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Bura László 

 

A többszólamúság kanyargó ösvényein 
– Szemlélődő visszatekintés tizenkét pontban – 

 
1. A nyelvészet életpályám jelentős tényezőjévé IV. éves egyetemi hallgató-

ként vált, amikor 2013. október 1-jén, hatvan éve, kineveztek a Bolyai Tudo-
mányegyetem Magyar Nyelvészeti tanszékére gyakornoknak. Az egyetem be-
végzése után a munkát főgyakornoki beosztásban folytattam. 

A tanszék fő tudományos kutatói feladata akkor a Román Tudományos 
Akadémia tervében is szereplő feladat, a moldvai csángó nyelvjárás tájnyelvi 
atlaszának megszerkesztése volt. Fő feladatom a 92 kutatóponton összegyűjtött 
(kicédulázott) nyelvjárási anyag rendezése volt, ugyanakkor a nyelvjáráskutatás 
témakörébe tartozó egyéni kutatási feladatokat is kaptam, így a moldvai csángó 
nyelvjárás egyik hangtani jelenségét, az a-zást (az o ‹ a hangváltozást) kellett ta-
nulmányoznom, illetőleg névtani kutatással (személynevek, ragadványnevek) 
kellett foglalkoznom. 

Kiváló professzorok – Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gálffy Mózes – irá-
nyítottak a megkezdett tudományos kutatói, szemináriumvezetői, távlatilag elő-
adói életpályára. 

Az egyetemmel való munkakapcsolatom megszakadása után a korabeli poli-
tikai viszonyok között az egyetemre nem térhettem vissza, de elhelyezked-
hettem vidéken, általános iskolában.  

Rendhagyó módon, 43 év után már nyugdíjasként lettem ismét az egyetem 
alkalmazottja. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Nevelés-
tudományok Karán 1999-ben létesített Tanítóképző Főiskolai Kar Szatmár-
németiben is kihelyezett tagozatot indított. A BBTE szenátusa kinevezett a 
szatmárnémeti tagozat (helyi) igazgatójává adjunktusi beosztásban. 2004-től, a 
bolognai rendszer bevezetése után, a Pszichológia és Neveléstudományok Kar 
Óvoda- és Iskolapedagógia szak néven működő egyetemi tagozatán, adjunktusi 
beosztásban, óraadóként működtem 2012-ig. 
 

2. Az 1956 őszétől 1997 decemberéig eltelt 41 tanév folyamán tanítottam 
általános iskolában (vidéken és városon), 1971-től pedig az akkor létesült (majd 
nevét és jellegét hivatalosan többször megváltoztatott) Magyar Líceumban.  
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Végzettségem alapján magyartanárként működtem, de katedra-kiegészítés-
ként (vidéken) románt (alkalmilag egyebet is) tanítottam. Szatmárnémetiben az 
általános iskolában két évig csak románt tanítottam (mellette latint a román ta-
nítóképzőben, utolsó szatmári félévében). A Magyar Líceum megalakulásakor, 
és első tanévében, katedrám fele-fele arányban volt magyar és latin, utána kizá-
rólagosan magyar. A 80-as évtized utolsó éveiben a líceum matematika–fizika 
és elektrotechnikai osztályait áthelyezték a Mihai Eminescu Líceumba, ekkor fél 
katedrával ott tanítottam. 

A tanári-nevelői munkám során fontosnak tartottam a tanulók nyelvi isme-
reteinek (és gondolkodásának) fejlesztését, versenyképességének előmozdítását. 

A tanügyben érvényes rendelkezések értelmében véglegesítő vizsgáztam és 
letettem a II. didaktikai fokozati vizsgát. Az I. didaktikai fokozatot hivatalból 
kaptam meg a nyelvtudományi doktorátus megszerzése után. 

A didaktikai fokozatok megszerzésekor módszertani és pedagógiai tárgyú 
cikkek írását is igényelték, tehát írtam néhányat a Tanügyi Újságba és a helyi na-
pilapba, később a magyartanárok módszertani körének vezetőjeként és a me-
gyei tanfelügyelőség „önkéntes” metodistájaként is. Ebben a minőségben 
szakmai-módszertani előadásokat is tartottam a tanárok számára szervezett 
szakmai konferenciákon. 
 

3. A nyelvészeti kutatómunkát professzoraimnak köszönhetően nem hagy-
tam abba. Elláttak szakkönyvekkel, vállalták szakmai irányításomat, a tanszéken 
kapott egyéni feladatok így tanulmányokká formálódhattak, közben újabb kuta-
tási területeket és témákat is kereshettem. 

Az iskolai neveléshez és a pedagógusok önképzési-továbbképzési gond-
jaihoz, végül iskolaszervezési feladataihoz kötődő tanári-pedagógusi pályám 
folyamán végzett nyelvtudományi kutatómunkám és más szakterülethez kap-
csolódó tudományos tevékenységem gyakorlatilag mindvégig érzékeltették, 
hogy az életemet a körülmények alakították-kötötték az iskolához. 

A többszólamúságot a velem interjúkat készítő, vagy valamelyik munkámról 
cikkező újságírók jelzői is érzékeltetik, ugyanis a hat évtizednyi életpálya ka-
nyargó ösvényein kifejtett tanári és tudományos kutatói tevékenységem alapján 
több kategóriába is besoroltak. A minősítések kezelését és értelmezhetőségét 
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mindig életpályám egy-egy adott szakaszához kötve, és megszorításokkal, pon-
tosításokkal tartom elfogadhatónak. 
 

4) A doktorátusra való beiratkozásomat professzoraim a nyelvtudomány-
ban való elmélyülés céljából szorgalmazták, ez azonban a politikai előzmények 
miatt sokáig nem volt lehetséges, az 1965-ben megnyert rehabilitálási perem 
után végül 1968-ban felvettek, elvégeztem, és 1972-ben megvédhettem a disz-
szertációmat. 

Még falun tanítottam, amikor professzoraim biztatására több tanulmányt 
elküldtem a Magyar Nyelvtudományi Társaság országos gyűjtőpályázatára, s 
1958-ban harmadik, 1960-ban ötödik díjat nyertem. 

Az Akadémia kolozsvári fiókintézete szerkesztésében megjelenő Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények viszont nem közölte az írásaimat. Íróasztal-
fióknak nem érdemes írni – mondtam Márton Gyula professzornak, aki sötéten 
látásomért korholva ezt mondta: „Vegye tudomásul, csak amit nem írnak meg, 
az nem jelenhet meg!” (Javasolta, írjak személyesen – az író – Nagy Istvánnak, 
az akadémiai folyóirat főszerkesztőjének. Ő válaszában megkérdezte: kinek ad-
tam át a kéziratokat. Nem az átvevő személye érdekes, válaszoltam, hanem az, 
hogy kinek a fiókjában kallódik. (Az illető a Securitate embere volt!). Nagy Ist-
ván intézkedett, s az elküldött tanulmányok sorra megjelentek. 

A vidék – Mezőpetri, Nagykároly környéke – elém sodorta a gyűjthető, 
gyűjtendő témákat: a sváb alapnyelvi hatás a falu tájnyelvére, a személynév-
anyag (ragadványnevek), a helynevek (földrajzi nevek), a közmondásanyag.  

Doktori disszertációm tárgyául viszont olyan kutatási területet kellett vá-
lasztanom, amely nem képezhette ideológiai-politikai támadások lehetőségét, 
ezért választottam lexikológiai témát, szakszókincskutatást. A tíz fafeldolgozó 
kismesterség szakszókincsének összegyűjtése és feldolgozása folyamán látókö-
römbe került még több kiveszőben levő kismesterség: a szitakötő, kötélverő, 
gubás, mézeskalácsos – ezek szakszókincsét (s természetesen néprajzi vonatko-
zásait) is összegyűjtöttem, és megírtam. 
 

A magyar nyelvtudományban 1968-ban került szóba a földrajzi nevek ösz-
szefüggő tájegységenként történő összegyűjtése, ugyanis ekkor jelent meg kö-
tetben az első ilyen jellegű gyűjtés, Zala megye anyaga. Akadémiai körökben a 
román nyelvészek is gondolkodtak hasonló gyűjtésen, de le kellett mondaniuk 
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róla. Az ötlet – Szatmár megye teljes (minden nyelvű) névanyagának szinkron 
jellegű összegyűjtése – minden szempontból kivihetetlennek tűnt, s az adott 
társadalmi-politikai körülmények között mindenképp megvalósíthatatlan volt.  

Gyűjteni kezdtük viszont a magyarok lakta települések földrajzi neveit, nyil-
vánvalóan körülményesen. Résztanulmányokat, kisebb tájegységek névanyagát 
sikerült összeállítanom, végül a fél évszázadnyi idő alatt összegyűlt (tehát csak 
részben szinkron) anyag 2008-ban érlelődött kötetté. Elsősorban a nyelvtudo-
mány hasznosíthatja, de forrásként, kiegészítő adatokként más tudományágak – 
természettudományok, művelődés- és helytörténet stb. – is hasznosíthatják. 

„Melléktermékként” foglalkoztam a megye (élő és elpusztult) helységnevei 
történeti-etimológiai helységnévtára elkészítésével. A nyolcvanas években már 
könyvvé formálódott munka nyilvánvalóan csak az 1990-es változások után 
(1997) jelenhetett meg. Ezt követően vált lehetővé a kutatás szabadsága, addig 
el nem érhető források tanulmányozása, valamint az újabb névtani szak-
irodalom eredményeinek felhasználása, így a megye történeti-etimológiai hely-
ségnévtára négy év múltán bővített kiadásban is megjelenhetett. 
 

Az alkalmazott nyelvészetnek a tanügyben és a közművelődésben is hasz-
nosítható területe volt az iskolai nyelvművelés, illetőleg a szélesebb olvasó-
közönség számára a napilapokban indított nyelvművelő rovat szerkesztése, írá-
sa.  

Nyelvművelő rovat (kéthetenkénti) írására a temesvári Szabad Szó szerkesz-
tősége kért fel először, később sikerült rovatot indítani a Szatmári Hírlapban és 
az Ifjúmunkás című hetilapban. A rovatokat folyamatos, körültekintő éberség-
gel kellett szerkesztenem, hogy az írások témái és megszövegezésük ne adjon 
politikai támadásra lehetőséget, ugyanakkor figyelnem kellett a témák (s min-
denképpen), a szövegek egyezésének elkerülésére. 

A nyelvművelő írásokból 1982-ben kisebb kötet is születhetett: Élő nyelvünk.  
A kultúrpolitikai intézkedések folyamatában a rovatokat 1983 őszén meg-

szüntették. Nyelvművelő írások közlésére csak a kommunista diktatúra bukása 
után nyílt lehetőségem, az újabb kötetet (Éltetőnk, mindennapi anyanyelvünk) 
2001-ben adhattam ki. 
 

Fokozatosan tanulmánnyá érlelődhettek korábbi gyűjtéseim a nyelvtudo-
mány másik művelt területén, a névtanban (onomasztika) is, így készültek el a 
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névdivat változásával, a családnevekkel, Szatmárnémeti történelmi-földrajzi ne-
veivel, Szatmárnémeti utcaneveivel foglalkozó tanulmányaim, és sok rövidebb 
írás, amelyben személynevekkel, helynevekkel foglalkoztam. Az utóbbi évben 
készült el a Családnevek művelődési és nyelvészeti tanulságairól írott, valamint a Sza-
mos alsó folyása és a Túr térségének vízneveiről készült tanulmányom. 

A névtudományhoz kapcsolódó forrásközlés a 16–19. századi Szatmár 
gimnáziumaiban tanult diákok névanyaga, amelyet a Szegeden kiadott Szatmári 
diákok (1610–1852) című könyvemben közöltem. 
 

Nyelvtudományi szakmai kapcsolatokra, külföldön élő nyelvészekkel való 
tapasztalatcserékre a változások kora előtt kevés alkalmam és korlátozott lehe-
tőségem volt. Érdemi szakmai (névtani) együttműködésre az ELTE nyelvé-
szeivel, a nyelvjáráskutatásban pedig a Nyíregyházi Főiskola nyelvészeti tanszé-
kén dolgozókkal gyakorlatilag csak 1990 után nyílt alkalom. Ekkor már (elő-
adásokkal is) részt vehettem konferenciákon Budapesten, Egerben, Jászberény-
ben, Miskolcon, Nyíregyházán és Bécsben, publikálhattam kiadványaikban. 

Szakmai munkám elismerése volt 1987-ben a Csűry-emlékérem (sejtésem 
szerint Az a-zás a moldvai csángó nyelvjárásban című tanulmányomért), II. díjat 
nyertem a Magyar Nyelvtudományi Társaság országos anyaggyűjtő pályázatán 
(2000), az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségétől kaptam a Nyelvőrzés díját 
(2003), a Magyar Köztársaság elnökétől a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjét (2010). (Adományozásának indokaiként az oklevél a magyar 
nyelv művelését és kincseinek bemutatását, néprajzi hagyományainak tudomá-
nyos értékű közzétételét és Szatmár földrajzi és vízrajzi helyneveinek feltárásá-
ban végzett tudományos tevékenységemet említi.) 
 

5) A szakszókincs nyelvtudományi kutatása során természetszerűen kerül-
tem kapcsolatba a tárgyi néprajzzal. Ez vezetett a kihalóban levő népi kismes-
terségekhez, munkafolyamaik megismeréséhez és feltárásához, így került sor 
tárgyi néprajzi vonatkozású tanulmányaim (gubás, kötélverő, mézeskalácsos, 
szitakötő) megírására. 

A tasnádi fazekasságról szóló tanulmány nyersanyagát a társszerző (a köz-
ben elhunyt) Vass Márton (amatőr helytörténész) gyűjtötte (a Népismereti 
Dolgozatokban való közlés szándékával), a rajzokat fia, Vass Csaba készítette. 
Minthogy gyűjtése számos részletre nem terjedt ki, illetőleg a kézirat szerkezete, 
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nyelvi megfogalmazása, az anyag szakszerű szakmai feldolgozása lényeges vál-
toztatásokat, sok kiegészítést igényelt, dr. Kós Károly kérésére az anyagot kiegé-
szítettem, rendszereztem, s a tanulmányt megírtam. 
 

A szellemi néprajzzal egyik műfaja, a közmondások és a szólások gyűjtése 
és közlése kapcsán kerültem kapcsolatba. A Nagykároly környéki falvakban 
összegyűjtött anyagom bekerült O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások 
című munkájába (1966-ban), később a műfaj szakirodalmát önálló munkával is 
gyarapítottam: Szatmári vidéki szólások és közmondások (Bp., 1987), illetőleg a 
Szatmárnémetiben 2008-ban megjelent bővített kiadásával: Szatmári szólások és 
közmondások. 

A szellemi néprajz másik területére, a népdalok gyűjtésére a hetvenes évek 
kultúrpolitikája sodort. A Szatmár Megyei Népi Alkotások Háza (és a Műve-
lődési és Szocialista Nevelési Bizottság) felkérte B. Albert György zenetanárt, 
hogy az intézmény gondozásában kiadásra kerülő kiadvány számára magyar 
népdalokat gyűjtsön, s meghívtak munkatársául: a gyűjtés folyamán össze-
gyűjtött, magnetofonnal rögzített népdalok közül ő válogatta és kottázta le a 
közlésre alkalmasnak talált dallamokat, az én feladatom a szövegek lejegyzése 
és a kiadvány megszerkesztése volt. 

A hetvenes években Szatmárban végzett népdalgyűjtéseink legjobb változa-
taiból Fejér Kálmán zenetanár kollégával három évtized múltán két népdal-
kötetet terveztünk és szerkesztettünk: Rózsát hintettem a gyalogútra (2005) és Fel-
jött már az esthajnali csillag (2011). 
 

A megjelent kötet alcímét – Szatmár megyei népdalok és népballadák – mi adtuk, 
a kiadvány címét – a kötetben szereplő egyetlen „új dal” kezdő sorát: Zöld erdőben 
fenyő zöldje – a megyei művelődési osztályon adták. A kötetet Bukarestben el-
lenőrző szakemberek azt gondolták, hogy az „új dalt” mi írtuk, hiszen – mint 
állították – ilyen népdal nincs. Arról szól ugyanis, hogy milyen jó a közösben, 
vagyis a kollektív gazdaságban. A Kriterion Könyvkiadó igazgatójának, Domo-
kos Gézának súgva árultam el, hogy a dal bizonyosan él, de a második felét 
nem tehettük a gyűjteménybe, mert a harmadik szakasz már így folytatja: „Kol-
lektívben becsapódtunk, üresen maradt a zsákunk” stb. 

A gyűjteményünkbe – 51 dal 12 helységből – be nem került párszáz dalla-
mot és szöveget átadtuk a kolozsvári Folklór Intézet archívumának. 
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Gyűjtő utunk értékes tapasztalata volt: Szatmár térségében még élt a nép-
ballada. A következő években ezért kizárólagosan a népballadára összpontosító 
gyűjtőútra indultunk. Eredménye, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában meg-
jelent Szatmári népballadák negyvenegy faluból közölt népballadákat, a további 
kilenc faluban gyűjtötteket pedig átadtuk a Folklór Intézet archívumának. 

Valószínűleg ezzel a kötettel érdemeltem ki, hogy 1990-ben a Magyar Nép-
rajzi Társaság levelező tagjává választott. 

A szellemi néprajz körébe sorolhatom még a népi gyermekjátékokról írt ta-
nulmányomat, valamint a megye helyneveihez kapcsolódó mondák gyűjtemé-
nyét, s (nyelvi és) néprajzi vonatkozásai is vannak a két – Csanálosról (Csanálos) 
és Erdődről (Erdőd nyolc évszázada) írt – hely- és művelődéstörténeti falu-
monográfiámnak.  
 

6) Az író, az irodalomtörténész jelzőhöz sok megszorítást fűznék. Közöl-
tem Dsida Jenő kiadatlan diákkori zsengéjét, mert rábukkantam, hasonló okból 
írtam a szatmári múzeumban talált Tompa Mihály kéziratokról; közöltem ro-
mánul és (saját fordításomban) magyarul Radu Gyr román költőnek, a börtön-
ben keletkezett (ott szóban megtanultam és le is fordítottam) versét, több írás-
ban foglalkoztam Mihai Eminescu magyar fordításaival. Valamennyi alkalmak 
szülöttje. 

Az irodalomtörténethez kapcsolhatónak tekinthetők a Romániai Magyar Iro-
dalmi Lexikon helyi szerkesztőjeként és munkatársaként végzett tevékenységem 
és szócikkeim, a Budapesten kiadott Magyar Katolikus Lexikon (szatmári munka-
társaként) megírt szócikkeim, s néhány, a Magyar Múzeumi Arcképcsarnokban 
megjelent, illetőleg egy Bécsben (2014-ben) megjelenő lexikonba megírt szó-
cikkem. 

Az irodalomtörténet kategóriájába sorolhatom még a Pakocs Károly írói 
életművéről és alkotó személyisége kutatásának és értékelésének néhány kérdé-
séről és szempontjáról, az alkotásainak elemzésekor megválaszolásra váró kér-
désekről és szempontokról (az Erdélyi Múzeumba) írt tanulmányomat. 

A publicisztika rovatba sorolható számos (esetenként irodalmi tárgyú) írá-
som igen sokféle indíték terméke, tudományos munkásságom szempontjából 
legtöbbjüket „melléktermékként” kezelem. 
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7) A helytörténész és művelődéstörténész minősítést elfogadhatónak tekin-
tem, mert (főként a város helytörténetével kapcsolatos) kisebb-nagyobb írásaim 
mellett ténylegesen kutattam és terjedelmesebb tanulmányokban megírtam a 
város 16–19. századi közép- és felsőbb fokú iskoláinak az addigi ismert keret-
történetüket meghaladó történetét, ugyanis foglalkoztam tanterveikkel, tanítási 
módszereikkel, társadalmi szerepükkel, vonzáskörzetükkel, diákságukkal és 
könyvtáraikkal is. 

A szatmári református kollégium történetének kutatása kapcsán említésre 
érdemesnek tartom azt, hogy sikerült megmentenem és (Jakó Zsigmond pro-
fesszor révén) a kolozsvári egyetemi könyvtárban restauráltatnom az 1610-től 
vezetett anyakönyvet, matrikulát tartalmazó kódexet, valamint megmentenem a 
19. század első felének iskolai anyakönyvét. A latinul írt kódex szövegét lemá-
soltam, a szöveget először Vekov Károllyal, a bukaresti Nicolae Iorga Történeti 
Intézet kutatójával egyeztettük, majd helyességét ismételten ellenőrizte Kiss 
András kolozsvári levéltáros. 

A szatmári református kollégium és diákjai címen megírt munkát elkészültekor 
átadtam a Kriterion Könyvkiadónak, de a változások előtti korszakban tárgya 
miatt (magyar művelődéstörténet) nem jelenhetett meg, a mintegy harminc be-
tiltott könyv közé került. 

Közben – Jakó Zsigmond professzor ösztönzésére – hozzákezdtem a 17. 
század negyedik évtizedében létesített szatmári jezsuita gimnázium anyagának 
felkutatásához is. Kétséges volt, hogy az egykori katolikus gimnázium épületé-
ben találok-e forrásanyagokat, ugyanis az abban működő román líceum igazga-
tósága a régi irattári anyagot – az államosítást követő évek valamelyikében – 
„horthysta” jelzővel minősítette és kidobatta.  

Az épületben működő líceumban tanító Janitzky Pál ügyességét és merész-
ségét dicséri, hogy több zsáknyi kidobott anyagot megmentett. Ebben adatokat 
találtam a 17. századi jezsuita gimnáziumról, a jezsuiták feloszlatása után itt 
működő, pálos rendi szerzetesek vezette gimnáziumról is, s nagyon értékes lele-
tet jelentett az egykori jezsuita gimnázium könyvtárának jegyzéke, a jezsuita 
rendház gazdag könyvtárának teljes leltára, valamint a pálos gimnázium és a 
pálos szerzetestanárok könyveinek jegyzéke. 
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A kidobott dokumentumok között voltak a 19. század elején indított kato-
likus gimnázium felsőbb osztályainak diáknévsorai, valamint más jellegű iratai 
is. 

Fontos iskolatörténeti dokumentumok voltak a Szatmárnémetiben 1804-
ben alapított, ún. „püspöki líceum” diáknévsorai és más természetű iratai, meg-
állapíthattam általuk az intézmény helyét a kor oktatási rendszerében. A 19. 
század első felében Magyarországon összesen hat ilyen típusú oktatási intéz-
mény működött, az ország keleti térségében ez volt az egyedüli, amelyben a 
gimnázium humanista tagozatát befejezett tanulók felsőbb fokú tanulmányokat 
végezhettek. Művelődéstörténetünk sürgető feladatának tekintettem tehát mű-
ködésének feltárását, helyének iskolahálózatunkban való kijelölését. 
  

A nyolcvanas évek Romániájában nyilvánvaló volt, hogy külföldön a műve-
lődéstörténeti, iskolatörténeti kutatások anyagából a saját nevemen semmilyen 
anyagot nem közölhetek. Ezért a szegedi József Attila Tudományegyetem kuta-
tói a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása prog-
ramjának keretében kiadott Partiumi Könyvesházak 1623–1730 című kiadvány – 
jellege szerint adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történeté-
hez – szerkesztői Kulcsár György álnéven jelöltek meg a Szatmár – A református 
kollégium könyvtára 1632–1727 címen közölt 46 oldalnyi anyag szerzőjeként. 

Ugyanekkor kiadásra készítettük (Keserű Bálint szerkesztésében) a három 
iskola diáknévsorát is, de – minthogy az adattár könnyebb hasznosíthatósága 
céljából ezeket diáknévmutatókkal ellátva akarták közölni, s ez időbeli csúszást 
eredményezett, megjelenésekor (1994-ben) a munka – Szatmári diákok 1610–
1852 – már saját nevemen jelenhetett meg. 

Ugyanebben az évben, Kolozsváron megjelent az Erdélyi Múzeum Egyesü-
let gondozásában A szatmári református kollégium és diákjai című munkám is. 

Az 1990-es évek elején a szatmári püspöki levéltár rendezetlen állagában ta-
láltam rá a Szatmári Római Katolikus Polgári Iskolai Tanítónőképző Intézet anyaköny-
veire és más irataira. Az 1884–1924 között működő, alapításakor egyházi alá-
rendeltségű, 1918-tól állami intézmény, valójában két (később három) tagozat-
tal működő főiskola volt. A hároméves nyelvtudományi és történelem, illetőleg 
a matematika-természettudományok tagozatára középiskolát, tanítóképzőt 
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végzettek jelentkezhettek, szakvizsgájukat követően polgári iskolai tanító, mai 
értelmezésünk szerint általános iskolai tanári szakképesítést szereztek. 

Az Iskolavárosunk Szatmárnémeti című könyvemet (1999) azzal a szándékkal 
írtam és szerkesztettem, hogy adjon átfogó történeti képet a szatmári közép- és 
felsőfokú oktatás múltjáról és jelenéről, ezért belefoglaltam a korábban megje-
lent tanulmányokat (a református kollégium esetében apróbb kiegészítésekkel), 
illetőleg rövidebb-hosszabb tájékoztatót írtam minden egykori vagy a könyv 
megjelenésekor működő középiskoláról. 
  

8) Művelődéstörténeti munka, lényegében az iskolák történetéhez (is) kap-
csolódó témát jelentett a 17. századtól a 19. század közepéig létesült iskola-
könyvtáraknak, hozzájuk kapcsolódóan tanáraik személyes könyvállományának 
feltárása és bemutatása. Ezek anyagát foglalja magában a Könyvek és könyvtárak 
Szatmáron és Németiben. 
 

9) Az oktatástörténeti forráskutatások folyamán szembesültem az igaznak 
állított, de egymásnak ellentmondó tények csapdájával. A szatmári református 
kollégium történetéről – a millennium alkalmából írt iskolatörténetben – 
Bakcsy Gergely igazgató az intézmény alapítása időpontjának megállapításakor 
az 1594-ben tartott matolcsi zsinat határozatából idéz, a latin szöveg magyar 
nyelvű fordítását közli („a debreceni főiskolára való gyűjtésekre nagy gond 
fordíttassék, szintúgy a szatmárira”), forrásként az egyházkerületi levéltárban 
található jegyzőkönyvre utal. Magától értetődően elfogadtam a közlését, fel sem 
merült bennem adatainak megkérdőjelezése. 

Később szembesültem a ténnyel: téves évszámot és latinból hibásan fordí-
tott szöveget vett át és közölt. Közlésében „csak annyi” volt a hiba, hogy a jel-
zett időpontban nem volt matolcsi zsinat, száz évvel később tartották, a latinul 
írt jegyzőkönyv szövegét pedig a fordító helytelenül értelmezte és fordította. A 
millennium alkalmával megjelent iskolatörténet pedig későbbi írások forrásául 
szolgált, s tovább éltette a téves adatokat. 

A tapasztalt ellentmondások feloldását Jakó Zsigmond professzor útmuta-
tásával, kutatási elve és gyakorlata alkalmazásával sikerült megoldanom, ő 
ugyanis rámutatott: csak azt az adatot (és megállapítást) szabad biztosnak el-
fogadnunk és idéznünk, amelynek valós voltáról személyesen meggyőződtünk. 
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A konkrét tényközlés forrásait nyomozva megállapíthattam: elődeink, a 19. 
században keletkezett helytörténeti munkák szerzői (sokszor) felületesen kezel-
ték az eredeti forrásokat, tévesen idéztek adatokat, pontatlanul, helytelenül le-
fordított állításokból téves következtetéseket fogalmaztak meg.  

Szemléltetésére a szájhagyományban élő történet, az 1672-es batizvasvári 
kuruc-labanc ütközetben meghalt szatmári diákok kérdését említem. A Sarkadi 
Nagy Mihály (levéltáros) gyűjtését rendszerező és kiadó Bartók Gábor (köny-
vében) azt írja, hogy a gimnázium eredeti anyakönyvében (Matricula studioso-
rum) „a beírt 73 diák közül… akikről nincs megemlékezés, azok bizonyosan 
Batiz alatt fekszenek”. Bakcsy Gergely igazgatósága idején (1914-ben) az ütkö-
zetben elesett 42 diák emlékére a batizvasvári temetőben emlékoszlopot állítottak, 
s Ferenczy János újságíró (a Matriculára hivatkozva) közölte a névsorukat is. 

Az állítás forrását, a gimnázium birtokában levő eredeti anyakönyvet vi-
szont nem, vagy csak felületesen ellenőrizték. A Matricula studiosorumba 
ugyanis egyetlen tanuló neve mellett szerepel az eseményre utaló bejegyzés: „a 
németek Batizvasvárinál megölték, és másokat is”. A „mások” semmiképp sem 
a névsorban szereplő 42 tanuló. Ők ugyanis (néhány kivétellel) a későbbi évek-
ben is a gimnázium tanulói voltak, akik (minden évben) saját kezűleg írták alá 
az év elején készült jegyzőkönyvet. 
 

10) Művelődéstörténeti, valójában szociológiai kutatásba és vizsgálatba kap-
csolódtam be, amikor Tomka Miklós, az ELTE és a PPKE Bölcsészettudományi 
Kar Szociológiai Intézetének professzora kérésére bekapcsolódtam a Paul M. 
Zulehner bécsi professzor és általa együttesen kezdeményezett két évig tartó, 
„Aufburch 2” elnevezésű, 10 kelet- és közép-európai országra vonatkozó, 12 
témakört felölelő szociológiai kutatási tervezet egyik témakörének (az oktatás-
nak) Erdélyben való felkutatásába, elemzésébe. Beszámolóm magyar nyelvű 
változatát Pillanatképek jövőbelátáshoz című könyvemben közöltem (126–192. l.). 

A főiskolai, egyetemi oktatás fejlesztése kérdéseinek kutatásával foglalkozó 
határokon átnyúló, a Debreceni Egyetem által kezdeményezett Felsőoktatás-
kutató és Fejlesztő Központ (hivatalosan Cherd-Hungary, az angol Center for 
Higher Education Research and Developement rövidítése) munkaközösségébe 
alapító tagként kapcsolódtam be, az általa szervezett konferenciákon előadást, 
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köteteiben a bolognai rendszer hazai alkalmazásával kapcsolatos tanulmányokat 
közöltem. 
 

11) Az 1990-es évek elején (néhai) Reizer Pál szatmári megyéspüspök kért 
meg az 1952-ben börtönben meghalt dr. Scheffler János rövid életrajzának 
megírására, a következő évben pedig az Előre kiskönyvtár sorozatában kiadásra 
kerülő Erdélyi egyházaink évszázadai című könyvecske számára a szatmári római 
katolikus egyházmegye története megírására. 

Kérését mindkét esetben azzal indokolta, hogy idős elődje, aki egyébként a 
témákkal foglalkozott, nem vállalkozik megírásukra, együttműködésre sem vál-
lalkozik, s írással-kutatással foglalkozó egyházi személy hiányában fordult hoz-
zám. 

Mindkét esetben rövid határidőre kellett elkészíteni a munkát, az életrajz 
kéziratára a külföldi nyomdától két hónap határidőt kapott, az Előre Kis-
könyvtár szerkesztői két hetet adtak, ők a terjedelmet is megszabták: 20 oldal. 

Mindkét esetben számomra ismeretlen területen, nehezen hozzáférhető 
forrásokkal, nagyon rövid határidővel kellett szorult helyzetéből kimentenem. 

A rövid Scheffler-életrajz Hűségesen, fáradhatatlanul címen jelent meg. 
[Számomra tanulságos volt a fogadtatása. Azok a papok, akik nem vállal-

koztak a megírására, vagy éppenséggel elutasították, méltatlankodtak, amiért 
„világi” szerző írt a püspökről. Egyikük a megjelent könyv egyik példányán átír-
ta a fejezetcímeket, alcímeket: „Így kellett volna!”, beszúrt mondatokat: „Én ezt 
írtam volna!” megjegyzéssel. 

Viszont könyvkiadási ajánlattal felkeresett a magát ekkor is ízig-vérig kom-
munistának valló külföldi (politikai) könyvkiadó egykori vezetője, és meg is di-
csért: ha én ezt így meg tudtam írni, vállalkozhatnék az általa ajánlott téma 
megírására is.] 

Az Előre Kiskönyvtár sorozat Erdélyi egyházaink évszázadai címen megjelent 
könyvecskéjébe kért tanulmányhoz sikerült olyan szempontokat találnom, ame-
lyek révén elkészülhetett a meghatározott terjedelmű írás. 
 

Egyháztörténeti kérdésekkel (forráskutatás, elméleti kérdések) szakszerűen 
egy történészi feladattal való megbízatást követően kellett foglalkoznom. Dr. 
Scheffler János püspök boldoggá avatási eljárásának megindításakor a megyés-
püspök felkért és megbízott a történészszakértői feladat ellátására. Kutatnom 
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kellett a peres eljárás tárgyát képező személy életútját, tevékenységét, kiterjedt 
írói és tudományos tevékenységét, s természetesen tanulmányoznom kellett a 
korabeli társadalmi és politikai állapotokat, az egyház és az állam viszonyának 
kérdéseit, s tanulmányokat kellett elkészítenem az ügyben eljáró római kongre-
gáció által megkívánt és meghatározott módon. 

Az évekig elhúzódó kutató- és feldolgozó munka folyamán több rövidebb-
hosszabb tanulmányt is írtam a témát érintő részletekről, illetőleg egy-egy, az 
egyházmegye történetét érintő jelenségről. Miután az ügyiratokat (közöttük az 
írásaimat) a püspök 1998-ban Rómában átadta, Tempfli József nagyváradi püs-
pök kért fel ugyanilyen feladat elvégzésére a dr. Bogdánffy Szilárd boldoggá 
avatási perében, később a Györgypál Albertében. 

Közben Szatmáron napirendre került a Hám János szatmári püspök 19. 
század végén felterjesztett, a világháborúk miatt elakadt boldoggá avatási ügye 
is, amelynek kezelését időlegesen háttérbe szorította a 20. századi vértanú püs-
pök ügye. 

A fentebb említett ügyek melléktermékeként több egyháztörténeti vonatko-
zású esettanulmányt írtam, románul is, az egyházmegye megalapításának 200. év-
fordulója alkalmából pedig megírtam, illetőleg megszerkesztettem az egyház-
megye kislexikonát A második évszázad (2004) címen. 

A fentiek után szakmai és módszertani kihívásnak tekintettem az 1990 utá-
ni, Reizer Pál püspök nevéhez fűződő évtizednek A megújuló egyház címen tör-
ténő, a szabványos munkáktól eltérő, a tények hagyományos módon túllépő 
bemutatását.  

Scheffler János személyéhez kötődően még három könyvet írtam: Köztünk 
élt (alcíme Scheffler János, Szatmár vértanú püspöke), amely a bármely felekezethez 
tartozók számára emberközelbe hozza a személyét, boldoggá avatásakor jelent 
meg a Boldog Scheffler János, végül a Sakkfigurák című könyvben megírtam az el-
lene indított koncepciós per (másodrendű vádlottja Bogdánffy Szilárd) előké-
szítését és történetét.  

Könyvet szerkesztettem (valamennyiben saját tanulmányokkal is) Hám János-
ról, Meszlényi Gyuláról, a Kálvária-templomról. 

Konferenciákon a fentiekben említettekkel egyháztörténeti vonatkozású 
előadásokat tartottam Bukarestben (románul), Budapesten, Gyöngyösön és Kas-
sán. 
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12) A nyelvészeti, néprajzi, művelődés- és egyháztörténeti tárgykörű gyűjtő 

és esetenként feldolgozó, illetőleg publikációs tevékenységem egy-egy apró 
mozzanatát tudatos stratégiával az iskolai oktató-nevelő munkámban is sikerült 
hasznosítanom.  

A nyelvészeti és a néprajzi kutatómunkába sikerült több kollégát (tanárokat, 
tanítókat) gyűjtőként, zenetanárokat munkatársként bevonnom, és a gyűjtésben 
sok diák, az utóbbi években pedig főiskolai/egyetemi hallgató is segített. 

A szakszerű szakmai észrevételeket, a munka jobbítását célzó kritikát min-
dig nagyra becsültem. Összességében eredményesnek érzem a kilencvenes 
években kialakított tanári munkaközösségekben végzett szakmai és nevelői te-
vékenységem, valamint a kicsiny egyetemi tantestület példásnak minősíthető 
közösségszervező és szakmai-tudományos munkájában való részvételemet. 

Mérlegelve az összefüggéseiben áttekintett hat évtizedben elvégzett mun-
kámat, a tudományos célkitűzéseimet és eredményeit, úgy ítélem meg, hogy a 
hely és az idő korlátai között mindenkor kapcsolódtak a közösség lehetséges 
szolgálata szándékához. 
 
Forrás: Bura László A többszólamúság ösvényein. Csíkszereda, 2013, Státus Kiadó. 
 

 




