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Emlékezés Józsa tanár úrra 
 
„Tanítványok és tanárok kísérték utolsó útjára a zord februári koradélutánon. 

Tanárok, akik közül nem egy valamikor maga is tanítványa volt. Tanítványok és 
tanárok, akik el sem tudták őt ágyban fekvő betegként képzelni. Csak dolgozni, 
fáradhatatlanul … Tiszteletre méltó következetességgel munkálkodott azon, amit 
feladatának tudott — megismertetni minél több emberrel — fiatallal és időssel 
— a román kultúra kincseit… Ilyennek ismertük meg dr. Józsa Jánost mind-
nyájan, akik valamilyen módon tanítványai voltunk” — írta róla nekrológjában 
Reisz Katalin, az Igazság hasábjain 1973. februárjában. 

Immár negyven esztendeje távozott sorainkból Józsa tanár úr, a Bolyai Tudo-
mányegyetem román tanszékének néhai neves tanára, valamint több kolozsvári 
középiskola igényes, de igen népszerű pedagógusa, a román—magyar kul-
túrkapcsolatok fáradhatatlan kutatója és ápolója. Egy életen át a román—magyar 
barátság elmélyítésén fáradozott szóban, írásban és tettben. Óráin a növendékek 
ezrei ismerkedtek meg a román irodalom történetével és tanultak meg tőle helye-
sen írni és beszélni románul. Oktató-nevelő munkáját úgy végezte, hogy tanítvá-
nyai ne csak elsajátítsák a román nyelvet és irodalmat, hanem meg is szeressék a 
nép anyagi és szellemi műveltségét is. Nagyon sokat tett e cél megvalósítása ér-
dekében fordítói, tudományos és tudománynépszerűsítő munkásságával. 

A közös együttélés történelmi és irodalmi emlékeit feltáró közleményei, a ro-
mán írók műveiből való fordításai, a magyar irodalom néhány remekének román 
nyelvű tolmácsolása — mindez, egy magasztos ügy céltudatos szolgálatáról valla-
nak. E témakörből kb. 180 tanulmányt, ismertetést és tudománynépszerűsítő cik-
ket közölt, 45-50 fordítást a román szépprózából és a magyar irodalomból ro-
mán nyelven. Imponáló névsort iktathatunk ide: V. Alecsandi, I. L. Caragiale, I. 
Creangă, B. Şt. Delavrancea, V. Eftimiu, N. Gane, E. Gîrleanu, C. Hodoş, P. 
Ispirescu, Al. Odobescu, C. Petrescu, L. Rebreanu, I. Slavici, A. Vlăhuţă. Ma-
gyarból románra fordított Arany János, Gárdonyi Géza, Gyallai Domokos, Her-
ceg Ferenc, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Nyirő József és Petőfi Sándor művei-
ből. Történelmi tárgyú tanulmányaiban a közös román—magyar múlt ismeretlen 
adatait tárta fel. Írásai a következő magyar és román folyóiratok és lapok hasáb-
jain jelentek meg: Apulum, évkönyv, Gyulafehérvár; Arhivele Olteniei, folyóirat, 
Craiova; Calendarul, napilap, Bucureşti; Erdély, havi folyóirat, Kolozsvár; Erdélyi 
Lapok, újság, Nagyvárad; Erdélyi Múzeum, negyedévi folyóirat, Kolozsvár; Erdélyi 
Szemle, havi folyóirat, Kolozsvár; Farul Nou, hetilap, Bucureşti; Făclia, napilap, 
Cluj; Gazeta Odorheiului, hetilap, Székelyudvarhely; Harangszó, havi folyóirat, 
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Lövéte; A Hírnök, havi folyóirat, Kolozsvár; Informatorul Albei, hetilap, Gyulafe-
hérvár; Jóbarát, ifjúsági havi folyóirat, Kolozsvár; Katholikus Naptár, Kolozsvár; 
Magyar Lapok, újság, Nagyvárad; Secuimea, hetilap, Székelyudvarhely; Székelység, 
havi folyóirat; Új Erdély, havi folyóirat, Kolozsvár; Új Cimbora, havi folyóirat, 
Szatmár—Kolozsvár; Utunk, heti folyóirat, Kolozsvár; Vasárnap, havi folyóirat, 
Arad; Előre, napilap, Bukarest; Igaz Szó, havi folyóirat, Marosvásárhely; Igazság, 
napilap, Kolozsvár; Művészet, havi folyóirat, Marosvásárhely; Korunk, havi folyó-
irat, Kolozsvár; Studia Universitatis, negyedévi folyóirat, Kolozsvár; Tanügyi Újság, 
hetilap, Bukarest; Tribuna Şcolii, hetilap, Bucureşi. 

Közel félévszázados tanári, fordítói, publicisztikai, tudományos, kutatói és 
közművelődési tevékenysége főként Kolozsvárhoz kötődik. 

Józsa János 1901. október 11-én született a Kolozs megyei Kajántó község-
ben, de kétéves korától Kolozsváron nőtt fel. Nehéz, küzdelmes gyermekkora és 
ifjúsága volt. Favágó nevelőapja már ötéves korától felhasználta a munkájában: 
„fát raktam és cipeltem utána a bakkot egyik helyről a másikra” — olvassuk 
egyik önéletrajzában. Sok anyagi nehézséggel kellett megküzdenie, hogy egy-
általán iskolába járhasson, 1908–1914 között végezte az elemi iskolát, a kolozs-
vári Honvéd utcai Állami (elemi) népiskolában, „kitűnő” eredménnyel. Sajnos az 
utolsó évzáró ünnepélyen a VI. osztály elvégzésekor nem lehetett jelen, hogy át-
vegye a jutalomdíjat, a könyveket és az érdemdiplomát, mert nem volt rendes 
ruhája és cipője, amit felvegyen. „Cipőm nem volt és a nadrágom rongyos volt” 
— emlékezett vissza később erre az epizódra az életéből. Megjegyzendő, hogy 
hat elemi osztályt végzett a kötelező négy helyett, éppen azért, hogy mielőbb 
dolgozni mehessen és félbeszakítsa tanulmányait. Nevelőszülei inasnak akarták 
adni, mert „nem akartak urat csinálni belőle”. Mégis sikerült tovább tanulnia. 

Elemi iskolai tanítói felfigyeltek a rendkívül tehetséges, értelmes és szerény 
tanulóra. Vallástanítója, id. Kicsid Géza biztatására és az elemi iskola tanító kará-
nak az anyagi támogatásával bejutott a Kolozsvári Római Katolikus Piarista Fő-
gimnáziumba. A derék Kicsid tisztelendő úr 20 koronát kapott Majláth püspök-
től, tanítói egy-egy koronát adtak össze, hogy ruhát és a szükséges tanfelszerelést 
megvegyék a nagyon szegény, eminens tanulónak. A piarista gimnáziumban 
mindvégig tandíjmentességet és ingyenes tankönyveket kapott. 

„Második gimnazista koromtól fogva privát tanítással, cukorka és újság áru-
lással tartottam fenn magam. Cigarettát árultam a katonai barakkoknál. Nagyva-
kációban a kőműveseknél dolgoztam. … Diákéveim alatt, különösen az első vi-
lágháború idején, sokat nélkülöztem és éheztem” — olvassuk egy másik írásá-
ban. Mivel sokszor előfordult, hogy petróleumra se tellett, ilyenkor a sarki vil-
lanypózna lámpája alatt tanult és olvasott. Az érettségire is így készült fel: a Mun-
kás utcai sarki lámpa fénye alatt, állva órákon keresztül, olvasta jegyzeteit és ta-
nult nagy kitartással és szorgalommal. 

Minden anyagi nehézség ellenére vidám, jókedvű, kiegyensúlyozott ifjú volt. 
Emellett szép lelkületű, lírai alkat, akit gyakran szállt meg az ihlet. Könnyedén 
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bánik a szavakkal, jól fogalmaz, játszadozik a rímekkel. Valami szunnyadozik, 
sarjadzik benne. Első lírai próbálkozásai 1916-ra datálódnak, mindössze II. gim-
nazista, de az iskolai Pázmány Péter Önképzőkör lelkes, aktív tagja. Egyik költe-
ménye felolvasásakor Majtényi tanár úr, magyar irodalom tanára, ily módon érté-
keli: „Még magán viseli kezdő szárnybontogatásait, de határozott tehetséget mu-
tat … Igazán ajánlhatom Józsának a »költőnek«, hogy ezen a téren folytassa 
munkálkodását …” 

Verseléssel hat évet foglalkozott, 1916–1922 között. Versei egy külön színfol-
tot képeznek irodalmi tevékenységében. 45 vers van a szellemi hagyatékomban, 
létezésükről csak mostanság szereztünk tudomást. Ez a lírai ihletettség alakította, 
csiszolta íráskészséget, valamint az írás felé való orientálódását és vonzódását. Az 
egyetem elvégzése után, ifjú tanárként újra írni kezd, de most már prózával je-
lentkezik, irodalmi és történelmi tárgyú szakcikkeket, rövidebb lélegzetű ta-
nulmányokat és fordításokat közöl.  

Az írás iránti készsége, rendkívüli adottsága, könnyed stílusa, egyszerű kifeje-
zőképessége, világos mondatai és gyors munkatempója végigkíséri egész életén 
át. 

1922-ben fejezte be középiskolai tanulmányait a piarista gimnáziumban, jeles 
eredménnyel érettségizett. Érettségi után belépett a piarista rendbe, s mint ilyen 
az 1922/23-as iskolai évben Máramarosszigeten novíciusként, szerzetes növen-
dékként tanult.  

Az 1923/24-es esztendőben kezdte meg egyetemi és teológiai tanulmányait a 
kolozsvári román Ferdinánd Egyetemen és a Piarista Teológián, a Kalazanti-
numban. Aztán a tanári pálya világi ágát választotta, anélkül, hogy egy pillanatra 
is elfelejtette volna azt, amivel a rend feltarisznyálta. Így 1926-ban megvált a 
rendtől és 1927-ben dicsérő tanári oklevelet — cum laude — szerzett román 
nyelv és irodalomból és történelemből.  

Tanári pályájának első állomása a hírneves nagyenyedi Bethlen Kollégium 
(1927–1928). Az enyedi tanári munkájáról így ír Biró Lajos a Székelységben: 
,,Amikor a kisebbségi iskolák keresve keresték a román képesítésű szaktanárokat, 
az enyedi Bethlen kollégium volt az a szerencsés, amely Józsa Jánost tanárának 
megnyerhette … aki szaktárgyainak eredményes tanításán kívül a nevelő munká-
ban is kivette a maga részét”…  

Ezután következik tíz esztendős székelyudvarhelyi tanárkodása a Római Ka-
tolikus Főgimnáziumban 1928–1938 között. 

Ez idő alatt kiváló eredményekkel tanította a román nyelvet a székely nebu-
lóknak, bevezetve őket a román nép nyelvének és irodalmának a rejtelmeibe. Az 
érettségi vizsgákon is jól bizonyítottak a Józsa tanár úr növendékei, már pedig a 
kisebbségiek érettségi vizsgája ritkásan volt sikeres azokban az években. Tanít-
ványait nem egyszer dicsérték meg az érettségi vizsgák elnökei is szép készültsé-
gükért. Heti 24-28 órában tanított, emellett 1931-től az intézet titkári teendőit is 
lelkiismeretesen ellátta.  
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Naplójából tudjuk meg, hogy értékelik tanári munkáját ,,… Többek között az 
igazgató azt mondotta a tanár uraknak, hogy Józsa tanár úr nagyszerűen fegyel-
mez. Maga a főtanfelügyelő úr is, Boga, megjegyezte ezt, amikor felülvizsgálta az 
intézetet mondván, hogy kiváló tanár ez a Józsa.” 

Ezen kívül az intézeti cserkészcsapat lelkes szervezője és vezetője volt éveken 
keresztül. 

Ezekben az években kristályosodott ki érdeklődési köre és fő kutatási területe: 
a román—magyar kultúrkapcsolatok ápolása és elmélyítése. Cikkei, fordításai, 
tanulmányai, előadásai ezt a magasztos célt szolgálják. Egyre-másra jelennek meg 
írásai és fordításai. A siker újabb cikkek írására ösztönözte. 1935-ben így ír Nap-
ló-Jegyzeteiben ,,… Megjött a Hírnök. Gyorsan átfutottam a tartalomjegyzé-
ket… Egyszerre két fordításomat közölték. Újabb-újabb tervezgetések foglal-
koztattak. Ez alkalommal írói ambícióimról. Csakúgy özönével leptek meg a kü-
lönböző témák, amelyekről, mind írni kellene, ha a tanári és titkári állásom nem 
foglalna le annyira… Hiába, jól esett, hogy a cikkeim jöttek. S ez újabbak írására 
sarkallt… Íróasztalomhoz ültem és már is új cikk kidolgozásán fáradoztam…”  

1932-ben jelenik meg első önálló könyvecskéje, Câteva Monumente istorice din judeţul 
Odorheiu, 32 o., mely nagy sikernek és elismerésnek örvendett. Ebben a füzetben 
Udvarhely vármegye történelmi emlékeit, a székely hőskor régi várait és vár-
omladékait ismerteti meg a románsággal Orbán Balázs nyomán. Volt tanárai az 
Egyetemről rendre gratulálnak és biztatják a további kutatásra és írásra. Gratuláci-
óval köszönti a kis kötet megjelenését egykori piarista tanára, hosszú évekig osztály-
főnöke is, dr. Bíró Vencel, történetíró, az MTA levelező tagja, dr. Ioan Lupaş pro-
fesszor, néhai kedvenc történelemtanára, majd doktorátusi vezetője. 

Dávid Gyula, a jeles irodalomtörténész, a ,,hídépítő” szellemek közé sora-
koztatja egykori kedves tanárát, éppen e könyvecske megírása kapcsán is „… 
Jellemző gesztusa, hogy 1932-ben könyvecskét ír és ad ki románul Udvarhely 
megye történelmi műemlékeiről, ismertetve benne — nyilván a túlnyomó 
többségében magyar kisvárosba került román értelmiségiekre gondolva — 
Udvarhely várát, a Budvárt, Zete várát, Kadécs, Firtos, Tartod, Rapsonné vá-
rát a hozzájuk fűződő legendákkal és a valós történelmi tényekkel. De ott van 
ebben a füzetben a székelyudvarhelyi görög-katolikus templom történetének 
leírása is, amelyet — a városban az idők folyamán meghonosodott görög-
katolicizmus XVIII. század elejére visszanyúló történetével együtt — tőle is-
merhettek meg …” 

 1936 februárjában a Hírnök Irodalmi estélyén Józsa tanár felolvas a román—
magyar irodalmi kapcsolatok tárgyköréből. Utólag derül ki, hogy egyik legigénye-
sebb tanulmányát mutatta be „Szellemi párhuzam a XIX. sz. magyar és román iro-
dalma között” címen. A cikk nemsokára megjelent a Hírnökben, majd félév múlva 
románul is az akkoriban legrangosabb irodalmi folyóiratban a Preocupări Literare-
ban. Azóta is az összehasonlító irodalomtörténet hivatkozási forrása és alap-
tanulmánya. 
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A kolozsvári székhelyű Pázmány Péter Tudományos Társaság és Erdélyi Mú-
zeum Egyesület rendes tagjává választották, mely utóbbinak a vándorgyűlésein 
többször is fellépett tudományos dolgozatokkal. 

Naplójóban olvassuk, hogy ,,… 1937. augusztus 30-án az EME vándorgyűlést 
tartott Székelyudvarhelyen. A vándorgyűlésre engem is felkértek. Én ,,Néhány elfe-
lejtett székely írónk” címmel tartottam előadást s úgy gondolom, hogy elég magvas 
kis előadás volt. Ez az én meggyőződésem. … Kellemes pillanat volt az életem-
ben, hogy egy ilyen előkelő tudományos társaság kitüntetett azzal, hogy a ván-
dorgyűlésein szerepeljek. 

 Hazaérek. A posta levelet hozott. A „Vasárnap” szépirodalmi, Aradon megje-
lenő magyar folyóirat szerkesztője arról értesített, hogy Slavici Jánosról írt ta-
nulmányomat a cenzúra nem engedte megjelenni. Íme a kellemetlen pillanat, 
amit siettem bejegyezni e naplóba.” 

1938–1941 között a tragikusan korán elhunyt Bitay Árpád tanszékének örö-
köse volt a gyulafehérvári Római Katolikus Teológián. Teológiai tanárként az ún. 
nemzeti tárgyak tanszékén tanított román nyelvet és irodalmat, valamint törté-
nelmet. Ezt a kiemelkedő eseményt nagy elismeréssel és szép laudációval mél-
tatta Bíró igazgató úr a Székelységben, a Székely Közélet, sőt a román sajtó is pozití-
van értékelte Józsa tanár munkásságát, sikert kívánva a továbbiakban is a szor-
galmas és eminens tanárnak. 

Teológiai tanárrá való kinevezése alkalmából pályatársai, barátai és tanítványai 
meleg hangú levelekben gratulálnak, melyekből csupán hármat emelnék ki. Vám-
szer Géza rajztanár, néprajzkutató, a Csíki Székely Múzeum megalapítója baráti 
szeretettel gratulál. ,, … Örömmel olvastam a Székely Közélet legutolsó számában 
azt az örvendetes hírt, hogy szépen ívelő karriered ismét egy lépcsővel emelke-
dett. Fogadd őszinte, szívből jövő jókívánságaimat és adja a jó Isten, hogy céljaid 
elérésében ne gördüljön semmi akadály …” 

Huber József Félix, mint volt tanítvány és majdani teológiai tanár ezt írja: ,, … 
Tanúja voltam annak a példaadó munkának, melyet a Tanár úr úgy az iskolában, 
mint az íróasztalnál annyi lelkesedéssel végzett … Kívánom, hogy minél tovább 
viselhesse új hivatalát … az erdélyi magyar tudományos élet egész hasznára …” 

Egy másik gratuláció Radnáról érkezik, P. Hajdu Leánder plébánostól, aki 
szintén nagy örömét fejezi ki az előléptetés kapcsán ,, … de bármennyire is örü-
lök a kitüntetésnek, mégis nagyon sajnálom, hogy otthagyod az én forrón szere-
tett siculusaimat. Az udvarhelyi gimnázium vesztesége igen nagy. S mi, ference-
sek is veszítünk. Gyermekeink legértékesebb tanáruktól fosztatnak meg …” A 
tanítás mellett nagy buzgósággal folytatja tudományos és publicisztikai tevé-
kenységét. Egymás után jelennek meg cikkei, történelmi közleményei. Így 1938-
ban 11, 1939-ben 14, 1940-ben 4 tanulmányt közölt. Ugyanakkor minden erejét, 
energiáját és tudását a disszertációra összpontosította. 1939-ben írta és védte 
meg sikerrel doktori értekezését történelemből a kolozsvári I. Ferdinánd Egye-
temen ,,Piariştii şi Românii — până la 1918” [8] —, illetve, Erdélyi román piaris-
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ták 1918-ig” címmel, mely 1940-ben jelent meg Nagyenyeden. Tudományos irá-
nyítója volt tanára, a már említett I. Lupaş professzor volt. Tézisében a piarista 
rend iskoláinak a románokra gyakorolt hatását dolgozta fel. 

 

 
 

Józsa János 
1901 – 1973 

 
Nagy sikere volt a könyv formájában megjelent disszertációnak, mely ma is 

megtalálható — a Batthyaneumban Gyulafehérváron a Római Katolikus Teoló-
gia, a Majláth Főgimnázium könyvtáraiban, a Megyei Múzeumban ugyanott, a 
piarista könyvtárakban Kolozsváron, Temesváron és Budapesten, a székely-
udvarhelyi Katolikus Főgimnázium könyvtárában, valamint a Budapesti Kalazan-
tinumban. Tiszteletpéldányt adott Márton Áron püspöknek, volt professzorainak 
az egyetemről, Liviu Patachinak — akadémiai kutató — Kolozsváron, György 
Lajosnak, Kelemen Bélának, Berciu Ioannak, a gyulafehérvári Múzeum igazgató-
jának, Bíró Vencel rendfőnöknek és Bíró Lajos volt igazgatójának Székely-
udvarhelyen. 

Munkásságára, tanulmányaira a román irodalomtudomány is egyre inkább fel-
figyel. Román irodalmi és történelmi dolgozatai a szakkörökben is méltó figyel-
met keltettek. 

Tudományos tevékenységének fontos állomása a Gyulafehérvári Megyei Mú-
zeummal való együttműködése, nevezetesen a múzeum igazgatójával, Ion Berciu 
történésszel való évtizedes levelezése. Őszinte, szakmai és kollegiális viszony ala-
kult ki köztük.  

E tudományos levelezés igen gyümölcsöző volt, ugyanis ennek eredménye-
ként számos történelmi és irodalmi tanulmányt közölt a Múzeum Évkönyvében, az 
Apulumban és az Informatorul Albei-ban.  

Ion Berciu 1946. december 10-i levelében így ír: ,,… Szeretném, hogy Önön 
keresztül, mint népeink kultúrkapcsolatainak régi harcosa, őszinte és odaadó híve 
a kölcsönös megismerésnek, bizonyos területek feltárásával és bemutatásával, — 
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mely összeköti a két népet és közelebb hozza szellemi vezéreikeit —, próbáljuk 
meg mi is kicsiben a jó utat …” 

A gyulafehérvári levelezés azt bizonyítja, hogy mindkét partnert a legneme-
sebb emberi és írói törekvések késztetik az együttműködésre. Céljuk közös: a két 
nép kulturájának a kölcsönös megismertetése, s ezáltal a barátság elmélyítése. 

„Új hivatalát nem viselhette” sokáig, mert közbeszólt a történelem, a világhá-
ború, a második Bécsi Döntés. 

„… 1940-ben a családját átköltöztette Kolozsvárra, önmaga még egy évig ma-
radt, hogy az átmeneti időben a tanárhiányon segítsen …”— írja Jakab László tb. 
kanonok A gyulafehérvári „Majláth” főgimnázium elődjének története (Csík-
somlyó, 2000) c. kötetében, ahol háromszor utal Józsa tanárra, illetve kétszer 
mutatja be curriculum vitaejét. A tanintézet „Világi kiválóságai” fejezetében  
Bitay Árpád professzor után másodikként méltatja drága Édesapám életpályáját 
és didaktikai, tudományos tevékenységét.  

1941. június 22-én Édesapám is „hazatért” a Brassói Magyar Kir. Konzulátus 
által 1958/1941 sz. alatt kiadott Hazatérési Igazolvánnyal és a Püspöki Hely-
tartóság áthelyezte a kolozsvári római katolikus gimnáziumba rendes tanárnak 
1941. szeptember 1-jétől. 

A római katolikus piarista gimnáziumban mindössze két hónapot tanított. 
Ugyanis Józsa tanár új kihívás előtt állt: a vallás- és közoktatási miniszter úr kine-
vezte november 1-jétől a kolozsvári Román Tanítási nyelvű m. kir. áll. Gimná-
zium igazgatójává. „… Új állomáshelyén haladéktalanul jelentkezzék és nevezett 
intézet igazgatását vegye át …” — olvassuk a miniszteri rendeletből. 

1944. december 1-jéig volt az igazgatója ennek a Koedukációs Gimnázium-
nak, mely nem más, mint a későbbi George Bariţiu Fiúlíceum (ma Műszaki 
Egyetem), a Malom utca 26 sz. alatt. 

Nagy és felelősségteljes munka várt Édesapámra. Jó szervezőkészséggel is 
rendelkezett, hozzáértéssel, rátermettséggel és nagy körültekintéssel vezette és 
igazgatta a rábízott intézetet — nagy hangsúlyt fektetve az oktató-nevelő mun-
kára az ifjúság körében —, mai terminológiával élve, mondhatnánk, hogy jól 
„menedzselt”. 

Különleges figyelmet és odafigyelést kellett szentelni a nemzeti érzékenység-
nek az új történelmi, politikai helyzetben. Az intézet növendékei román ajkúak – 
most ők vannak kisebbségben —, a tanári kar nagy része magyar, de tökéletesen 
beszélik a román nyelvet és kiválóan tanítják a szaktantárgyakat románul, s „a 
magyar világ”-ban vagyunk. 

De Édesapám ugyanazokat a nemes elveket vallotta és propagálta, mint az-
előtt: a két nép békés és barátságos együttélése, egymás szellemi értékeinek a 
megismerése és tisztelete. Ezt bizonyították beszédei, előadásai az intézeti ün-
nepségeken, valamint a tanintézet Évkönyvei, melyeket 1941–1944 közül ő szer-
kesztett nagy rutinossággal. Jelzésértékű, hogy az Évkönyvek kétnyelvűek. Az 
1943/44-es iskolai év óratervében a román és magyar nyelv és irodalom tanítását 
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azonos óraszámban határozták meg. Ez nagyfokú lojalitásról tanúskodik, tekin-
tetbe veszi a nemzeti érzékenységet. 

1941. november 15-én műsorral egybekötött ismerkedési délutánt rendezett 
az intézet a felső tagozat részére. Józsa igazgató beszédéből idézünk: „… Meg 
vagyok győződve, hogy a román nép fiai ezúttal is érezhették azt, hogy mi szere-
tettel akarjuk őket nevelni és oktatni … Megbecsüljük nemzeti műveltségüket, 
vallási törvényeiket és szokásaikat … Mivel a kis összejövetel (zajos tánccal) böjti 
időre esett, a két román egyházfőtől írásbeli böjti felmentést kértem az ismerke-
dési délután idejére …” 

A direktori funkció nem volt könnyű feladat, szinte borotvaélen táncolt négy 
esztendőn keresztül. De emberi és vezetői magatartására továbbra is jellemző a 
becsületesség, egyenesség, gerincesség, megvesztegethetetlenség, egyébként min-
dezek a jellemvonások végigkísérik életét. Úgy tudta igencsak exponált feladat-
körét betölteni, hogy sem a „négy magyar év” alatt igazgatott román tanítványai, 
sem azok szülei nem tudtak politikai vádat felhozni ellene. Soha senki nem illette 
egy rossz szóval később sem. 

Nagy tapasztalatára és hozzáértésére való tekintettel 1944 novemberében a 
megyei főtanfelügyelő felkéri a tanévnyitás megszervezésére. 1944. december 1-
jén megkezdődött az iskolai év. Elkészítette a román nyelv tanításának a tan-
tervét az 1944/45 tanévre (Programa Analitică), melynek kettős célja volt: 

a) a román nyelv gyakorlati elsajátítása,  
b) a román néplélek megismerése. 
Éveken keresztül írta Octavian Şireagu tanár kollegájával a román nyelvű tan-

könyveket a magyar iskolák számára. Nagy volt az igény a román nyelv ismeretére 
és tudására. Így román nyelvtanfolyamokat tartott a különböző intézményekben, 
mint a Magánalkalmazottak és Grafikai Munkások Szakszervezetében, a Dermata 
Cipőgyárban, a Magyar Színházban, a Báthory Apor Szeminárium hallgatói számá-
ra, a Móricz Zsigmond Kollégiumban. Nagyon tehetséges, ambiciózus diákok 
gyűltek össze a kollégiumban, akik szép karriert futottak be. Például Antal Árpád, 
Bukaresti László, Csetri Elek, Csire József, Dancsuly András, Lőrincz László, Ka-
tona Szabó István és Reisz Katalin. 

1944–1948 között tanított a Gyakorló Gimnáziumban, az Unitárius és Re-
formátus Fiúkollégiumokban.  

1946-ban sikerrel leteszi a nagyon nehéz „capacitate” (képesség) vizsgát, me-
lyért az egész család izgult heteken keresztül. Ez a „képességvizsga” általában ke-
vés tanárnak sikerült, mely végül is egy komoly rosta, szűrő volt a kisebbségi ta-
nárok számára. Így sokan maradtak katedra nélkül.  

1946–1956 között szervező és lelkes vezető tanára volt a nyári továbbképző 
tanfolyamoknak (ICD, IPCD) román nyelvet tanítva magyar ajkú tanárainknak 
és tanítóinknak. Nagy hangsúlyt fektetett a román nyelv tanításának módszertani 
problémáira, gazdag tapasztalatát átadva fiatalabb tanártársainak. 
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1948-ban meghívták a Bolyai Tudományegyetem történelmi tanszékére Ro-
mánia történelmét tanítani, professzori státusban. 1949-ben, őt, az egykori pia-
rista szerzetest, majd római katolikus gimnáziumi és teológiai tanárt, megpróbál-
ják rávenni, hogy nyilvánosan határolja el magát Márton Áron püspöktől — akit 
már letartóztattak és koncepciós pert inditottak ellene — egy elmarasztaló, elíté-
lő cikk formájában. Édesapám válasza határozott ,,nem” volt, s emellett akkor is 
kitartott, amikor nemsokára mennie kellett az egyetemi katedráról egy időre. Ez 
utóbbi adat hátterébe bepillantva tárul fel újból emberi tartása és gerincessége. 
Megmaradt mindvégig egyenes, becsületes embernek, habár nagyon megviselte 
az egyetemről való „első” menesztése. 

1950-től a Magyar Pedagógiai Középiskolában (Tanítóképző, mai Báthory) 
kapott beosztást, a román katedrára. Itt tanított 1963-as nyugdíjazásáig, kisebb-
nagyobb óraszámban. Ezt a kapcsolatot a középiskolával megtartotta mindvégig. 
A tanítóképző egy biztos háttér volt a tanári munkájában. Tanítványai szerették, 
tisztelték, élvezték román óráit, világos magyarázatait, egészséges jó humorát. 
Egyszóval, „Józsa bácsi” diákjai példaképe, kedvenc tanára volt. 

1951-ben újra visszahívják a Bolyai Tudományegyetemre a román nyelv tan-
szék létrehozása és megszervezése végett. A román nyelv kötelező tantárgy lett 
az összes karokon, heti 2 órában, első és második évfolyamon, év végi kollokvi-
ummal. Józsa tanár a jog és közgazdasági karon tanította a román nyelvet kiváló 
eredménnyel. Erről tanúskodnak volt jogász, bíró, ügyész, jogtanácsos és köz-
gazdász tanítványai, akik sikeresen helytálltak a román nyelvű igazságszolgálatban 
és közigazgatásban. Időközben egyre nagyobb volt az igény román nyelvtanárok 
képzésére magyar iskoláink számára. Derekasan kiveszi részét a román nyelvű 
lektorátus létrehozásában (1954), jegyzeteket, litografiált kurzusokat szerkeszt és 
ír, mint a Curs practic de limba română, a XIX. század irodalomtörténete és kiemelt tan-
tárgy a román nyelv tanításának a módszertana. Pedagógiai gyakorlatot is vezetett. 
Köztiszteletnek, szeretetnek és népszerűségnek örvendett tanítványai körében. 
Képzettségével, nagy tudásával, egyszerű és közvetlen modorával a hallgatók szí-
vébe lopózott. 

Oktató-nevelő munkája eredményes volt. Tanítványai Erdély-szerte jól bizonyí-
tottak akár romántanárokként, akár más kultúrintézményekben tevékenykedve — 
rádió, sajtó, kiadók berkeiben. Ízelítőként megemlíteném a következőket: Bíró 
Kozán Judit büntetőjogász Kolozsváron, Vitos Zoltán ügyész Marosvásárhelyen, 
Erdei Zérin Etel büntetőjogász Csíkszeredában és Marosvásárhelyen, Tokay 
György volt kisebbségvédelmi miniszter, Románia nagykövete Litvániában és Lett-
országban, Hajdú Gábor volt egészségügyi miniszter a rendszerváltás után, aki ma 
is jó nevű, kiváló ügyvéd Csíkszeredában. A román szakon végzettek közül bent 
maradtak a tanszéken: dr. Balázs László, dr. Házi István, dr. Máthé Gábor, Kere-
kes György — Dacia könyvkiadó, Labancz Frida — bukaresti rádió; Pascuné Bal-
ta Anna — MOGYE; dr. Losonczi Gyula — ELTE tanára, Balló Belani Margit 
— operaénekesnő, kolozsvári Magyar Opera; Vitos Zoltán — docens a Gh. Dima 
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Zeneművészeti Akadémia; Szilágyi Cecília, Farkas Márta, Boór Béla — iskolaigaz-
gatók; Tatár Zoltán — romántanár Széken, helytörténész, közíró, az oral history 
művelője, a Magyar Kultúra Lovagja, akinek jól dokumentált, érdekes, jó humorú 
köteteit szívből ajánlom elolvasás végett, főként a kolozsváriaknak. Ezek a tanít-
ványok valóban öregbítették a Bolyai Egyetem jó hírnevét. A felsorolást folytatni 
lehetne… 

Emellett tankönyvszerkesztésén is dolgozik, román nyelvtankönyveket ír a 
magyar iskolák számára, először önállóan, majd egyetemi tanár kollégáival együtt 
(1952, 1953). Legjelentősebb a Gramatica limbii române pentru clasele VIII-XI., 
manual pentru şcolile maghiare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1957, 
330., Blédy Géza, Józsa János, Gavril Scridon munkája. Hasznosságát és gyakor-
lati jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy több kiadást is 
megért a megjelenése óta (1962, 1966, 296.) 

Egyetemi tanárként vezette és irányította a hallgatók tudományos köri tevé-
kenységét. Említésre méltó a Babeş Egyetemmel közösen szervezett 1959-es ta-
vaszi tudományos diákköri szesszió, ahol midvégig kiállt diákjai igaza mellett, tu-
dományosan érvelt és megvédte őket a rosszindulatú támadásoktól és elvtelen 
kritikától. Tán ennek az epizódnak is volt szerepe az egyetemről való menesz-
tésében immár másodszor. Már kezdett kényelmetlen ember lenni Józsa tanár úr, 
aki sosem felejtette el, hogy ő magyarként terjeszti a román kultúrát és egyengeti 
a két nép közeledését kulturális szinten. 

Az egyetemről való eltávolítása „elegáns” formában történt. Kinevezték igaz-
gatónak egykori iskolájába, az akkori 11. sz. Líceumba. Ezt a megbizatást nem 
fogadta el, így egyszerű középiskolai tanárként tért vissza a régi Alma Materbe, a 
mai Báthory Líceumba, itt tanított nyugdíjazásaig. Szakmailag és emberileg is de-
rékbatört egy embersors, egy felfelé ívelő karrier. Hosszú hónapokon keresztül a 
mindig vidám, jókedvű, agilis ember csendes, szomorú, introvertált lett. Magába 
roskadt. Azonban 1966-ban „érdemes tanár” címmel tüntették ki közel négy 
évtizedes fáradhatatlan pedagógusi munkásságáért. Ez a hivatalos elismerés jóle-
sett, erkölcsileg és lelkileg valamelyest rehabilitálta. 

Nyugdíjas éveiben szabad idejét a publicisztikai, kutató és tudományos tevé-
kenységnek szentelte. Délutánokon át, késő estig írt, rótta a sorokat, dolgozott 
íróasztala mellett. Írásai heti rendszerességgel jelentek meg a kolozsvári sajtóban, 
főként az Igazság hasábjain, melynek külső munkatársa lett. Közölt még az 
Utunkban, a Művészetben, Új Életben, a Tanügyi Újságban, a Gazeta Învăţământului 
és a Tribua Şcolii-ban. Az utóbbiakban értékes módszertani és didaktikai cikkeket, 
tanulmányokat közölt, megosztva gazdag tapasztalatait tanártársaival a román 
nyelv és irodalom tanítása terén. 

Önálló művek szerzőjeként is külön figyelmet érdemel. 
Élete utolsó tíz esztendeje alatt — az írás és publikálás mellett — központi 

helyet foglalt el a levéltári kutatás és latin szövegek fordítása magyarra és román-
ra a Farkas utcai Akadémiai Levéltárban és az Egyetemi Könyvtárban. Ennek az 
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időszaknak a terméke az a két ismeretlen Pápai Páriz Ferenc kézirat, amelyeket ő 
fedezett fel, ismertetett meg a tudományos világgal, barátjával, Victor Mariannal 
együttműködve, majd ő fordította le magyarra, később románra is. Öröme és 
egyben bánata is volt, hogy a Plenitudo vacui (A légüres tér telítettsége) és a 
Tyrocinium philosophiae verae-t (Az igaz filozófia kezdete) szakfolyóiratokban bemu-
tatták ugyan a tudománytörténet kutatóinak, de hogy az általuk teljes terjedelmében 
latinból lefordított művek életében végül is nem jelenhettek meg, mind a mai 
napig. 

Így megjelent a Plenitudo vacui c. kézirat román fordításának egy fejezete Victor 
Mariannal, a Studia Universitates Babeş—Bolyai, Series mathematica — Physica 
fasc. 2, 1968; Nagy Géza Békességet magamnak, másoknak, Kolozsvár, 1977, ugyan-
az a tanulmány, Józsa tanár magyar fordításában; Pápai Páriz Ferenc tudományos 
munkássága Heidelbergben, Fizikai Szemle, Budapest, 1971/4 sz.; Dr. Victor Marian 
emlékére, nekrológ, Fizikai Szemle, Budapest, 1971/11. 

A teljes fordítások kéziratban maradtak. Mint ahogy kéziratban maradt ugyan-
csak Victor Mariannal közösen írt, Pápai Páriz Ferenc kartezianizmusa c., 170 oldalt 
kitevő monográfiája, Kolozsvár, 1971; Pápai Páriz Ferenc fizikai előadásai a 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, 50.; Az erdélyi római katolikus iskolák a feudalizmus ko-
rában; Erdély régi csillagdái, 71.; nagyobb összefoglaló tanulmányok, melyeket a ro-
mániai oktatás történet tárgyaló Akadémiai Monográfia részére ugyancsak Victor 
Mariannal állított össze; A régi kolozsvári csillagvizsgáló, 13., önálló dolgozat, 1971. 
Ezek a kéziratban maradt tanulmányok a levéltári kutatások utolsó éveinek a ho-
zadékai. Már nem jutott ideje közölni őket. 

Élete alkonyán így vall sommásan önmagáról a Naplójában: „… Életem négy nagy 
magasba emelkedését: 1937-ben teológiai tanár, 1941-ben főgimnáziumi igazgató, 
1949-ben egyetemi tanár, 1965-ben „érdemes tanár” — négy nagy mélyre zuhanás 
követte, mind a négy esetben rajtam kívülálló okokból, amiket én nem akadályozhat-
tam meg. Egy újabb felemelkedésre már nincs fizikai időm!” 

Életének 72. évében, 1973. február 17-én halt meg, a Házsongárdi temetőben 
nyugszik. „… Akik ismerték őt, biztosak abban, hogy nem csak tudása, de em-
beri tartása, közösségi szelleme, s a szerény, de kitartó munkára való példaadása 
is tanítványai sokaságában él tovább s hagyományozódik a nevelő munka haj-
szálereiben nemzedékről nemzedére, olyanokhoz, akik talán a nevét sem hallot-
ták …” — írta róla méltatásában Dávid Gyula. 

Élete és hátramaradt munkássága egyaránt megérdemli, hogy ne feledkezzünk 
meg róla. Emlékezzünk kegyelettel és szeretettel Józsa János tanár úrra! Ne fe-
lejtsük el Őt! 


