovatban. 1970-től oktatási segédanyagok, szemléltető munkák összeállítását, kiadását intézte. Az Óvodások lemeztára, ill. Kisiskolások lemeztára szerkesztője és felvételezője az Electrecord kiadásában. Diakép- és diafilmsorozatokat, hangkazettákat állított össze a magyar irodalom tanításához (Romániai magyar írók élete és munkássága, Irodalmi dokumentumok a magyar irodalom tanításához a IX. osztályban, János vitéz, Toldi, “Világ világa, virágnak virága”. Válogatás a magyar költészet remekeiből).
Szerkesztésében jelentek meg az általános iskolák magyar olvasó- és nyelvtankönyvei az V–VIII. osztályok számára (1960-tól), a kétkötetes líceumi Világirodalom tankönyv (1972), az óvónő- és tanítóképzők számára írott Gyermek- és ifjúsági irodalom tankönyv (1976), az Irodalmi kistükör (1973), a Tanári Műhely és az Oktatás Gyakorlata c. kiadványsorozatok, a IX. és XII. osztályok számára készült Magyar irodalom tankönyvek (1980–1981).
A Ion Creangă Könyvkiadó részére Koszorú címmel válogatást állított össze Tompa Mihály verseiből (Előszavával. 1984).
(D. Gy.)
Rózsaeső — 1933. június 3-tól 1938 áprilisáig Nagyváradon havonta megjelenő római katolikus hitbuzgalmi folyóirat. A Lisieux-i kis Szent Teréz tiszteletére indította szerkesztője és kiadója, dr. Tombory Béla segédlelkész. Rovatvezetői közé tartozott Bikfalvy Marika, Székely László, Vidosits Gyula.
A lap rendszeresen közölt történeteket a “lányok és missziók védőszentjéről”, valamint verseiből.
Állandó munkatársai közé tartozott Bikfalvi Marika, Dévald László, Galló Géza. Dévaldtól 1936-ban több novellát s fordításában B. Şt. Delavrancea A nagyapó (1936/4) és I. Al. Brătescu-Voineşti A fülemüle halála (1936/6) c. elbeszéléseit közölte. Újraközlésben itt is megjelent Dsida Jenő Sainte Thérèse de Lisieux c. verse (1933/3). 
(Á. I.)
Röser Ferenc — *iparművészeti irodalom
Röszler Viktor — *Bocskói Viktor
Rudas Jenő — *Bánsági Magyar Közművelődési Egyesület
Rudi Rudolf — *Nagy Dániel álneve
Ruffy Péter (Nagyvárad, 1914. júl. 28. — 1993. dec. 28. Budapest) — író, újságíró. A gimnáziumot a gödöllői premontreieknél végezte (1932), a párizsi École de Journalisme újságíróiskola hallgatója. Pályáját szülővárosában, az *Erdélyi Lapok szerkesztőségében kezdte, majd 1935–40 között a Brassói Lapok, 1940–44 között Budapesten Az Újság, a háború után a Hírlap (1946–48), Kis Újság (1948–50), Béke és Szabadság (1950–56), Érdekes Újság (1957–59), végül 1959-től a Magyar Nemzet belső, 1960-tól főmunkatársa.
Első írását a nagyváradi Estilap közölte (1932). Már a nagyváradi *Tíz tűz c. antológiában (1932) szerepel. Kedvenc műfaját, a riportot magas színvonalra emelve Jasznaja Poljanában tett látogatásáról számol be egy Tolsztoj-emlékkönyvben (1962), árvízi riportjával tűnik fel egy gyűjteményes kiadványban, megírja egy irodalmi kávéház húsz esztendejét (1965), oknyomozó tárgyilagosságával riportművészete csúcspontját éri el Magyar ereklyék, magyar jelképek (Bp. 1988) c. munkájával. Ebben felveszi a harcot a nemzeti tudat halványulásának “veszedelmével”, s részletesen leírja a Szent Jobb, a Halotti Beszéd, a Szent Korona, az Ómagyar Mária-siralom, a magyar állami címerek, a Himnusz és a Szózat, a Nemzeti Dal és a magyar nemzeti zászló változatos történetét.
1985-ben Budapesten megjelent riport- és vallomásgyűjteményének (A türelem ösvényein) első részében 1935–40 között a Brassói Lapokban megjelent írásaiból válogatott: felidézi bennük Déry Tibor 1937-es erdélyi útját, Hunyady Sándor kolozsvári éveinek számos epizódját, megszólaltatja tapasztalatairól az akkoriban Erdélybe látogató Gál Istvánt, Benedek Marcellt; itt jelenik meg újra tudósításainak sorozata a kudarcba fulladt 1937-es *váradi hídverésről, interjúja Sándor Józseffel, az EMKE elnökével, Tamási Áronnal, Karácsony Benővel, Janovics Jenővel, az erdélyi magyar irodalom első tíz évét könyvében mérlegre tevő Ion Chinezuval.
Rendszeresen nyomon követte az erdélyi magyar szellemi élet eseményeit, sorra ismertette meg a magyarországi olvasókkal nagyjait: Kelemen Lajost (Magyar Nemzet 1977. okt. 2.), Nagy Imrét (uo. 1977. márc. 27.), Szabó T. Attilát (uo. 1979. febr. 25., uo. 1981. jan. 11.), Márton Áront (Vigília 1981/9, Magyar Hírek 1987/16), Vita Zsigmondot (Magyar Nemzet 1979. szept. 4.), Tabéry Gézát (uo. 1979. júl. 17.), Kós Károlyt (uo. 1977. aug. 26.), Kacsó Sándort (uo. 1981. febr. 21.), Molter Károlyt (uo. 1981. febr. 17.); írt Beke György erdélyi riportkönyveiről (Egy mai Julianus barát. uo. 1977. aug. 28.), Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényéről (uo. 1981. febr. 17.), vallomásos cikket közölt Az erdélyi magyar nyelv pompája és régisége címmel (uo. 1979. dec. 24.), s foglalkoztatta “az erdélyi kétnyelvűség” kérdése is (uo. 1977. júl. 24.).
Ezeket az írásait mind belefoglalta “Nagy erdélyiek” cikluscímmel Világaim (Bp. 1979) c. kötetébe.
Vitányi János: Egyszerű családból származott (R. P. regénye). Erdélyi Helikon 1944/6. 525–526. — Kahána Mózes: Dokumentum, fénykép, világkép. Kortárs 1968/2. — Beke György: “Kerestük egymás kezét”. A Hét 1973/49. — Bodor Pál: R. P. Közölve: Az olvasás ihlete c. kötetében (Bp. 1988. 154–157). — Molnár Tibor: R. P.-re emlékezve. A Hét 1994/10.
(B. E.)
Rusz Lívia (Kolozsvár, 1930. szept. 28.) — grafikus, festő. Művészeti tanulmányait a Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte (1955). Néhány önálló kiállítás után (Kolozsvár 1962, 1964) figyelme a könyvgrafika felé fordult. Alkotói egyéniségét hangsúlyosan fölmutató rajzaival hamarosan egyike lett a romániai magyar irodalom és könyvkiadás leggyakrabban foglalkoztatott illusztrátorainak. Kedvvel és lelki ráhangoltsággal illusztrált meséskönyveket és ifjúsági kiadványokat, amelyek közül nemzetközi sikert aratott Fodor Sándor Csipike-meséinek szövegképeivel. Több száz színes rajza illusztrálta az 1957-től megjelenő Napsugár gyermeklapot. Az év legszebb könyve bukaresti kiállításain 1968-ban bronzérmet, 1969-ben ezüstérmet, 1970-ben dicsérő oklevelet nyert. Alkotásaival sikert aratott az illusztrátorok nemzetközi kiállításain (Pozsony 1967, 1969, 1971, 1973, Bologna 1970, 1971, 1972, 1973). Dolgozott az Irodalmi Könyvkiadónak, a Kriterionnak, a Ion Creangă Könyvkiadónak, az Editura Muzicală zeneműkiadónak, az Anima-film stúdiónak. Az 1980-as évek derekán áttelepedett Magyarországra, ahol újabb sikerek jelzik színvonalas illusztrátori munkásságát.
(t.p.á.): Mesés látomás és gyermeki valóság festője. Új Élet 1985/10.
(M. J.)
Ruth Klára (Nagyvárad, 1906) — lírikus. Már tizenhét évesen jelentkezett verseivel a helyi lapokban és a Pásztortűzben. Magántisztviselő. A 20-as évek végén az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Első verskötetének előszavában így ír róla P. Gulácsy Irén: “Vajon kell-e, szabad-e magyarabb, analizáló sorok kemény kartonjával öveznem az istenáldotta bokrétát, azt a nyaláb friss tavaszi ígéretet, lenge poézist, melyet kicsi asszonytársam, Ruth Klára olyan válogatás nélkül, ösztönös bátorsággal ragadott ölre, és visz valami csudalátó szemmel megsejtett távoli céldomb felé?” Verseinek elomló líraiságát második kötetében határozottabb céltudatosság váltja fel.
Önálló kötetei: Tovább (P. Gulácsy Irén előszavával, Göllner Elemér szecessziós ízlésű címlapjával, Nv. 1923); Ó Caesar, kis gladiátorod köszönt (Nv. 1926).
Tabéry Géza: R. K. verskötete. Nagyvárad 1925. aug. 10. — (k.e.): R. K. versei. Pásztortűz 1926/18.
(T. E.)
Ruzicskay György — *képregény
Ruzitska Béla (Kolozsvár, 1867. aug. 24. — 1942. aug. 2. Kolozsvár) — vegyész, egyetemi tanár. Szülővárosában, az Unitárius Főgimnáziumban érettségizett, majd tanulmányait a Ferenc József Tudományegyetemen folytatta, ahol 1890-ben szerzett vegytani és természetrajzi diplomát. Tanulmányai befejeztével tanársegéd lett, 1901-ben pedig az egyetem adjunktusa, később tanára. 1913-ban egy második vegytan tanszéket szerveztek számára. Az egyetem bezárása után is Kolozsváron maradt, az Állami Vegyvizsgáló Állomás vegyésze lett, majd tanár a Marianum Leánynevelő Intézetben, ahol kémiát és áruismeretet tanított. 1940-től újra a Ferenc József Tudományegyetem kémia–technológia tanszékének vezetője tragikus haláláig. Élelmiszerkémiai, elemzőkémiai és általános kémiai kérdésekkel foglalkozott.
Munkái: Bevezetés az elméleti chemiába (Kv. 1894), Az élelmiszerek chemiai vizsgálata (Bp. 1905), A természetes festőanyagok abszorpciós-spektrumos vizsgálata és kimutatása (MTA pályamunka, 1913), Fabinyi Rudolf emlékezete (klny. az Erdélyi Orvosi Lapból, Kv. 1923), Az atomelmélet újabb fejlődése (székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia 1931. február 10-i felolvasóülésén, Kv. 1931).
Lejegyezte és kétszer is kiadta (1895, 1906) egykori tanára, később kollégája, az elméleti és gyakorlati vegytan tanszék professzora, Fabinyi Rudolf előadásainak anyagát.
Gábos Zoltán: A Ferenc József Tudományegyetem természettudósai. 1997. Erdélyi Múzeum 59. 378–382.
(Á. I.)
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