




 

 

 
Magyar tudományosság Romániában 

2002–2013 között 
I. kötet 



 

 

 
A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. 

 
 
 



 

 

 
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar tudományosság Romániában 
2002–2013 között 

I. kötet 
 
 

Szerkesztette: 

Péntek János – Salat Levente – Szikszai Mária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábel Kiadó 
Kolozsvár, 2015 



 

 

 
© A szerzők, 2015 
 
Minden jog fenntartva. A jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány 
egészében vagy részleteiben, azonos vagy más tördelésben nem sokszorosítható, másolható, 
továbbítható vagy tárolható semmilyen információtároló rendszerben sem grafikusan, 
mechanikusan, elektronikusan, fotó, fénymásolat vagy egyéb felvétel útján.  
 
 
 
Szerkesztők 
Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária 
 
 
Nyelvi lektorok 
Németh Boglárka 
Dimény Hajnalka 
 
 
Borító 
Grubisics Csaga 
 
 
Számítógépes tördelés 
Szikszai Attila 
 
 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között /  
        ed.: Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária. –  
        Cluj-Napoca : Ábel Kiadó, 2015 
        3 vol. 
        ISBN 978-973-114-196-1 
        Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-973-114-201-2 
 
I. Péntek, János (ed.) 
II. Salat, Levente (ed.) 
III. Szikszai, Mária (ed.) 
 
323.1(=511.141)(498)"2002/2012:37 
37(=511.141)(498) 

 
 
 
Asociația MTA-KAB 
400306 Cluj-Napoca 
str. Ion Ghica nr. 12 
tel/fax: 0040 264 588001 
e-mail: office@kab.ro 
www.kab.ro 

mailto:office@kab.ro
http://www.kab.ro


 

 

Tartalom 

 
Az erdélyi magyar tudományosság a második 
„tizenkét év” termésének a tükrében (SALAT LEVENTE)  ............................ 7 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK 

KÁDÁR EDIT 
A romániai magyar nyelvtudomány (2002–2013)  .................................. 29 
 
BALÁZS IMRE JÓZSEF, BERSZÁN ISTVÁN, DÁVID GYULA, GÁBOR CSILLA, 
EGYED EMESE 
Irodalomtudományi kutatások (2002–2013)  ........................................... 95 
 
UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ, LÁZOK JÁNOS 
Az erdélyi magyar színháztudomány helyzete  ..................................... 153 

TEOLÓGIAI TUDOMÁNYOK ÉS EGYHÁZTÖRTÉNET 

MARTON JÓZSEF 
A római katolikus egyháztörténelmi munkaműhely 
2002–2012 között ...................................................................................... 183 
 
TÓTH LEVENTE 
Református egyháztörténeti kutatások Erdélyben 
2002–2013 között ...................................................................................... 201 
 
KOVÁCS SÁNDOR 
Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 1990–2012 között ................. 223 
 
BALOGH CSABA 
Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között .................... 231 
 
KURTA JÓZSEF 
Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013.............. 245 



 

 

 



 

7 

Az erdélyi magyar tudományosság a második 
„tizenkét év” termésének a tükrében 

 
 
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöksége 2011 szeptemberében döntött ar-

ról, hogy kezdeményezi az erdélyi/romániai magyar tudományosság 2002–2012 
közötti időszakára vonatkozóan a fontosabb tudományterületek intézményi helyze-
tét, személyi állományát és a kiemelkedő tudományos eredményeket összegező és 
értékelő szintézisek elkészítését. A kezdeményezés a Sapientia Alapítvány – Kuta-
tási Programok Intézete által 2002-ben közreadott Tizenkét év. Összefoglaló tanul-
mányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményei-
ről1 című kiadvány megjelenése óta eltelt időszak tudományos teljesítményének a 
leltárát tervezte elkészíteni, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) szakbizott-
ságaira bízva az illetékességi körükbe tartozó tudományterületek helyzetének az 
elnökség által javasolt módszertan alapján való ismertetését. A munkának az erede-
ti tervek szerint 2014 tavaszán kellett volna lezárulnia, ám az elnökség által java-
solt módszerrel kapcsolatos viták elhúzódása és egyes tudományterületek sajátos 
helyzetéből adódó nehézségek miatt a kéziratok lezárásának a határideje többször 
kitolódott, ami egy idő után indokolttá tette, hogy az összegezés újabb tizenkét év, 
a 2002–2013 közötti időszak eredményeit tükrözze. „Tizenkét esztendő a tudo-
mánytörténetben is elég jelentékeny időegység ahhoz, hogy a kutatási eredmények 
mérhetőek, a tudományfejlődés fő irányai érzékelhetőek és a létező hiányosságok 
számonkérhetőek legyenek” – áll a Kutatási Programok Intézete által megjelentett 
kétkötetes kiadvány előszavában2, ami egyebek között a sors rendelkezésének is 
betudható megerősítést nyert azzal, hogy a KAB által elkészített tudománytörténeti 
összegezés azonos terjedelmű időegység teljesítményeit foglalja össze, ezzel meg-
alapozván remélhetőleg a tizenkét éves ciklusú leltárkészítés hagyományát az erdé-
lyi magyar tudománytörténetben. 

Előzmények 

A leltárkészítés – és ennek révén az önmeghatározás – igénye nem előzmény 
nélküli az erdélyi magyar tudományosság történetében. A sajátosan erdélyi vétetésű 
és jellegű magyar tudomány, a „transylvan magyar társadalomkutatás” gyökereit 

                                                 
1 Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi ma-
gyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, I-III. 
kötet. 
2 I. m., p. 7. 
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Szabó T. Attila érdekes módon Benkő József, növénytani munkásságáért külföldön 
is elismert református lelkész 1777–1778-ban, Bécsben megjelent, latin nyelvű 
művében3 véli föllelhetőnek, amely „a[z erdélyi] társadalom természeti keretének, 
intézményeinek, szerveinek, közművelődési viszonyainak és történetének” ismerte-
tését nyújtja4. A következő másfél évszázad törekvéseire Szabó T. Attila szerint a 
„közöny és az öntudatlanság” nyomta rá a bélyegét: számos kimagasló egyéni tel-
jesítmény ellenére nem akadt egyetlen magyar tudományos szervezet vagy intéz-
mény, amely az erdélyi állapotokra összpontosító társadalomtudományos kutatást 
tudománypolitikai célkitűzés rangjára emelte volna.  

Paradox módon a kisebbségi sorsnak kellett elkövetkeznie, hogy a módszere-
sen megszervezett és művelt tudomány sajátosan erdélyi feladatai magyar szem-
pontból egyértelművé váljanak.5 György Lajos 1927-ben a következő sorokkal pró-
bálta ráirányítani a figyelmet „az erdélyi magyarság jövőjének egyik leglényege-
sebb sarkpontjára”, a tudományosság, a tudományművelés és a tudósnevelés ha-
lasztást nem tűrő feladataira: „A magyar tudományosságnak megvannak a maga 
sajátosan erdélyi nemzeti feladatai, amelyeket csak Erdélyben lehet és kell megol-
dani. Nagy érdeke egyrészt a tudományosságnak, az általános magyar kultúrának 
és az erdélyi magyarságnak, hogy e feladatokat számba vegye, a rendszeres gyűjtő 
munkát megindítsa, s lépésről lépésre haladó célkitűzésekkel az eredményes mun-
kát biztosítsa. Csak az így megszervezett munka adhat komoly tartalmat, színvona-
lat és öntudatot az erdélyi magyar szellemi életnek.”6 Észak-Erdély visszacsatolása 
az anyaországhoz újabb ürügyet szolgáltatott a lázas tervezésnek. Egy 1942-ben 
kelt, szigorúan bizalmas, feltehetően Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter számára készült, Pro memoria. Erdély tudományos életének a magyarság-
tudomány irányában való megszervezéséről című dokumentumban azt olvashatni, 
hogy „Erdély tudományos életének (...) ha be akarja tölteni azt a harcos magyar-
ságtudományi hivatást, amit a magyar élet s az erdélyi ember különös képességei 
követelnek tőle”, három feladatra kell összpontosítania: „1. Erdély magyar népé-
nek, történelmének és nemzetiségeinek kérdései olyan európai szintű tudományos 
feldolgozásban táratnak fel, amely nemcsak eredményeiben, hanem a munka egé-
szében is nagy tett lesz mind a magyar, mind pedig az európai tudományosságban. 
2. Forrásértékű kiadványainkat és legszigorúbb tudományos módszerrel elért 
                                                 
3 Transsilvania sive magnus Transilvaniae principatus. Vindobonae, Bécs, 1777–1778. Idézi: Szabó 
T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás. Hitel, 1938/1 (A hivatkozás forrása: Hitel. Kolozs-
vár 1935–1944. H. n., Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991.) 
4 I. m., p. 16. 
5 A paradoxon mindazonáltal csak látszólagos, mert Trianon előtt az erdélyi tudományos elit számára 
a magyar integrációs folyamatok kínálták az érvényesülés útját, és az erdélyi magyar tudományosság, 
néhány tudósa révén, ott érezhette magát (intézményesen 1948-ig!) az erre hivatott Magyar Tudomá-
nyos Akadémia keretében. Ezért a pontosításért Péntek Jánosnak tartozom köszönettel – S. L. 
6 György Lajos: A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő felada-
tai Erdélyben. Magyar Kisebbség, 2000/2. p. 101. 
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eredményeinket még ellenségeink is kénytelenek lesznek idézni, s ez beláthatatlan 
erkölcsi értéket jelent a magyar tudománynak. 3. Megfelelő módon megszervezve 
az eredmények állandó közkinccsé tételét Erdély magyarságának öntudatát s így 
állandó feszítőerejét a lehető legmagasabbra fokozzuk, különösképpen ha ennek az 
egyetemi képzéskor is megnyilatkozó új szellemű nevelést is biztosítani tudjuk.”7 
Látható tehát, hogy mind a két világháború közötti kisebbségi helyzetben, mind a 
„hazatért” Észak-Erdély kontextusában léteztek olyan elképzelések, amelyek az 
erdélyi magyar tudományt a magyar tudományosságon belül sajátos, önálló össze-
tevőként gondolták el, amelyet nemcsak tárgyát és művelőit, hanem feladatait, hi-
vatását tekintve is különleges helyzetű entitásként kell kezelni.  

A Kutatási Programok Intézete által 2002-ben megjelentetett Tizenkét év című 
összegezés legközvetlenebb előzménye az 1981-ben a Kriterion Könyvkiadó gon-
dozásában megjelent A romániai magyar nemzetiség című kötet8, pontosabban an-
nak az a része, amely az akkor megspórolhatatlan ideológiai kereten túl, illetve a 
romániai magyar „nemzetiség” művelődési életét bemutató tanulmányok mellett az 
egyes tudományterületek történelmi előzményeit, intézményes helyzetét, neves 
személyiségeinek tudományos eredményeit összegző dolgozatok tesznek ki. A kö-
tet előszavában az áll, hogy a kiadvány célja „szintézis-tanulmányok révén” össz-
képet nyújtani „a romániai magyarság létének alapvető mozzanatairól” egyfelől, 
másfelől dokumentálni „a magyar nemzetiségű dolgozók szellemi életét, hozzájá-
rulását a tudomány, a kultúra fejlesztéséhez”.9  

A Tizenkét év című munka, illetve jelen kiadvány megközelítésével sok tekin-
tetben rokon szemléletet tükröző „szintézis-tanulmányok” a következő tudomány-
területek helyzetébe nyújtanak betekintést: matematika, fizika, kémia és azok ha-
tártudományai (Vincze Mária), biológia, mezőgazdaság- és földtudományok (Sza-
bó Attila), orvostudományok és gyógyszerészet (Spielmann József), társadalomtu-
dományok (Balázs Sándor és Bodor András), nyelvtudományi kutatások (Péntek 
János), néprajz és folklór-kutatás (Dr. Kós Károly, illetve Faragó József), iroda-
lomtudomány (Gálfalvi Zsolt, illetve Balogh Edgár), zenetudomány (László Fe-
renc), színháztudomány (Veress Dániel). A történettudományok helyzetéről egy-
részt Demény Lajos és Bányai László Erdély történelmének egy-egy nagyobb feje-
zetét feldolgozó tanulmányai, másrészt Balázs Sándor és Bodor András társada-
lomtudományi összegzése alapján lehet képet alkotni. További lényeges történettu-
dományi adalék Jakó Zsigmond tanulmánya, amely a könyvkiadás és a könyvtárak 
erdélyi történetét foglalja össze, és Székely Zoltán tudósítása az erdélyi múzeumok 
és fontosabb gyűjtemények helyzetéről. A romániai magyar könyvkiadás 1970–1980 

                                                 
7 Sas Péter: Egy tudományszervezési emlékirat 1942-ből. Korunk, 2005/4, 99–108. Sas Péter szerint 
az emlékirat szerzője minden valószínűség szerint Szabó T. Attila volt. 
8 Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981. 
9 I. m., p. 5–6. 
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közötti eredményeit veszi számba Szász Béla összegezése, amelyből többek között 
az derül ki, hogy az említett tíz év alatt közel 2500 hazai kiadású magyar nyelvű 
könyv jelent meg Romániában, mintegy 25 millió példányban. Ezek közül 1183 
cím a Kriterion gondozásában, amelyek közül 101 természettudományi, 74 társada-
lomtudományi, 56 pedig irodalomtörténeti, irodalomelméleti jellegű kiadvány volt.  

A tanulmányok többsége a tudományos élet kimagasló személyiségeinek a ne-
veihez fűződő eredmények számbavétele mellett tudósít azokról a fontosabb in-
tézményekről, amelyek a romániai magyar tudományosság számára kereteket biz-
tosítottak a kommunizmus nehéz évtizedei alatt is. Egyes esetekben a szerzők ala-
pos könyvészettel, illetve jegyzetapparátussal támasztják alá a tudományterületi 
összefoglalóba sűrített információkat. Sajátos adalék az összképhez, hogy az egy-
házak életébe, a teológusképzés és a teológia tudományok művelése számára kere-
teket biztosító intézmények helyzetébe is bepillantást nyújt a kiadvány azoknak a – 
minden valószínűség szerint – rövidített változatban közölt interjúknak a révén, 
amelyeket Mikó Imre 1976-ban készített Márton Áronnal, római katolikus megyés 
püspökkel, Nagy Gyulával, a Kolozsvári Református Egyházkerület püspökével, 
Papp Lászlóval, a Nagyváradi Református Egyházkerület püspökével, Kovács La-
jos unitárius püspökkel és Szedressy Pállal, a Zsinatprezsbiteri Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyház szuperintendensével. 

A romániai magyar nemzetiség című kiadványból kibontakozó összkép az er-
délyi magyar tudományosságnak a kommunizmus körülményeivel dacoló szellemi 
helyzetét és megvalósításait illetően akkor válik különösen érdekessé, ha azt össze-
vetjük Szabó T. Attila egy 1983-ban papírra vetett, Emlékeztető az erdélyi magyar 
tudományosság kérdésében című, hosszú ideig kiadatlan maradt munkájának10 a 
megállapításaival. Szabó T. Attila főként „a nemzeti szempontból különlegesen 
fontos” magyar nyelv- és irodalomtudományt, valamint a magyar történettudo-
mányt és néprajzot érintő kérdésekre összpontosítva állapítja meg, hogy az ered-
ményeket az erdélyi magyar kutatók szűkre szabott keretek között, a személyi ál-
lomány állandó csökkenése ellenére, „gyakran az állami anyagi ellátottság teljes 
hiánya” mellett, „jórészt a maguk erejére utalva” érték el példaértékű, odaadó 
munkával.11 Az Emlékeztető arra a következtetésre jut, hogy az 1980-as évek elejére 
jellemző romániai állapotok közepette „külső támogatás nélkül elsorvadásra ítélt az 

                                                 
10 A dokumentum a Magyar Kisebbség 2013/2-es számában jelent meg, a forrásközlés Bárdi Nándor 
munkája. Az emlékeztető, amelyet Szabó T. Attila Spectator Transsylvanicus álnéven írt alá, Szepes 
István kolozsvári főkonzul számára készült. 
11 I. m., p. 213. Az Emlékeztetőben tükröződő álláspont értékelésekor figyelembe kell venni mind-
azonáltal, hogy Szabó T. Attila az 1980-as évek elején már az intézményes kereteken kívül, minden 
erejét az Erdélyi magyar szótörténeti tár, valamint a sorra megjelenő gyűjteményes kötetei szerkesz-
tésére fordította, azt követően, hogy 1945-től 1971-ig, két éves megszakítással (1952–1954 között) 
előbb a Bolyai Egyetem, majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nyelvészeti tanszékének volt alapí-
tó vezetője, majd oktatója, és részt vett a tanszék munkaközösségének nagy, közös munkálataiban. 
Ezért a pontosításért is Péntek Jánosnak tartozom köszönettel – S. L. 
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itteni magyarság szellemi életének gazdagítására, a nemzeti öntudat emelésére hi-
vatott, kötelezett erdélyi magyar tudományosság”12. A támogatás szükséges formá-
iként említi a dokumentum az erdélyi magyar kutatók és az anyaországi kutatóhe-
lyek, illetve kutatószemélyzet közötti kapcsolattartást megnehezítő akadályok el-
mozdítását, a kutatás anyagi alapjainak a megteremtését, valamint a kiemelkedő 
teljesítmények és eredmények elismerését mind az akadémiai tagság lehetővé téte-
lével, illetve állami kitüntetések révén, mind az anyaországi szaksajtóban az erdélyi 
megvalósításoknak szentelt figyelem, méltatás vagy akár kritika formájában. 

A Kutatási Programok Intézete által 2002-ben megjelentett Tizenkét év című 
terjedelmes számvetés már arról ad számot, hogy mit teljesített az erdélyi magyar 
tudományosság egy tucatnyi év alatt azt követően, hogy a Szabó T. Attila által 
1983-ban szükségesnek érzett támogatási formák minden korábbi reményt felülmú-
lóan megvalósultak az 1989-es fordulatot követő esztendőkben. Az első két kötet-
ről írt alapos kritikájában13 Bárdi Nándor „egyedülálló vállalkozásként” üdvözli a 
kiadványt egyrészt annak okán, hogy „az erdélyi magyar tudományosságot mint (a 
román nyelvű és a magyarországi tudományosság mellett létező) önálló entitást 
konstruálta meg”14, másrészt arra visszavezethetően, hogy „a tudományos élet kri-
tériumai felől közelíti meg a kérdést: tudományos értékelésre és nem pusztán meg-
jelenítésre (felmutatásra) törekszik; a kisebbségi helyzetben végzett tudományos 
munkát nem tekinti általában kisebbségtudománynak, hanem egy-egy szaktudo-
mány részének”15.  

A kiadvány érdemeinek és hiányosságainak a részletes taglalása mellett a kri-
tika élesen exponál több olyan ellentmondást, amelyek a személyi állományában, 
intézményi beágyazottságában és eredményeiben egyaránt impozáns dimenziójúvá 
duzzadt erdélyi magyar tudományosságot jellemzik a 2000-es évek elején. Miköz-
ben az önmagát önálló entitásként megkonstruáló erdélyi magyar tudományosság 
finanszírozása döntő mértékben Magyarországról történik, a „romániaiságról szin-
te szó sem esik a kötetben”, hívja fel a figyelmet Bárdi, holott „azt senki nem gon-
dolhatja komolyan, hogy a romániaiság mint jogi, politikai, habituális szerkezetiség 
ne lenne hatással a tudomány szervezésre”16. A „nemzetiesítő” anyaországi támo-
gatáspolitika ugyanakkor a forráskoncentráció helyett egy kiterjedt intézmény-
hálózat létrejöttében bábáskodott. A támogatott intézmények többsége egyesületi 
keretek között működik, aminek igen súlyos következményei vannak a tudományos 
teljesítményre: a fizetett alkalmazottak pályázati pénzekből származó minimális 
bérezésért dolgoznak, a tervezhető kutatói munkát háttérbe szorítják a menedzselési 
feladatok, és a tudományos siker fokmérője nem a tudományos eredmény, hanem a 
                                                 
12 I. m., p. 219. 
13 Bárdi Nándor: Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről. Regio, 2002/3, 163–185. 
14 I. m., p. 163. 
15 I. m., p. 165. 
16 I. m., p. 179–180. Kiemelés az eredetiben. 
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megszerzett támogatás. A kiút megtalálása – véli Bárdi Nándor – nem lesz egysze-
rű, hiszen miközben az erdélyi magyar nézőpontból az volna a megoldás, ha bizto-
sítani lehetne a kutatóműhelyek számára a működési  költségeket, az anyaország-
ban „semmilyen politikai szereplőnek nem fűződik különösebb érdeke ahhoz, hogy 
a kisebbségi társadalomban újabb, független (ellenőrizhetetlen) véleményalkotó 
központok intézményesüljenek”17. A hosszú távra biztosított ellátmány ugyanakkor 
akkreditációs követelményrendszer kidolgozását és alkalmazását tenné szükséges-
sé, amelyre sem a támogatottak, sem a támogatáspolitikák kidolgozói részéről 
nincs fogadókészség. Az erdélyi magyar politikai érdekképviselet összefüggésében 
tapasztalható integrációs kudarc következésképpen a tudományos élet terén is érez-
teti hatását: a tudományos, szakértői intézményrendszer a romániai magyarság 
életvilág-hálózatainak egyik önálló, belső tagoltsággal rendelkező és sajátos logika 
szerint működő – mi tagadás: látványos – alrendszere, amely elutasít minden olyan 
összehasonlítást vagy számonkérést, amely a teljesítményelvű működés szempont-
jait helyezi előtérbe – szűrhető le következtetésként abból az elemzésből, amely a 
Tizenkét év című kiadvány által tükrözött jelenséget járja körül.18 

Bárdi Nándor azt írja egy helyen hivatkozott kritikájában, hogy „Az »erdélyi 
tudománypolitika« történetére a szakadozottság, az állandó újrakezdések a jellem-
zők.”19  Nem szolgál különösebben e sorok írójának az örömére, hogy jelen kiad-
vány beszédes illusztrációja ennek a megállapításnak. A második „tizenkét év” tel-
jesítményéről az erdélyi magyar tudományosság porondján immár nem a Sapientia 
– Kutatási Programok Intézete, hanem egy új szereplő, a 2007-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) első határon túli területi bizottságaként létrehozott 
KAB kezdeményezte leltár próbál számot adni. A KAB kezdeményezése a folyta-
tás szándéka mellett többek között éppen az értékelő, kritikai szempontok hangsú-
lyosabb érvényesítésével reméli előremozdítani az erdélyi magyar tudományosság 
önszemléletét, és azt a – mint láttuk, mélyebb gyökerű – hagyományt, amely az 
eredmények időszakonkénti fölmutatásával szolgáltat bizonyítékokat arra nézve, 
hogy a Romániába szakadt magyar nemzetrész a történelem számos próbatétele 
ellenére mértékadó tudományos eredményeket képes felmutatni. 

                                                 
17 I. m., p. 181. 
18 Egy időben nehezebben behatárolható és tematikailag is szűkebb, de minden kétséget kizáróan em-
lítésre érdemes előzmény a Dávid Gyula főszerkesztői munkáját dicsérő Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon, amely egy 1968-ban megszületett ötlet alapján 1981–2010 között öt kötetben (az „ötödik” 
kötet két vaskos könyv formájában jelent meg, összességében tehát hatkötetes munkáról van szó) ad 
számot viszonylag terjedelmes szócikkek révén a romániai magyar kisebbség szellemi teljesítményé-
ről (1919. január 1-jétől az adott kötet megjelenéséig). Az „irodalom” fogalmát a szerkesztők tudato-
san terjesztették ki a „humán” és a „reál” tudományos irodalomra, sőt a „határtudományok”-ra is, a 
szerkesztésben és a szócikkek megírásában az egyes tudományterületek legnevesebb képviselői vettek 
részt. Így a mintegy négy évtizedre kiterjedő szerkesztéssel járó egyenetlenségek ellenére a lexikon a 
romániai magyar tudományosság lexikonának is tekinthető.  
19 I. m., p. 183. 
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A módszer 

A KAB kiterjedt szak-, illetve munkabizottsági szerkezettel rendelkezik, 
amely – elvben legalábbis – alkalmas arra, hogy a tudomány minden fontosabb 
ágazatában és Románia valamennyi magyar szempontból fontos régiójában-
helyszínén törekedjék az akadémiai szellem minél következetesebb érvényesítésé-
re. Az önszerveződéssel, belső kezdeményezésre alakult szak- és munkabizottsá-
gok a tudományos fokozattal és az MTA külső köztestületi státusával rendelkező 
kutatókat tömörítik egy-egy szűkebb vagy tágabb tudományterületen.20 Nem alap-
talan következésképpen ezektől a szakbizottságoktól azt elvárni, hogy idővel olyan 
szakmailag körülhatárolt tudósközösségeket alkossanak, amelyek alkalmasak a kri-
tikai önszemlélet, az értékelő, teljesítményelvű önreflexió szempontjainak a követ-
kezetesebb érvényesítésére egy-egy tudományterület belső viszonyainak a tekinte-
tében legalább. A KAB elnöksége 2011 szeptemberében azt remélte, hogy a szak-
bizottságok létrejötte óta eltelt idő – 4–5 esztendő – elegendő ahhoz, hogy ezeket a 
tudósközösségeket kellő mértékben összeforrottaknak lehessen tekinteni, és el le-
hessen várni tőlük az egyes tudományterületek viszonylatában elért eredmények 
értékelő összefoglalását. Erre a reményre alapozva javasolta az elnökség, hogy a 
tudományterületi szintézisek a következő szerkezeti elemeket tartalmazzák: 

1. A tudományterület intézményes helyzetének és teljesítményének összegezése: 
a releváns intézmények (egyetemi intézetek és tagozatok, akadémiai kutatóhelyek, 
szakmai egyesületek, magán, illetve piaci tevékenységet folytató kutatóhelyek, 
stb.) számbavétele, tevékenységük tömör ismertetése, értékelése és rangsorolása. 
Az értékelés és rangsorolás elvégzésére az elnökség a következő változatokat java-
solta:  

1.1. az 1. táblázatban található kritériumrendszer segítségével felállított sor-
rend; 

1.2. a szakbizottság tagjainak a körében elvégzett lekérdezés alapján felállí-
tott sorrend; 

1.3. a szakbizottság által választott más módszer segítségével elvégzett rang-
sorolás (amennyiben a szakterületi szintézis elkészítői az 1.3. változat 
mellett döntöttek, az volt tőlük elvárva, hogy az összegező tanulmány-
ban ismertessék a módszert, amely a rangsorolás alapjául szolgált). 

2. A tudományterületen az elmúlt tíz év során létrejött legkimagaslóbb 5 tu-
dományos eredmény/teljesítmény értékelő ismertetése. A kimagasló teljesítmények 
azonosítására az elnökség a következő változatokat javasolta: 

2.1. a szakbizottság tagjainak a körében elvégzett lekérdezés alapján vagy 
2.2. a szakbizottság által választott más módszer segítségével. 

                                                 
20 A szakbizottsági szerkezet fogyatékosságai – a felaprózottság, az egyoldalúságok és hiányok – nem 
tükrözik következésképpen a KAB elnökségének a kérdéssel kapcsolatos álláspontját.  
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1. táblázat. Intézmények rangsorolására javasolt kritériumrendszer 

Kritérium Egységnyi pontszám 
Teljesített  

egységek / főállású  
alkalmazottak száma 

Realizált 
pontszám 

Szakkönyvek  20   
Szerkesztett kötetek  10   
ISI publikációk  8   
Adatbázisokban jegyzett publikációk  5   
Egyéb publikációk  3   
Kutatási projektek  
(pontozás a finanszírozás függvényében) 

5: < 10.000 Euro 
10: 10.000–500.000 Euro 

15: > 500.000 Euro 

  

Bejegyzett találmányok, újítások 15   
Nemzetközi vagy országos jelentőségű 
konferenciák, rendezvények 

8   

Önálló folyóiratok 20   
Doktorátusvezetés 20   
Doktoranduszok száma összesen az elmúlt 
10 év alatt 

x   

Fiatal, 30 év alatti alkalmazottak száma x   
Akadémiai tagság x   
Országos jelentőségű díjak, kitüntetések 10   
....    

Összesített pontszám    
 

2. táblázat. Kutatók tevékenységének értékelésére javasolt kritériumrendszer 

Kritérium Egységnyi 
pontszám 

Teljesített 
egységek 

Realizált 
pontszám 

Szakkönyvek  
(pontozás a társszerzők számától függően) 20/n   
Szerkesztett kötetek  
(pontozás a társszerzők számától függően) 10/n   
ISI publikációk  
(pontozás a társszerzők számától függően) 8/n   
Adatbázisokban jegyzett publikációk  
(pontozás a társszerzők számától függően) 5/n   
Egyéb publikációk  
(pontozás a társszerzők számától függően) 3/n   
Egyetemi jegyzetek  
(pontozás a társszerzők számától függően) 10/n   
Fordítások 3/ív   
Recenziók, kritikák 2   
Idézettség 1×I   
Folyóiratok szerkesztőségében kifejtett tevékenység 
(szerkesztőbizottság vezetése, tagság, referensi  
tevékenység stb.) 

3   

Kutatási projektek (irányítása, csoport-tagság –  
pontozás a finanszírozás függvényében) 

5: < 10.000 Euro 
10: 10.000–500.000 Euro 

15: > 500.000 Euro 
  

Doktori tanítványok 3   
Konferenciaszervezés  2   
Tudományos műhely szervezése, vezetése 5   
Tudományos, szakmai egyesületekben kifejtett  
tevékenység 2   
...    

Összesített pontszám    
n – a társszerzők száma 
I – az impakt faktor értéke, illetve 1, amennyiben nincs impakt faktor, vagy az impakt faktor értéke  < 1 
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3. A tudományterület első, legfennebb 10, kimagasló képviselője tevékenysé-
gének értékelő ismertetése. Az értékelés és rangsorolás elvégzésére az elnökség a 
következő változatokat javasolta: 

3.1. a 2. táblázatban található kritériumrendszer segítségével felállított sor-
rend; 

3.2. a szakbizottság tagjainak a körében elvégzett lekérdezés alapján felállí-
tott sorrend; 

3.3. a szakbizottság által választott más módszer segítségével elvégzett rang-
sorolás (ebben az esetben is az elnökség azt kérte a szakterületi szintézis 
elkészítőitől, hogy az összegező tanulmányban ismertessék a módszert, 
amely a rangsorolás alapjául szolgált). 

Mind az intézmények, mind a személyes teljesítmények rangsorolására vonat-
kozóan a szakbizottságok maguk dönthettek arról, hogy az 1. és 2. táblázatokban 
található kritériumokat, illetve pontszámokat meg kívánják-e változtatni. Ameny-
nyiben erre sor került, a megfelelő szakterületi szintézisben ismertetni kellett a 
rangsorolás alapjául szolgáló pontszámok kiszámításának a módját.  

4. A tudományterület képviselőinek a név szerinti felsorolása, esetleg a felso-
roltak rövid, egy-két mondat terjedelmű értékelése. 

5. A tudományterület helyzetének kritikus önértékelése: (1) Mi az, ami temati-
kailag lehetséges, az erdélyi magyar közösség szempontjából fontos volna, de tel-
jességgel hiányzik? (2) Hogyan értékelhető a tudományterület egészében vett telje-
sítménye a romániai, magyarországi, illetve nemzetközi színvonalhoz viszonyítva? 
(3) Mire lehet számítani a tudományterület következő 10 évében? Az elnökség el-
képzelése szerint ezekre a kérdésekre a válaszokat a szakterületi szintézis elkészítő-
jének kell majd megfogalmaznia, szükség esetén a szakbizottság meghatározó 
személyiségeivel konzultálva. 

A számbavétel tárgyának a körülhatárolását illetően az elnökség azt javasolta, 
a Kutatási Programok Intézete által elkészített leltár megközelítésével egyező mó-
don, hogy a szelekció alapkritériuma mind az intézmények, mind a személyek te-
kintetében az erdélyi/romániai illetőség (székhely, illetve lakhely) legyen. E szem-
pont mellett az erdélyi/romániai magyar tudományosság körébe tartozónak lehetett 
tekinteni minden olyan eredményt, illetve teljesítményt, amelyet a KAB illetékes 
szakbizottságába tömörülő szakértői testület ilyenként elismer és számon tart, füg-
getlenül attól, hogy milyen intézményi kötelékben, milyen nyelven folyó tevékeny-
ség keretében jön létre vagy milyen nyelvű publikációban, illetve egyéb tudomá-
nyos eredményben tárgyiasul. A marginális, vitatható esetekre való tekintettel, 
amelyek tekintetében valamely szakbizottsági testület esetleg nem tud megegyezni, 
az elnökség azt javasolta, hogy ritkának számító eljárás keretei között konzultálni 
kell az érintettel, hogy igényt tart-e arra, hogy tudományos teljesítményét az erdé-
lyi/romániai magyar tudományossághoz tartozóan számon tartsák és értékeljék.  
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A javasolt módszer élénk, olykor heves vitákat eredményezett az egyes szak-
bizottságok képviselői között: míg a természettudományok keretében tevékenyke-
dő kutatók támogatták az összehasonlító értékelésre irányuló törekvést és egyetér-
tettek a szcientometriai eszközök igénybevételére vonatkozó javaslattal, addig a 
társadalomtudományok képviselői kétségeiknek adtak hangot az objektív értékelés 
lehetőségeit illetően, és mereven elutasították a szcientometriai mutatókra alapozott 
összehasonlítást. A KAB elnöksége azzal próbálta megtalálni végül a vitákat lezáró 
kiutat, hogy mind a szintézis-tanulmányok szerkezetével, mind a rangsorolás szem-
pontjaival kapcsolatos kérdések eldöntését, illetve megválaszolását a szakbizott-
ságok munkaközösségeire bízta. 

Az eredmények 

A Tizenkét év három vaskos kötetéből kibontakozó összképhez viszonyítva a 
2002–2013 közötti időszak eredményeit összegező újabb három kötet anyagai több 
vonatkozásban is jelentős előrelépésről adnak számot. A tudományterületek több-
ségének a viszonylatában egy új generáció színrelépésének a szemléletmódban és 
az eredményekben egyaránt tetten érhető következményei tükröződnek a szakterü-
leti összefoglalókban, az eredményeknek pedig az ad különös rangot, hogy a fiatal 
kutatók többsége – a tíz évvel korábbi állapotokhoz képest – viszonylag jónak 
mondható intézményi beágyazottság körülményei között végzi a munkáját. Az in-
tézményi beágyazottság tekintetében az előrelépés egyrészt a magyar nyelvű felső-
oktatás helyzetének a számottevő javulására vezethető vissza, mind az állami egye-
temek keretében zajló magyar nyelvű programok fejlődésének és intézményi kon-
szolidációjának betudhatóan (főként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vonatko-
zásában), mind a magánegyetemi kínálat látványos kiépülése révén a Sapientia 
EMTE és a Partiumi Keresztény Egyetem keretében. A felsőoktatási intézmények 
szerepe a tudományos eredmények létrejöttének előmozdításában akkor is jelentős, 
ha az egyetemi keretek – amint arra több szintézis-tanulmány is fölhívja a figyel-
met – az esetek többségében nem biztosítanak elkülönített anyagi alapokat a tudo-
mányos kutatásra: az oktatói státussal együtt járó kötelezettségek magukba foglal-
ják rendszerint a publikációkban tárgyiasuló kutatási feladatokat is.  

Az anyanyelvi felsőoktatás és az egyes tudományterületek helyzete közötti 
összefüggést jól illusztrálja az a kevésbé örvendetes körülmény is, hogy azokon a 
területeken, ahol a magyar nyelvű felsőoktatás hiányzik, illetve intézményes állását 
tekintve vitatott vagy bizonytalan helyzetű, nem kerülhetett sor a generációváltásra, 
aminek elmaradása a tudományos eredményekre is rányomta a bélyegét. A Tizen-
két év tartalmához viszonyítva jelen kiadvány nagy mulasztása az orvostudományi 
összefoglaló, amelyhez a KAB elnökségének többrendbéli próbálkozása ellenére 
sem sikerült szerzőket találni: a tizenkét évvel korábbi összegezések elkészítői már 
nem vállalták a feladatot, a sok tekintetben foghíjas fiatalabb generáció tagjai közül 
pedig a legilletékesebbek előbb módszertani kifogásokra, majd az idő rövidségére 
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hivatkozva hátráltak ki a feladat mögül. Első körben kimaradt, és csak az idős gene-
ráció képviselői által kifejtett komoly erőfeszítésnek köszönhető, hogy bekerült vé-
gül a számvetésbe a gépészeti kutatások helyzetét tükröző elemzés. Ebben az eset-
ben, akárcsak a kiadványunkban szereplő, de a korábbi állapotokhoz képest vi-
szonylag szerény eredményeket tükröző építéstudományi szintézis tekintetében 
nyilvánvaló, hogy a magyar nyelvű képzés hiánya21 okolható azért, hogy a fiatalabb 
generáció képviselői közül – akik egyébként nem elhanyagolható számban és szín-
vonalon művelik az említett területeket – csak a legelszántabbaknak van esélyük 
arra, hogy bekapcsolódjanak a romániai magyar tudományosság vérkeringésébe.22 
Az anyanyelven biztosított felsőfokú képzés és egy adott tudományterület helyzeté-
nek az alakulása közötti összefüggést igazolja továbbá az a pozitív fejlemény is, 
hogy a Kutatási Programok Intézete által készített összegezéshez képest egy újabb 
tudományterület, a kommunikáció- és médiatudomány képviselői is számot adhatnak 
immár eredményeikről: esetükben az anyanyelvi képzési programok Erdély több 
helyszínén vitathatatlanul egyengették a diszciplína intézményesülésének az útját. 

A magyar nyelvű felsőoktatás intézményi konszolidációja mellett egyéb intéz-
ményes keretek is biztosították 2001 után a kutatók újabb generációi számára a 
szakmai érvényesülés lehetőségét. Kiemelt helyen kell említeni ebben a tekintetben 
a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetet, amelynek eredményeit több tudo-
mányterületi szintézis – szociológia, nyelvészettudomány, néprajz, politikatudo-
mány, neveléstudomány – említi. Több múzeum, levéltár és néhány kutatóintézet is 
említésre kerül a szakterületi összefoglalók által felleltározott tudományos eredmé-
nyek intézményi háttereként – az utóbbiak között kettő-három olyan is, amelyeket 
erdélyi magyar kutatók hoztak létre és működtetnek (Kvantum Research, Közpoliti-
kai Elemző Központ). Az intézményi beágyazottság fontos szereplői maradtak a 
szakmai szervezetek és a felsőoktatási programok háttérintézményei, amelyek egye-
sületi keretek között biztosítanak szakmai hátteret – főként tudományos rendezvé-
nyek lebonyolításában és kiadványok megjelentetésében – a kutatói tevékenységek 
számára számos tudományterületen anélkül, hogy az 1990–2001 közötti időszakot 
feldolgozó összegezés tanulságaival kapcsolatban a Bárdi Nándor által jelzett és az 
előzőekben idézett problémákra érdemi megoldást sikerült volna időközben találni. 

A romániai magyar tudományosság 2002–2013 közötti eredményeinek a lehe-
tővé tételében, illetve létrehozásában részt vállaló szereplőkről a 3. táblázat nyújt 
összefoglaló képet.  

                                                 
21 Magyar nyelven mechatronikai képzést 2001 óta, gépészmérnöki képzést a 2010/2011-es egyetemi 
évvel kezdődően biztosít a Sapientia EMTE. 
22 Egy további szerkezeti fogyatékosság, a zenetudományi összefoglaló hiánya főként annak a szám-
lájára írható, hogy a KAB keretében nem jött létre olyan szakbizottság, amely illetékességi köréhez 
tartozóként kezelné a zenetudományt. Ez a körülmény másrészt minden valószínűség szerint nem 
vezethető vissza másra, mint hogy a zenetudományok területén a tudományos fokozattal rendelkező 
szakemberek újabb generációinak a megjelenését nem segítette kellőképpen az anyanyelven is bizto-
sított alapszintű és posztgraduális képzési szerkezet. 
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Noha az összkép több tekintetben is imponáló, a számadatok értelmezéséhez 
néhány lényeges vonatkozásban további árnyalásra, illetve körültekintésre van 
szükség. A felsőoktatási intézmények tekintetében például a 16 állami és 6 magán 
egyetemre vonatkozó információhoz még azt kell hozzászámítani, hogy az előzőek 
esetében több mint 50-re, az utóbbiak esetében tízen felülire tehető azoknak a több-
kevesebb intézményi önállósággal rendelkező alegységeknek – karoknak, intéze-
teknek, kihelyezett tagozatoknak illetve oktatási helyszíneknek – a száma, amelyek 
a szakterületi szintézisek elkészítői szerint hátteret biztosítanak a romániai magyar 
tudományosság számára. A szakmai szervezetek számára vonatkozó becslés ezzel 
szemben kevésbé megbízható, abból fakadóan, hogy a szintézis-tanulmányok szer-
zői nem használtak azonos mércét az egyes háttérintézmények által betöltött szerep 
megítélésekor: előfordulnak egyfelől olyan szakterületi szintézisek a kiadványban, 
amelyek nem tesznek említést a háttérintézmények által nyújtott segítségről, holott 
azok léte és aktivitása ismeretes, másfelől nem ritkák azok az esetek, amelyek 
szemmel láthatóan túlértékelik egyes szakmai szervezetek szerepét az erdélyi ma-
gyar tudományosság kereteinek a fenntartásában. Hasonló a helyzet az egyes szak-
területek keretében tevékenykedő kutató személyzet lélekszámának a becslését ille-
tően23. Noha a leltár javasolt módszertana csak a vitán felül álló tudományos telje-
sítmény regisztrálását és értékelését tekintette indokoltnak, egyes szakterületi szin-
tézisek meglehetősen lazán kezelték a szelekció kritériumait, ami a hivatkozott 
szerzők számával kapcsolatos aránytalanságokban tükröződik olykor. Egészében 
véve az a tény, hogy a tudományos publikációkban tükröződő kutatói tevékenység-
gel rendelkező erdélyi magyar szakemberek száma szigorú becslés szerint is leg-
alább 1500 főre tehető, meggyőző bizonyítéka annak, hogy az 1989-es fordulat óta 
eltelt második „tizenkét év” jelentős mértékben hozott helyzetbe új kutató-
generációkat a legtöbb tudományos ágazat területén. 

A generációváltásnak azonban nem csak pozitív hozadékairól ad számot a 
szintézis-tanulmányoknak a soron következő gyűjteménye. Szembeötlő ennek a 
leltárnak az alapján is az, ami az erdélyi magyar értelmiségi utánpótlással kapcso-
latban köztudott: aggasztó és egyre fokozódó mértékű az eltolódás a bölcsész- és 
humántudományok irányában. Ha a teológiai tudományok művelőit is hozzászá-
mítjuk, a tág értelemben vett társadalomtudományok képviselői a romániai magyar 
tudományosság személyi állományának a több mint 65%-át teszik ki, a természet-, 
élet- és műszaki tudományok pedig együtt osztoznak a maradék 35%-on. Ez az 

                                                 
23 A becslés elsődleges alapja a szakterületi szintézisekben névhez kötődően megemlített vagy érté-
kelt tudományos teljesítmény, illetve a publikációban tárgyiasuló kutatási eredmény, a szintézis-
tanulmányok részét képező könyvészeti adatok alapján. A módszertannal kapcsolatos alfejezetben 
ismertetett elveknek megfelelően a romániai magyar tudományosság szereplőjeként lett számításba 
véve minden olyan személy, akiket a szakterületi összefoglalók könyvészeti hivatkozások formájában 
említenek, azokat is beleszámítva, akik a név alapján ítélve a romániai magyar kisebbséghez való 
tartozás tekintetében sajátos eseteknek számítanak.  
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aránytalanság, amely a kisebbségi lét körülményei között akár szükségszerűnek is 
tekinthető, különösen akkor ad okot aggodalomra, ha számításba vesszük, hogy az 
erdélyi magyar társadalomtudományok képviselői által termelt tudásnak – az okta-
tói tevékenységet leszámítva – elhanyagolható esélyei vannak a hasznosulásra.  Az 
anyaországi finanszírozás prioritásai által jelentős mértékben kényszerpályán tar-
tott erdélyi magyar társadalomtudomány és a román nemzetépítés paradigmái 
ugyanis olyan mértékben összeegyeztethetetlenek, hogy alaptalan dolog a román 
közpolitikai szereplőktől elvárni, hogy az erdélyi magyar tudományosság által ter-
melt tudás mérvadó részének a hasznosításában szerepet vállaljanak. Ha erre a 
helyzetre nem sikerül időben érdemi megoldást találni, tartani lehet attól, hogy a 
kiválóan képzett és a nemzetközi összehasonlításban is jól teljesítő erdélyi magyar 
társadalomtudósok fiatal generációinak az a feladat jut osztályrészül, hogy doku-
mentálják azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen a romániai magyar ki-
sebbség – hathatós anyaországi segítséggel – fölszámolja önnön egzisztenciájának 
az alapjait. 

A több területen látványos generációváltás egy további hátrányos velejárója, 
hogy a legtöbb területen hosszú kiesések után kezdődnek újra a folyamatok, olyan 
új nemzedékekkel, amelyeknek alig van kapcsolatuk az előzővel. Az új generáció 
tagjai más szellemben szocializálódtak, mint elődeik, ami gyakran nehezen áthi-
dalható szemléleti és viszonyulási különbségeket eredményez: az idősek nem értik 
a fiatalokat, a fiatalok az időseket. Ezek a szemléletbeli különbségek nemcsak 
egyes szakterületi szintézisek elkészültének a folyamatát nehezítették meg jelentő-
sen, de a szintézis-tanulmányok némelyikére is rányomták a bélyegüket. 

A második tizenkét év tudományos termésének részletes, tudományterületen-
kénti értékelése nem lehet e bevezető jellegű írásnak a feladata. Az egyes szakterü-
letek képviselőire vár a kihívás, hogy összevessék a két „tizenkét év” folyamatait 
és eredményeit, és levonják a szükséges konzekvenciákat. Egészében véve megál-
lapítható, hogy a 2002–2013 közötti időszakban fontos eredmények születtek a ro-
mániai magyar tudományosság történetében. Mind a természet-, műszaki és élettu-
dományok képviselői, mind a bölcsész- és társadalomtudományok művelői tekinte-
tében elmondható, hogy a korábbi számvetés által tükrözött állapotokhoz képest 
megnőtt a nemzetközi mércével mérhető, külföldön is számon tartott tudományos 
teljesítmények aránya, és kutatóink fokozottabb mértékben vesznek részt nemzet-
közi partnerségeket feltételező kutatásokban. A nemzetközi tudományos vérkerin-
gésbe való bekapcsolódásnak köszönhetően szerzett tapasztalat érzékelhetően tük-
röződik ugyanakkor a romániai magyar tudományos élet folyamatainak és teljesít-
ményének egészén is, arra engedvén következtetni, hogy szinte valamennyi terüle-
ten sikerült pótolni azt az elméleti-módszertani lemaradást, amely a kommunizmus 
utolsó két évtizedében felhalmozott örökségként nyomta rá a bélyegét a korábbi 
számvetés által felleltározott eredményekre. 
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Az elégtételre és bizakodásra kellő alappal okot adó fejlemények mellett nem 
lehet elhallgatni, hogy az erdélyi magyar tudományosság elmúlt tizenkét évét do-
kumentáló vaskos összegezés számos tekintetben teszi nyilvánvalóvá a fogyatékos-
ságokat is. Az Erdélyben, Romániában művelt magyar tudományosságra sok tekin-
tetben jellemző még mindig a belterjesség, a teljesítményelvűség elutasítása, az 
elzárkózás az összehasonlító értékelés, számonkérés elől. A korábbi, az 1990–2001 
közötti időszak eredményeit összegező számvetésből kibontakozó összkép fogya-
tékosságait kiemelő kritika néhány fontos megállapítása tekintetében sem sikerült 
előbbre lépni: az erdélyi magyar tudományosságra továbbra is a tudománypolitikai 
integráció hiánya és a fragmentáció jellemző, nincs nyoma a sajátosan erdélyi ér-
telmezési keret kialakítására irányuló törekvésnek, nem körvanalózódik erdélyi 
magyar tudományos modell, hiányzanak az alapkutatások, nem készülnek mono-
gráfiák.24 

Az erdélyi magyar tudományosság egészének a szakmai szerkezetét, megvaló-
sításait, erős oldalait, hiányait és egyoldalúságait a 2002–2013 közötti megvalósítá-
sok alapján reményeink szerint hűen tükröző összegezésnek természetesen vannak 
olyan fogyatékosságai is, amelyekért a szerkesztőket terheli a felelősség. A már 
említett tartalmi hiányosságok mellett a szerkesztőkön kérhető számon többek kö-
zött, hogy nem minden szakterületi szintézis esetében sikerült belefoglalni az ösz-
szegezésbe a 2013-as eredményeket, illetve hogy elvétve 2014-es eredmények is 
belekerültek egyik vagy másik szintézis-tanulmányba. A kötet nem egységes to-
vábbá a hivatkozott irodalom formátumát tekintve: ebben a vonatkozásban áthidal-
hatatlanoknak bizonyultak azok a különbségek, amelyek főként – de nem kizárólag 
– a természet- és élettudományok, illetve a társadalomtudományok művelői által 
preferált hivatkozási rendszerek között feszülnek. Súlyos fogyatékosságok forrása 
végül, hogy a szerkesztőknek a szerzőkkel, illetve a szerzőkollektívák egyes tagjai-
val lefolytatott egyeztetések során meg kellett kötniük számos olyan kompromisz-
szumot, amelyek a kritikai önszemlélet, az értékelő, teljesítményelvű önreflexió 
szempontjainak a következetesebb érvényesítésére irányuló erőfeszítésekből vettek 
vissza, két esetben pedig a szerzők által bejelentett ultimátumnak kellett engedniük 
azt elkerülendő, hogy fontos tudományterületek eredményeit feldolgozó összegezé-
sek kimaradjanak a számvetésből. 

A második „tizenkét év” eredményeiről számot adó tudománytörténeti össze-
gezés tanulságainak alapján nem térhetünk ki végezetül az elől a kérdés elől, hogy 
van-e értelme bármiféle arra irányuló törekvésnek, hogy az erdélyi magyar tudo-
mányosságot önálló entitásként mutassuk fel akkor, amikor végre korlátozások 

                                                 
24 Részletek a Van-e erdélyi magyar tudomány? kerekasztal-beszélgetés jegyzőkönyvéből. In: Tánczos 
Vilmos, Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudo-
mányos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, III. kötet, p. 
313. 
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nélkül lehet egységes magyar nemzetben gondolkodni és cselekedni. Péntek János 
találó megfogalmazása szerint az erdélyiség nem valamely különös minősége a tu-
dománynak, hanem a kutatók és az intézmények sajátos helyzete az, amiből az er-
délyi magyar tudományosság senki más által át nem vállalható feladatai fakadnak 
az erdélyi magyar közösséggel szemben.25 Amiből nem kevesebb következik, mint 
hogy erdélyi magyar tudományosságra szükség van mindaddig, amíg az erdélyi 
magyarságnak sikerül önálló politikai közösségként újratermelnie önmagát, illetve 
– másként fogalmazva ugyanazt – hogy a tudományos intézmények feladása és az 
erdélyi viszonyokban gyökerező, azokra reflektáló tudományos kutatás elsorvadása 
félreismerhetetlen jele lenne annak, hogy az erdélyi magyar kisebbség elindult az 
önfelszámolás útján. 

 
Kolozsvár, 2015 májusa     Salat Levente  
 

                                                 
25 Péntek János: A tudomány látlelete önmagáról. In: I. m., p. 252. 
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A romániai magyar nyelvtudomány 
(2002–2013) 

KÁDÁR EDIT 

1.1. A tudományterület jelenlegi helyzete 

A tudományterület helyzetét egy alapvető kettősség jellemzi: egyrészt meg 
kell felelnie a tisztán szakmai igényeknek és mércének, ugyanakkor lehetőség sze-
rint eleget kell tennie a nemzeti közösség elvárásainak (vagyis a tudományterület 
hazai művelőinek tevékenysége hatásos, eredményes kell hogy legyen a helyi kö-
zösség nyelvhasználatának bátorításában, kétnyelvű és más szótárakkal, kéziköny-
vekkel, napi közönségszolgálattal kell támogatnia minden olyan igényt, amely a 
nyelvhasználattal kapcsolatos). 

Hazai viszonylatban ’90 után szakmai intézmények alakultak (újra) – az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület, a kolozsvári egyetem Nyelvészeti Tanszéke, a bukaresti 
Hungarológiai Tanszék, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, a Szabó T. Attila 
Nyelvi Intézet, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság és szakbizottságai, a Bolyai Tár-
saság, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet – és szervezésükben konferenciák, 
emlékülések (a jelentősebbeket – 1989–2001 között – l. Péntek 2002: 17–18), 
programok valósultak meg. Az intézmények viszonylagos biztonságából azonban 
máig hiányzik egy lényeges elem: a források biztonsága. Normatív támogatás nél-
kül csupán pályázati és bizonytalan időre szóló, egyéni ösztöndíj jellegű támogatá-
sokkal ugyanis lehetetlen a hosszú távú tervezés, státusok meghirdetése stb., s a 
fiatalok egzisztenciális biztonságának hiánya fő állású kutatóként nem segíti az itt-
hon maradást. Továbbá ez a hiány okozza elsősorban, hogy fontos programok le-
lassulnak, vagy el is akadhatnak (mint például a kisebbségi oktatás nyelvi vonat-
kozásainak folyamatos vizsgálata, a magyar földrajzi nevek sztenderdizálása távlati 
program keretében). 

A ’90-es évek óta elkezdődött az intézményi kapcsolatok kiépítése, majd kiter-
jesztése, hivatalossá tétele az MTA-val és intézeteivel, egyetemi és főiskolai tan-
székekkel, a Magyar Nyelvtudományi Társasággal. A határtalanítási program egyik 
fontos lépéseként megalakult a Termini Kárpát-medencei kutatóhálózat (mely a 
külső régiók nyelvi kutatóállomásait kapcsolja össze), és az MTA Nyelvtudományi 
Intézetével is többszálú intézményes kapcsolatok jöttek létre. Erdélyi kutatók is 
bekapcsolódhattak a Nemzetközi Magyarságtudományi (korábban Magyar Filoló-
giai) Társaság és az Anyanyelvi Konferencia (A Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága) tevékenységeibe. Akadémiai ösztöndíjakkal (noha ez mára már 
gyakorlatilag csak a Domus- és Bolyai-ösztöndíjakra korlátozódik) és különböző 
szintű együttműködési programok révén (pl. azáltal, hogy OTKA-pályázatokban 
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munkatársként külföldiek is részt vehettek) egyre több lehetőség adódott elsősorban 
magyarországi könyvtári és kutatói munkára, továbbképzésre, konferenciákon és 
munkacsoportokban való részvételre, személyes szakmai kapcsolatok kialakítására 
és ápolására. 

1990 után gyarapodtak a publikációs fórumok is: a Román Tudományos Aka-
démia patronálása alatt működő Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
(NyIrK) továbbra is megjelenik, újraindult az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsé-
szet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalom-
tudományi Szakosztályainak közlönye, illetve az EME kiadványsorozata (Erdélyi 
Tudományos Füzetek), az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének kiadványai 
(AESZ-füzetek), a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai stb. Ugyanakkor a 
hazai tudományos eredmények – megfelelő szakmai nyilvánosság hiányában – 
sokszor Magyarországon (vagy általánosabban: külföldön) legitimizálódnak.  

1.2. A tudományterület legfontosabb erdélyi/romániai magyar 
teljesítményei/megvalósításai 

Az 1990 utáni korszakot a nagy szintézisek (atlaszok, szótárak, monográfiák) 
folytatása és elkészülése jellemzi. Az alapkutatások és eredményeik összefoglalását 
az 1989 és 2001 közötti időszakra vonatkozóan Péntek 2002 tartalmazza. Az ezt 
követő időszakban is általánosságban a 2001-ig mutatkozó tendenciák folytatód-
nak: az általános, elméleti és a tisztán nyelvi rendszerre irányuló kutatások tovább-
ra is alulreprezentáltak, illetve hiányzik hozzájuk a tudományos közeg, nyilvános-
ság (vö. Péntek 2010b). 

Néhány területen egy-egy kutatóhoz köthetően látunk áttöréspróbálkozásokat. 
Ilyen például a pszicholingvisztika interdiszciplináris területe, amelyen egy egye-
temi jegyzet (Bakk-Miklósi 2006) és egy doktori disszertáció (Bakk-Miklósi 2007) 
született, noha a 2000-ben indult Erdélyi Pszichológiai Szemlének is – melynek 
szerzői között jelentős külföldi szakembereket is találunk – szerepe lehet az inter-
diszciplináris kutatások ösztönzésében. Az elméleti nyelvészet eredményei felől 
megközelített mondattannak sincsenek hazai hagyományai. A CEU-CRC támoga-
tásával Kádár Edit vezette be először a kolozsvári Magyar Nyelvészti Tanszék 
curriculumába a generatív mondattant (2003–2004-es tanév), 2007-től pedig mon-
dattan-elméleti bevezető kurzust és a magiszteri programban grammatikaelméletet 
is oktat. Ezek hatására indult el elméleti nyelvészeti pályán Németh Boglárka (Né-
meth 2007), aki már a kolozsvári egyetem doktoraként és a nyelvészeti tanszék ta-
nársegédeként külföldön is hivatkozott elméleti nyelvészeti kutatásokat folytat 
(Németh 2012a, 2012b; Kiefer–Németh 2012). Kádár Editnek is több publikációja 
jelent meg elméleti nyelvészeti témában (Kádár 2006a/2011, 2007a, 2009, 2011; l. 
még Kádár–Németh 2009, 2010; Kádár–Peredy 2014), illetve a – hazai kutatások-
ban továbbra is negligált – leíró nyelvészet területén (Kádár 2002c, 2004, 2007b). 



A ROMÁNIAI MAGYAR NYELVTUDOMÁNY (2002–2013) 31 

 

Hasonlóan egyetlen kutatóhoz/oktatóhoz köthető a fonológia területe; noha itt is 
kimagasló eredményt mutathat fel a hazai szakma (Szilágyi 2004a), ennek sincs 
sem hagyománya, sem iskolája itthon. 

Ami húzóerőt jelent a 2002-vel kezdődő időszakban is, az a szociolingvisztika, 
kontaktológia, kognitív nyelvészet. Ezeknek a részleteire alább az alapkutatások 
számba vétele során térünk ki. 

Már itt meg kell említenünk azonban az ebben az időszakban elkészült monu-
mentális szótári vállalkozásokat, az Erdélyi magyar szótörténeti tár 14 kötetének a 
megjelenését (SzT. 2002–2014) és az akadémiai magyar–román nagyszótárt (Ke-
lemen–Szász szerk. 2010–2011), valamint A romániai magyar nyelvjárások atlasza 
(RMNyA.) 11 kötetének 2010-ben befejeződött kiadását, mely a legjelentősebb 
erdélyi nyelvföldrajzi munka. Szintén jelentősek az ebben az időszakban elkészült 
bibliográfiák: a moldvai csángók kutatásának nyelvészeti, illetve teljes bibliográ-
fiája (Tánczos 2004; Ilyés–Pozsony–Tánczos szerk. 2006) és az 1990–2002 között 
megjelent romániai magyar élőnyelvi tanulmányok bibliográfiája (Szabó T. Attila 
Nyelvi Intézet, Péntek János munkája, vö. Benő–Péntek szerk. 2011).  

1.2.1. Nyelvtörténet 
Az erdélyi nyelvtörténeti kutatások legnagyobb eredménye a Szabó T. Attila 

által elkezdett Erdélyi magyar szótörténeti tár (SzT.) szerkesztési munkálatainak 
befejezése és a XIV. (Vas–Zs) kötet megjelenése 2014 márciusában. A tár első 
négy kötete 1978 és 1985 között jelent meg a Kriterion gondozásában. A rendszer-
váltást követően a kötetek kiadásába a bukaresti Kriterion Kiadó mellé a budapesti 
Akadémiai Kiadó is bekapcsolódik, így láttak napvilágot 1993-ban az V. (He–Jü) 
és a VI. (K–Ki), 1995-ben a VII. (Kl–Ly) és 1996-ban a VIII. (M–Meg) kötetek. A 
IX. kötettől (Megy–Op), amely 1997-ben jelenik meg, a Kriterion Kiadó helyett a 
kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) vállalja magára az Akadémiai Ki-
adóval karöltve a kiadást. A X. (Or–P) kötet 2000-ben lát napvilágot. Vámszer 
Márta, aki Szabó T. Attila halála után, a VIII. kötettől vállalta a szerkesztői közös-
ség vezetését és a főszerkesztői munkát, már nem érhette meg a XI. (R–Száj) kötet 
2002-es megjelenését. A XII. kötet (Szák–Táv) munkálatait kezdetben a legrégebbi 
szerkesztők közül Kósa Ferenc és Zsemlyei János vállalta magára, majd Zsemlyei 
professzor halála után a főszerkesztő munkatársa Fazakas Emese lett, aki a 2009-
ben megjelenő XIII. (Te–Var) kötettől főszerkesztővé válik. (Az SzT. szerkesztésé-
ről és történetéről l. Fazakas 2007a.) A XIV. kötet idei megjelenésével nem ér vé-
get a szerkesztés. Mivel Szabó T. Attila az SzT. szerkesztése közben is kitartóan 
gyűjtött a levéltárakból, és mivel előre összeállított címszójegyzék nem állt a szer-
kesztők rendelkezésére, így szerkesztés közben kerültek elő olyan értékes adalé-
kok, amelyekben be nem szerkesztett, nyelvtörténetileg és kultúrtörténetileg fontos 
címszavak találhatók, egy XV., pótkötetet is tervez a szerkesztői közösség. Ebbe 
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ezeket a kimaradt címszavakat vennék be, illetve egy olyan mutató megszerkesz-
tésére vállalkoznának, amely megkönnyíti az egyes szókapcsolatok, a különböző 
alakváltozatok visszakeresését. Ennek összeállításában és az SzT. digitalizált válto-
zatának elkészítésében a Tár közössége az EME-vel és a budapesti Geoling-
visztikai Műhely (ELTE) munkatársaival is együtt dolgozik (l. még az 1.4.1.2. alfe-
jezetet). 

Az SzT. gazdag anyagot nyújt több szempontú vizsgálódásra is, így az idők fo-
lyamán a kötet szerkesztői több olyan tanulmányt jelentettek meg, amelyek a Tár 
anyagára támaszkodtak. Ezek között találhatunk helyesírási kérdésekkel foglalko-
zó, az egyes szócsaládokat bemutató, a színneveket feldolgozó, különböző nyelvta-
ni kategóriákat vizsgáló (lexikális-morfológiai, szemantikai stb.) tanulmányokat, de 
olyanokat is, amelyek egy-egy korszak példaanyagából kísérelnek meg rekonstru-
álni korabeli nyelvi-nyelvhasználati normákat, regisztereket stb. A szerkesztőkön 
kívül a szélesebb szakmából is egyre többen használják nyelvtörténeti kutatásaik 
során a Tárba beszerkesztett anyagot (a sajtófogadtatásról l. Lőrinczi 2001; a Tár 
anyagából készült legfontosabb tanulmányok összefoglalóját B. Gergely 2008 tar-
talmazza). Az SzT. hatalmas anyagából az egyetemi hallgatók szakdolgozatok so-
rát írták és írják, és többen doktori értekezéseik korpuszát is innen merítették (a 
könyv formájában is megjelent disszertációkra példaként l. T. Szabó 2003; Fóris-
Ferenczi 2005; Fazakas 2007b; Zsemlyei 2011). 

2006 folyamán, Szabó T. Attila születésének 100. évfordulója alkalmából több 
olyan rendezvény megszervezésére került sor, ahol nemcsak nyelvtörténészek mu-
tathatták be az SzT.-nek a nyelvészetben, illetve más szakterületeken való haszno-
síthatóságának, felhasználásának lehetőségeit. A Magyar Tudomány Napja keretén 
belül a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, valamint az EME rendezésében 
került sor Az Erdélyi magyar szótörténeti tár interdiszciplináris felhasználhatósága 
címet viselő konferenciára, amelyen nemcsak hazai, hanem magyarországi előadók 
is részt vettek. Az elhangzott előadások címei jól mutatják ezt a sokrétűséget: 
Vekov Károly: Interdiszciplináris kutatások és a Szótörténeti tár; Nagy-Tóth Fe-
renc: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár az élettudományok múltjának kutatásában; 
Kovács András: Ágyúöntés a Szótörténeti tárban; A. Molnár Ferenc: Szabó T. Atti-
láról és az Erdélyi magyar szótörténeti tárról két tételben; B. Gergely Piroska: A 
Szótörténeti tár felhasználása az újabb nyelvtörténeti kutatásokban (vö. B. Gergely 
2008); Kiss Gábor: Okuláré – pápaszem – szemüveg. A Szótörténeti tár mint szino-
nima-sorok forrása; Csomortáni Magdolna: Interdiszciplináris törekvések és a Szó-
történeti tár (vö. Csomortáni 2008b); ifj. Szabó T. Attila: Digitális törekvések és a 
Szótörténeti tár. 

A 2011-ben Kolozsváron tartott VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
egyik szekciójának az SzT. volt a központi témája, ahol kolozsvári és magyaror-
szági nyelvtörténészek ismertették kutatási eredményeiket. Az előadások szövegei 
kötetbe szerkesztve is megjelentek (Fazakas–Juhász–T. Szabó–Terbe szerk. 2014). 
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Az erdélyi nyelvtörténeti irányú kutatások különlegessége és egyedisége nem-
csak abban áll, hogy a kutatók többnyire az SzT. anyagát dolgozzák fel, hanem ab-
ban is, hogy a klasszikus értelemben vett történeti grammatikai és szemantikai fel-
dolgozások mellett (T. Szabó 2001, 2003, 2004) kognitív nyelvészeti (Fazakas 
2003a, 2007b), nyelvföldrajzi és szociolingvisztikai szempontokat is bevonnak a 
kutatásokba (Zsemlyei 2003, 2007, 2011), illetve az anyanyelv-pedagógia szem-
szögéből is közelítenek a kutatást képező korpuszhoz (Fóris-Ferenczi 2005). 

Természetesen számos olyan nyelvtörténeti jellegű tanulmány is született az 
elmúlt években, amelyek nem a Tár anyagára támaszkodnak (pl. Fazakas 2004, 
2005; Kádár 2012a; Kósa 2008; részben Murvai 2006), valamint elkészült két 
egyetemi jegyzet is (Fazakas 2007c, 2008) – nemcsak – a kolozsvári bölcsészkar 
hallgatói számára (utoljára 1978-ban került sor egy nyelvtörténeti tárgyú egyetemi 
jegyzet kiadására B. Gergely Piroska tollából). A kolozsvári nyelvtörténeti kutatások 
eredményeiről a kutatók külföldi fórumokon is beszámoltak: Fazakas Emese francia 
nyelven közölt tanulmányokat (Fazakas 2010, 2011), Zsemlyei Borbála pedig 2013-
ban az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete által szervezett konferencián, a Rutgers 
University-n (New Brunswick, NJ) számolt be az SzT. munkálatairól. 

Ugyanakkor hazai fórumot is teremtettünk a dialógusnak: a nyelvtörténeti ku-
tatások elméleti-módszertani vonalához tartozik az a konferencia, melyet 2010-ben 
rendezett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (BBTE 
BTK) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke a Kolozsvári Akadémiai Bizott-
ság Nyelvtudományi szakbizottságával közösen, főként magyarországi nyelvészek 
részvételével. A konferencia a szinkrón nyelvleírásnak a diakróniával való kapcso-
latát tematizálta (a mai magyar nyelv leírása terén elért újabb eredmények hogyan 
kapcsolhatók össze a nyelvtörténeti folyamatok ismert magyarázataival; mennyire 
illeszthető össze ez a két különböző szempontú megközelítés; illetve milyen tanul-
ságokkal járhat mind a mai nyelv modern szempontú vizsgálata, mind a történeti 
nyelvészet számára a két perspektíva összekapcsolása). A konferenciakötet szöve-
gei (Kádár–Szilágyi szerk. 2011) vagy a kétféle szempontú nyelvleírás közötti il-
leszthetőség szükségességének (avagy szükségtelenségének) elméleti és módszer-
tani kérdéseivel foglalkoznak, vagy valamilyen nyelvi jelenség szinkrón és diakrón 
értelmezésének összekapcsolásával, esettanulmány formájában járulnak hozzá a 
téma tisztázásához. 

Említést kell tennünk a tudománytörténeti kutatásokról is, melyek ebben az 
időszakban három nagy tudománytörténeti jellegű konferencia köré összpontosultak: 
(1) Brassai Sámuel halálának 100. évfordulóján, 1997. május 22–23-án A nyelvész 
Brassai élő öröksége címmel közös emlékülést tartott a kolozsvári egyetem Magyar 
Nyelv és Kultúra Tanszéke és az MTA budapesti Nyelvtudományi Intézete. Mint 
azt a közreadott előadásszövegek is bizonyítják (Péntek szerk. 2005), Brassainak a 
mondat szerkezetére vonatkozó felismerései legalább egy évszázaddal megelőzték 
nem csupán a magyar, de az egyetemes nyelvtudomány korabeli színvonalát is.  
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(2) 2004 áprilisában A magyarul megszólaló tudomány címmel az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetsége, a Bolyai Társaság és a BBTE Magyar Nyelvészeti Tanszéke 
tartottak interdiszciplináris szakmai konferenciát Apáczai Csere János Magyar En-
ciklopédiája megjelenésének 350. évfordulója alkalmából. A konferencia előadásai 
kötetben is megjelentek (Péntek szerk. 2004). (3) 2006-ban az EME centenáriumi 
évet szervezett, és egész rendezvénysorozattal tisztelgett Szabó T. Attila születésé-
nek 100. évfordulóján. A centenáriumi év záró rendezvényeként 2006 novemberé-
ben konferenciát szervezett az Erdélyi magyar szótörténeti tár hasznosíthatósága a 
különböző tudományterületeken címmel.  

1.2.2. Névtan  
A helynévtan vonatkozásában elsősorban a történeti anyag adattári feltárása 

terén jelentek meg publikációk (Bura 2007, 2011; Asztalos 2004), és elkezdődött 
Szabó T. Attila Erdélyi történeti helynévgyűjtése hét kötetének kiadása (Szabó T. 
2001–2007). Hajdú Mihály irányításával befejeződött az erre alapuló, Erdélyi 
Helynévtörténeti Adattárként (EHA) is emlegetett cédulaanyagnak a közzététele az 
ELTE-n. A történeti helynevek az erdélyi vármegyék szerint csoportosítva kerültek 
egy-egy kötetbe, az adatok településenként, időrendben követik egymást (Alsófe-
hér, Háromszék, Kis- és Nagyküküllő, Szilágy, Torda-Aranyos, Udvarhelyszék, 
Maros-Torda, Csík-Gyergyó és Kászonszék, Szolnok-Doboka, Kolozs, Erdély pe-
remvidéke). Ezen belül Háromszék történeti helyneveinek informatizálása a 
Geolingvisztika című NKFP-projektben, Hajdú Mihály irányításával 2005–2006-
ban valósult meg. Ebben „a betűhíven rögzített, denotátumfajták szerint minősített 
helynevek, helynevet tartalmazó körülírások megőrzik kapcsolatukat eredeti szö-
vegkörnyezetükkel, illetve forrásuk alapján településhez rendelhetők, térképezhe-
tők” (http://geolingua.elte.hu/index_hu.html). 

A mai élő helynevek kutatásában Péter Sándor 2007-ben megvédett doktori 
dolgozatának a közlése (Péter 2008), a mai élő helynevek gyűjtésében, adattári fel-
tárásában Bura László (Bura 2008b), illetve Csomortáni Magdolna munkái (pl. 
Csomortáni 2004, 2005a, 2005b, 2006, 2007, 2008a, 2009a) kiemelendők. Több 
olyan elemzés is született, amely a helynevek lexikális-morfológiai, valamint eti-
mológiai kérdéseivel foglalkozik (csak néhány közülük: Csomortáni 2008c, 2009b; 
Sántha 2010, 2012). Janitsek Jenő is folytatja saját korábbi helyszíni és levéltári 
gyűjtéseinek (125 település szinkrón és diakrón helynévanyaga és ezek felének 
személynévanyaga) sajtó alá rendezését (néhány fontosabbat említve: Janitsek 
2004, 2005, 2008; Janitsek–Farkas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Janitsek–Szőcs 
2002). A helynévkutatásban új irányt képvisel Hochbauer Mária doktori dolgozata, 
amelyben a szerző kognitív nyelvészeti szempontokat érvényesít (Hochbauer 
2012). Ebben az időszakban jelent meg kodifikációs igénnyel az Erdélyi helység-
névszótár második kiadása is (Szabó M.–Szabó M. 2003). 

http://geolingua.elte.hu/index_hu.html
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A személynévtanban a történeti személynévtani kutatások (B. Gergely 2003) 
mellett a mai élő személynevek monografikus feltárása is folytatódott ebben az 
időszakban is (B. Gergely 2005; l. még Janitsek Jenő fentebb említett munkáit). 
2010-től Vörös Ferenc szombathelyi kutatócsoportjával együttműködve elkezdő-
dött a román eredetű magyar családnevek kontaktológiai és nyelvföldrajzi vizsgála-
ta (Benő 2011d, 2012a, 2012b). Névtan és népi természetismeret a témája Zsig-
mond 2005-nek, amely a szerző doktori értekezésének könyvváltozata. 

A névtudományi ismeretterjesztés körébe Murádin László helynévtani 
(Murádin 2003, 2007) és személynévtani (Murádin 2005), Kovácsné József Magda 
személynévtani (K. József 2005), valamint Bura László gyűjteményes kötetei (Bu-
ra 2005, 2013) tartoznak. 

Jelentős, több éve indult, névtani vonatkozású kutatási projekt a Kárpát-
medencei magyar helységnevek és tájnevek kodifikációja. A Szabó T. Attila 
Nyelvi Intézet és társintézetei által több évre tervezett kodifikációs tevékenység 
három nagyobb fázisban valósul meg: a. Először kodifikálni kell az egyes régiókon 
belüli helységneveket, a területi adminisztratív egységek nevét, valamint a legfon-
tosabb tájneveket (beleértve ebbe az illető régió nem magyar, de magyar névvel is 
megjelölt helységneveit, valamint a nem latin betűs nevek átírását). b. Másodszor 
egyeztetni kell a külső régiókban használt neveket a névadás, névhasználat, név-
forma szempontjából. c. Harmadszor össze kell vetni és lehetőség szerint egyeztet-
ni kell mindezeket a magyarországi hivatalos nevekkel, névadási és névhasználati 
elvekkel és gyakorlattal. A kutatóállomásokon kívül ebben a programban folyama-
tosan részt vesz a magyar Földrajzinév-bizottság, az MTA Nyelvtudományi Intéze-
te és a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke. A távlati munkálatok 
kutatási tervének elkészítését a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke 
vállalta. A projekt keretében 2006-ban elkezdődött az erdélyi település- és tájnevek 
rendszeres gyűjtése. 

1.2.3. Dialektológia, nyelvföldrajz  
Az elmúlt évtized dialektológiai és nyelvföldrajzi kutatásainak legjelentősebb 

eredményeiként a befejezett, illetve a végükhöz közeledő atlaszkiadások említhetők: 
2010-ben fejeződött be a legjelentősebb erdélyi nyelvföldrajzi munka, A ro-

mániai magyar nyelvjárások atlasza (RMNyA.) 11 kötetének 1995-től kezdődött 
kiadása (Murádin László munkája, a Magyar Nyelvtudományi Társaság adta ki Ju-
hász Dezső szerkesztésében). 

2010-ig tartott az a szociolingvisztikai szempontokat is szem előtt tartó kuta-
tás, mely az Új magyar nyelvjárási atlasz terepmunkálatait jelentette. Mivel ez 
érinti a határtalanítás programját, a gyűjtési munkálatokat a Szabó T. Attila Nyelvi 
Intézet is segítette lehetőségeihez mérten (l. még az 1.4.1.1. alfejezetet). 

A moldvai csángó nyelvjárás atlasza (CsángNyA.) I. és II. kötete (a 3–608. 
térképlap) már 1991-ben megjelent Budapesten. A III. kötet kézirata azonban csak 
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akkor került elő, amikor Szabó T. Attila örököse a könyvtár anyagát az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek adományozta, és a könyvtár elszállítására is sor került. Az 
így 900 térképlapra kiegészülő 3 kötetnyi kéziratnak a digitalizálását a budapesti 
Geolingvisztikai Műhely 2005-ben fejezte be, és CD-n adta közre. Ugyanakkor ez 
az atlasz az első olyan geolingvisztikai vállalkozás, amely követéses vizsgálatként 
két eltérő időpontban – 50 év különbséggel – felvett nyelvi adatok összehasonlítá-
sára nyelvföldrajzi keretben nyújt lehetőséget. A kutatás során a korábbi moldvai 
atlasz címszóanyagát felhasználva 250 kérdésből álló, hangtani és alaktani-
mondattani jelenségeket vizsgáló kérdőívvel keresték fel azokat a moldvai telepü-
léseket, amelyeken a magyarul beszélő lakosság számaránya meghaladja a helyi 
katolikus népesség 20 százalékát. A kérdőívben a nyelvi kérdések mellett az adat-
közlők szociológiai, szociolingvisztikai adataira vonatkozó kérdések is helyet kap-
tak. A feladat megvalósítása 2004-ben kezdődött el, és 2007-ig tartott. A kutatás 
vezetője Bodó Csanád volt, a kutatási koncepció kialakításában közreműködött 
Heltai János Imre és Eris Elvira, a Geolingvisztikai Műhely munkatársai. A terep-
munka nagy részét a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem hallgatói végez-
ték a Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében, Pozsony Ferenc irányításával. 

A számítógépes dialektológia terén 2010-ben a Magyar és Általános Nyelvé-
szeti Tanszék archívumában található anyagok felhasználásával, az MTA 
HTMTÖK és a Geolingvisztikai Műhely munkatársai támogatásával elkészült a 
szamosháti nyelvjárás digitális szójegyzéke, illetve a Vöő István-féle hangos-
könyvek. Az atlasz 22 kérdőfüzetének feldolgozását Gál (Fazakas) Noémi végezte 
Hochbauer Mária segítségével, Kolozsváron; a feldolgozás folyamatáról és a fel-
dolgozott anyag felhasználásáról több tanulmány is megjelent (Gál–Hochbauer 
2012; Hochbauer 2013; Gál 2013). A szamosháti nyelvjárás digitális szójegyzékét 
integrálták a Geolingvisztikai Műhely adatbázisába, így a legújabb digitális nyelv-
járási térképekre is felkerült. A hangoskönyvek kutathatók az alábbi címen: 
http://www.bihalbocs.hu/hkonyv_kolozsvar/felsotorja/index.html. 

A Geolingvisztikai Műhely több hazai gyűjtésű atlasz és adattár informati-
zálását is elvégezte mostanra (A romániai magyar nyelvjárások atlasza V–VIII. 
kötete; a Székely nyelvföldrajzi szótár (SzNySz.); a Szilágysági nyelvatlasz 200 tér-
képlapja (SzilA.); illetve részben a Hétfalu nyelvjárási atlasza (HétfA.)), és Cs. 
Nagy Lajos irányításával folyamatban van a Háromszéki nyelvatlasz (HszA.) 
informatizálása is. 

Ami a CsángNyA. informatizált változatából is kimaradt, az a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén ta-
lálható meg kicédulázva, és – más moldvai kutatások szóanyagával együtt – a ké-
szülő csángó szótár (A moldvai magyar nyelv szótára) adatbázisának részeként fel-
dolgozás alatt áll (l. Péntek 2004a). A 2003-ban Péntek János irányításával tanszéki 
munkaként elkezdett szótár szerkesztésének folytatása a Szabó T. Attila Nyelvi 
Intézet égisze alatt zajlik. 

http://www.bihalbocs.hu/hkonyv_kolozsvar/felsotorja/index.html
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Az erdélyi nyelvjárástani kutatások fontos mozzanataként emelhető még ki 
ebből a periódusból Péntek János nyelvjárástani akadémiai székfoglalója (Péntek 
2005a). Ebben az időszakban folytatódik továbbá a nyelvjárási szókincsfeltárás is 
(pl. Bura 2008a; Rancz 2007; Lajos 2008). Az Erdélyi Tudományos Füzetek, 257. 
köteteként Gálffy Mózes Marosmagyaróról szóló nyelvjárástani tanulmányait közli 
(Gálffy 2005); részben nyelvjárástani cikkeket tartalmaz Péntek 2003, Bura 2013; a 
csángókutatást összegzi Benő–Murádin 2002, Tánczos 2011; csángó nyelvjárási 
adatokhoz az elméleti nyelvészet módszereivel nyúl Kádár–Németh 2009, 2010. A 
csángó atlasz- és szótári munkálatok nyomán készült publikációk is gyarapodnak 
(vö. Péntek 2006a, 2007b, 2010a, 2012a). Hasonlóképpen atlaszmunkák „mellék-
terméke” Murádin 2010, mely az erdélyi magyar nyelvjárásokat bemutató két at-
lasz (a 136 kutatóponton 3300 címszóval felgyűjtött RMNyA., valamint a 30 kuta-
tóponton gyűjtött, egyenként 878 szócikket tartalmazó Aranyosszéki tájnyelvi at-
lasz) anyagának vizsgálatából készült 41 tanulmányt tartalmazza. 

1.2.4. Nyelvi kölcsönhatás 
A nyelvi kölcsönhatás vizsgálata az ezredforduló utáni időszakban is jelentős 

eredményeket felmutató kutatási témának bizonyult. Hazai viszonylatban intézmé-
nyesen a 2001-ben alakult Szabó T. Attila Nyelvi Intézet vállalta fel a magyar–
román kétnyelvűségi kutatások és nyelvi érintkezés vizsgálatának koordinálását. 
Ebben a témakörben a korpusztervezéssel is összefüggő lexikográfiai (erről l. Benő 
2009a, illetve a lexikográfiával foglalkozó összegzést alább) és korpusznyelvészeti 
(vö. a Termini kutatóhálózat közös adatbázisa: http://ht.nytud.hu/htonline) munkák 
sora keletkezett vagy van folyamatban; konferenciák, rendezvények zajlottak; cik-
kek, tanulmánykötetek jelentek meg. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének 
gondozásában, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai sorozatában nyolc olyan 
kötet jelent meg eddig, melyek a nyelvi kölcsönhatás tényezőivel, formáival, kon-
textusával, nyelvi és jogi stb. vonatkozásával foglalkoznak (Péntek–Benő 2003c; 
Péntek–Benő szerk. 2005; Benő–Szilágyi szerk. 2006; Benő–Fazakas–Szilágyi 
szerk. 2007; Bálint–Péntek szerk. 2009; Gál 2010; Bálint 2013; Sorbán 2014). 

Az élőnyelvi kutatások fő fóruma az Élőnyelvi konferencia-sorozat és az ehhez 
kapcsolódó kiadványok. A 13. Élőnyelvi konferenciának Kolozsvár volt a színhe-
lye 2004-ben, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet és a Tanszék szervezésében (megje-
lent kötete: Benő–Szilágyi szerk. 2006). 

A kontaktológia a kolozsvári tanszéken egyetemi tantárggyá is vált, és több érté-
kes szak- és mesteri dolgozat született már ezen a területen: Járai Eszter (2003) szak-
dolgozata például a lehetséges román nyelvi mintát vizsgálja sajtónyelvi terjengős 
kifejezések mögött (Terjengős kifejezések a Szabadság c. napilapban), Veinberger 
Melinda (2005) magiszteri dolgozata a sváb–magyar kontaktusra fókuszál (A sváb 
nyelv helyzete Csanálos és Mezőterem területén). Szintén a sváb–magyar nyelvi 
érintkezések lexikai formáit vizsgálja Mátyás Csilla szakdolgozata (Sváb–magyar 

http://ht.nytud.hu/htonline
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kontaktusok Csanáloson, 2010). A lexikai kölcsönzések alaktani integrálódását 
elemzi egy szak-, illetve egy magiszteri dolgozat (László Erika: Kölcsönelemek alak-
tani integrálódása, 2012; Már Orsolya: Igei és melléknévi kölcsönszók jellegzetessé-
gei a felvidéki és az erdélyi nyelvhasználatban, 2011). 

A kontaktológia egyetemi oktatásához 2008 óta oktatási segédletként Benő At-
tila jegyzete szolgál (Benő 2008); általánosabb kérdéseket tárgyal Péntek 2001. A 
nyelvi kontaktusok és etnikai folyamatok kapcsolataival Kádár 2006b, Péntek 
2008a, Tánczos 2012a, Peti–Tánczos 2012 foglalkozik. 

Kontaktológia témában több doktori dolgozat is született ebben az időszakban: 
Benő Attila a kölcsönszó jelentésvilágát vizsgálja (Benő 2004a), Bálint Emese két 
Fehér megyei szórvány kétnyelvű lakosainak körében végzett kutatásokat (Bálint 
2013), Sófalvi Krisztina történeti sajtóanyagon vizsgált kontaktológiai jelenségeket 
(Sófalvi 2009). A doktori képzésben, a doktori iskolák programjában volt némi 
együttműködés román és magyar nyelvészek között; 2007-ben készült el Mircea 
Borcilă és Péntek János irányításával Szász István doktori disszertációja: Interfe-
rențe și transfer în bilingvismul român–maghiar din Uriu (Szász Ș. 2008). 

2010-től Vörös Ferenc szombathelyi kutatócsoportjával együttműködve elkez-
dődött a román eredetű magyar családnevek kontaktológiai és nyelvföldrajzi vizs-
gálata (Benő 2011d, 2012a, 2012b). 

A kontaktológiai vizsgálatok nyelvelméleti keretben való bemutatását tűzi ki 
célul a Nyelvelmélet és kontaktológia c. konferenciasorozat, melyet a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem munkatársai (É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila) szerveznek 
háromévente. Ezen erdélyi nyelvészek is részt vettek, és újabb, román–magyar vo-
natkozású kontaktológiai jelenségeket mutattak be (Benő 2010; Kádár 2010; Benő 
2013a). Szintén nyelvelméleti keretben, szintaktikai és aspektuális-szemantikai 
szempontból vizsgálja a moldvai magyar kétnyelvű beszélők nyelvváltozatának 
egy konstrukciótípusát Kádár–Németh 2009 és 2010. Ugyanez a nyelvváltozat adja 
Benő 2004c tanulmányának adatait is. Analógiás keretben szintén történtek kísérle-
tek kontaktológiai témák tárgyalására (Benő 2013b). Kontaktológiai (és tágabban a 
kétnyelvűséggel összefüggő) kérdésekkel többen oktatáspolitikai és anyanyelv-
pedagógiai szempontból foglalkoznak (pl. Kádár 2002a; Péntek 2009a; l. még az 
1.2.8.1. alfejezetet). 

1.2.5. Szociolingvisztika 
A 90-es években zajló, Kontra Miklós vezette Kárpát-medencei szocioling-

visztikai felmérés alapján elkészültek az egyes határon túli régiókra vonatkozó 
szintézisek. A hazai felmérések eredményei azonban nem álltak össze kötetté, így 
ezen a területen egyelőre csak résztanulmányokkal rendelkezünk (pl. Szilágyi 
2002b; Benő–Szilágyi 2005; Szilágyi 2007b; l. még Kontra–Péntek–Szilágyi 
2010, 2011). E kutatás más szempontú folyatatásának tekinthető az a szociológiai 
és szociolingvisztikai kérdőíves felmérés, melyet 2009-ben a kolozsvári Nemzeti 



A ROMÁNIAI MAGYAR NYELVTUDOMÁNY (2002–2013) 39 

 

Kisebbségkutató Intézet (http://ispmn.gov.ro/hu/) végzett a romániai magyarok kö-
rében, reprezentatív mintán Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat címen. A több 
mint 4000 erdélyi magyar adatközlőt kikérdező kutatás olyan felmérés, amelynek 
adatai szociológiai értelemben a lehető legnagyobb mértékben megbízhatóak. Az 
empirikus felmérés adataiból több tanulmány készült (Benő 2011a, 2011b, 2011c; 
Horváth 2011; Sorbán 2011). 

A szociolingvisztikai kutatások, akárcsak a kontaktológiaiak, intézményesen 
elsősorban a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (SZTANYI) égisze alatt zajlanak (l. még 
az 1.4.1.1. alfejezetet), illetve ezen felül szakmai hátteret számukra a kolozsvári 
nyelvészeti tanszék biztosít. A Tanszéken ugyanakkor nemcsak kutatások zajlanak, 
hanem oktatás is: a néprajz és nyelvészeti tanszékek korábbi, közös szocio-
etnolingvisztikai magiszteri programját a nyelvészeti tanszék saját programjaként 
működő antropológiai nyelvészet mesteri váltotta fel. Ez idő alatt több szocioling-
visztikai témájú magiszteri dolgozat és publikáció született (pl. Kádár 2002a). A 
felsőoktatási rendszer átalakítása nyomán 2009-től sajnálatos módon már nyelv- és 
irodalomtudományi összevont magiszteri program indult csupán, ami hátrányosan 
befolyásolta a szociolingvisztikai képzést is. 

2012-ben angol nyelvű, szintetizáló jellegű tanulmánygyűjtemény jelent meg a 
csángó nyelvjárás szociolingvisztikai kérdéseiről (Peti–Tánczos 2012; l. még Pén-
tek 2010a). A nyelvi jogok és a nyelvi státus- és korpusztervezés témájában is több 
tanulmány, sőt konferenciakötet született az elmúlt időszakban (pl. Benő 2007b; 
Gál 2011a, 2011b; Gál–Szabó-Demeter 2007; Gál–Furu 2008; Horváth–Tódor 
szerk. 2008; Katona 2012, 2013a, 2013b; Kontra–Szilágyi 2002; Péntek–Benő 
2003a; Péntek–Benő 2003b; Péntek–Benő szerk. 2005; Péntek 2005b, 2013a; 
Szilágyi 2004b, 2005; súlyozottan skandináv kitekintéssel Molnár-Bodrogi 2005, 
2007a, 2008a). Az erről a kérdéskörről folyó kutatásokról alább a Szabó T. Attila 
Nyelvi Intézet tevékenysége kapcsán szólunk részletesebben (1.4.1.1. alfejezet). Itt 
említjük azonban azt a SZTANYI és a kolozsvári Tanszék által szervezett 13. Élő-
nyelvi konferenciát (2004), amelynek Nyelvhasználat és nyelvi jogok volt a címe (a 
konferencia anyagát l. Benő–Szilágyi szerk. 2006). 

Egy másik, a hazai szakirodalomban jól képviselt irány a nyelvi attitűdvizsgá-
lat, valamint a nyelvi és etnikai folyamatok irányainak kutatása (pl. Bálint 2013; 
Biró 2013; Kádár 2006b; Péntek 2007d, 2013b; Rancz 2011; Tánczos 2012b). A 
kétnyelvűség nyelvelsajátítással, nyelvtanulással összefüggő aspektusait Bakk-
Miklósi 2009, Biró 2012a, oktatáspolitikai és/vagy anyanyelv-pedagógiai vonatko-
zásait pedig többek között Tódor 2005a, Tódor–Irimiaș 2005, valamint Horváth–
Tódor szerk. 2009, 2010, 2011 kötetek tanulmányai tárgyalják.  

1.2.6. Kognitív nyelvészet, szemantika, szemiotika 
Az 1990-es évek elejétől datálódik a kognitív nyelvészet tantárgyként való be-

vezetése az egyetemi oktatásba, és ez jelzi a Szilágyi N. Sándor nevéhez fűződő 

http://ispmn.gov.ro/hu/
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„kolozsvári iskola” kezdeteit is. A kognitív nyelvészeti kutatások kezdetben az ér-
tékjelentések alapján szerveződő térstruktúrákra irányultak; erről a témáról diákok 
több figyelemreméltó, új tudományos eredményeket felmutató szakdolgozatot ír-
tak, például Bagdi Zsuzsa a vertikális dimenzióról (1992), Fazakas Emese a nyelvi 
világmodell idejéről (1994). 

A kutatás egy másik iránya a kognitív folyamatokkal közvetlenül összefüggő 
jelentéstartományok részletesebb elemzése volt (Szilágyi 1996, 2006). Ebből a té-
makörből is több értékes szakdolgozat született: Koszta Imola a látással (1997), 
Szilágyi Franciska a beszéddel (1998), Szabó Judit az ésszel és gondolkodással 
kapcsolatos szó- és kifejezéskészlet szemantikai vizsgálatát végezte el (2003), 
Weisz Éva Erika nagy korpusz alapján vizsgálta meg a nyelv szó jelentéseit és 
használatát (2000), Hohl Anikó Lilla a vizualitással kapcsolatos igék szemantikáját 
elemezte részletesen (2003), Salamon (Szántó) Bíborka pedig szakdolgozatában 
(2005) az ízleléssel, majd magiszteri dolgozatában (2006) a többi érzékterülettel 
kapcsolatos szavak szemantikáját elemezte. Ez lett a kiindulópontja 2011-ben 
megvédett doktori értekezésének (Szántó 2011a; l. még Szántó 2011b, 2013). Biró 
Enikő 2006-ban a minőséghordozókról írt szakdolgozatot (ennek egy része tanul-
mányként jelent meg, l. Biró 2007). 

A legátfogóbb kutatás a különböző (főleg tér-) relációk szemantikájának vizs-
gálata volt, ami szinte teljesen új kutatási terület volt a magyar nyelvészetben, és 
tágabban a metaforikusság vizsgálatába illeszkedett. Ennek keretében 1995–2006 
között tizennégy, eredeti kutatáson alapuló szakdolgozat és magiszteri dolgozat 
készült el: Galaczi Árpád a RAJTA (1995), Páll László a BENNE (1998, majd a kuta-
tást a ki igekötős igék vizsgálatára is kiterjesztve magiszteri dolgozatként: 1999), 
Andor Enikő az el igekötővel kifejezett relációk (1999), Dénes Hajnal a birtokvi-
szony (1999), Epli Hajnalka az ÖSSZE/SZÉT (1999), Imre Attila az ÁT (1999), Kuti 
Noémi a magyar és angol BENNE (1999), Somkereki József az ALATT/FÖLÖTT 
(1999), Zsombori Ibolya az angol RAJTA (1999), Szabó Csilla a magyar és német 
ÖSSZE/SZÉT (2000), Kún Réka Orsolya az ELŐTT/UTÁN/MÖGÖTT (2004), Pál Emőke 
a meg igekötő (2004), Székely Zita pedig a -val/-vel viszony szemantikáját dolgoz-
ta ki (2006). Az említett szakdolgozatok közül több is elérhető az interneten, néme-
lyikre a szakirodalom is hivatkozik. (A dolgozatok egy része letölthető innen: 
http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/). A témában cikkek (Fazakas 2007d, 2010; Imre 
2012), valamint doktori disszertációk is születtek (Fazakas 2007b; Guttmann 2012; 
Hochbauer 2012). 

A metaforakutatás azonban nem csak a téri metaforákra korlátozódott (Máthé 
2002; Szilágyi 2002a; Benő 2004b; Imre 2010), és később a metafora mellett a 
metonímiára is kiterjedtek a vizsgálatok, ennek eredménye Bencze Ildikó szakdol-
gozata (A metonímia értelmezései a kognitív nyelvészetben, 2006), majd magiszteri 
dolgozata a metonímia és poliszémia viszonyáról (2007). 

A magyar nyelvészetben úttörő kezdeményezés volt a kognitív szemlélet al-
kalmazása a helynévanyag vizsgálatában, ebbe a kutatásba illeszkedik Heinrich 
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Andrea szakdolgozata (Szaniszló helynevei kognitív nyelvészeti megközelítésben, 
2000), majd Hochbauer Mária magiszteri dolgozata (Helyzetviszonyító elemek a 
barcasági Hétfalu helynévrendszerében, 2007; l. még Hochbauer 2012). 

Az említett kutatásokban részt vevők közül többen is doktori témájukként 
folytatták ezt a munkát: Fazakas Emese 2006-ban (vö. Fazakas 2007b), Imre Attila 
2009-ben (vö. Imre 2010), Szántó (Salamon) Bíborka 2011-ben, Hochbauer Mária 
2012-ben védte meg az értekezését, Bencze Ildikó pedig doktoranduszként is diák-
kori témáját folytatta. 

A kognitív megközelítés a nyelvtörténeti kutatásokban (Fazakas 2007b), a 
nyelvi érintkezés vizsgálatában (Benő 2000; Szilágyi 2007a) és a fonológiában 
(Szilágyi 2004a) is jelentős eredményeket hozott. 

A kognitív szemantika mellett (Szilágyi 2006) a legjellemzőbben az antoní-
miakutatás (Máthé 2011d, 2013), a szókölcsönzés és kontaktológia jelentéstani 
kérdéseinek vizsgálata (Benő 2004a, 2007a), valamint az aspektus szemantikájának 
kutatása (Németh 2012a, 2012b, 2013) van képviselve. Az egyetemi képzés segéd-
anyagaként szemantikai jegyzet is született (Máthé 2009c). 

A szemiotika egy igen újfajta megközelítésével találkozunk Szilágyi N. Sán-
dor munkásságában: a Jelek és szimbólumok. A szimpatikus ember- és viselkedés-
tudomány alapjai oktatási anyagként multimediális könyv formátumban érhető el 
(http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/szimp_embertud/index.html). A hagyományos 
szemiotikai témákat és megközelítéseket ebben az időszakban Suba 2009 és 
Simonffy 2010 képviseli.  

1.2.7. Stilisztika, szövegtan, retorika  
Az iskolateremtő Szabó Zoltán az 1990-es években a stílustörténet-elmélet irá-

nyába fejlesztette tovább stilisztikai munkásságát, mely több önálló publikációban 
körvonalazódott, de tanítványaival közös köteteket is szerkesztett, az utolsót 2002-
ben (Szabó szerk. 2002). Irányítása alatt 2002 után is több disszertáció született (pl. 
Máthé 2005; Demény 2013). Részben ennek az iskolának a hagyományát folytatja a 
Tanszéken Máthé Dénes, aki doktori dolgozatában összekapcsolja a stílustörténeti 
nézőpontot a szemiotikával, de a formalista-strukturalista alapállás helyett egy prag-
matikai alapvetésű nyelvszemiotika felvázolásával próbálkozik meg (Máthé 2005). 
Ennek a folytatását jelenti az a retorikai egyetemi jegyzet, amely a ’régi új’ retorika 
századvégi reneszánsza nyomában a beszédhelyzet szereplőit helyezi a textológia 
középpontjába (Máthé 2006a). A leíró stilisztika mellett (pl. Szabó 2005) az 1990-es 
évektől megjelenik a kognitív stilisztika is (pl. Máthé 2009b, 2011a, 2011b). 

A Tanszék stilisztikai tevékenységében új tendenciaként említhető a stiliszti-
katörténeti kutatás is, melynek célja elsősorban a XX. századi magyar stilisztika 
irányzatainak, iskoláinak, köztük a ’kolozsvári iskola’ képviselőinek a bemutatása 
az európai nyelvészet és stilisztika kontextusában (Máthé 2006b, 2007a, 2008, 
2009a, 2010a, 2012a; Szabó 2006a, 2006b). 
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A szemiotikai textológia szintén jelen volt az utóbbi évek szövegtani irányza-
tai között (l. Máthé 2012b). A korábban Petőfi Sándor János vezette, a Debreceni 
Egyetem keretében működő szövegnyelvészeti kutatócsoport munkáiban több ha-
zai nyelvész is részt vett az elmúlt években. Publikációikat az Officina Textologica 
sorozat tartalmazza (Szabó 2002, 2003; Murvai 2002; Kádár 2002b). 

A szövegtan kolozsvári hagyományához kapcsolódik Kabán Annamária A szö-
vegvizsgálat útjain című kötete (Kabán 2009), mely a nemzetközi és a magyar szö-
vegtani kutatások történetének legfontosabb paradigmáit, szakaszait, kutatóit is-
merteti, majd a szövegtan, a retorika és a stilisztika viszonyára irányítja a figyelmet 
(l. még Máthé 2007b, 2010b, 2011c; Murvai–Balázs 2002). Pupp Réka Bevezetés a 
szövegtanba című munkája (Pupp 2010) a kutatás moduláris vonulatához sorolha-
tó, mely egyben a multimediális szövegek kérdésével, a szóbeli és az írásbeli szö-
vegek jellemzőivel is foglalkozik. 

A nyelvközpontú stilisztikák mellett szintén az 1990-es évektől kialakult a mul-
timediális vagy intermediális stilisztika (a képvers, a film stilisztikája). Hazai vi-
szonylatban ez utóbbit legkiemelkedőbben Pethő Ágnes és Sándor Katalin műveli. 
Az ISIS (International Society for Intermedial Studies) a 2013-as konferenciája hely-
színéül Kolozsvárt választotta, így Sándor Katalin Pethő Ágnes irányításával (aki 
2009-től már a Sapientia Tudományegyetem oktatója) részt vett a rangos nemzetközi 
tanácskozás szervezésében is (http://film.sapientia.ro/hu/konferenciak/rethinking-
intermediality-in-the-digital-age). Noha Pethő Ágnes és a köré szerveződő iskola 
kutatásainak nagy része az intermedialitás elméleteire, kép és szöveg kapcsolatára, 
az önreflexivitásra a filmművészetben, a modern és a posztmodern film poétikájára 
stb. fókuszálnak, ezek részben a nyelvi stilisztikához is kapcsolódnak. A Képátvite-
lek című kötet (Pethő szerk. 2002) több Pethő Ágnes által irányított államvizsga-
dolgozat tanulmány változatát tartalmazza; a kutatási programok, konferenciák 
eredményeként született írásokból szerkesztett későbbi kötetei (Pethő szerk. 2003b, 
2007, 2008, 2012), valamint önálló kötetei (Pethő 2003a, 2011) az intermedialitás 
elméleteivel és a filmművészet intermedialitásának kérdéskörével foglalkoznak. 
Sándor Katalin kutatásai az intermedialitáselméletek, a kép–szöveg kapcsolatok, a 
vizuális költészet, az irodalom, fotográfia, film viszonya (Sándor 2002, 2003, 
2006a, 2006b, 2007, 2009, 2010a, 2010b, 2012, 2013), újabban pedig a térpoétika 
és a kulturális földrajz kérdései felé is kiterjednek. Doktori dolgozatát 2011-ben 
publikálta Nyugtalanító írás/képek. A vizuális költészet intermedialitásáról címen 
(Sándor 2011).  

1.2.8. Az alkalmazás területei 
1.2.8.1. Anyanyelv-pedagógia 

Az anyanyelv-pedagógia vonatkozásában az előző korszakhoz képest is vissza-
lépés tapasztalható. Ez (oktatás)politikai, intézményszervezési, valamint szakmai 
kérdésekkel is összefügg. Az általános kép nagyfokú átgondolatlanságról árulkodik. 
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Például a közoktatás elkönyvelhet egy tantervi reformot egyrészről (az új, 2009-től 
érvényes V–VIII. osztályos tanterv deklaráltan a szövegértési és szövegalkotási 
kompetenciaterületbe integrálja a nyelvi ismereteket és az irodalmat egyaránt, és 
készség- és képességfejlesztésre fókuszál), másrészről azonban ehhez a szemlélet-
váltáshoz a tanároknak sem szakmai (elsősorban nyelvészeti), sem módszertani 
fogódzót nem nyújt; nemcsak tankönyvek, de a tantervet értelmező módszertani 
segédletek sincsenek, továbbá oktatásszervezési szinten fel sem merül a tömb és a 
szórvány régiók különböző szükségleteihez alkalmazkodó tantervek és tananyagok 
fejlesztésének gondolata. Ráadásul az oktatáskutatásnak és az anyanyelv-pedagó-
giai kutatásoknak ma sincs önálló intézménye, így a potenciális tankönyv-, munka-
füzet-, tanterv- vagy feladatlapírók is jobbára önjelöltek. A szakmai megalapozás 
folyamatosságát biztosítani tudó országos szakmai háttérintézménynek, valamint a 
megfelelő (hozzáértő) minisztériumi felügyeletnek a hiánya nemcsak a magyar 
nyelv és irodalom tantárgynak, hanem a magyar oktatás egészének a hatékonysá-
gát, eredményességét és versenyképességét is minimalizálja. Sem a központi ható-
ság által a legfőbb szakmai testületnek tekintett magyar szakos szakfelügyelők, 
sem a feladatait társadalmi munkában ellátó ún. Országos Szakbizottság intézmé-
nye nem alkalmas egy szakmai háttérintézmény pótlására, mely nemcsak az oktatási 
folyamat kompetens szakmai megalapozásának, hanem a felelősségrevonhatóságnak 
is biztosítéka lenne. Hiányzik ugyanakkor a szakmai önszerveződés is, illetőleg a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és más szakmai szervezetek 
hatékony együttműködése. A RMPSZ szakmai működése gyakorlatilag továbbképző 
tanfolyamok szervezésére, szórványosan iskolai versenyek támogatására szűkült. 

A tankönyvkiadás terén is gazdasági szempontok (és érdekek) érvényesülnek a 
szakmaiak rovására. Az 1993-ban létrejött (hatósági jogkörrel nem rendelkező), majd 
ellehetetlenített Erdélyi Tankönyvtanács az utolsó időszakban már csak arra szorít-
kozhatott, hogy megalapozott szakértői vélemények alapján jelezze, melyek azok a 
frissen megjelent oktatási anyagok, amelyeket alkalmatlannak vagy károsnak tart a 
magyar oktatásban, és ismételten felhívja a figyelmet a megoldandó problémákra. 

A fentiekben vázoltak, a kritika „nemzetrombolónak” minősítésével párosulva, 
az oktatás minőségének folyamatos romlását vonják maguk után (Mandel–Papp Z. 
szerk. 2007; Péntek 2004b, 2004c, 2005c, 2007a, 2009c; Bálint–Péntek szerk. 
2009; Kádár 2012b; más megközelítésben l. Málnási 2012). Természetesen mind a 
szakmai, mind a szakmán kívüli okok vonatkozásban a diagnosztizálás újabb és 
újabb köreit látjuk, de igen kevés példa van a diagnosztizálás utáni hatékony, prob-
lémamegoldó, alkotó lépésekre. 

A diagnosztizálás fázisának munkáiból kiemelendő a 2011-ben Budapesten 
megjelent (de egy, évekkel korábban, a Termini keretében elkezdett és elvégzett), 
az oktatás nyelvi helyzetét felmérő kutatásösszegzés (Bartha–Nádor–Péntek szerk. 
2011), melyben a romániai közoktatás nyelvi vonatkozásairól a Fóris-Ferenczi–
Péntek szerzőpáros ír (Fóris-Ferenczi–Péntek 2011). Meg kell említenünk továbbá 
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a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Sapientia Egyetem három közös 
konferenciáját a kétnyelvű oktatás kérdéseiről (2008: Neveléspolitika és pedagógiai 
gyakorlat a többnyelvűség kontextusában, 2009: Nyelv, identitás, többnyelvű lét és 
oktatáspolitikák, 2010: Kisebbségek nyelvi helyzete Romániában és a Kárpát-
medencében), melyek anyaga meg is jelent Horváth István és Tódor Erika szer-
kesztésében (Horváth–Tódor szerk. 2008, 2009, 2011). Pletl Rita is több országos 
felmérést végzett az anyanyelvoktatás helyzetéről, valamint az iskolai írásos köz-
léskultúráról (Pletl 2010, 2011). 

A diagnosztizálásokkal párhuzamosan a szakma négy anyanyelv-pedagógiai 
egyetemi jegyzetet könyvelhet el (Fóris-Frenczi 2007; Antal 2008; Demény 2009; 
Bakk-Miklósi 2010), illetve a BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézeté-
nek gondozásában Gyakorlatközelben címmel didaktikai sorozat indult (eddig há-
rom kötete jelent meg, l. Demény szerk. 2012; Szabó-Thalmeiner szerk. 2012; 
Ambrus–Péter–Stark szerk. 2013). Az Intézet éves konferenciáinak is van anya-
nyelv-pedagógiai szekciója. A kolozsvári egyetem nyelvészeti tanszékén a magisz-
teri program és műhelytáborok keretében folynak néhány éve tananyagfejlesztő 
kísérletek Kádár Edit vezetésével, valamint a Tanszék oktatói tanártovábbképző 
tanfolyamok szervezésével, azokon való előadói részvétellel próbálnak a felmerülő 
igényekre válaszolni. 

Egy másik, a sajátos nyelvi helyzetből fakadó feladat azoknak a nyelvpedagó-
giai problémáknak a vizsgálata és megoldása, amelyek a román nyelv oktatásával 
kapcsolatosak. A tét az, hogy Nyelvoktatássá válik a román nyelv tanítása, vagy 
megmarad eredménytelen „anyanyelv-pedagógiának” – ahogy Péntek János fogal-
maz egyik cikkének címében (vö. Péntek 2009b). Ebben a témakörben is több 
problémafelvető, diagnosztikus vagy helyzetelemző munka született (pl. Balázs–
Szilágyi 1999; Tódor 2005a, 2011; Biró 2012b; Benő 2009b; Bálint–Péntek szerk. 
2009; Horváth–Tódor szerk. 2011; Péntek 2011), és nyelvészeti-módszertani ered-
mények is vannak (pl. Tódor 2004, 2005b, 2007, 2009a, 2009b). 

1.2.8.2. A magyar mint idegen nyelv oktatása 
A magyar mint idegen nyelv oktatása 1998-ig kizárólag a bukaresti hungaroló-

giai tanszéken folyt. 1989 után ott több nyelvtanulási segédlet is megjelent Murvai 
Olga tollából (Murvai 1997, 2000, 2003). 1998 után a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is megindult a magyar idegen 
nyelvként való oktatása, ahol e tantárgyat Fazakas Emese oktatta és oktatja napja-
inkig. A tantárgyat, fakultatív jellegénél fogva, nemcsak a bölcsészkari hallgatók, 
hanem más karok hallgatói is felvehetik. A magyar nyelv iránt érdeklődő nem ma-
gyar anyanyelvűek évente átlagban 6–8-an vesznek részt az oktatásban. Köztük nem-
csak román anyanyelvűek vannak, hanem egyre nagyobb számban olyan külföldi, 
áthallgató diákok is, akik egyetemünkön fél évet, évet tanulnak. A kis létszámú cso-
portok ellenére felmerült az igény egy olyan nyelvkönyvre, amely partikulárisan a 
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román anyanyelvűek számára könnyítené meg a magyar tanulását. Ennek érdeké-
ben 2001–2002-ben az Arany János Közalapítvány támogatásával Fazakas Emese 
és Kádár Edit kezdett el egy nyelvkönyv-előkészítő munkát. A pályamunka elké-
szítése és az oktatás során szerzett tapasztalatokat Fazakas Emese továbbvitte, és 
egy – 2004 novembere és 2006 februárja között zajló – Socrates-program kereté-
ben hasznosította. A programban együttműködés alakult ki a budapesti, Koháry 
Ilona által vezetett Hungarian Language School – Magyar Iskola, a kolozsvári Böl-
csészettudományi Kar, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, a Heltai Gáspár Közalapít-
vány, a bécsi egyetem Finnugor Intézete és a stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 
között. Ennek a programnak a keretében született meg a Magyar iskola Romániá-
ban (Koháry–Fazakas 2006) címet viselő kötet, amelyben a Koháry Ilona összeállí-
totta anyag mellett szerepelnek román és magyar nyelvű nyelvtani, nyelvhasználati 
magyarázatok, illetve egy magyar–román szójegyzéke a tankönyvben szereplő sza-
vaknak. 

A magyar mint idegen nyelv kolozsvári oktatása felkeltette a magyar hallgatók 
érdeklődését is, így az évek során több nívós szakdolgozat is készült ebben a tárgy-
ban (pl. Szilveszter Anikó: Az igekötők tanítása kognitív nyelvészeti alapon idegen 
anyanyelvűek számára – a hozzá igekötő, 1999; Tőke Lilla: A magyar mint idegen 
nyelv tanítása kognitív nyelvészeti alapon, különös tekintettel az igekötők kérdésé-
re, 1999; Gothárd Klára: Az össze és a szét igekötők a magyar mint idegen nyelv 
tanításában, 2004; Magyari Sára: Az irányok és helyviszonyok problematikája a 
magyar mint idegen nyelv tanításában, 2005). Az említett szakdolgozatokban kö-
zös, hogy a kognitív szemantika kolozsvári iskolájában megismert szempontokat 
próbálják érvényesíteni a magyar mint idegen nyelv tanításában, ezáltal új szemlélet-
ből közelítenek a témához (l. még Fazakas 2003b). Az egyetemi tanulmányai elvég-
zése után csak Magyari Sára foglalkozott (és foglalkozik ma is) a magyar idegen 
nyelvként való tanításával Temesváron, a Start Tanácsadó és Továbbképző Iroda ke-
retén belül, és doktori disszertációját is ebben a tárgykörben írta (Magyari 2011). Ta-
pasztalatait előbb egy kísérleti tananyagban összesítette még egyetemi tanulmányai 
befejezése előtt, majd ez később tankönyvvé nőtte ki magát (Magyari 2009).  

1.2.8.3. Nyelvi rehabilitáció 
Noha a másodnyelvdomináns kétnyelvűek és a nyelvcserén átesettek nyelvi 

rehabilitációját célzó sajátos oktatási feladat módszertana még kidolgozatlan, a 
nemzetközi példákra való kitekintés a szakirodalom szintjén elkezdődött (vö. a 
skandináv modell: Molnár-Bodrogi 2006, 2007b, 2008b), és a revitalizáció téma-
körében hiánypótló szintézis készült (Gál 2010). Ugyanakkor a nyelvélesztés terén 
több figyelemre méltó program is elindult, továbbá tantervi szinten kezdő, közép-
haladó és haladó szintre kidolgozott anyanyelvi felzárkóztató program segíti a taná-
rokat. (A tanterv egyik legnagyobb hiányossága, hogy automatikusan az I–IV. osz-
tályhoz rendeli a kezdő szintet, az V–VIII.-hoz a középhaladót és a IX–XII.-höz a 
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haladót, tehát nincs továbbra sem eszköz arra, hogy a nyelvi rehabilitáció első osz-
tálynál később kezdődjön, hogy például egy ötödikest vagy kilencedikest kezdő 
szinttől vezessünk be a magyar nyelvbe úgy, hogy az az életkori sajátosságainak is 
megfeleljen.) 

A nyelvi rehabilitáció témakörében hatóköre folytán két program érdemel ki-
emelt figyelmet: 

 A 2000-ben indult Moldvai Csángó Oktatási Program, mely elsősorban az 
iskoláskorú gyermekek iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozásainak a 
megszervezését tűzte ki célul azzal a szándékkal, hogy ezeket a törekvéseket 
a nyelvnek az iskolai oktatásba való beemelése is követni fogja, az érvény-
ben levő jogszabályoknak megfelelően. A program kétlépcsős volt, első lé-
pésben az informálást, a tevékenységek, eddigi eredmények bemutatását vé-
gezték el, a közösségeken belüli attitűdváltást is szem előtt tartva, ugyanak-
kor az állami oktatáson kívüli foglalkozásokat is megszervezték, a második 
fázisban pedig ugyanazokon a településeken kérvényezték a törvény által 
biztosított, 3-4 órában folyó anyanyelvoktatást. A program sajátossága, hogy 
a magyar foglalkozásokat (az iskolán kívülieket és az iskolai oktatás részét 
képezőket egyaránt) az iskolai tanórák után szervezik meg, és ezeknek szer-
ves részét képezi a csángó kultúra jellegzetességeinek, a hagyományos tán-
coknak, énekeknek a megtanítása, a nyelv a kultúrában megközelítés érvé-
nyesítése. A tanórák másik célkitűzése a magyar nyelvű imádságok, egyházi 
szövegek és énekek megtanítása, amire az egyház kizárólagosan domináns 
egynyelvűsége miatt annak keretei között nincsen lehetőség, valamint a ma-
gyar nyelvű írás- és olvasásoktatás. 12 éven át a programot a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) működtette, 7 helyszínen közös-
ségi házakat hozott létre (osztálytermekkel, tanárlakásokkal), 17 állami isko-
lában sikerült beindítani a magyarórákat, és a 2011/2012-es tanévre 26 hely-
színen voltak magyar nyelvű, iskolán kívüli foglalkozások. A 2012/2013-as 
tanévtől a RMPSZ vette át a programot. 2003-ban a Heltai Gáspár Könyvtári 
Alapítvány, elsősorban a Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel partnerségben, 
Nyelvi képzés határhelyzetben címmel szervezett konferenciát, mely össze-
gyűjtötte egyrészről mindazokat a (többnyire magyar)tanárokat, akik szór-
ványban a magyar nyelv tanításával foglalkoznak, másrészről a téma hazai 
és külföldi szakembereit. A konferenciával elinduló együttműködések ered-
ményeként 2006-ban tananyag is született (Koháry–Fazakas 2006).  

A fentiek értelmében a nyelvi rehabilitáció elsősorban a közoktatásban részt 
vevők csoportjára fókuszál, de még itt is sok a megoldatlan kérdés szakmai vonat-
kozásban is: az anyanyelvoktatás tantervi problémáin túl a differenciált/differenciá-
lásra alkalmas taneszközök, valamint az ilyen irányú fejlesztések hiánya (pl. sürge-
tően szükséges lenne a tankönyvi alternativitásnak a szórvány–tömb helyzet men-
tén való módszertani végigondolására és az ezirányú szakértői tananyagfejleszté-
seknek az elkezdésére). 
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1.2.8.4. Fordítástudomány 
Intézményi tekintetben a fordítástudomány oktatása egyre jobb helyzetben van. 

Noha a BBTE BTK szakfordító- és tolmácsképző szakán a magyar párú idegen 
nyelv továbbra sem opció, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi tagozatán Murvai 
Olga irányításával szakként indult el a képzés 2008-tól (ekkor jött létre a fordító és 
tolmács szak magyar–angol, magyar–német és magyar–román nyelvpárokkal). A 
kolozsvári egyetemen a magyar nyelvészeti tanszék tantárgykínálatában a kilenc-
venes évek óta szerepel a fordítás elmélete és gyakorlata, és ez idő alatt a témában 
több szak- és magiszteri dolgozat született. Ezek közül említésre méltó a kompen-
zálás témaköréből Gábor Gabriella 2003-as szakdolgozata (A kompenzálás a fordí-
táselméletben és eszközei Nabokov Lolita c. regényében) és Kupás Emese (2008) 
magiszteri dolgozata (Veszteségek és kompenzálás. A hangeffektusok, frazémák és 
szójátékok fordítása); Katona Hajnal (2008) magiszteri dolgozata nyelvjárás és 
fordítás kérdését tematizálja (Területi nyelvváltozatokban írott szövegek átváltása 
T. K. Mukka Maa on syntinen laulu c. művének magyar nyelvre való fordításában), 
Geréb Zita (2005) szakdolgozata pedig törvényszövegek fordítási kérdéseit járja 
körül (Nyelvi gondok a román törvényszövegek magyar fordításában). Román–
magyar hivatalos fordítások témakörében egy doktori disszertáció is született 
(Sárosi-Márdirosz 2008). 2008 és 2012 között több egyetemi szakdolgozat és mes-
teri értekezés vizsgálta a fordítás lexikai és pragmatikai jelenségeit. Említésre mél-
tók Liné Ibolya (Explicitáció és expresszivitás Liviu Rebreanu Ion c. regényének 
magyar fordításában) és Pál Zsuzsanna (Reáliák fordítási kérdései az Édes Anna 
angol változatában) 2013-as szakdolgozatai, valamint Rácz Tímea 2011-es (Blog-
szerű bejegyzések fordítása), Kovács Mónika 2012-es (Reáliák és frazémák fordí-
tása Salman Rushdie Midnight’s Children című regényének magyar fordításában), 
Schnébli Lénárd (Angol episztemikus modális kifejezések magyar fordítása) és 
Goron Sándor (Fordítástechnika és nyelvezet William Shakespeare Julius Caesar 
című tragédiájának három magyar fordításában) 2013-as mesteri dolgozatai. 

2009 és 2012 között egy, Imre Attila vezette kutatócsoport vizsgálta a modális 
jelentés fordításának gyakorlatát magyar és angol célnyelvi szövegekben. A kutatás 
eredményeit több tanulmány ismerteti (Benő 2011e, 2012c, 2013c; Benő–Rácz 
2011; Imre 2011, 2013a, 2013b; Imre–Benő 2012). Fordítási és fordíthatósági kér-
déseket is vizsgálnak a Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában c. 
konferencia kötetének tanulmányai (Pletl–Imre szerk. 2012). 

1.2.8.5. Lexikográfia 
Lexikográfiai munkálatok a rendszerváltás előtt is folytak a kolozsvári Bölcsé-

szettudományi Karon és a Román Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Intézetében, azonban a romániai magyar lexikográfia igazi virágzását az 
1989 utáni időszak jelenti. 

A magyar egynyelvű, értelmező szótárak szerkesztése és kiadása továbbra is 
Magyarországon folyik, azonban előrelépést jelent ezen a téren, hogy a kolozsvári 
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Bölcsészettudományi Kar nyelvészei is részt vettek és vesznek ezekben a szótár-
munkálatokban (Péntek 2004d). Az első lépést az 1999-ben megjelent, Fábián Pál 
szerkesztette Helyesírási tájékoztató és szótár a középiskolások számára (Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest) jelentette, amelybe Péntek János és Fazakas Emese ja-
vaslatai nyomán romániai hely- és intézménynevek is bekerültek. A 2004-ben 
Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila szerkesztésében megjelent helyesírási szótár-
ban (Helyesírás. Osiris, Budapest) már sokkal nagyobb számban szerepelnek ro-
mániai településnevek, földrajzi nevek, illetve intézménynevek (romániai közre-
működők: Benő Attila és Péntek János). A határtalanításnak elnevezett szótári 
program (amely összefogja a határon túli magyar régiók lexikográfiai és lexikoló-
giai kutatásait) eredményeként a magyarországi egynyelvű szótárakba bekerültek 
olyan államnyelvi eredetű szavak is, amelyek széles körben használtak, illetve 
kultúrspecifikus fogalmakat jelölnek. A közreműködés eredményeként a Magyar 
értelmező szótár (2003, Akadémiai Kiadó, Budapest) munkatársai között találjuk a 
kolozsvári egyetem nyelvészei közül Péntek Jánost és Szilágyi N. Sándort, illetve 
az Értelmező szótár+ (2007, Tinta Könyvkiadó, Budapest) erdélyi munkatársai 
Benő Attila és Péntek János voltak. A külső régiók magyar nyelvváltozatainak ide-
gen szavait és sajátos kifejezéseit egy internetes lexikai adattár is megjeleníti: a  
Ht-online lexikai adatbázis a Termini kutatóhálózat honlapján érhető el 
(http://ht.nytud.hu/htonline). Erdélyből a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatár-
sai bővítik az adattárat, és minősítik a korpusz már feltöltött adatait. 

Az Erdélyben írott és romániai anyagot tartalmazó egynyelvű szótárak között 
főként nyelvjárási szótárakat találunk (l. Sántha 2004; Rancz 2007; illetve a mo-
numentális SzT.; l. még a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéken jelenleg is 
folyó, moldvai magyar nyelv szótárának a munkálatait). 

A sajátos kétnyelvűségi helyzetből adódóan sokkal nagyobb számban kerültek 
megszerkesztésre két- és többnyelvű szótárak. Ilyen irányú munkálatok kezdetben 
csak a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben folytak. Legnagyobb eredménynek 
e tekintetben az évtizedek óta készülő román–magyar nagyszótár megjelenése 
számít (Kelemen–Szász szerk. 2010–2011). Kisebb szótári vállalkozások szintén 
voltak ebben az időszakban: készült kétirányú keresést is megengedő online szótár 
(Szász L. 2004) és zsebszótár (Reinhart 2011), úti szótár (Reinhart 2003), társalgási 
szótár (Reinhart 2007) és frazémákat tartalmazó kétnyelvű szótár is (Murvai 2003). 
Emellett a nagyszótár megjelenéséig hiánypótló munkának minősült a 2005-ben 
megjelent magyar–román szótár (Reinhart–Lázár–Román 2005), melyben a köz-
nyelvi szavak és kifejezések mellett helyet kaptak a különböző tudományágak, a 
korszerű szakmák, a számítástechnika stb. szakkifejezései, új jövevényszavai, 
akárcsak az argó vagy a régies, ritka, de még használatban levő és népnyelvi sza-
vak, illetve az általános műveltség körébe tartozó nevek, kifejezések. Kelemen At-
tila dán–magyar szótára (Kelemen 2013) újszerű vállalkozás a hazai, többnyire ro-
mán–magyar párnyelvű lexikográfiai munkák között. 

http://ht.nytud.hu/htonline
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A közhasználatra szánt szótárak mellett nagy igény mutatkozott és mutatkozik 
egyes szakterületek két- vagy többnyelvű szótárainak kiadására, ezek ugyanis nem-
csak a pályakezdőket segítik, hanem a korábban román nyelven tanuló szakembe-
rek számára is megkönnyítik a tájékozódást a román és a magyar terminológiában, 
szakirodalomban. Noha 1989 előtt is készültek ilyen típusú szótárak, az igény ezek 
iránt valójában a rendszerváltás után nőtt meg, főként a magyar nyelvű szak- és 
egyetemi képzés terjedése mentén; az ekkoriban megszaporodott kiadók is kedvező 
keretet jelentettek az ilyen jellegű publikációk nagyszámú megjelenéséhez. Részte-
rületenként a következő jelentősebb szótárakkal számolhatunk: 

 román–magyar műszaki szótár (Pálfalvi 2005) – az 1980-as évek során meg-
jelent magyar–román műszaki szótár párja;  

 közigazgatási szótárak (román–magyar: Fazakas szerk. 2002; magyar–román: 
Benő–Becze–Erdély 2004) – a közigazgatásban használatos szavak, kifeje-
zések mellett az ezekhez szorosan kapcsolódó köznyelvi, jogi és oktatási 
szavakat is tartalmazzák; 

 román–magyar oktatásterminológiai szótár (Benő–Fazakas–Sárosi-Márdirosz 
szerk. 2009) – az oktatás és pedagógia terminus jellegű műszavai mellett kü-
lönböző típusú erdélyi oktatási intézmények tulajdonneveit is megadja ma-
gyar és román vonatkozásban; 

 jogi szótárak (kétnyelvű: Hegedűs–Kiss–Nemes 2006; háromnyelvű: Mezei 
2006 – ez utóbbi (magyar–román–angol nyelvű) nemcsak a jog körébe tarto-
zó leggyakoribb kifejezéseket tartalmazza, hanem a szerkesztő beemelte a 
közgazdaság és az üzleti élet terén használatosakat is); 

 gazdasági és vállalkozói szótárak (román–magyar: Fazakas főszerk. 2005; 
Fazakas–Somai 2008; hatnyelvű: Butiurcă–Imre–Druță eds. 2013); 

 román–magyar, magyar–román matematikai szótár (Orbán–Székely 2007) – 
inkább középiskolások számára íródott; 

 fogorvosi és állategészségügyi három-, ill. kétnyelvű szótárak (Bocskai–
Matekovits–Székely–Kovács-Kurucz 2003; Bokor 2007 – ez a 90-es évek 
végén megjelent Magyar–román állategészségügyi szótár párja); 

 háromnyelvű geológiai szótár (Szakács–Gál–Silye 2007); 
 magyar–román, román–magyar épületgépészeti szakszótár (Delesega–Borza 

2003a, 2003b).  
Első látásra dicséretes ez az 1989 után mutatkozó bőség, mégis óvatosságra 

int. Hiszen sokan úgy gondolják, elég az anyanyelv és államnyelv, valamint a 
szaknyelv ismerete ahhoz, hogy szótárat írhasson valaki. Ennél azonban mégis 
többről van szó: az adott szakterület ismerőjére, gyakorlójára mindenképp szükség 
van, de szükség van egy szótárszerkesztéshez értő, gyakorlattal rendelkező nyel-
vészcsapatra is, akik nyelvi és lexikográfiai ismereteik révén segítik az egyes szer-
zők munkáit. Ugyanakkor szükség lenne arra, hogy az egyes, különböző helyeken 
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folyó szótári munkálatokat összehangolják, így nemcsak a lexikográfiai szempon-
tokat lehetne egységesen alkalmazni, hanem egymás (készülő) munkáiról is érte-
sülnének az érdekeltek. Sajnos a szerzők egy része mégsem így gondolja: manap-
ság kellő szakértelem és gyakorlat hiányában talán túlságosan is sokan írnak és 
adatnak ki szótárakat. 

Külön ki kell emelnünk azokat a lexikográfiai munkálatokat, amelyek a Szabó 
T. Attila Nyelvi Intézetben folynak, ahol igényes, összehangolt munkával és csa-
pattal igyekeznek olyan szótárakat szerkeszteni, amelyek nemcsak a lexikográfia 
követelményeinek tesznek eleget, hanem nyelvileg is igényesnek bizonyulnak. Az 
eddigiekben már felsorolt közigazgatási és oktatásterminológiai szótárak mellett 
külön meg kell említenünk a román–magyar és magyar–román kulturális szótárakat 
(Benő szerk. 2009; Benő–Péntek szerk. 2013). Mindkét kulturális szótár a tágan 
értelmezett kultúra felfogását követi, és az adott nemzeti kultúra szimbolikus ele-
meit mutatja be tényszerűen a népi kultúrától az elit kultúráig, irányzatokról, tudo-
mányos, irodalmi, művészeti intézményekről és kimagasló kulturális személyisé-
gekről szóló szócikkekben. 

Végül magyar vonatkozásai miatt említenünk kell a román lexikográfia egyik 
nagy vállalkozását is, a Budai Lexikon elektronikus kiadását (Aldea–Leucuța–
Vremir–Cristea–Podaru 2013). 

1.2.8.6. Egyéb 
Szintén az alkalmazás területeihez tartoznak a média (és általában a közélet) 

nyelvi vonatkozásaihoz kapcsolódó kutatások és képzések. Kezdetben, a 90-es 
években az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége évente hirdetett olyan tanfolya-
mokat, melyek a tanárok mellett a sajtó munkatársainak, valamint a közigazgatás-
ban dolgozóknak az anyanyelvi, beszédtechnikai, szaknyelvi továbbképzését bizto-
sították. Ezek mellett éves konferenciákat, tanácskozásokat szervezett a rádió és 
tévé nyelve, a hivatali nyelv, az írott sajtó nyelve fókuszokkal. A későbbiekben 
(nagyjából párhuzamosan a médiaszakemberek egyetemi képzését ellátó szakok 
megjelenésével) az igény ezekre csökkent anélkül, hogy okafogyottá vált volna. 

2011–2013 között Pletl Rita vezetésével indult a Sapientia EMTE marosvásár-
helyi karán az Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék és az Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék, illetve a BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tan-
széke munkatársainak közreműködésével az a projekt, amely a magyar nyelvű 
audiovizuális műsorok monitorizációját végezte temesvári, nagyváradi, kolozsvári, 
szatmárnémeti, marosvásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhe-
lyi és bukaresti audiovizuális médiumok nyelvhasználati sajátosságait vizsgálva. A 
kutatás és a feldolgozás eredményeit számos tanulmány mellett a kutatás vezetőjé-
nek gondozásában megjelent kötet összegzi (Pletl szerk. 2013). 

Részben ide kapcsolódnak azok a vállakozások is, melyek a hivatali nyelv ko-
difikációjával kapcsolatosak. Erről bővebben l. az 1.4.1.1. és az 1.4.3.2. alfejeze-
tekben. 
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1.3. A tudományterület legrangosabb erdélyi/romániai magyar 
képviselői és munkásságuk 

Sokszor elhangzott, hogy az erdélyi magyar tudomány, művelőinek létszámát 
tekintve, szubkritikus, amennyiben (és ez a nyelvtudományra különösen igaz) egy-
egy diszciplínának alig van egynél több képviselője, és sok olyan nyelvészeti terü-
let van, amiben hazai viszonylatban gyakorlatilag semmit sem mutathatunk fel 
(például a számítógépes nyelvészet és formális nyelvészet egyes területei, 
neurolingvisztika, finnugrisztika, az alkalmazott nyelvészet bizonyos területei, 
pragmatika). Ilyen értelemben a tulajdonképpen diszciplináris átfedésben alig levő 
szakmai teljesítmények összehasonlítása az alma–körte hasonlítás problémájává 
válik, amelyre megpróbálhatunk indexeket, szorzókat és kvantifikációs eljárásokat 
kitalálni, az eredmény azonban statisztikává való konvertálhatóságán túl nem sok 
haszonnal járna. Ráadásul – ahogy korábban is említettük –, az a kettőség, amely 
szerint egyrészt meg kell felelni a tisztán szakmai igényeknek és mércének, ugyan-
akkor lehetőség szerint eleget kell tenni a nemzeti közösség elvárásainak (ami nem 
merül ki a korpusztervezésben), ismét nemzetközi publikációk presztízsét ütközteti 
lokális feladatok megoldásával. Másrészről a hazai nyelvészek, néhány kivételtől 
eltekintve, főállású oktatók valamely felsőoktatási intézményben, így az iskolaala-
pító nyelvész-tanár modell és a kutató-publikáló tudós modell kettőséből a második 
pálya jobbára eleve ki van zárva. Mindebből fakadóan alább egyszerű felsorolással 
jelöljük meg a hazai nyelvtudomány legjelesebb élő képviselőit, kutatási területei-
ket és fontosabb szakmai közéleti szerepeiket. 

Péntek János, akadémikus, ny. egyetemi tanár, a Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége elnöke, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület alelnöke, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai igazgatója, a Termini 
Egyesület társelnöke. Kutatási területe: szociolingvisztika, etnolingvisztika és ma-
gyar dialektológia, kisebbségi nyelvhasználat/ kontaktológia/ kétnyelvűség-kutatás, 
népnyelv és népi kultúra viszonya, etnobotanika (l. még az 1.2., 1.4.1.1., 1.4.2.1. és 
az 1.4.3.1. alfejezetekben, valamint a hivatkozásokban). 

Szilágyi N. Sándor, ny. egyetemi tanár. Kutatási területe: kognitív nyelvészet, 
fonológia, szociolingvisztika (l. még az 1.2., 1.4.1.1., 1.4.2.1. és az 1.4.3.1. alfeje-
zetekben, valamint a hivatkozásokban). 

Murádin László, a Román Akadémia Nyelvtudományi Intézetének ny. főku-
tatója, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények főszerkesztője. Kutatási terüle-
te: dialektológia, névtan, nyelvművelés (l. még az 1.2. és az 1.4.1.4. alfejezetekben, 
valamint a hivatkozásokban). 

Benő Attila, egyetemi docens, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet ügyvezető 
igazgatója, a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat szótári programjának vezetője. 
Kutatási területe: szociolingvisztika, kontaktológia, fordítástudomány (l. még az 
1.2., 1.4.1.1., 1.4.2.1. és az 1.4.3.1. alfejezetekben, valamint a hivatkozásokban). 
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Fazakas Emese, egyetemi docens. Kutatási területe: nyelvtörténet, lexikográ-
fia, a magyar mint idegen nyelv oktatása (l. még az 1.2., 1.4.1.2. és 1.4.2.1. alfeje-
zetekben, valamint a hivatkozásokban). 

Máthé Dénes, egyetemi docens. Kutatási területe: retorika, stilisztika/stílustör-
ténet, nyelvfilozófia, szemiotika (l. még az 1.2. alfejezetben, valamint a hivatkozá-
sokban). 

Kádár Edit, egyetemi docens, a KAB Nyelvtudományi szakbizottságának el-
nöke. Kutatási területe: leíró és elméleti szintaxis és morfológia, grammatikaelmé-
let, anyanyelvi nevelés a közoktatásban (l. még az 1.2. alfejezetben, valamint a hi-
vatkozásokban).  

1.4. Intézmények, szakmai műhelyek 

1.4.1. Akadémiai intézmények: SZTANYI, EME, KAB; 
a Román Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 

Az akadémiai intézmények személyi állományukat tekintve nagy átfedésben 
vannak egymással és/vagy a kolozsvári nyelvészeti tanszékkel, s mert szakmai je-
lentőségüket munkatársaik kutatói eredményei adják, egyébként pedig kutatási fó-
kuszok és közösségen belüli szerep tekintetében a komplementaritás elve érvé-
nyesül, rangsorolásuk intézményként értelmetlen és objektíve megvalósíthatatlan. 
Ezért a következőkben (nemcsak az akadémiai, hanem) az összes felsorolt intéz-
mény esetében csak a tevékenységi körök, a vállalt feladatok és a jelentősebb 
eredmények felsorolására szorítkozunk. 

1.4.1.1. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (SZTANYI) – www.sztanyi.ro 
A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére, az Arany János Köz-

alapítvány támogatásával 2001-ben magyar nyelvi kutatóállomások jöttek létre 
minden kisebbségi régióban. (A kutatóállomások létrejöttéről, tevékenységük első 
négy évéről l. Csernicskó–Papp–Péntek–Szabómihály 2005.) A kutatások irányítá-
sában, összefogásában kezdettől az MTA Nyelvtudományi Intézetének volt fontos 
szerepe, mellyel a kutatóállomások 2007-ben írtak alá együttműködési megállapo-
dást. Ezzel egy időben létrejött a kutatóállomásokat összekapcsoló Termini kutató-
hálózat (http://ht.nytud.hu, vö. Péntek 2008b; Benő–Péntek szerk. 2011). 

A 2002-ben a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nevet felvevő hazai (kolozsvári és 
sepsiszentgyörgyi székhelyű) kutatóállomás intézményileg az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetségéhez kapcsolódik, szakmailag sok tekintetben a kolozsvári egye-
temi tanszékhez, infrastruktúrában korábban az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez, 
később a Kolozsvári Akadémiai Bizottsághoz. Ez a sokszoros kapcsolódás részben 
ellensúlyozza azt a bizonytalanságot, ami a kizárólagos pályázati hátterű működés-
ből ered, de még így sem válik lehetővé főállású munkatárs alkalmazása, hosszú 
távú programok megvalósítása. 

http://www.sztanyi.ro
http://ht.nytud.hu
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Az Intézet feladatkörei szerteágazóak: (1) más intézmények és kutatók által is 
használható nyelvi, bibliográfiai, statisztikai, demográfiai, jogi adatbázisok kialakí-
tása, (2) szociolingvisztikai, élőnyelvi kutatások és nyelvi tervezés, (3) nyelvi szol-
gáltató tevékenység, valamint (4) tudományos kiadványok megjelentetése. Alább 
az ezeken a területeken folyó munkának és elért eredményeknek a számbavétele 
következik. 

(1) Más intézmények és kutatók által is használható nyelvi, bibliográfiai, sta-
tisztikai, demográfiai, jogi adatbázisok kialakítása: 

 Elkészült a jogi adattár (az 1850-es évektől az összes romániai törvénnyel), 
folyamatosan épül a szociolingvisztikai adattár (ennek része a Nemzeti 
Szövegtár erdélyi anyagának gyűjtése és feldolgozása). A bibliográfiai 
adattár első megvalósítása az 1990 óta megjelent romániai magyar élőnyel-
vi tanulmányok bibliográfiája, mely felöleli a magyar nyelvtudomány va-
lamennyi ágában megjelent publikációkat 2002-ig (vö. Benő–Péntek szerk. 
2011). E bibliográfia alapján elkészült egy összegző tanulmány az erdélyi ma-
gyar nyelvtudomány 1990 utáni eredményeiről és problémáiról (Péntek 2002). 

 Az Intézet 2003-ban a többi külső régióbeli kutatóállomással együtt bekap-
csolódott a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében 
készülő Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) munkálataiba. 2003–2005 kö-
zött a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet a romániai magyar nyelvhasználatból 
származó, 8,9 millió szövegszót tartalmazó adattárat hozott létre olyan mó-
don, hogy ez a Szövegtárba közvetlenül beépíthetővé váljék. A romániai 
magyar nyelvhasználatból származó szövegek a sajtónyelvi, hivatali, tudo-
mányos, szépirodalmi és társalgási szövegtípusokat képviselik. Az Intézet 
feladata volt a reprezentatív szövegminták gyűjtése a megadott nyelvváltoza-
tokból, valamint az adatok formátum szerinti átalakítása az MNSz adattáro-
lási módjával összhangban.  

 Elkezdődött és folyamatos egy Kárpát-medencei lexikális adatbázis létre-
hozása is. Az erdélyi szóanyag egyes jellemzőinek kódolása, a lexikai elektro-
nikus adatbázis internetes változatának gondozása és továbbfejlesztése, va-
lamint az elektronikus adattár folyamatos karbantartása az Intézet feladata.  
A SZTANYI vállalta, hogy nemcsak az erdélyi anyagot, hanem a hét külső 
régióból származó valamennyi adatbázist egységes kezelő felületen közzéte-
szi, és folyamatosan gondozza az interneten. Juhász Tihamér nyelvész-
informatikusnak köszönhetően ez meg is történt 2007-ben (http://ht.nytud.hu). 
A lexikai adatbázis forrásként szolgál a magyar nyelvű szótárak lexikai 
anyagának gazdagításához a határon túli magyar nyelvváltozatok reprezenta-
tív elemeinek megjelenítése által. A határon túli lexikai adatbázis fejlesztési 
tervéről, illetve a határtalanítási programról a 2006-ban szervezett debreceni 
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson közös szimpóziumon számolt 
be a munkaközösség (ennek anyagát Maticsák 2007 tartalmazza). 2008-ban 

http://ht.nytud.hu
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a kutatóhelyek együttes munkájának eredményeképpen a ht-lista komplex 
nyelvi adatbázissá alakult át: létrejött a Termini ht-online (Termini magyar–
magyar szótár és adatbázis) nevet viselő internetes lexikográfiai korpusz, 
amely valamennyi határon túli régióból tartalmaz szótárazott szókészleti 
egységeket. Jelenleg több mint 4300 szócikket tartalmaz, és folyamatosan 
bővül indirekt kölcsönzések (jelentéskölcsönzések, tükörszerkezetek) megje-
lenítésével is. Az adatbázis alapján számos empirikus és elméleti jellegű ta-
nulmány készült (erdélyi szerzők cikkei: Benő 2007a, 2009c; Péntek 2007c, 
2008b; Lanstyák–Benő–Juhász 2010). 

(2) Szociolingvisztikai, élőnyelvi kutatások és nyelvi tervezés (iskolai nyelv-
használat, tankönyvek és más oktatási anyagok nyelve, városi fiatalok magyar 
nyelvhasználata, nyelvcsere szórványkörnyezetben, a sajtónyelv vizsgálata, kon-
taktológiai vizsgálatok, szaknyelvi vizsgálatok stb.). Az ehhez kapcsolódó nyelvi 
tervezés elsősorban az erdélyi kisebbségi nyelvváltozat nyelvi állományának bőví-
tését, egységesítését és anyanyelvűsítését célozza, de benne van a státustervezés és 
a nyelv presztízsének erősítése is. A nyelvi tervezés összehangolt programját, 
melynek irányítója Lanstyák István, „határtalanítási” programnak nevezték. A 
program lényegét a Magyar Tudomány 2004/7-es számában fejti ki Péntek János 
(Péntek 2004d; l. még Péntek 2012b). 

 A magyar kisebbségi oktatás és nyelvhasználat kérdéséről folyó kutatás 
2004–2005-ben megvalósított feladata volt az egyes országokban a kisebb-
ségi oktatás jogi, intézményi és nyelvi helyzetének, feltételeinek a vizsgála-
ta. A kutatás eredményeit a kutatóállomások tanulmányokban ismertették. 
Az erdélyi helyzet ismertetését 2008-ban Péntek János és Fóris-Ferenczi Rita 
készítette el (Fóris-Ferenczi–Péntek 2011). 2009-ben tanulmánykötet látott 
napvilágot a romániai magyar oktatásról (Bálint–Péntek szerk. 2009). 

 Az elkészült és a szerkesztés (vagy aktualizálás) szakaszában lévő speciális 
kétnyelvű szótárak a nyelvi tervezés körébe tartoznak. A román–magyar, 
magyar–román szótárak a nyelvhasználati bizonytalanság, a nyelvi hiány, 
különösen bizonyos szaknyelvi regiszterek hiánya (vö. Benő 2006) által 
okozott gondot hivatottak bizonyos mértékben orvosolni a terminológiai egy-
ségesítés, a nyelvi állomány tudatos alakítása által. A Román–magyar köz-
igazgatási szótár munkálatai jóval korábban kezdődtek el az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetsége (AESZ) keretében, a véglegesítés már a SZTANYI kere-
tében történt (Fazakas szerk. 2002). 2004-ben megjelent a szótár magyar–
román változata is (Benő–Becze–Erdély 2004). Mindkét szótár tágan értel-
mezi a közigazgatás nyelvezetét, mivel a gazdasági és a jogi szaknyelvvel 
összefonódik, és a közszói adatok mellett jelentős számban tulajdonneveket 
(romániai intézményneveket) is tartalmaz. Befejeződtek továbbá a Román–
magyar oktatásterminológiai szótár szerkesztési és kiadási munkálatai: 
2008-ban kis példányszámú próbakiadványként jelent meg, majd 2009-ben 
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megjelent a szótár második, javított és bővített kiadása (Benő–Fazakas–
Sárosi-Márdirosz szerk. 2009). A szótár oktatási és pedagógiai terminusok 
mellett intézményneveket és kétnyelvű oktatási szakjegyzékeket is közöl. 
Megemlítendő, hogy a szótár anyagába beépült valamennyi romániai magyar 
iskola román és magyar neve. A SZTANYI-ban készült két kulturális szótár: 
a román–magyar (Benő szerk. 2009) és a magyar–román (Benő–Péntek 
szerk. 2013) kulturális szótár. Rövidesen elkészül és megjelenhet a Péntek 
János által szerkesztett A moldvai magyar nyelv szótára, amelynek szerkesz-
tése és kiadásra való előkészítése is a SZTANYI-hoz kötődik.  

 A SZTANYI főszervezője volt annak a műhelytalálkozónak, tanácskozás-
nak, amely 2006. augusztus 30. – szeptember 2. között Debrecenben neves 
szakértők részvételével megtervezte és elindította a földrajzi nevek standar-
dizációjával kapcsolatos munkálatokat. A Kárpát-medencei magyar hely-
ségnevek és tájnevek kodifikációs munkálataiban a kutatóállomásokon kí-
vül folyamatosan részt vesz a magyar Földrajzinév-bizottság, az MTA 
Nyelvtudományi Intézete, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tan-
széke. A távlati munkálatok kutatási tervének elkészítését a Debreceni Egye-
tem Magyar Nyelvészeti Tanszéke vállalta. 2006 és 2008 között elkezdődött 
az erdélyi település- és tájnevek rendszeres gyűjtése.  

 Az Intézet munkatársai a moldvai magyar nyelvváltozat státusa körüli vi-
tákban is kifejtették véleményünket, közreműködtek a nyelvi jogok Kárpát-
medencei helyzetét bemutató kötet megírásában (Péntek–Benő 2003a, 
2003b). A nyelvi státustervezés feladatainak tisztázását, a nyelvi jogi helyzet 
leírását tűzte ki célul az a konferencia is, amelyet Sepsiszentgyörgyön ren-
deztek 2004 januárjában. A konferencia anyagából kötet készült (Péntek–
Benő szerk. 2005). 

(3) Nyelvi szolgáltató tevékenység a sajtó, egyéb intézmények és magánsze-
mélyek számára (nyelvi tanácsadás, közérdekű szövegek, fordítások nyelvi gondo-
zása, valamint szakvélemény kifejtése konkrét felkérésre). 2001 novemberében a 
magyar nyelvű tankönyvek ügyében Péntek János kezdeményezte és megfogalmaz-
ta a SZTANYI-nak a Magyar Írószövetséggel, a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társaságával és a Nemzetközi Filológiai Társasággal közös nyilatkozatát 
A felháborodás, az aggodalom és a reménység szava címmel. Ugyanez évben a 
SZTANYI a Hivatalos Közlöny szerkesztőinek ajánlja fel a fontosabb törvények 
magyar fordításának lektorálását, az állandó nyelvi tanácsadást. A sepsiszentgyör-
gyi munkatársak rendszeresen támogatják a székely önkormányzatokat abban, 
hogy élhessenek az anyanyelvű nyelvhasználat jogával. 2002-ben elkészült a rend-
őrfokozatok javasolt magyarítása. 

 Az Intézet szolgáltató jellegű tevékenységének egyik területe mintegy száz 
romániai hivatalos nyomtatvány magyar fordításának nyelvi ellenőrzése 
volt. A magyar nyelvű nyomtatványok szükségességét többen is felvetették 
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(vö. www.nyelvijogok.ro), most azonban a kormány kolozsvári Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézete rendelte meg a fordításokat, és kérte fel a SZTANYI-t 
a nyelvi, terminológiai ellenőrzésre. Az elkészült nyomtatványok megtalál-
hatók a Kisebbségkutató Intézet honlapján (ispmn.gov.ro), és 50 CD is elké-
szült. (A két intézet együttműködése a későbbiekben egy, az egész régióra 
kiterjedő reprezentatív szociológiai és szociolingvisztikai vizsgálatban is 
folytatódott.)  

 A www.nyelvijogok.ro honlap kezdeményezésére a Szabó T. Attila Nyelvi 
Intézet, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a Nemzeti Kisebbségku-
tató Intézet közreműködésével 2009-ben elkészítette a 2008-as év legvégén 
felálló új kormány és államigazgatási rendszer intézményneveinek ma-
gyar fordítását. A mintegy kétszáz intézményt felsoroló listában szerepeltetik 
a minisztériumokat és kormányszerveket; a végrehajtó hatalomtól független 
országos állami intézményeket; a minisztériumoknak alárendelt fontosabb 
országos intézményeket, illetve a megyei, regionális államigazgatási szerve-
ket. A kiadvány a SZTANYI honlapján is elérhető (www.sztanyi.ro). 2010-
ben aktuálissá vált az intézménynévjegyzék frissítése és az új intézményne-
vek megjelenítése. Ennek az anyagnak a nyelvi lektorálását Benő Attila és 
Péntek János végezte. 

 A határon túli nyelvészeti kutatóállomások közös programja volt 2006-ban a 
Morphologic Kft. által gyártott magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző prog-
ramcsomag határon túli anyagának az összeállítása: a Szabó T. Attila Nyelvi 
Intézet állította össze az erdélyi magyar névanyagot (a cél az volt, hogy a 
magyar helyesírás-ellenőrzőben a külső régióbeli településnevek is szerepel-
jenek). A munkálat nemcsak gyűjtést, hanem kódolást is jelentett minden 
egyes név esetében a szavak alaktani viselkedése szerint. Az erdélyi anyag-
ból gyakorlatilag az összes (több mint 3000) településnév bekerült a prog-
ramcsomagba, és ennek köszönhetően a magyar helyesírás-ellenőrző a hazai 
magyar településneveink helyesírását, toldalékolását is ismeri. 

(4) Tudományos kiadványok megjelentetése.  
 2003-ban indult a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai sorozat, amely-

nek keretében tanulmánykötetek (Péntek–Benő 2003c; Benő–Fazakas–
Szilágyi szerk. 2007; Bálint–Péntek szerk. 2009), konferenciakötetek (Pén-
tek–Benő szerk. 2005; Benő–Szilágyi szerk. 2006), doktori értekezések (Gál 
2010; Erdély 2012a; Bálint 2013; Sorbán 2014) jelentek meg.  

 A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatba tartozó kutatóműhelyek megala-
kulásának tízéves évfordulójára jelent meg Benő Attila és Péntek János szer-
kesztésében 2011-ben egy összefoglaló jubileumi kötet az első évtized 
eredményeiről (Benő–Péntek szerk. 2011). 

 2009-től a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet honlapján elérhetők a Román Aka-
démia magyar nyelvű szaklapjának, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-
nyeknek az 1997–2008-as évfolyamai. 2011-ben sikerült digitalizálni és a 

http://www.nyelvijogok.ro
http://www.nyelvijogok.ro
http://www.sztanyi.ro
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SZTANYI honlapján megjeleníteni az 1990–1996-os évfolyamokat is, majd 
2012-ben az 1985–1990 közötti évfolyamokat. Jelenleg az 1977–2013 között 
megjelent lapszámok olvashatók ezen a honlapon. Hosszú távú cél, hogy a 
szaklap valamennyi évfolyama az interneten hozzáférhetővé váljék.  

1.4.1.2. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) – www.eme.ro 
Az 1990-ben újjáalakult EME I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 

Szakosztálya közel 600 tagot számlál. Nyelvészeti vonatkozásban az EME legje-
lentősebb szerepe az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztéséhez és kiadásához 
kötődik. (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a kolozsvári nyelvészeti iskola történeti 
kapcsolatáról l. Péntek 2006b.) 1994-től az EME fizetett kutatói állást biztosított 
előbb egy, majd két nyelvésznek, akik fő feladatul a Tár szerkesztését kapták. A 
diktatúra éveiben a Nagy Jenő tiszteletbeli tag (egykori főtitkár) által őrzött cédula-
anyagot, amelyet Szabó T. Attila gyűjtött, s amely több mint egymillió cédulát tar-
talmaz, az EME átvette megőrzésre. 2000 óta a BBTE nyelvészeti tanszékéről a 
Tár munkamegbeszélései is az EME-hez költöztek, mert sikerült időközben megfe-
lelő szakmai és infrastrukturális hátteret biztosítani a munkához. Később az EME 
saját kiadói tevékenységet is kezdeményezett: a IX. kötettől kezdve az Akadémiai 
Kiadó mellett társkiadóként jelenik meg, majd a Tár XIII., XIV. kötetének a kiadá-
sát az EME teljességgel magára vállalta. 2014-től várhatóan elkezdődik a XV., ki-
egészítő kötet és mutató szerkesztése. A szerkesztéssel párhuzamosan, 2009-ben 
kezdődött az EME irányításával a Tár digitalizálása és az elektronikus változat kor-
rektúrázása. A munka jelenleg a IV. kötetnél tart, a már javított részeket az EDA-ba 
(Erdélyi Digitális Adattár) töltik fel. A kitűzött cél természetesen a teljes sorozat di-
gitalizálása (ami egy majdani adatbázis létrehozásához elengedhetetlenül szükséges). 

2006-ban az EME centenáriumi évet szervezett, és egész rendezvénysorozattal 
tisztelgett Szabó T. Attila emlékének, születésének 100. évfordulóján. 2006 no-
vemberében, a centenárium záró rendezvényeként az Erdélyi magyar szótörténeti 
tár hasznosíthatósága a különböző tudományterületeken címmel konferenciát szer-
vezett, amelyen több erdélyi és magyarországi előadó tartott előadást. 2012. márci-
us 3-án a Szabó T. Attila, az erdélyi névtani iskola megteremtője című emlékkonfe-
rencián is számos előadás hangzott el, valamint Erdélyben először bemutatták a 
Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése című sorozatot is. Ehhez kapcsoló-
dóan említhetjük meg, hogy az EME felvette kutatóprogramjai közé a Mai erdélyi 
magyar digitális helynévtár létrehozását, melyet a Debreceni Egyetem Onomasz-
tikai Kutatócsoportjának segítségével alapozott meg, létrehozása, működtetése a 
nyelvészkutatók feladata. 

2011-ben az EME társszervezője volt a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kong-
resszusnak, Tamás Csilla Fazakas Emesével közösen szimpóziumot szervezett Az 
Erdélyi magyar szótörténeti tár mint interdiszciplináris forrásanyag címmel (ennek 
előadásait Fazakas–Juhász–T. Szabó–Terbe 2014 tartalmazza). 

http://www.eme.ro
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Az EME égisze alatt folyó, a nyelvészethez köthető egyéb tevékenységek kö-
zül meg kell említenünk az EME vándorgyűléseit, melyek jelentős szerepet vállal-
nak a színvonalas tudományos ismeretterjesztésben; a Magyar Tudomány Napja 
Erdélyben című nagy rendezvénysorozathoz (2002 óta minden novemberben) kap-
csolódó I. Szakosztályi előadásokat; valamint az I. Szakosztály szervezésében zaj-
ló felolvasóüléseket (legutóbb, 2013 októberében Németh Boglárka, az EME az 
évi Debüt-díjasa tartott előadást). 

Az EME kiadványaként, az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban jelent 
meg számos nyelvészeti témájú doktori dolgozat, nyelvészeti konferenciák, emlék-
ülések előadásainak szövegei (T. Szabó 2003; Szilágyi 2004a; Benő 2004a; Egyed 
szerk. 2004; Fóris-Ferenczi 2005; Gálffy 2005; Fazakas 2007b; Máthé 2005; Pén-
tek szerk. 2005; Zsemlyei 2011; Sándor 2011), de az immár akkreditált kiadó a so-
rozaton kívül is jelentetett meg nyelvészeti témájú monográfiákat, konferenciaköte-
teket, tanulmányköteteket (Németh 2012b; Kádár–Szilágyi szerk. 2011, 2013; Be-
nő–Fazakas–Kádár szerk. 2013). Az EME B kategóriás folyóiratának, az Erdélyi 
Múzeumnak a hasábjain is rendszeresen publikálnak nyelvészeti tárgyú írásokat. 

1.4.1.3. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Nyelvtudományi 
szakbizottsága, Kolozsvár – www.kab.ro 

A KAB Nyelvtudományi szakbizottsága 2008 márciusában alakult. Tagsága 
jelenleg 29 fő, ebből 24 köztestületi tag. A szakbizottság rendezvényei főként 
könyvbemutatók (évente egy vagy két alkalommal a frissen megjelent hazai nyel-
vészeti munkák kerülnek bemutatásra), illetve konferenciák (a Magyar és Általános 
Nyelvészeti Tanszékkel közösen szervezett A magyar nyelvészeti kutatások újabb 
eredményei sorozatcímet viselő, kétévente megrendezésre kerülő konferencia idén 
IV. kiadásához ért. A rendhagyó témákat felvonultató műhelytalálkozók eredmé-
nyei eddig két szerkesztett kötetben konkretizálódtak, l. Kádár–Szilágyi szerk. 
2011, 2013). A KAB szervezőként vett részt továbbá a 2011-ben megrendezett VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, illetve az idei MANYE (Magyar Alkalma-
zott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) Kongresszus munkálataiban. Az Ér-
tékek Akadémiája sorozatában ebben az időszakban kilenc nyelvészeti előadás 
hangzott el (Petőfi S. János, Petteri Laihonnen, Kiefer Ferenc, Honti László, Heltai 
Pál, Csépe Valéria, Péntek János, Pléh Csaba, Benedek Dezső), ami az összelő-
adások 18%-a. A KAB 2012-ben díjat alapított a jelentős tudományos eredményt 
elért fiatalok jutalmazására és ösztönzésére (Fiatal Kutatói Díj), idősebb tudósok-
nak a képzésben, iskolateremtésben, szervezésben felmutatott teljesítményének 
elismerésére (A Tudomány Erdélyi Mestere Díj), valamint olyan kiadók, szerkesz-
tőségek, személyek munkájának az elismerésére, amelyek és akik különösen kitűn-
nek a tudomány igényes közvetítésében, a tudománynépszerűsítésben, a tudomá-
nyos munkák szakszerű és tárgyilagos bírálatában (A Tudományközvetítés és a 
Tudományos Bírálat Díja). 2012-ben a Nyelvtudományi szakbizottság javaslata 
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nyomán két nyelvész is nyert díjat: a Fiatal Kutatói Díjat Németh Boglárkának, A 
Tudomány Erdélyi Mestere Díjat pedig Szilágyi N. Sándornak ítélte a kuratórium. 

A szakmai jellegű rendezvények mellett a szakbizottság keretet ad a kapcsolat-
tartásra is a hazai tagságnak egymással, illeve a külföldön élő, erdélyi származású 
szakemberekkel. Ez utóbbi érdekében a szakbizottság felvette a kapcsolatot a Ro-
mánia határain kívül élő, hazai származású magyar nyelvészekkel, és összeállította 
az „Elszármazott tudósok” kataszterének nyelvészeti részét, mely nyilván nyitott és 
folyamatosan bővülő.  

1.4.1.4. A Román Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Kolozsvár 
Általánosságban azt látjuk, hogy a Román Akadémia intézményeiben sem a 

magyar nyelvészek, sem a hungarológiai témák nincsenek reprezentálva. A kolozs-
vári Nyelvtudományi Intézet önmagában sem reprezentatív, nincs szakmai súlya. 

Az Intézetnek indulásakor, az 50-es években négy nyelvészstátusa volt, s a 
rendszerváltás nem járt személyi állománybeli gyarapodással. 1989 után egy-egy 
tudományos munkatárs jelentette a kontinuitást: Kabán Annamária 1993-ig, Mol-
nár-Bodrogi Enikő 1993–1995 között, Fazakas Emese pedig 1995–1998 között 
dolgozott magyar nyelvészként az Intézetben. Jelenleg egy főállású és egy rész-
munkaidős tudományos munkatárssal (Vremir Márta 1998-tól, Németh Boglárka 
2014 decemberétől) és egy nyugdíjas, félállású tudományos főmunkatárssal műkö-
dik (Murádin László 1997-től nyugdíjas). 

Az Akadémia magyar nyelvű folyóirata a Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-
lemények (a főszerkesztő Murádin László). Noha a folyóiratot a Román Akadémia 
Könyvkiadója adja ki, adatbázisok nem jegyzik (így a benne való publikálás szak-
mai elszámolhatóságát tekintve igen alacsony „árfolyamú”). A folyóiratot a 90-es 
évek közepétől nem lehetett megrendelni, a (sokszor többéves) késés miatt a posta 
visszamondta a terjesztést. Korlátozott példányszáma miatt a kereskedelemben sem 
lehetett (és jelenleg sem lehet) hozzájutni. 1999-től 2007-ig évente egyszer, össze-
vont számban, néha több éves késéssel jelent meg a NyIrK, 2008-tól, az LII. évfo-
lyammal sikerült behozni a késést. Jelenleg évente két számot jelentet meg. A folyó-
irat 1957–1990 között megjelent számainak repertóriuma megtalálható a Transindex 
Adatbankban (http://nyirk.adatbank.transindex.ro/index.php3). Fontos fejlemény, 
hogy 2008-tól a Nyelvtudományi Intézet, a KAB Nyelvtudományi szakbizottsága, 
valamint a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet összefogásának eredményeként a NyIrK 
felkerült a világhálóra (a SZTANYI honlapján jelenleg az 1977–2013 közötti évfo-
lyamok találhatók meg, és hosszú távú cél, hogy a szaklap valamennyi évfolyama 
az interneten olvashatóvá váljék.) 

A ’90-es évek óta az Intézetben három jelentős projekt futott:  
 Murádin László szerkesztésében A romániai magyar nyelvjárások atlasza 

1995-től kezdett megjelenni a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásá-
ban. A 11 kötetes monumentális munka kiadása 2010-ben fejeződött be. 

http://nyirk.adatbank.transindex.ro/index.php3
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 A Magyar–román akadémiai szótár a 2000-es évek elején a Román Akadé-
mia és a Kriterion Könyvkiadó által kötött szerződés alapján átkerült a 
Kriterion Könyvkiadó gondozásába. A szerződés szerint 2008 folyamán meg 
kellett volna jelennie. Tekintettel arra, hogy a Kiadó nem tett eleget vállalt 
kötelezettségének, a Szótár 2009 januárjában visszakerült a Román Akadé-
miához, és a Román Akadémia kiadásában jelent meg két kötetben, az I. kö-
tet (A–J) 2010-ben, a II. (K–ZS) egy évvel később (Kelemen–Szász szerk. 
2010–2011). Ugyancsak a magyar lexikográfiai munkacsoport készíti elő a 
Román–magyar akadémiai szótárt. Az előkészítés egyelőre az alapoknál tart, 
a meglévő kézirat eléggé elavult; mindenekelőtt a bekerülő szócikkek listáját 
kell átnézni és kibővíteni, majd az értelmező és szemléltető részt átdolgozni, 
a mai nyelvi és fogalmi követelményeknek megfeleltetni. 

 A magyar lexikográfiai munkacsoport jelenleg egy magyar–román kontrasz-
tív szótár szerkesztésébe fogott, mely a hagyományostól eltérően a betű-
rendben megadott alapige alá sorol be minden képzett és igekötős változatot, 
azok egyéb származékaival együtt, minden igeformának megadva a pontos 
román megfelelőjét. Az igetár szerkesztése lezárult, jelenleg a korrektúra fo-
lyik, 2014-ben kerül sor a nyomdai előkészítésre. 

1.4.2. Egyetemi intézmények 
1.4.2.1. A BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészti Tanszéke – 
hunlang.lett.ubbcluj.ro 

1990-től elkezdődött a Tanszék megerősödése és folyamatos bővítése. A hall-
gatói létszámmal arányosan gyarapodott az oktatói létszám; magiszteri program és 
doktori iskola indult, s ezek révén egyre többen maradhattak a szakmai környezet-
ben. (Később a bolognai típusú BA/MA bevezetése ezt a folyamatot hátrányosan 
érintette, a szaktudományos képzés ellehetetlenítése folyik.) 

Szakmai letisztulást jelentett, hogy a nyelvészeti és néprajz tanszékek külön-
válásának folyományaként mindkét tanszék saját státusokkal rendelkezhetett, így 
Pozsony Ferenc és Keszeg Vilmos is megkaphatták a doktori irányítási jogot.  
A Nyelvészeti Tanszéken Szilágyi N. Sándor nyert doktori irányítási jogot, ezzel 
2007-ig, Szabó Zoltán haláláig a tanszéken (Péntek Jánossal együtt) három doktori 
irányító működött. Az 1990-től beindult doktori képzés nyomán az első védések 
1995-ben kezdődtek, és a doktori képzés iskolaként való beindítása is megelőzte a 
doktorképzés hivatalos átalakítását. A 2004-től Hungarológiai doktori iskola néven 
működő képzés végzettjei közül is már többen megvédték a disszertációjukat. 

A Tanszéknek jelenleg 8 főállású oktatója van. A Tanszéken folyó, az oktatáson 
túli szakmai munka egy részének a Szabó T. Attila Intézet biztosít keretet (bővebben 
l. az 1.4.1.1. alfejezetet), más részük – a tanszék oktatói révén – az egyes tudomány-
területeken folyó kutatások listáját bővítik (l. még az 1.2. alfejezetben). A KAB 
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Nyelvtudományi Szakbizottságában folyó munka, valamint az intézményesen az 
EME-hez kapcsolódó szótárszerkesztési (SzT.) munkálatok is a Tanszék oktatóinak 
részvételével folynak (l. az 1.4.1.2. és az 1.4.1.3. alfejezeteket). 

A magyarországi kutatók körében is jelentős szakmai figyelmet vonz az a két-
évente megrendezésre kerülő műhelykonferencia-sorozat, melyet a Tanszék (a 
KAB Nyelvtudományi Szakbizottságával partnerségben) 2008-tól rendez, alkal-
manként változó, de mindig célzottan provokatív tematikával. A szakmai fősodor-
ból kieső témák az elméleti-módszertani újragondolások szükségszerűségére vilá-
gítanak rá, ill. erre teremtenek alkalmat és fórumot. A konferenciasorozatnak eddig 
két kötete is megjelent (Kádár–Szilágyi szerk. 2011, 2013).  

1.4.2.2. A Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai Tanszéke 
1957-ben alakult meg Bukarestben a magyar szak Márton Gyula vezetésével és 

Kolozsvárról ingázó tanárokkal (Szigeti József, Antal Árpád). 1960-as megszüntetése 
után 1969-ben alakult újra Szabó Zoltán vezetésével, és 1990-ig mellékszakként mű-
ködött. 1975-től a Keleti Nyelvek Tanszékbe beolvasztva, részlegként végezte munká-
ját 1990-es újraindulásáig. 2001-től A-ról B szakra fokozták le újra, majd 2002-től 
megint A szak lett. A bolognai rendszer bevezetését követően A Románia Területén 
Beszélt Nyelvek Osztályának részeként létezett, majd 2008 őszétől megszűnt önálló 
tanszék lenni. Ma a Hungarológiai, Roma és Héber Tanszék része. Háttérintézménye-
ként (egykori és jelenlegi tanszéki tagok alapításában) a beolvasztást megelőzően 
megalakult a sepsiszentgyörgyi székhelyű Romániai Hungarológiai Társaság (RHT). 

A Hungarológiai Tanszéken folyó nyelvészeti kutatások elsősorban Zsigmond 
Győző és Murvai Olga nevéhez kötődnek; ők ketten a vizsgált időszakban közel 20 
doktori hallgató kutatásait irányították. Zsigmond Győző 1992 óta oktatója, 2003-
tól megszűnéséig vezetője a Hungarológiai Tanszéknek; a nyelvészeti diszciplínák 
közül névtant és nyelvművelést ad elő. Nyelvészként alapító tagja (1991) és elnöke 
(1991–1993, 1995–1997), illetve elnökségi tagja (1991–2001) az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetségének. Murvai Olga kutatási területe a szövegtan, jelentéstan, sti-
lisztika, szövegszemiotika és az összevető grammatikának azok a kérdései, melyek 
a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatásával függnek össze. Évekig volt 
munkatársa a Debreceni Egyetem keretében működő szövegnyelvészeti kutatócso-
portnak, amelyet Petőfi S. János vezetett, s melynek célja egy szövegmondat-
elemző módszer kidolgozása volt. Ezekhez a kutatásokhoz több publikációja is 
kapcsolódik (Murvai 2002; Murvai–Balázs 2002). Egyik képviselője a Szabó Zol-
tán köré szerveződő iskolának, melynek utolsó tematikus kötete a szecessziót járja 
körül (Szabó szerk. 2002). A magyar mint idegen nyelv tanulásához szótárt és tan-
anyagot szerkesztett (Murvai 1997, 2000, 2003). Az ő nevéhez kapcsolódik a Sapi-
entia EMTE fordító és tolmács szakának létrehozása (2008) és működtetése is, 
melynek haláláig vezetője és oktatója is volt.  
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1.4.2.3. Sapientia EMTE, Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár 
A Sapientia Alapítvány által 2000 decemberében Kolozsváron létrehozott Ku-

tatási Programok Intézete az erdélyi magyar tudományos kutatást hivatott ösztö-
nözni, és kezdetben külső (azaz nem csupán a magánegyetemi hálózat oktatóinak 
és doktoranduszainak szóló) pályázatokat is meghirdetett. 2001 és 2013 között az 
Intézet nyílt pályázati rendszerben 14 nyelvészeti (főként szociolongvisztikai) té-
májú kutatást támogatott (ez a támogatott pályázatok 3,27%-a). 

1.4.2.4. Sapientia EMTE, Scientia Kiadó, Kolozsvár – www.scientiakiado.ro 
A Scientia Kiadó a 2001 és 2013 közötti időszakban 190 tudományos könyvet, 

jegyzetet, konferenciakötetet adott ki, ebből 12 nyelvészeti/szociolingvisztikai tár-
gyú (magyar, román, angol, német és francia nyelvű). Ugyancsak a Scientia Kiadó 
jelenteti meg 2009-től az Acta Universitatis Sapientiae Philologica című egyetemi 
folyóiratot, amely angol nyelven, évi két számmal jelenik meg (ebből minden év-
ben a második szám nyelvészeti tanulmányokat tartalmaz, hazai és külföldi szer-
zőktől: http://acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm). 

1.4.2.5. Sapientia EMTE, Gazdasági és Humántudományok Kar, Csíkszereda 
– ghtk.csik.sapientia.ro 

A csíkszeredai karon nyelvészti vonatkozásban egyes oktatókhoz kapcsolódó-
an egyéni kutatások folynak. A román–angol szak docensének, Tódor Erika Máriá-
nak kutatási területei közé a nyelvpedagógia, a két- és többnyelvűség, a román 
nyelv oktatása kisebbségi iskolákban, illetve az interkulturális nevelés tartoznak. 
Ezekben a témákban számos publikációja jelent meg magyar, román és angol nyel-
ven (l. a hivatkozáslistát). Több jelentős kutatásban is részt vett, melyek közül kü-
lön kiemelendőek azok, amelyek a román nyelv és irodalom tantervének szakmai 
megalapozásával kapcsolatosak. Lajos Katalin, a román–angol szak adjunktusa a 
néprajziak mellett szociolingvisztikai témákkal is foglalkozik (frazeológia, élő-
nyelvi vizsgálatok, l. Lajos 2008, 2009). Ajtony Zsuzsa adjunktus munkái angol 
nyelvű irodalmi szövegek pragmatikai kérdéseinek és a kulturális identitások 
nyelvbe kódoltságának a vizsgálatával foglalkoznak; tanulmányai között találunk 
szociolingvisztikai jellegűeket is. 

Az egyéni kutatások mellett meg kell említenünk azokat a kétnyelvűségi konfe-
renciákat, melyeket a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel közösen szerveztek, és me-
lyeknek anyaga kötetek formájában is megjelent (Horváth–Tódor szerk. 2008, 2009, 
2011). A Scientia Kiadó folyóiratának (Acta Universitatis Sapientiae Philologica) 
nyelvészeti számait szintén itt szerkesztik (a felelős szerkesztő Ajtony Zsuzsa). 

1.4.2.6. Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, 
Marosvásárhely – www.ms.sapientia.ro 

Marosvásárhelyen a Humántudományok Kar 2001-től létezik, bár nyelvészeti 
jellegű szakkal nem rendelkezett 2008-ig. 2008-ban jött létre a fordító és tolmács 
szak magyar–angol, magyar–német és magyar–román nyelvpárokkal. Ez a szak az 

http://www.scientiakiado.ro
http://acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm
http://www.ms.sapientia.ro
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Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék keretén belül működött 2013 őszéig, 
amikor is létrejött az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. A karon folyó főbb kutatá-
sok: sajtómonitorizáció Pletl Rita vezetésével (Pletl szerk. 2013); a modalitás vizs-
gálata magyar, angol és román nyelven Imre Attila vezetésével (Imre–Benő 2012); 
anyanyelv-pedagógia (Pletl 2010, 2011); illetve egyéni kutatásokként fordítástudo-
mány (Sárosi-Márdirosz 2008, 2012), fordítástechnika (Imre 2011; Imre–Benő 
2012), kognitív nyelvészet (Imre 2010, 2012), nyelvi revitalizáció (Gál 2010, 2011a). 

A tanszék 2011-ben konferenciasorozatot indított, melynek témái az anyanyelv-
pedagógia és az idegennyelv-oktatás, a fordításelmélet és a fordítás gyakorlata, a sok-
nyelvűség hagyománya az európai kultúrában, a nyelvhasználat és a nyelvi kapcsola-
tok, valamint az alkalmazott nyelvészet. A kétévente megrendezésre kerülő konferen-
cia első kiadásának előadásai kötetben is megjelentek (Pletl–Imre szerk. 2012). 

1.4.2.7. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék) – magyartanszek.partium.ro 

A 2010-ben alakult szak és tanszék a nyelvészet térképére főként egyéni kutatá-
sok által kerül. Bartha Krisztina tanársegéd a nagyváradi gyermekek beszéd-
feldolgozási folyamatainak vizsgálatával foglalkozik szociolingvisztikai szempontból 
(Bartha 2011, 2013), ez doktori kutatási témája is; Magyari Sára adjunktus nyelv és 
kultúra kapcsolatát vizsgálja (Magyari 2011), valamint a magyar mint idegen nyelv 
oktatásának kérdéseivel foglalkozik (Magyari 2009). Az egyéni kutatásokon túlme-
nően meg kell említenünk a tanszék 2013-ban szervezett nyelvészeti konferenciáját 
(A nyelv közösségi perspektívája), valamint a tanszék által működtetett Janus Panno-
nius Szakkollégiumot, melyben a hallgatók nyelvészeti témákkal is ismerkedhetnek 
egyéni kutatások és (többnyire magyarországi) meghívott előadók révén.  

1.4.2.8. Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) – www.kmei.ro 
A kolozsvári magyar nyelvű állami felsőoktatás (a Babeș–Bolyai Tudomány-

egyetem) háttérintézményeként 2004-ben alakult meg a Kolozsvári Magyar Egyetemi 
Intézet (KMEI), mely szakmai elitképzést biztosító szakkollégiumi hálózatot, mesteri 
programokat, jegyzetkiadást, valamint vendégtanárprogramok, kutatási programok, 
konferenciák, tudományos ülésszakok, műhelyek stb. szervezését támogatja a tudo-
mányos és oktatási tevékenység magas színvonalának megteremtése érdekében. Ko-
rábban a BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén folyó mesteri kép-
zést, valamint megalakulásától a Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium működé-
sét is a KMEI támogatja, hozzájárulva ezzel a szakmai utánpótlás képzéséhez.  

1.4.3. Más, a szakterülethez kapcsolódó intézmények 
1.4.3.1. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) – www.aesz.ro 

Az AESZ elmúlt húsz évi működését összefoglaló kötet (Erdély–Ördög-
Gyárfás Á.–Ördög-Gyárfás L.–Péntek szerk. 2012) tanúsága szerint az 1992-ben 
alakult Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége elsődleges feladatának a kezdetektől 

http://www.kmei.ro
http://www.aesz.ro
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az anyanyelvi mozgalom szervezését és szakmai irányítását tekintette. Ez a legszé-
lesebb értelemben vett anyanyelvi mozgalmat jelenti: ezreket megmozgató anya-
nyelvi versenyeket, évente megszervezett anyanyelvi táborokat, erdélyi tanulók 
magyarországi anyanyelvi táborokba való eljuttatását; szakmai konferenciákat a 
hazai magyar nyelvhasználat aktuális kérdéseiről, a nyelvi tervezés feladatairól; 
szakmai programok, tanfolyamok szervezését a sajtóban, rádióban, televízióban 
működő hivatásos beszélőknek. Az AESZ tagságát elsősorban magyar szakos taná-
rok, tanítók alkotják. Ez egybecseng azzal, hogy fontos feladatának tekinti az 
anyanyelvi mozgalom egybeépülését az anyanyelvi oktatással. A húsz év adatok-
ban kifejezhető tényezőin túl (rendezvények, résztvevők, publikációk stb.) az 
AESZ jelentősége pontosan ebben, az anyanyelvi oktatással való kapcsolatban áll, 
ugyanis szakmai, anyagi és adminisztratív hozzájárulása a közoktatásban részt ve-
vők anyanyelvi és kulturális neveléséhez helyenként élhető alternatíváját adja, 
máshol termékeny kiegészítését nyújtja a sokszor saját tisztségviselői által akadá-
lyoztatott magyar nyelvű közoktatás tanterven kívüli szegmensének. 

Az AESZ a SZTANYI adminisztrálását is ellátja, valamint könyvkiadóként is 
működik. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai mellett saját sorozata is van, 
az 1994-ben indított AESZ-füzetek, melyben a Szövetség szakmai tanácskozásai-
nak anyaga, valamint hazai és magyarországi nyelvészek, nyelvművelők munkái 
jelennek meg, és korábban egy kéthavonta megjelenő információs újságot is ki-
adott. Ezen felül kodifikációs céllal készült szótárak, valamint egyéb alkalmi kiad-
ványok (doktori értekezések, évfordulós kötetek) jelentek meg a gondozásában. A 
SZTANYI-val való sokrétű kapcsolatáról fentebb már szóltunk. 

1.4.3.2. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (NKI), Kolozsvár – ispmn.gov.ro 
A kolozsvári székhelyű, a román kormány hatáskörébe tartozó Nemzeti Kisebb-

ségkutató Intézet 2007 novemberében alakult. Az Intézet a romániai kisebbségek 
társadalmi, gazdasági, kulturális és nyelvi jellegzetességeit kívánja kutatni, illetve 
az etnikumközi kapcsolatokra figyel. Célkitűzései a következők: összegyűjtik és 
rendszerezik a romániai kisebbségek intézményeit és rendezvényeit, illetve létre-
hoznak egy dokumentációs adatbázist a kisebbségekről szóló írásokból. Továbbá 
olyan kutatásokat terveznek és végeznek, amelyek feltárják a kisebbségek körében 
tapasztalható változásokat demográfiai és migrációs téren. A Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet felvállalta a nyelvi jogok terjesztését is azzal, hogy a hivatalos állami 
intézmények közül elsőként helyezte el a legfontosabb – önkormányzatokban 
használatos – nyomtatványok magyar fordítását a honlapján. 

A Sapientia EMTE-vel közösen három kétnyelvűségi konferenciát rendeztek a 
kétnyelvű oktatás kérdéseiről (2008: Neveléspolitika és pedagógiai gyakorlat a 
többnyelvűség kontextusában, 2009: Nyelv, identitás, többnyelvű lét és oktatáspo-
litikák, 2010: Kisebbségek nyelvi helyzete Romániában és a Kárpát-medencében), 
melyek anyaga meg is jelent Horváth István és Tódor Erika szerkesztésében (Hor-
váth–Tódor szerk. 2008, 2009, 2011). A moldvai magyarok etnikai folyamataival, 
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nyelvével, nyelvi attitűdjével, nyelvcseréjével foglalkozó kötetek (Peti–Tánczos 
2012; Tánczos 2012b) mellett kisebbségi nyelvi jogokkal (Bogdán–Mohácsek 
2012) és azok applikációjával (Horváth szerk. 2010), valamint az egyéni és intéz-
ményi kétnyelvűség kérdéseivel foglalkozó kötetek (Horváth 2008; Tódor 2008; 
Sorbán 2012) is napvilágot láttak az NKI kiadásában. 

1.4.3.3. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár – bolyait.ro 
A Bolyai Társaság 2006 februárjában hivatalosan bejegyzett Egyetemi Műhely 

Kiadója eddig öt nyelvészeti egyetemi jegyzetet adott ki (Benő 2008; Fazakas 
2007c, 2008; Kádár 2007b; Máthé 2009c), egy doktori disszertációt (Biró 2012a), 
valamint nyelvészeti konferenciák anyagát (Imre szerk. 2013; Szoták–Vargha 
szerk. 2013) és nyelvészeti témájú cikkeket is tartalmazó festschriftet (Fazakas–
Fóris-Ferenczi szerk. 2012). A nyelvészeti érdekeltségűek közül a Bolyai Társaság 
a 2003-ban a Magyar Encyclopaedia 350 éves évfordulójára rendezett Apáczai-
konferencia, a 2004-es 13. Élőnyelvi Konferencia, a 2005. novemberi Bolyai Egye-
tem Emlékkonferencia, a 2012-es nyelvészeti műhelykonferencia (A magyar nyelvé-
szeti kutatások újabb eredményei III. Analógia és modern nyelvleírás), valamint a 
Paradigma(váltás) és kommunikáció című interdiszciplináris szakmai konferenciá-
nak is (társ)szervezője vagy támogatója volt. A pályázati keretek függvényében ál-
landó programja a magyarországi vendégtanárok költségeinek részleges térítése is, 
mellyel szintén a romániai magyar felsőoktatás szakmai érdekeit szolgálja. 

1.4.3.4. Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Kolozsvár  
A nyelvoktatással már korábban is foglalkozó Heltai Gáspár Könyvtári Alapít-

vány részben szórványmentést és nyelvi revitalizációs programot is felvállalt akkor, 
amikor 2003-ban a Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a budapesti Hungarian 
Language Schoollal közösen Nyelvi képzés határhelyzetben címmel konferenciát 
szervezett Kolozsváron (2003. január 24–26.). A konferencia előadásai és hozzászó-
lásai a szórványhelyzetben élő, nyelvcserén átment magyar eredetű személyek és 
csoportok nyelvi rehabilitációjának lehetőségeit mérlegelték. Ennek folytatásaként 
2004 novembere és 2006 februárja között egy Socrates-program keretében együtt-
működés alakult ki a budapesti, Koháry Ilona által vezetett Hungarian Language 
School – Magyar Iskola, a kolozsvári Bölcsészettudományi Kar, a Szabó T. Attila 
Nyelvi Intézet, a Heltai Gáspár Alapítvány, a bécsi egyetem Finnugor Intézete és a 
stuttgarti Magyar Kulturális Intézet között. A program keretében megszületett a 
magyart idegen nyelvként oktató tananyag romániai adaptációja azok számára, akik a 
magyart idegen nyelvként szeretnék tanulni, valamint akik nyelvcserén mentek át, és 
újra szeretnék tanulni a magyart nem hivatalos, civil szervezetek által indított tanfo-
lyamokon vagy a működő szórványközpontokban (Koháry–Fazakas 2006). 

1.4.3.5. Szórvány Alapítvány, Temesvár  
A temesvári, 1993-ban létrejött alapítvány elnökének, Bodó Barnának a szer-

kesztésében 2000-től évi-kétévi rendszerességgel jelenik meg a Romániai Magyar 
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Évkönyv, mely politikai évkönyv jellege ellenére/mellett szociológiai és kulturális 
rovatában rendszeresen érint nyelvi revitalizációs, nyelvi identitási kérdéseket, több 
kötet pedig oktatási témájú blokkokat is tartalmaz. Továbbá a 2006 és 2010 között 
folyóiratként működtetett Régi(j)óvilág című regionális honismereti szemle 2009-
es összevont tematikus számát a magyar nyelv évének szentelték. Kiadói tevékeny-
ségén kívül az alapítvány rendszeresen szervez szimpóziumokat, konferenciákat, 
tanácskozásokat, melyek közül többnek is volt nyelvi, nyelvészeti vonatkozása.  

1.5. A tudományterület kutatási eredményeinek hatása az  
erdélyi/romániai magyar társadalom helyzetének alakulására 

A tudományterület kutatási eredményei közül elsősorban a nyelvtervezéssel 
kapcsolatosaknak lenne mérhető a társadalom helyzetének alakulására tett hatása. 
A korpusztervezési munkák főként a szaknyelvekre irányultak (az erre vonatkozó 
adatokat l. az 1.2.8.5., illetve az 1.4.1.1. alfejezetekben), a legnagyobb társadalmi 
igény azonban kétségtelenül a közigazgatási kifejezésekkel, intézménynevekkel 
stb. kapcsolatos munkálatok irányában mutatkozott. Mégis ezeknek a hatása is alat-
ta marad az elvárásoknak, ugyanis nemcsak az önkormányzatok egy része, de a 
sajtó sem használja (konzekvensen) ezeket a munkákat. Ebben része lehetett a ter-
jesztés és „reklám” esetlegességének, illetve annak is, hogy csak utólag lett honlap-
juk azoknak az intézményeknek (AESZ, SZTANYI), amelyek a kutatásban vagy a 
kiadásban részt vettek. 

A korpusztervezés mellett a nyelvtervezés másik vetülete a státustervezés. Noha 
ez elsősorban nem nyelvészeti kérdés, az ezzel szorosan összefüggő nyelvi jogi kér-
déseknek van nyelvészeti vonatkozása. Az elmúlt időszakban nyelvi jogi kérdések-
kel kapcsolatos konferenciák, kiadványok, munkák egyre szaporodtak (pl. Péntek–
Benő 2003a, 2003b; Péntek–Benő szerk. 2005; Benő–Szilágyi szerk. 2006; Katona 
2012, 2013a, 2013b). Magyarországi szociológusok kezdeményezésére elindult egy 
honlap is (www.nyelvijogok.ro1), amely a helyi közigazgatásban a polgárok nyelvi 
jogaiért fellépő kezdeményezéseket támogatta, és célja volt az anyanyelvi jogok 
használatának terjesztése, mely célok érdekében szakembereket, intézményeket szó-
lított meg/mozgósított. Ennek egyik eredménye volt, hogy a honlap kezdeményezé-
sére a SZTANYI, az AESZ és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet közreműködésével 

                                                 
1 A honlap olyan feladatokat valósított meg, mint ismertetni, mely településeken, milyen intézmé-
nyekre terjed ki az a jog, hogy a magyar nyelvet a hivatalos levelezésben, ügyintézésben használhat-
ják az állampolgárok, segítséget nyújtott letölthető magyar nyelvű nyomtatványok megtalálásában, 
illetve elérhetővé tett másutt – pl. önkormányzatok, intézmények honlapjain – még meg nem található 
nyomtatványokat, mintaleveleket, a hivatalos ügyintézést megkönnyítendő folyamatosan bővülő ro-
mán–magyar szakmai szószedetet tett közzé, de közölt kétnyelvű feliratmintákat, elérhetővé tett ma-
gyarra fordított törvényszövegeket, sőt a magyarul beszélő közjegyzők listáját is megtaláljuk a honla-
pon. Az oldal 2012 óta nem él, archiválva hozzáférhető itt: http://language-rights.eu/nyelvijogokro/. 
Megszűnésének oka nem a felvállalt feladat okafogyottá válása. A nyitólapon erről rövid tájékoztatást 
olvashatunk. 

http://www.nyelvijogok.ro
http://language-rights.eu/nyelvijogokro/
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elkészült a 2008-as év legvégén felálló új kormány és államigazgatási rendszer in-
tézményneveinek magyar fordítása (a mintegy 200 intézménynevet tartalmazó lista a 
http://www.sztanyi.ro/download/magyar_intezmenynevek.pdf címről tölthető le). A 
hivatalos állami intézmények közül elsőként a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
helyezte el a legfontosabb – önkormányzatokban használatos – nyomtatványok 
magyar fordítását a honlapján. 

A 2001. évi 215-ös ún. „helyi közigazgatási” törvény egyik hozadéka volt az is, 
hogy bizonyos településeken magyar helynévtáblák állítása is lehetségessé vált. Hi-
vatalos felkérésre a magyar helységnevek fordítását szintén kolozsvári nyelvészek 
végezték/bírálták. Erre is, és több más nyelvi (tervezési) kérdésre is igaz, hogy a 
szakma sokszor csak véleménynyilvánításra kénytelen szorítkozni, ám az, hogy ezt a 
politika(i képviselet) mennyire vette/veszi figyelembe, már nem a szakmán múlik. 

Egy másik (részben) nyelvészeti vonatkozású, társadalmi hatású probléma a 
nyelvhasználat színvonalának kérdése. Ebben az elmúlt időszakban a szakma is 
folyamatosan megszólalt: a nyilvános nyelvhasználat színvonalának normalitása 
érdekében a média munkatársainak képzéseket szervezett; felhívta a figyelmet a 
kiadványok, tankönyvek, tankönyv- és vizsgatétel-fordítások nyelvi igénytelensé-
gére stb. Sajnálatos módon mindez nem változtat azon a képen, hogy általánosság-
ban ma is sok a felületesség, a nyelvi tekintetben (is) gondozatlan, szaklektorálás 
nélkül megjelenő kiadvány. Mindenképpen cél az anyanyelvűség a tudománymű-
velésben, de ez feltételezi a magyar szaknyelv és szaknyelvi stílus magas szintű 
ismeretét. Úgy tűnik azonban, hogy a mennyiségi és a terjedelmi bővülés arányá-
ban csökkent a kiadványok nyelvi (és néha szakmai) igényessége. Ez ellen a pro-
vincializmus ellen nem lehet csak nyelvészeti eszközökkel küzdeni. 

Szintén a nyelvhasználat kérdésköréhez kapcsolódik az anyanyelvi mozgalmak 
területe. Itt is folyamatos volt a szakmai megalapozás, ennek nagy (volt) a közéleti 
nyilvánossága, és az oktatásra gyakorolt (kezdeti) hatása is jelentősnek mondható. 

Hogy a tudományterület eredményeinek milyen változásokat kellene a közel-
jövőben eredményezniük az erdélyi/romániai magyarság helyzetében, arra a fent 
felsoroltak közül egyrészt a nyelvi tervezéssel, nyelvi jogokkal (a magyar nyelv-
használat körével) kapcsolatos kérdések felől érdemes közelíteni, másrészt a közé-
letiség (pl. médianyelv) és közoktatás anyanyelvűségére való odafigyelés (a szín-
vonal „normalitása”), ennek, illetve a nyelvi értékek megőrzésének bátorítása, az 
ezekhez kellő eszközök biztosítása felől. 

1.6. A tudományterület erdélyi/romániai magyar képviselőinek és 
intézményeinek nemzetközi kapcsolatai 

A hazai nyelvészeti kutatások zöme nem elszigetelten működik:  
 néhány alulreprezentált területen (elméleti és rendszernyelvészet, textológia 

stb.) egyéni kutatások folynak, amelyek a hazai szakmai nyilvánosság hiá-
nyában külföldön legitimizálódnak;  

http://www.sztanyi.ro/download/magyar_intezmenynevek.pdf
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 egyes intézményekben zajló programjaink hozzájárulnak a Kárpát-medencei 
konvergenciához (vö. Termini Kutatóhálózat, mely a kolozsvári/sepsiszent-
györgyi SZTANYI-n kívül a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Irodát, a be-
regszászi Hodinka Antal Intézetet, a szabadkai Verbi Nyelvi Kutatóműhelyt, 
illetve a Szlovéniát, Ausztriát, Horvátországot képviselő Imre Samu Nyelvi 
Intézetet kapcsolja egybe; Magyarországon Termini Egyesület néven került 
bejegyzésre; a Kutatóhálózat több témában együttműködik az MTA Nyelv-
tudományi Intézetével hivatalos megállapodás keretében); 

 személyes és intézményi kapcsolatok, különböző szintű együttműködési 
programok léteznek, a vizsgálati tárgy – a magyar nyelv – révén ezek a kap-
csolatok elsősorban Magyarország felé irányulnak. 

A nemzetközi kapcsolatok erősödéséhez járul hozzá az is, hogy az elmúlt évti-
zedben egyre több hazai nyelvész kezdett idegen nyelven (főként angolul) publi-
kálni, és járt el Magyarországon kívüli nemzetközi konferenciákra. Az ötévente 
megrendezésre kerülő Hungarológiai Kongresszus is olyan fórum, mely a hungaro-
lógiai tárgyaknak és témáknak nem csak magyar anyanyelvű kutatóit vonzza, s a 
kongresszus lokációi révén (Bécs, Róma-Nápoly, Jyväskylä, 2011-ben éppen Ko-
lozsvár) is a nemzetközi szakmai kapcsolatok építését tartja szem előtt. Itthon is 
egyre több olyan konferencia kerül megrendezésre, ami növekvő számú külföldi 
(és – a konferencia témájának függvényében – nem csak magyarországi) szakem-
bert vonz. Nagy hagyományú konferenciasorozatok is egyre többször választanak 
hazai helyszínt (a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus mellett megemlít-
hetjük a 13. Élőnyelvi Konferenciát, vagy a MANYE XXIV. Kongresszusát). 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság kezdeményezésére a Nyelvtudományi 
szakbizottság is számbavette a Románia határain kívül élő, hazai származású ma-
gyar nyelvészeket, és összeállította az „Elszármazott tudósok” folyamatosan bővü-
lő kataszterének nyelvészeti részét. Ennek hozadéka volt nemcsak a személyes, 
hanem ezen keresztül az intézményi kapcsolatok erősítése is.  

2. Célok, jövőkép 

2.1. A tudományterület helyzetének várható alakulása a 
közeljövőben 

A kérdésnek talán a jogi-anyagi, illetve a személyi vetülete a legrelevánsabb. 
A szakmai vetületről nem sokat lehet jósolni, azt leszámítva, hogy a szakma műve-
lésének feltételei részben vélhetően javulni fognak. Az internetes technológia fej-
lődése, a digitalizálás korszaka megoldást jelenthet az egyik olyan problémára, 
amellyel adott ponton minden hazai kutató szembesült: a szakirodalom hiánya, ebből 
fakadóan az elméleti jellegű kutatások háttérbe szorulása (például a forrásfeltáráshoz, 
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empirikus vizsgálatokhoz, terepkutatásokhoz képest), illetve ezeknek a külföldi, el-
sősorban magyarországi ösztöndíjaktól és mobilitásoktól való függősége. 

A személyi vonatkozásokat illetően úgy tűnik, az elkövetkező 10–15 évre biz-
tonságot ad a megtörtént generációváltás, noha nem minden esetben járt együtt a 
generációváltás „paradigmaváltással” is, és sokszor nem a legjobbak, hanem az 
itthon maradók azok, akik a szakmában dolgoznak. 

Jogi-anyagi tekintetben a legbizonytalanabb a jövő, ugyanis intézményi garan-
ciák alapvetően hiányoznak, és a törvényi háttér sem garantál semmit. Az egyes 
intézmények normatív támogatás híján bizonytalan időre szóló egyéni ösztöndíjpá-
lyázatokkal működnek, ami lehetetlenné teszi olyan önálló státusok meghirdetését, 
amelyek biztos alapot és perspektívát teremtenének a legfiatalabb munkatársaknak, 
és folyamatosságot biztosítanának az intézménynek. 

2.2. Célkitűzések  

Az erdélyi/romániai magyarság jelenlegi helyzetéből – adottságaiból és szük-
ségleteiből – kiindulva a következő rövid távú (a következő 10–15 évre vonatkozó) 
célkitűzéseket fogalmazhatnánk meg a tudományterületet képviselő erdélyi/romá-
niai magyar szakmai közösség számára: 

1. Hagyományosan a hazai nyelvészeti kutatások abból a (hibás) premisszából 
indultak (indulnak?) ki, hogy a nyelvészet nemzeti (vagyis regionális) jellegű tudo-
mány. Ebből fakadóan a hazai nyelvészeti kutatások sok területen nemcsak alulrep-
rezentáltak (elméleti nyelvészet, rendszernyelvészet, általános nyelvészet stb.), ha-
nem tulajdonképpen hiányoznak (a számítógépes nyelvészet és formális nyelvészet 
egyes területei, neurolingvisztika, finnugrisztika, az alkalmazott nyelvészet bizonyos 
területei, pragmatika stb.). Nem lehet ugyan cél, hogy egy amúgy is kritikus létszám 
alatti nyelvészközösség lefedje a nyelvészet összes területét, és lehetőség szerint ele-
get kell tenni a nemzeti közösség elvárásainak is; mindez azonban hatékonyan és 
versenyképesen csak úgy képzelhető el, ha a nyelvészet mint (a regionálissal szem-
ben) általános tudomány perspektíváját is folyamatosan szem előtt tartjuk. Ez azt is 
jelenti, hogy a specifikusan „hazai” témák mellett egyre nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni az elméleti tájékozódásra, a Magyarországon túli nemzetközi kapcsolatokra, 
az új generáció (elsősorban a külföldön doktorálók) integrációjára. 

2. Noha a tudományterületnek és hazai művelőinek személyes és intézményes 
nemzetközi (elsősorban magyarországi) kapcsolatai kellőképpen sokrétűek, a román 
nyelvészeti kutatásokkal való érintkezési terület továbbra is szinte jelentéktelennek 
mondható. Az együttműködés korlátai mindként részről elsősorban ideológiai jelle-
gűek, másodsorban azonban érdektelenségből fakadnak. A román nyelvészek között 
is nagyjából kihalt/már nem aktív az a generáció, aki még beszélt/értett magyarul. A 
támogatási rendszer (a 90-es évekbeli Soros-pályázatokat leszámítva) szintén nem 
fektetett különös hangsúlyt az ilyenfajta együttműködések szorgalmazására. A lassan 
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egyre fontosabbá váló európai pályázati rendszer viszont vélhetően pozitív hatással 
lesz majd ezekre az együttműködésekre, amik a nyelvtudomány vonatkozásában 
főként a dialektológia, a kontaktológia, a lexikográfia (vagy akár az elméleti nyelvé-
szeti kutatások) területén bizonyulhatnak gyümölcsözőnek. Tematikus hatósugarát 
tekintve szűk tartományban, de a Nemzeti Kisebbégkutató Intézet tevékenységében 
is sok ilyen irányú kezdeményezést láthatunk. 

3. A dialektológiában és nyelvtörténetben elkészültek a nagy szintézisek, s ez-
zel lezárul egy korszak. A nyelvtörténetben az SzT. több generációnyi nyelvésznek 
is munkát adott, ezzel párhuzamosan viszont mára szinte teljesen elhanyagolttá vált 
a forrásfeltárás. A kolozsvári könyvtárak régi gyűjteményeinek anyaga is szinte 
áttekinthetetlen, a vidéki könyvtárakról, az állami levéltárakról nem is beszélve. Az 
elmúlt időszakban pozitív fordulatként értékelhető, hogy kormányszinten olyan 
intézkedések történtek, amelyek a kutatást célzottan ellehetetlenítő bürokráciát 
részlegesen megszüntetve az állami levéltárak anyagát legalább részben kutatható-
vá tették. Ez a folyamat nem visszafordíthatatlan, hiszen politikai konjunktúrától 
függő, ezért igen fontos lenne most a gyűjtemények feltárása, lehetőség szerint digi-
talizálása, a források mentése. A múzeumok kezelésében is maradtak fenn levéltári, 
kéziratos és régikönyv-állományok. Noha az állami levéltárak igyekeztek ezeket be-
kebelezni, több helyütt a múzeumok megmentették kézirataik és könyveik némely 
fondjait; ezeket az illető intézményekben dolgozzák fel, nagyon lassan és rendszerte-
lenül. Az iskolákban, főként a régi nagy kollégiumok utódintézményeiben (Székely-
udvarhely, Zilah, Enyed, Marosvásárhely, Szatmár, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásár-
hely) létezik az ún. dokumentációs könyvtár intézménye, amely elegyesen tartalmaz 
kéziratos állományt, könyveket, néha akár levéltári anyagot is. Ezeknek a legmos-
tohább a sorsa: nincs pénz az épületek felújításásra, sem infrastrukturális fejlesztés-
re, így az állomány őrzése, restaurálása problémás, nem felel meg a normáknak, és 
törvény sem szabályozza, mint a levéltárak kutatását, vagyis a helyi igazgatóval és a 
könyvtárossal kell „szót érteni”. Egykori egyházi kezelésben álló püspöki vagy szer-
zetesrendi könyvtárak utódintézményei (pl. Déván, Székelyudvarhelyen, Csíksom-
lyón, Szatmáron) szintén tartalmaznak régikönyves, kéziratos állományokat is. Ezek 
kutatása is nehézkes, az egyházi és állami jogkör gyakran ütközik, a kutatás a helyi 
szokásjogot tükrözi, nem egy bevett, országos szintű gyakorlatot követ. 

A forrásfeltárás mellett a nyelvtörténeti kutatások szemléletváltása is várat 
magára hazai viszonylatban: egy-két kísérlettől eltekintve nincsenek művelői pél-
dául a történeti szociolingvisztikának vagy szociopragmatikának; a kognitív irány-
zatok azonban – részlegesen – nyelvtörténeti vizsgálatokra való applikációjukban 
is jelen vannak. 

4. A jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az oktatás kérdése-
ire, és nagyobb szerepet kellene vállalni a közoktatás szakmai felügyeletében. A 
közoktatásban elkezdődött egy reformfolyamat, melynek első lépésként – egyetemi 
szakemberek bevonásával is – a tantervek megújítása volt a célja. Az új tantervekben 
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mind a nyelvi, mind az irodalmi nevelés a szövegértési és szövegalkotási képesség-
fejlesztésbe mint fő célba van integrálva. Ez tartalmi újítást (vö. tudományos kor-
szerűség) és módszertani váltást (vö. induktivitás, probléma- és tevékenység-
centrikusság, differenciáltság, ismeretközlés helyett képességfejlesztés stb.) egy-
aránt szükségessé tesz. Az új tanterv azonban csak akkor eredményez valódi re-
formot, ha szakmailag megfelelő és színvonalas oktatási anyagok (tankönyvek, 
tanmenetek, segédkönyvek, munkafüzetek) is születnek, illetve rendszeres tanárto-
vábbképzések biztosítják a szemléleti váltás érvényesülését. Ezzel is összefüggés-
ben a kutatásnak az oktatásba való integrációjára kell törekedni, ami egyes diszcip-
línák esetében megvalósul, másokat azonban éppen a bolognai folyamat által átala-
kított BA és MA rendszer helyez mellékvágányra. Ez a rendszer a diákoknak a ku-
tatásba való integrálását is nehezebbé teszi. 

5. Amellett, hogy milyen magyar nyelvet, az is fontos szempont, hogy (kisebb-
ségi körülmények között) milyen magyar nyelven oktatnak az iskolában. A kisebb-
ségi nyelvhasználat és nyelvi helyzet ismeretében fontos folyamatosan részt venni 
a nyelvi tervezésben (tankönyvek, szakszótárak, kétnyelvű szótárak stb.), és a 
nyelvi revitalizációt célzó módszerek és anyagok kidolgozásában. Ezen a területen 
is vannak elméletek és szintézisek, de nincsenek adaptált módszerek és applikáci-
ók. A magyarnak (román alapnyelvről) idegen nyelvként való oktatása terén szintén 
többre van társadalmi igény, mint amire a szakma jelen pillanatban fel van készülve. 

6. A nyelvi igényesség mellett fontos a szakmai igényesség fő szemponttá téte-
le. Ahogy erre Péntek 2002 is rámutat, meg kell szabadulnia a szakmának (és álta-
lában az erdélyi tudományosságnak) attól a mentalitástól, amely a kritikát szemé-
lyeskedésnek tekinti (vagy csak hierarchikusan lefele működteti), és gyakorlatilag 
sokszor pusztán formális „rítusok” performálásához köti a szakmai eredmények 
legitimizálását. Ez jellemzi helyenként akár a fokozatszerző eljárásokat is (legyen 
szó doktori disszertációról, magiszteri vagy tanári fokozati dolgozatról). Szinte tel-
jességében hiányzik a folyóiratokhoz és konferenciakötetekbe beküldött cikkek 
névtelen lektorálása. Ez ellentétes a minőségbiztosítással, de olyan mentalitást 
konzervál, amely kedvez a tekintélyelvnek, a szakmai „paternalizmusnak”, vala-
mint a kialakult szakmai viszonyok légkörének, a csak formálisan teljesített felada-
tok habitussá válásának, viszont óhatatlanul a provincializmus fenntartásának esz-
köze. Összefügg ez azzal is, hogy a hazai szakmai élet olyannyira kritikus létszám 
alatti, hogy nincs tudományos nyilvánosság, egy-egy szakcikk hozzáértő bírálatára 
sokszor nincs is más szakember, mint a szerző maga. Ezért – ahogy magyarországi 
szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában is szerepelnek határon túli szakemberek – 
általánossá kellene válnia hazai viszonylatban is, hogy magyarországi szakembert 
kérnek fel szaklektorálásra. Noha a honoráláshoz nem állnak rendelkezésre anyagi 
eszközök, lektorálás hiányában a pusztán pályázati támogatások elszámolására írt 
szövegek színvonalát nehéz lesz túllépni (és ez fokozottan igaz a most formálódó, 
pályakezdő szakemberekre). 
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7. Célzott támogatásokkal kellene biztosítani, hogy a pályakezdők ne hagyják 
el a pályát és/vagy az országot. Ahol 5–10 évi egyetemi/kutatóintézeti munka az 
országos átlagfizetés alatti összeggel van honorálva, ott a szakmára, illetve a 
(szakmai) közéletben való részvételre fordítható idő a létfenntartásért vállalt egyéb 
munkákra fordított idővel vetekszik. Emiatt (is) az a közéletben is aktív szerepet 
vállaló új szakember-generáció, akiknek 10–15 éven belül (vagy még hamarabb) át 
kellene venniük a stafétát, szinte teljességgel hiányzik. Emellett az egyetemi leter-
heltség elsősorban éppen azt a fiatal generációt érinti (tanársegéd, adjunktus), akik 
kutatói pályájukat is most kellene hogy megalapozzák.  

3. A kivitelezés 

3.1. A kivitelezők 

A 2.2. alatt felsorolt hét pont zöme olyan problémát fogalmaz meg, amelynek 
megvalósításhoz stabil intézményes és infrastrukturális háttér szükséges (vö. hi-
ányzó vagy anyagilag kormány(váltás)októl függő intézetek, intézmények, kiszá-
míthatatlan pályázati támogatások). Ezek létrehozásában/fenntartásában szerepe 
lehet a politikai érdekképviseletnek, az anyagi forrásokat biztosító intézmények-
nek/kormány(ok)nak, a már meglevő szakmai intézményeknek és szakmai testüle-
teknek, az uniós, célzott együttműködési pályázatoknak stb.  

3.2. Lehetséges akadályok 

Az akadályok anyagi/politikai, jogi és szakmai természetűek egyaránt lehetnek. 
Probléma lehet az intézmények (és finanszírozásuk) politikai függősége (és ez mind-
két országban változhat kedvezően vagy kedvezőtlenül); a normatív támogatások 
hiánya; az esetleges, kiszámíthatatlan jellegű tudományos támogatás, ami a tervezhe-
tőséget erősen korlátozza; az esetleges, anyanyelvhasználatot korlátozó intézkedések; 
intézmények politikai szempontú átalakítása/megszüntetése; a szabályozások kedve-
zőtlen változása; a szakmai munka (anyagi vagy ideológiai okú) ellehetetlenítése; a 
tudományos kutatás személyi feltételeinek a megszűnése (a nagy iskolaformáló 
egyéniségek, a mai 65–75 éves korosztály, akiket pl. az aktuális egyetemi politika 
anyagi megfontolásokra hivatkozva mellékvágányra helyezett, ezzel éppen iskolaépí-
tő tevékenységüket szüntetve meg, vagyis megszűnik a tudományos kutatás személyi 
feltételeinek az egyetemi oktatás révén való biztosítása); stb.  

3.3. A KAB Nyelvtudományi szakbizottságának szerepe a célok 
kivitelezésében 

A KAB Nyelvtudományi szakbizottságának alapvetően a következőkben kell 
szerepet vállalnia:  
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 a magyar nyelvészet romániai intézményeinek és művelőinek, illetve mind-
azoknak az akadémiai és felsőoktatási intézményeknek és nyelvészeknek a 
(különböző szintű együttműködési programok keretében való) összefogásá-
ban, akik (bárhol a világon) fontos erdélyi témákkal foglalkoznak; 

 a régió tudományos közösségének munkáját kell segítenie (számára a nyil-
vános fórumokat, a kutatást elősegítő eszmecserék alkalmait megteremteni – 
külön figyelve az interdiszciplináris jellegű, illetve a regionális témák meg-
vitatását célzó, valamint a nemzetközi méretű összejövetelekre); 

 a hazai társadalom felé kellene képviselnie a tudományos közösséget, a tu-
dományosan is megalapozott álláspontokat és véleményeket, népszerűsítve 
azokat; 

 szerepet kell vállalnia a tájékoztatásban, a közvetítésben, a szakmai felügye-
letben, szót kell emelnie azért, hogy a szakmai illetékesség tiszteletben tartá-
sa a hatalmi vagy egyéb szempontok ellenében is megvalósulhasson. 
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Irodalomtudományi kutatások (2002–2013) 
2 3

4 5

1. Bevezető 

A kutatás megszervezése összehangolt munka révén képzelhető el, a tudo-
mányterület rövid és hosszú távú tervek nyomán hozhat számottevő eredményeket. 
A romániai magyar kutatók tudományos munkásságának áttekintése és azon belül 
az irodalomtudományi összefoglaló, amelyet a Scientia könyvek sorozatában kö-
zölt a Sapientia EMTE 2012-ben, kezdetnek tekinthető: a helyzet felmérése, ered-
mények és hiányok megfogalmazása volt.6 Noha e mostani számbavétel sem teljes, 
legalább több szerző bevonásával zajlott, és ha nem számolhat is be jobb kutatási 
körülményekről, mindenekelőtt jelzi, hogy a kutatók csoportja alapvetően megfia-
talodott, létszámban gyarapodott, az együttműködés a külföldi kutatóműhelyekkel 
mérhetőbbé vált és intenzívebb lett a kutatók mobilitása is. 

1.1. Az irodalomtudományi kutatások intézményes keretei és 
személyi feltételei 

Az irodalomtudományi kutatás intézményi kereteit a következőkben foglaljuk 
össze: noha az említett időszakban a romániai politikai fordulat (1989 decembere) 
után felnőtt, az új helyzet kínálta szakmai lehetőségekkel célszerűen élő, tehetséges 
és eredményes kutatók egész serege képviseli a létező magyar irodalomtudományi 
műhelyek közelében a szakmát, irodalomkutatói státusz sem a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetemen (BBTE), sem a Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE), sem a 
Sapientia EMTE-n nincsen, a romániai felsőoktatási intézményekben a kutatást az 
oktatók és az általuk időszakosan létrehozott kutatócsoportok végzik, kizárólag pá-
lyázati pénzből. Irodalomkutatói állásban az EMKE Szabédi Emlékházánál egy 
személy végez kutatómunkát, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetében 
pedig másfél állásban dolgoznak irodalomkutatók. 
                                                 
1 3.3. fejezet 
2 2. fejezet  
3 5. fejezet 
4 3.1. fejezet 
5 1., 3.2., 4. fejezetek. 
6 Az 1989–2001-es időszak kutatásainak áttekintésére Egyed Emese kapott felkérést a Sapientia EMTE 
Kutatási Programok Intézetétől. Kutatási eredményei kiegészítését Balázs Imre József végezte el. 
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Románia területén, de különösen Erdélyben van példa arra, hogy rövid ideig 
szakkollégiumok (a Láthatatlan Kollégium, a BBTE szakkollégiuma, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület külső kutatócsoportja, az Interkulturali-THÉ csoport) tagjaként 
végeznek kutatásokat a szakmai ismeretekkel már rendelkezők, ezek azonban rövid 
távú megoldások. A Román Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Kutatóinté-
zetében magyar irodalomkutató (sem ilyen státusz) nincsen. A könyvtárak munka-
társai szerencsés esetben (magyar vonatkozású) irodalomtudományi kutatásokat is 
folytatnak, nem függetlenül valamely felsőoktatási intézménytől, ám többnyire a 
könyvtár konkrét működését is szolgálva. A Magyar Tudományos Akadémia iroda-
lomtudományi osztályának jelenleg egy romániai tagja van.7 

A BBTE Bölcsészettudományi Karán a Hungarológiai Tanulmányok Doktori 
Iskola keretében zajlik magyar nyelven doktori képzés. Ez az intézmény – iroda-
lom, nyelv és néprajz/antropológia szakos előadóival, évi 10–15 új hallgatójával és 
közelében az utánpótlást jelentő Magyar Nyelvészeti és Irodalomtudományi mes-
terképzővel, illetve a szakkollégiumokkal – fontos helye az irodalomtudományi 
kutatásoknak (a vizsgált években Cs. Gyímesi Éva, Antal Árpád, Kozma Dezső, 
Gábor Csilla, Orbán Gyöngyi és Egyed Emese irányított doktori disszertációt). 

A 2002–2013 közötti periódusban az irodalomtudomány tényleges, önálló ku-
tatóhelyévé formálódott a Sapientia EMTE kutatóintézete, amely angol nyelvű 
szakfolyóiratot ad ki; továbbá magyar nyelv és irodalom képzést is indított a ma-
gyar oktatási nyelvű Partiumi Keresztény Egyetem, amely megszerezte az állami 
akkreditációt. A nyomtatott és internetes közlési formák jelentőségét nem lehet túl-
becsülni. Mégis szükség van a különálló műhelyek, sőt időnként csaknem elszige-
teltségben dolgozó kutatók személyes találkozására. Az egyes romániai egyetemi 
tanszékek rendszeressé váló házi konferenciái mellett a tudományos eszmecsere 
eseményének számítanak a következők: az Erdélyi Múzeum-Egyesületben minden 
év november végén zajló A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (plenáris és 
szekcióelőadásokkal); a Kriza János Néprajzi Társasággal közösen szervezett őszi 
tudománytörténeti konferenciák; a Bolyai Társaság interdiszciplináris konferenciái; 
a Kolozsvári Magyar Diákszövetség által évente megszervezett Erdélyi Magyar 
Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen mind a bíráló bizottságban, mind a 
versenyzők sorában immár magyarországi kutatók is megjelennek; a RODOSZ 
Konferencia és a BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájának tavaszi 
konferenciája. Hasznos tapasztalatcsere a Vajdasági Magyar Diákszövetség által 
szervezett Tudományos Diákköri Konferencia is, amelyen rendszeresen részt vesz-
nek erdélyi diákok is. 

Új helyzet állt elő a külföldi irodalomtudományi kutató- és oktatóműhelyekkel 
való, hosszabb-rövidebb ideig tartó együttműködés tekintetében: ha nem is nagy 
számban, de vannak közös kutatási programok, amelyekben akár az egyes kutatók/ 

                                                 
7 Kántor Lajos 2013-ban lett az MTA külső tagja. 
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kutató tanárok, akár maguk a romániai magyar tudóstársadalom műhelyei érintettek. 
A kutatásaikat romániai intézményekben kezdő tudósok sorában is többen vannak, 
akik külföldre költözve művelik a tudományt – hisszük, hogy kölcsönös érdekük a 
szakmai és emberi kapcsolatok fenntartása, nem kivándorlásról van tehát szó. 

A teljesség igénye nélkül neveznénk meg a BBTE magyar nyelv és irodalom 
szakának néhány ma elismert külföldi kutatóvá, illetve egyetemi oktatóvá lett egy-
kori alumnusát: Kányádi András (Sorbonne–INALCO, Párizs); Lőrincz Csongor 
(Humboldt Egyetem, Berlin); Boka László (Országos Széchényi Könyvtár), Füzi 
Izabella, Török Ervin (Szegedi Tudományegyetem); Gagyi Ágnes (Moholy Nagy 
László Egyetem, Budapest); Dánél Mónika, Vincze Kata Zsófia (ELTE, Budapest); 
Török Zsuzsa, Tóth Zsombor (az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának 
Irodalomtudományi Intézete, Budapest); Kiss Zsuzsánna (Nyíregyházi Egyetem). 
Másrészt megemlíthetnők, hogy a romániai kutatók közül többen meghívást kaptak 
nemzetközi kutatási projektekben való részvételre, ezt a korábbinál lényegesen 
jobb és tényleges szakmai kommunikációt, illetőleg tudományos jelenlétet eredmé-
nyező idegennyelvtudás is segíti. 

A BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolája (vezetője Péntek Já-
nos, 2007-től Keszeg Vilmos), a magyarországi, sőt nyugati doktoriskolák, poszt-
doktori képzések jelentik az új kutatónemzedék felkészülési terepét. Ahhoz, hogy 
hosszabb távra tervezhessünk, mindenképpen szükség van romániai irodalomtu-
dományi kutatói állásokra is. 

A romániai magyar irodalomtudományi kutatások letéteményeseinek, felelős 
szervezőinek, tanúinak teljesítményére méltán figyel a magyar tudományosság.  

Tanulmányokat tartalmazó köszöntő kötettel tisztelték meg tanítványai és kol-
légái a kolozsvári irodalomtudományi tanszék korábbi vezető professzorát, Antal 
Árpádot (Egyed szerk. 2002), illetve a Bukaresti Egyetem magyar tanszékének tan-
székvezető professzorát, Molnár Szabolcsot (Bányai szerk. 2006). 

2010. július 6-án elhunyt Antal Árpád, a magyar irodalomtudományi tanszék 
egykori vezetője, doktori tanulmányok irányítója, aki élete utolsó évtizedében újra 
tudományos kutatásokba kezdett. Hosszas betegség után eltávozott egykori tanít-
ványai köréből (2011. május 10-én) a Benkő József-kutatás jelentős alakja, a klasz-
szika-filológus Szabó György is. Noha egészsége nem tette lehetővé, hogy idős 
korában kutatást vezessen, mint „jó latinos” ekkor is segítette mások (például 
Csetri Elek történész) munkáját. A Magyar Irodalomtudományi Intézet és a magyar 
irodalomkutatás nagy veszteségét jelentette Cs. Gyímesi Éva halála (2011. május 
23.); fájdalmas tény, hogy a neki készített köszöntő tanulmánykötet emlékkötetté 
változott. E mesterek tudását, emberi kvalitásait mérceként őrzik az egykori tanít-
ványok, szellemi örökségükhöz kutatói munkájuk szakmai színvonala révén kíván-
nak hűek maradni. 

Nemzedékváltásról, nagy változásokról van tehát szó, ez a bő évtized az új 
irodalomkutató szándékok erőteljes jelenlétének és a mikroinformatika térnyerésének 
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ideje. A következőkben leltárunk nem a technikai tényezőre összpontosít, bár érez-
hető, hogy kommunikációs fordulatot (is) élünk; az elméleti kutatásokra, az iroda-
lomtörténeti korszakokra, a kapcsolatkutatásra és a könyvkiadásra vonatkozó, ösz-
szefoglaló (bár terjedelmi okokból teljességre nem törekvő) tanulmányokkal kíván-
juk indokolni e megállapítást. 

2. Irodalomelmélet 

Az irodalomelmélet szempontjából azt mondhatnánk, hogy a 2000-es évek ele-
je az „elméleti korszak” leáldozását jelentette a magyar tudományos műhelyekben, 
beleértve természetesen a romániaiakat is. A hermeneutika és a dekonstrukció ’90-
es évekbeli, hol összefonódó, hol párhuzamos, hol feszültségteli irodalomtudomá-
nyi kibontakozását ekkor kezdik látványosan felváltani a kontextualista történeti 
kritikák: azok a társadalomtörténeti, médiatörténeti, ideológia-, illetve kultúrakriti-
kai megközelítések, amelyek az elmélet rövid időre önállósulni látszó felségterüle-
tét igyekeznek visszahelyezni a történeti folyamatok, társadalmi-politikai összefüg-
gések és kulturális kontextusok közegébe. Mára már alig van olyan intézmény, 
amely a nevében megőrizte az irodalomelméleti jelzőt, és az irodalmárok között 
sem igen akad, aki irodalomelmélésznek (helyette javasolt: kimondottan irodalom-
elméletírónak) vallaná magát. Vajon ez a radikális fordulat, mely az orosz forma-
lizmustól a posztmodern retorikaelméletekig gyakran teret veszítő irodalomtörténet 
diadalmas visszatérését hozta, azt jelenti-e, hogy az elmélet az irodalomtudomány 
peremvidékére száműzetett? Vajon az irodalomról való gondolkodásnak egy ennyi-
re markáns megváltozása elképzelhető-e bizonyos felelevenített, továbbgondolt, 
illetve újonnan kidolgozott elméleti paradigmák nélkül? 

Természetesen nem. Ezzel a válasszal azonban nem a ’90-es évek magyar iro-
dalomtudományos szemléletét kívánjuk „átmenteni” – az magától is tovább hat és 
él –, hanem jelezzük, hogy az a mód, ahogy a kortárs megközelítésmódok az elmé-
leti kérdésekhez viszonyulnak, egyáltalán nem az elmélet kiszorulását, hanem elke-
rülhetetlenül annak új megalapozását eredményezték. Jóllehet már nem (csak) az 
egzisztálás hermeneutikája vagy a jelölő prózai materialitása magyarázza meg a 
vizsgált jelenségeket, folyamatokat, ami lényeges elmozdulást jelent a korábbi be-
szédmódokhoz képest, ez nem csökkenti annak a továbbra is alapvető elméleti 
igénynek a relevanciáját, hogy újabb és újabb összefüggésrendszerekben igyekez-
zünk feltárni és megmagyarázni, ami történik az irodalomban, illetve velünk, annak 
(szerzőként/olvasóként) művelőivel és kutatóival. Hiszen elmélet éppen akkor szüle-
tik, amikor korábbi elgondolásokkal vitázva új tájékozódási kísérletek jelentkeznek 
be, hogy az elvégzendő vizsgálatok új irányait, alapelveit, módszertanát és érvelés-
módját, egyszóval a kutatás foucault-i értelemben vett pozitivitási szintjét újra meg-
határozzák. Az alábbi beszámoló ennek újabb kísérleteiről nyújt rövid összefoglalót a 
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2002 óta eltelt időszak romániai magyar irodalomtudományi műhelyeinek, illetve 
kutatóinak eredményeire támaszkodva. Különösen arra a kapcsolatra vagy kapcso-
latteremtésre fogunk figyelni, amely az elméleti kutatás gyakorlatát a vizsgált tör-
ténésekkel összeköti, s eldönti az irodalomról való rendszerszerű gondolkodás ak-
tuális irányait. Olyan kutatókat fogunk bemutatni, akiknél az elméleti igény vagy 
folyamatosan érvényesül, vagy időnként felerősödik, s ez hozzájárul az általuk mű-
velt diszciplínák egy-egy sajátos változatának kialakulásához. 

Orbán Gyöngyi (Magyar Irodalomtudományi Intézet, BBTE BTK, Kolozs-
vár) nem a hermeneutikai beszédmód leváltását, hanem az abban felhalmozott ku-
tatási, kutatói tapasztalatok aktuális jelenségekre történő (hermeneutikai) alkalma-
zását választotta – mintegy az önmagával szemben is igényes hatástörténeti tudat 
jegyében. Vállalkozását végső soron egy történetileg, illetve kortársvonatkozásban 
egyaránt megkerülhetetlen és változatlanul problematikus vágy(?), szituáció(?), 
kísérlet(?) utólagos, aktuális és előzetes kutatása motiválja, melyet Ugyanúgy, mint 
mindig című, Tandori versét közvetítő tanulmányának egyik mottójaként Emilio 
Betti megfogalmazásában idéz: „Semmi sem fekszik olyannyira az ember szívén, 
mint hogy embertársaival megértesse magát” (Orbán 2009: 24). Lássuk ennek két, 
többszörösen önreflexív próbáját: egy történetit és egy aktuálisat. 

Az első Gadamer és Derrida híresen-hírhedten sikertelen 1982-es találkozója 
egy párizsi konferencián. Orbán Gyöngyi Richard J. Bernstein A meg nem történt 
beszélgetés (Derrida/Gadamer). In memoriam Jacques Derrida című tanulmányá-
nak tanúságát bevonva írja meg az eset újraértelmezését. A korábbi értelmezések 
szerint egyértelmű a kudarc: a 20. század két meghatározó filozófusa, akik az olva-
sás révén vizsgálták a megértés és félreértés bonyolultan összefüggő problematiká-
ját, nem tudtak egymással dialógust folytatni, sem az írásaikban, sem személyes 
találkozásukkor. Derrida a jószándékról tett megjegyzésétől elrugaszkodva tesz fel 
kérdéseket Gadamernek, aki meghökkenve ezzel kezdi válaszát: „Nehezen értem 
ezeket a hozzám intézett kérdéseket.” Bernstein arra tesz kísérletet, hogy maga 
„rekonstruáljon” egy ott és akkor elmaradt beszélgetést a két filozófus írásai között 
megteremtett lehetséges dialogikus viszony révén. 

Orbán Gyöngyi egy merész visszacsatolással folytatja a „sikertelen találkozó” 
hatástörténetét: szerinte a beszélgetés nem maradt el. A Híd és korlát (Orbán megj. 
előtt) című tanulmány arról szól, hogy Gadamer és Derrida – Bernstein tanúságá-
ban fennmaradt – szavai tulajdonképpen megbeszélik a hermeneutika és dekonst-
rukció egy lényegien közös problematikáját: azt, hogy a nyelviség egyszerre híd, 
korlát és szakadék. A gyanakvás hermeneutikájának Ricoeurtől és Derridától elta-
nult gyakorlatait egyaránt bevetve, a továbbiakban a hajdani konferencián elhang-
zott Heiddeger-, illetve Derrida-előadás igényei szerint értelmezi újra a korábban 
(Bernstein által is) támadás- és hárításalakzatokban interpretált párbeszédet. A Szö-
veg és interpretáció egy ideálisnak látszó esélyről szólt: a hír visszavezetéséről 
eredeti autenticitásához. Derrida Heidegger Nietzsche-olvasatának kritikáját adta 
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elő, melyben mögé kerül az „axiomatikus struktúrákon”, „ellen-kérdezéseken és 
vizsgálatokon” alapuló gondolkodásnak, hogy elkerülhesse annak csapdáját. A két 
előadás, illetve a Gadamer és Derrida szájából elhangzott, de Bernstein írásában 
közvetített szavak egy olyan szoros olvasása után, amely folyamatosan „hátrál” az 
interpretációban megkerülhetetlen előzetességek irányába, ezt a következtetést 
vonja le: „»nehezen értem« [– mondja Heidegger –], tehát zavar támadt a megér-
tésben, illetve a megértetésben, s így a beszélgetésben kialakuló »értelem közössé-
gével« együttállásban érzékelhetővé vált »a mások másságának áthatolhatatlansága«. 
Ebben a paradoxonban áll elő – mind Gadamer, mind Derrida konferencián elhang-
zott előadása értelmében – a dialógus valódi tapasztalata.” (Orbán megj. előtt). 

A másik megértésének és a magunk másikkal való megértetésének feladhatat-
lan vágya és problematikussága az irodalomoktatás aktuális szituációiban ugyan-
olyan összetett és érdekes, mint Heidegger és Derrida párbeszédében. Ezt igazolják 
Orbán Gyöngyi fáradhatatlan kísérletei a hermeneutika irodalomoktatásbeli helyére 
való rákérdezésben. Az interpretáció mint közbe-szólás, gondolkodó-mérlegelő 
tolmácsolás nem kívánja ezt a helyet egyszer s mindenkorra rögzíteni, hanem foly-
tonos átjárásokban jelöli szöveg és olvasó, tanár és diák, illetve az olvasók és diá-
kok véleményei között, anélkül, hogy kizárná a termékeny nem értés tapasztalatát. 
Az interpretáció kontextusfüggőségének, illetve történetiség általi meghatározott-
ságának elvét úgy kapcsolja a szöveg elsőbbségének hermeneutikai elvéhez, hogy 
rámutat a történeti távolság és az esztétikai distancia egymással összefüggő prob-
lémájára: „nemcsak azok az olvasók nem értik igazán a régebbi korok alkotásait, 
akik elzárkóznak a modern művektől, hanem ennek a fordítottja is igaz” (Orbán 
2009: 34). Hasonló átjárási kísérlet közben indokolja a hermeneutikai beszédmód 
hatékonyságát az irodalomoktatás kortárs technológiai médiumainak kontextusá-
ban: „Az internet világa nem szünteti meg az embereknek az értelem keresésére, a 
jelentéstulajdonításra vonatkozó igényét; a megértés, a félreértés, az értelmezés 
mozgó, változó történése továbbra is valóságos tapasztalás; ezért mindezeknek a 
gyakorlása, gyakoroltatása az irodalomórán nem csupán oktatást, hanem a teljes 
személyiség nevelődését jelentheti” (Orbán 2009: 36). 

A ’70-es, ’80-as évek óta kibontakozó társadalomtörténeti tájékozódás egy 
markáns változatát T. Szabó Levente (Magyar Irodalomtudományi Intézet, BBTE 
BTK) alakította ki a 19. századi irodalomtörténet diszciplináris keretében. 
Bourdieu irodalmi mező-elméletének, Foucault archeológiai kutatásainak és a kor-
társ komparatisztikai vizsgálatok eredményeinek hasznosításával és továbbgondo-
lásával vállalkozik olyan témák vizsgálatára, mint az irodalmi hivatásosodás, a ma-
gyar szerzői jogtörténet (T. Szabó 2011), az első nemzetközi komparatisztikai fo-
lyóirat, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok/Acta Comparationis 
Litterarum Universarum korabeli magyar fogadtatása (T. Szabó 2013), illetve 
olyan Mikszáth-monográfia (T. Szabó 2007) megírására, amely az irodalmi mo-
dernitás és a nem irodalmi modernizációs folyamatok kapcsolatait állítja előtérbe. 
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Az, hogy az irodalom elmélete itt konkrét (történeti) kérdésekbe ágyazott, és 
sohasem egy kiindulópontként megfogalmazott elméleti kérdésfelvetésbe ágyazó-
dik az utólag kiválasztott irodalomtörténeti anyag, nemcsak módszertani-technikai 
kérdés, hanem éppenséggel ennek a teoretikus beállítódásnak a következménye: 
amennyiben ugyanis az irodalmat társadalomtörténetileg megképződő, mindig csak 
viszonylagosan önállósuló mezőként gondoljuk el, amelyet mindenekelőtt más tár-
sadalmi folyamatokkal történő sokrétű összefonódása jellemez, akkor természete-
sen csak történetileg konkretizálódott társadalmi jelenségek elméletéről lehet szó. 
És ha az irodalom társadalomtörténetének folyamatait követjük, a Magyar Írói Se-
gélyegylet megalapítása és működése körüli viták a 19. század közepén, vagy az a 
jogtörténeti kérdés, hogy a szerzői jogot miért és hogyan szabályozzák épp akkor 
és épp ott, ahol és amikor, éppúgy hozzátartozik az irodalom társadalmi jelenségé-
hez, mint Mikszáth regényeinek – távolról sem csak esztétikailag vagy narratoló-
giailag meghatározott – prózapoétikai képződményei. 

A szerzői jogról folyó vita többek között azért is érdekes, mert kodifikálta és 
hierarchizálta azokat a tényezőket, aamelyek egy irodalmi mű létrejöttében szere-
pet játszanak (ezúttal a szerző kitüntetésével), hozzájárult a modern irodalmi auto-
nómia jogi intézményesítéséhez, és mert „jól szemlélteti, hogy amit a szerzők saját 
magukról, a saját fontosságukról állítottak, hogyan vált piaci tényezővé, s egyben 
dominánssá az irodalomtudományos eszmék piacán is” (T. Szabó 2011: 574). Az 
irodalomtörténet tehát ezúttal az irodalmi mező kialakulásának folyamatait követi 
kanonizált művek eszmei-poétikai alakulástörténete helyett. Az irodalmi mező el-
mélete nem esztétikai szempontokból írja le egy meghatározott korszak irodalmi 
fejleményeit, hanem olyan tényezőknek, illetve kontextusoknak a feltérképezésére 
törekszik, amelyek az irodalom és az irodalomtudomány korabeli reprezentációi-
nak, illetve fogalmainak kialakulásában játszottak közre. Így tárja fel a magyar 
szerzői jog országgyűlési vitája a modern irodalmi szerzőség archeológiáját – azt, 
ahogy a protekcionista gazdasági logikától az irodalmi és művészeti piac kulturális 
mintázataiig terjedő hatások etnicizálták és nemzetek közötti versennyé stilizálták 
az irodalmi mezőt. 

Egy konkrét irodalomtörténeti jelenség kialakulásának, illetve hatásainak tár-
sadalomtörténeti elgondolása, vagy egy konkrét társadalomtörténeti jelenség iroda-
lomtörténeti értelmezése egyfelől arra kíván fényt deríteni, hogy milyen logikája, 
logikái tárhatók fel a vizsgált folyamatnak, másfelől pedig az ilyen vizsgálatok ré-
vén szerzett jártasság felől nyílik lehetőség széles körben kanonizált koncepciók 
egyoldalúságának, elhibázottságának vagy ideológiáinak leleplezésére, illetve kor-
rekciójára. Ilyen például a modernség egy leíró fogalmának Mikszáth olvasása 
közben történő szembesítése nagyon eltérő modernségelképzelésekkel, azok egy-
idejű egyidejűtlenségével, avagy annak megmutatása, hogy miként egyeztethetők 
össze a társadalmi és történelmi kérdések az irodalmi modernséggel: például a rea-
lizmusnak a látás medialitásához kapcsolódásában vagy a hatalom és test 19. századi 
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változó viszonyának hatásában a szubjektivitás speciális formáinak kialakulására, s 
ezáltal a megfigyelő szubjektum lehetséges pozícióira. 

Olyan teoretikus tájékozódásról van szó, amely az irodalmat társadalmi és tör-
téneti működések, folyamatok összefonódásaként kialakuló és változó irodalmi 
mezőként vizsgálja, s amelynek köszönhetően nemcsak a lokális összefüggésekre 
derül fény, hanem nemzeti és globális határmezsgyéjének alkuira is, miközben kor-
társ fogalmak kerülnek próbára konkrét történeti esetek vizsgálata révén. 

A kontextuális megközelítés egy másik teóriája, mely Selyem Zsuzsánál (Ma-
gyar Irodalomtudományi Intézet, BBTE BTK) a kortárs magyar irodalom kutatásá-
hoz kapcsolódik, nem magukra a társadalmi működésekre fókuszál mint az iroda-
lom társadalmi jelenségét (is) megkonstruáló folyamatokra, hanem inkább egy 
badiou-i, illetve rancière-i értelemben vett politikai ellenállás irodalmi, művészeti 
lehetőségeire. Az irodalom mint autentikus művészi forma többé nem tisztán eszté-
tikai kritériumok szerint különül el, hanem a bürokratikus hatalmi apparátus, a 
többségi konformizmus, illetve a piacorientált kultúra kibillentése révén. Ennek 
identitásképző etikája és szubverzív társadalmi-politikai hatásai válnak a művészi 
hitelesség fő kritériumaivá. 

Fontos előzménynek számít Deleuze és Guattari Kafka-értelmezés közben 
körvonalazott „kisebbségi irodalom”-koncepciója, mely nem egyszerűen a nemzeti 
kisebbséghez tartozás tényére figyel, hanem a mainstream kultúrából történő önki-
vonás kísérleteire, etnikai hovátartozástól függetlenül. A művészet akkor válhat 
kisebbségivé vagy autentikussá, ha meghaladja a hatalmi politika és a piac által 
konstruált realitást annak radikális kritikájaképpen. Különben óhatatlanul alárende-
lődik a bürokratizáló intézményesítés sztereotípiáinak, illetve a tőkeforgalom által 
diktált logikának. A kisebbségi művészet és a fennálló társadalmi-politikai helyzet 
küzdelmét követhetjük nyomon Peer Krisztián kortárs költő doku-videósoroza-
tában, amely 2011-ben jelent meg az index.hu portálon. A film egy olyan, poszt-
modernt meghaladó performanszkísérlet bemutatása, mely Edward Docx kortárs 
művészetet jellemző terminusaival a következetesen megformált élet és mű vi-
szony révén keresi az autentikusság új formáit: a hitelkárosult költő egy, a banknak 
felkínált reklámfilmmel kísérli meg törleszteni a valutaviszonyok megváltozása 
miatt hirtelen megnövekvő adósságát. Hogy a performansz nemcsak a bankban val-
lott kudarcot, hanem a szolidáris reakciók kiváltásában is, annak okát Selyem Zsu-
zsa abban látja, hogy a doku-videósorozatot készítő stáb, amelyet az Allianz Bizto-
sítótársaság támogatott, „megrendelésre dolgozott”, vagyis a szponzor elvárásai 
szerint. Így történhetett, hogy egy performansz, amely önmagában képes lett volna 
a hatalmi struktúra olyan megmutatására, hogy ez a saját létfeltételeire irányuló 
reflexióra késztesse a nézőt, a doku-videósorozat címeinek és összefoglalóinak 
ideológiai keretében a „züllött költő” partikuláris esetévé vált. 

Több kérdés is felmerül. Ha művészi igényű videofelvétel képezi az ideológiai 
keretet, nem tanulta-e el a hatalmi gyakorlat, illetve a tőkeforgalom apparátusa a 
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művészet leghatékonyabb technikáit, kipróbált hatásait? Vagy nem vált-e a művé-
szet maga is piackonform vállalkozássá, például olyan művekben, mint Damian 
Hirst For the Love of God című 2007-es londoni installációja, mely egy kb. 15 mil-
lió angol fontot érő, 8601 gyémánttal kirakott emberi koponyát „hasznosított”? A 
politikai mozgalomként elgondolt autentikus művészet teóriája mégis bizakodással 
válaszol: „A kisebbségi művészet nem terelhető ideológiák fennhatósága alá. Privát 
hitelén túl olyasmit közvetít, amiben az olvasó vagy néző felismeri a szolidáris 
szabadság lehetőségét” (Selyem 2012: 39). 

Így vezet a Deleuze–Guattari-féle „kisebbségi irodalom”-koncepció egy moz-
galmi szolidaritás-etikához, amelyet a nagybetűs Másik szakralitására épülő 
lévinasi etika rancière-i átalakításaként írhatunk le: nem a másik parancs értékű 
közelsége, hanem a szolidaritásból vállalt közösség teremt kapcsolatot azok között, 
akik a hatalom elnyomottaiként válnak egymásra utaltakká. Selyem Zsuzsánál 
azonban ez az álláspont olykor Lévinas továbbra sem szűnő hatásával, olykor pedig 
a gender-kritika teorémáival kapcsolódik össze. A kultúra piacosításának globali-
zációjára a rancière-i egyet nem értés (Mésentente) jegyében válaszol, Žižek azon 
figyelmeztetése dacára, hogy „a kétarcú váza” vizuális paradoxonához hasonlóan, 
amelyben vagy a két profilt látjuk, vagy a vázát, de a kettőt egyszerre sohasem, a 
gazdaság és politika sem látszanak egyszerre; ha a politikát állítjuk középpontba, a 
gazdaság a javak előállításává zsugorodik, ha pedig a gazdaságra fókuszálunk, a 
politika válik – Engels szerint átmeneti – színházi előadássá. De az autentikus, 
vagyis a tőkeforgalom logikájának alá nem rendelődő művészet és befogadójának 
viszonya inkább a lévinasi etikai viszonyra emlékeztet: „A művészetet arról isme-
red fel, hogy bárki is vagy/vagyok, téged/engem akar, nem a pénzedet. Ami azt 
jelenti: ha te nem vagy, ha te nem vállalod magad, nem kérdezed őt, nem nézel 
rendesen rá, nem figyeled meg hangjait, ő sincsen. (…) Létét kockáztatja a veled 
való viszonyában” (Selyem 2010: 84). És ugyanerre késztet. A másik (közelsége) 
itt mintha inkább vagy előbb lenne a szubjektivitás feltétele, mintsem a szolidaritás 
szabadságának imperatívusza. A mozgalmi jelleg viszont rögtön újra előtérbe ke-
rül, mihelyt a testpoétika mint a női írás specifikuma válik a kutatás témájává, pél-
dául a kortárs magyar nőírók antológiáiban (Selyem 2008). A szexualitástól a teljes 
emberi létezés női megformálása felé tartó kísérletnek kijáró elismerést ezúttal az a 
kritikai reflexió ellensúlyozza, hogy a nyugati irodalmakban ez már megtörtént, 
tehát nem új élvonalról, hanem „csak” (bár ez nem kevés) a mozgalomhoz történő 
szolidáris magyar felzárkózásról van szó. 

A kisebbségi irodalom Deleuze–Guattari-féle elméletének erdélyi vonatkozás-
ban történő hasznosítását először Balázs Imre József (Magyar Irodalomtudományi 
Intézet, BBTE BTK) javasolta a transzszilvanizmus, illetve a regionális irodalmak 
kutatójaként. Minor és maior nyelvhasználati módok az erdélyi magyar irodalom-
ban (Balázs I. J. 2006a) című tanulmányában az eredetileg Kafkához kapcsolódó 
teória alkalmazását javasolta, miközben a korábbi értelmezések olyan problémáinak 
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megoldásaira tesz kísérletet, mint a kollektivista/individualista és a regionális/egye-
temes szembeállítás vagy a magyarországi elvárásokhoz és a saját énképhez egy-
aránt igazodó „skizofrén identitás”. Elméleti szempontból az alkalmazás invenció-
zus mozzanatai a legfontosabbak – az, ahogy az erdélyi magyar irodalom sajátos 
fejleményeinek vizsgálata visszahat a kutatást megalapozó teóriára, s még képléke-
nyebbé teszi azt. 

A kiindulópont az a hipotézis, hogy az erdélyi magyar irodalom beszédmódját 
nem egyetlen, politikai értelemben vett többség nyelvének és identitásának függvé-
nyében kell elgondolnunk, hanem a korszakonként mást és mást jelentő többségi 
nyelvhez és identitáshoz képest, mely utalhat a román nyelvű állampolgárok több-
ségre, a magyar kulturális központ többségi nyelvére, a kommunista rezsimek 
nemzeti nyelveken átívelő hatalmi beszédére vagy az erdélyi magyar elit hatalmi 
nyelvváltozataira egyaránt. Így derül ki, hogy az erdélyi magyar irodalmon belül is 
lehet szó „többségi” nyelvről, amilyen például a kisebbségi helyzetet militarista 
metaforákkal reprezentáló „hősies” nyelv, amellyel Makkai Sándor egy, a hétköz-
napi tapasztalatokat rögzítő „kisebbségi” énelbeszélést állít szembe. 

Balázs Imre József azonban nem elégszik meg a korábban is exponált dicho-
tómiáknak ezzel a kézenfekvő megfeleltetésével, hanem éppen arra érzékeny 
Deleuze–Guattari elméletében, hogy az többféle nyelvhasználatot feltételez, s az 
egyes megszólalókról is „többnyelvűként” gondolkodik. A négyes nyelvi modell-
nek, vagyis a helyi nyelv ittjének, a deterritorizáló közvetítő nyelv mindenüttjének, 
a kultúra reterritorizáló nyelvét jellemző ottnak és a mitikus-spirituális nyelvi 
reterritorializáció azon túljának adaptációjával sikerül új konzisztens leírást adni 
mind a többségi és kisebbségi nyelvek többféleségéről, mind pedig azok történeti 
változatairól. Deleuze–Guattari elméletének erdélyi „reterritorializációja” különö-
sen a harmadik és negyedik nyelv megkülönböztetésére, illetve interakciójára vo-
natkozó javaslatokban sikeres. A hősiesség metaforáival és a (kurucos) militarista 
retorikával jellemezhető transzilvanista metafizika nyelvét nem magának a kultúra 
nyelvének tekinti, hanem annak egyik kisajátítási kísérletét tárja fel benne, amely 
ebből a szempontból a későbbi bürokratikus hatalmi nyelv felől történő kisajátítási 
kísérlettel vethető össze. A kulturális nyelvváltozatot – az átértelmezett „kisebbségi 
logikának” megfelelően – Balázs Imre József abban a képességében ragadja meg, 
hogy magára öltheti a többi három bármelyikének jegyeit (mint ahogy az irodalmi 
nyelvnek sincs egységes terminológiája, de bármelyik szaknyelv vagy rétegnyelv 
terminusait magára öltheti), de úgy, hogy „azonosulás” közben egyszersmind ref-
lektál is rájuk. 

Így lehet rávilágítani olyan összefüggésekre, mint a negyedik, mitikus nyelv 
logikája szerint létrehozott kulturális kánon a két világháború között, a bürokrati-
kus hatalmi nyelv kulturális nyelvet bekebelező tendenciája az ’50-es években 
vagy egy újra erősen metaforizált irodalmi beszéd eszménye a ’60-as évek közepé-
től, amely a két világháború közötti szakrális nyelvváltozat újrafelfedezéseként és 
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olykor újragondolásaként is értelmezhető. Ebben a történeti folyamatban helyezhe-
tő el a ’90-es évekig „késleltetett” nemzedék helyi beszédváltozatainak összekap-
csolódása a posztmodern töredezettség poétikájával. 

Ugyanez a reterritorializáló vagy rekontextualizáló magatartás jellemzi Balázs 
Imre József avantgárd kutatásainak teoretikus vonatkozásait is (Balázs I. J. 2012b, 
2013). Peter Bürger avantgárdelméletére alapozva például nemcsak egy washing-
toni magyar folyóirat, az Arkánum szerzői körének esetét vizsgálja, hanem az 
avantgárd kultúramodell hasznosíthatóságát teszi próbára a „művészeti funkció” 
20. századi rekontextualizálási kísérleteiben. Az előörs militarista metaforáját el-
attitűdre cserélő neoavantgárd szerzők teoretikus törekvéseit, különösen András 
Sándor neorokokó fogalmát az avantgárdon túl is hatékony viszonyítási pontként 
értelmezi, amely a modern, posztmodern, illetve avantgárd, neoavantgárd történeti 
összefüggéseinek újragondolását teszi lehetővé.  

Bányai Éva (Hungarológiai Tanszék, Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara, Bu-
karesti Egyetem) a geokulturális térképzetek és Bodor Ádám „régióteremtő” prózá-
ja felől közelít a kortárs erdélyi irodalomhoz, s ezzel nemcsak a közelmúlt (a dikta-
túra, illetve a ’89-es fordulat) konkrét vizsgálatára vállalkozik, hanem ugyanakkor 
egyfajta poétikai régióelméletet is javasol. Ebből a szempontból a Bodor-próza 
elhallgatásalakzatai (Bányai 2012a) is térképző funkciójuk felől mutatkoznak meg. 
A hallgatás rései sohasem puszta hiányként adódnak, hanem következetes szöveg-
formáló komponensekként ezek teresítik a történetet. A kihagyás és el-beszélés 
nyitja meg a körzet legsajátabb rejtélydimenzióit, a töredékes szereplői megnyilat-
kozás, (megszakított) disz-kurzus teremt dialógust, s a „nem-beszélés” mint sajátos 
vágástechnika utasítja el a hiteltelen szólamokat, például olyan viszonyok néma 
exponálásával, amelyekben az erkölcs tematizálásának nincs helye. Az elhall-
gat(tat)ottak megszólalása a törléssel keletkezett résekben valósulhat meg. Ez a 
megoldás válik az ellentmondásokkal, törésekkel/töredékességgel terhelt térvilág 
poétikai megfelelőjévé, amellyel kölcsönösen meghatározzák egymást. A szereplői 
nyelvhasználatban úgy támad rés, hogy bár a körzetben egyedül a hatalom által 
kisajátított bürokratikus nyelv áll rendelkezésre, annak ironikus használatát vagy a 
megszólalás – ezen a nyelven történő – semmit mondó megtagadását a hatalom 
sem képes uralni. Az állandó fenyegetettséggel és félelemmel kapcsolatos valaki-, 
illetve valami-utalások azonban ennek a hatalomnak a biztos kiszámíthatatlanságá-
ra mutatnak rá mint a Sinistra-vidék eseményeinek „magától értetődő” közegére. 

Jóllehet Bányai Éva a geokulturális vizsgálódásokat Merleau-Ponty és 
Deleuze–Guattari kezdeményezései nyomán, illetve Faragó Kornélia regényre és 
régióra „alkalmazott” térdinamizmusa mentén folytatja, leginkább azáltal hoz létre 
sajátos változatot, hogy Bodor Ádám prózájában a geokulturális kutatás egyedülál-
ló művészetét tárja fel. A tér jelentéskonstituáló szerepe itt egyfelől abban érvénye-
sül, ahogy a Bodor-történetek címszereplőjévé, azaz főhőssé válik (Zangezúr hegy-
ség, Milyen is egy hágó?, Sinistra körzet), másfelől pedig a lokalitás olyan használata 



106 BALÁZS IMRE JÓZSEF, BERSZÁN ISTVÁN, DÁVID GYULA, GÁBOR CSILLA, EGYED EMESE 

 

révén, amely nem hajlik provincializmusba, mert a behatárolt, körzetszerű régió 
éppen határainak viszonylagossága révén válik elmozdítható s ennyiben univerzális 
térstruktúrává. Ugyanilyen paradox megoldás, hogy a szigorúan ellenőrzött, a hata-
lomnak kiszolgáltatott Bodor-figurák ugyanakkor folyamatosan „úton és útban 
vannak”, tartanak valahová (többnyire valami rögzíthetőből a rögzíthetetlenül talá-
nyos felé), s ennél fogva életük és létük kiismerhetetlen. Ezért a velük való ismer-
kedés során is leginkább a geopoétikára kell hagyatkoznunk, amely „mint a világlá-
tást és szemantikai szerkezetet egyaránt magában foglaló térképzet (ön)értelmezői 
szerepkörrel is bír” (Bányai 2011a: 12). A szubjektum otthontalansága a folyama-
tos határléthez kötődik, mindenekelőtt a kultúrák mezsgyéjén képződő közöttiség 
révén. Az interkulturális határtér állandóan megtöri a rögzíthető identitások alakza-
tait, a köztük kiütköző hasonlóságok és különbségek elbizonytalanítanak egyértel-
műsíthető viszonyaikat illetően. 

Bodor Ádám, Vida Gábor, Tompa Andrea és Láng Zsolt prózájának elemezése 
alapján Bányai Éva a geokulturális narrációt tekinti meghatározónak a totalitárius 
rendszer irodalmi rekonstrukciójában. Nemcsak olyan nyelvi és tárgyi dokumen-
tumok regénybeli kiállításáról van szó, amelyek egyfajta muzealizáció révén tárják 
fel az őket létrehozó kultúrát, hanem arról is, hogy a geokulturális narrációval be-
mutatható világ ellenáll az egyetlen kulturális perspektívából való bemutatásnak. 
Egyfelől a beszédmódok, elbeszélésváltozatok poétikai sokféleségét kívánja meg, 
másfelől az etnikai, kulturális sokrétűség állandó jelenlétét. Ugyanakkor a markáns 
különbségeket mégis összetartja egy, a külső megfigyelő szempontjából feltűnő 
„tájszellem”, amely éppen kulturális térként megközelíthetetlen egyetlen nemzeti 
perspektívából. A transzilvanista hagyományhoz képest a táj itt nem a nemzeti 
identitás „földje”, hanem kulturális tér, amely sokkal inkább az etnikumok közötti 
viszonyok révén kialakult hibrid vagy határidentitás. A geokulturális narratíva a 
határt és a peremvidéket teszi emblematikussá, merthogy „a kultúra az, ami teresül 
és teresít – a kultúra teresítő ereje képezi a geokultúrát” (Bányai 2012b: 18). Eköz-
ben pedig még feltáratlan, sajátos technikák gondoskodnak arról, hogy az elbeszé-
lésnek az azonos nyelvű másik kultúrában is jelentése legyen. 

Bíró Béla (Humántudományok Tanszék, Gazdaság- és Humántudományok 
Kar, Sapientia EMTE, Csíkszereda) rendszerszerű drámaelméletet és narratológiát 
jelentetett meg egyetemi tankönyvekként (Bíró 2004a, 2004b). A klasszikus szak-
irodalom és az újabb kutatások eredményeinek alapfogalmak mentén történő 
számbavétele mellett gyakran érdekes, eredeti érvelésekkel találkozunk, különösen 
a Narratológiában. A szerző széles körű érdeklődése és tájékozottsága a legtermé-
szetesebb kapcsolatokat teremti nemcsak a társtudományok, hanem az elbeszélés-
kutatás és a fizika között is: „Az elgörbült idő fogalma (…) szükségszerűen vezet 
el az időperspektíva kérdésköréig” (Bíró 2004a: 138). A kiindulópont az érzékeinktől 
(és nem a tudatunktól) való relatív függetlenségként értett objektivitás, amely egy-
szerre idézi meg a kognitív tudományokat és a relativitás elméletét. Míg azonban a 
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térérzékelés esetében az észlelt kiterjedés helyett a méretarányokat tekintjük való-
ságosaknak, hogy a különböző nézőpontokból nagyon eltérő méretűnek és formá-
júnak látszó dolgokat méretállandókként és állandó formájúakként azonosíthassuk, 
az időviszonyok leképezése közben inkább a történésekhez való érték-, illetve ér-
zelmi viszonyunkat helyezzük előtérbe. A narratív szöveg időszerkezete ilyen érte-
lemben perspektivikus. „Két eltérő tartamú időszekvencia ugyanis csupán akkor 
szorítható be két (kalendáriumi időben rögzített) időpillanat közé, ha a két idő közül 
valamelyik (vagy mindkettő – de eltérő mértékben) elgörbül.” (Bíró 2004a: 138). 

De mivel a két pontot összekötő, eltérő kiterjedésű egydimenziós egyenesek 
csak a tér második vagy harmadik dimenziójában görbülhetnek el, az analógia ah-
hoz a – tapasztalati alapon elképzelhetetlen – feltételezéshez vezet, hogy az idő is 
többdimenziós. Ugyanilyen akadályt jelent, hogy míg az idő megnyúlása jól mo-
dellálható a térbeli egyenes megnyúlásával, a rövidülést képtelenek vagyunk gör-
bületként elképzelni, ezért csak az eredeti szakasz végpontjainak egymáshoz köze-
ledését értelmezhetjük. Úgyhogy a történet-idő legalapvetőbb szervezőelvének 
végső soron az elbeszélő érzelmi, gondolati távolságát vagy közelségét tekinthet-
jük: a többé-kevésbé érdektelen történés időtartama az elbeszélésben megrövidül, a 
fontos történéseké kitágul. S ha Sartre nyomán az érzelmek, illetve gondolatok leg-
alapvetőbb biológiai funkcióját a figyelem, s ezzel összekapcsoltan a cselekvés irá-
nyításában jelöljük meg, az is felvethető, hogy a figyelem mozgása képezi 
azt/azokat az „intenzív belső ter(ek)et”, amelyekben a történések közti különbségek 
vizsgálhatók, s amelyek a megnyúló-rövidülő tartamokon túlmenően azok eltérő 
ritmusait is megkülönböztethetővé teszik.  

Ugyanez a fizikai és érzékelésfilozófiai igényű vizsgálódás jellemző Paul de 
Man retorikaelméletének kritikájára is, melyet Bíró Béla Proust dekonstruktív újra-
olvasásának újraolvasása közben fejt ki. Különösen a verőfényes nyárban szobája 
hűvösébe húzódva olvasó Marcell leírásának talányos metaforái és metonímiái ke-
rülnek terítékre, amelyről Paul de Man azt a dekonstruktív állítást teszi, hogy a 
szükségszerű kapcsolatot tételező metaforának a véletlenszerű metonímia fölötti, 
deklarált fölényét visszájára fordítja a szövegaktivitás, amely metonímiákra építi a 
metaforikus viszonyt. Bíró Béla viszont azt az ideológiai törekvést leplezi le, amely 
a metafizikai hagyomány igazságfogalmának dekonstruálása céljából megalapozat-
lanul szembeállítja a metaforát és metonímiát, és saját retorikaelméleti diskurzusát 
a Proust-szöveg csúsztatások révén történő kisajátításával kívánja érvényesíteni. 
Az érvelés egyszerre tér ki a kortárs retorikai vizsgálódások de Manétól eltérő kö-
vetkeztetéseire, a kognitív tudományok észleléssel kapcsolatos eredményeire, illet-
ve a kint és bent térdimenziókra vonatkoztatott értelmezési lehetőségeire. Ez a sok 
nézőpontú, interdiszciplináris megközelítés a Proust metaforáinak tulajdonított el-
fedő azonosságot falszifikálja, miközben a ’képzelet nyara’ (művészet) és az ’érzé-
kek nyara’ (tárgyvonatkozás) hierarchikus szembeállítása helyett többrétű kölcsö-
nösségüket emeli ki kint és bent aszimmetrikus tükröződésében. 
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Mivel a kint és bent eredendően térkategóriák, akárcsak a lent–fent, elöl–hátul, 
jobbra–balra, s bár tapasztalatilag nem kapcsolódnak önálló dimenzióhoz, mégis 
mindhárom dimenzión kimutathatók, „nem lehetne meglepő, ha kiderülne, hogy a 
kint–bent iránypár egy olyan körkörös dimenziónak (egy – a háromdimenziós tér-
fogatot is magára záró – »negyediknek«) az alacsonyabb dimenziókon kimutatható 
vetülete lenne, melyet közvetlenül nem érzékelhetünk” (Bíró 2008: 200). Ha tehát 
a kint–bent iránypárt nem fokozzuk le puszta retorikai konstrukcióra, az érzékelés, 
a képzelet és a fizikai térdimenziók alapvető kölcsönösségét fedezhetjük fel. 

Berszán István (Magyar Irodalomtudományi Intézet, BBTE BTK) új kutatási 
irányt javasol, melyet gyakorláskutatásnak nevez. A Terepkönyv (Berszán 2007) a 
Gyakorláskutatás (Berszán 2013a), valamint az Erdélyben és külföldön tartott kí-
sérleti Terepkönyv-táborok a szövegre/diskurzusra és kontextusra szabott iroda-
lomtudományt kívánják kitágítani az irodalmi írás- és olvasásgyakorlatok nem 
diszkurzív mozgástereinek vizsgálata irányába.  

Mi lehet ott, ahol már nincs szöveg és kontextus, de állítólag irodalom még van? 
Éppen az, ami a gyakorláskutatást érdekli: az irodalmi írás és olvasás rendkívül kifi-
nomult és rendkívül intenzív figyelemgesztusai, amelyeket nem terelhetünk az in-
terpretáció karámjába, mert az túl szűk nekik: többfélék, mint az interpretációk. Ha 
igazán érdekelnek, utánuk kell indulnunk a figyelem sokféle mozgástereibe: gyakor-
lással. A kísérleti Terepkönyv-táborok azért zajlanak turistaforgalomtól félreeső he-
gyi környezetben, hogy a résztvevők sokféleképpen tanuljanak figyelni. Egy éjszakai 
néma túra lámpa és ösvény nélkül az erdőben ki tud mozdítani a kulturálisan domi-
náns figyelemgyakorlatainkból (pl. reflexió, diszkurzív viszonylétesítés), és segít el-
térő ritmusú figyelemgyakorlatok felfedezésében (az együtt maradásban, annak kö-
vetésében, akit gyakran egyáltalán nem látunk, hang nélkül törődni egymással az 
akadályokon való túljutásban, ráhangolódni arra, ami az éjszakai erdőben történik). 

A művészetekben, azon belül az irodalmi írásban, olvasásban a figyelem ugyan-
ilyen intenzív rítusai révén jutunk egy történés idejébe vagy ritmusába. Tényleg elol-
vasni egy verset vagy szépprózát annyit tesz, mint belegyakorolni magunkat azokba 
a figyelemgesztusokba, amelyekre az írásgyakorlat késztet. Éppen, mint úszni vagy 
biciklizni tanuláskor: nem elég csapkodni a karunkkal és lubickolni a lábunkkal, ha-
nem ezeknek a gesztusoknak az úszás ritmusává kell válniuk, ahogy a pedálozásnak, 
kormányozásnak és az egyensúly megőrzésének is a biciklizés ritmusává kell válniuk 
ahhoz, hogy az úszás, biciklizés idejével teremtsünk gyakorlati kapcsolatot. A figye-
lemgesztusok ritmussá hangolása ugyanilyen elengedhetetlen, amikor így írunk vagy 
olvasunk: „A tartós csendnek, amikor egyre csak nyúlik, nyúlik, egyszer csak hangja 
lesz. Úgy kezdi, halkan sóhajtozva, mint egy távoli vízesés, majd sisteregni kezd, 
aztán amikor már harsog, tombol kibírhatatlanul, hirtelen, mintha beléd spriccelné-
nek, az egész világ jegesen becsorog a füleden” (Bodor 2011). 

A gyakorláskutatás az etikát idő(k)beli gyakorlati tájékozódásként fogja fel: 
annak vizsgálataként, hogy miként teremtünk kapcsolatot eltérő ritmusú történé-
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sekkel, hogyan találunk bele egy történés ritmusába vagy egy gyakorlat mozgáste-
rébe, miként járunk át eltérő ritmusú történések mozgásterei között. A sokféle tör-
ténéssel teremtett intenzív kapcsolat révén a művészi gyakorlatok annak felfedezé-
sét kínálják, hogy mozgástereink tágasabbak a kontextusoknál. A tágasság vizsgá-
latát Berszán István az elméleti és kísérleti fizika eredményeihez kapcsolja. Egy 
Néda Zoltán elméleti fizikussal folytatott interdiszciplináris dialógusban (Berszán 
2013b) a vonatkoztatási rendszer és mozgástér megkülönböztetésére tesz kísérletet, 
a kvantumfizika kísérleteinek a költői kísérlettel történő összevetése révén pedig a 
kísérlet terének kitágítására tesz javaslatot a mérés és a kalkuláció gyakorlatain túl-
ra (Berszán megj. előtt). Barabási Albert László hálózatelméletével kapcsolatosan 
ezt a kérdést veti fel: vajon minden egyetlen komplex térben zajlik vagy sokféle 
térrel kell számolnunk? A gyakorláskutatás egymásra visszavezethetetlen mozgás-
terei jobban megfelelnek a húrelmélet extradimenzióinak, illetve párhuzamos 
membránjainak vagy világszeleteinek, mint egy hálózatként elgondolt komplex 
rendszernek, amelyben minden összefügg mindennel. Ahogy Barabási szerint a 
sejtfehérjék, a társadalom és a viselkedés egyaránt a skálafüggetlen hálózatok tör-
vényszerűségeit mutatják, a gyakorlati tájékozódás mozgásterei a húrelmélet elkü-
lönült világainak tágasságával mutatnak affinitást: ahányféle rezgés, annyiféle el-
különült részecske vagy világ, amelyek között nem hálózati kapcsolatok állnak 
fenn, hanem ritmikai különbségek. Az univerzum mint húrok elképesztően sokféle 
rezgésszimfóniája nem feltételez közös működéseket, hanem inkább egymás terét 
meghaladó, párhuzamos történések ritmusait. A tágasságot nemcsak hálózati lépé-
sekben gondolhatjuk el, hanem gyakorlati távolságok bejárásaként is a gyakorlás 
ritmusának megváltozása révén. Ebből kiindulva amellett érvel, hogy a hálózatmo-
dell nem merítheti ki a tér bonyolultságát, avagy az univerzum eleganciájának 
(Brian Greene) sokféleségét – egyszóval olyan irodalomfizikát javasol, amelyben a 
tágasság szemben áll a komplexitással is. 

Ugyanezt a problémát veti fel két mérvadó, kortárs filozófus – Alain Badiou és 
Jacques Rancière – in(ter)esztétikái kapcsán is (Berszán 2013c), akik a fennálló 
helyzettel radikálisan szakító igazságtörténések politeiájában, illetve az osztozás 
esztétikai-politikai terében igyekeznek követni azt, ami eseményszerű, illetve törté-
neti. Nem kívánja tagadni sem a fennállóval radikálisan szakító igazságtörténést, 
sem a közösség politikai osztozkodását, de amellett érvel, hogy egyiket sem fogad-
hatjuk el a cselekvés olyan mátrixának, amelyből az összes többi gyakorlat leve-
zethető lenne, ahogyan Badiou és Rancière állítja. Ha Badiou a tudással elégedet-
len és önmagunk nem-tudottja iránt elkötelezett, Rancière pedig elhatárolódik a 
modernista vagy modernitarista célkitűzés és az egyszerű gyakorlatokhoz visszaté-
rés „szegényes dramaturgiájától”, hogy az értelmes vita feltételeit teremtse meg, 
Berszán István a radikális szakítás és a gazdasági vagy politikai osztozás dramatur-
giájának mozgástereivel elégedetlen, s az igényesebb kapcsolatteremtésben igyek-
szik tájékozódni. 
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3. Magyar irodalomtörténet 

3.1. A középkori, reneszánsz és barokk kor magyar irodalma 

Ha a rendszerváltást követő első évtizedet a tudományos és felsőoktatási mun-
ka terén az útkeresés, valamint a lemaradások behozatalának idejeként értékeljük, a 
2002–2013 közötti időszak az intézményi keretek konszolidálódását, ezáltal a mód-
szeres és tervezett kutatómunka lehetőségét, a kiterjedt kapcsolati háló kiépítésének 
esélyét jelentette. 

A középkor, a reneszánsz és a barokk kori magyar irodalom erdélyi kutatói és 
oktatói a kolozsvári és a debreceni egyetemek doktoriskoláiban szerezték tudomá-
nyos fokozatukat, mások fokozatszerzése ugyanitt van folyamatban. A BBTE iro-
dalomtudományi doktoriskolájában szerzett fokozatot Farmati Anna (2007, téma-
vezetője: Antal Árpád), valamint Balla Lóránt (2013), Kónya Franciska (2012), 
Papp Kinga (2012), Szilágyi Anna-Rózsika (2012), Korondi Ágnes (2014) (téma-
vezetőjük Gábor Csilla). A BBTE BTK Hungarológiai Tanulmányok Doktori Isko-
lája keretében, Gábor Csilla témavezetésével hét doktorandusz készíti értekezését 
(Bóné Éva, Deák Zsuzsánna, Dohi Zsuzsa, Dóczy Örs, Köllő Zsófia, Veress Elza 
Emőke, Volkán Júlia), néhányan közülük várhatóan a közeljövőben fogják megvé-
deni dolgozatukat. Gábor Csilla a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtu-
dományi doktoriskolájának vendég-témavezetőjeként egy doktori hallgató, Péntek 
Veronika felkészülését irányítja. A Debreceni Egyetemen (DE) szerzett PhD-
fokozatot Tóth Zsombor (2004), Luffy Katalin (2009), mindkettőjük témavezetője 
Imre Mihály volt, valamint Czintos Emese (témavezetője Bitskey István). További 
doktori hallgató, Baricz Ágnes és értekezése készül a DE irodalomtudományi dok-
toriskolájában, témavezetője Bitskey István. 

Az intézményközi kapcsolatok tanárcserékben és közös kutatási projektekben 
is megmutatkoztak: vendégtanárként oktatott több alkalommal a BBTE BTK Ma-
gyar Irodalomtudományi Tanszékén többek között Bitskey István (DE), Imre Mi-
hály (DE), Fazakas Gergely (DE), Tóth Judit (DE), Bartók István (MTA Irodalom-
tudományi Intézet), Jankovics József (MTA Irodalomtudományi Intézet), 
Kőszeghy Péter (MTA Irodalomtudományi Intézet), Csorba Dávid (Nyíregyházi 
Főiskola), Sághy Marianne (CEU), Hargittay Emil (Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, továbbiakban PPKE), Szelestei Nagy László (PPKE). Állandó vendégta-
nár volt 2003–2006 között Balázs Mihály (Szegedi Tudományegyetem, továbbiak-
ban SZTE). 

Gábor Csilla a CEU és a Debreceni Egyetem rövid távú vendégoktatója volt, a 
debreceni irodalomtudományi doktoriskola meghívottjaként pedig Balla Lóránt, 
Farmati Anna, Korondi Ágnes, Köllő Zsófia, Tóth Zsombor tartott előadásokat. 

A DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete által szervezett és koor-
dinált, az OTKA által támogatott kutatási projekt résztvevője több menetben Gábor 



IRODALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK (2002–2013) 111 

 

Csilla, Luffy Katalin, Tóth Zsombor (2005–2007: A reformáció irodalmának kora 
újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és ma-
gyar sajátosságok (1550–1700); 2008–2011: Magyarországi identitásmodellek a 
kora újkori Európa konfesszionális rendszerében; 2012–2017: Mártírok és szentek 
mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európá-
ban). 2012–2015 között Gábor Csilla résztvevője a Szerzetesség a 18. századi Ma-
gyarországon című, ugyancsak az OTKA által támogatott csoportos kutatási pro-
jektnek. 

A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékéhez kapcsolódó kutatók 
(kezdettől Farmati Anna, Gábor Csilla, Korondi Ágnes, utóbb csatlakozott Kónya 
Franciska, Deák Zsuzsánna) a 2007-es megalakulás óta rendszeresen részt vesznek 
a PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézete által szervezett lelkiségtörténeti 
kutatásokban és konferenciákon. Az intézet 2012-ben kutatási együttműködési 
szerződést kötött az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoporttal, 
Kónya Franciska pedig posztdoktor kutatóként vesz részt az imádság- és elmélke-
désbibliográfia és -adatbázis készítésében. Ugyancsak folyamatos volt a jelenlé-
tünk a PPKE Történettudományi Intézete által szervezett rendtörténeti konferen-
ciákon: Farmati Anna, Gábor Csilla és Korondi Ágnes tartott előadásokat a jezsui-
ta, ferences, bencés és ciszterci rend közép- és kora újkori szerepéről a magyar 
művelődésben. 

A munkaközösségnek 2002 óta saját programjai is működnek. 2001–2003 kö-
zött a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete támogatta a Kegyességi 
törekvések, irodalmi realizációk témájú kutatást, amely 2003–2004-ben A törté-
netmondás rétegei a kora újkorban című projekttel folytatódott. A 2004–2005-ös 
projekt címe Műfajok, beszédmódok, társadalmi szerepek a kora újkorban, a 2005–
2006-osé pedig Szöveghagyomány és íráskultúra a kora újkorban. A projektek ve-
zetője Gábor Csilla, tagjai: Baricz Ágnes, Czintos Emese, Farmati Anna, Keszeg 
Anna, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Vulkán Vera Tünde. 2007 óta a munkacso-
port a személyi összetétel valamelyes módosulásával, egyetemi hallgatók bevoná-
sával (is) a Láthatatlan Kollégium keretében folytatja kutatásait a közép- és kora 
újkor kegyességi irányzatai és hagiográfiája, valamint történelemszemlélete témá-
ban, a Szülőföld Alap, majd a Bethlen Gábor Alap támogatásával. A kutatási 
eredmények az egyes programok lezárulását követő évben szerkesztett tanulmány-
kötetekben is napvilágot láttak. 

2004–2005-ben ugyancsak a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intéze-
te támogatásával Tóth Zsombor irányított kutatási projektet A protestáns emlékirat-
irodalom történeti antropológiai vizsgálata Apafi fejedelem korában címmel, 
2002–2008 között pedig Historical Representation and Historical Anthropology 
címmel vezetett kutatást a CEU, CDC (Course Development Competition) irányí-
tásával és finanszírozásával. 
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A kolozsvári műhelyhez kapcsolódó kutatók rendszeresen részt vettek a témá-
jukba vágó tudományos rendezvényeken, előadásokat tartottak hazai és nemzetközi, 
magyar és idegen nyelvű konferenciákon. Közöttük ki kell emelnünk a Reneszánsz–
Barokk Kutatócsoport minden évben, változó helyszíneken megrendezett konfe-
renciáit: ezeken Baricz Ágnes, Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Papp 
Kinga, Tóth Zsombor mutatta be újabb kutatási eredményeit. 

A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke 2003-ban szervezett első 
ízben konferenciát a régi magyar irodalomtörténet témájában hazai és magyaror-
szági résztvevőkkel, Irodalmak a 16–17. században címmel. 2006-ban a tanszék 
adott otthont a Reneszánsz–Barokk Kutatócsoport éves konferenciájának az MTA 
Irodalomtudományi Intézetével és a magyarországi kutatóhelyekkel együttműköd-
ve, ennek címe Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Szintén 2006-
ban, ugyancsak az MTA Irodalomtudományi Intézetével és a magyarországi kuta-
tóhelyekkel együttműködve szervezett konferenciát a régimagyaros munkaközösség 
Lőn ennek írása az jó Kolozsvárba: Tinódi és az epikus énekköltészet címmel. To-
vábbi szakmai rendezvények: Árpád-házi Szent Erzsébet–Elisabeth von Thüringen: 
Magyar–német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában / Ein Beispiel für 
ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen im ostmitteleuropäischen Raum, a Gyula-
fehérvári Főegyházmegyei Caritasszal és a magyarországi kutatóhelyekkel együtt-
működve (2007); Erdély reneszánsza, az EMKE-vel, az EME-vel és a magyaror-
szági kutatóhelyekkel együttműködve (2008). A Partiumi Keresztény Egyetem 
2006-ban Nagyváradon szervezte meg Késő barokk és klasszicizmus a magyar 
színpadon című konferenciáját hazai és magyarországi résztvevőkkel. 

2011-ben Kolozsvár adott otthont a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresz-
szusnak, a rendezvény széles körű intézményi összefogással jött létre. Ennek kere-
tében három szekció szerveződött a közép- és kora újkori irodalom és művelődés 
témái köré. Gábor Csilla és Korondi Ágnes A közép- és kora újkori lelkiség nyel-
vei: hagyományok és irányváltások, Luffy Katalin és Tóth Zsombor A regionalitás 
politikai argumentumai a kora újkori magyar kultúrában: modellek, esetek és diskur-
zusok, Balogh F. András pedig Német–magyar irodalmi kapcsolatok a középkorban 
és a kora újkorban címmel szervezett egyenként is konferencia méretű szekciót. 

A konferenciákon megtartott előadások szerkesztett változata az esetek több-
ségében kötet formájában is megjelent (Csörsz szerk. 2008; Gábor, Knecht, Tar 
szerk. 2009; Gábor, Luffy, Sipos 2009). A Hungarológiai Kongresszus közép- és 
kora újkoros szekcióinak tanulmánnyá szerkesztett változatai egyetlen közös kötet-
ben láttak napvilágot (Gábor et al. 2013). 

Az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények, amennyiben profiljuk megkíván-
ja, kéri, rendelkeznek a régi magyar irodalom történetének oktatásához szükséges 
szakképzett munkaerővel: Baricz Ágnes a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem oktatója, míg Keszeg Anna a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója volt.  
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A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetében folyó kutatómunkában 
az itt működő két főállású oktató (Gábor Csilla, Tóth Zsombor) mellett főként az 
óraadó kollégák (Farmati Anna, Papp Kinga) és doktoranduszok (Balla Lóránt, 
Bóné Éva, Deák Zsuzsánna, Dohi Zsuzsa, Dóczy Örs, Korondi Ágnes, Kónya 
Franciska, Köllő Zsófia, Szilágyi Anna-Rózsika, Volkán Júlia), valamint a tanszéki 
könyvtáros (Luffy Katalin) vettek részt, de bekapcsolódtak a mesterképzős és 
szakdolgozó egyetemi hallgatók is. A kutatási témák egyfelől a közép- és kora új-
kori spiritualitás irodalmi megnyilatkozásaival foglalkoznak, azokra az elmozdulá-
sokra figyelnek, amelyek a vizsgált korok emberének nemcsak lelki életét, min-
dennapjait, de a nyelvhez, művészethez, tudományhoz, hatalomhoz, társadalomhoz 
való viszonyát is látensen befolyásolták. A nemzetközi kutatási irányokra is tekin-
tettel levő vizsgálatok a lelkiségi összetevők tradícióba ágyazottságára és ugyanak-
kor állandó megújulására, személyre szóló jellegére, egyszersmind intézményi 
meghatározottságára irányítják a figyelmet, felhasználva a kutatók interdiszcipliná-
ris érdeklődését és képzettségét (többen közülük rendelkeznek teológiai oklevéllel 
is). A témák forrásanyaga a magyar nyelvű kódexirodalomtól a kora újkor katoli-
kus és protestáns prédikációin, népénekein, imádság- és elmélkedésszövegein, 
hagiográfiai szövegein át a képi reprezentációkig terjed.  

Az Intézetben folyó másik fontos kutatási irány az emlékezetkultúra irodalmi 
realizációit vizsgálja ugyancsak interdiszciplináris – antropológiai, mentalitás-, 
eszme- és politikatörténeti – merítésben, valamint történelemteológiai és -kritikai 
megközelítésben: e kutatások forrásbázisa a kora újkori emlékező próza megannyi 
változata, családi levelezések, levéltári források. 

Az említett konferenciaköteteken, közös tanulmányköteteken kívül megjelent 
önálló szerzői kötetek a vizsgált időszakban: Gábor 2002, 2007; Tóth 2006, 2007; 
Farmati 2009. 

3.2. A 18–19. század magyar irodalma 

A 18–19. század magyar irodalma körében az utóbbi másfél évtized kutatói a 
medialitás és antropológia, többnyelvűség, területi specifikumok viszonylatában 
fogalmazzák meg szempontjaikat. 2007-ben az Erdélyi Múzeum folyóiratban jelent 
meg a Felvilágosodás, Erdély című, 2006-ban megrendezett kolozsvári konferen-
cia8 anyaga (Egyed et al. 2007); 2009-ben felvilágosodás-számot adott ki a Korunk 
folyóirat Keszeg Anna koncepciózus, magyarországi szerzőket is nagy számban 
megszólító, a jelenlegi felvilágosodáskutatások pluralitását érzékeltető szerkesztésé-
ben (Keszeg 2009); a felvilágosodás szellemi, irodalmi összefüggéseire a 2011-ben 

                                                 
8 2006. október 12–15-én Kolozsvár adott otthont a Felvilágosodás, Erdély című konferenciának. 
Szervezője a BBTE Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke mellett az MTA Irodalomtudományi Intéze-
tének XVIII. századi Osztálya volt. 
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Kolozsvárt lezajlott Hungarológiai Kongresszus egy szekciója is rákérdezett (az 
előadások szerkesztett anyaga 2014-ben jelent meg Kolozsvárt).  

A fent említett tanulmánykötetek magának a felvilágosodás terminusnak az új-
radefiniálására tesznek kísérletet, szerzőik a nyugat-európai jelenségek és a kele-
tebbre elterülő kulturális régiók viszonyát tételezik újra. Hasonló célból szervezett 
külön (német–angol–francia nyelvű) szekciót a 18. századot tanulmányozó nem-
zetközi társaság grazi kongresszusán Egyed Emese. A grazi szekció, amelyen dok-
toranduszok is részt vettek, valamint a félévenkénti Vetésforgó 19. századi iroda-
lomtudományi kérdéseket vizsgáló vitaestjei9 a nemzedékek párbeszédének is kere-
tet adnak. 

3.2.1. Szakmai erőforrások 
2010. július 6-án Kolozsváron elhunyt a reformkori magyar irodalom nemze-

dékeket irodalomszeretetre nevelő oktatója, Antal Árpád professzor (született 
Nyujtódon 1925. július 24-én), aki irodalomban főként Horváth János, néprajzi ér-
deklődésben Gunda Béla tanítványa volt, és aki nyugdíjas tanárként is doktori kép-
zéseket vezetett (a 18–19. századi irodalomra vonatkozóan). Irányításával ezekben 
az években többek között Nagy Zsófia Borbála védte meg Irónők az irodalmi meg-
újulás korában (1772–1825) című disszertációját 2006-ban (Nagy Zs. 2006), s té-
makörében tanulmányokat is publikált, ilyen A kéziratos énekköltészet és a 18–19. 
századi magyar női líra (Nagy Zs. 2007). Pletl Rita A Döblingi Széchenyi eszmevi-
lága és stílusa címmel10, János Szabolcs pedig szintén nála, 2006-ban védte meg az 
érzékenység drámáiról készített disszertációját (János 2006); a megjelentetett mo-
nográfia referenciaértékű (János 2007). 

Az egyetemi tanszékek olyan munkatársakkal egészültek ki, akiknek szakmai 
profilját több külföldi tanulmányi félév alakította, s úgy lettek tanári szerepben ku-
tatócsoportok tagjai és kutatásvezetők. A doktori cím birtokában Biró Annamária 
az EME Kutatóintézetének munkatársaként és a Partiumi Keresztény Egyetem ad-
junktusaként, a BBTE óraadó tanáraként végzi kutatói, oktatói munkáját, emellett 
az EME kiadóvezetőjeként, szerkesztőként is sokat tesz tudományos munkák igé-
nyes megjelentetéséért, terjesztéséért. 

Keszeg Anna párizsi kutatóévek után az ELTE-n végezte doktori tanulmánya-
it, a Korunk szerkesztője, ezzel párhuzamosan a PKE oktatója, 2012 óta a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Média Tanszékének adjunktusa. Gazdag munkásságá-
ban könyvek szerkesztése, írása, új szempontok felvetése, módszertani újítások 
azonosíthatók. Az EME Debüt díját (2012-ben) Gyöngyössi János erdélyi költő 
munkásságát a kapcsolatháló vizsgálatával megvalósító könyvével érdemelte ki. 

                                                 
9 A Vetésforgónak a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke (2012-től Intézete) a tárgyalt peri-
ódusban 2004-ben adott otthont: Milbacher Róbert, illetőleg Kányádi András tanulmányát vitatta meg 
a nagyobbrészt doktoranduszokból, fiatal kutatókból álló közönség. 
10 Pletl Rita a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán dolgozik. 
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A francia, angol, német munkanyelvű szakmai körökben többen a 18. századra 
vonatkozóan új kritikai sorozatokat és irodalmi lexikonokat, illetőleg monográfiá-
kat publikáltak, s nemzetközi nagy projektek keretében próbálják a helyi kutatáso-
kat kommunikálható közös (interdiszciplinaritást feltételező) munkákba integrálni. 

A Magyarországon folyó kutatásokra térve: a reneszánsz és barokk kutatócso-
port által szervezett konferenciákon is szerepeltek 18. századi témák. A felvilágo-
sodás jegyében zajló tanácskozások témái a teljesség igénye nélkül: a Historia 
Litteraria (2004), Kazinczy Ferenc (2009), Pálóczi Horváth Ádám, illetve Mikes 
Kelemen alakja, munkássága (2011) köré szerveződtek. E témákhoz illeszkedve és 
újakat javasolva érvényesítette szakmai meglátásait a kolozsvári Interkulturali-
THÉ csoport, amely irodalmi hagyatékok vizsgálatára, az idegen nyelvű irodalom-
ra és a jellemző európai szellemi áramlatokra, az irodalom művészeti és társadalmi 
kommunikációs természetére összpontosítva végezte kutatásait. 

A kolozsvári erdélyi felvilágosodás-konferencián Margócsy István az iroda-
lomtörténet-írásnak a felvilágosodásra vonatkozó helyzetképét vázolta bevezető, 
módszeres és kritikai alapvetésű tanulmányában. Magát a felvilágosodás fogalmát 
tette vita tárgyává, és a terminológia, illetőleg az értelmezői perspektíva politikai-
kultúrpolitikai kötöttségeire emlékeztetett. Hegedüs Béla tanulmánya ugyanott Er-
délyi szerzők, fordítók nyelvelméleti megjegyzései címmel arról értekezett, mennyi-
re lényeges a fordításvizsgálatokban a fordítók nyelvszemléleti nézeteinek előzetes 
megvizsgálása (Hegedüs 2007). Fordításvizsgálattal a 18–19. századot illetően töb-
ben is foglalkoznak: drámaszövegekkel, elsősorban az Interkulturali-THÉ, az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi egyetemek kutatóműhelyeiben: Bartha Katalin 
Ágnes, János Szabolcs, Tar Gabriella Nóra, Egyed Emese. A Sapientia kutatócso-
portjában végzett munkájukat a színházi jellegű szövegek 18–19. századi fordításá-
ról két kötetben tették közzé (Egyed szerk. 2003, 2005). 

A 18–19. századi kutatásokban hangsúlyoznunk kell az Erdélyi Múzeum-
Egyesület szerepét. Külső kutatásait a kutatóintézet irányaival összehangolva, az 
Erdélyi Múzeum folyóirat és az Erdélyi Tudományos Füzetek kiadói potenciáljára is 
támaszkodva sikerült megjeleníteni nyelv-, irodalom-, nevelés- és színháztudo-
mány témakörben; az Aranka György intézményei nyomán fennmaradt kéziratos 
anyag mellett a kutatások színháztudományi, 18–20. századi olvasástörténeti és 
nevelési kérdésekre is kiterjedtek projektek (EME, Bolyai Társaság, Communitas 
Alapítvány, illetőleg Illyés Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma, NKA, Bethlen Gábor Alap) és kiadványok formájában.  

Romániában önálló magyar nyelvű irodalomtudományi periodika nincsen, az 
Erdélyi Múzeum 2011 óta tudományterületek szerinti csoportosításban közöl szak-
mai anyagokat (ezek megjelenésük idejétől kezdve in extenso interneten is hozzá-
férhetőek), ezen kívül évi két számmal jelentkezik a Román Akadémia által kiadott 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények és a Partiumi Keresztény Egyetem lap-
ja, a Partiumi Szemle, illetőleg a Sapientia EMTE angol nyelvű lapja, az Acta 
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Sapientiarum Philologia sorozata. Alkalomszerűen a Korunk, a Székelyföld, a Heli-
kon és a Várad is közread a korszakunk irodalmát tárgyaló tudományos írásokat.  

A magyar nyelvű publikációs lehetőségek újabban megszaporodtak, a meglevő 
magyar irodalomtudományi fórumok mellett számottevő az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetében létrejött rec.iti kritikai portál, amelynek anyaga folyamatosan 
frissül; 2012-ben Csörsz Rumen István kezdeményezésére létrejött a Doromb című 
költészeti folyóirat. A folyóiratok és szakmai portálok létrejöttében, az egyetemi és 
az egyetemekkel szorosan együttműködő, többé-kevésbé intézményesülő műhe-
lyeknek és szervezőiknek munkáját láthatjuk, akik a pályázati rendszert is folyama-
tosan tanulva, gyakran nem a legideálisabb feltételek között folytatják az elődeik 
által megkezdett munkát, vagy kezdenek újat. 

Vendégtanárként adott elő a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszé-
kén és az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában 18–19. századdal kapcso-
latos témákról többek között Kerényi Ferenc (Budapest), Amedeo di Francesco 
(Nápolyi Egyetem), Szajbély Mihály (SZTE), Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely 
(SZTE), Debreczeni Attila (DE), Imre Mihály (DE), Orlovszky Géza (ELTE), Szil-
ágyi Márton (ELTE), Pintér Márta Zsuzsanna (Veszprémi Egyetem), Kilián István 
(Miskolci Egyetem), Sirató Ildikó (OSZK), Kányádi András (INALCO, Párizs). 
Állandó vendégtanár volt a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszékén a 18., 
illetve 19. század irodalmának kérdéseit is felvetve Balassa Péter (2002, ELTE), 
Balázs Mihály (2003–2006, SZTE), Papp Ágnes Klára (2006–2010, Károli Gáspár 
Református Egyetem), Hites Sándor (2012, MTA ItI), Scheibner Tamás (2013, 
ELTE).  

A romániai magyar irodalomtudományi kutatások alakulása a magyarországi ku-
tatásokba való bekapcsolódástól, a konferenciákon való részvételtől is függ. 18–19. 
századi irodalomtudományi kérdésekben számítanak a romániai magyar irodalomku-
tatókra. 

3.2.2. Lexikográfia, bibliográfia 
A BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetének munkatársai, Gábor Csilla, 

Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Egyed Emese részt vállaltak a Balassi Kiadónál 
Kőszeghy Péter főszerkesztésében megjelent Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 
(Kőszeghy főszerk. 2003–2014) XVII. és XVIII. századi irodalomtudományi szó-
cikkeinek kidolgozásában. 

A könyves szakma és a könyvtártudomány mellett az irodalom kutatása is ér-
tékes segédkönyvet nyert azáltal, hogy Kovács Mária, a kolozsvári egyetemi 
könyvtár munkatársa publikálta A kolozsvári Lucian Blaga központi egyetemi 
könyvtár 19. századi magyar nyelvű kéziratainak katalógusa (Első kötet: történelmi 
és földrajzi kéziratok) című kéziratjegyzéket (Kovács M. 2007). Sokat köszönhet 
az erdélyi tudományosság az MTA Irodalomtudományi Intézete honlapján elérhető 
jegyzékeknek, például a fordítások 18. századi gyűjteményének. 
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Dáné Hedvig Bod Péter Magyar Athenása példányadatai és genezise vizsgála-
tával hozzájárult a 18. századi tudósok személyi adattárának ismeretéhez.11 Baróti 
Szabó Dávid Kisded Szó-tára hasonmás kiadását a székely költő szülővárosa, Barót 
vállalta, pontosabban a Tortoma Kiadó (vezetője Demeter László L. 2009). A szó-
tárhoz szótár- és irodalomtörténeti bevezetőt Egyed Emese írt. Sajátos irodalmi 
lexikon Gecző Ildikó doktori kutatásainak tárgya, a Die Buchstaben című német 
nyelvű, vegyes tartalmú könyv a 18. század végéről. 

3.2.3. Irodalomszemléleti-elméleti kérdések  
A korszakkal foglalkozó magyar kutatók az irodalomtörténet elméletével kap-

csolatos meglátásaikat konferencia-előadásokon és tanulmányok formájában tették 
közzé A. A településtörténetek és tematikus korszakvizsgálatok, a sajtóanyag egyre 
szélesebb körű közzététele, az új monográfiák és vitaanyagok nagy lendületet ad-
nak a kutatásoknak. 

Keszeg Vilmos az íráshabitusok felől közelített a korszak irodalmához. Biró 
Annamária a nyilvánosság és a csoportmentalitás kapcsolatait elemezte a 18–19. 
század fordulója politikatörténete iránti fogékonysággal. Kutatásai a 18–19. századi 
Erdély és Európa kapcsolattörténetébe íródnak. Egyed Emese a szerzői intenacio-
nalitás és a poétika, a műveltség és a versírás összefüggéseit, a fordítások gyakorla-
tában kialakult költészetesztétikát tanulmányozta a magyar szerzők, ezen belül a 
magyar és erdélyi arisztokrácia, a drámaszerzők és tudós tanárok munkásságában. 

Kozma Dezső a BBTE-n, majd a Partiumi Keresztény Egyetemen erdélyi-
kolozsvári szerzőkről értekezett és a magyar klasszikus szerzők munkásságát he-
lyezte új megvilágításba. T. Szabó Levente doktori disszertációját Gyulai Pál kriti-
kusi munkásságából írta (T. Szabó 2003). A l’Harmattan kiadó publikálta szintén a 
19. századi prózára vonatkozó, azt a jelenkori olvasmányok fényében értelmező 
könyvét Mikszáth, a kételkedő modern. Történelmi és társadalmi reprezentációk 
Mikszáth Kálmán prózapoétikájában címmel (T. Szabó 2007). Magyar és angol 
nyelvű publikációi a nemzetértelmezések, a magyarországi és erdélyi intézmény-
történet, az irodalom plurális láttatása jegyében születtek. 

3.2.3.1. Recepciókutatás 
A magyar irodalom klasszikus szerzőinek recepciója nem esik egybe feltétlen 

a régió szerzőinek vizsgálatával. E tekintetben Gyöngyösi István, Cserey Mihály, 
Mikes Kelemen, Bod Péter, Faludi Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Aranka 
György, Kazinczy Ferenc, Gyulai Lajos munkásságával kapcsolatos recepcióvizs-
gálatokról számolhatunk be. 

                                                 
11 Doktori disszertációját 2012-ben védte meg a kolozsvári Hungarológiai Tanulmányok Doktori Is-
kolában (Dáné 2012). 
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Gyöngyösi István mint magyar költészeti tekintély jelenik Demeter Zsuzsa kuta-
tásaiban; disszertációja és több, azzal összefüggő tanulmánya a költő korai recepciójá-
ra irányul, hangsúlyozza az irodalomtörténeti koncepció létezését a kiadói vállalkozá-
sok esetében (Demeter Zs. 2004, 2007, 2012). E kutatás váratlan eredménye az antik 
drámafordításairól és Pannonius-kiadói rigorózusságáról ismert marosvásárhelyi 
tudós professzor, Kovásznai Sándor terjedelmes Gyöngyösi-kommentárja, amely 
egyedi műfaj képviselője a magyar 18. században, egyszersmind a magyar filológia 
és szöveggondozás történetében. Az Erdélyi Múzeum közölt részeket a készülő 
disszertációból. 

Faludi Ferenc költészeti mintává lesz azokban a kutatásokban, amelyeket 
Vogel Zsuzsa folytatott a 2013 szeptemberében megvédett doktori disszertációjá-
ban (Vogel 2013). Ő a közköltészet-kutatás módszereivel közelített tárgyához, ezt 
igazolják publikációi is: az Erdélyi Múzeumban közölt konferenciatanulmánya 
(Vogel 2007), a Historia Litteraria című kötetben olvasható írása (Vogel 2006) és 
a Doromb című, új költészettörténeti folyóirat első, reprezentatív számában publi-
kált, Faludi Ferenc verseinek recepciója a XVIII-XIX. századi kéziratos énekes-
könyvekben című tanulmánya (Vogel 2012). 

A költészettörténeti vizsgálatok rendjén jelentős eredmény a közköltészetinek 
nevezett szövegcsoport tudományos publikálása és értelmezése, ebben Küllős Imo-
la és Csörsz Rumen István járul hozzá következetesen az erdélyi anyag közkinccsé 
tételéhez és megértéséhez. Csörsz Rumen István Szöveg szöveg hátán: A magyar 
közköltészet variációs rendszere 1700–1840 című könyvének (Csörsz 2009) előta-
nulmányaként fogható fel a kolozsvári egyetemi könyvtárban őrzött kéziratot fel-
dolgozó, a Kriterion Kiadó Téka-sorozatában kiadott Botskor kódex (Csörsz gond. 
2003). A kéziratos énekeskönyvekre és verses kéziratokra vonatkozó felismerése-
ket is hasznosítja Demeter Zsuzsa doktori disszertációjában (Demeter Zs. 2012). A 
Csokonai-kutatásban eseményszámba ment egy kéziratos verseskötet megtalálása a 
szatmári városi könyvtárban (Demeter Júlia – Pintér Márta Zsuzsanna: „Jöszte poé-
tának”. Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény, Pintér 2005).12 

Bod Péter munkáinak olvasottságát, terjedését, értelmezését, különös tekintettel 
a tudóslexikonra Dáné Hedvig vizsgálta 2012-ben megvédett doktori disszertációjá-
ban (témavezető: Egyed Emese), amelyből eddig részleteket közölt: a magyar nyelvű 
Diárium és a latin–magyar Napló tartalmi egybevetését, illetve levelét Sinai Miklós-
hoz (látszik, hogy a historia literaria jegyében fontos információk cseréltek gazdát a 
18. század hatvanas éveiből származó levélben). Kutatásai során hasznosította az ed-
digiek (Szerencsi Nagy István, illetőleg Szathmári Papp Mihály) mellett az Athenas 
egy újabb „továbbírójának”, Keresztesi Istvánnak Bod Péterére épülő tudósadattárát. 

                                                 
12 A közreadókat korábban elsősorban a magyarországi iskoladráma-forrásfeltárásban tekintették 
utolérhetetlen eredményességű munkacsoportnak, mesterükkel, Kilián Istvánnal és kolléganőjükkel, 
Czibula Katalinnal együtt. 
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Gyöngyössi János újtordai református lelkész, költő munkásságának Keszeg 
Anna szentelt a társadalomtudományi kutatások legújabb eredményeit módszerré 
váltó monográfiát (Keszeg 2011). A szerző Kolozsvárt kezdett kutatásait Párizsban, 
majd Budapesten folytatva érlelte könyvvé a lokális körben valaha ismert szerzővel 
kapcsolatos felismeréseit. Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok című köny-
ve, amely a szerző PhD-dolgozatából született meg, a francia mikrotörténet-írás 
módszereivel ötvözi a lokális és normatív irodalom jelenségeinek kutatását (Ke-
szeg 2011). A szociológiai jellegű kontextusvizsgálatok és a retrospektív hálózat-
kutatás felismeréseit építi könyvébe, amelyből korábban tanulmánygyűjtemények-
ben már megjelentek részletek (Keszeg 2007). 

A Jósika-kutatások egyik eredményeként Molnár Bodrogi Enikő adta közre 
2003-ban Antal Árpád irányításával készült doktori disszertációját monográfiaként 
(Molnár Bodrogi 2003). A témához kapcsolódva Jósika Miklós prózaművészetével 
foglalkozik Pavelka Orsolya Petra a BBTE Bölcsészettudományi Karán működő 
Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolában. 

A Szegedi Tudományegyetemen főleg a ’80-as, ’90-es években jelen levő, 
most már a kolozsvári műhelyre is jellemző Jósika-kutatásokhoz hasonlóan Gyulai 
Lajos erdélyi prózaíró főnemes munkássága is összekapcsolja a szegedi és a ko-
lozsvári egyetemen folyó kutatásokat. Hász Fehér Katalin kezdeményezésére jelen-
tős eredményre jutott prózaértelmezések és Gyulai-naplókötetek köthetők a szegedi 
klasszikus magyar irodalom tanszékhez (a kolozsvári Állami Levéltárban található 
kötetek egyenként más szerző bevezető tanulmányával és szöveggondozásában). A 
kolozsvári BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájában Bilibók Renáta 
vizsgálja a naplókban megjelenő íráshabitusokat. 

A Bolyai-kutatások irodalomtudományi – ezen belül dráma- és színháztörténe-
ti szempontból is lényeges – eredményei olyan kiadványokkal hozhatók kapcsolat-
ba, mint a Bolyai levelek. Bolyai János naplójának vizsgálatai szövegfilológiai 
eredményt is hoztak: a Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I. közreadója a Bo-
lyaiak munkásságát korábban is vizsgáló Benkő Samu (Benkő szerk. 2003a). A 
Borbély Szilárd által gondozott szöveghű Bolyai-drámák közlése szélesebb körben 
tette lehetővé a drámaszövegek vizsgálatát. Egyébként Bolyai Farkas Pope-
fordítása Erzse Melindának a Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolában 
2010-ben megvédett doktori disszertációjában is téma (az Alexander Pope: Essay 
on Man – korai magyar recepció című disszertációt (Erzse 2010) szerzője munka-
helye, a szebeni egyetem kiadójánál publikálta 2011-ben). 

János Szabolcs az érzékenység drámáit vizsgálja a 18. század végének magyar 
irodalmában, amelyet erőteljesen kapcsol a német nyelvű és a 18. század végén 
kibontakozó irodalomhoz. Bartha Katalin Ágnes a Shakespeare-olvasás helyi szo-
kásait vizsgálva tért ki a fordítás kérdéseire monográfiájában, amelynek értékelő 
bevezetőjét Kerényi Ferenc írta. 
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3.2.3.2. Irodalmi források feltárása 
A 18–19. századi magyar irodalom története kutatásában az egyéni szerzői tel-

jesítményekre vonatkozó ismeretek elmélyítése, korrigálása történt azáltal, hogy 
ismert, már a magyar irodalomtörténeti kánon részét képező szerzők műveivel kap-
csolatosan újabb információkat tettek közzé vagy új megvilágításba helyezték az 
életműveket. 

A XVIII. századi gondolkodók antológiájába a Magyar Remekírók című soro-
zatban (Tüskés 2010) Biró Annamária, illetőleg Demeter Zsuzsa írt át és bocsátott 
a szerkesztők rendelkezésére korábban csak kéziratban hozzáférhető szöveget. 

Farkas Wellmann Éva Magyarósi Szőke József drámáit tanulmányozva jutott 
el a fordítás kérdéseihez (tanulmánya a (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontak-
tustörténetek című kötetben olvasható). Doktori dolgozatának tárgya az irodalom 
élő előadáshoz kötöttsége, illetőleg az elhangzott prédikáció lejegyzett változata, 
mint olvasmány; 2012-ben védte meg a Hungarológiai Tanulmányok Doktori Isko-
lában Kolozsvárt Irodalom és közönsége a XVIII. században. Verestói György 
munkássága címmel (kötetben: Farkas Wellmann 2013). A sajtóközlemények és az 
irodalmi szövegek kapcsolatával Antal Orsolya Szatsvay Sándor munkásságát ta-
nulmányozva foglalkozott (Antal O. 2012). A politikai élű irónia jelenléte a ma-
gyar irodalomban a szerzőazonosítás új filológiai feladatainak megfogalmazásával 
járt együtt. Mindkét dolgozat témavezetője Egyed Emese volt. 

A 19. század második felének irodalmával foglalkozva a T. Szabó Levente ál-
tal irányított egyetemi hallgatók csoportja vizsgálta az Összehasonlító irodalomtör-
ténelmi Lapokat / Acta Comparationis Litterarum Universarumot, Kolozsvár 19. 
századi magyar egyetemének intézményi feltételeit, a hivatások presztízsének ala-
kulását, a sajtó és az irodalom összefüggéseit. 

3.2.3.3. Bod Péter-kutatások 
Az Athenas újabb kiadása 2003-ban Boér Hunor és Dobra Judit szerkesztésé-

ben és tartalmas utószavával, mutatókkal jelent meg a T3 Kiadó gondozásában 
(Boér, Dobra szerk. 2003). A közreadók érvényesítik a tudomány felismeréseit, 
úgy teszik közzé Bod 1766-ban kiadott szótárát. Amint írják: „a mutató utáni hiba-
igazító jegyzéket (Corrigenda) elhagytuk, mert meglepetésünkre az említett (ugyan-
csak sárdi szebeni nyomdájában megjelent) Dictionarium-kiadás latin–magyar corri-
gendájának bizonyult, a nyomdászok összekeverték a két Bodnak készülő könyv 
anyagát. Ez későre derülhetett ki. Bod még nem fedezhette fel, mi tévedt az 
Athenásba, amikor kénytelen-kelletlen újra összeállította a Dictionariumból elkalló-
dott Corrigendát. Nem minden korábbi hibát vett ezúttal is észre. (Mivel a 
Dictionarium négy hónappal az Athenas után hagyta el a nyomdát, feltehető, hogy 
latin–magyar része már előtte elkészült.)”13 

                                                 
13 Vö. Boér, Dobra 2003.  
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A Bod Péternek szentelt emlékkonferenciát megelőzte Gudor Botond román 
nyelvű Bod-monográfiájának megjelenése. A Nagyenyeden és Magyarigenben 
megrendezett nemzetközi Bod-emlékkonferencia alkalmat teremtett több diszciplí-
na körében zajló kutatás bemutatására. Publikálására a társszervező Károli Gáspár 
Református Egyetem vállalkozott. 

3.2.3.4. Mikes-kutatások 
A 2011-re meghirdetett Mikes-évet írásokkal, doktori kutatással, konferencia-

szervezéssel (Mikes Napok, Kolozsvár) és tematikus konferencián való részvétellel 
tettük emlékezetessé. Az MTA ITI 2011. október 12–15-én az MTA Székházában 
és az MTA ITI Illyés Gyula Archívumban és Műhelyben szervezett találkozón 
(Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im 
Kontext der Europäischen Aufklärung – Internationale Tagung und Humboldt-
Kolleg) Tóth Zsombor, Bányász Melinda és Egyed Emese idegen nyelven mutatta 
be vonatkozó kutatásait. Bányász Melinda Mikes Kelemen szórakoztató szépprózá-
jának vizsgálatát végezte a Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolában a re-
gényben azonosítható forrásokra összpontosítva, eredményeiből közölt az Író a 
száműzetésben című kötetben és a doktori dolgozatában (Bányász 2012, 2013). 

3.2.3.5. Aranka Györggyel és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társasággal 
kapcsolatos kutatások 

A korábban megjelent tanulmánykötet szerzői közül Király Emőke Antal Ár-
pád irányításával végezte doktori tanulmányait, és 2006-ban védte meg disszertáci-
óját a kolozsvári BBTE-n (Király 2006). Adatbázist hozott létre, amelyet az Aran-
ka-levélfilológia problémáinak jelzése mellett be is mutatott Aranka György levele-
zése címmel az Erdélyi Múzeum 2007/3–4. számában (Király 2007). Úgyszintén 
megvédte disszertációját Biró Annamária is. 

Megjelent egy tanulmánykötet a kutatócsoport tagjainak munkáiból, amely az 
Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság tevékenységének akadémiai jellegére vilá-
gít rá (Egyed szerk. 2004). Biró Annamária két kötetben is közreadta a doktori ku-
tatásai folyamán kirajzolódó eredményeit (Biró s.a.r. 2010). Ő egyébként Dávid 
Péterrel közösen közreadott már egy kötetnyi szöveget – önismereti jellegű írásokat 
– az Aranka-gyűjteményből a Fiatal filológusok füzetei című szegedi egyetemi so-
rozatban (Dávid, Biró 2007). 

Aranka e művei kolozsvári gyűjteményekben lelhetők fel, gyakran ugyanazon 
munka különböző szinten kidolgozott változataiként. Hasonló témakörben kutatott 
a Szegedi Tudományegyetem irodalomtudományi doktoriskolájában Dávid Péter; 
kolozsvári kutatások folyamán készítette doktori disszertációját Erdélyi tudomá-
nyos intézmények a XVIII. század végén címmel, és a Szegedi Tudományegyete-
men védte meg 2010-ben. 

Irodalom és nyelvhasználat kapcsolatát tanulmányozva Egyed Emese 
Kovachich Márton György és Aranka szótártervét és az ezzel kapcsolatos, kollektív 
önkéntességre épülő (vagy inkább az irányított gyűjtést remélt mozgalmi lendülettel 
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ötvöző) elképzelését mutatta be az Egyed Ákost köszöntő, az Erdélyi Múzeum-
Egyesületben készült kötetben Kovachichék Planuma címmel. Ezek a közoktatás 
reformjának keretébe is illeszthető, a nyelvtudatosságot a tudományos (és szépiro-
dalmi) szövegek létrehozásával összekapcsoló történések. Aranka költészeti hagya-
tékának rendszerezésével Kerti József foglalkozott. 

3.2.3.6. Kazinczy-kutatások 
A Művelődés folyóirat kiadója publikálta az Erdélyi levelek Kristóf György-

féle változatát és – ezzel összefüggésben – annak az utazásnak a naplóját, amelyet 
Kazinczy Ferenc leszármazottjával tettek. Az Erdélyi levelekről Szétírás-
eggyéolvasás címmel Egyed Emese közölt tanulmányt egy közép- és kelet-európai 
felvilágosodás tárgyú tanulmánykötetben (Egyed 2010), illetőleg Utazó, értéklátó 
címmel a Bitskey-emlékkönyvben (Egyed 2011), ahol az utazás korabeli divatja 
jegyében, illetőleg a szerzői kéziratos variánsok és a recepció megsokszorozódásá-
nak kérdései felől közelíti meg a sajátos Kazinczy-művet. Kazinczy könyvei Ma-
rosvásárhelyen címmel Deé Nagy Anikó értekezett a széphalmi mester és a Téka 
kapcsolatáról 2007-ben megjelentetett tanulmánykötetében (Deé Nagy 2007). 

3.2.3.7. Gyulay Lajos-kutatások 
A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár honlapján elérhetők a megőrzésében találha-

tó naplóköteteket. A Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom 
Tanszéke jegyzetekkel publikált több, a kolozsvári levéltárban található darabot, és 
honlapján a kutatók számára is közzétette a szövegeket. Gyulay Lajos14 naplóiból 
válogatásra épülő közléseket Csetri Eleknek és Miskolczy Ambrusnak köszönhe-
tünk. Könyv terjedelmű a kétkötetnyi, de több Gyulay-naplófüzetre épülő szöveg-
kiadás, amelyet ketten jegyeznek, és amely a forradalom és szabadságharc magán-
életi megjelenését követi nyomon a Gyulay-naplókban. Csetri Elek áttekintő válo-
gatást is ad a több évtizeden át vezetett naplófolyamból (előszóval, mutatókkal), 
illetve monográfiát is közöl Gyulayról. 

Bilibók Renáta 2012 októbere óta doktori tanulmányok keretében kutatja 
Gyulay Lajos naplóit, felhasználva a helyi kéziratos anyag mellett a szegedi Klasz-
szikus Magyar Tanszék által kiadott köteteket. Témavezetője, Egyed Emese Bod 
Péter Magyar Tymbaules-ének továbbírójaként mutatta be az írószenvedélyű ne-
mest, hangsúlyozva családkultuszát. 

3.2.3.8. További kutatások 
Kontextusok vizsgálatával készült Vulkán Vera Tünde doktori disszertációja 

Mártonffy Józsefnek az irodalom nyilvánosságát is érintő munkásságáról (Vulkán 
2013). A cenzúrának és az oktatási reformnak mint az irodalom sajátos kereteinek az 
elemzését célzó vizsgálata részben a György Lajos által elkezdett munkát folytatja. 

                                                 
14 Az irodalomban következetlenség tapasztalható a szerző nevét illetően, Gyulay és Gyulai alakban is 
előfordul. 
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A korábban az Aranka-kutatócsoportban is tevékenykedő Berki Tímea Kozma 
Dezső irányításával készítette a Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolában A 
XIX. századi Erdély kapcsolattörténetéből című doktori disszertációját (Berki 
2011). Intézménytörténeti kutatásai a továbbiakban is különösen a kolozsvári egye-
tem iratanyagára épülnek. 

A 19. századi prózairodalom vizsgálati körébe tartozó munkák a Magyar Iro-
dalomtudományi Tanszék doktori műhelyében jöttek létre. Arany János műveinek 
kritikai kiadása az MTA Irodalomtudományi Intézetében készül. E műhely ered-
ményeire is támaszkodva végezte doktori tanulmányait Kolozsváron Kozma Dezső 
irányításával Ile Erzsébet. Disszertációját 2006-ban védte meg Arany János és a 
magyar irodalmi hagyományok a nagyszalontai emlékmúzeumban található köny-
vei széljegyzeteinek tükrében címmel (Ile 2006). 

Kozma Dezső témavezetésével írta Antal Sándor Szemlélet- és stílusváltás a 
19. századvégi rövidprózában. A stílustörténeti korszakolás esélyei az ezredfordu-
lón című doktori disszertációját, mely könyv alakban is hozzáférhető (Antal S. 
2008). Ugyancsak Kozma Dezső szakirányításával készült Fábián Éva Az éntudat 
műfajmeghatározó szerepe. Identitásváltozatok a XIX. századvég magyar regényé-
ben című doktori dolgozata is (Fábián 2008). 

3.2.3.9. Elbeszéléstörténeti, kritikatörténeti kutatások 
T. Szabó Levente Kozma Dezső irányításával doktorált 2003-ban, disszertá-

ciója címe Gyulai Pál kritikai normái (A magyar irodalmi mező 19. századközépi 
létrehozása) (T. Szabó 2003). Az ő kutatásai szerteágazóak, társadalomtudományi, 
eszmetörténeti meghatározottságúak. 2003–2004-ben a School of Slavonic and 
East European Studies és a cambridge-i Darwin College vendégelőadója volt. Ta-
nulmányai gyűjteményét A tér képei: tér, irodalom, társadalom címmel a Komp-
Press Kiadó jelentette meg 2008-ban (T. Szabó 2008). A különböző évfolyamok 
diákjaiból szerveződő kutatócsoportjaival elsősorban a 19. század végének intéz-
ményeit tanulmányozza. 

3.2.3.10. Erdély 18–19. századi irodalmi műveltségével kapcsolatos kutatások 
Az erdélyi szászok önképét és a Habsburg birodalomban folytatott politikai 

küzdelmeiket Biró Annamária vizsgálta, többek között egy német nyelvű tanulmá-
nyában is (Biró 2008), a székelyek identitásának a kérdésével a szépirodalom és 
históriaírás határán pedig Berki Tímea foglalkozott. Mint a Schlözer-kutatás jelen-
legi magyar nyelvterületi szakértőjét hívták meg Biró Annamáriát egy reprezenta-
tív Schlözer-konferenciára, amelynek eredménye egy rangos kiadványban publikált 
tanulmány (Berki 2012). 

A románság és a magyarok 19. századi, irodalmi vonatkozású kapcsolatait külö-
nös figyelemmel kutatja a Sapientia EMTE csíkszeredai karán működő kutatócso-
port; kulturális egymásra hatással kapcsolatos konferenciáik és publikációik referen-
ciaértékűek (említést érdemel a Bukaresti Egyetemmel, a Brassói Transilvania Egye-
temmel és a Temesvári Egyetemmel való együttműködésük is). 
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XIX. századi erdélyi Shakespeare (Magyar recepcióváltozatok) címmel 2007-
ben védte meg doktori disszertációját Bartha Katalin Ágnes (Bartha 2007). A disszer-
táció szerkesztett változata az Argumentum Kiadónál Kerényi Ferenc előszavával 
jelent meg (Bartha 2010). A dráma mint a fordítás anyaga és olvasmány megjelenik 
azokban a kiadványokban is, amelyeket a Sapientia Scientia könyvek sorozatában 
adott közre Egyed Emese vezetésével a BBTE, a Sapientia EMTE és az EME iroda-
lom-, színház- és neveléstudománnyal foglalkozó kutatóiból álló Interkulturali-THÉ 
csoport, amely kutatásait időnként színpadi produkció formájában is megjeleníti 
(Egyed szerk. 2014). Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra, János Szabolcs a 
magyar drámairodalom mint recepciós forma vizsgálatával is foglalkozott. 

Összességében elmondható, hogy az együttműködések és a nemzetközi publiká-
ciók hozták a tárgyalt korszak nóvumát, ezzel együtt sikeres periódust zárt a 18–19. 
század irodalmának kutatása, szakembergárdája bővült, fiatalodott, felelős munkákra 
vállalkozott. 

3.3. A 20. század és napjaink magyar irodalma 

A 2002–2013-as időszakban a 20. század és napjaink magyar irodalmára irá-
nyuló irodalomtudományi kutatások intézményes kereteinek bővülését és megszi-
lárdulását lehetett követni Erdélyben. A doktori képzéssel kapcsolatos követelmé-
nyek változása (a nappali képzés megerősödése, a képzési folyamat időtartamának 
lerövidülése, a publikációs elvárások növekedése), az irodalomtudományi jellegű 
képzések bővülése a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetében, a Bukaresti 
Egyetem, a Sapientia EMTE, illetve a Partiumi Keresztény Egyetem keretein belül, 
a tudományos publikációk akkreditációját követelő romániai törvényes keretek ki-
alakítása, valamint a tudományos kutatói ösztöndíjak rendszerének bővülése előse-
gítették a romániai magyar irodalomtudományi kutatások átláthatóbbá válását, ezen 
belül pedig újabb kutatói nemzedékek bekapcsolódását a 20. századi és kortárs iro-
dalom kutatásába is. 

A 2002–2013-as időszakra tehető a romániai magyar irodalom mindmáig leg-
fontosabb kézikönyvének, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak a lezárulása, a 
4. kötet (Dávid főszerk. 2002), majd az 5/1 és 5/2 kötetek megjelenésével (Dávid 
főszerk. 2010). A csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó megrendelésére 
ugyancsak ebben az időszakban publikálja Pomogáts Béla magyarországi iroda-
lomtörténész a Magyar irodalom Erdélyben című összefoglaló irodalomtörténeti 
munkájának első három kötetét (Pomogáts 2008, 2009, 2010). 2004-től kezdődően 
a www.adatbank.ro oldalon gyarapodik a Jakabffy Elemér Alapítvány és a 
Transindex digitalizálási projektje eredményeképpen a romániai magyar iroda-
lommal és sajtóval, tudósi életművekkel kapcsolatos bibliográfiák, repertóriumok 
gyűjteménye. Mindezek a kézikönyvek és lexikográfiai munkák egyben meg is 
alapozták a tudományterület kutatásának új lehetőségeit. 

http://www.adatbank.ro
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A BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájában számos 20. századi 
és kortárs magyar irodalommal kapcsolatos értekezés íródott, főként Cs. Gyímesi 
Éva, Antal Árpád, Orbán Gyöngyi, Egyed Emese irányításával. A kolozsvári 
doktoriskola magyarországi doktoranduszokat is vonzott, akik bekapcsolódtak a 
kolozsvári tanszék munkájába: Antal Balázs Mózes Attila prózájáról írt doktori 
értekezést (Antal B. 2008), Mester Béla pedig Szilágyi István prózájáról (Mester 
2003), mindketten Cs. Gyímesi Éva irányításával. A teljesség igénye nélkül néhány 
további megvédett, illetve folyamatban lévő doktori értekezés szerzőjét és témáját 
sorolnánk fel: Balogh Andrea Karácsony Benőről (2012), Borbély András Szilágyi 
Domokosról (2013), Demény Péter Balla Zsófia költészetéről (a dolgozat 2014-
ben, a tárgyidőszakon kívül került megvédésre), Molnár Ildikó Jancsó Elemérről 
(folyamatban), Nagy Zoltán Makkai Sándorról (2011), Szilveszter László Szilárd a 
modernség magyar költészetéről (2012), Balázs Imre József az avantgárdról az er-
délyi magyar irodalomban (Balázs I. J. 2006b). A tanszék további doktoranduszai 
(Biró Annamária, Dánél Mónika, Demeter Zsuzsa, Farkas Wellmann Éva, Mikó 
Imola, Pieldner Judit, Serestély Zalán, Zsigmond Adél stb.) ugyancsak folytattak és 
folytatnak a modern és kortárs irodalommal kapcsolatos kutatásokat. 

A 20. századi irodalom BBTE-hez kötődő oktatói, Selyem Zsuzsa és Balázs 
Imre József több kötetet és számos résztanulmányt tettek közzé a vizsgált időszak-
ban a 20. századi és kortárs magyar irodalommal kapcsolatban. Társszerzőkként 
jegyezték a Humor az avantgárdban és a posztmodernben című kötetet (Selyem, 
Balázs 2004). Selyem Zsuzsa e tárgyban publikált kötetei: Valami helyet (Selyem 
2001); Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában 
(Selyem 2004); Fehérek közt (Selyem 2007). Balázs Imre József önálló kötetei 
ugyanebben az időszakban: Hervay Gizella (Balázs I. J. 2003); Mint egy úszó szín-
ház (Balázs I. J. 2005); Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban (Balázs I. J. 
2006), Avangarda în literatura maghiară din România (Balázs I. J. 2009a; Kocsis 
Francisko ford.), Avant-garde and Representations of Communism in Hungarian 
Literature from Romania (Balázs I. J. 2009b), Az új közép. Tendenciák a kortárs 
irodalomban (Balázs I. J. 2012a). Mindkét oktató vezetője volt néhány olyan, a 
Sapientia – KPI, a Láthatatlan Kollégium vagy más tudományos intézmények kere-
tein belül folytatott csoportos kutatásnak is, amelyeknek eredményeit közölte a 
Scientia Kiadó (Gábor, Selyem 2002), a Komp-Press Kiadó (Balázs I. J. szerk. 
2007) vagy a Látó folyóirat Munkafüzet című mellékletsorozata. 

A Magyar Irodalomtudományi Intézet oktatói közül Berszán István, Egyed 
Emese, Cs. Gyímesi Éva, Horváth Andor, Kányádi András, Orbán Gyöngyi is több 
olyan tanulmányt publikált, amelyek a komparatisztika, imagológia vagy különféle 
elméleti problémafelvetések alapján tárgyalták a 20. századi és kortárs magyar iro-
dalom műveit. 

A BBTE Újságírás szakának professzora, Cseke Péter irodalomtörténet, eszme-
történet és sajtótörténet határvidékén publikált számos jelentős könyvet az elmúlt 
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évtizedben. Irodalomtudományi összefüggésben ezúttal csupán a szociográfia mű-
faját (Cseke 2008a), Dsida Jenőt (Cseke 2003b), Jancsó Bélát és a két világháború 
közötti erdélyi magyar irodalom más kitűnő szerzőit (Cseke 2008b) érintő kutatása-
it említjük kiemelten, íróportréit Védjegyek című kötetében gyűjtötte össze (Cseke 
2011). Szabó Zsolt, ugyancsak az Újságírás szak oktatójaként, Intézményteremtő 
törekvések Erdélyben a 20. század első felében címmel publikált kötetet Szentimrei 
Jenő irodalomszervezői tevékenységéről (Szabó 2006).  

A BBTE doktorandusza, majd marosvásárhelyi kihelyezett tagozatának oktató-
ja, Szilveszter László Szilárd két kötettel járult hozzá a két világháború közötti ma-
gyar költészet jegyeinek szélesebb körű megismertetéséhez: „Festett az arcom né-
kem is…” Irónia a modern és posztmodern költészetben (Szilveszter 2009), és Az 
irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában (Szilveszter 2012). 

Főként gyermekirodalommal kapcsolatos kutatásokkal, illetve a magyar és 
német kisebbségi irodalmak összehasonlító elemzésével foglalkozott az utóbbi év-
tizedben Végh Balázs Béla, a BBTE szatmárnémeti kihelyezett tagozatának oktató-
ja. Publikált kötetei: Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban (Végh 2005); A 
gyermekirodalom változatai (Végh 2007); Irodalmi horizontok – irodalmi kánonok 
(Végh 2009). 

A Bukaresti Egyetem oktatói közül Bányai Éva publikált több kötetet is a 20. 
századi és kortárs magyar irodalom témakörében, főként Bodor Ádám és a 
„posztbodoriánus” szerzők műveiről: Térképzetek, névtérképek, határidentitások 
(Bányai 2011b); Aspecte geoculturale în proza maghiară contemporană (Bányai 
2012c); Terek és határok. Térképzetek Bodor Ádám prózájában (Bányai 2012d). 
Sikertörténetek kudarcokkal című 2006-os kötete ugyanakkor fontos hozzájárulást 
jelent a bukaresti magyar értelmiségtörténet feltárásához az oral history módszere-
ivel (Bányai 2006). A Bukaresti Egyetem tanárai közül, akik később a csíkszeredai 
Sapientia EMTE oktatóivá váltak, Bíró Béla főként elméleti jellegű megközelítése-
ivel, illetve Tapodi Zsuzsa főként az erdélyi irodalom történetével kapcsolatos írá-
saival volt jelen az irodalomtudományi publikációk terén. Tapodi Zsuzsa témában 
írt könyve: A soha el nem vesző könyv nyomában (Tapodi 2008). Szonda Szabolcs 
ugyancsak a Bukaresti Egyetem hallgatói számára publikált román nyelvű egyete-
mi jegyzetet a romániai magyar irodalomról (Szonda 2008). 

A Sapientia EMTE csíkszeredai oktatói közül a BBTE-n doktorált Pieldner 
Judit kötete illeszkedik még vizsgált témánkhoz: Beszédterek, képterek című kötete 
2007-ben jelent meg (Pieldner 2007). A nagyváradi PKE oktatói közül Boka Lász-
ló könyvei jelentenek fontos hivatkozási alapot az erdélyi magyar irodalom kutatá-
sában: A befogadás rétegei (Boka 2004), Egyszólamú kánon? (Boka 2012). Ezek-
ben a szerző elsősorban a kanonizáció és a kultuszképzés kérdéskörei felől vizsgál-
ja a modernség és posztmodernség magyar irodalmát. A PKE oktatójaként dolgo-
zik Balogh Andrea is, akinek Karácsony Benőről szóló doktori értekezése (Az iró-
nia Karácsony Benő regényeiben) 2012-ben jelent meg (Balogh A. 2012). A PKE 
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oktatói közül Kordics Noémi és Biró Annamária foglalkoznak még rendszeresen 
20. századi és kortárs irodalommal kapcsolatos kutatásokkal. 

Az 1940–1944 közötti időszak erdélyi magyar irodalmával kapcsolatos doktori 
értekezést védett meg a Debreceni Egyetemen Vallasek Júlia, aki a BBTE Újság-
írás szakának oktatója. Ehhez a kutatásához kapcsolódnak kötetei, a Sajtótörténeti 
esszék (Vallasek 2003) és az Elváltozott világ (Vallasek 2004). Egyéb, irodalmi 
tárgyú tanulmányait és kritikáit Lassú utazások könyve címmel gyűjtötte kötetbe 
(Vallasek 2005). Ugyancsak a Debreceni Egyetemen doktorált Virginás Andrea, 
aki a kolozsvári Sapientia EMTE oktatójaként dolgozik. Erdélyi irodalommal, po-
puláris műfajokkal kapcsolatos kutatásai az alábbi kötetekben vizsgálhatók: Az er-
délyi prérin (Virginás 2008a), Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn 
(Virginás 2008b). 

Az egyetemi intézményes keretekhez lazábban kapcsolódva, de azok munká-
jába is bekapcsolódva végzik továbbra is kutatómunkájukat azok a szerzők, akik 
akár „egyszemélyes intézménynek” is nevezhetők. Kántor Lajos, az MTA doktora, 
majd külső tagja Reményik Sándorról (Kántor 2007a), Csiki Lászlóról (Kántor 
2010), Sükösd Mihályról (Kántor 2007b), Lászlóffy Aladárról (Kántor 2012) írt 
önálló könyveket. Dávid Gyula a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon munkálatai 
mellett számos forrásértékű kiadványt (Reményik Sándor, Bánffy Miklós művei) 
rendezett sajtó alá a Polis Kiadó számára. Szilágyi Júlia Lehet-e esszét tanítani? 
címmel publikálta a BBTE keretén belül tartott esszékurzusának könyvváltozatát 
(Szilágyi 2007). Marosi Ildikó 2002 és 2004 között a Pallas-Akadémia Kiadónál 
jelentetett meg Ligeti Ernővel, Nyírő Józseffel kapcsolatos könyveket (Marosi 
2002, 2003). Nagy Pál több kötetben gyűjtötte össze erdélyi irodalommal kapcsola-
tos rövidebb írásait (Nagy P. 2004, 2006). Gaal György tanulmányokkal és forrás-
közlésekkel járult hozzá a két világháború közötti erdélyi magyar kultúra jobb 
megismeréséhez. (például Gaal 2011; Gaal szerk. 2012) Borcsa János főként a kor-
társ erdélyi irodalomról publikált Irodalmi horizontok (Borcsa 2005), Őrzők és éb-
resztők (Borcsa 2007), Merítés (Borcsa 2009), Értékkeresők, értékalkotók (Borcsa 
2012) című köteteiben.  

Írói esszé és szaktanulmány határvidékein járva olyan szerzők műveiről kell 
még említést tennünk, mint Láng Zsolt (Láng 2008), Demény Péter (Demény 
2003), Papp Sándor Zsigmond (Papp 2002), Bogdán László (esszésorozata A Hét-
ben és a Korunkban), Visky András (Visky 2002, 2009). 

A teljesség igénye nélkül soroljuk fel azokat a (vizsgált időszakban) Magyar-
országon vagy nyugaton élő irodalomtudósokat, akik számos publikációjukkal vol-
tak jelen az erdélyi lapokban és kiadóknál, illetve kutatásaik szorosan kapcsolód-
nak bizonyos erdélyi témákhoz: Ágoston Vilmos, Bertha Zoltán, Blénesi Éva, Elek 
Tibor, Fried István, Görömbei András, Hegedűs Imre János, Kabán Annamária, 
Kovács Flóra, Láng Gusztáv, Lőrinczi László, Miklós Ágnes Kata, Mózes Huba, 
Pécsi Györgyi, Pomogáts Béla, Poszler György, Sas Péter, Vincze Ferenc, Zólya 
Andrea Csilla. 
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4. Nem magyar nyelvű irodalmak, kapcsolatkutatás 

A romániai intézményrendszerben a klasszika-filológia kutatására a bukaresti 
egyetemen és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen van lehetőség. Eze-
ken a helyeken magyar szakember nem dolgozik, a stúdiumot a magyarok közül 
igen kevesen választják, még kevesebben gyakorolják kutatóként. Más irodalmak 
kutatása elvileg a szaktanszékek közelében vagy kutatóintézetekben lehetséges. 

A Sapientia EMTE komparatisztika szakának létrehozása időszerűvé tette a vi-
lágirodalmi-komparatisztikai kutatások összehangolását, ez a szándék látható a két-
évente megrendezett, többnyire imagológiai súlypontú komparatisztikai konferenciá-
kon, amelyek eredménye egy könyvsorozat, és ahol a romániai magyar kutató úgy 
találkozhat külföldi szakemberekkel, hogy nem kell nagy anyagi áldozatot vállalnia. 

Más, magyar oktatói személyzettel rendelkező egyetemeken vagy karokon a 
komparatisztika mint tantárgy jelenik meg, amelyen belül idegen nyelvű irodalmak 
és kontextusuk tanulmányozására is sor kerül. Maga a tudomány művelése egyre 
inkább minimum két nyelv szakmai használatát, illetve a saját kutatások nagy nyil-
vánosság (például az angol nyelvű szakmai nyilvánosság) elé vitelét igényli. Ilyen 
meggondolásokból jelentette meg a Sapientia tudományos tanácskozásai eredmé-
nyeit angolul vagy magyarul és románul párhuzamosan a jelzett periódusban. 

4.1. Ókori irodalom, világirodalom 

Horváth Andor A szent liget. Tanulmányok a görög tragédiáról címmel a ko-
lozsvári Polis kiadónál 2005-ben jelentette meg egyetemi jegyzetként is használha-
tó tanulmánykötetét (Horváth 2005). Ezen túl pedig az antik irodalom reminiszcen-
ciáinak a későbbi irodalomban való azonosítása vagy tématörténeti kutatások em-
líthetők meg (például az ovidiusi Metamorphoses-téma vagy a vergiliusi árkádikus 
téma a 18–19. századi költészeti vizsgálatokban). 

Az északi népek irodalmának tanulmányozása a BBTE Bölcsészettudományi 
Kara finn tanszékcsoportjához köthető. Molnár Bodrogi Enikő a fiatal mäenkieli 
irodalom magyar olvasókkal való megismertetésére törekszik regény-, versfordítá-
sokkal, új irodalmi művek értelmezésével, sőt a mäenkieli kultúrával kapcsolatos 
eredeti egyetemi kurzusával. Varga P. Ildikó a Kalevala magyar recepciójáról véd-
te meg doktori disszertációját, és 2010-ben meg is jelentette kutatási eredményeit 
(Varga P. 2010). Újabban Vikár Béla szerepét vizsgálja a finn–magyar kulturális 
kapcsolatokban a levelezésen keresztül. Jankó Szép Yvette a kortárs finn színház és 
irodalom megismertetésére törekszik fordításaival. Népszerű gyermekkönyvet is 
fordított Kutyakalevala címmel, ami azért is jelentős, mert a magyar nyelvű gyer-
mek- és ifjúsági irodalomban kevés a jó fordításmű (Kunnas M., Kunnas T. 2011). 
Egyébként Jankó Szép Yvette írásai a legújabb finn és észt színházi jelenségeknek 
a magyar közönség felé való közvetítésére irányulnak.  
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A Magyar Irodalomtudományi Tanszékről felsőfokú tanulmányai folytatására 
Párizsba távozott Kányádi András, jelenleg a Sorbonne INALCO nevű intézetének 
docense. Ott folytatja kutatásait, de a tanszék kutatómunkájával is kapcsolatban 
maradt. Mítoszkritikai, tématörténeti és a közép-európai identitással kapcsolatos 
kutatásait rendszerint bemutatja a BBTE szakmai köreiben is, ennek egyik emléke 
az Ariadné-sorozatban publikált esszékötete (Kányádi 2010). 

Bartha Katalin Ágnes, Tar Nóra és Egyed Emese (Dráma)szövegek metamor-
fózisa. Kontaktustörténetek címmel annak a nemzetközi konferenciának anyagát 
szerkesztette egybe, amely több nyelven értekezett a színház történeti változásairól 
és sajátos megoldásairól. A rendezvény a magyar színháztörténeti kutatások sorá-
ban kialakult, az iskoladráma-kutatók által kezdeményezett, háromévente sorra ke-
rülő konferenciák sorába tartozott – nyitással a közelmúltra és a teatralitás általáno-
sabb kérdéseire. 

A Sapientia EMTE az imagológiakutatással kapcsolja össze az irodalom vizs-
gálatát. A kezdeményezés Tapodi Zsuzsát dicséri, a fórum jelenleg a tudomány 
nyelve szerint megkettőződött: vannak évek, amikor teljesen angol nyelvű tanács-
kozást hirdetnek. 

4.2. Német–magyar kapcsolatok, német irodalom 

A romániai német nyelv és irodalom tanszékeken folyó kutatásoknak magyar 
szervezői és résztvevői is vannak. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen ki kell 
emelnünk Balogh András több témában és konferencián is megjelenített kutatásait, 
illetőleg Tar Gabriella Nóra munkásságát. 

Balogh András Német–magyar együttélések a Kárpát-medencében című, Bu-
dapesten az Argumentum Kiadónál 2009-ben megjelent könyve jelzi érdeklődése 
átfogó jellegét (Balogh F. A. 2009). Biró Annamária kapcsolattörténeti, az Habs-
burg-kori erdélyi viszonyokat is jobban megismertető kutatásainak eredményeit 
több nemzetközi fórumon közzétette. János Szabolcsnak a német nyelvű színját-
szásra vonatkozó kutatásai doktori disszertációjával kezdődtek, azóta a Partiumi 
Keresztény Egyetem kutatásvezető tanáraként több tanítványával a német nyelvű 
színjátszás és dráma erdélyi vonatkozásaival foglalkozik. A Partiumi Keresztény 
Egyetem és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem német tanszéke – kutató tanárai és 
diákjai révén – egyre markánsabb tanulmányokkal jelentkezik a 16. századi iroda-
lomtól a jelenkorig, a sajtó vizsgálatától a színpadi jelenségek kutatásáig. 

Tar Gabriella Nóra a gyermek- és ifjúsági irodalmat évenként megrendezett, 
német nyelvű kolozsvári konferenciákkal tartja a kutatók látószögében. A német 
nyelvű színjátszásra vonatkozó, műsorrendet is adó könyve a németországi Lit ki-
adónál jelent meg 2012-ben (Tar 2012). Ő maga is kutatást vezet, Nagy Katalin, 
Kommer Erika és más fiatal kutatók sokat köszönhetnek irányításának. 

Gocsman Enikő a brassói Transilvania Egyetem angol nyelvtanára volt, kuta-
tásai a német nyelvű irodalomra vagy a német irodalom magyar recepciójára 
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vonatkoztak; különösen értékesek Franyó Zoltán fordítói habitusára vonatkozó ku-
tatásai. Szenkovits Enikő Kolozsvárt és Szegeden tanult, jelenleg Kolozsváron a 
német nyelvű irodalom fordítója (főként Franz Hodjak fordításai érdemelnek emlí-
tést). Széll Anita német és magyar szerzők vizsgálatával az értelmiségi identitás 
történeti alakulását a nyelvhasználat és szerzői identitás kapcsolatában közelíti meg 
(doktori disszertációját Heltai Gáspár szerzői és nyomdászati tevékenységéről a 
BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájában 2011-ben védte meg). 

4.3. Angol–magyar, amerikai–magyar kapcsolatok, angol nyelvű 
irodalom 

A Sapientia EMTE, a Partiumi Keresztény Egyetem angol nyelv és irodalom 
tanszékein irodalomtudományi kutatások is folynak. A BBTE óraadó tanára, Bartha 
Katalin Ágnes Shakespeare-kutatásait magyar és angol nyelven teszi közzé. Kovács 
Sándor Angolszász–magyar irodalmi érintkezések a 19. században című, az EME 
Erdélyi Tudományos Füzetek című sorozatában megjelent könyve az egyháztörténeti 
kapcsolatok és az angolnyelv-tanulás kolozsvári kezdeteinek bemutatását is tartal-
mazza (Kovács S. 2011). Itt említjük meg a BBTE angol tanszékén oktató Mihálycsa 
Erika műfordító eredeti kutatásait (például Joyce Ulyssesének fordításproblémáiról). 

Az angol nyelvű irodalom vizsgálata nem egyetlen műhely keretében történik, 
elméleti kérdéseket, fordítási jelenségeket tanulmányoznak az egyre elterjedtebb 
nyelvismeret révén is az irodalmi és médiakutató műhelyekben. 

4.4. Francia–magyar kapcsolatok, francia irodalom 

Horváth Andor Nathalie Sarraute Egy Igenért vagy egy Nemért című francia 
nyelvű darab magyarra fordításával segíti a kolozsvári magyar színház munkáját 
(Sarraute 2006). A francia kultúrával való kapcsolat gyakorlati fordításokban való 
megvalósítója Székely Melinda. Keszeg Anna új francia nyelvű irodalomtudomá-
nyi szövegek fordításával és módszertani ismertetésével, népszerűsítésével kap-
csolja össze a frankofón és a magyar humán tudomány világát. Egyed Emese a 
Rousseau-évfordulóra készülve Kolozsváron többnyelvű konferenciát szervezett 
2011-ben. Magának az évfordulónak az évében, 2012-ben a BBTE Európai Tanul-
mányok Karával közösen ismét többnyelvű tanácskozást szervezett (ennek anyaga 
meg is jelent a Studia Europea nevű egyetemi kiadványban). Bakcsi Botond, aki 
Kolozsvárt kezdett tanulmányait Budapesten, az ELTE-n, majd az ELTE doktori 
iskolájában folytatta, jelenkori irodalommal foglalkozik elsősorban, de Esszé a 
nyelvek eredetéről címmel Rousseau-művet is fordított magyarra (Rousseau 2007). 
A francia nyelvű irodalom (különösképpen a 20. századi próza) közvetítője és ér-
telmezője a BBTE-n diplomázott, majd az ELTE-n doktori tanulmányokat folytató 
Szőcs Imre is. 
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4.5. Román–magyar kapcsolatok, román irodalom 

A román–magyar irodalom kapcsolatainak kutatója és a kutatók latin irodalmi 
szaktanácsadója, Engel (Köllő) Károly 2002. augusztus 12-én hunyt el. Dávid Gyu-
la felhívja a figyelmet, hogy a román–magyar irodalmi bibliográfia gazdátlan, pe-
dig értékes kezdetnek, tudománypolitikai fegyverténynek számított. 

Horváth Andor szerkesztésében, válogatásában és fordításában jelent meg a 
Tanúskodni jöttem. Válogatás a két világháború közötti román emlékirat- és napló-
irodalomból című kötet, amely alapos kísérőtanulmányával, jegyzeteivel politikai 
tettnek számít a magyar olvasóközönség irányában (Horváth 2003). Horváth Andor 
fordította Neagu Djuvara A románok rövid története című könyvét is (Djuvara 
2010). Horváth Andor a román kultúra irodalommal is kapcsolatos jelenségei iránti 
intenzív érdeklődést alakított ki maga körül az egyetemi tanszéken és az egyetemen 
kívüli elődások révén. 

Balázs Imre József, Demény Péter, Karácsonyi Zsolt folyamatosan értelmezi a 
román irodalmi élet jelenségeit és a kiadói eseményeket. Berki Tímea (Berki 
2012b) doktori disszertációjában (publikált formájában: Magyar–román kulturális 
kapcsolatok a 19. század második felében. Értelmiségtörténeti keret), illetőleg rész-
tanulmányokban értekezett a román értelmiség felsőfokú tudáshoz való hozzáféré-
sének, a csoportidentitások alakulásának erdélyi problematikájáról. Zabán Márta, 
aki doktori disszertációját 2008-ban Salamon Ferenc irodalmi munkássága tárgyá-
ban védte meg, az utóbbi években intézménytörténeti vizsgálataiban a román iden-
titást a 19. századi Erdély kontextusában tárgyalja. 

A román–magyar szépirodalmi, irodalomkritikai és irodalomtudományi jellegű 
kapcsolatokat szorgalmazta a Székelyföld egyik száma, erre törekszik a Korunk cí-
mű folyóirat, a Látó és a Helikon is. 

5. Az irodalomtudomány jelenléte a könyvkiadásban15 

Mielőtt a tizenkét év témánkba tartozó könyvtermésének vizsgálatába kezde-
nénk, előre kell bocsátanunk, hogy az anyaggyűjtés során néhány olyan nehézség-
gel találtuk szemben magunkat, amelyek nem csupán a számbavétel és értékelés 
bizonytalanságát jelzik, hanem általánosabb, az irodalomtudomány körén messze 
túlmutató gondokra (s azok megoldásának sürgető voltára) figyelmeztetnek. 

Adatgyűjtésünk alapja a román nemzeti bibliográfia (Bibliografia națională a 
României)16 és a nemzeti könyvtár által kiadott ISBN-katalógus; mindkettő évi 24 

                                                 
15 Az irodalomtudományi vonatkozású könyvek kiadásában észlelhető bizonyos folyamatok szüksé-
gessé tették vizsgálódásaink kiterjesztését a 2014. évre is. 
16 Elérhető online: http://www.bibnat.ro/Publicatii-de-specialitate-s185-ro.htm (Utolsó ellenőrzés dá-
tuma: 2015. február 28.) 

http://www.bibnat.ro/Publicatii-de-specialitate-s185-ro.htm
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füzetben tartalmazza a bukaresti Nemzeti Könyvtárba bejutott és feldolgozott, 
megjelent, illetve az egyes füzetek összeállításakor megjelenés előtt álló műveket, 
azokat, amelyekre (a megjelenést megelőzően) ISBN-számot kért a kiadója. 

Munkánk során azonban kiderült, hogy a Romániában megjelenő magyar 
könyvek közül igen sok nem található a Nemzeti Bibliográfiában. Ennek pedig két 
oka lehet: vagy nehézkes és késlekedő a törvényes előírásoknak megfelelően be-
küldött köteles példányok feldolgozása, vagy számos kiadványt kiadója – a rendel-
kezések ellenére – sem küld el a Nemzeti Könyvtárnak. Sajnos a jelenleg érvény-
ben lévő, ide vonatkozó rendelkezések szerint a köteles példányok eljuttatása a 
Nemzeti Könyvtárba „vagy a kiadó, vagy a nyomda kötelessége”, ami kiskaput 
hagy arra, hogy a megjelent könyv végül is ne jusson el elsődleges számbavételi 
helyére. (A régi rendelkezések ezt a kötelezettséget kizárólag a nyomdák számára 
írták elő minden nyomdatermékre, így betartása egy helyen követhető és ellenőriz-
hető volt.) Az ISBN-katalógus füzeteiből szintén nem nyerhetünk teljes körű ada-
tokat, mert tapasztalatunk szerint nem egy könyv megjelenésének éve (olykor címe 
sem) nem egyezik a könyvön szereplő adatokkal. Másik irányú ellenőrző adatként 
felhasználhatók volnának a kiadók (illetve a könyvkereskedelem) által a világhálón 
elérhető honlapok. Csakhogy ezek közül szintén sok megbízhatatlan, a honlapokon 
ugyanis nem minden esetben (vagy kereskedelmi meggondolásból tudatosan hiá-
nyosan, pontatlanul) szerepelnek a hirdetett könyvek adatai. 

Az egyetlen biztos kiadványjegyzék tehát kizárólag az lenne, amelyet annak 
összeállítója kézbe vehetne, és úgy írhatná le magát a könyvet. Ez azonban ebben a 
pillanatban az utópiák birodalmába tartozik: számos könyvkiadással foglalkozó 
szerv terjesztői tevékenysége csupán helyi körre terjed ki, ami nemcsak a számba-
vételt nehezíti meg, de azzal is jár, hogy – a magunk feladatkörén belül maradva – 
olykor értékes tudományos eredményeket tartalmazó művek hullnak ki a tudomá-
nyos köztudatból (vagy be sem kerülnek oda). 

Tudományos – és egyáltalában a könyvvé érlelődő, könyv formájában megje-
lenő – hazai magyar szellemi eredményeink hasznosításának elengedhetetlen esz-
köze volna egy módszeresen gyűjtött, és (valamelyik szakfolyóiratban vagy – a két 
világháború közötti példát követve – az Erdélyi Tudományos Füzetekben) évente 
közzétett „romániai magyar bibliográfia”. 

Még mindig elöljáróban jelezzük, hogy gyűjtésünk során átnéztük a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia éves füzeteit is17, kiemelve belőlük azokat a műveket, ame-
lyek hazai szerzőink nevéhez fűződnek. Ez a jegyzék 50 tételt tartalmaz, és nyilván 
korántsem teljes, hiszen – főképp a fiatal nemzedékből – sokan vannak jelen ta-
nulmányokkal magyarországi gyűjteményes vagy konferenciakötetekben, melyek-
nek pontos számbavételéhez szintén maguknak a köteteknek a kézbevétele volna 
szükséges. 
                                                 
17 Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek bibliográfiája. 
Online: epa.oszk.hu/html/vgi/hardexlap.phtml?id=1927 (Utolsó ellenőrzés dátuma 2015. április 12.) 
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Egy folyamatos felmérésnek – vagy akár mostani áttekintésünknek – a másik 
haszna az lehet, hogy a könyvforma jellegénél fogva bizonyos tudományos szintet 
feltételez, a választott téma módszeres, szintézisre törekvő kidolgozását. A könyv-
kiadók és kiadói műhelyek – avatott szerkesztők hozzájárulása révén – ugyanakkor 
biztosítékát jelenthetik annak is, hogy a választott téma tálalása formailag is megfe-
lel bizonyos tudományos elvárásoknak, alkalmazkodik a magyar irodalomtudo-
mány elért és elvárt szintjéhez. Napjaink sajnálatos jelensége, hogy nem kevés 
azoknak a könyveknek a száma, amelyeknek szerzői a számítógép szerkesztői 
programjaiban bízva, s önmagukat túlbecsülve, súlyos hibákkal jelentetik meg mű-
veiket; némely nyomda (vagy akár kiadó) nem tartja fontosnak azt, hogy hozzáértő 
szerkesztővel ellenőriztesse a hozzá kiadásra eljuttatott művet. A könyvtermés jelen 
számontartása tehát a tudományos kiadói munka színvonalára is jó hatással lehet. 

Ezek után kíséreljük meg áttekinteni azt, miképpen jelenik meg a hazai ma-
gyar irodalomtudomány a könyvkiadásban. 

Az immár többnyire két évtizedes kiadói tevékenységre visszatekintő kiadók 
közül számottevő közvetítő fórumot az általunk vizsgált tudományterületen és idő-
szakban az aradi Irodalmi Jelen (12 címmel), a Korunk – Komp-Press (21 címmel), 
a Kriterion (59 címmel), a Mentor (37 címmel), a Pallas-Akadémia (50 címmel), a 
Polis (47 címmel), a Pro-Print (6 címmel), a Stúdium (12 címmel) jelentett. A hazai 
magyar könyvkiadás mezőnyében ugyanakkor nem elhanyagolható – s úgy tűnik, 
egyre nagyobb vonzástérrel van jelen – a tudományos vagy egyetemközeli intéz-
mények kiadói tevékenysége: az Erdélyi Múzeum-Egyesület az általunk vizsgált 
tárgykörben és időszakban 38, az Egyetemi Műhely – Bolyai Társaság 25, a Sapi-
entia Egyetemhez kötődő Scientia 9, a Presa Universitară Clujeană 9, a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetemhez kötődő Partium Kiadó 5, a marosvásárhelyi 
Színművészeti Egyetem 3 címmel van jelen, de nem feledkezhetünk meg a buka-
resti Tanügyi és Pedagógiai Kiadóról (2 cím), s számolnunk kell egy sajátos szel-
lemi műhellyel, az EMKE Szatmár megyei szervezetével, ahol Muzsnay Árpád 
rendszeresen szervezett évfordulós konferenciáinak anyagából csak ebben az idő-
szakban 6 kötet jelent meg. 

Mind a könyvkiadók, mind a könyvkiadásra vállalkozó intézmények vonatko-
zásában szembetűnő a kiadások térbeli és időbeli széthúzódása, szétaprózódása. A 
tételesen felsoroltakon kívül még 54 könyvkiadónál jelent meg összesen 67 (téma-
körünkbe tartozó) könyv, ami a legtöbbször azt jelenti, hogy az illető művek nem 
(vagy csak a legritkább esetben) kerülnek be az országos körforgásba, megfelelő 
összesítő információs forrás híján még a szakmailag érintettek sem szereznek róluk 
tudomást. Pedig nem egyszer fontos művekről van szó. Hogy csak egy-két példát 
említsek: a Borcsa János által működtetett kézdivásárhelyi Ambrózia Kiadónál je-
lent meg a fiatalon elhunyt Boér Géza teljes írói hagyatékát feldolgozó Sorsrejt-
vényvilág (2002), a temesvári Excelsior Art Kiadónál Szombati-Szabó István 
lugosi lelkész-költő ugyancsak teljes írói hagyatéka – Összegyűjtött versek (2003, 
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újrakiadása 2014), Hátrahagyott írások (2003) – és a kiadás gondozójának, Higyed 
István lelkész-utódnak róla írott monográfiája (Higyed 2002). Tamási Áron 
farkaslaki családjához írott leveleinek kiadása, Sipos Ferenc: Itthon – Farkaslakán 
(Sipos 2004) vagy Sándor-Zsigmond Ibolyának a székelykeresztúri Petőfi-
emlékeket és a költő eltűnte óta eltelt 165 év helyi Petőfi-kultuszát (új adatokat is 
hozva) összefoglaló könyve, A mi Petőfink (Sándor-Zsigmond 2013) szintén széle-
sebb körű terjesztést is megérdemelt volna, mint amit a gyergyószentmiklósi Mark 
House vagy az F&F International biztosítani tudott számára. 

Nem írhatjuk ide a 2002–2013 közötti időszak teljes, több mint 500 tételt tar-
talmazó jegyzékét. Inkább megpróbálunk kiemelni néhány figyelmet érdemlő ki-
adói eredményt, a szétszórt mezőnyben is körvonalazódó összkiadói tendenciát. 

A „hivatásos” kiadók (nevezzük így őket az egyszerűség kedvéért) táján leg-
szembetűnőbb a szélesebb körű érdeklődésre számító (a szerzők oldaláról pedig 
egyfajta szintézis lehetőségét kínáló) tanulmánykötetek nagy aránya. És itt két ki-
adót kell kiemelnünk: az egyik a Pallas-Akadémia, amelynek Bibliotheca Transyl-
vanica című sorozatában kortárs irodalom- és művelődéstörténészek tanulmánykö-
tetei is helyet kapnak (szám szerint 26 kötetben) a két háború közötti vagy későbbi 
idők irodalomtörténeti forráskiadványai, dokumentumkötetei mellet (6 kötet). A 
másik a Korunk – Komp-Press, amelynek Ariadné Könyvek című sorozata a fiatal 
irodalomkutató nemzedék megmérettetésére is alkalmat kínál. Ezeknek a kötetek-
nek a jelenléte a könyvkiadás mezőnyében nem lebecsülendő, hiszen igen sokszor 
fontos tanulmányokat emelnek ki a sajtó süllyesztőjéből, amellett egyfajta mérlege-
lés lehetőségét is kínálják a szerzőnek/olvasónak. Tartalmukat tekintve azonban 
meglehetősen vegyes értékű kötetekről van szó. 

Könyvkiadásunknak az irodalomtudomány szférájában talán legjelentősebb 
vállalkozása kiadóként a Pallas-Akadémia, szerzői minőségben pedig Pomogáts 
Béla nevéhez fűződik. A Magyar irodalom Erdélyben című sorozat köteteiről van 
szó (a számozás szerint hat, a valóságban négy kötet 2008–2014 között került ki a 
nyomdából), amely egy több évtizedes kutatói és fáradhatatlan kritikusi-irodalom-
történészi munka eredményeinek szintézise is kívánt lenni (Pomogáts 2008, 2009, 
2010, 2014). Mellette viszont figyelmet érdemelnek az irodalomtudomány művelő-
inek újabb nemzedékei által írott és kiadott könyvek, az általuk szerkesztett tanul-
mánykötetek is (Balázs Imre József, Berszán István, Győrffy Gábor, Karácsonyi 
Zsolt, Miklós Ágnes Kata, Selyem Zsuzsa, Tapodi Zsuzsa, Vallasek Júlia, Végh 
Balázs Béla nevével csak jelezni kívánjuk az új rajzás bőségét), ezekben ugyanis 
már egy új, a korábbi kánonokkal szemben kritikus, ugyanakkor alapos ténytudás 
és az irodalom új szempontok/módszerek szerinti megközelítése tűnik szembe. (Az 
ide sorolható kötetek közvetítői egyre nagyobb súllyal az EME és az egyetemekhez 
kötődő könyvkiadási műhelyek, de megtaláljuk őket a Korunk – Komp-Press és a 
Kriterion szerzői között is.) 

Az irodalomtudományi mérlegelés szempontjából fontosabbak az olyan önálló 
sorozatok, mint amilyet a Kriterion indított Közelképek címmel kortárs kismono-
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gráfiák megíratására és megjelentetésére, vagy a Polis Kettős Tükörben című soro-
zata, amelyben immár klasszikussá vált – s egyébként jórészt hozzáférhetetlen – írói 
kismonográfiákat kívánt közvetíteni a mai irodalomkedvelők és -kutatók számára. 
Sajnos egyik sorozat sem tudott igazán gyökeret verni – érdemes lenne elgondol-
kozni azon, hogy mi okból. Újabban az aradi Irodalmi Jelen Kiadónál kerültek ki-
adásra hasonló egyedi kötetek (Árpás Zoltán Simonyi Imre, Danyi Zoltán Hamvas 
Béla, Blénesi Éva pedig Faludy György életművének egy-egy sajátos szemszögű 
megközelítésére vállalkozott). Úttörő és nagy hiányt pótló Szász István Tasnak a 
Hitel történetét az érdeklődés középpontjába állító és a közelmúltbeli elhallgatások-
kal, torz értelmezésekkel vitázó könyve: Beszédes hallgatás, avagy három Hitel és 
ami utánuk következett (Szász 2007), s mellette a Hitel egyik kulcsemberének, Vita 
Sándornak a visszaemlékezéseit és naplóját hozzáférhetővé tevő kötete, A Hiteltől a 
Tisztelt Házig, Hunyadi Attila Gábor bevezető tanulmányával (Vita 2014). 

Szükséges ezek mellett legalább egy bekezdést szentelnünk hazai könyvkiadá-
sunknak az irodalmi örökséghez való viszonyára is. 1989 előtt – évtizedeken át – a 
két világháború közötti (majd az újabb) irodalmi örökséghez sorolható művek „új-
raolvasása” és kiadása a Kriterion Kiadónál és az annak keretében gondozott Ro-
mániai magyar írók című sorozatban történt (annak a kornak a cenzurális megkö-
töttségei és politikai természetű tiltásai közepette). Ez a sorozat a Kriterion Könyv-
kiadónál ma is folytatódik, 2014-ben indította el Kuncz Aladár életmű-sorozatát, s 
jelentette meg Cseke Péter gondozásában Jancsó Béla leveelezésének első kötetét. 
Mellette több más kiadó is vállalkozott/vállalkozik arra, hogy a még mindig meg-
lévő (vagy újabban képződő) fehér foltok eltüntetéséhez hozzájáruljon. A forráski-
adások, tematikus és levelezéskötetek, elfelejtett vagy háttérben maradt alapművek 
újrakiadása sajátos felkészültséget és a hálátlan aprómunka vállalására kész kutatói 
alkatot igényel, emellett – bizonyos „felkapott” szerzőket kivéve – az ilyen kötete-
ket felvállaló kiadó nem is számíthat „kasszasikerre”. 

A múlt hiteles feldolgozásának igényével nézve, könyvkiadásunknak (sokkal 
inkább tudósnemzedék-nevelésünknek) még a felmutatható eredmények ismereté-
ben is igen nagyok az adósságai. Érdemleges életműkiadás az elmúlt 10–12 eszten-
dőben csak Dsida Jenő költői hagyatékából jelent meg (az Összegyűjtött verseket, 
Láng Gusztáv és Urbán László kötetét előbb a szombathelyi Savaria Press, majd az 
aradi Irodalmi Jelen adta ki (Láng, Urbán 2011, 2012). Mellette folyamatban van a 
Reményik-hagyaték kiadása: Dávid Gyula gondozásában előbb a kötetben meg 
nem jelent versek (Dávid s.a.r. 2002), aztán azokkal kiegészítve az Összes versek 
(Dávid s.a.r. 2005), a Reményik irodalmi vonatkozású cikkeit tartalmazó Kézszorí-
tás (Dávid s.a.r. 2007), közben Kis Olosz Klára gondozásában Olosz Lajossal (Kis 
Olosz 2003) és Liktor Katalin gondozásában Áprily Lajossal (Liktor szerk. 2014) 
folytatott levelezése. Reményik Sándor életét és költészetét hozza közelebb az ol-
vasóhoz Hantz-Lám Irén képekkel gazdagított könyve, A lámpagyújtogató (Hantz-
Lám s.a.r. 2007). Dávid Gyula gondozta 1998-tól a Bánffy Miklós-életmű egymást 
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követő – és a napjainkban (a szó szoros értelmében is) zajló „Bánffy-reneszánszt” 
előkészítő – megalapozó köteteit (Bánffy 2006a, 2006b, 2007, 2008). Ezekből állt 
össze a Bánffy Miklós művei öt kötete a budapesti Balassi Kiadóval való közös ki-
adásban, benne az Erdélyi történet trilógia, az író összes novelláit, összes drámáit, 
három kisregényét, emlékiratait és irodalmi-művészeti írásait tartalmazó kötetek. 
Hazai és magyarországi irodalomtörténészek érdemleges hozzájárulását jelentették 
a Bánffy-életmű feldolgozásához a Magyar Művészeti Akadémián (MMA) illetve a 
2014-es Bánffy-évben Kolozsvárt rendezett konferenciák anyagát tartalmazó kiad-
ványok is a MMA illetve a Polis Könyvkiadó gondozásában 2014-ben, A MMA 
hasonló, Páskándi Géza, illetve Kós Károly művéhez kapcsolódó konferenciaköte-
tet jelentetett meg 2012-ben, illetve 2014-ben (Páskándi 2012; Kós 2014). 

A konferenciakötetek sorában kiemelkedő jelentőségűek azok a kötetek, ame-
lyek a 2011. augusztus 22–27. között Kolozsvárt tartott Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson, illeve az Erdélyi Múzeum-Egyesület által rendezett Magyar Tu-
domány Napja alkalmából az I. szekcióban elhangzott előadásokat teszik sorra 
hozzáférhetővé (Balázs I. J. 2013; Egyed, Pakó, Weiss 2013). 

A konferencia-kötetek mellett az irodalomtudományi irodalom gazdagodása 
szempontjából is említést érdemelnek azok a hazai és magyarországi kötetek, ame-
lyek egy-egy jelentős író, tudós kerek évfordulója alkalmából jelentek meg az el-
múlt évtizedben. Ezek sorában említhető a Benkő Samu (2008), Bura László 
(2014), Cseke Péter (2010), Cs. Gyímesi Éva (2011), Gáll Ernő (2005), Ilia Mihály 
(2004), Kántor Lajos (2007), Láng Gusztáv (2006), P. Dombi Erzsébet (2012), 
Szilágyi István (2003) tiszteletére megjelentetett kötetek. 

A már több alapkönyvnek tekinthető sajtóbibliográfiát összeállító Kuszálik Pé-
ter ebben az időszakban jelentette meg Sütő András életműve annotált bibliográfiá-
ját (Kuszálik 2009), amely az elkövetkező Sütő-kritikai kiadás nélkülözhetetlen 
kézikönyve lesz. 

Kiadói siker reményében indult meg és jelent meg a Mentornál a Wass Albert-
életműsorozat, a Pallas-Akadémiánál a Nyírő József-művek, a Pro Printnél az Ignácz 
Rózsa-művek sorozata. Ezeknek a sorozatoknak a kiadói azonban nem vállalták a 
kiadás előkészítésének filológiai igényű munkáját (talán az egyetlen kivétel a Wass 
Albert-sorozatban a Magyar szemmel címmel három kötetben megjelent, s az írónak 
az emigrációban, 1963-tól publikált cikkeit tartalmazó, Nagy Pál gondozta kiadás). A 
Nyírő-műveknek különben a hazaival párhuzamosan jelentek meg a budapesti 
Kairosz Kiadónál Medvigy Endre által sajtó alá rendezett, filológiailag gondozott 
kötetei. Szerényebb kiadói sikert ígértek a Bartalis János-, Hervay Gizella-, Kristóf 
György-, Makkai Sándor-, Olosz Lajos-, Szemlér Ferenc-kiadások, egy kivétellel a 
Kriterionnál. Fontossá teszik azonban őket, az új szempontú szövegválogatáson túl, a 
más szemléletű „újraértékelést” kínáló bevezető tanulmányok, amelyeknek szerzői: 
Balázs Imre József, Gaal György, Pomogáts Béla, Vallasek Júlia, Végh Balázs Béla. 
A már említett Szombati-Szabó István- és Boér Géza-kiadások mellett ennyi, amit 
könyvkiadásunk és irodalomtudományunk ezen a téren felmutathat. 
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Az „újraértékelés” (vagy inkább a köztudatba emelés) szempontjából érdemel-
nek figyelmet – szintén a korábbi Romániai magyar írók kezdeményezését folytat-
va – a két háború közötti korszakban fontos szerepet játszó folyóirat-antológiák, 
amelyek közül a Napkelet (1920–1922) Mózes Huba (Mózes gond. 2004), a Va-
sárnap és a Vasárnapi Újság (1921–1925) Szabó Zsolt gondozásában a 
Kriterionnál (Szabó gond. 2006), a Zord Idő (1919–1921) – igaz, még 1998-ban – 
Kuti Márta gondozásában a Mentornál jelent meg (Kuti s.a.r. 1998). Ide sorolható 
továbbá a Tizenegyek antológiájának az írócsoport későbbi értékelését is áttekintő, 
de hozzá az eredeti kötet reprintjét csatoló kiadása (Cseke 2003a), a Tíz tűz-
antológia a Királyhágómelléki ref. Egyházkerület kiadásában, Indig Ottó gondozá-
sában (Indig 2004) vagy Tabéry Géza Emlékkönyvének újrakiadása a nagyváradi 
Ady Endre Társaság részéről, Vallasek Júlia gondozásában (Vallasek gond. 2003). 

Viszonylag jelentős helyet foglalnak el a vizsgált időszak könyvkiadói palettá-
ján a közelebbi múlt eszmei irányzatait, vitáit, tömörüléseit, az irodalmi élet meg-
határozó mozzanatait feltáró gyűjtemények: Németh László: Magyarok Romániá-
ban. Az útirajz és a vita (Németh 2001), Tizenegyek antológiája (Cseke 2003a), 
Jelszó és mítosz (2005), Szekértábor a Szármány hegyén. Visszaemlékezések a 
Kriterion-táborokra (Dávid, Zöld szerk. 2008), Haza a magasban. A „kettős kötő-
dés”-vita (Pomogáts 2011), vagy Az őszinteség két napja, a kolozsvári és marosvá-
sárhelyi írók 1956. szeptember végén, a magyar forradalom küszöbén tartott ta-
nácskozásának jegyzőkönyve (Benkő s.a.r. 2007), a Limes-kör, illetve a Kiáltó Szó 
címmel kiadott szamizdat folyóirat dokumentumait tartalmazó kötetek (Molnár 
összeáll. 2004; Balázs S. gond. 2005) Balázs Sándor, Benkő Levente, Dávid Gyula 
és Zöld Lajos, Molnár Gusztáv, Nagy Pál, Pomogáts Béla gondozásában. 

Szólnunk kell még azokról a kötetekről, amelyek egy-egy költő-író életét és 
műveit követik végig, a kortárs és utókori értékelések tükrében. Ez a megközelítés 
a budapesti Nap Kiadó Emlékezet-sorozatához hasonló (amelybe korábban több 20. 
századi erdélyi író – Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Dsida Jenő, Kós Károly, Sütő 
András, Székely János, Szilágyi Domokos, Tamási Áron – kötete is bekerült), s 
megbízható eligazítást nyújt olyan írók-költők műveihez, mint Bálint Tibor, Dsida 
Jenő, Horváth István, Kós Károly, Kuncz Aladár, Szilágyi Domokos (Demény Pé-
ter és Bálint Júlia, Sas Péter, Nagy Pál, Pomogáts Béla, Kántor Lajos gondozásá-
ban a Polis és a Kriterion könyvkiadóknál). 

A már több alapkönyvnek tekinthető sajtóbibliográfiát összeállító Kuszálik Pé-
ter ebben az időszakban jelentette meg Sütő András életműve annotált bibliográfiá-
ját (Kuszálik 2009), amely az elkövetkező Sütő-kritikai kiadás nélkülözhetetlen 
kézikönyve lesz. 

Szerényebbek az eredmények a 20. század előtti erdélyi magyar irodalmi örök-
ség feltárása, értelmezése és publikálása terén. Itt a Bolyai-kéziratok első kötetét 
Benkő Samu (Benkő szerk. 2003b), Gyulai Lajos monumentális naplója szemelvé-
nyes kiadását Csetri Elek (Gyulay 2004), Köleséri Sámuel tudományos levelezését 
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Jakó Zsigmond (Jakó 2012) gondozásában kell említenünk elsősorban. Ezen a té-
ren komolyabb eredmények inkább a felvilágosodáskutatás körében és már a fel-
dolgozás szintjén mutatkoznak: Aranka György és köre, az Erdélyi Magyar 
Nyelvművelő Társaság, a 18–19. századforduló erdélyi magyar színházához és 
színjátszásához kötődő kutatási eredmények (Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamá-
ria, Egyed Emese, János Szabolcs, Tar Gabriella Nóra kötetei, legnagyobb részt az 
EME kiadásában). Egyedülálló s némiképp az eddigiektől eltérő Gábor Csilla Ke-
resztyéni felelet című kötete (Gábor szerk. 2013), amely a 16–17. századi katoli-
kus–protestáns hitviták szövegeiből nyújt válogatást, a bevezetőben kitekintéssel a 
kötetben közöltek konkrét időn túli tanulságaira is. 

A XIX. század második felének magyar irodalom-ismeretét gazdagította Koz-
ma Dezső, a Mikszáth-centenárium alkalmából kiadott könyvével (Kozma 2012). 
Kántor Lajos pedig egyéni műfajt teremtett azokkal a köteteivel, amelyekben Csiki 
László (Kántor 2010), Lászlóffy Aladár (Kántor 2012), Domokos Géza (Kántor 
2014) életének és pályájának fontos mozzanatihoz vagy szakaszaihoz fűződő sze-
mélyes kapcsolatait osztotta meg az olvasókkal. 

A hagyományt folytatva, a Kriterion Téka-sorozatában is jelentek meg eddig 
ismeretlen vagy elfelejtett szövegek, értékeket újra felszínre hozó kötetek (Bajza 
József, Berzenczey László, Cserey Mihály, Wesselényi Polixéna, a kuruc költészet 
számos értékét átmentő Botskor-daloskönyv (Csörsz gond. 2003). Mellette mint új 
kezdeményezés említhető a Mentor Erdélyi Ritkaságok című sorozata Sebestyén-
Spielmann Mihály szerkesztésében, amelyben főképp marosvásárhelyi emlékírók 
többnyire elfelejtett írásai váltak újra hozzáférhetővé. 

Nem magyar kutató munkája, de fontos magyar vonatkozásban is az, hogy 
megindult Meltzl Hugó korszakalkotó összehasonlító irodalomtörténeti folyóiratá-
nak facsimile kiadása (Fassel szerk. 2002), a kiadást Horst Fassel gondozta. A for-
ráskiadások sorában olyan műveket is említhetünk, mint a Molter Károly-levelezés 
Marosi Ildikó-gondozta három kötete (1996, 2001, 2006), Benedek Elek irodalmi 
levelezésének zárókötete (Szabó s.a.r. 2002), Gáll Ernő naplója (Gáll, Dávid gond. 
2003) és válogatott levelezése (Gáll, Dávid gond. 2009), Lám Béla levelezése 
(Hantz Lám s.a.r. 2005), az EMKE Szabédi Házában őrzött Szabédi-hagyaték fon-
tos részét hozzáférhetővé tevő kötet (Bartha s.a.r. 2007), Vita Sándor testvéréhez 
írott leveleinek (Györfy s.a.r. 2009), Fábián Ernő visszaemlékezéseinek és naplójá-
nak publikálása. Fábián Ernő 1980–1990-es naplója (Bárdi, Filep s.a.r. 2010), Kós 
Károly feleségéhez írott leveleinek kiadása (Benkő szerk. 2011) és publicisztikájá-
nak (Sas 2014) kiadása a Polis illetve a Pallas-Akadémia Kiadónál. Ezek a levele-
zéskötetek és naplók fontos háttérismereteket kínálnak a 20. század romániai ma-
gyar életére vonatkozólag, mindarra, ami rejtve maradt az első nyilvánosságban. 

A 20. század felszíni eseményeinek hátterébe való betekintésünket sajátos is-
meretanyaggal gazdagíthatják az utóbbi évtizedben nyilvánosságot kapott szekus 
dossziék. Anyaguk feldolgozása – nem ellentmondás-mentesen – a sajtóban és a 
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tudományos szakirodalomban széles körben folyik; hazai könyvkiadásunk terén – 
irodalmi vonatkozásai révén – két kiadványt kell megemlítenünk: a ’80-as években 
több oknál fogva is célkeresztbe került Cs. Gyímesi Éva könyvét (Szem a láncban. 
Bevezetés a szekus-dossziék hermeneutikájába, Cs. Gyímesi 2009) és Markó Béla 
könyvét (Egy irredenta hétköznapjai, Markó 2009). A diktatúra évtizedeinek iro-
dalmi életére vonatkozólag is gazdag anyagot tett hozzáférhetővé Tófalvi Zoltán 
folyóirat-publikációiban és a Mentor Kiadnál megjelent Erdély mártírjai öt köteté-
ben (Tófalvi 2007–2013). 

A fentiekben főképp a hazai magyar könyvkiadók témánk körébe vágó termé-
sére koncentráltunk, s csak jelzésszerűen, egy-egy téma vagy könyvtípus kapcsán 
említettük meg azt az egyre gazdagodó könyvállományt, amely az egyetemeink 
körüli kiadói műhelyek vagy tudományos kutatóintézetek hozadékait közvetíti. En-
nek a vizsgálata igazság szerint csak az illető műhelyekben folyó tudományos 
munka eredményeinek teljes körű felmérése keretében lehet eredményes. Meg kell 
azonban említenünk, hogy a hazai irodalomkutatók eredményei nem ritkán jelen-
nek meg magyarországi és más külföldi kiadók, tudományos műhelyek által gon-
dozott kötetekben. (Balázs I. J. 2012; Farkas Wellmann 2013; Keszeg 2011; Tóth 
2011; Végh 2011  stb.). Ennek természetes magyarázata, hogy a fiatal kutatónem-
zedékből sokan szereznek tudományos minősítést magyarországi egyetemeken, s 
munkájuk eredményeinek közvetítésére az ottani kiadói műhelyek is vállalkoznak. 
De van a jelenségnek más magyarázata is: egyesek olykor eredményesen használ-
ják ki személyes kapcsolataikat, s szívesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy mun-
káik így könnyebben bekerülnek az összmagyar tudományosság figyelemkörébe. 
Sajnos attól még messze vagyunk, hogy ugyanebbe a körbe természetszerűen beke-
rüljenek a romániai kiadóknál, tudományos intézményeknél megjelenő művek is. 
Ez egyébként a könyvterjesztésnek egy olyan gondja, ami nem csupán a tudomá-
nyos könyv sajátja, hanem annál sokkal nagyobb kört érint. 

A „határok légiesítése”, amelyről ma annyi szó esik, nemcsak látványos gesztu-
sokat igényel, hanem a valós szellemi nemzeti egység kialakulását biztosító – lehet, 
hogy nem látványos, de annál tartósabb következményekkel járó – intézkedéseket. 
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Az erdélyi magyar színháztudomány helyzete 
UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ, LÁZOK JÁNOS1 

1. A szakterület körülhatárolása, általános tendenciák 
(UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ) 

A kortárs színháztudományban áttevődik a hangsúly a drámairodalomról és 
esztétikájáról a színházi előadás kutatására. Egy 1992-es, elméleti kérdésfelvetése-
ket tartalmazó munkában azt állapítja meg Richard Schechner, hogy „az igazság 
az, hogy az a színház, amelyet ismertünk és gyakoroltunk – az írott dráma színpad-
ra vitele – , csupán vonósnégyes lesz a 21. században: kedvelt, de igen korlátozott 
műfaj, a performansz alosztálya”.2 Valójában erre hívja fel a figyelmet Hans-Thies 
Lehmann A posztdramatikus színház című munkája oldalain is (Lehmann 2009 
[2006]). Hasonlóképpen nyilatkozik egy koncepciózus összefoglaló munka szerző-
je, Christopher Balme, aki szerint a színházi tanulmányok hosszú ideig a drámai 
szövegekre és létrehozásukra összpontosítottak, ma már azonban a sajátos és auto-
nóm színházi formákra figyelnek (Balme 2008: 3). 

A drámairodalomtól való függetlenedés a kutatásban megváltoztatja a történeti 
és elméleti kutatás paramétereit: a történetírásban sem a drámai szöveg egyedural-
ma érvényesül, a színházi előadás önállóságát kutató és legitimáló színháztudo-
mány területe ennek megfelelően átrajzolódik. Ezen a területen néhány alapmunka 
jelent meg a ’90-es évek legvégén, a 2000-es év végén, amelyek nagy részét ma-
gyarra is lefordították: Patrice Pavis Előadáselemzése (Pavis 2003 [1996]), Színhá-
zi szótára (Pavis 2005 [1980]), Erika Fischer-Lichte alapmunkája, A dráma törté-
nete (Fischer-Lichte 2001 [1999]), valamint A performativitás esztétikája (Fischer-
Lichte 2009 [2004]), továbbá Lehmann fent említett munkája (Lehmann 2009 
[2006]). Ezeknek a munkáknak a feldolgozása akkor lehet produktív, ha sikerül az 
általuk kínált fogalmi eszközöket és módszereket úgy beépíteni az erdélyi szakterü-
let saját jelenségeinek kutatásába, hogy a színházművészet jelenségeit kortárs mó-
don tudják leírni, ezenközben pedig segítsenek a művészet ezen ága és a hozzá 
kapcsolódó szaktudomány identitásának megteremtésében. (Az említett szemlélet-
móddal, illetve folyamattal párhuzamosan létezik egy olyan tendencia is, amely az 
                                                 
1 Jelen tanulmány első fejezeteinek szerzője Ungvári Zrínyi Ildikó (1. A szakterület körülhatárolása, 
tendenciák, 2. Módszertan, eszközök, témák, 3. Intézményesülés, tudományos műhelyek, valamint 
4.1. Szisztematikus színháztudományi kutatás), a 4.2. Színháztörténeti kutatások című fejezet szerzője 
Lázok János.  
2 “The fact is that theatre as we have known and practiced it – the staging of written dramas – will be 
the string quartet of the 21st century: a beloved but extremely limited genre, a subdivision of perfor-
mance” (Schechner 1992:8). 
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új paradigma elméleti fogalmait igyekszik a régi jelenségek és kategóriák fényében 
tárgyalni, minden bizonnyal azért, hogy a folytonosságot meg tudja teremteni – 
sokszor a korszerűtlenség árán is). 

Az azonban korántsem egyértelmű, hogy hogyan történjék meg ez az integrá-
ció, ha maga az erdélyi színház gyakorlata nem hordozza magában azt a lehetősé-
get, hogy a gazdagabb színházi kultúrák szakszerű tárgyalásának fogalmi apparátu-
sát alkalmazni lehessen az egyes tendenciákra vagy csupán előadásokra (arról nem 
is beszélve, hogy a jelenlegi erdélyi színházi kultúra mennyire egyenetlen, és régi-
ónként mennyire eltérő színházi tendenciákat és jelenségeket tár a néző, a szakava-
tott kutató elé, megannyi esztétikai érzékenységgel és képzettel, mai és egykori 
színházi konvenciókhoz szokott elvárásokkal). Másrészt azonban el kell ismer-
nünk, hogy nem csak a kutatási anyag meghatározó, hanem a kutató tekintet is, 
amely iskolázottságától/gyakorlatától függően megláthatja, vagy nem, kora prob-
lémáját a látott, tapasztalt eseményben. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az új, kortárs 
fogalmak, kutatási módszerek tekintetet alakítanak és terepet teremtenek – hogy a 
Deleuze–Guattari szerzőpáros kifejezésével éljünk, a térképet mindig létre kell 
hozni, „a másolatot kell a térképre vonatkoztatni, és nem fordítva” (Deleuze–
Guattari 1996) –, vagyis térképet rajzolni egyenlő a szakterület újrarajzolásával. 
Ennek felismerése világossá teszi, hogy nem egyszerű folyamat az újonnan rajzolt 
térkép fogalmait, elrendeződéseit beáramoltatni a színháztudományi gondolkodásba.  

2. Módszertan, eszközök, témák 
(UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ) 

Gondolatmenetünkből következik, hogy mennyire jelentős a kutatási módszer-
tan, a történeti és rendszerező kutatás eszközeinek korszerűsége, és mennyire ör-
vendetes jelenség az erdélyi színháztudományi életben tapasztalni ezen módszerek 
és eszközök bővülését, differenciálódását. Ki kell emelnünk, hogy a differenciáló-
dás ugyanakkor kreatív összekapcsolódást is jelent, amely az interdiszciplinaritás 
lehetőségét növeli, és megengedi a cultural studies, antropológia (Clifford Geertz), 
vizuális antropológia (Nicholas Mirzoeff, Hans Belting), a média- és kommuniká-
cióelmélet (az intermedialitás elméletei), az új esztétikai vonulatok (pl. Richard 
Schustermann pragmatista esztétikája, a Nicolas Bourriaud-féle relációesztétika) 
vagy például a kortárs performanszelméletek (Parker, Kosofsky 1995) felől érkező 
kihívásokat, azok eredményeinek beolvasztását. A következő két alfejezetben lát-
hatjuk ezeknek az erdélyi magyar kutatásra tett hatását.  

2.1. Módszerek 

Szemiotika. A legnagyobb hatású kutatás Pavis színházszemiológiája, amely-
nek rendszerezései és fogalmai sok kutató elemzéseiben tetten érhetők. Az erdélyi 
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színházelméletben színházszemiotikai vizsgálódásokat végzett Béres András a 
nem-verbális színészi jelzésekre vonatkozóan (Béres 2003a), Kovács Levente a 
színházi formanyelvek 20. századi újításai kapcsán (Kovács L. 2004). György 
Andrea a színházi kódrendszert vizsgálta (György 2007), B. Fülöp Erzsébet jelel-
méleti szempontokat is használ a keleti gesztusra vonatkozóan (B. Fülöp 2004), 
Visky András az adaptációval kapcsolatban használja a színházszemiológus Pavis 
rendszerezését (Visky 2004, 2009). György említett munkájában a szemiotikai 
elemzési módszerek előnyeivel és kritikájával is foglalkozik.  

Posztstrukturalizmus. A Derrida nevéhez kapcsolódó iterabilitást Kovács Flóra 
a Mihai Măniuțiu által alkalmazott játék-lény és a játéknyelv elemzésében használ-
ja. Ugyanő a színészi alkotófolyamatra alkalmazza a foucault-i változásban-lét, il-
letve mássá-levés fogalmait (Kovács F. 2007). Foucault újhistoricista elemzéseire 
alapoz Ungvári-Zrínyi Ildikó színészi testdiskurzusokra vonatkozó, valamint a 
színházi teret heterotópiaként definiáló elemzése (Ungvári-Zrínyi 2006d). Király 
Kinga Foucault episzteméfogalmát használja test-kutatásaiban (Király 2006). A 
heterotópia foucault-i fogalmát Sebestyén Rita szintén alkalmazza az antik színházi 
tér elemzésében (Sebestyén 2004, 2011). Az újhistoricista szemlélet által generált 
mikorantropológiai kutatásokkal bővül például Bartha Katalin Ágnes színházi jö-
vedelmekre vonatkozó kutatása (Bartha K. Á. 2010b), Albert Máriának a nevelő 
színház mindennapi vonatkozásait is vizsgáló tanulmánya (Albert 2011). 
Posztstrukturalista, feminista szemléletmód jellemzi Kordics Noémi Jelinek-
elemzéseit (Kordics 2005, 2007a, 2007b).  

Fenomenológia. Kultúrantropológiai és fenomenológiai szemléletmód kapcso-
lódik össze Ungvári-Zrínyi kutatásaiban, amelyek a mindennapi élet és színház vi-
szonyára fókuszálnak: a város teátrális eseményeire, a tér és érzékelés kapcsolatára 
a színházban és a városi térben (Ungvári-Zrínyi 2006c, 2009, 2010). A deleuze-i 
posztfenomenológia, a kisebbségi és minor gondolkodás elemeit látjuk a kollektív 
identitás tárgyalásmódjában (Ungvári-Zrínyi 2007c). Kovács Flóra a kisebbségel-
méletek, illetve a színészi munka modelljének Deleuze által ihletett változatát, va-
lamint a szervek nélküli test, illetve rizomatikusság Deleuze–Guattari-i gondolat-
menetét használja elemzéseiben (Kovács F. 2007, 2008, 2011b). A deleuze-i 
territorializálás-deterritorializáció ihlette meg ugyancsak Kovácsnál a térhasználat 
elemzését (Kovács F. 2008), valamint Ungvári-Zrínyinél a kép és tér viszonyának 
taglalását (Ungvári-Zrínyi 2012a). Több kutatóra hatott Deleuze Artaud-
tanulmánya (pl. Visky 2002). 

Hermeneutika. Hermeneutikai módszert használ Visky András drámaértelmezé-
seiben (Visky 2002), Kovács Flóra a ricoeur-i hermeneutikára támaszkodik dráma-
elemzésében (Kovács F. 2011b). Gesztuselemzésében szintén a ricoeur-i herme-
neutika fogalmaira hagyatkozik Ungvári-Zrínyi (Ungvári-Zrínyi 2011b). A gesztus 
hermeneutikájával foglalkozik B. Fülöp Erzsébet gesztuselemzésében (B. Fülöp 2004, 
2011), Csutak Attila pedig a színházi kép hermeneutikáját vizsgálja (Csutak 2010). 
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Performanszelmélet. A szertarásszínházzal kapcsolatosan születnek ilyen 
szemléletű elemzések, mint a performansz- és rítuselméletek összekapcsolása 
Schechnernél, az adaptáció mint performatív olvasat (Visky 2009), másrészt az 
olyan megközelítések, mint a színházi előadás mint performansz, a performansz-
színház jelenségei György Andrea elemzéseiben (György 2007) és a Turner–
Gennepp-i átmeneti rítusok Kovács Flóra munkáiban. Ezek a megközelítések nem 
csak az előadás terére mutatnak rá, hanem a színészi átlényegülésre is (Kovács F. 
2007, 2010). Színház, rítus és performansz határárterületeit vizsgálja Csép Zoltán 
(Csép 2005).  

A fentiek azt bizonyítják, hogy sok interdiszciplináris jellegű kutatás alakult ki 
azzal az igénnyel, hogy a kortárs színházművészet összetett jelenségeit megközelítsék.  

2.2. A rendszerező és történeti kutatás eszközeinek, témáinak 
bővülése 

A szisztematikus tárgyalásmód témái, eszközei 
Fontos témák és eszközök rajzolódnak ki a térkutatások terén az adott idő-

szakban. A történeti kutatást is megihlette Sebestyén ógörög terekre és metaterekre 
vonatkozó kutatása (Sebestyén 2004, 2012a). A szisztematikus tárgyalás körébe 
tartozik a tér és hely különbségtétele (Ungvári-Zrínyi 2006d), a talált terek esetei 
(Jákfalvi 2007; Boros 2006; Musca 2009). Újat hoztak a testkutatások (Király 
2002, 2006; Parászka 2009), a performanszelméletek (György 2007), a képiség- és 
képantropológiai vizsgálódások (Csutak 2010; Ungvári-Zrínyi 2005a), az ikonográ-
fiai és vizuális dramaturgiai kutatás (János-Szatmári 2007; Ungvári-Zrínyi 2011a). 
Egyedi a színházi konvenció és a katharzisz Bíró Béla általi kidolgozása, illetve 
újragondolása (Bíró 2004), valamint Visky ajánlata a szertartásszínházi katarzis 
összetevőinek megragadására (Visky 2002). Sajátos felfogású a liminalitás leírása a 
térkezelésben, a színészi alkotásban (Kovács F. 2007, 2008). Új dimenziókat hoz 
be az interkulturalitás mint drámai nyelvek keveréke (Albert 2008), illetve mint 
ideológiai kényszerhelyzet ([Kozsik] Novák 2008, 2011). A román–magyar kultu-
rális interferenciák kérdését Bodó Ottó vizsgálja (Bodó O. 2011). Jelentősek a báb-
színház formanyelvét a színházesztétika, szinházantropológia területe felől szemlé-
lő elemzések ([Kozsik] Novák 2006, 2008; [Máthé] Lőrinczi 2008, 2011) Fontosak 
továbbá a Lehmann posztdramatikus színházfelfogásának elemeit alkalmazó és to-
vábbgondoló elemzések a fiatal kutatók gondolatmenteiben (Bessenyei Gedő 2013; 
Deák 2013). 

A történeti tárgyalásmód témái, eszközei 
A történeti tárgyalásmódban is új szempontok merülnek fel. Témává tevődik a 

színháztörténeti módszertan az oral history módszerével kapcsolatban (Balási 
2011b). Kevéssé kutatott téma a színházi zsebkönyvek funkciója (Egyed 2002a), a 
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szövegkönyvek, rendezőpéldányok, színházi fotók forrásértéke (Bartha K. Á. 2003, 
2005; Kötő 2012b; Ungvári-Zrínyi 2011a, 2011b), a rendezői instrukciók (Béres 
Attila 2009, 2011), a súgókönyv, a kölcsönzési naplók, a színlapok információs 
szerepe (Bartha K. 2010a); fel nem tárt terepet jelentenek a elfeledett műfajok és 
színjátéktípusok, például az érzékenyjáték (János-Szatmári 2007), a gyermekszín-
ház (Tar 2004, 2008). Ikonográfiai téren ritka a virtuális kép alapján történő 
vázaképelemzés (Lázok 2007), az árnyképek dokumentációs használata (Tar 2009). 
A műfaji összetettség, a szimultaneitás és mellérendelés vizsgálata is újdonság az 
antik drámák és színrevitelük kutatásában (Sebestyén 2012a). A színháztörténeti 
kutatásokkal összefonódni látszik a színház intézményes kommunikációjának – 
például a súgó, színlaposztó szerepkörének – vizsgálata (Bartha K. Á. 2002), vala-
mint a PR-szempontok és a színházi intézmények kommunikációja (Balási 2011a). 
Ezek mellett kortárs színházi imázsvizsgálatra is van példa (Parászka 2005; 
Dálnoky 2007). 

Az említett új szemléletmódok és módszerek mellett fellendültek a levéltári 
kutatások, sosem látott eredeti források, sajtóanyagok felkutatása vált lehetővé 
(lásd Kötő József kutatásait a bukaresti, kolozsvári, budapesti levéltárakban). 

2.3. Hiányzó szakterületek 

Ami a vizsgált korszak kutatási térképéről hiányzik: a kortárs dráma szakszerű 
elemzése, mikrotörténelmi kutatások, továbbá szinte teljességel hiányzik az alkal-
mazott színházi szakirodalom (kivétel: Bakk-Miklósi 2012; Tatai 2004, 2010), ami 
nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy ezen a területen a gyakorlat is hi-
ányzik Erdélyben. Hiányzik a színházon kívüli teátrális események, a kulturális 
performanszok elemzése, a színházi elit és populáris kultúra kapcsolatainak tárgya-
lása, és nagyon kevés elemzés született az alternatív színházi teátrális események 
és performanszkutatások terén (ezen kevesek közé tartozik Boros 2009; Csép 2005; 
Parászka 2009). Hiányzik ebben az időszakban a politikai színház elmélete (érte-
lemszerűen azért, mert az erdélyi magyar kultúrában ritkák az ilyen jellegű színházi 
események), holott magyar nyelvterületen van már ennek irodalma. Ez is bizonyít-
ja, hogy egy kulturális térség művészi eseményei jobbára meghatározzák a művé-
szetelméleti perspektívát is, amely megközelíti őket. Ennek persze ellentmond a 
globalizáció megannyi jelensége, amely lehetővé teszi más színházi kultúrák aktív 
tapasztalatát is. Nincsen továbbá elméleti irodalma Erdélyben a táncszínház, fizikai 
színház sajátszerűségének, formanyelvének, hiányzanak az igényes elemzések, ho-
lott jelentős test- és gesztuskutatások történtek ebben az időszakban (biztató fejle-
mény viszont, hogy 2009-től Koreográfia szak indult a Marosvásárheyi Művészeti 
Egyetemen, és ennek következtében megélénkült a tánc és táncszínházi jelenségek 
iránti elméleti érdeklődés is). Továbbá hiányoznak a feminista szemléletű munkák is. 



158 UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ, LÁZOK JÁNOS 

 

2.4. Távlatok 

A közeljövőben fontos cél lenne a tudományos kutatást segítő adatbázisok lét-
rehozása, meglévő dokumentumok digitalizálása, feldolgozásuk folytatása. Utóbbi 
érdekében fontos lenne a nemzetközi csoportos kutatások, együttműködések, pár-
beszédet kialakító/fenntartó fórumok létrehozatala és a meglévők tevékenységének 
ösztönzése, a kortárs művészi jelenségekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, 
valamint e jelenségek interdiszciplináris kutatása, a színházművészet összetettsé-
gének ekképpen is érvényt szerezve. Elkerülhetetlen a kutatásban az igényes elem-
zőapparátus kialakítása, amely a maga rendjén hozzájárulhat a színházi közbeszéd 
igényességének növeléséhez (ezek oktatási feladatokra lebontva is meg kell jelení-
tődjenek). Ezekkel a terepekkel párhuzamosan és állandó párbeszédben lenne fon-
tos a regionális kutatások végzése – ez tenné lehetővé a korszerűtlen szemléletmó-
dokhoz való kritikus viszonyulás ébren tartását. 

A magas szakmai színvonalú elemzőapparátus kialakításához kapcsolódóan 
fontos az igényes színikritika megteremtése, összhangban a kortárs művészetelmé-
leti, esztétikai, médiaelméleti diskurzusokkal (fontos megjegyezni, hogy ennek 
nem kell átvennie a tudományos diskurzusok szerepét, hanem el kell látnia a köz-
vetítő szerepet).  

3. Intézményesülés, tudományos műhelyek 
(UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ) 

3.1. Kutatócsoportok, csoportos kutatások, projektek 

A tudományos kutatás intézményes keretét a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem keretében működő, 2003-tól országosan elismert Színházművészeti és 
Színháztudományi Kutatóközpont biztosítja, ahol egyrészt egyéni kutatások (pl. a 
színházi jel lélektana és fiziológiája, a posztdramatikus színház, színházi médiu-
mok, Shakespeare-kutatások, interkulturális színház, képiség a színházban), más-
részt csoportos kutatások folynak: a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet 
múltjának színháztörténeti és színházantropológiai szemléletű kutatása (2010–
2011-es projektek), egy kétéves kutatási projekt keretében történt a marosvásárhe-
lyi Székely Színház levéltári dokumentumainak feldolgozása (2003–2004), amely-
nek eredményeképpen színlap-, fotó- és szerepkatalógus, illetve a játékrendet fel-
dolgozó tanulmányok készütek. Egy további csoportos kutatás bekapcsolódást je-
lentett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatói által 2010-ben indí-
tott PHILTER (színházi net-filológia) projektbe, amelynek köszönhetően a 
PHILTER netes adatbázisába erdélyi előadások is bekerülnek. Ennek az együttmű-
ködésnek az eredményeként jött létre 2012-ben Budapesten egy közös konferencia, 
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amelynek az előadásai alapján írt tanulmányok megjelentek a Theatron 2013/3. 
őszi számában, amelyek a színháztörténeti kutatás mint történeti diskurzus proble-
matikus pontjait is tematizálják. A Színművészeti Egyetem történeteinek kutatása 
eredményeképpen tematikus tanulmánykötet jelent meg (a tervezett sorozat első 
kötete Lázok, Ungvári-Zrínyi szerk. 2011). 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolája 2005-ben jött létre, és 
Színház és előadóművészetek terén nyújt egyetemi doktori fokozatot, amelynek 
előkészítéseképpen magyar nyelvű oktatást is biztosít. A doktoriskolában folyó te-
vékenység az interdiszciplináris kutatásokat helyezi előtérbe, és felvállalja a fiatal 
egyetemi oktatók doktori képzését, a színházi képzést így értelemszerűen közelítve 
az egyetem különféle szakjainak speciális kutatási területeihez: a bábművészet, 
mozgásművészet, a látványtervezés, a zeneművészet elméleti eredményeihez, és 
így az integrált színházszemléletet közvetíti. A különböző társművészetek össze-
működése az egyetemen belül adekvát környezetet nyújt az interdiszciplináris kuta-
tások és a tudományos, illetve alkotói tevékenység termékeny kapcsolatának kibon-
takoztatásához. Az általunk vizsgált időszakban megvédett doktori tézisek: 
Palocsay Kisó Kata: Bábos improvizáció – animációs gondolkodás és animációs 
technikák, 2010; Makkai Gyöngyvér: A zene színház-dramaturgiai szerepvállalása, 
2010; Novák Ildikó: Lett „egyszer egy bábszínház” – fejezetek a marosvásárhelyi 
Állami Bábszínház történetéből (1949–1975), 2010; Parászka Miklós: Mihez tapso-
lunk? A színház az elit és a populáris kultúra által meghatározott erőtérben, 2010; 
Patkó Éva: The search for identity through theatrical process, 2011; Mendel 
Melinda: Az amerikai magyar színjátszás, 2011; Lőrinczi Rozália: Az ember és báb 
viszonya a színházi műfajokban, 2012. Amint az a felsorolásból is kitűnik, a báb-
művészet Erdélyből hiányzó akadémikus elméletét (egyetlen előzmény: Kovács 
Ildikó eszmefuttatásai) igyekszik megalapozni néhány munka (Palocsay-Kisó, 
[Kozsik] Novák, [Máthé] Lőrinczi), valamint az erdélyi bábtörténet fehér foltjait 
kitölteni ([Kozsik] Novák). 

Másrészt pedig olyan interdiszciplináris területen folynak egyre intenzívebb 
kutatások, mint a zenedramaturgia (Makkai 2009a, 2009b; Benedek 2012), amely 
kutatások új, a színpadi dramaturgia elveit is felhasználó szemléletmódot vezetnek 
be a viszonylag szűk erdélyi terepre. A doktoriskola kutatásainak témái a 
posztdramatikus színház, alkalmazott színház, színészi alkotási módszerek, szín-
ház- és bábtörténeti témák, Shakespeare-tanulmányok. 

A Művészeti Egyetem Színházi Kara évi rendszerességgel rendez színháztu-
dományi konferenciákat, többnyire nemzetközi részvétellel, amelynek munkanyel-
ve az utóbbi években az angol/francia, ugyanakkor kezdettől fogva folyamatosan 
teret biztosított a magyar nyelvű tudományosságnak is a magyar nyelvű konferen-
ciaszekciók létrehozása révén. Ezek a konferenciák a színháztudomány kortárs 
problémáinak körüljárását tűzik ki célul, és óhatatlanul a tudomány és művészet 
sokrétű kapcsolatának (valamint az azokhoz felzárkózó művészeti oktatásnak) a 
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kérdéseire irányulnak, ahogy az a témák szemrevételezéséből is kiderül: Színház-
művészet az ezredfordulón (2002), A rendezés művészete (2003), Irodalmiság és 
teatralitás (2004), Néző, élmény, recepció (2005), Színház: intézmény/alkotás/képzés. 
Az európai színház alternatívái a 21. században (2006), Szerep-írás és identitás. 
Dramaturgiai, kultúraelméleti, szociálpszichológiai megközelítések (2007), Színház 
– Művészet – Kultúra: Interkulturális és interetnikus megközelítések (2008), Az ab-
szurd kihívás. Ionesco tegnaptól máig (2009), A színház 1989 előtt és után. A 100 
éve született Tompa Miklós tiszteletére (2010), Színpadi dramaturgia (2011), Mé-
dia a színházban – színház a médiában (2012). A konferenciák előadásainak szer-
kesztett, rendszerint kibővített változata konferenciakötetként jelent meg a 
Symbolon című színháztudományi periodikában. 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Színház és Televízió Karának 
kutatásai a 2007-ben akkreditált Vlad Mugur Kutatóközpont keretében folynak. Az 
itt folyó kutatások eredményei a Studia Dramatica című színháztudományi folyó-
iratban kerülnek közlésre. A magyar oktatók csoportos kutatási projektje Az 1989 
utáni erdélyi magyar dráma (2005). 

A BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar nyelv és irodalom szakán 
működő régi magyar drámakutató csoport tagjai Egyed Emese vezetésével számos 
csoportos kutatást végeztek, melyek eredményei tanulmánykötetekben jelentek 
meg (Czibula, Emődi, János-Szatmári 2009; Egyed szerk. 2002b, 2003, 2004, 
2005, 2012; Egyed, Bartha, Tar szerk. 2011a). A kötetekbe foglalt kutatások nem 
csupán drámaelmélettel foglalkoznak, hanem a színházelmélet szempontjait is 
használják, valamint interdiszciplináris kutatásokat végeznek (bevonva a kommu-
nikációkutatás, vizuális tudományok, filmművészet területeit). 

A Magyar Irodalomtudományi Intézet doktori képzésének keretében magyar 
nyelven folyik az oktatás és dolgozatvezetés. Az itt megvédett dolgozatok: Kovács 
Levente: A marosvásárhelyi népszínház, 2003; Jancsó Miklós: Csiky Gergely drá-
mái, 2008; János-Szatmári Szabolcs: Az érzékenység drámái a magyar nyelvű szín-
játszás gyakorlatában, 2006; Tar Gabriella-Nóra: Gyermekszínház Magyarorszá-
gon a XVIII. században, 2005; Bartha Katalin Ágnes: XIX. századi erdélyi Shakes-
peare (magyar recepcióváltozatok), 2007; Hevesi Zoltán István: A drámapedagó-
gia és a diákszínjátszás személyiségfejlesztő hatásának hermeneutikai értelmezése, 
2012; Farkas Wellmann Éva: Irodalom és közönsége a XVIII. században. Verestói 
György munkássága, 2012; Tőkés Orsolya: A magyar romantikus dráma a színpa-
don – Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, 2012. 

A szak által szervezett színházi, illetve drámai tematikájú konferenciák: a Va-
riánsok irodalom- és színháztörténeti konferencia (2004), a (Dráma)szövegek me-
tamorfózisa nemzetközi konferencia (2009), a Lessing Hamburgi dramaturgiája és 
a színházi kritika fontossága című kerekasztal-beszélgetés (a Kolozsvári Akadémi-
ai Bizottság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Interkulturali-THÉ csoport szer-
vezésében, 2010).  
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A nagyváradi Partiumi Keresztény egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén szervezett csoportos kutatások: Az 
érzékenység drámái a magyar nyelvű színjátszás gyakorlatában (egyéni kutatás) 
(2000–2004), Emlékezet, narráció és innováció a 18–19. századi német drámairo-
dalomban (2004–2005), Német nyelvű hivatásos színjátszás Erdélyben 1848-ig 
(2006–2009). A kutatások János-Szatmári Szabolcs tevékenységéhez kötődnek. 

3.2. Folyóiratok köré csoportosuló műhelyek 

A 2000-ben létesült Symbolon című színháztudományi periodika a marosvá-
sárhelyi tudományosság rendszeresen, félévente megjelenő magyar, román, angol 
és francia nyelvű folyóirata. Tematikus számai egy-egy, az egyetemen szervezett 
konferencia anyagait tartalmazzák. A lapszámok tartalma megtalálható a CEEOL 
adatbázisában. 

2006-tól működik a Studia Dramatica, a Színház és Televízió Kar félévenként 
megjelenő tudományos folyóirata, amely színházi és vizuális művészetekhez kap-
csolódó szakirodalmat tartalmaz, közöttük magyar nyelvűeket is; az írások zöme 
angol/francia nyelvű. A Studia dramaticának szintén vannak tematikus számai. 
Szövegei megtalálhatók a CEEOL adatbázisában. 

2012-ben indult a Játéktér, az első erdélyi színházi lap, amelyben interjúk, kri-
tikák és recenziók mellett igényes elemzések és szaktanulmányok is jelen vannak. 
A folyóirat felvállalja, hogy az erdélyi színházi kultúra sajátszerűségét igyekszik 
megfogalmazni, annak aspektusait vizsgálni, interkulturális jelenségeit kutatni. A 
lapnak online változata is van, amely a következő linken érhető el: www.jatekter.ro. 

A kulturális és szépirodalmi folyóiratok között a kolozsvári Korunk közöl 
színháztudományi tanulmányokat és elemzéseket, illetve a marosvásárhelyi Látó 
Nézőtér című rovatában jelennek meg színháztudományi igényű elemzések és port-
rék. A 2003-tól Marosvásárhelyen új folyammal induló A hét című közéleti és kul-
turális, illetve művészeti hetilap rendszeresen foglalkozik színházi témákkal és 
kimelten a színházi kritika kérdéseivel interjúk és tanulmányok formájában. Szin-
tén előfordultak színház- és drámaelméleti elemzések az L.k.k.t.-ban, a Kolozsvári 
Láthatatlan Kollégium elméleti folyóiratában (amely 2003-ban megszűnt), és szór-
ványosan közölt drámaelméleti tárgyú elemzést a Kellék című filozófiai folyóirat is.  

3.3. Kiadók 

Valóban tudományos műhelyek alakultak ki az egyes, színházi tematikájú 
könyveket publikáló kiadók körül. Ezek egyike a Koinónia Kiadó Kolozsváron, 
ahol elméleti szakemberek és fordítók (Visky András, Koros Fekete Sándor, Da-
róczi Enikő, Vida Gábor, Székely Melinda, Hatházi András, Gemza Melinda) mű-
ködnek együtt a kortárs színházelméleti irodalom közreadásában, lásd például 
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George Banu színházi munkáinak fordítását (2010, 2012) vagy David Zinder a szí-
nészképzés és színészi felkészülés témájában írt könyvét (2009), Myriam Bloedé 
Nagy József színházáról szóló munkáját (2009). Habár nem specifikusan erdélyi 
színházi jelenségeket taglalnak az említett könyvek, elemzéseik perspektívája és 
szakterminológiájuk máris meghonososdott a szakmai diskurzusban. 

Hasonlóképpen fontosak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Kiadója, az 
UArtPress által kiadott fordítások, például Cristian Pepino bábrendező vagy Ion 
Cojar színészpedagógus munkáinak fordítása. A kötetek fordítói az egyetem tanárai 
(Albert Mária, Barabás Olga). A Kiadó munkája nagymértékben összefonódott az 
egyetem kutatómunkájával, hiszen zömmel itt jelennek meg az oktatók egyéni 
vagy csoportos kutatásai. A kiadónál a bábművészet, bábtörténet és beszédtechnika 
körébe tartozó színháztudományi munkák, az egyetem történetét feldolgozó köte-
tek, valamint drámakötetek jelennek meg. 

Fontos kiadványok a kolozsvári Scientia Kiadónál megjelent, régi magyar 
drámakutatás területéhez tartozó, Egyed Emese által szerkesztett kiadványok: 
Theátrumi könyvecske… Színházi zsebkönyvek és szerepük a régió színházi kultú-
rájában (2002), „Szabadon fordította...”Fordítások a magyar színjátszás céljaira a 
XVIII–XIX. Században (2003), Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház 
révén (XVII–XIX. század) (2005). 

3.4. Pályázatok, alkalmi rendezvények 

Ezek az események csak áttételesen hatnak a tudományos élet alakulására, 
azonban a drámapályázatok anyaga, illetve a drámafesztiválokat kísérő rendezvé-
nyek gyakran jelentenek ösztönzést az elméleti kutatás számára, ugyanakkor az 
ilyen alkalmak legtöbbször a kortárs drámairodalom értékeit igyekeznek becsatla-
koztatni a szakmai körforgásba. 

Az előbbiekhez hasonló alkalmakat, szakmai beszélgetéseket jelentenek a 
drámapályázatok munkálatai és a nyertes drámáknak a szakmai nyilvánosságban 
való megjelenítése, valamint a színházi fesztiválok. Drámapályázatot hirdetett 
ERDRAMIL címmel 2002-ben a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulata. A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem (illetve Művészeti Egyetem) 
Színháztudományi Tanszéke szintén szervezett drámaversenyeket a fiatalok számá-
ra: 2009-ben Drámapálya címmel és 2011-ben Drámapálya II. címmel. Az udvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház 2011-ben hirdette meg a DráMÁzat című drámapá-
lyázatot. Hasonló szakmai jelenlétet tapasztalhatunk a nagy színházi fesztiválokon 
is, például a sepsiszentgyörgyi Reflex Fesztiválon, valamint a kolozsvári Interfe-
renciák Fesztiválon, ahol különböző formákban történik az elméleti kutatás néző-
pontjainak és eredményeinek beáramoltatása a fesztiválok körül szerveződő szak-
mai rendezvények, fórumok beszédterébe. Fontos tudomános eseménynek számí-
tott például a 2010-es kolozsvári Interferenciákon Patrice Pavis workshop-sorozata, 
valamint nyilvános előadása a posztdramatikus színházról.  
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4. Kutatások 

4.1. Szisztematikus színháztudományi kutatás 
(UNGVÁRI-ZRÍNYI ILDIKÓ) 

Azokról a kutatásokról fogunk szót ejteni, amelyek – bár sokszor vegyes mód-
szerekkel és interdiszciplináris területeken születtek – jól kitapintható tendenciákat 
mutatnak az erdélyi szakmai életben. Megjegyzendő, hogy ehhez a szakmai élethez 
nem csak erdélyi magyarok tartozhatnak hozzá írásaikkal és előadásaikkal, hanem 
mindazok, akik rendszeresen vagy alkalomszerűen részt vesznek egy-egy konfe-
rencia, tematikus lapszámszerkesztés vagy konferenciakötet műhely jellegű tevé-
kenységében. 

A kortárs színházi nyelvek jellegzetességeinek megragadása a színháztudo-
mányi kutatás nagy kihívása: György Andrea tárgyalja a performativitás kérédését 
(György 2007), Visky András a kortárs és a 20. századi színház szakralitását 
(Visky 2002). Kovács Flóra az iterabilitás és figurativitás fogalmait alkalmazza a 
színházi formanyelvre, Măniuțiu színészi hármasságelvének elemzése és tovább-
gondolása révén (Kovács F. 2007). Az intertextualitással, a pastiche-sal, a 
recycling-gal mint a kortárs előadások formanyelvének jellemzőivel Ungvári-
Zrínyi Ildikó foglalkozik (Ungvári-Zrínyi 2012a). A nem-verbális kifejzésmód 
szemiotikai megközelítését alkalmazza Béres András (Béres 2003a), a nyelvújítási 
kísérleteket vizsgálja Kovács Levente, szintén színházszemiotikai alapról indulva 
(Kovács L. 2004). A bábszínház nyelvének kortárs jellegzetességét, a paraván fel-
bomlását teszi témává Lőrinczi Máthé Rozália ([Máthé] Lőrinczi 2011). 

A színészi gesztus mint a mai színházelméletek egyik exponált jelensége szé-
les körű elemzés tárgya. Hermeneutikai szempontból közelíti meg a „gesztustalan 
gesztus” jelenségét, valamint a keleti gesztusok érvényességét B. Fülöp Erzsébet 
(B. Fülöp 2002, 2004). Színház-antropológiai módszert használ a test és gesztus 
elemzésében Ungvári-Zrínyi Ildikó (Ungvári-Zrínyi 2011b), és a gesztusnarratívák 
lehetőségét tárgyalja (Ungvári-Zrínyi 2004). Szintén a gesztus, test és kép előadás-
nyelvet meghatározó jellegét vizsgálja Albert Mária tanulmányában (Albert 2004), 
továbbá Fehér Csaba a brechti gesztus és az elidegenítés kapcsolatát kutatja Brecht 
drámájában (Fehér 2003). 

A maszk és arc sajátos kapcsolatait, valamint a maszk és test bábszínházi 
használatát tárgyalja Patkó Éva és Lőrinczi Máthé Rozália (Patkó 2009; [Máthé] 
Lőrinczi 2008). A maszk, test és nyelv kapcsolatával foglalkozik az iterabiltiás, a 
kimozdítottság kapcsán Kovács Flóra (Kovács F. 2007). 

Viszonylag kiterjedt, különböző módszerekkel történő testkutatásokról szá-
molhatunk be ebben az időszakban. Király Kinga Carlo Gozzi testfelfogását elemzi 
Bahtyin elméletének rituális-antropológiai alkalmazásával (Király 2002). Kovács 
Flóra Măniuțiu hármas testfelfogását vizsgálja (Kovács F. 2007), Parászka Miklós 
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pragmatista esztétikán alapuló testfelfogással dolgozik (Parászka 2009). 
Újhistoricista és a színház-antropológia elveit alkalmazó kutatás Ungvári-Zrínyi 
színészi testdiskurzusokra, a tárgy-testre, a hármas test kérdéseire (Ungvári-Zrínyi 
2006d), valamint test és kép, a test ideológiai reprezentációjára vonatkozó kutatása 
(Ungvári-Zrínyi 2006e, 2007b). 

Szintén jelentős terület a kép- és képiségkutatás: Csutak Attila a színházi kép 
hermeneutikáját vizsgálja, a színház tér–idő–kép rendszerét tematizálva (Csutak 
2010). Jelentős a beltingi képantropológia színházi alkalmazása (Ungvári-Zrínyi 
2005a és 2007b), a gesztus mint kép (B. Fülöp 2011), a szöveg és kép viszonyának, 
az ekhphraszisz szerepének vizsgálata (Megyaszai 2002; Ungvári-Zrínyi 2012c, 
2003/2004) – itt meg kell jegyezni, hogy fontos az ikonográfia illusztratív jellegé-
nek meghaladása, a színház képi létmódjának elismerése. A történeti elemzésben 
fontos szerephez jut a képiség, a vizuális elemek vizsgálata, mint az adott kor érté-
kes forrásanyagai, például Lázok János vizuális reprezentáció (görög vázakép-) 
elemzése alapján rajzolódnak ki a korszak kultikus-színházi viszonyai (Lázok 
2007). Tar Nóra kutatásában a gyermekszínház vizsgálatának lényeges összetevője 
az árnyképek mint vizuális elemek használata (Tar 2009), János Szabolcs érzékeny 
színházi elemzésében használt gesztusillusztrációi (János-Szatmári 2007). Hason-
lóképpen fontos mozzanat a színházi fotók dokumentatív elemzése, amelyet elmé-
leti megközelítésben is először tárgyal Ungvári-Zrínyi (Ungvári-Zrínyi 2011a). 

Hangsúlyos kérdése a kortárs színházelméletnek a térkutatás, melynek antro-
pológiai-szociológiai vizsgálatát látjuk Boros Kinga alternatív színházi térelemzé-
sében, ahol változnak a nézői attitűdök (Boros 2009), valamaint Ungvári esetében, 
ahol a színházi tér és hely megkülönböztetésével, a heterotópia színházi alkalmazá-
sával találkozunk (Ungvári-Zrínyi 2006d). Szintén a heterotópiára fókuszóló, a fi-
zikai és metatér különbségére építő elemzés Sebestyén Ritának az antik dráma tér-
használatát vizsgáló munkája (Sebestyén 2004). Alapos elemzésben tematizálja a 
látványterek sajátosságait, fragmentáltságát Musca Szabolcs (Musca 2009). 

Bár nem általános tendencia, de fontos téma a hatalom és színház viszonyá-
nak tematizálása, ahogy azt Novák Ildikónak a bábszínház diktatúrabeli helyzetét 
vizsgáló tanulmányaiban látjuk ([Kozsik] Novák 2006, 2008). Az erdélyi színházi 
intézmény kortárs struktúráját vázolja fel Bodó Ottó (2011). A nézőség intézmé-
nyével, a néző lélektanával, antropológiai-szociológiai státusával és működésével 
több tanulmány foglalkozik, ezeket a színház-szociológia és -antropológia szemre-
vételezésekor tárgyalom. 

A szertartásszínház és rítuskutatás területén alapos elemzés Kovács Flórá-
nak az átmenet térbeliségét fejtegető, Turner és Gennep kutatásaira támaszkodó 
elemzése (Kovács F. 2008), valamint Visky András Grotowski elméleteiből és 
Schechner megközelítéseiből kiinduló, elsősorban szöveg-, de végső soron mindig 
általános szertartásszínházi helyzetre vonatkozó elemzései (Visky 2002, 2009). A 
szertartásjáték és a színpadi kollektív identitás sajátosságait vizsgálja Ungvári-
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Zrínyi Ildikó (2007c). Rituális, teátrális performanszokra és terekre, mindennapi 
teatralitásra vonatkozó kutatás viszonylag kevés született (Csép 2005; Ungvári-
Zrínyi 2006c). 

Lassan önálló területként látszik körvonalazódni a színház és média kapcso-
lata. A színház mint médium kérdései ebben a korszakban már helyüket keresik a 
színházelméleti gondolkodásban, voltaképpen a színházi gyakorlatot követve. Ez 
derül ki a színházat mint médiumot, vagy az intermedialitás jelenségeit tárgyaló 
tanulmányokból (Ungvári-Zrínyi 2007b, 2012a). Albert Mária film, színház és 
dráma kölcsönhatásait vizsgálja egy dráma kapcsán (Albert 2002). A színházi 
videóhasználat és videókép státusát, utóbbi funkcióit, előadásban való kapcsolódási 
lehetőségeit vizsgálja Bartha József dolgozatában (Bartha J. 2012), illetve a színhá-
zi közönség médiakörnyezetét és ebből fakadó elvárásait elemzi Patkó Éva (Patkó 
2012). Ugyancsak adathordozókkal és a színházi kommunikáció sajátos fajtáival 
foglalkoznak a színlapokat, a 18. századi zsebkönyveket, a súgó és színlaposztó 
szerepkörét, kompetenciáját, a 19. századi verses naplókat vizsgáló tanulmányok az 
Egyed Emese által szerkeszetett tanulmánykötetekben, valamint Bartha Katalin 
Ágnes munkáiban (Egyed szerk. 2002a; Bartha K. 2002, 2004). 

Gyakran rendkívül nehéz egymástól elválasztani a drámaelmélet és a dráma-
történet egymással (természetesen) átfedésben levő területeit, és ugyancsak nehéz 
adataikat, elemzéseiket elválasztani a színházesztétikától. Kevés összefoglaló igé-
nyű drámatörténeti munka született; ezek közül való Horváth Andornak az antikvi-
tás drámáit elemző tanulmánykötete (Horváth 2005), Sebestyén Rita Aiszkhülosz 
drámáinak tereit vizsgáló disszertációja (Sebestyén 2004), Bartha Katalin Ágnes 
19. századi erdélyi Shakespeare-recepciót taglaló könyve (Bartha K. Á. 2010a), 
Balási András Shakespeare királydrámáit elemző munkája (Balási 2009), vagy a 
Kelemen Kinga – Bodó Ottó szerzőpáros kortárs erdélyi drámára vonatkozó átte-
kintése (Kelemen, Bodó O. 2007). A felsoroltak nagymértékben különböznek a 
drámaelméleti apparátus alkalmazásának, illetve kidolgozásának tekintetében, más-
részt pedig némelyik erősen megnyitja kutatását a színpadi (csupán lehetséges vagy 
már materializálódott) értelmezés irányába.  

A fenti jelenségnek több oka is van (pl. a drámai szöveg korábban már emle-
getett kortárs centrumvesztése). Összességében kevés a kortárs drámairodalmat 
méltató munka ebben az időben. Egyrészt maga a kortárs erdélyi drámairodalom is 
éppen ebben az időszakban igyekszik kimozdulni megrekedt helyzetéből, tehát vi-
szonylag kevés ösztönzést kap a drámaelméleti gondolkodás az erdélyi kortárs 
drámaterméstől. Másrészt pedig korunkban sokkal átfogóbb, komplexebb és 
medialitásában is gazdagabb, mobilis jelenség a színház, amely egyébként mindig 
is hamar reagált az aktualitásokra, akár tartalmi, akár technikai jellegűek legyenek 
– a szöveggel mint irodalmi alkotással való foglalkozás egyre kevesebb kihívást 
jelent. Természetszerűen más a helyzet, ha ugyanaz a szöveg a színházi előadás ré-
szévé válik, más az esztétikai megítélése, a dramaturgiai státusa, és az élő előadás 
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szövetében a teátrális események sajátosságai felől definiálódik. Ezt a helyzetet 
állandósítani látszik az a gyakorlat, amely a posztdramatikus színházra jellemző 
módon szabadon alakítja a (klasszikus) szöveget, nyersanyagként tekint rá, és át-
alakítja a figuráció és narráció rendjét. (Megjegyzendő, hogy az utóbbi évekeben 
változatos és rugalmas teátrális közeg alakult ki már Erdélyben is – szokatlan szín-
házi előadásformák, teátrális események születnek minduntalan: performanszok, 
felolvasószínházak, lakásszínház). Ezek ugyan (még) nem hoztak létre tudományos 
diskurzust, de nyilvánvalóan provokálják azt a mindennapok teatralizálódásának és 
esztétizálódásának jelenségei közepette, felvetvén a művészi és nem-művészi hatá-
rának kérdését. 

Ezek után érthető, hogy a színháztudományos gondolkodás kevesebb elemző 
figyelmet szentelt a drámai műfaj kategoriális megközelítésének. Bíró Béla Drá-
maelmélet című, átfogó drámaelméleti és esztétikai munkájában klasszikus dráma-
elméleti fogalmakat sorakoztat fel, azonban sokféle átjárást dolgoz ki a drámaesz-
tétika és az előadás performatív aktusát elemző fogalmak között (Bíró 2004). Ha-
sonló szellemben több olyan tanulmány születik, mely olyan általános témákat tag-
lal, mint az írott szöveg és előadás viszonya (Béres 2002; Csép Zoltán 2010), illet-
ve a szószínházi tradíció és az új teatralitás különbsége (György 2007). Bíróhoz 
hasonlóan megnyitja a drámai szöveget a tér képzetei, illetve a kortárs színpad jelen-
ségei felé Sebestyén Rita munkája (Sebestyén 2004), valamint elemző tanulmánya, 
amely a görög drámákban nem az arisztotelészi poetikai rendszer működését vizsgál-
ja, hanem a posztdramatikus színház sajátosságait feltételezi (Sebestyén 2012a). 

A 20. századi drámairodalomra vonatkozó részkutatások például Kordics No-
émi Jelinek-elemzései (Kordics 2005, 2007a, 2007b, 2009), Páskándi és Marin 
Sorescu dramaturgiájának összehasonlítása Karácsonyi Zsolt által (Karácsonyi 
2010), György Andrea és Kovács Flóra Visky-drámaelemzései (György 2007; Ko-
vács F. é. n.). Monografikus jellegű, drámairodalmat taglaló elemzés Bertha Zoltán 
Páskándi-elemzése (Bertha 2000), Lázok János Sütő drámáit taglaló műfajelméleti-
dramaturgiai gondolatmenete (Lázok 2002), valamint a sütői idegen-téma drama-
turgiai értelmezése (Lázok 2008), Örkény István és Matei Visniec dramaturgiájá-
nak elemzése (Sebestyén 2012b; Ungvári-Zrínyi 2012b; Patkó 2010). Külön jelen-
ségnek tekintjük Visky András hermeneutikai elemzéseinek sorát Esterházy Péter, 
Kornis Mihály, Garaczi László, Samuel Beckett szövegei kapcsán, amely elemzé-
sek jobbára a dramaturgmunka folyamatának körkörösen értelemező fázisait jelenítik 
meg, és valójában a színpadravitel aktusának a meghosszabbításai (Visky 2002). 

A fenti elemzésekben, illetve egyes drámai szövegek taglalásában a következő 
kortárs drámaelméleti, dramaturgiai jelenségek tárgyalását emelhetjük ki: a Visky 
András által kidolgozott barakk-dramaturgia kategóriája (Visky 2009), a keletkezés 
drámája (Ungvári-Zrínyi 2012b), az érzékenyjáték és érzékenység mint dramatur-
giai kategória (János-Szatmári 2007), Bíró Béla katarzisfelfogása, konvencióértel-
mezése (Bíró 2004), Visky katarzisjavaslata, az adaptáció fogalmának értelmezése 
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(Visky 2002, 2009). Szintén kortárs dramaturgiai jelenségek az intertextualitás, 
idézés, a nem-lineáris szerkezet (Kovács F. 2011c). Interkulturális szövegelemzést 
végez Albert Mária (Albert 2008), valamint ezzel egybekötött narratívaelemzést 
folytat Novák Ildikó ([Kozsik] Novák 2011). 

Általános esztétikai problémákat és speciális színházesztétikai kérdéseket 
vizsgál Béres András a művészet és színházművészet kapcsolatának, színházelmé-
letek történetének, valamint a hagyományos esztétikai kategóriáknak a vizsgálatára 
irányuló tanulmányaiban (Béres 2003). Megjegyzendő, hogy ide tartozik Angi Ist-
ván zeneesztétikájának az esztétikai kategóriákkal foglalkozó fejezete, melyben 
azokat nemcsak zeneelméletben, hanem kiterjedt drámairodalmi példákon keresztül 
vizsgálja (Angi 2003). A színészi alkotás és szerep, illetve a maszk esztétikai kér-
déseivel foglalkozik Patkó Éva (2009), a színészi alkotás folyamatát tárgyalja a 
már említett măniuțiu-i elméletben Kovács Flóra (2007, 2011a). 

Kimondottan színházszociológiai tanulmányoknak csupán Béres András és 
Sántha Ágnes marosvásárhelyi közönséget vizsgáló tanulmányai tekinthetők (Béres 
2005; Sántha 2005). A befogadás- és nézőkutatás (színház-szociológiai/antropo-
lógiai, lélektani stb.) interdiszciplináris területén született több tanulmány egy igen 
termékeny konferencia eredményeképpen (B. Fülöp 2005; Béres 2005; Sántha 
2005; Ungvári-Zrínyi 2005). Visky András hermeneutikai szempontból foglalkozik 
a (színházi) nézéssel (Visky 2009). 

A színházantropológia egyik sajátosan kidolgozott szakterülete körvonalazó-
dik Ungvári-Zrínyi színház-antropológiai tankönyve révén, amely nem csupán a 
színész, hanem a néző antropológiájával is foglalkozik (Ungvári-Zrínyi 2006d). 

A színészpedagógiai kutatásban legnagyobb hiány a gyakorló színészek ta-
pasztalatainak feldolgozása, rendszerezése. Ezen a területen kiemelkedőek Hatházi 
András pedagógiai célzattal jól használható elemzései, amelyek a használt módsze-
reket, improvizáció és személyiség, szerep és személyiség kérdésköreit tárgyalják 
(Hatházi 2003, 2005, 2007a, 2007b). Jelentős tapasztalatokat fogalmaz meg Ko-
vács Levente a színészi személyes élményzóna, illetve a szerepírás témájában (Ko-
vács L. 2006, 2007). Killár Kovács Katalin a játék, az improvizáció színészképzés-
ben betöltött szerepét vizsgálja (Killár Kovács 2003, 2008). Kovács Flóra színház-
csinálók szövegei alapján vizsgálja az alkotás átmeneteit (Kovács F. 2007), színész 
és szerep viszonyát tárgyalja a maszk kapcsán Patkó Éva (Patkó 2009). Hangzás, 
beszéd és test viszonyával, a beszédképzés technikai kérdéseivel foglalkozik Papp 
Éva és Gyéresi Júlia (Papp 2011; Gyéresi 2007). 

4.2. Színháztörténeti kutatások 
(LÁZOK JÁNOS) 

A tizenkét éve megjelent színháztudományi összegzést kiegészítő tanulmány 
(Béres, Lázok 2002: 65–90) a közeljövő kiemelt jelentőségű feladataként fogalmazta 
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meg a színháztudományi kutatások intézményesülését, és e folyamat első lépéseit 
vette számba az erdélyi/romániai magyar tudományos életben. Az új összegzés tár-
gyát képező új időszakban (2002–2013) az intézményesülés folyamata változatos 
formákban kiteljesedett, régiónkban új színházművészeti műhelyek alakultak ki, 
részben átalakult az előadó-művészetek anyanyelvi oktatásának intézményi felté-
telrendszere, és mindez – a régiek mellett – új képző- és kutatóhelyek megjelené-
sével járt együtt. 

Az elméleti kutatások – értelemszerűen tehát a színháztörténet művelése – 
szempontjából is döntő lépésként 1995-ben színháztudományi (teatrológia) szak 
indult a marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia magyar tagozatán, amely az itt 
tanító tanárok számára teret és lehetőséget teremtett kutatói tevékenységük kibon-
takoztatására, majd az elért eredményeknek az oktatói munkába való visszacsatolá-
sára. Néhány volt tanítvány kollégaként tért vissza az egyetem falai közé, s több 
megjelent munkájuk jelezte: a színháztörténeti diszciplínákat oktató utánpótlás 
kérdése megoldottnak tekinthető. Balási András drámaelemzéseit emelném itt ki, 
valamint román nyelven megjelent doktori értekezését Shakespeare királydrámái-
nak hazai kortárs fogadtatásáról (Balási 2008; Balási 2009), illetve azt a monogra-
fikus igényű munkát, amelyben Kozsik Novák Ildikó a marosvásárhelyi Állami 
Bábszínház történetének első negyedszázadát dolgozta fel ([Kozsik] Novák 2011). 

Noha változatlanul érvényesek a tizenkét éve közölt összegezésnek azok a 
megállapításai, melyek szerint szakterületünkön túl gyakran szembesül a kutató az 
eredeti források gyorsuló ütemű megsemmisülésével, saját tevékenységünkben kö-
vetelményként fogalmaztuk meg: az adatfeltárás, a digitális rögzítés és a rendsze-
rezés munkáját mindig ki kell egészítenie az értelmezésnek, az adatközlés általáno-
sabb elméleti szempontok szerint történő elhelyezésének. Ezt a szemléletet igyeke-
zett érvényesíteni az az intézménytörténeti tanulmánygyűjtemény, amelynek hat 
szerzője (Albert Mária, Balási András, Csép Zoltán, Kovács Levente, Lázok János, 
Ungvári-Zrínyi Ildikó) a marosvásárhelyi felsőfokú magyar színészképzés történe-
tének első szakaszát dolgozta fel egy átfogóbb kutatási projekt első kötetében (Lá-
zok, Ungvári-Zrínyi szerk. 2011). 

Hasonló szemlélettel találkozunk Bodó Ottó átfogóan és funkcionálisan do-
kumentált doktori értekezésében, amely az erdélyi magyar színházak 1989 utáni 
művészi profiljának alakulását követi nyomon (Bodó O. 2011). A szerző vizsgáló-
dásának körébe bevonta az újonnan alakult/átalakult három székelyföldi színházat 
is, és behatóan elemzi Bocsárdi László rendező szerepét az ős-Figura, majd a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház (új) profiljának kialakulásában. A céltudatos 
kutatói felkészülés bizonyítéka az a három jelentős tanulmány, amelyet a szerző e 
témakörben publikált vizsgált időszakunkban (Bodó O. 2002, 2010; Kelemen, Bodó 
O., 2007). 

Kötő József színháztörténész, a kolozsvári BBTE Színház és Televízió Kara 
professzorának „egyszemélyes kutatóműhelyében” egy ezt megelőző, a két világ-
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háború közötti korszak színházi életét áttekintő mű született meg. A lexikonként 
indult kézikönyv műfaját a szerző végül így adta meg a kiadvány címében: Köz-
hasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben (1919–1940) (Kötő 2009). 
A szerző a lexikonírás szigorúan vett szabályai szerint kezeli tárgyát ott, ahol az 
alapozáshoz kellett hiányzó adatokat és összefüggéseket egybegyűjteni. Ott vi-
szont, ahol saját kutatásai ezt már lehetővé tették, sort kerített a tágabb történeti 
kontextus bemutatására is, a szokványos lexikonírás kereteit feszegetve. Kötő Jó-
zsef kutatói műhelyének legutóbbi eredményei egy újabb színháztörténeti összege-
zés előmunkálatait sejtetik: Politikum és esztétikum. Színház a totalitarizmus mar-
kában (1945–1989) c. nagyívű tanulmánya a készülő szintézis szempontrendszerét 
és korszakhatárait vázolta fel (Kötő 2011/a). Másik jelentős írása (Kötő 2013) a 
szatmárnémeti színház adattárának bevezető tanulmányaként érvényesítette ugyan-
ezeket a szempontokat. (Az erdélyi-romániai magyar tudományosság súlyos vesz-
tesége, hogy a megkezdett munka következő fejezeteit Kötő József már nem írhatja 
meg: kéziratunk véglegesítése idején megrendülten értesültünk korai haláláról.) 

Vizsgált időszakunkban az előző periódushoz képest számottevő az adattárak, 
szöveggyűjtemények, bibliográfiák és forráskiadások gyarapodása. A kutatási lehe-
tőségek és a szakmai tájékozódás új dimenzióit jelzi, hogy az ilyen jellegű kiad-
ványok zöme a hagyományos megjelenés mellett, azzal párhuzamosan elektroniku-
san is hozzáférhető. Az erre szakosodott portálok és kiadványok között meg kell 
említenünk az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet évkönyveit. Ezek a 
magyarországi színházi élet mellett – évadonkénti bontásban – megadják a külhoni 
magyar társulatok legfontosabb adatait és eredményeit (a bemutatókat is beleértve). 
A köteteket szakmai bibliográfia egészíti ki, amely az előző naptári év külhoni ma-
gyar szakirodalmát is szemlézi. Az 1990 óta megjelenő OSZMI-évkönyvek erdélyi 
vonatkozású adataiból minimális szellemi és anyagi befektetéssel negyedszázadot 
átfogó színházi adatbankot lehetne létrehozni – a felmerülő szerzői jogi követelmé-
nyek megoldása nyomán. 

Egy új típusú elektronikus adatbank kereteit teremtette meg Zsigmond Andrea 
projektfelelős diákmunkatársaival a kolozsvári színháztudomány szakos hallgatók 
blogján (https://teatroblog.wordpress.com). A MATARKA (magyar folyóiratok 
tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) szolgáltatásainak felhasználásával előbb 
négy erdélyi folyóirat színházi tárgyú írásainak adatbázisa, utóbb a magyar nyelvű 
kiadóknál megjelent színházi tárgyú könyvek címjegyzéke, illetve az erdélyi magyar 
vonatkozású színházi fesztiválok újságainak és blogjainak linkgyűjteménye jött létre 
munkájuk eredményeként. Személyi és/vagy anyagi okok miatt a blognak ez a jól 
használható, mozgékony szolgáltatása 2013-tól szünetelteti tevékenységét. 

A szakmai tájékozódáshoz nélkülözhetetlen kézikönyvek kategóriájában a 
Magyar színháztörténet című sorozat harmadik kötete is – az előző kettőhöz hason-
lóan – kiemelten fontos erdélyi vonatkozásokat tartalmaz (Bécsy, Székely, Gajdó 
2005). A kézikönyv Erdélyt és Felvidéket együtt tárgyaló fejezete Enyedi Sándor 

https://teatroblog.wordpress.com
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pontos és adatgazdag munkája: Nemzeti színjátszásból nemzetiségi színjátszásba 
(Enyedi 2005a: 771–821). E fejezet előmunkálatait fedezhetjük fel a szerző két 
kislexikonában: Színészek, színházak, városok (Enyedi 2005c), és a vizsgált perió-
dus előtt megjelent, valójában előkészítő munkaként idetartozó Rivalda nélkül című 
1999-es kiadvány. Mindkettő az 1994-es „nagylexikonból” kimaradt határon kívüli 
művészeket veszi számba, és mindkettő hiánypótló – a szó szoros értelmében is. 

Itt kell megemlítenünk, hogy Enyedi Sándor három egymást követő adattára 
Madách Tragédiájának bemutatóit illetően egy Erdélyből indult színháztörténészi 
pálya szakmai betetőzésének tekinthető: az „egyszemélyes intézmények” sorában 
is kivételes ez a szakmai teljesítmény (Enyedi 2002, 2005b, 2008). 

Nagy Béla színháztörténeti adattárai az elmúlt negyedszázadban iskolát terem-
tettek. Vizsgált időszakunkban a szerző közel 600 oldalas munkában dolgozta fel a 
nagyváradi színház 1948–1960 közötti történetét (Nagy 2009), és külön dokumen-
tumgyűjteményben adta közre a színház építéstörténetének levéltári iratait (Nagy 
2010). E kivételes színháztörténészi pálya sorsszerű beteljesedésének tekinthető, 
hogy 2011-ben Nagy Béla szerkeszthette meg azt a díszkiadású albumot, amely a 
Szigligeti Színház 1900-ban elhelyezett és 2010-ben előkerült alapító okiratának 
történetét mutatja be (Nagy 2011). 

A régi magyar drámai emlékeket feltáró kutatás, illetve könyvsorozata, az 
RMDE magyarországi kutatók (Staud Géza, Varga Imre és Kilián István) kezdemé-
nyezésére indult újra 1979-ben. A rendszerváltás után a kutatás értelemszerűen ter-
jedt ki a teljes magyar nyelvterületre: ez nyilván a külhoni magyar kutatókkal és 
kutatói műhelyekkel való, az eddiginél sokkal szorosabb együttműködést hozta 
magával. Ennek bizonyítéka a kutatási program két Erdélybe kihelyezett konferen-
ciája, amelyeknek anyagát már a bekapcsolódó nagyváradi és kolozsvári kutatói 
műhelyek szerkesztették meg és adták közre, a Régi Magyar Színház című sorozat 
4. és 5. köteteként (Czibula, Emődi, János-Szatmári szerk. 2009; illetve Egyed, 
Bartha, Tar szerk. 2011b). 

Az erdélyi kutatók közül az iskoladráma műfajával, illetve egyház, iskola és 
színház kapcsolatával Bodó Márta foglalkozik kiemelten (Bodó M. 2004). Könyve 
e hármas viszonyrendszert előbb egy általános kontextusban, a keresztény nevelés 
keretében helyezi el, majd a kötet második részében az erdélyi katolikus egyház 
gyakorlatában, történelmi alakulásában vizsgálja (Bodó M. 2009). 

Azt a kérdést, hogy a nem erdélyi illetőségű szerzők magyarországi kutatómű-
helyből származó és ott megjelent művei mennyiben részei az erdélyi magyar tu-
dományosságnak – pusztán az adott mű/művek tárgya alapján –, különös élesség-
gel veti fel a csíksomlyói passiójátékok feltárásának, feldolgozásának és kritikai 
kiadásának szerteágazó kérdésköre. Az európai drámatörténetben is ritkaságnak 
számító leletegyüttes feldolgozásának eredményei sajnálatos módon sem az erdé-
lyi/romániai szakmai köztudatban, sem a magyarországi tudományos közgondol-
kodásban nincsenek ott a jelentőségüknek megfelelő súllyal, ezért a vonatkozó 
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szakirodalom legfontosabb eredményeit/következtetéseit szükségesnek tartottam 
beemelni összegezésünkbe, e kutatások kilátásba helyezett folytatása ugyanis sür-
getően veti fel a kutatói utánpótlás kérdését. 

A kritikai szövegkiadás kapcsán a kutatás egyik legfontosabb előrejelzése, 
hogy bizonyíthatóvá válik általa: ebben a régióban, Csíksomlyó vonzáskörzetében 
„a tömegeket megmozgató színjátszás nem a felvilágosodással kezdődött, hanem 
korábban, a liturgikus gyökerű misztériumjátékokkal” (Medgyesy-Schmikli 2009). 
A kutatásokat a kezdetektől vezető Kilián István szerint a feltárt drámaszövegek 
alapján egyre inkább bizonyított tény: „az iskolai korpusz szoros műfaji, tematikai, 
szemléleti kapcsolatban állt a hivatásos színház drámáival, ugyanúgy, mint a szce-
nikai és rendezői hagyomány”, s a már eddig feltárt, de még kiadatlan anyag is-
meretében „szükségesnek látszik a magyar drámai és színházi kánon módosítása” 
(Demeter 2012). 

Egy kétkötetes kiadvány méltatása lehetőséget ad a színháztörténeti összege-
zés készítőjének, hogy befejezésül csöndes bizakodással szóljon tudományterüle-
tünk jelenlegi állapotáról, a szakmai utánpótlás helyzetéről. Csirák Csaba helytör-
ténész több évtizedes áldozatos munkája – a szerkesztőtárs, Bessenyei Gedő István 
lendületével megtámogatva – grafikailag igényes kiadványként jelent meg a szat-
márnémeti magyar társulat hatvanadik évfordulója alkalmából. A munka szaksze-
rűsége, kiállítása remélhetően követendő mérce lesz színházaink és társulataink 
történetének kutatói számára (Csirák 2013). 
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A római katolikus egyháztörténelmi munkaműhely 
2002–2012 között 

MARTON JÓZSEF 

1. Intézményi helyzet: a Római Katolikus Teológia Kar 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara 1996-ban 
jött létre. A karon vallástanárokat, szociális munkásokat, egyháztörténészeket, il-
letve 2006-tól lelkipásztorokat képeznek. 1999-től mesterképzés és doktori képzés 
indult. 2000-ben jelent meg először a Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologica 
Latina Catholica, a kar tudományos folyóirata. Ugyanez évben Gyulafehérváron is 
külön tudományos folyóiratot indított a Papnevelde Studia Theologica 
Transsylvaniensia néven. A Római Katolikus Teológia helyzetének és tudományos 
kutatásának alakulását 1990 után Marton József foglalta össze a Tizenkét év. Össze-
foglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti 
eredményeiről I. című kötetben.1 

Az intézményes egyháztörténeti kutatások a tudományos folyóiratok és a dok-
tori képzés elindulásával kezdődtek. A bolognai rendszer által megkívánt (magyar 
nyelvű) doktori iskolát egy évig a Református Teológiai Kar, a Bölcsészettudomá-
nyi Kar Magyar Tanszéke és a Római Katolikus Teológia Kar közösen szervezte 
meg, s ezt követően napjainkig a két teológia kar (Református és Római Katolikus) 
az „Ecumene” doktori iskolát működteti. Az első doktori védés a karon 2004-ben 
volt. Marton József doktoranduszai közül a következők szereztek tudományos fo-
kozatot egyháztörténelmi témából: Zamfir Korinna (2004): Ökumenizmus Erdély-
ben; Tamási Zsolt-József (2005): Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 
1848/49-es forradalomban; Bereczki Silvia (2007): A II. Vatikáni zsinat kihatása 
az erdélyi római katolikus Egyházban; Osváth Judit (2007): Az Erdélyi Iskola és 
Márton Áron; Schupler Tibor (2007): A szatmári római katolikus káritász történe-
te; Gagyi Katinka (2009): Az erdélyi római katolikus egyház helyzete a kommunista 
államvezetés idején a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben; Csiszár Klára (2009): 
A jezsuiták működése Szatmáron a 19. és 20. században; Lukács Róbert (2010): A 
római katolikus és görög katolikus egyház kapcsolata 1867–1948 között Erdélyben; 
Gál László (2010): Az erdélyi felekezeti oktatás II. József uralkodása idején; Ferenczi 

                                                 
1 Marton József: A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia helyzetének alakulása 1990 után. In: 
Tánczos Vilmos – Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi ma-
gyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. pp. 
269–283. 
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Sándor (2011): A gyulafehérvári egyházmegye papságának története; Nóda Mózes 
(2011): A II. Vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás, és annak hatása a 
gyulafehérvári egyházmegye liturgikus életére; Horváth István (2012): Az Eucha-
risztia tisztelete a 19. században Erdélyben; Lőrincz Ottó: A nagyváradi római ka-
tolikus püspökség a kommunizmus idején; Darvas K. József: A csíkszeredai egy-
házközség élete a 20. században (összesen 14). Az egyháztörténelmi doktori mun-
kák elsősorban helytörténeti jellegűek, és – amint a fenti címek is jelzik – korábban 
fel nem dolgozott témákat tárgyalnak. 

Habár a Római Katolikus Teológia Karon alkalmazott tanárok szakterületük-
nek megfelelően kutatnak, illetve szakfolyóiratokban, konferenciakötetekben és 
önálló könyvekben közlik tanulmányaikat, alkalomnak megfelelően néhányan (pl. 
pasztorálteológia, liturgikatanárok stb.) egyháztörténelmi cikkeket is írnak. A ka-
ron belül kiemelkedik az egyháztörténelmi kutatás és publikáció. 

2. Kutatási projektek a Római Katolikus Teológia Karon: 
az Erdélyi Római Katolikus Státus Szakkollégium 

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Szakkollégium 2006-ban alakult, azzal a 
céllal, hogy lehetőséget nyújtson a BBTE Római Katolikus Teológia Karának hall-
gatói számára az egyetemi tanulmányok mellett további elmélyült kutatásra és 
szakmai tudás megszerzésére. A szakkollégium olyan kutatóműhely szerepét 
igyekszik betölteni, ahol a tagok a katolikus autonómia, az ún. Erdélyi Római Ka-
tolikus Státus 16. századig visszamenő történelmét kutatják, megismerik annak 
széles körű oktatási, egyházszervezési, társadalompolitikai szerepét, és ezzel kap-
csolatban népszerűsítő előadásokat szerveznek. A szakkollégiumot Holló László 
egyetemi docens, a Római Katolikus Státus elnöke hozta létre, és vezeti a mai napig. 

A szakkollégiumi munkát elsősorban a kar mesteris diákjai, doktoranduszai 
végzik. Felvételt az egyháztörténelemben és világtörténelemben jártas diákok 
nyerhetnek. Erről elsősorban írásbeli tanulmánnyal tesznek tanúságot. A kandidá-
lóknak az alakulás évében például egy esszét kellett elkészíteniük A legsürgetőbb 
társadalmi probléma, melynek feloldásában az Erdélyi Római Katolikus Státus tör-
ténelmi szerepének figyelembevételével mérvadó módon közreműködhet címmel. A 
felvételi eljárás részét képezi továbbá a szóbeli meghallgatás, melynek során fel-
mérésre kerül a pályázónak az Erdélyi Római Katolikus Státus történetével kapcso-
latos jártassága és elhivatottsága a Státus múltjának kutatására. 

A Státus szakkollégium a BBTE Római Katolikus Teológia Karának Szent-
egyház (Iuliu Maniu) utcai épületében működik, és annak infrastruktúráját használ-
ja. A hatékony kutatómunkához a szakkollégisták számára az Erdélyi Katolikus Stá-
tus Alapítvány biztosítja a levéltárához való hozzáférést. A szakkollégium működé-
se fennállásának első évében alkalmi megbeszélésekben, rendszeresített levéltári 
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kutatómunkában, szakkonferenciákon való részvételben és a második félév során a 
Státust népszerűsítő előadássorozat megtartásában konkretizálódott. 

A szakkollégiumi tutorok Marton József professzor és Holló László egyetemi 
docens. A szakkollégisták a kutatási témát a tutorok irányítása mellett választják, 
és közösen dolgoznak ki egyéni kutatási programot. Ilyenek pédául: Oktatás és ne-
velés az Erdélyi Római Katolikus Státus marosvásárhelyi főgimnáziumában 1903–
1909 között (Bereczki Gyöngyvér doktorandusz), Az Erdélyi Római Katolikus Stá-
tus újjászervezése 1866 és 1873 között (Csonta István doktorandusz), A státusgim-
náziumi tanárok nyugdíjalapjának történetéből (1871–1894) (Demeter András ma-
giszteri hallgató), A kolozsvári Státus-iskola a 20. században (Takó István dokto-
randusz), Az Erdélyi Római Katolikus Státus kézdivásárhelyi főgimnáziumának tör-
ténete (Fűzi Enikő magiszteri hallgató), Fogarasy Mihály erdélyi püspök Lyceum 
Academicum nevű nagy alapítványa az 1900–1933 közötti évi Státus jelentések 
alapján (Mild Brigitte), A Mária Terézia által alapított szebeni árvaház története 
az 1930-as évek végéig (Kovács Adrienne magiszteri hallgató), Az Erdélyi Római 
Katolikus Státus 1848-ban tartott gyűlésének jegyzőkönyvéről (Kulpinschi Eleonó-
ra), A kolozsvári Marianum tan- és nevelőintézet története az első világháború vé-
géig, valamint ennek jogviszonya az Erdélyi Római Katolikus Státussal (Orosz 
Krisztófer magiszteri hallgató), A Melody tulajdonjoga? (Novák Noémi magiszteri 
hallgató), Kié a kolozsmonostori uradalom? – avagy a Római Katolikus Státus ta-
nulmányi alapjához tartozó birtok kezelésében bekövetkezett 1868-as változás és 
annak előzményei (Pénzes Lóránd magiszteri hallgató) stb. 

A kutatómunkában – a Szakkollégium által a KMEI keretében – a Szülőföld 
Alap pályázatán nyert összegeknek a hallgatók ösztöndíjára való felhasználása je-
lentős motivációs tényezőként hat. A diáktagok kutatásaikat az Erdélyi Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciákon mutatják be. Többen eljutottak és helyezéseket ér-
tek el a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Tanács által szervezett Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában. 

A Státus Szakkollégium indításakor tervezett előadássorozat is népszerűségnek 
örvend, és előbb a szaktanárok, majd a szakkollégisták aktív közreműködésével 
történik. A népszerűsítő előadásoknak a média visszhangja mellett toborzó jellegük 
is van. Az elhangzott előadások, illetve a szakkollégisták által készített, és arra ér-
demesnek ítélt szakdolgozatokat kötetekben jelenítik meg. Ennek finanszírozását 
az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány vállalta magára. Jelenleg több kötet-
nyi könyvanyag vár kiadásra a státusi jegyzőkönyvekről. 

3. A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézet 

A Római Katolikus Teológiai Intézet 2006-ban betagolódott a BBTE Római 
Katolikus Teológia Karába. Az egyháztörténeti tanszékén oktatói és kutatói tevé-
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kenységet folytató Marton József egyháztörténelem-tanár ezt megelőzően is folya-
matosan jelentkezett új kiadványokkal. A betagolódás után is megmaradt a 2000-ben 
elindított tudományos teológiai folyóirat, melyben rendszeresen közlésre kerülnek az 
egyháztörténelmi munkák. Mindezek az alábbi közlésben megtalálhatók. Marton 
József vezetésével a végzős diákok közül többen vállalkoznak egyháztörténelmi, 
főleg az egyes egyházközségek történetét feldolgozó licenciátusi, mesteri és plébá-
nosi vizsgadolgozatok megírására. Az arra érdemes tudományos munkák könyv 
formájában is megjelentek. 

Marton József kezdeményezésére alakult meg 2000-ben, és főszerkesztésében 
működik a Studia Theologica Transsylvaniensia gyulafehérvári folyóirat, valamint 
a Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologica Latina Catholica, a Kar tudomá-
nyos folyóirata. Mint egyetemi tanár összesen harmincegy alkalommal szerepelt 
opponensként különböző doktori bizottságokban (például a Kolozsvári Protestáns 
Teológián, a Bukaresti, Nagyszebeni Egyetemeken, a BBTE Európai Tanulmá-
nyok, Történelem, Bölcsészettudományi és Református Teológia Karán), és szak-
irányításával huszonöt doktorandusz védte meg a disszertációját. 2002–2006 között 
tagja a Tanügyminisztérium teológiai bizottságának, mely a romániai és a külföldi 
egyetemeken szerzett doktori diplomákat honosítja. 2008-tól 2011-ig tagja volt a 
Főiskolai Oktatás Minőségét Biztosító Román Ügynökség (ARACIS) humaniszti-
kai és teológiai állandó bizottságnak. 2006-tól tagja a Tanügyminisztérium akkredi-
tációs teológiai bizottságának, mely a docensi és egyetemi tanári előlépéseket kon-
firmálja. 

Papi és tudományos tevékenységéért az alábbi egyházi és világi elismerések-
ben részesült: 1985-ban szentszéki tanácsos; 1993-ban pápai káplán; 1996-ban a 
gyulafehérvári székesegyház teológuskanonokja; 2005-ben a gyulafehérvári 
székeskáptalan nagyprépostja; 2009-ben pápai prelátus; 2000-től a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külső köztestületi tagja; 2001-ben a Magyar Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma egyháztörténeti tevékenységéért Fraknói Vilmos-díjjal ju-
talmazta. A BBTE Rektorátusa is többféle kitüntetésben részesítette (Diplomă de 
Merit, Diplomă de Inovație Instituțională, Diplomă de excelență didactică, Diplo-
mă științifică, Premiul Excelenței științifice, Premiul Reprezentativității, Premiul 
cercetării științifice). Kutatómunkájának eredményeit számos konferencián, tudo-
mányos ülésszakon, előadáson ismertette, írásban is közölve azokat. 

4. Egyháztörténelmi publikációk 

Az erdélyi egyházmegyék és plébániák történetével kapcsolatos egyháztörté-
nelmi szakkönyvek száma összesen 32 kötet, 5 egyetemi jegyzet készült, az archí-
vumi források feldolgozásában és kiadásában összesen 9 kötet látott napvilágot, 
három népszerűsítő kiskönyv, valamint 21 egyháztörténelmi jellegű, szerkesztett 
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kötet született. Az adatbázisban jelzett, szakfolyóiratokban publikált, egyháztörté-
nelmi jellegű írások száma összesen 93, az adatbázisban jelzett, tanulmánykötetek-
ben, emlékkönyvekben publikált írások száma pedig szintén 126. Az egyéb egyházi 
folyóiratokban publikált cikkek száma 19. 

Az egyháztörténelmi publikációk nagyobb része Marton József egyháztörténe-
lem-tanár és doktoranduszai tollából kerültek ki. A kurzusukat leszámítva, 99%-
ban erdélyi jellegű munkákról van szó. A fenti csoportosítás szerinti összegzést az 
alábbi kimutatás adja. 

Szakkönyvek 

Albert-Lőrincz Márton 
Törd a kígyó fejét. Iskolaügy a vallásnevelés prizmáján keresztül a 20. századi gyula-
fehérvári egyházmegyében. Kolozsvár 2007. 

Bura László 
Vizsgáljuk meg ezek okát! Szatmári művelődéstörténeti és egyháztörténeti tanulmá-
nyok. Csíkszereda 2007. 
Boldog Scheffler János. Szatmár 2011. 
Köztünk élt Scheffler János Szatmár vértanú püspöke. Szatmár 2004. 

Czirják Árpád 
Pogány és keresztény örökség. Kolozsvár 2012. 

Darvas Kozma József 
Szórványpasztoráció. Csíkszereda 2006. 
A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete. Csíkszereda 2011. 
A pálos rend története Erdélyben, Partiumban, Bánságban és Kárpátalján. Csíkszere-
da 2012. 

Ferenczi Sándor 
A Gyulafehérvári (Erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára. Budapest–
Kolozsvár 2009. 
Százéves a korondi római katolikus templom. Plébániatörténet a dokumentumok tük-
rében. Gyulafehérvár 2010. 
Sacerdotes Transylvanici. Az erdélyi egyházmegye papjai – történeti áttekintés. Ko-
lozsvár 2012. 
Útközben. Papi történetek és anekdoták. Kolozsvár 2012. 

Fodor József 
A jóság elitje a XX. században. Bogdánffy Szilárd élete. Nagyvárad 2004. 
Jóságos atya és püspök. Fiedler István püspök élete. Nagyvárad 2007. 
A nagyváradi egyházmegye ideiglenes főpásztorai a XX. században. Kolozsvár 2008. 
A nagyváradi történelmi Sematizmus. Nagyvárad 2003. 

Holló László 
A világiak által ’vezetett’ egyházmegye. Az erdélyi R. K. Státus társadalmi jelentősége. 
Kolozsvár 2009. 

Jakubinyi György 
Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita archontológia. Kolozsvár 2010. 
A Szentek nyomában Erdélyben. Gyulafehérvár 2005. 



188 MARTON JÓZSEF 

 

Korom Imre 
Istenért és hazáért. Az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola emlékkönyve. Nagyvárad 
2003. 
Az európai zsidóság helyzete XII. Piusz korában. Szeged, 2007. 

Léstyán Ferenc 
Erdélyi Szibéria. Kolozsvár 2003. 

Marton József  
Fogarasy Mihály erdélyi püspök élete és munkássága. Gyulafehérvár, 2005. 
Az erdélyi katolicizmus 90 éve. Kolozsvár, 2008. 
A keresztény szerzetesség története. Kolozsvár, 2010. 

Ozsváth Judit 
Erdélyi Iskola. Antológia, repertórium. Csíkszereda 2003. 

Sas Péter 
Az erdélyi római katolikus egyház 1900–1948. Budapest 2008. 
Marianum. Kolozsvár 2011.  
Egy reneszánsz lelkületű főpap. Hirschler József főesperes-plébános. Kolozsvár 2010. 

Schupler Tibor:  
A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében. Kolozsvár 2009. 

Tamási Zsolt-József 
Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848/49-es forradalomban. Kolozsvár 2007. 

Tempfli Imre 
Sárból és napsugárból. Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora. Budapest 2002. 
Scheffler János szatmári püspök és nagyváradi Apostoli kormányzó pásztorlevelei és 
utolsó írásai. Szatmár 2002. 

Zamfir Korinna 
A katolikus-protestáns viszony Erdélyben a 20. században. Az egyháztani párbeszéd 
recepciójának korlátai. Kolozsvár 2008. 
A katolikus-protestáns egyháztani párbeszéd eredményei. Kolozsvár 2007. 
Katolikusok és protestánsok. Történelmi visszatekintés és teológiai párbeszéd. Kolozs-
vár 2002. 

I. Egyetemi jegyzetek 

Marton József  
Katolikus egyháztörténet I. Kolozsvár 2002. 
A keresztény ókor. Marosvásárhely 2004. 2. kiadás: 2010. 
A keresztény jelenkor. Marosvásárhely 2008. 
A keresztény újkor. Marosvásárhely 2006. 
A keresztény középkor. Marosvásárhely 2005. 

II. Archívumi források feldolgozása és kiadása 

Márton Áron püspök hagyatékának feldolgozása és kritikai megjelentetése:  
Márton Áron 

Házasság, család. Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2005. 
Bérmálás. Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2006. 
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Keresztség, hit.  Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2007. 
Oltáriszentség, Krisztus Király. Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Maros-
vásárhely 2008. 
Papság. Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2009. 
Húsvét. Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2009. 
Karácsony. Összeáll.: Marton József, gond.: Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2010. 
Nevelés. Összeáll. Marton József, gond. Kuszálik Péter. Marosvásárhely 2012. 

Ratzinger, Joseph 
A keresztény hitelvek. Ford. Márton Áron, közreadta Marton József – Kuszálik Péter. 
Marosvásárhely 2008. 

III. Brosúrák 

Marton József 
Márton Áron élete. Kolozsvár 2002. 
Márton Áron Bischof von Siebenbürgen. Kolozsvár 2002. 
Márton Áron, episcopul Ardealului. Kolozsvár 2008. 

IV. Egyháztörténelmi jellegű szerkesztett kötetek 

Barabás Kisanna – Tamási Zsolt (szerk.) 
A maros-küküllői főesperesi kerület plébániák története 1900-tól 1989-ig. Kolozsvár 
2009. 

Bodó Márta – Nóda Mózes (szerk.) 
Örökérvényű igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára. Kolozsvár 
2008. 

Bura László – Ilyés Csaba (szerk.) 
Hám János szatmári püspök. 1827–1857. Szatmárnémeti 2007. 

Csiszár Klára – Bura László – Muhi Sándor (szerk.) 
A Kálvária templom 1909–2009. Szatmárnémeti 2009. 

Emődi András  
Út a vértanúsághoz. Bogdánffy Szilárd emlékkötet I-II. Nagyvárad 2011. 

Fleisz János – Fodor József (szerk.) 
Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei. Nagyvárad 2010. 

Fodor György – Török József – Tusor Péter (szerk.) 
Felekezetek az Igazság szolgálatában. Történelem – Teológia – Önazonosság (1500–
2000). Budapest 2009. 

Holló László (szerk.)  
Katolikus autonómia. Csíkszereda 2007. 

Marton József (szerk.) 
Seminarium Incarnatae Sapiaentiae Jubileum Emlékkönyv. Gyulafehérvár–Kolozsvár 
2003. 
Ezeréves múltunk. Budapest–Kolozsvár 2009. 
Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. Budapest–Kolozsvár 2009. 

Marton József – Jakabffy Tamás (szerk.) 
Az erdélyi katolicizmus századai. Kolozsvár 2007. 
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Transilvania Catholicism over the Centuries. Kolozsvár 2007. 
Veacurile catolicismulului transilvănean. Kolozsvár 2007.  
Die Jahrhunderte des siebenbürgischen Katholizizmus. Kolozsvár 2007. 

Marton József – Oláh Zoltán (szerk.) 
Itt vagyok, engem küldj! Budapest–Kolozsvár 2010. 
Minden kegyelem. Budapest–Kolozsvár 2011. 

Nóda Mózes – Zamfir Korinna – Diósi Dávid – Bodó Márta (szerk.) 
Ideje az emlékezésnek. Liber Amikorum: a 60 éves Marton József köszöntése. Buda-
pest–Kolozsvár 2010. 

Tempfli Imre – Vencser László (szerk.) 
Új ég és új föld. Emlékkönyv Jager Péter 65. születésnapjára. Budapest 2004. 

Varga Gábor (szerk.) 
A gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye kommunákációja a rendszerváltozás 
előtti évtizedben, Jakab Antal megyéspüspök ideje alatt. Budapest 2009. 

Vencser László – Varga Gabriella (szerk.) 
Megalkuvás nélkül. Száz éve született Jakab Antal. Budapest 2009. 

Zsebe Márta – Knecht Tamás (szerk.) 
A gyulafehérvári főgyházmegye millenniumi sematizmusa. Kolozsvár 2009. 

V. Adatbázisban jelzett egyháztörténelmi jellegű publikációk (1) 
szakfolyóiratokban 

Bereczki Silvia 
Gaudium et spes in Siebenbürgen – Ein persönliches Neulesen der Pastoralkonsti-
tution. Pastoraltheologische Informationen 25, 2, 2005. p. 120–127. 

Bodó Márta 
Assisi Szent Ferenc rendje Erdélyben. Ordinul Franciscan in Transilvania. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 2003. p. 121–133. 
Színjáték a ferencesek erdélyi iskoláiban a 18–19. században. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 2004. p. 159–171. 
„A’ Kegyes Oskolák Rendje’ Magyar és Erdély Országi Halhatatlan Érdemű Fő 
Igazgatójának” emlékére. Bolla Márton kolozsvári évei. Erdélyi Múzeum 3-4, 2007. 
p. 76–84. 

Csíszár Klára 
Az első magyar jezsuita fundáció kísérlete a rend 1814-es visszaállítása után. Hám Já-
nos szatmári püspök úttörő munkája a jezsuita rend magyarországi letelepedésében. 
Studia Theologica Transsylvaniensia Supplementum 2009. p. 37–66. 
Ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die kirchengeschichtliche 
Rezeption der Erbe Societatis Jesu in der Diözese Sathmar (Rumänien) im 19. und 20. 
Jahrhundert. Studia Theologica Latina 2, 2009. p. 99–123. 

Ferenczi Sándor 
Egy évezred a hívek szolgálatában. Studia Theologica Transsylvaniensia 11, 2008. p. 
18–26. 
A középkori erdélyi egyházmegye katolikus papságának lelkisége. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 12, 1, 2009. p. 139–161. 
Világi papok Erdélyben a számadatok tükrében (1556–1716). Studia Theologica 
Transsylvaniensia 12, 2, 2009. p. 237–258. 
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Az erdélyi egyházmegye római katolikus papsága által tett alapítványok a dualizmus 
korában. Studia Theologica Transsylvaniensia 13, 1, 2010. p. 163–173. 

Holló László 
Die römisch-katholische Autonomie von Siebenbürgen: der siebenbürgische römisch-
katholische Status. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 2, 
2012. p. 3–23. 
Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und 1964. Zeitschrift für 
Siebenbürgische Landeskunde 28 (99), 2, 2005. p. 151–163.  

Jakubinyi György 
Nareki Szent Gergely. Studia Theologica Transsylvaniensia 9, 2007. p. 61–66. 

Korom Imre 
XII. Piusz, a béke és igazságosság pápája. Jel 2005. 
Az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola rövid története a 19. század második felé-
ben. Studia Theologica Trassylvaniensia 13, 1, 2010. 

Marton József 
Márton Áron, a népnevelő. Studia Theologica Transsylvaniensia 3, 2002. p. 15–68. 
Catolicismul transilvan și globalizarea poziției Bisericii Romano-Catolice față de 
globalizare în special cu privire la situația din Transilvania. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Theologia Catolica Latina 1, 1, 2002. p. 59–65. 
A globalizáció és az erdélyi katolikus egyház. Studia Theologica Transsylvaniensia 4, 
2003. p. 125–135. 
Le rapport entre l’Eglise romano-catholique et l’État roumain entre 1948–1951. 
L’année canonique 45, 2003. p. 67–76. 
Egyháztörténelem-szemlélet. Studia Theologica Transsylvaniensia 5, 2003. 5–24. 
Macalik Győző élete. Studia Theologica Transsylvaniensia 5, 2003. p. 74–84. 
Gajdátsy Árpád Béla élete. Studia Theologica Transsylvaniensia 5, 2003. p. 116–128. 
A gyulafehérvári vallási unió (1697–1701). Apor István és Baranyi Pál László szerepe 
az unió létrejöttében. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 
2003. p. 111–120. 
A „katolikus” II. Rákóczi Ferenc vallásossága. Studia Theologica Transsylvaniensia 6, 
2004. p. 45–56. 
Márton Áron plébánosi beiktatása Kolozsváron. Studia Theologica Transsylvaniensia 
6, 2004. p. 105–113. 
A mallersdorfi ferences nővérek szerepe az erdélyi katolikus identitás formálásában. 
Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 2004. p. 109–124. 
Instituții care au contribuit la realizarea unirii. Contribuția vestiernicului Ștefan Apor 
și iezuitul Ladislau Paul Baranyi la realizarea unirii religioase (1697–1701). Annales 
Universitati Apulensis. Series Historica 9, 2, 2005. p. 31–39. 
Márton Áron, Erdély püspöke. Egyházfórum 20 (6), 5, 2005. p. 3–9. 
A gyulafehérvári főegyházmegye története a 20. században. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 8, 2006, p. 5–22. 
Formația clerului gerco-catolic în școlile catolice (sec. XVIII.). Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica 10, 11, 2006. p. 143–147. 
Arhidieceza de Alba Iulia între anii 1948–1989. Raportul Credinței Biserica Romano-
Catolică în timpul prigoniei comuniste: 1948–1989 2007. p. 7–29. 
A római katolikus teológiai képzés múltja és jelene Erdélyben. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 9, 2007. p. 25–41. 
The History of Roman Catholic Theological aducation in Transylvania. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 2007. p. 15–23. 
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A római katolikus és görög katolikus egyház viszonya Erdélyben 1940–1950 között. 
Studia Theologica Transsylvaniensia 10, 1, 2008. p. 85–99. 
Kolozsvár az ezeréves erdélyi egyházmegyében. Studia Theologica Transsylvaniensia 
12, 1, 2009. p. 163–182. 
Pongrácz Szent István (1582–1619) vértanúsága. Studia Theologica Transsylvaniensia 
11, 2, 2008. p. 51–64. 
Truth from in the perspective of Church History. Studia Universitatis Babeș-Bolyai 
Theologia Catholica Latina 2, 2008. p. 84–89. 
Az egyházatyák korában a klérus elköteleződése a szegények iránt. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 12, 2, 2009. p. 201–224. 
Toleranța și intoleranța religioasă în Transilvania după Reforma religioasă. Schim-
barea de paradigmă din istoria ecleziastică și cea laică în Transilvania secolului al 
XVIII-lea. Annales Universitastis Apulensis. Series Historica 2009. p. 195–210. 
A gyulafehérvári főegyházmegye 1000 éve. Székelyföld 13, 9, 2009. p. 67–88. 
Szepesy Ignác püspök eucharisztikus beállítottsága. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 13, 1, 2010. p. 147–161. 
Leopold Karl Kollonich bíboros újraszentelte-e Anghel Athanasie püspököt? Studia 
Theologica Transsylvaniensia 13, Suppl. 1, 2010. p. 135–152. 
Imagini din istoria milenară a archidiecezei romano-catolice de Alba Iulia. Studia 
Theologica Transsylvaniensia 13, Suppl. 2, 2010, p. 5–24. 
Cardinalul Kollonich și „rehirotonirea” lui Athanasie Anghel. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 13, Suppl. 2, 2010, p. 45–62. 
Viața Sfântului Pongrácz István (1582–1619). Studia Theologica Transsylvaniensia. 
13, Suppl. 2, 2010, p. 89–100. 
Viața și activitatea cardinalului Kollonich. Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica 9, 2, 2010. p. 27–35. 
Az inkvizíció katolikus szemmel. Studia Theologica Transsylvaniensia 14, 1, 2011. p. 
91–117. 
Baráti emlékezés Simpf Jánosra. Studia Theologica Transsylvaniensia 14, 2, 2011. p. 
219–225. 
Márton Áron szabadulása. Studia Theologica Transsylvaniensia 14, 2, 2011. p. 273–
293. 
A gyulafehérvári katolikus egyház a kommunizmus idején. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 15, 1, 2012. p. 57–85. 
Die katholische Kirche Karlsburgs in der Zeit des Kommunismus. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 2012. p. 3–26. 
Egy jellegzetes békepap a kommunizmus idején. Studia Universitatis Babeș-Bolyai 
Theologia Catholica Latina 2, 2012. p. 65–85. 
The relationschip between the Roman catholic and the Greek catholic church between 
1940–1950. Studia Theologica Budapestinensia 34, 2009. p. 35–48. 
A trianoni békeszerződés hatása az erdélyi egyházmegye igazgatására. Iustum aequum 
salutare. Jogtudományi folyóirat 6, 1, 2010. p. 79–89. 
Egyháztörténeti adalékok a gyulafehérvári egyházmegye történetéhez. Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok 1-4, 2009. p. 133–145. 
Inagural spesch of the Dean. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica 
Latina 1, 2007. p. 83–84. 
Szemle. Studia Theologica Transsyalvaniensia 11, 2008. 152–154. 
Die katholische Kirche Karlsburg in der Zeit des Kommunismus. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 2012. p. 3–26. 
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Marton József – Kuszálik Péter 
Márton Áron egyik híres beszéde. Székelyföld 13, 9, 2009. p. 100–105. 

Nemes István 
A vegyes házasságok jogi szabályzásának története az Erdélyi Nagyfejedelemségben 
1841 előtt. Egyháztörténeti Szemle 12, 3, 2011. p. 22–34. 
Kovács Miklós erdélyi püspök 1841. évi körlevele a reverzálisokról. Egyháztörténeti 
Szemle 12, 4, 2011. p. 3–10. 
Reverzális-instrukció és vita a vegyes házasságokról az 1841–42. évi erdélyi diétán. 
Studia Theologica Transylvaniensia 14, 2, 2011. p. 239–260. 
Instrumentum egy vitához. Fogarasy Mihály könyve az erdélyi püspökök kormány-
széki tanácsosságáról. Studia Theologica Transylvaniensia 16, 2, 2012. p. 207–233. 

Nóda Mózes 
The Historical, Political and Ecclesiastical Background of the 1927 Concordat 
Between the Vatican and Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies 
9, 27, 2010. p. 281–301. 
Învățământul confesional romano-catolic în perioada interbelică. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 2002. p. 93–108. 
Asociațiile Romano-Catolice din Transilvania în perioada interbelică și relațiile lor cu 
organizațiile laice minoritare. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica 
Latina 1, 2001. p. 57–69. 

Orbán Szabolcs 
Salutul Arhiepiscopului romano-catolic de Alba Iulia, György Jakubinyi, 3 AEE Sibiu. 
Telegraful Român Sibiu 6, 2007. 

Ozsváth Judit 
Művelődési műhely a két világháború közötti időben: a Kolozsvári Magyar Egyetemi 
Hallgatók Szemináriuma. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica 
Latina 1, 2004. p. 125–137. 
The Issue of Religious Education in the Educational Journal Erdélyi Iskola. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 2, 2009. p. 125–130. 
The Activity of Majláth Circle of the University Students from Cluj during the 
Presidency of Márton Áron. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica 
Latina 1, 2011. p. 33–43. 
A kisebbségi életformára nevelés kérdése az Erdélyi Iskola című folyóiratban. Me.Dok 
3, 2011. p. 5–13. 

Tamási Zsolt 
Istenkép és vallásos nacionalizmus a román politikai diskurzusokban (19–20. század). 
Korunk 14, 7, 2003. p. 35–46. 
Papi és szerzetesi fegyelem az 1848-as egyházmegyei zsinat tükrében. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 49, 1, 2004. p. 139–159. (To-
vábbi megjelenés: Studia Theologica Transsylvaniensia 9, 6, 2004. p. 57–84.) 
Situația eparhiei romano-catolice din Transilvania în anii revoluției de la 1848/49 
reflectat în documentele din arhivele episcopatului romano-catolic de la Alba Iulia. 
Revista de Politica Științei și Scientometrie Număr Special 2005. 
Liturgikus reform az 1848-as egyházmegyei zsinaton. Studia Theologica 
Transsylvaniensia 10, 7, 2005. p. 149–167. 
Contribuții privind istoria protopopiatului romano-catolic al Mureșului în timpul 
Revoluției de la 1848/49. Anuarul Arhivelor Mureșene 4, 2005. p. 174–194. 
A római katolikus egyházi oktatás helyzete Erdélyben 1848-ban. Erdélyi Pszichológiai 
Szemle 6, 2005. p. 385–414. 
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Jaross Béla a békemozgalom éveiben. Egyháztörténeti Szemle 8, 2, 2007. p. 129–149. 
Jaross Béla and the peace movement. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia 
Catholica Latina 53, 1, 2008. p. 90–112. 
A fogarasi-gyulafehérvári görög katolikus érsekség felállításának kérdése 1848-ban. 
Studia Theologica Transsylvaniensia 13, 10, 2008. p. 101–120. 
Az oktatás reformja 1848-ban – szaktanítási rendszer a piarista iskolákban. Studia 
Theologica Transsylvaniensia 13, 11, 2008. p. 77–98. 
A forradalmi változások és a magyarországi egyházmegyék álláspontjának hatása az 
erdélyi romai katolikus egyházmegyére 1848-ban. Egyháztörténeti szemle 10, 4, 2009. 
p. 35–66. 
Az erdélyi egyházmegyés papság radikálisabb reformtörekvéseinek háttere 1848/49-
ben. Studia Theologica Transsylvaniensia 14, 12, 2009. p. 259–282. 
A katolikus egyházvezetés önvédelmi törekvesei az 1848–1849-es forradalom leverése 
után. Történelmi Szemle 51, 3, 2009. p. 355–383. 
Az erdélyi egyházmegye 1848-ban. Szcitovszky János tevékenységének hatása az er-
délyi egyházmegyében. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21, 1-4, 2009. p. 251–277. 
A marosi római katolikus esperesi kerület helyzete 1848/49-ben. Egyháztörténeti 
szemle 9, 3, 2010. p. 72–87. (További megjelenés: Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt 
(szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből 3. Marosvásárhely 2012. p. 236–
260. 
Az uniós jogharmonizáció elmaradásának anyagi következményei az erdélyi egyház-
megyére 1848/49-ben. Studia Theologica Transsylvaniensia 15, 13, 2010. p. 109–134. 
Világiak az egyházi reformban. Az erdélyi római katolikus vegyes Státus-gyűlés 1848-
ban. Egyháztörténeti szemle 11, 4, 2010. p. 17–41. 
A római katolikus egyház az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban. Erdélyi 
sajátosságok. Századok 145, 3, 2011. p. 525–559. 
Erdélyi katolikus rítusok autonómiája 1848-ban. Egyháztörténeti szemle 12, 2, 2011. p. 
54–76. 
Az erdélyi katolikus iskolák és a hitoktatás helyzete 1900–1948 között a püspöki kör-
levelek tükrében. Studia Theologica Transsylvaniensia 16, 14, 2011. p. 261–241. 
A székelyföldi satolikus sapság sorradalmi szerepvállalása 1848/49-ben. Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok 1, 2012. 1-2. p. 41–66. 

Zamfir Korinna 
Az ökumenizmus katolikus és protestáns perspektívából. Studia Universitatis Babeș-
Bolyai Theologia Catholica Latina 1, 2001. p. 71–111. 

VI. Adatbázisban jelzett publikációk (2) tanulmánykötetekben, 
emlékkönyvekben 

Benedek József – Máthé András 
Az erdélyi római katolikus egyház gazdasági átalakulása és fejlődése a két világháború 
között. In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves 
Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 461–472. 

Bereczki Silvia 
Az erdélyi római katolikus egyház helyzetének alakulása a kommunizmus idején. In: 
Marton József – Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egy-
házmegye történelméről. Budapest–Kolozsvár 2009. 



A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELMI MUNKAMŰHELY 2002–2012 KÖZÖTT 195 

 

Katekézis a gyulafehérvári egyházmegyében a kommunizmus alatt és közvetlenül utá-
na. In: Nóda Mózes – Zamfir Korinna – Diósi Dávid (szerk.): Ideje az emlékezésnek. 
Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése. Kolozsvár 2010. 
A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig. Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kong-
regációjáról In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves 
Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. 

Biró Mária 
A szociális testvérek az egyház szolgálatában az üldöztetés idején. In: Marton József – 
Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. 
Budapest–Kolozsvár 2011. p. 551–559. 

Csíszár Klára 
Ifjúságnevelés a jövő megalapozásának kontextusában. A szatmári jezsuiták nevelő 
munkája a 20. században. In: Nóda Mózes – Zamfir Korinna – Diósi Dávid (szerk.): 
Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése. Buda-
pest–Kolozsvár 2010. p. 440–448. 
A jezsuita spiritualitás rövid bemutatása. In: Bura László – Muhi Sándor – Csiszár 
Klára (szerk.): A Kálvária templom 1909–2009. Szatmárnémeti 2009, p. 83–139. 
Religion in Rumänien. In: Porsche-Ludwig Markus – Bellers Jürgen (Hrsg.): 
Religionen in den Ländern der Welt, Bd. 1, Nordhausen 2012. p. 361–373. 

Csucsuja István 
Egyetemi problémák és tudós egyháziak az egyetemen. In: Nóda Mózes – Zamfir Ko-
rinna – Diósi Dávid (szerk.): Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Mar-
ton József köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2010, p. 440–448. 
Mailáth püspök közélleti szereplése Gyárfás Elemér Batthynaeumban őrzött levelezé-
sében. In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves 
Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 473–485. 

Darvas Kozma József 
Adalékok a Csíksomlyói Gimnázium történetéhez (Completări la istoria gimnaziului 
din Șumuleu-Ciuc). In: Murányi János (szerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 
2007–2008. Csíkszereda 2008, p. 33–98. 
A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium (Liceul Romano-Catolic din 
Miercurea-Ciuc). In: Ráduly Róbert Kálmán – Darvas-Kozma József – Antal Imre – 
Szép Andrea Katalin: Csíkvármegye Státusszimbóluma. Csíkszereda 2011, p. 75–133. 
A templomépítő. In: Kozma László (szerk.): Fenyő a sziklán, Erdélyi katolikus lelki-
pásztorok vallomásai. Budapest 2013, p. 173–251. 

Ferenczi Sándor 
Az erdélyi egyházmegye római katolikus papsága az 1716–1753 közötti időszakban. 
In: Marton József – Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi 
egyházmegye történelméből. Budapest–Kolozsvár 2009. p. 62–79. 
Kanonokok a 18. századi erdélyi káptalanban. In: Nóda Mózes – Zamfir Korinna – 
Diósi Dávid (szerk.): Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József 
köszöntése, Budapest–Kolozsvár 2010. p. 440–448. 
Pasztoráció Erdélyben a Habsburg abszolutizmus idején. In: Marton József – Oláh 
Zoltán – Kovács F. Zsolt (szerk.): Itt vagyok engem küldj! Tanulmányok a papságról. 
Budapest–Kolozsvár 2010. p. 232–243. 
Mailáth püspök és papjai az első világháború és az azt követő időszak alatt. In: Marton 
József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek 
köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 450–560. 
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Mailáth püspök és papjai az első világháború és az azt követő időszak alatt. In: Marton 
József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek 
köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 450–560. 

Gábor Csilla 
A (majdani) püspökökről. Ilyés András legendáriumának főpap-életrajzai. In: Marton 
József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek 
köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 408–416. 

Gagyi Katinka 
Sarlóvágások és kalapácsütések Krisztus keresztjén. In: Nóda Mózes – Zamfir Korinna 
– Diósi Dávid (szerk.): Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton Jó-
zsef köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2010. p. 440–448. 

Gál László 
Az erdélyi iskolázás helyzete a felvilágosult abszolutizmus korában. In: Marton József 
– Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye 
történelmérő. Budapest–Kolozsvár 2009. p. 145–168. 

Holló László 
Kirche und Staat in der katholischen Soziallehre. In: Leb Ioan-Vasile – Gârdan Gabri-
el-Viorel (ed.): Integrarea Europeană și valorile Bisericii. Conferință internațională 
Cluj-Napoca, 26–29 martie 2009. Cluj Napoca 2011. p. 383–389. 
Hierarchikus püspöki vezetés és katolikus autonómia. Összeegyeztetési törekvések az 
Erdélyi Egyházmegyében a 19. század második felében. In: Marton József – Oláh Zoltán 
(szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György köszöntése. Budapest–
Kolozsvár, 2011. p. 432–449. 
A vallásszabadság és a vallási diszkrimináció diszkrét formái Romániában. In: Nóda 
Mózes – Zamfir Korinna – Diósi Dávid – Bodó Márta (szerk.): Ideje az emlékezésnek. 
Liber amicorum: A 60 éves Marton József köszöntése. Budapest–Kolozsvár, 2010. p. 
298–312. 
A laikusok által vezetett egyházmegye. In: Bodó Márta (szerk.): Örökérvenyű igazsá-
gaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára. Kolozsvár 2008. p. 34–45. 
Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma. 
In: Holló László (szerk.): Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus 
Státus történetéből. Csíkszereda 2007. p. 15–34. 
Az egyházközségek papválasztói joga az erdélyi egyházmegyében. In: Marton József – 
Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye törté-
nelméről. Budapest–Kolozsvár 2009. p. 93–113. 
Az erdélyi katolikus autonómia: az Erdélyi Római Katolikus Státus (Die katholische 
Autonomie aus Siebenbürgen. Der Siebenbürgischen Römisch Katholischen Status). 
In: Fodor György – Török József – Tusor Péter (szerk.): Felekezetek az Igazság szol-
gálatában. Történelem – Teológia – Önazonosság (1500–2000). Budapest 2009. p. 
73–90. 

Horváth István 
Az Eucharisztia tisztelete a 19. századi Erdélyben. In: Nóda Mózes – Zamfir Korinna 
– Diósi Dávid (szerk.): Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum. A 60 éves Marton Jó-
zsef köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2010. p. 440–448. 

Jakubinyi György 
250 éves a Gyulafehérvári Seminarium Incarnatae Sapientiae. In: Marton József 
(szerk.): Seminarium Incarnatae Sapientiae. Emlékkönyv a 250 éve alapított Gyulafe-
hérvári Papnevelde Jubileuma alkalmából. Gyulafehérvár 1753–2003. 2003. p. 7–8. 
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Papa Ioan Paul al II-lea „cel Mare”. In: Iosif Bisoc (coord.): Un buchet de laude 
pentru papa Ioan Paul al II-lea. Roman 2006. p. 29–34. 
Jakab Antal gyulafehérvári püspök születésének centenáriuma. In: Marton József 
(szerk.): Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. Budapest–Kolozsvár 
2009. p. 7–23. 
Catedrala romano-catolică și palatul episcopal din Alba Iulia, arheologie și istorie. 
Exhibition honoring The Millennium Jubilee of the Catholic Episcopacy of 
Transylvania. Alba Iulia 2009. Română: p. 5, Maghiară: p. 85., English: p. 161. In: 
Daniela Marcu Istrate (ed.): Viața cultelor. București 2009. p. 34–35. 

Kovács Sándor 
Isten szolgája, Márton Áron, a kolozsvári plébános. In: Marton József – Oláh Zoltán 
(szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–
Kolozsvár 2011. p. 486–494. 

Marton József 
Raportul dintre Biserica Romano-Catolică și Statul Român între anii 1948–1951. In: 
Leb Ioan-Vasile – Preda Radu (coord.): Cultele și Statul în România. Cluj-Napoca, 
2003. p. 91–99. 
A gyulafehérvári papnevelde 250 éve. In: Marton József (szerk.): Seminarium 
Incarnatae Sapientiae. Jubileum Emlékkönyv. Gyulafehérvár 2003. p. 9–23. 
A gyulafehérvári papnevelde az 1970-es években. In: Marton József (szerk.): 
Seminarium Incarnatae Sapiaentiae Jubileum Emlékkönyv. Gyulafehérvár 2003. p. 
59–69. 
Az egységes latin középkori középkori európai kultúra. In: Gábor Csilla (szerk.): Min-
dennemű dolgok változása. Kolozsvár 2004. p. 183–198. 
Veszely Károly életpályája. In: Veszely Károly: A baróti plébánia (hasonmás kiadás). 
Barót 2004. p. 11–15. 
Ökumené Dél-Erdélyben 1940 és 1944 között. In: Lészai Lehel (szerk.): Emlékkönyv 
Gálfy Zoltán 80. születésnapján. Kolozsvár 2004. p. 144–151. 
A székelykáli római katolikus egyházközség története. In: Szabó Miklós (szerk.): 
Székelykál 800 éves történetéből. Marosvásárhely, 2005. p. 81–92. 
Prezența iezuiților în Transilvania în secolul XVI. In: Romulus Guga (red.): Vatra 4. 
Târgu Mureș 2006. p. 29–33. 
Pregătirea și educarea preoților în Seminarul romano-catolice de la Alba Iulia. In: 
Valer Bel – Dacian But-Căpușan (coord.): Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. 
Ică. Cluj-Napoca 2007. p. 605–611. 
Laikusok helyzete az Egyházban. Laikusok az Erdélyi Római Katolikus Státusban. In: 
Holló László (szerk.): Katolikus Autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus 
Státus történetéből. Csíkszereda 2007. p. 9–14. 
Előszó. In: Márton Áron: Oltáriszentség, Krisztus Király. Marosvásárhely 2008. p. 5–
20. 
Ezeréves az erdélyi egyházmegye. Magyar jezsuiták Erdélyben. In: Szabó Ferenc 
(szerk.): Távlatok. Budapest 2008. p. 55–70. 
The relationship between the Roman-Catholic Church and Greek-Catholic Church in 
Transylvania between 1945–1948. In: Gudea Nicolae (ed.): Biserica Română Unită 
(Creco-Catolică) 60 de ani de la desființare. Calvarul (1945–1948). Cluj-Napoca 
2009. p. 331–341. 
Die Religiosität des Johannes Hunyadi. In: Dumitran Ana (ed.): Extincta est lucerna 
orbis: Johan Hunyadi his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Cluj-Napoca 2009. p. 
157–162. 
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A székelykáli római katolikus egyházközség története a 20. században. In: Barabás 
Kisanna – Tamási Zsolt (szerk.): A maros-küküllői főesperesi kerület plébániáinak tör-
ténete 1900-tól 1989-ig. Kolozsvár 2009. p. 181–184. 
Előszó. In: Márton Áron: Papság. Marosvásárhely 2009. p. 5–9. 
Ezeréves az erdélyi egyházmegye. In: Bodó Márta – Marton József (szerk.): Ezeréves 
múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest–Kolozsvár 
2009. p. 11–27. 
Főegyházmegyénk a 20. században. In: Krisztus világossága kalendárium. Csíkszere-
da–Tusnád 2009. p. 58–66. 
Jakab Antal életútja a püspökségig. In: Marton József (szerk.): Istenem és mindenem. 
Száz éve született Jakab Antal. Budapest–Kolozsvár 2009. p. 27–42. 
Előszó. In: Marton József (szerk.): Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab An-
tal. Budapest–Kolozsvár 2009. p. 5–6. 
Az ezeréves erdélyi egyházmegye kulúrális szerepe, különös tekintettel a Papnevelde 
könyvtárára. In: Bernárd Rita (szerk.): Egyházi gyűjtemények szolgálatában. Kolozs-
vár 2010. p. 13–24. 
Ignatius Batthyány. In: Batthyaneum. Omagiu fundatorului Igantius Sallestius de 
Batthyan (1740–1798). București 2011. p. 15–24. 
Az erdélyi római katolikus püspökség ezer éve. In: Fejér Lajos (szerk.): A kilyénfalvi 
plébániatemplom 250 éves jubileuma. Emlékkönyv. Gyergyószentmiklós 2011. p. 14–34. 
Prefață. In: Bodeanu Denisa – Novák Csaba Zoltán (coord.): „Clopoțelul amuțit.” 
Preotul Pálfi Géza – o viață supravegheată de Securitate. Miercurea-Ciuc 2011. p. 7–9. 
Egy régi politikus életpéldája. In: Batiz Enikő (szerk.): A pszichológiáról és azon 
túl.../Despre psihologie și nu numai... 2012. p. 267–278. 
Vorbuchner Adolf gyulafehérvári püspök. In: Gál László (szerk.): Gyulafehérvár ma-
gyar múltja és jelene. Gyulafehérvár 2012. p. 173–175. 
A gyulafehérvári püspöki arcképcsarnok. In: Knecht Tamás (szerk.): Élő múltunk. A gyu-
lafehérvári Szent Mihály székesegyház és érseki palota. Kolozsvár 2012. pp. 24–30. 
A gyulafehérvári papnevelde története 1948-ban. In: Tempfli Imre – Vencser László 
(szerk.): Új ég és új föld. Emlékkönyv Peter Jäger 65. születésnapjára. Budapest 2004. 
p. 125–142. 
A tízparancsolat az erdélyi katolikus hitvitákban. In: Benyik György (szerk.): Mózes 
törvénye, Krisztus törvénye. Szegedi nemzetközi biblikus konferenciakötet. Szeged 
2007. p. 131–139. 
A gyulafehérvári székeskáptalan. In: Zsebe Márta – Knecht Tamás (szerk.): A gyulafe-
hérvári főegyházmegye millenniumi sematizmusa. Kolozsvár 2009. p. 28–31. 
Klerikus–laikus viszony Erdélyben a kommunizmus idején. In: Marton József – Oláh 
Zoltán (szerk.): Itt vagyok, engem küldj! Budapest–Kolozsvár 2010. p. 272–281. 
Az erdélyi püspökség alapítása a bizánci és a római egyház vonzásában. In: Marton Jó-
zsef – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek kö-
szöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 395–407. 
Előszó. In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves 
Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 395–407. 
Ajánlás. In: Varga Gabriella – Vencser László (szerk.): Főhajtás Pálfi Géza előtt. 
Emlékekek, gondolatok I. Budapest 2011. p. 159–162. 
A kommunizmus idején hitéért halálba űzött gyulafehérvári rektor. In: Diósi Dávid 
(szerk.): A halálbiztos halál. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 195–204. 
Márton Áron püspök küzdelme a Batthyaneumért. In: Simon Melinda – Perger Péter 
(szerk.): Crescit Eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. 
Budapest 2011. p. 139–151. 
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A keresztény ókor szeretetszolgálata. In: Vaslabán Csaba Antal (összeáll.): Hitébresz-
tő. A balatonkeresztúri plébánia kalendáriuma. Balatonkeresztúr 2012. p. 114–133. 
Márton Áron küzdelme a kommunizmus idején Mindszenty József szellemében. In: 
Mohos Gábor (szerk.): Mindszenty József és kortársai: vértanú és hitvalló püspökeink. 
Budapest 2012. p. 9–28. 

Nemes István 
Reverzális-instrukció és vita a vegyes házasságokról az 1841–42. évi erdélyi diétán. 
In: Szávay László (szerk.): Vidimus enim stellam ejus. Budapest 2011. 
Az 1841-es erdélyi „reverzális”-körlevél – belülről. In: Jandala Csilla (szerk.): Acta 
Periodica 9. Tatabánya 2012. p. 441–457. 
Az erdélyi püspök kormányszéki tanácsossága. Vita az 1837–38-as országgyűlésen. 
Megj. előtt. 

Nóda Mózes – Zamfir Korinna 
The Importance of Healing of Memories in Transylvania. In: Brandes, Dieter (ed.): A 
Roman Catholic Perspective, Healing of Memories in Europe. A Study of 
Reconciliation Between Churches, Cultures, and Religion. Leipzig 2008. p. 61–85.  
Kurze Geschichte der römisch-katholischen Kirchen in Siebenbürgen mit besonderem 
Bezug zu den interkonfessionellen Beziehungen. In: Brandes, Dieter – Grajdian, 
Vasile – Lukács Olga (Hrsg.): Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemein-
schaften in Siebenbürgen. Leipzig – Cluj-Napoca 2010. p. 61–86. 

Orbán Szabolcs 
A ferencesek által szervezett csíksomlyói búcsú két erdélyi főpásztor intézkedéseinek 
fényében. In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves 
Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 535–544. 
Kőbe vésett történelem, hitünk tanúja – Istorie gravată în piatră, mărturia credinței 
noastre – Carved History, the witness of our Faith. In: A Szent Mihály-székesegyház – 
Catedrala „Sfântul Mihail” – The Saint Michael Cathedral. Gyulafehérvár 2009. p. 3–4. 

Roos Martin 
Ignaz Graf Batthyany, Bischop von Siebenbürgen. In: Marton József – Oláh Zoltán 
(szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–
Kolozsvár 2011. p. 417–431. 

Schnödt Maria 
Die Verbindung Rumanien durch viele Jahre. In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): 
Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 
2011. p. 560–562. 

Szász János 
A főpásztori székhely: a gyulafehérvári székesegyház legújabbkori helyreállításának 
krónikája. In: Marton József – Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves 
Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár 2011. p. 495–500. 

Tamási Zsolt 
Erdély – egészen más. Az alsópapság forradalmi radikalizmusának recepciója a me-
gyéspüspök részéről 1848/49-ben. In: Nóda Mózes – Zamfir Korinna – Diósi Dávid – 
Bodó Marta (szerk.): Ideje az emlékezésnek: Liber amicorum. A 60 eves Marton József 
köszöntése. Budapest–Kolozsvár, 2010. p. 180–189. 
Történeti összefoglaló 1963-ig. In: Tamási Zsolt – Standavid Adrian (szerk): 100 de 
ani ai școlilor elementare din orașul de sus fondate de primarul Bernády György: 
Monografia Școlii Generale Nr. 7. A Bernády György polgármester által alapított fel-
sővárosi állami elemi iskolák 100 éve: A 7. sz. Általános Iskola monográfiája. (Két-
nyelvű kiadvány) Marosvásárhely 2006. p. 6–88. 
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A csíki és gyergyói romai katolikus papság az 1848/49-es forradalomban. In: Takács 
Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia. Debrecen 2009. p. 
329–348. 
Az erdélyi katolikus egyház az 1848-as forradalom idején. In: Marton József – Bodó 
Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. 
Budapest–Kolozsvár 2009. p. 114–144. 
Az esperesi kerületek a püspöki rendeletek tükrében. In: Tamási Zsolt – Barabás Kis-
anna (szerk.): A maros-küküllői főesperesi kerület plébániainak története 1900-tól 
1989-ig. Kolozsvár 2009. p. 11–106. 
Adalékok a romániai békemozgalomhoz. Jaross Béla életpályája. In: Soós Viktor Atti-
la – Szabó Csaba – Szigeti László (szerk.): Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-
korszakban. Tanulmánykötet. Budapest 2010. p. 55–74. 
Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1849-es forradalomban. Gyergyói gyűjtő-
levéltári adalékok az egyházmegye történetéhez. In: Balogh Margit (szerk.): „Alattad 
a föld, fölötted az ég...” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Buda-
pest 2010. p. 81–100. 
Az erdélyi magyar állami elemi/általános iskolák és az oktatás helyzete a 20. század 
első felében. In: Demény Piroska – Fóris-Ferenczi Rita (szerk.): Új utak és módok az 
oktatásban. Târgu-Lăpuș 2011. p. 66–75. 
1848. október 23. Preszáka. In: Pál-Antal Sándor – Sigmirean Cornel – Simon Zsolt 
(szerk): A történetíró elhivatottsága: Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. év-
fordulójára. Marosvásárhely 2012. p. 375–391. 
Marosvásárhely apátplébánosa. In: Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk): Teremtő 
életek: Marosvásárhelyi személyiségek. Marosvásárhely 2012. p. 277–303. 

Tempfli Imre 
Moldvai katolikusok az 50-es években, egy korabeli kézirat tükrében. In: Tempfli Imre 
– Vencser László (szerk.): Új ég és új föld. Emlékkönyv Jager Péter 65. születésnapjá-
ra. Budapest 2004. p. 143–190. 

Zamfir Korinna 
”Is There a Future for the Catholic-Protestant Dialogue? Non-reception as Challenge 
to Ecclesiological Dialogue”. In: Collins Paul M. – Fahey Michael A. (eds.): Receiving 
“The Nature and Mission of the Church”. Ecclesial Reality and Ecumenical Horizons 
for the Twenty-First Century. London – New York 2008. p. 85–102. 
„Die kirchliche Lage und die interkonfessionellen Beziehungen in Siebenbürgen von 
1948–2007”. In: Brandes, Dieter (Hsg.): Die Geschichte der Christlichen Kirchen 
Aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religione. Ein 
Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien (Reconciliatio 2.). Leipzig–Klausenburg 
2007. p. 96–102. 

Zamfir Korinna – Mózes Nóda 
„The Importance of Healing of Memories in Transylvania. A Roman Catholic 
Perspective”. In: Brandes, Dieter (ed.): Healing of Memories in Europe. A Study of 
Reconciliation Between Churches, Cultures, and Religion. Leipzig–Kolozsvár 2007. p. 
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Református egyháztörténeti kutatások Erdélyben 
2002–2013 között 

TÓTH LEVENTE 

1. Intézményes helyzet: a Református Tanárképző Kar és 
kutatásai 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Kara 1993-ban jött létre. A 
karon vallástanárokat, szociális munkásokat, egyháztörténészeket, zenészeket ké-
peznek. 1999-től mesterképzés, 2001-től doktori képzés indult. Szintén 2001-ben 
jelent meg először a Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Theologia Reformata 
Transylvanica, a Kar tudományos folyóirata. A kar első tíz évének történetét Bu-
zogány Dezső foglalta össze (Buzogány 2003). Az intézményes egyháztörténeti 
kutatások a doktori képzés elindulásával kezdődtek. A doktori iskolát a Római Ka-
tolikus Teológiai Kar, a Bölcsészettudományi Kar magyar tanszékei és a Reformá-
tus Tanárképző Kar közösen szervezte meg. A 2000-es évek elején elsőként a Re-
formátus Karon sikerült elérni, hogy történelemmel, egyháztörténettel foglalkozó 
fiatal történészek, művészettörténészek és teológusok magyar nyelven végezhessék 
doktori tanulmányaikat és védhessék meg doktori disszertációjukat. Ennek köszön-
hetően évente 4-5 jelentkező választotta az itt folyó doktori képzéseket, és kapcso-
lódott be aktívan a Kar keretén belül zajló, 17–18. századi forrásfeltáró és -feldol-
gozó kutatásokba. 

2. Kutatási projektek a Református Tanárképző Karon 

A Református Tanárképző Karon tömörült doktoranduszok részvételével ala-
kult meg a 2000-es évek első felében a Pokoly József Egyháztörténeti Munkacso-
port, amely mind a mai napig szakmai hátteret biztosít a református egyháztörténet 
kutatóinak a tudományos kutatásokhoz, összefogja és koordinálja a szakterületen 
dolgozók munkáját, szervezi és lebonyolítja a több mint egy évtizede zajló 
inventarizációs munkát. (A Pokoly Társaságról alább lesz szó részletesebben). 

Buzogány Dezső vezetésével és szakmai irányításával a 2002–2012 közti idő-
szakban összesen hét nagyobb kutatási projekt zajlott (négy csoportos, három 
egyéni), melyek tematikailag felölelték az egyháztörténeti kutatások széles skáláját. 
Ősz Sándor Előd és Tóth Levente a 17–18. századi források feltárását és feldolgo-
zását végezte, Kovács Mária Márta az egyházi kegyszereket, ón- és ötvösművészeti 
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tárgyakat mérte fel, Tamás Iringó az úrvacsorai és más textíliák számbavételét, ka-
talogizálását és szakszerű leírását vállalta. Tóth Levente egyéni kutatásai során a 
18–19. századi egyházi és világi elitek kapcsolatával foglalkozott (Tóth 2006, 
2009a, 2009b, 2010, 2011, 2012, 2013b), Nagy Alpár-Csaba a dél-erdélyi reformá-
tusság 20. századi – eddig többnyire feldolgozatlan – történetébe nyújtott betekin-
tést, részletesen bemutatva az ottani református egyház életének különböző aspek-
tusait (Nagy A.-Cs. 2006, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 
2009c, 2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b, 2011c), Jánosi Csongor a református 
egyház második világháború utáni történetét kutatta, főként az egykori Állambiz-
tonsági Szervek (Securitate) levéltári anyagának vizsgálatával (Jánosi 2008a, 
2008b, 2008c, 2009, 2010, 2011b), Kovács Mária Márta alapos forrásfeltáró és  
-hasznosító munka segítségével a háromszéki református egyházközségek úrasztali 
készleteinek kialakulását, a tárgyak elő- és utótörténetét vizsgálta komplex szem-
pontok szerint (Kovács 2005, 2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 
2007e, 2007f, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2012; Hor-
váth–Kovács 2010), Tamás Iringó pedig az egykori Küküllői Egyházmegye gyüle-
kezeteinek textíliáit inventarizálta és katalogizálta szakszerűen (Horváth [Tamás] 
2008, 2009a, 2009b, 2011, 2012). Sipos Dávid a fakultás doktorjelöltje, aki kutatá-
saiban főként az erdélyi református templomi orgonákkal, a hangszerek történeté-
vel, orgonakészítők életútjával foglalkozik (Sipos D. 2008, 2009a, 2009b, 2011, 
2012, 2013), új és jelentős adatokkal egészítve ki mind az egyháztörténetet, mind a 
zenetörténetet, kultúrtörténetet. 

Részben az említett kutatási projekteknek is köszönhetően az elmúlt tíz évben 
jelentős mértékben megszaporodott azoknak a forráskiadásoknak a száma, amelyek 
mai ismereteink szerint az erdélyi református egyháztörténet-írás legalapvetőbb 
forrásait képezik. Napvilágot láttak a hunyad-zarándi, sepsi, nagysajói és küküllői 
egyházmegyék vizitációs jegyzőkönyvei és részleges zsinati feljegyzései. Az eddig 
megjelent mintegy 11 kötetnyi forrásanyag nemcsak a szigorúan vett kútfőket tar-
talmazza, hanem igazi kataszter: magába foglalja a kegytárgyak és textilmunkák 
tételes katalógusát szakszerű leírásokkal, a gyülekezetekben szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek névsorát részletes biográfiai adatokkal, de az egyes kötetek be-
vezető tanulmányai részletesebb betekintést is engednek a vizsgált vidék történeté-
be, egyháztörténetébe. 

A kutatási projektek jelentős hányada a Román Oktatási és Kutatási Miniszté-
rium Országos Felsőoktatási Kutatási Tanácsa (közismertebb nevén CNCSIS) tá-
mogatásának köszönhetően valósult meg. A Karon folyó tudományos kutatások 
eredményei a Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania (FoRET) című kiad-
ványsorozatban jelennek meg az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár 
munkatársainak közreműködésével. 
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3. A Protestáns Teológiai Intézet 

A Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszékén oktatói és kutatói te-
vékenységet folytató szakemberek folyamatosan jelentkeznek új kiadványokkal. 
Jelenleg három kiadványsorozat van, ezek közül a legkorábbi az Erdélyi Reformá-
tus Egyháztörténeti Füzetek (EREF), amelyben 1999-től 2012-ig 18 kötet látott 
napvilágot változatos tematikában, de többnyire egyháztörténethez köthetően (egy-
házi intézmények története, repertóriumok, kismonográfiák, műemlékügy). A soro-
zat célja új kutatási eredmények publikálása, korábban elkészült, de mindmáig kéz-
iratban maradt hiánypótló munkák közreadása, a fiatal és formálódó szakemberek 
számára publikálási lehetőség biztosítása. A sorozatot a kezdetektől Buzogány De-
zső szerkeszti. Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárával 
közösen 2001 óta egy másik sorozat is útnak indult Erdélyi Református Egyháztör-
téneti Adatok (EREA) címmel. Ennek elsődleges célja a forráskiadás. A Reformá-
tus Tanárképző Kar bemutatásakor említett tucatnyi kötet egy része ebben a soro-
zatban látott napvilágot (a hunyad-zarándi, sepsi, nagysajói vizitációk, valamint a 
hunyad-zarándi és küküllői parciális zsinatok anyaga). Szerkesztői Buzogány De-
zső teológiai professzor és Sipos Gábor, az egyházkerület főlevéltárosa. Indulása 
óta 9 kötet látott napvilágot a sorozatban. 

Buzogány Dezső vezetésével az intézetben 2000 után indult el az egyes egy-
házmegyék forrásait feldolgozó csoportos kutatás, mely egyrészt terepmunkát, 
másrészt levéltári kutatást jelentett. A munkába főként teológushallgatók, fiatal 
oktatók és az egyházkerületi levéltár munkatársai kapcsolódtak be. 2000–2005 kö-
zött került sor a Hunyad–Zarándi Református Egyházmegye vizitációs jegyző-
könyveinek feldolgozására. Ezzel párhuzamosan zajlottak le a helyszíni felmérések 
is a többnyire erősen szórványos gyülekezetekben. A munka eredményeképpen 
napvilágot látott A hunyad–zarándi református egyházközségek történeti katasztere 
című kiadvány három kötete 2003–2007 között. A kiadott források mellett a köte-
tekben helyet kapott a gyülekezetek ötvösművészeti és ónművességi tárgyainak 
katalógusa (Kovács Mária Márta és Barabás Hajnalka munkája), a régi textíliák 
katalógusa (Tamás Iringó munkája). Mivel szorosan kapcsolódik a hunyad-zarándi 
felmérésekhez, ezért itt kell szót ejtenünk az egyházmegye parciális zsinati végzé-
seiről is, melynek 17–19. századi megmaradt töredékét Buzogány Dezső és Ősz 
Sándor Előd rendezte sajtó alá (Buzogány–Ősz 2007). 

Buzogány Dezső a kutatómunka szervezése és irányítása mellett saját kutatása-
iban a 16. századi nyugat-európai reformátorok (Kálvin és Melanchthon) teológiá-
ját és azok magyar református egyházra gyakorolt hatását kutatja (Buzogány 
2007a, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2010), legújabban pedig Kálvin János főmű-
vének, az Institutio című munkának az újrafordítását végezte el. A kutatómunka 
mellett kiterjedt oktatói és szervezői, szerkesztői tevékenységet is folytat. 1997 óta 
szerkesztője a Protestáns Teológiai Intézetben megjelenő EREF sorozatnak, mely 
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2013-ig 20 kötetet számlál; Sipos Gábor mellett társszerkesztője az ugyanott meg-
jelenő forráskiadvány-sorozatnak, az EREA-nak. Számos szakmai kiadvány és pe-
riodika szerkesztőségi tagja, így a Christian Observer című, Washingtonban meg-
jelenő folyóiratnak; felelős szerkesztője a Református Szemlének; szerkesztőségi 
tagja a Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Theologia Reformata Transilvanica szak-
folyóiratnak, a Sárospataki Füzetek egyházi folyóiratnak és a Debrecenben megjele-
nő Igazság és Élet szakfolyóiratnak. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi 
tagja, 2005-ben doktori vizsgabizottsági tag Oxfordban, és a szöuli Hanshin Univer-
sity vendégtanára. 2007–2014 között a KAB Teológiai Tudományok szakbizottságá-
nak elnöke. Tevékenységéért és kiemelkedő kutatói munkájáért 2010-ben a Magyar-
országi Református Egyház Zsinata Aranygyűrűs Teológiai Doktor címmel tüntette 
ki, és ugyanebben az évben Magyarország kormányától Károli-díjat vehetett át. 

Kolumbán Vilmos József egyetemi adjunktus 2005-ben publikálta a Sepsi Re-
formátus Egyházmegye egyetlen fennmaradt vizitációs jegyzőkönyvét (Kolumbán 
2005a). Szintén az ő vezetésével került sor 2007-ben a Nagysajói Káptalan egykori 
18 egyházközségének inventarizálására. Az 1745–1814 közötti esperesi vizitációk 
jegyzőkönyveit is ő készítette elő kiadásra (Kolumbán 2007), az ötvösmunkák és 
ónedények katalógusát bevezető tanulmányt Kovács Mária Márta készítette, a 17–
18. századi textíliákat pedig Tamás Iringó ismertette. A Sajói Káptalan katasztere 
2007-ben látott napvilágot. Egyéni kutatásaiban főként liturgiatörténeti kérdésekkel 
és teológai irányzatok történetével foglalkozik (Kolumbán 2002, 2004, 2005b, 
2006, 2012, 2013), valamint egyházi személyek, kollégiumi oktatók életével, ezen 
belül is Backamadarasi Kis Gergellyel kapcsolatosan folytat kutatásokat (Kolum-
bán 2005c, 2009, 2010, 2011a, 2011b). 

Kurta József a Protestáns Teológiai Intézet könyvtárosa, kutatási területe a 
könyvtörténet (Kurta 2002b, 2002c, 2003a, 2003b, 2004, 2009a, 2011b), valamint 
a protestáns énekeskönyvek (Öreg Graduál) története (Kurta 2002a, 2003c, 2006a, 
2011a). 

Gudor Botond a Protestáns Teológiai Intézetben és a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem történelem szakán tanult, majd Magyarigenben lett lelkész és törté-
nelemtanár. Doktori fokozatát 2006-ban szerezte a gyulafehérvári 1918. december 
1. Egyetemen Bod Péter történészi tevékenységének összefoglalásából (Gudor 
2008a). Kutatásai és publikációi leginkább Bod Péter életével kapcsolatosak 
(Gudor 2002a, 2002b, 2004, 2005, 2006, 2006b, 2008b, 2010). Önálló köteteiben 
az erdélyi reformátusság 18. századi történetében jelentős szerepet játszó 
magyarigeni református egyház történetét (Gudor 2011) és az egykori Gyulafehér-
vári Református Egyházmegye 18. századi forrásait (Gudor 2012) adta közre. 

A Királyhágón túli területek kis számú egyháztörténész kutatója közül Zsig-
mond Attila lelkész írásai említendők. Zsigmond főként forráskutatással és -feldol-
gozással foglalkozott, ennek eredményeként jelentek meg a Szilágyi traktus törté-
netével kapcsolatos tanulmányai (Zsigmond 2002a, 2002b, 2002c, 2003a, 2003b, 
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2007, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b), de említésre méltó a felsőbányai református 
iskola történetét új adatokkal kiegészítő írása is (Zsigmond 2003c). 

Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület és az Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos lapja a Református 
Szemle. A kéthavonta megjelenő teológiai tudományos folyóiratot 1907-ben alapí-
tották, szerkesztése és kiadása a Protestáns Teológiai Intézeten történik. A folyóirat 
2007-ben ünnepelte 100 éves évfordulóját, ebben az évben jubileumi nyílt szer-
kesztőségi ülést tartottak. A Szemle története jól nyomon követhető, az elmúlt évti-
zedben többen is foglalkoztak vele, többek között a százéves jubileum apropóján. 
Még 2005-ben megjelent két írásában Somogyi Botond a lap 1978–2003 közötti 
történetét tekintette át (Somogyi 2005a, 2005b). Ezt követően a 2007-es év első 
számában Adorjáni Zoltán főszerkesztő nyújtott átfogó képet a Szemle elmúlt száz 
évéről, statisztikai adatokkal kiegészítve azt (Adorjáni Z. 2007). A nyílt ülés al-
kalmával Buzogány Dezső szerkesztő a folyóirat indulásának körülményeit és az 
első évek történetét ismertette részletesen (Buzogány 2007b), Sipos Gábor vitaindí-
tó cikkében pedig észrevételeket fogalmazott meg a lap formáját, tartalmát, szer-
kesztési elveit illetően, egyben javasolta és kezdeményezte az érintettek tanácsko-
zását az általa felvetett gondok kiküszöböléséért (Sipos G. 2007b). Tudomásunk 
szerint ezekre nem került sor – írott nyomát legalábbis nem találtuk. 

2010-ben indult útjára a harmadik kiadványsorozat Studia Doctorum 
Theologiae Protestantis címmel, a Protestáns Teológia Kutatóintézetének tanul-
mánykötet-sorozata. Eddig évente egy-egy kötet látott napvilágot. A sorozat az In-
tézetben dolgozó oktatók és kutatók tudományos munkáit tartalmazza teológiai 
diszciplínák szerint csoportosítva. Az itt megjelent egyháztörténeti jellegű írások 
saját kutatások eredményei, többnyire első közlések, de akad köztük újraközlés, 
javított és kiegészített tanulmány is. 

4. Az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár 

Az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári gyűjtőlevéltára 1959-ben 
kezdte meg működését. Gyűjtőköre kiterjed a történeti Erdély valamennyi egyház-
megyéjére, de az 1960–70-es években elindult folyamatos anyaggyűjtésnek kö-
szönhetően állománya jelentős mennyiségű gyűjteménnyel, személyi hagyatékkal, 
kézirathagyatékkal gyarapodott és gyarapodik a mai napig. 2000-től kezdve leg-
alább két levéltáros látja el a kutatószolgálatot, jelenleg Sipos Gábor (1977 óta) és 
Ősz Sándor Előd (2007 óta). 2000 és 2009 között a levéltár alkalmazottja volt Dáné 
Veronka történész-levéltáros, aki jelenleg a Debreceni Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán oktat. A levéltár több hazai és nemzetközi szakmai társulat-
nak tagja (a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi Levéltárak Szekciója, a Ma-
gyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete). 
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2002-ben indult útjára a levéltár kiadványsorozata Erdélyi Református Levél-
tári Kiadványok néven. A sorozatnak két kötete látott napvilágot, egyik a gyűjtőle-
véltár kialakulását és gyűjteményeit ismerteti (Dáné–Sipos 2002), a másik a Főkon-
zisztórium levéltárának 1700–1750 közötti mutatója (Dáné 2002b). Újabb kötet 
nem jelent meg a sorozatban. A levéltár jelenlegi munkatársai – mint már említettük 
– részt vesznek a Református Tanárképző Karon, a Protestáns Teológiai Intézetben 
és a Pokoly Társaság keretében zajló kutatási projektekben is. Közös munkájuk 
eredménye a FoRET eddigi négy kötete, valamint az EREA kiadványsorozat is. 

Sipos Gábor egyéni kutatásai főként a 16–17. századi művelődéstörténet (Si-
pos G. 2007a, 2009c, 2013), könyv- és könyvtártörténet (Sipos G. szerk. 2004; Si-
pos G. 2009a, 2012), nyomdatörténet (Sipos G. 2003) és a 17–18. századi reformá-
tus egyháztörténet és intézménytörténet (Sipos G. 2002, 2008, 2009b) témakörét 
ölelik fel. Szerkesztőként több történeti és egyháztörténeti munka, tanulmánykötet 
előkészítésében részt vesz. Mindemellett jelentős tudományszervezői és oktatói 
tevékenységet is folytat az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökeként és a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara előadótanáraként. 

Ősz Sándor Előd főként az erdélyi református egyházmegyék 17–18. századi in-
tézményeinek történetét (Ősz 2006, 2009a; Buzogány–Ősz 2010), Kálvin teológiájá-
nak erdélyi recepcióját (Ősz 2009b, 2010, 2011a, 2012c) kutatja, de könyvtörténeti 
kutatások (Ősz 2011b, 2012a, 2012b) és az egyházi elit sorsa (2013b) is szerepelnek 
érdeklődési körében. Kutatási eredményeit rangos nemzetközi konferenciákon ismer-
teti. Emellett időnként lelkipásztori szolgálatot is végez, valamint 2010–2012 között 
a Kolozsvári Református Kollégium óraadó tanáraként oktatott egyháztörténetet. 

Dáné Veronka 2000 és 2009 között volt levéltárosa az intézménynek. Alapos 
kutatómunkával, forrásellenőrzéssel készítette el a 2002-ben megjelent főkonzisz-
tóriumi levéltári mutatót (Dáné 2002b). Sipos Gáborral közösen szerkesztették a 
gyűjtőlevéltár történetét és gyűjteményeit bemutató kötetet (Dáné–Sipos 2002). 
Kutatásaiban főként az erdélyi fejedelemség közigazgatás- és jogtörténetével fog-
lalkozik, így egyháztörténeti írásaiban is hangsúlyosan jelentkezik ez az irányvonal 
(Dáné 2004, 2012), valamint a fejedelemségkori református egyházfők életútjával, 
családjával kapcsolatos új adatok ismertetésével (Dáné 2002a, 2007), művelődés-
történettel (Dáné 2002c). 

A gyűjtőlevéltár 2002–2012 között többször is pályázott állományvédelemre, 
restaurálásra, tudományos kutatásokra. Ennek eredményeként került sor több egy-
házmegye 17. századi protokollumának restaurálására, kutatói és kézirat-
előkészítői pályázatokból pedig a 17–18. századi református zsinati források, egy-
házmegyei vizitációk összegyűjtésére, kiadásra történő előkészítésére. 2011-ben az 
intézmény hat értékes iratot kapott vissza a Román Nemzeti Múzeumtól, melyeket 
1971-ben, a múzeum alapításakor szállítottak Bukarestbe. A visszakerült oklevele-
ket és iratokat biztonságos körülmények között páncélszekrényben tárolják. 

Az Erdélyi Református Egyházkerületi Gyűjtőlevéltár állománya a megalakulás-
tól kezdve folyamatosan gyarapodott. Mára raktárai, tárolóhelyiségei túlzsúfoltak, 
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telítettek. 2012-ben született a döntés, hogy a teljes gyűjteményt elköltöztetik a Far-
kas utcából. A református egyház Bocskai téren álló ingatlanjában remény szerint 21. 
századi követelményeknek megfelelő körülmények között kerül majd elhelyezésre a 
több száz folyóméternyi irat. Szintén itt tervezik kialakítani az erdélyi református 
egyház egyházművészeti múzeumát is. 

5. A Pokoly Társaság és kutatásai 

A Református Tanárképző Karon 2001-ben elindult doktori képzéssel párhu-
zamosan szükségesnek mutatkozott olyan háttérintézmény kialakítása, amely szer-
vezi és összefogja a kar történész, teológus, művészettörténész doktoranduszainak 
munkáját, egységes keretet és infrastruktúrát biztosít mind az egyéni, mind a cso-
portos kutatások lebonyolításhoz. Ezt a szerepet töltötte és tölti be mai napig is a 
Pokoly József Egyháztörténeti Munkacsoport, mely 2012 óta immáron önálló jogi 
személyiséggel rendelkező szervezetté vált Pokoly Társaság néven. Az egyesület 
tevékenysége szerteágazó: kutatási projektek koordinálása, pályázatírás, inventari-
záció, forrásfeltárás, forráskiadás, állományvédelem, oktatói tevékenység, szakelő-
adások, tájékoztató jellegű bemutatók. Irányítója Buzogány Dezső egyetemi pro-
fesszor és Sipos Gábor egyetemi előadótanár. Az egyesület tagjai doktoranduszok, 
fiatal kutatók, egyetemi oktatók, akik aktív tevékenységet folytatnak a korábban 
már említett református intézmények, műhelyek kutatásaiban is.  

A tevékenységek között kiemelkedő szerepet kap az egyházi műtárgyak, épü-
letek, berendezések és levéltári források inventarizációja. Buzogány Dezső vezeté-
sével indultak el még a 2000-es évek legelején azok a helyszíni felmérések, melyek 
alapot teremtettek a forrásfeltárásokon és -feldolgozásokon nyugvó egyházmegyei 
kataszterek összeállításához. 2007 és 2010 között zajlott le a történelmi Küküllői 
Református Egyházmegye gyülekezeteinek inventarizációja. Négy év alatt a kuta-
tócsoport 54 település református gyülekezetét látogatta végig, és leltározta tétele-
sen a klenódiumokat, textíliákat, harangokat és levéltári iratokat. A helyszíni fel-
méréseket követően alapos levéltári kutatómunkával történt a tárgyak azonosítása, 
és ezzel párhuzamosan az egyházmegye fennmaradt 17–18. századi vizitációs em-
lékanyagának kiadásra való előkészítése. Az így elkészült korpuszhoz bevezető 
tanulmányokkal kiegészülve kapcsolódtak a kegytárgyak és textíliák katalógusai, 
majd az orgonák történetét bemutató fejezet. Ezeket tette teljessé az egyes falvak-
ban szolgálatot teljesített lelkészek és iskolamesterek névsora. Végül négy kötet-
ben, összesen több mint 3200 oldalon látott napvilágot A történelmi Küküllői Re-
formátus Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 2008–2012 között. 
Az inventarizációt és a kötetek megjelenését a Román Oktatási és Kutatási Minisz-
térium Országos Felsőoktatási Kutatási Tanácsa, a Maros Megyei Múzeum, a 
Nemzeti Kulturális Alap és az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány támogat-
ta, a kutatócsoport munkájának helyszínt a Református Tanárképző Kar biztosított. 
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A Társaság – a terepmunka és a felmérő utak mellett – fontosnak tartja az egy-
re gyorsabban pusztuló műkincsek, történelmi értékű tárgyak, a szellemi örökség 
megóvását, ezért a lelkészértekezletek, presbiteri találkozók, konferenciák és a 
gyülekezeti tagokkal való találkozások alkalmával közérthetően próbálja elmagya-
rázni a gyülekezetek tulajdonában lévő kegytárgyak, textíliák és levéltári dokumen-
tumok megőrzésének szükségességét és fontosságát. 

A felméréseken a kezdetektől részt vevő fiatalok zöme ma is a Pokoly Társa-
ság aktív tagságát képezi, egyéni és csoportos kutatásaikat, szakmai pályafutásukat 
Buzogány Dezső továbbra is figyelemmel követi és felügyeli. Kolumbán Vilmos 
József a Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa. Kovács Mária Márta 2008 óta 
óraadóként oktat művészettörténetet a Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak, 
2010 óta a Maros Megyei Múzeum művészettörténésze is. Ősz Sándor Előd az 
egyházkerület levéltárosa és óraadó tanár a Kolozsvári Református Kollégiumban. 
Tóth Levente a Református Tanárképző Kar kutatója volt, 2012-től a Pokoly Társa-
ság alkalmazottja. Tamás Iringó 2012 nyarán szerzett PhD-fokozatot, Sipos Dávid 
pedig jelenleg is doktori tanulmányokat folytat a Református Tanárképző Karon. 

A Buzogány Dezső és a Pokoly Társaság körül kialakult munkacsoport a 
2000-es évek végére évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett. A fiatal kutatók első 
önálló projektje a háromszéki református gyülekezetek műkincseinek, levéltárai-
nak, épületeinek és harangjainak felmérése volt 2007–2011 között. A több éves 
inventarizációs és feldolgozómunkában Kovács Mária Márta, Tamás Iringó és Tóth 
Levente vett részt társkutatóként. Költségeit az Országos Tudományos Kutatási 
Alapnak (OTKA) a Kárpát-medence több régióját érintő (Felvidék, Kárpátalja és 
Erdély) pályázata biztosította P. Szalay Emőke muzeológus koordinálásával. Ösz-
szesen 79 település műkincsanyagának, parokiális levéltárának, egyházi épületei-
nek és harangjainak lajstromozása, rögzítése, digitális másolása történt meg, majd 
ezt követően a tárgyak egyenkénti leírása, katalógusok készítése és a digitalizált 
levéltári anyag rendszerezése és feldolgozása. 

A fiatal kutatók folyamatosan beszámoltak a kutatás állapotáról és az eredmé-
nyekről több hazai és magyarországi konferencián és szakmai előadáson (különbö-
ző doktori iskolák konferenciái; Hungarológiai Kongresszus, 2010; a Magyaror-
szági Református Egyház tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma, 2010–
2012; EME – Magyar Tudomány napja Erdélyben, 2012; Műemlékvédelem Er-
délyben, 2012). A kutatás eredményei, a feldolgozott adatok tanulmányok formájá-
ban is napvilágot láttak. Tamás Iringó Erdővidék és a Küküllői Egyházmegye textí-
liáiról írt (Horváth [Tamás] 2009c, 2013a, 2013b), Kovács Mária Mártával közösen 
pedig a textíliák és klenódiumok leltározásáról számoltak be (Horváth–Kovács 
2010). Kovács Mária Márta már 2005-től jelentkezett olyan tanulmányokkal, me-
lyek Háromszék egy-egy gyülekezete vagy kisebb régiója klenódiumainak történe-
tét ismertették (Kovács 2005, 2006a, 2006b, 2006c, 2007c, 2007d, 2011a, 2011b), 
legutóbb a Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár 
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Kárpát-medencei örmény kultúrával kapcsolatos kiállításának katalógusában se-
gédkezett (Kovács 2013). Tóth Levente a Sepsi Egyházmegye lelkészeinek és taní-
tóinak adattárát készítette el, a kutatásban részt vevő két kollégájával közösen pe-
dig a felmért erdővidéki református gyülekezetek történeti kataszterének kéziratát 
állította össze. 

Az egyesület jelenleg a dési és a görgényi református egyházmegyék gyüleke-
zeteinek inventarizálását végzi, a tervek szerint 2015 végére ez be is fejeződik. 
Emellett folyamatosan zajlik az éppen fókuszban lévő egyházmegyék fennmaradt 
17–18. századi esperesi vizitációs forrásanyagának közlésre való előkészítése és 
megjelentetése. A protestantizmus 2017-ben ünnepli fennállása 500. évfordulóját. 
Erre az alkalomra tervezik megjelentetni az erdélyi református gyülekezetek lelki-
pásztorainak és iskolamestereinek teljes névtárát, melynek gyűjtő- és adatfeldolgo-
zó-munkálatai már a 2000-es évek közepe óta folyamatosan zajlanak. A gyűjtés 
első eredményei 2013-ban láttak napvilágot. Ősz Sándor Előd a görgényi (Ősz 
2013a), Tóth Levente a sepsi (Tóth 2013a) egyházmegye történeti névtárát adta 
közre. Ugyancsak erre az alkalomra tervezik elvégezni az Erdélyi Református 
Egyházkerület gyülekezeteiben lévő értéktárgyak szakszerű állagmegőrzését is. 

Szólni kell még néhány olyan szakemberről, akik az említett intézményeken 
kívül, önálló kutatóként dolgoznak és publikálnak egyháztörténeti munkákat. Ba-
logh Béla nyugalmazott nagybányai levéltáros 2000-ben jelentette meg a márama-
rosszigeti református kollégium diáknévsorát (Balogh 2000). Az ő említése a ko-
rábbi szintézisből kimaradt, ezért most itt pótoljuk, annál is inkább, mivel kutatása-
ival és a nemrég nyomdafestéket látott A máramarosi református líceum története 
című munkájával immáron teljesnek mondható a tágabb értelemben vett Erdély 
protestáns középfokú oktatási intézményeinek történeti feldolgozása. Ugyancsak a 
történeti Erdélyen kívüli református egyházak kiváló ismerője és kutatója Lakóné 
Hegyi Éva, aki a szilágysági egyházak textíliáiról, pusztuló tárgyi emlékeiről (Lak-
óné 2004, 2011) közöl írásokat. Berekméri Róbert az erdélyi egyházkerület maros-
vásárhelyi fióklevéltárának levéltárosa, megjelent egyháztörténeti írásai a fiókle-
véltár (Berekméri 2011) és a 20. század elején megalakult Szabadi úti egyházköz-
ség történetét (Berekméri 2008) taglalják. László Lóránt 2012-től a Marosvásárhe-
lyi Teleki Téka könyvtárosa és a Református Tanárképző Kar doktorandusza. Ér-
deklődése középpontjában az erdélyi református egyház két világháború közötti 
története áll, ezen belül is a Felekezetközi Tanács tevékenysége (László 2011). 
Csáki Árpádnak főként a háromszéki református egyházközségek történetével kap-
csolatos írásai ismeretesek, ezek közül jelentősebbek a sepsiszentgyörgyi reformá-
tus egyházközség, a kézdivásárhelyi református templom múltját ismertető kötetek 
(Csáki 2011, 2012), valamint az egyház 18. századi jeles személyiségeinek életraj-
zával kapcsolatos tanulmányai, forrásközlései (Csáki 2003, 2007). Posztumusz je-
lent meg Major Huba Zsolt lelkésznek és főiskolai tanárnak a bihari református egy-
házmegye első korszakáról írt munkája (Major 2010), melyben a szerző tömören, 
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olvasmányosan, ugyanakkor tudományos igényességgel foglalja össze a mai napig 
is oly kevéssé ismert bihari reformátusság 16. századi történetét. 

Mindezek mellett folyamatosan jelennek meg kisebb-nagyobb monográfiák, 
füzetek, egyházközség-történetek, főként lelkészek, pedagógusok, helytörténészek 
tollából, változó minőségben és kivitelezésben. A teljesség igénye nélkül említhető 
Srankó Ferencnek a Szilágynagyfalu felekezeteiről írt nagyobb lélegzetű kötete 
(Srankó 2009), Móra László Kajántóról (Móra 2004), Nagy Péter Mezőbergenyéről 
(Nagy P. 2003), Fodor László Szilágysomlyóról (Fodor 2005), Kádár Miklós 
Nagybányáról (Kádár 2009) vagy Zsók Bélának a bukovinai Andrásfalváról (Zsók 
2005) szóló kötete. Ezek egy része inkább népszerűsítő munka, nagyközönségnek 
szánt kiadvány, mintsem komoly kritikai apparátussal ellátott, alapos forráskuta-
tásokon nyugvó szakmunka. 

Az elmúlt tíz év református egyháztörténeti kutatásait tekintve, tudományfej-
lődés szempontjából legfontosabb hozadékként említhető az interdiszciplinaritáson 
alapuló közös kutatás, a kutatási eredmények feldolgozása. Történészek, teológu-
sok, művészettörténészek és iparművészek közös munkájának köszönhetően meg-
élénkültek az erdélyi egyháztörténeti kutatások. Alapos kutatómunkával és mód-
szertani feldolgozással készültek el egy-egy vidék monografikus feldolgozásai, az 
erdélyi reformátusság laikus és egyházi társadalmát taglaló tanulmányok, ugyanak-
kor a történész és művészettörténész szakma érdeklődését is sikerült olyan témák 
felé irányítani, amelyek – talán jogtalanul – a korábbi időszakban szinte teljesen 
hiányoztak a történeti kutatások tematikájából. Új kutatógenerációt sikerült kine-
velni, áthidalva ezzel a második világháború utáni időszak következményeként már 
a ’80-as évek óta fenyegető szakemberhiányt. A konszolidációt a fokozatosan ki-
épülő oktatás, a kiteljesedő egyetemi kar, a háttérintézetek (kutatóműhely, levéltár, 
Pokoly Társaság) és a fiatal kutatókat szakmai útjukon elindító és istápoló tapasz-
talt szakemberek (Buzogány Dezső, Sipos Gábor) segítették elő. A környezetükben 
formálódott kutatók alapossága és módszeressége mellett szól, hogy a magyaror-
szági református egyháztörténészek modellként tekintenek az itteni forráskiad-
ványokra, az itteni példán felbuzdulva pedig a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let nagyszabású forrásfeldolgozó és -kiadó projektbe kezdett, melybe erdélyi kuta-
tókat is bevont. 

Természetesen gondok is akadnak. Ezek közül a legfontosabbak a finanszíro-
zással kapcsolatos kérdések, a fiatal szakemberek és kutatók alkalmazásának, a 
munkahelyek biztosításának nehézségei. A hatékonyabb és látványosabb eredmé-
nyek megkívánnák a biztos anyagi hátteret, a tervezhetőséget, a kiszámíthatóságot. 
Ennek hiányában pályázati úton kell a szükséges hátteret biztosítani, aminek meg-
vannak a nem feltétlenül pozitív következményei a minőségre nézve. Az elkövet-
kező periódusban a biztosabb anyagi és intézményi háttér kialakítása jelenti majd 
az egyik prioritást. A megkezdett kutatások tovább folytatódnak két fő irány men-
tén: egyfelől cél az erdélyi református egyházközségek teljes inventarizációja, ami 
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egyedülálló vállalkozás az egész Kárpát-medencét tekintve, másrészt a 17–18. szá-
zadi egyházmegyei források közzététele, aminek köszönhetően a szakemberek ke-
zükbe vehetik és hasznosíthatják egy korszak és társadalom mindennapjainak leg-
autentikusabb – bár sajnálatos módon kevéssé használt – kútfőit. 

Bibliográfia 

ADORJÁNI Zoltán 
2007 100 éves a Református Szemle. Református Szemle C. évf., 1. sz., 3–10. 

BALOGH Béla 
2000 A máramarosszigeti református líceum diáksága 1682–1851. Debrecen, Tiszán-
túli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár. 418+15 p. (Editiones Archivi 
Districtus Reformatorum Transtibiscani VIII.) 

BEREKMÉRI Árpád-Róbert 
2008 Adalékok a Szabadi úti református egyházközség történetéhez. Református 
Szemle CI. évf., 2. sz., 184–191. 
2011 A Marosvásárhelyi Református Egyházközség „nagy levéltárának” története. Re-
formátus Szemle CIV. évf., 6. sz., 685–693. 

BUZOGÁNY Dezső 
2003 A kar története: a református tanárképzés tíz éve. Studia Universitatis Babeș-
Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis 1-2. sz. 
2007a Az úrvacsora tana Philipp Melanchthon teológiájában, különös utalással szemé-
lyes levelezésére. Kolozsvár–Nagyvárad, Risoprint – Emanuel Egyetemi Kiadó. 382 p. 
2007b A Református Szemle indulása. Református Szemle C. évf., 6. sz., 1260–1279. 
2009a Kálvin és Melanchthon, avagy „meg kellene házasodnod, János”. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai, Teologia Reformata Transylvaniensis 2. sz., 161–272. 
2009b Kálvin állam- és társadalomszemlélete. Református Szemle CII. évf., 5. sz., 
704–723. 
2009c A kálvini etikára épített egyházi pénzgazdálkodás. In: FAZAKAS Sándor 
(szerk.): Kálvin Időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó 
értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest, Kálvin Kiadó. 
2009d Genfi diplomácia, az elűzött Kálvin visszatérésének körülményei. Confessio 
XXXIII. évf., 4. sz., 6–20. 
2010 Kálvin állam- és társadalomszerkezete. Magyar Tudomány CLXXI. évf., 2. sz., 
135–151. Online: http://www.matud.iif.hu/2010/02/02.htm (utolsó ellenőrzés dátuma: 
2015. április 30.) 

BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd 
2007 A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései. 
1686–1719. 1815–1820. Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület. 295 p. (Erdé-
lyi Református Egyháztörténeti Adatok 4.) Online: http://www2.arcanum.hu/2011/ 
a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KOLOZSREF_ErdRefEgyhTortAdatok_4_2007
&lang=hun#pg=0&zoom=f&l=s (utolsó ellenőrzés dátuma: 2015. április 30.) 
2010 A Királyhágómelléki Református Egyházkerület születése. Confessio XXXIV. 
évf., 2. sz., 92–117. 

http://www.matud.iif.hu/2010/02/02.htm
http://www2.arcanum.hu/2011/


212 TÓTH LEVENTE 

 

CSÁKI Árpád 
2003 Csernátoni Vajda György kéziratos feljegyzései (1673–1687). Református Szem-
le XCVI. évf., 6. sz., 744–766. 
2007 Szigethi Gyula Mihály (1758–1837) önéletírása. Református Szemle C. évf., 4. 
sz. 931–965. 
2011 A sepsiszentgyörgyi református egyház története a 17–19. században. Sepsi-
szentgyörgy, Sepsiszentgyörgy Kiadó. 184 p. 
2012 A kézdivásárhelyi református templom. Barót, Tortoma Kiadó. 27 p. 

DÁNÉ Veronka 
2002a „Isten engemet különösön a papi hivatalra hívutt”. Adatok Borosnyai Lukács 
Simon életéhez. Református Szemle XCV. évf., 1. sz., 40–52. 
2002b Az Erdélyi Református Főkonzisztórium levéltárának mutatója 1700–1750. Ko-
lozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület. 440 p. (Erdélyi Református Levéltári Ki-
adványok 2.) 
2002c Az őraljaboldogfalvi Kendeffy alapítású iskola (1805–1809, 1824–1848). Erdé-
lyi Múzeum LXIV. évf., 3-4. sz., 46–69. 
2004 „Hogy gyászos állapotjok vigasztalást vehessen”. Bocskai István kiváltságlevele 
az erdélyi református lelkészözvegyek és árvák javára. In: BARTA János – PAPP Klá-
ra (szerk.): „Nincsen nekönk több hazánk ennél...” Tanulmányok a Bocskai-felkelés 
történetéhez. Budapest, Lucidus Kiadó. 174–184. 
2007 Tasnádi Ruber Mihály püspökről és családjáról. Református Szemle C. évf., 4. 
sz., 746–759. 
2012 Od Viedne po Máramarossziget. Životná cesta sedmohradského reformovaného 
agenta Žigmunda Tarczaliho. Historia Ecclesiastica III. 128–136. 

DÁNÉ Veronka – SIPOS Gábor 
2002 Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető lel-
tára. Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület. 104 p. (Erdélyi Református Le-
véltári Kiadványok 1.) 

FODOR László 
2005 A szilágysomlyói református egyház története. Szilágysomlyó, Hepe Arthupa Ki-
adó. 166 p. 

GUDOR Botond 
2002a Bod Péter és a románok története. Confessio XXVI. évf., 2. sz., 51–62. 
2002b Semantică iluministă maghiară: cazul lui Bod Péter (1712–1769). In: Pompiliu 
TEODOR – Iacob MÂRZA – Laura STANCIU (coord.): Semantică politică iluministă 
în Transilvania (sec. XVII-XIX): Glosar de termeni. Gyulafehérvár, Aeternitas. 
2004 Bod Péter történelemszemlélete és a románok története. In: TÜSKÉS Gábor 
(szerk.): Bod Péter, a historia litteraria művelője. Budapest, Universitas Kiadó. 107–
125. 
2005 Semantică iluministă maghiară: cazul lui Bod Péter (1712–1769). In: Iacob 
MÂRZA – Laura STANCIU: Sens și reprezentare în dinamica gândirii politice din 
Transilvania (sec. XVII-XIX). Dicționar terminologic explicativ. Bază de date. Cluj-
Napoca. 
2006a De la baroc la iluminism: Petrus Bod și valențele discursului preiluminist. In: 
Iulia STANCIU (coord.): Reconstituiri istorice: Idei, Cuvinte, Reprezentări. Gyulafe-
hérvár, Aeternitas. 99–116. 
2006b Cartografie și istoria originilor la Bod Péter. Annales Universitatis Apulensis. 
Series Historica X. évf., 1. sz., 51–65. 



REFORMÁTUS EGYHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ERDÉLYBEN 2002–2013 KÖZÖTT 213 

 

2008a Istoricul Bod Péter (1712–1769). Kolozsvár, Mega Kiadó. 584 p. 
2008b Péter Bod (1712–1769) și începutul științelor auxiliare în Transilvania 
preiluministă. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica an XII., nr. 1., 94–105. 
2010 Imaginea unirii religioase între reformați, în Transilvania: notarul general 
(vicarul episcopal) Péter Bod (1712–1769). Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica an XIV., nr. 2., 9–27. 
2011 Rediviva Chartophylax Igeniensis. Az Erdély-hegyaljai Magyarigen Református 
közösségének története. Kolozsvár–Sepsiszentgyörgy, Tortoma–Kriterion. 175 p. 
2012 Az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegye és egyházi közösségei – 
Inquisitoria Dioceseos Alba-Carolinensis Reformatae Relatoria (1754). Kolozsvár–
Sepsiszentgyörgy, Tortoma–Kriterion. 496 p. (Erdélyi Egyháztörténeti Könyvek 1.) 

HORVÁTH [TAMÁS] Iringó 
2008 A Küküllői Református Egyházmegye régi textíliáiról. I. A textíliák katalógusa. 
In: BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történelmi 
Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere. 1648–
1800. I. Ádámos–Dányán. Kolozsvár, Koinónia. 503–550. (Fontes Rerum 
Ecclesiasticarum in Transylvania 1/1.) 
2009a A Küküllői Református Egyházmegye régi textíliáiról II. A textíliák katalógusa. 
In: BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történelmi 
Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 1648–1800. 
II. Désfalva–Kóródszentmárton. Kolozsvár, Koinónia. 565–630. (Fontes Rerum 
Ecclesiasticarum in Transylvania 1/2.) 
2009b A Küküllői Református Egyházmegye régi textíliáiról III. A textíliák katalógu-
sa. In: BUZOGÁNY Dezső – KOVÁCS Mária-Márta – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH 
Levente (szerk.): A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere 1648–1800. III. Kutyfalva–Marosbogát. Kolozsvár, Koinónia. 
659–689. (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1/3.) 
2009c Az Erdővidéki református gyülekezetek 18. századi textíliái. In: TAKÁCS Péter 
(szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Debrecen, Erdély-történeti Alapítvány. 315–328. 
(Erdély-történeti könyvek 8.) 
2011 Textíliák a Küküllői Református Egyházmegye 1676-os összeírásában. Reformá-
tus Szemle CIV. évf., 6. sz., 720–727. 
2012 A Küküllői Református Egyházmegye régi textíliáiról IV. A textíliák katalógusa. 
In: BUZOGÁNY Dezső – KOVÁCS Mária-Márta – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Le-
vente (szerk.): A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek tör-
téneti katasztere 1648–1800. IV. Maroscsapó–Vámosgálfalva. Kolozsvár, Koinónia. 
739–800. (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1/4.) 
2013a Az erdővidéki református gyülekezetek 17–18. századi textíliái. Dolgozatok az 
Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat 6-7. sz., 241–264. 
2013b Rátéthímzéssel készült, selyem alapú 18. századi textíliák a történelmi Küküllői 
Református Egyházmegye gyülekezeteiben. In: KOVÁCS Zsolt – ORBÁN János 
(szerk.): Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi 
konferenciájának előadásaiból. Marosvásárhely–Kolozsvár, EME. 47–66. 

HORVÁTH Iringó – KOVÁCS Mária-Márta 
2010 Az Erdélyi Református Egyházkerület klenódiumainak és textíliáinak leltározása. 
In: BERNÁD Rita (szerk.): Egyházi gyűjtemények szolgálatában. Kolozsvár, Verbum 
Kiadó. 79–84. 



214 TÓTH LEVENTE 

 

JÁNOSI Csongor 
2008a Procesul Organizației Tineretului Maghiar din Ardeal. Studiu de caz. In: POPA 
Ilie (coord.): Experimentul Pitești. Conference proceedings. Comunicări prezentate la 
Simpozionul Experimentul Pitești – Reeducarea prin tortură. Cultura, Tineretul și 
Educația în regimurile dictatoriale comuniste. Ediția a VII-a. Pitești, 05–07 octombrie 
2007. Pitești, Fundația Culturală Memoria Filiala Argeș. 347–360. 
2008b Procesul membrilor mișcării de reînnoire spirituală „Bethania”. In: 
BUDEANCĂ Cosmin – OLTEANU Florentin (coord.): Forme de represiune în 
regimurile comuniste. București, Polirom. 318–339. 
2008c Alegere de episcop în Eparhia Reformată Cluj: numirea în funcție a proto-
popului de Sibiu, Nagy Gyula. In: Dumitru LĂCĂTUȘU (red.-șef): Structuri de partid 
și de stat în timpul regimului comunist. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România. Vol. III. Iași, Polirom. 303–318. 

KÁDÁR Miklós 
2009 A nagybányai református egyházközség története. Nagybánya, Genius Nyomda. 
100 p. 

KOLUMBÁN Vilmos József 
2002 Liturgia-egyesítési törekvések. Melotaitól Backamadarasi Kis Gergelyig. Refor-
mátus Szemle XCV. évf., 1. sz., 86–97. 
2004 Backamadarasi Kis Gergely liturgiai munkássága. In: GYARMATI Zsolt –
GEAMBAȘU Réka (szerk.): Rodosz tanulmányok 2003/IV. Közgazdaság-, jog- és tör-
ténettudomány. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó. 284–307. 
2005a A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, 1728–1790. Ko-
lozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület. 255 p. (Erdélyi Református Egyháztörté-
neti Adatok 3.) Online: http://www2.arcanum.hu/2011/a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata 
&id=KOLOZSREF_ErdRefEgyhTortAdatok_3_2005&lang=hun#pg=0&zoom=f&l=s 
(utolsó ellenőrzés dátuma: 2015. április 30.) 
2005b Adalékok az 1780-as évek liturgia-reformjához. Református Szemle XCVIII. 
évf., 5. sz., 537–548. 
2005c Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. Református 
Szemle XCVIII. évf., 6. sz., 692–705. 
2006 Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos kátémagyarázata és teológiai meggyőző-
dése. In: ADORJÁNI Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik szüle-
tésnapjára. Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet – Erdélyi és Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület. 586–597. 
2007 A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere. 1745–1814. Ko-
lozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület. 512 p. (Erdélyi Református Egyháztörté-
neti Adatok 5.) Online: http://www2.arcanum.hu/2011/a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata 
&id=KOLOZSREF_ErdRefEgyhTortAdatok_5_2007&lang=hun#pg=0&zoom=f&l=s 
(utolsó ellenőrzés dátuma: 2015. április 30.) 
2009 Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: 
LUKÁCS Olga – DIENES Dénes (szerk.): A református oktatás a Kárpát-medencében 
1690–1918 között. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság. 119–151. 
2010 A székelyudvarhelyi gimnázium a 18. század második felében. Magyar Refor-
mátus Nevelés XI. évf., 4. sz., 54–69. 
2011a Adalékok Kiss Gergely peregrinációjához. Református Szemle CIV. évf., 1. sz., 
88–99. 

http://www2.arcanum.hu/2011/a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata
http://www2.arcanum.hu/2011/a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata


REFORMÁTUS EGYHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ERDÉLYBEN 2002–2013 KÖZÖTT 215 

 

2011b Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely. In: ADORJÁNI Zol-
tán (szerk.): Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teo-
lógia Kutatóintézetének kötetei. I. Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet. 385–399. 
2012 Holland irányzatok és erdélyi követőik. Református Szemle CV. évf., 4. sz., 404–
422.  
2013 Ifj. Teleki Domokos kátéfordítása. In: ADORJÁNI Zoltán (szerk.): Studia 
doctorum theologiae protestantis. A kolozsváriprotestáns teológia kutatóintézetének 
kötetei 4. Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet. 201–212. 

KOVÁCS Mária Márta 
2005 18. századi ötvösmunkák a Sepsi református egyházközségekben. In: S. 
LACKOVITS Emőke – SZŐCSNÉ GAZDA Enikő (szerk.): Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében VII. Sepsiszentgyörgy–Veszprém, Székely Nemzeti Múzeum – 
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. 445–450. 
2006a Kegyszerek a Sepsi Református Egyházmegye gyülekezeteiben. Református 
Szemle XCIX. évf., 2. sz., 204–221. 
2006b Óntárgyak a Sepsi Református Egyházmegye gyülekezeteiben. Református 
Szemle. XCIX. évf., 6. sz., 714–735. 
2006c 17–18. századi ónkannák a Sepsi és Orbai Egyházmegyékben. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica LI. évf., 1-2. sz., 
145–160. 
2007a Ötvösmunkák és ónedények a Nagysajói Káptalan református egyházközségei-
ben. In: KOLUMBÁN Vilmos József: A nagysajói káptalan egyházközségeinek törté-
neti katasztere. Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület. 350–394. 
2007b Ötvösmunkák. In: BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd: A hunyad-zarándi 
református egyházközségek történeti katasztere III. Kolozsvár, Erdélyi Református 
Egyházkerület. 454–504. 
2007c Klenódiumok Orbaiszéken. Adalékok a pávai, zabolai és zágoni református 
gyülekezetek úrasztali készleteihez. In: KINDA István – POZSONY Ferenc (szerk.): 
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Sepsiszentgyörgy, Kriza János Néprajzi 
Társaság – Pro Museum Egyesület – Kovászna Megyei Művelődési Központ. 103–122. 
2007d Ónedények a történelmi Orbai Református Egyházmegyében. Dolgozatok az 
Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat II. (XII) kötet, 185–200. 
2007e A klopotivai egyházközség 17–18. századi ötvösmunkái. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. LII. évf., 1-2. sz., 95–102. Online: 
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/403.pdf (utolsó ellenőrzés dátuma: 2015. 
április 30.) 
2007f 16–18. századi ötvösmunkák a dévai és hátszegi gyülekezetekben. Református 
Szemle 4. sz., 834–862. 
2008 A Küküllői Református Egyházmegye ötvösművészeti és ónművességi emlékei. 
In: BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történeti 
Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere I. Kolozs-
vár, Koinónia. 413–503. 
2009a Erdélyi református egyházközségek régi klenódiumai, különös tekintettel a Hu-
nyad-Zarándi Református Egyházmegye ötvöstárgyaira. In: N. KIS Tímea (szerk.): 
Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Budapest, ELTE BTK Művészettör-
ténet Intézeti Képviselet. 266–277. 
2009b A Küküllői Református Egyházmegye ötvösművészeti és ónművességi emlékei 
II. In: BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történeti 
Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere II. Kolozs-
vár, Koinónia. 459–563. Online: http://tinyurl.com/p4k2gqh (utolsó ellenőrzés dátuma: 
2015. április 30.) 

http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/403.pdf
http://tinyurl.com/p4k2gqh


216 TÓTH LEVENTE 

 

2010 Ötvösművek és ónedények a történelmi Háromszék református egyházközségei-
ben – doktori értekezés kivonata. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia 
Reformata Transylvanica. LV. évf., 2. sz. 7–20. Online: http://www.studia.ubbcluj.ro 
/download/pdf/645.pdf (utolsó ellenőrzés dátuma: 2015. április 30.) 
2011a A pávai egyházközség régi és új úrasztali készlete. In: JAKAB Albert Zsolt – 
POZSONY Ferenc (szerk.): Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. Kolozsvár, 
Csángó Néprajzi Múzeum. 199–213. 
2011b „Hozott a legátus második expedíciójából.” Esettanulmány a segélykérő kör-
utak gyakorlatáról. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új soro-
zat, III–IV. (2008–2010), 223–236. 
2011c Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának szerepvállalása az egy-
házi kegyszerek értékmentésében. A nagyteremi református egyházközség úrasztali 
edényei. Református Szemle 6. sz., 728–741. 
2011d Céhedények egyházi funkcióban. In: KOVÁCS Zsolt – SARKADI NAGY 
Emese – WEISZ Attila (szerk.): Liber Discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. 
születésnapjára. Kolozsvár, EME – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. 181–
195. Online: http://mek.oszk.hu/11800/11829/11829.pdf (utolsó ellenőrzés dátuma: 
2015. április 30.) 
2012 A segélykérő körutak szerepe az úrasztali készletek alakulásában. Folia 
Historica XXVIII. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve 5–20. 
2013 Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. (A Budapesti Törté-
neti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár kiállításának katalógusa) Budapest, 
Budapesti Történeti Múzeum – Országos Széchényi Könyvtár. 150–152. 

KURTA József Tibor 
2002a Felekezetközi kapcsolatok az 1636-os Öreg Graduál történetének tükrében. Az 
oltszakadáti magyar evangélikus gyülekezet Öreg Graduálja. Református Szemle XCV. 
évf., 1. sz., 97–106. 
2002b A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának néhány könyvéről. 
Tofeus Mihály kolligátuma. Református Szemle XCV. évf., 4-5. sz., 444–447. 
2002c A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának néhány könyvéről 2. „A 
Jezsuiták története Hasenmuller által”. Református Szemle XCV. évf., 6. sz., 540–543. 
2003a A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának néhány könyvéről 3. A 
18. századi építőirodalom egyik erdélyi kiadványa. Johann Gerhard: Liliomok völgye 
1745. Református Szemle XCVI. évf., 1. sz., 89–92. 
2003b A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának néhány könyvéről 4. A 
Váradi Biblia (1660–1661) rövid története. Református Szemle XCVI. évf., 3. sz., 
310–318. 
2003c Kántorok bejegyzései az Öreg Graduál erdélyi példányaiban. Művelődés LVI. 
évf., február, 9–12. 
2004 Bod Péter könyvtárának kötetei a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyv-
tárában. Református Szemle XCVII. évf., 2. sz., 212–214. 
2006 Vagyon egy énekes graduálja is az eklézsiának… Kéziratos graduálok az erdélyi 
református egyházközségi könyvgyűjteményekben. In: BÁNYAI Réka (szerk.): Köny-
ves műveltség Erdélyben. Marosvásárhely, Mentor Kiadó. 90–95. 
2009a A Vizsolyi Biblia, mint „könyvtábla-töltelék”. Református Szemle CII. évf., 3. 
sz. 369–371. 
2011a Az elképzeléstől a megvalósulásig. Bethlen Gábor elveszett graduálja és az 
Öreg graduál. Református Szemle CIV. évf., 4. sz., 356–362. 

http://www.studia.ubbcluj.ro
http://mek.oszk.hu/11800/11829/11829.pdf


REFORMÁTUS EGYHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ERDÉLYBEN 2002–2013 KÖZÖTT 217 

 

2011b Egy 17. századi ismeretlen egyleveles nyomtatvány – lelkészi oklevél 1702-ből. 
In: SIMON Melinda – PERGER Péter (szerk.): Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok 
V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Budapest, Argumentum. 276 p. (A Magyar 
Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4.) 

LAKÓNÉ HEGYI Éva 
2004 Évszázadok hagyatéka. Hepehupa III. évf., 2. sz., 20–21. 
2011 Múltunk pusztuló emlékei (a Kraszna utcai alsó és felső temető sírkövei). Hepe-
hupa X. évf., 3. sz., 34–39. 

LÁSZLÓ Lóránt 
2011 A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között. 
Református Szemle CIV. évf., 6. sz., 742–748. 

MAJOR Huba Zsolt 
2010 A Bihari Református Egyházmegye kezdetei. Nagyvárad. 159 p. 

MÓRA László Tibor 
2004 A kajántói református egyház története. Kolozsvár, Kajántói Református Egy-
házkerület. 176 p. 

NAGY Alpár-Csaba 
2006 A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész megalakulása. Studia Universi-
tatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica II. évf., 1-2. sz., 185–210. 
2007a A Dél-Erdélyi Református Egyhazkerületi Rész működésének kezdetei (1940. 
szeptember-október). Református Szemle C. évf., 6. sz., 800–821. 
2007b A román kisebbségpolitika és az erdélyi reformátusok 1940 és 1945 között. 
Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica III. évf., 1-2. 
sz., 59–77. 
2008a Társadalom, egyházi és politikai viszonyok 1940–45 között. Református Szemle 
CI. évf., 1. sz., 54–75. 
2008b Reformátusok elleni atrocitások Romániában 1940–45. között. Studia Univer-
sitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. IV. évf., 1-2. sz., 105–123. 
2008c Református sérelmek Romániában 1940–45 között. Református Szemle CI. évf., 
2. sz., 167–184. 
2009a A dél-edélyi református közösségek helyzete 1940–44 között. Studia Univer-
sitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica V. évf., 1. sz., 124–145. 
2009b A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi 
Református Egyház. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata 
Transylvanica V. évf., 2. sz., 83–89. 
2009c A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények 
(1940–44). Református Szemle CII. évf., 4. sz., 340–361. 
2010a Lelkészek és egyházi vezetők elleni hatósági zaklatások Dél-Erdélyben 1940–
45 között. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica VI. 
évf., 1. sz., 174–197. 
2010b Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 
között. Református Szemle CIII. évf., 3. sz., 293–315. 
2010c A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi 
Református Egyház. Református Szemle CIII. évf., 2. sz., 207–213. 
2011a A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész rövid története (1940–1944). 
Limes XXIV. évf., 2. sz., 45–58.  
2011b Gazdasági jellegű sérelmek a Dél-Erdélyi Református Egyházban 1940–1944 
között I. Református Szemle CIV. évf., 2. sz., 195–204. 



218 TÓTH LEVENTE 

 

2011c Gazdasági jellegű sérelmek a Dél-Erdélyi Református Egyházban 1940–1944 
között. II. Református Szemle CIV. évf., 3. sz., 311–318. 

NAGY Péter 
2003 700 éves bölcsőnk Mezőbergenye. Marosvásárhely, Appendix Kiadó. 214 p. 

ŐSZ Sándor Előd 
2006 A Szászvárosi Református Kollégium diáksága. 1669–1848. Kolozsvár, Erdélyi 
Református Egyházkerület. 222. p. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 16.) 
Online: http://www2.arcanum.hu/2011/a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KOLOZS 
REF_ErdRefEgyhTortFuzetek_16_2006&lang=hun#pg=0&zoom=f&l=s (utolsó ellen-
őrzés dátuma: 2015. április 30.) 
2009a A Szászvárosi református Kollégium Története és diáktársadalma a beiratkozási 
anyakönyvek tükrében (1669–1848). In: LUKÁCS Olga – DIENES Dénes (szerk.):  
A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között. Kolozsvár, Egytemi 
Műhely Kiadó. 29–56. 
2009b Kálvinizmus a periférián. In: FAZAKAS Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. 
Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi ha-
tásáról. Budapest, Kálvin Kiadó. 265–290. 
2010 Szenci Molnár Albert, Kálvin örökségének magyar ápolója. In: SZÁVAY László 
– CSŰRÖS András Jakab – FARAGÓ Dávid (szerk.): Fiatal Kutatók és Doktorandu-
szok I. Nemzetközi Teológuskonferenciája. Budapest, k. n. 109–118. 
2011a Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a koraújkori Er-
délyben. Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2. kötet, 357–368. 
2011b Kálvin-kötetek a régi erdélyi könyvtárakban. In: GÁBORJÁNI SZABÓ Botond 
(szerk.): Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről. Debrecen, Tiszántúli 
Református Egyházkerület Nagykönyvtára. 149–188. 
2012a Hol tanult és mikor halt meg Szenci Molnár János? Könyvtörténeti adatok 
Szenci Molnár Albert legidősebb fiának életéhez. Magyar Könyvszemle CXXVIII. 
évf., 2. sz., 268–275. 
2012b Szőlősi Bede János Institúciói. A sárospataki könyvtár egyik korai gyarapítója. 
Sárospataki Füzetek XVI. évf., 1. sz., 59–69. 
2012c Kik olvasták a kora újkori Erdélyben Kálvin János főművét? In: DÁNÉ Veronka 
– OBORNI Teréz – SIPOS Gábor (szerk.): „...éltünk mi sokáig két hazában...” Ta-
nulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 
275–300. 
2013a A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára. A kezdetektől 1848-ig. 
Budapest, Gondolat. 200 p. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 19.) 
2013b A Görgényi Református Egyházmegye egyházi társadalma a korai újkorban. In: 
EGYED Emese – PAKÓ László – WEISZ Attila (szerk.): Certamen I. Előadások a 
Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Kolozs-
vár, EME. 289–305. 

SIPOS Dávid 
2008 A történelmi Küküllői Református Egyházmegye orgonáinak története (I.). In: 
BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történelmi Kü-
küllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 1648–1800. I. 
Ádámos–Dányán. Kolozsvár, Koinónia. 531–568. 
2009a A történelmi Küküllői Református Egyházmegye orgonáinak története (II.). In: 
BUZOGÁNY Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történelmi Kü-
küllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 1648–1800. II. 
Désfalva–Kóródszentmárton. Kolozsvár, Koinónia. 631–642. 

http://www2.arcanum.hu/2011/a120121.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KOLOZS


REFORMÁTUS EGYHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ERDÉLYBEN 2002–2013 KÖZÖTT 219 

 

2009b A történelmi Küküllői Református Egyházmegye orgonáinak története (III.). In: 
BUZOGÁNY Dezső – KOVÁCS Mária-Márta – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente 
(szerk.): A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti 
katasztere III. Kutyfalva–Marosbogát. Kolozsvár, Koinónia. 689–699. 
2011 A zilahi református egyházközség orgonáinak története. Református Szemle CIV. 
évf., 6. sz., 749–766. 
2012 A történelmi Küküllői Református Egyházmegye orgonáinak története (IV.). In 
BUZOGÁNY Dezső – KOVÁCS Mária-Márta – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente 
(szerk.): A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti 
katasztere IV. Maroscsapó–Vámosgálfalva. Kolozsvár, Koinónia. 801–821. 
2013 Konnert Márton vagy József? Konnert-orgonák Erdélyben. Református Szemle 
CVI. évf., 4. sz., 414–431. 

SIPOS Gábor 
2002 A Teleki Téka és a Református Főkonzisztórium. In: DEÉ NAGY Anikó – 
SEBESTYÉN-SPIELMANN Mihály – VAKARCS Szilárd (szerk.): Emlékkönyv a Te-
leki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802–2002. Marosvásárhely. Mentor Kiadó. 
17–33. 
2003 Literatura religioasă reformată și tipografiile ardelene în secolele XVI–XIX. In: 
LAURENȚIU D. Tănase – ȘTEFAN Ioniță (coord.): Patrimoniul religios al României 
– permanență spirituală europeană. București, Ministerul Culturii – Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 146–148. 
2007a Bethlen Miklós Corona muralisa magyarul. In: BENE Sándor (szerk.): A politi-
kai irodalom Magyarországon. Online: http://www.iti.mta.hu/Gyula/TANULMANYOK 
/Sipos.pdf (utolsó ellenőrzés dátuma: 2015. május 12.) 
2007b Szemle – merre? Egy fogadatlan prókátor morfondírozásai a Református Szem-
le ügyében. Református Szemle C. évf., 5. sz., 1088–1090. 
2008 A kolozsvári hóstáti reformátusok gyülekezete és templomai 1672–1845. In: 
SIPOS Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évforduló-
jára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 301–310. 
2009a Szabó Károly (1824–1890). In: KOVÁCS KISS Gyöngy (szerk.): Hivatás és 
tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. Kolozsvár, Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület. 445–462. 
2009b Die Bedeutung des reformierten Kollegiums Gross-Enyed für Politik und Kultur in 
Siebenbürgen vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. In: Márta FATA – Anton SCHINDLING 
(szerk.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches 
Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster, Aschendorff 
Verlag. 139–153. (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte Band 155.) 
2009c 16. századi kolozsvári könyvgyűjtőkről. In: GÁBOR Csilla – LUFFY Katalin – 
SIPOS Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza. I–II. A 2008. október 8–11. között tartott 
konferencia előadásai. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 259–264. 
2012 Reformata Transylvanica. Tanulmányok az erdélyi református egyház 16–18. 
századi történetéhez. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület. 356 p. 
2013 „tanulságoknak okáért…” Bethlen Gábor világi elitképző programjáról. Korunk 
III. évf. (XXIV.), 3. sz., 21–26. 

SIPOS Gábor (szerk.) 
2004 A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek kata-
lógusa. Catalogul colecțiilor Biblioteca Maghiară Veche a Bibliotecii Academiei Cluj-
Napoca. Összeállította Kovács Mária, Kuszálik Eszter, Sántha Emese, Sipos Gábor, 
Szőke Imola. Szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta Sipos Gábor. Kolozsvár, 
Scientia Kiadó. 620 p. 

http://www.iti.mta.hu/Gyula/TANULMANYOK


220 TÓTH LEVENTE 

 

SOMOGYI Botond 
2005a A Református Szemle élete 1978–1989 között. Református Szemle XCVIII. 
évf., 4. sz., 474–480. 
2005b A Református Szemle a változások után 1990–2003. Református Szemle 
XCVIII. évf., 5. sz. 

SRANKÓ Ferenc 
2009 Szilágynagyfalu vallásfelekezeteinek története. Nagyvárad, Varadinum Script ki-
adó. 447 p. 

TÓTH Levente 
2006 Az 1824. évi székelyudvarhelyi generális zsinat megszervezése és lebonyolítása. 
Református Szemle XCIX. évf., 1. sz., 67–89. 
2009a Egyházi és világi elit az Udvarhelyi Református Egyházmegyében (17–19. sz.). 
In: TAKÁCS Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Erdély-történeti Alapítvány. 
237–249. (Erdély-történeti könyvek 8.) 
2009b Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen család környezetében. In: BUZOGÁNY 
Dezső – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente (szerk.): A történelmi Küküllői Reformá-
tus Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere II. 1648–1800. Désfalva–
Kóródszentmárton. Kolozsvár, Koinónia. 7–25. (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in 
Transylvania 1.) 
2010 Nemesi családok által alapított gyülekezetek az Udvarhelyi Református Egy-
házmegyében 17–19. sz. In: HERMANN Gusztáv Mihály – KOLUMBÁN Zsuzsanna 
– RÓTH András Lajos (szerk.): Areopolisz. Történeti és társadalomtudományi tanul-
mányok 10. Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület. 61–101. 
2011 Szolgából nemes. Egyházi karrierlehetőségek a Bethlen család környezetében. 
Iskolakultúra XXI. évf., 8-9. sz., 81–94. 
2012 Lelkészek életkörülményei a Küküllői Egyházmegyében. In: BUZOGÁNY Dezső 
– KOVÁCS Mária Márta – ŐSZ Sándor Előd – TÓTH Levente: A történelmi Küküllői 
Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere IV. Maroscsapó-
Vámosgálfalva 1648–1800. Kolozsvár, Koinónia. 7–21. 
2013a A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig. Budapest, Gondo-
lat. 170 p. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 20.) 
2013b Református nemesek Udvarhelyszék és az Udvarhelyi Református Egyházme-
gye igazgatásában (17–19. század). In: EGYED Emese – PAKÓ László – WEISZ Attila 
(szerk.): Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-
Egyesület I. Szakosztályában. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 306–322. 

ZSIGMOND Attila 
2002a Szilágysági református „szenteszközök” a 17–18. századi vizitációs összeírá-
sokban I. Református Szemle XCV. évf., 1. sz., 73–79. 
2002b Egy 17. századi szilágysági harang nyomában. Erdélyi Múzeum LXIV. köt., 3-
4. füzet, 106–112. 
2002c Egy ismeretlen szilágysági harang. Hepehupa 3. sz., 49–51. 
2003a Szilágysági református „szenteszközök” a 17–18. századi vizitációs összeírá-
sokban II. Református Szemle XCVI. évf., 2. sz., 181–187. 
2003b Szilágysági református „szenteszközök” a 17–18. századi vizitációs összeírá-
sokban III. Református Szemle XCVI. évf., 3. sz., 284–299. 
2003c Adalékok a felsőbányai református iskola történetéhez. Református Szemle 
XCVI. évf., 6. sz., 820–829. 
2005 Egyházközségeink a Névkönyvek tükrében. Református Szemle XCVIII. évf., 1. 
sz., 93–109. 



REFORMÁTUS EGYHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ERDÉLYBEN 2002–2013 KÖZÖTT 221 

 

2007 A Szilágyi traktus legrégebbi lelkésznévsorai. Református Szemle C. évf., 4. sz., 
898–930. 
2011a „Vannak a Szilágyban szőlőt termő hegyek”. Hepehupa 2. sz., 20–24. 
2011b „Hirtelen változható életemnek jó megfontolása kénszerített arra ...” Reformá-
tus Szemle CIV. évf., 6. sz., 694–702. 
2012a Megjegyzések a szilágysági harangok kutatásához. I. Hepehupa 1. sz., 1–7. 
2012b Szilágysági prédikátorok „dib-dáb dolgai”. Hepehupa 2. sz., 6–15. 

ZSÓK Béla 
2005 Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. Kolozsvár, Kriterion. 212 p. 
 



 

 



 

223 

Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 
1990–2012 között 

KOVÁCS SÁNDOR 

Tudomásunk szerint nem történt meg az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 
monografikus, részletekbe menő feldolgozása. A református egyháztörténet-írás 
1990–2001 között elért eredményeiről Sipos Gábor számolt be a Sapientia Köny-
vek sorozatban megjelenő Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi ma-
gyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I–III. című kötetben 
(Tánczos–Tőkés 2002). Az unitárius egyháztörténet-írás eredményei sajnálatosan 
ebből a kötetből kimaradtak. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon legújabb köte-
tében olvasható egy szócikk az unitárius egyházi irodalomról, ebben az egyháztör-
ténet-írásban elért eredményekre is találunk néhány utalást. Jelen felmérésünk is 
csak leltár jellegű lehet, és csak arra vállalkozhatunk, hogy bemutassuk a szakterü-
leten született fontosabb eredményeket. 

Az unitárius egyháztörténet-írás legújabb története 1968-cal, az Unitárius 
Egyház fennállásának 400. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozattal kezdődött. 
Erre az alkalomra készült el és jelent meg a Négyszáz év. 1568–1968 című emlék-
könyv. 1971-től, a 77. évfolyammal kezdődően újraindult az 1861-ben alapított 
Keresztény Magvető, a Magyar Unitárius Egyház legrégebbi és máig megjelenő 
teológiai folyóirata. Az egyháztörténeti jellegű írások (is) a Keresztény Magvető 
hasábjain jelentek meg, és 1990-ig csak ebben publikálhattak a felekezet lelkészei, 
egyháztörténészei (de nem csak ők). A folyóirat szerkesztője és mindenese Erdő 
János teológiai professzor, egyháztörténész volt. Haláláig (1996-ig) szívén viselte a 
Keresztény Magvető ügyét, a folyóirat szerkesztése, kiadatása életművének tekint-
hető. Szerkesztésében 1971-től 1996-ig 19 évfolyama és 76 füzete jelent meg a Ke-
resztény Magvetőnek. 

A rendszerváltás után nem történt lényeges változtatás, a folyóirat továbbra is 
negyedévenként jelent meg, hasábjain a már korábban publikáló szerzők mellett 
újak is jelentkeztek egyház-, eszme- és művelődéstörténeti tanulmányaikkal. Az 
erdélyi magyar történész nemzedék legjelesebb képviselői publikáltak a Keresztény 
Magvető hasábjain 1990 után; hogy csak a legnagyobbakat említsük: Imreh István, 
Tonk Sándor, Faragó József, Binder Pál, Egyed Ákos, Benkő Samu, Sas Péter, 
Hermán János, Szabó Miklós, László Gyula, Kovács András és a sort folytathat-
nánk. A legtöbbet publikáló szerzők közül a már említett főszerkesztő, Erdő János 
neve mellett ki kell emelnünk Gaal György nevét, aki a Magvető 1971-es újraindí-
tása óta hűséges munkatársa volt e nagy múltú folyóiratnak. 1990 után megjelen-
tethette azokat a tanulmányait is, amelyek korábban a cenzúra miatt nem láthattak 
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nyomdafestéket. A legfontosabbak: Egy felekezetközi egyetem alapítása Kolozsvá-
ron 1920-ban (1990); Orbán Balázs halála és temetése (1990); Berde Áron pályája 
a tanügy és tudomány szolgálatában (1992); Kőváry László és Kolozsvár (1994); 
Unitárius épületek és építkezések az egykori kolozsvári Magyar utcában (1995); A 
kétszáz éves kolozsvári unitárius templom (1996); A protestantizmus szerepe a ma-
gyar művelődés történetében (1996); Gyergyai Árpád, a vérátömlesztés és az anti-
szeptikus sebészet erdélyi úttörője (1996); A tordai unitárius iskola az erdélyi mű-
velődés szolgálatában (1996); Az unitárius iskolaügy történeti vázlata (1997); 
Brassai és az Unitárius Kollégium (1997); Jakab Elek és Kolozsvár (1997); Unitá-
riusok a kolozsvári egyetemen (1998); Kétszáz éve született Gyergyai Ferenc 
(1999); A kolozsvári Unitárius Kollégium építéstörténete (2001); Amit Ferenczi 
Sándorról még érdemes feljegyezni (2002); Ifj. Gyergyai Árpád (1881–1952), a fül-
orr-gégészet tudósa (2002); Brassai Sámuel, a szanszkrit nyelv tanára (2004); Az 
unitárius iskolaügy a 20. század első felében (2008); Brassai Sámuel és az Össze-
hasonlító Irodalomtörténeti Lapok (2009); stb. 

Gaal György 1989 után – Múzsák és erények jegyében (Kolozsvár, 2001) 
címmel – kötetben is összegyűjtötte fontosabb egyháztörténeti tanulmányait. Szer-
kesztésében jelent meg A szent szabadság oltalmában (Kolozsvár, 2000) című, az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc unitárius résztvevőinek emlékét megörö-
kítő tanulmánykötet. Ő volt a szerkesztője és kiegészítője az Unitárius Kollégium 
alapításának 450. évfordulójára megjelentetett monográfiának is (Gál–Benczédi–
Gaal 2007). 

Molnár István, a székelykeresztúri múzeum megalapítója is hűséges munkatársa 
volt a Magvetőnek, 1990 után megjelent tanulmányai: Helytörténeti adalékok a 
székelykeresztúri egyházkör eklézsiáinak ismeretéhez: Csehétfalva, Énlaka, Firtos-
váralja, Firtosmartonos, Gagy, Nagymedesér, Kismedesér, Szentábrahám, Magyar-
andrásfalva (1994); Adalékok a székelykeresztúri egyházkör eklézsiáinak ismerteté-
séhez: Csekefalva, Tarcsafalva, Székelyszentmiklós (1995); Kőrispatak (1996). 

Az unitárius lelkészek közül elsősorban Simén Domokos nevét kell megemlí-
tenünk, aki egyházközségi monográfiáival, tanulmányaival gazdagította a Keresz-
tény Magvetőt. Fontosabb tanulmányai: Adalékok a bethlenszentmiklósi unitárius 
egyházközség történetéhez 1860-ig (1990, 1997); Adalékok Szentbenedek történe-
téhez (1997); Adatok Kis- vagy Magyar-Sáros és unitárius egyházközsége történe-
téhez (2000); A harang és a harangozás jelzése (1997); A homoródfürdői unitárius 
búcsú (1999); A küküllői unitárius egyházkör közgyűlésének sorrendje 1711–1816 
között (1993); A mikeszászi önálló unitárius egyházközség története (2000); Árva-
Özvegy Kassa (1997); Erdélyi partikulumok és partikulisták (1996); János Zsigmond 
valláspolitikája (1993); Közös múltunk emlékeiből (1999); Nevelésügy a maros-
magyarszentbenedeki unitárius egyházközségben az 1800–1860-as években (1998). 

Az erdélyi unitárius egyháztörténet kutatása Balázs Mihály szegedi profesz-
szornak köszönhetően kapott lendületet. 1990 után a Keserű Bálint és Balázs Mihály 
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nevével fémjelzett szegedi tudományos műhelyben több fiatal erdélyi lelkész is 
megfordult és részt vett a közös kutatási programokban. A közös munka eredmé-
nyeként Molnár B. Lehel kolozsvári főlevéltárnok és Kovács Sándor, a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa 2001-ben megindította Az Erdélyi Unitári-
us Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai című sorozatot, 
melynek eddig hét kötete jelent meg: Boros György unitárius püspök naplója, 
1926–1941 (Kolozsvár, 2001); Két könyv az Egyedülvaló Atyaistennek, a Fiúnak és 
a Szentléleknek hamis és igaz ismeretéről (Kolozsvár, 2002); Gál Kelemen: Káli 
Nagy Elek élet- és jellemrajza (Kolozsvár, 2003); Kénosi Tőzsér János – Uzoni 
Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I–II. (Kolozsvár, 2005, 2009); 
Heltai Gáspár imádságos könyve. 1570–1571 (Kolozsvár, 2006); „Így nőtt a fe-
jemre a sok vadrózsa…” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtő-
tevékenységének történetéhez (Kolozsvár, 2012). A sorozat elsősorban olyan forrá-
sokat tesz közzé, amelyek jószerivel ismeretlenek a szakma előtt. A sorozatot szer-
kesztő Molnár B. Lehel és Kovács Sándor tanulmányai is figyelemre méltóak. 

Molnár B. Lehel legfontosabb publikációi: Az őszi hálaadási úrvacsoraosztás 
időpontja. Keresztény Magvető 1993, 99. évf., 4. sz., 235–236; 210 éve jelent meg 
Szentábrahámi L. Mihály „Summa”-ja. Unitárius Közlöny 1997, 6. sz., 4; 1848 
márciusa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban. Művelődés 1998, 10. sz., 1–2; Az 
Erdélyi Unitárius Egyház anyakönyvei. Keresztény Magvető 1999, 105. évf., 1-2. 
sz., 23–27; Az Udvarhelyköri Unitár[ius] Ekkl[ézsi]ák javainak conscriptiója 1715. 
dec. 10-én. Keresztény Magvető 1999, 105. évf., 3-4. sz., 150–168; Kelemen Lajos 
történész munkássága. Lakiteleki unitárius emléknap 1999, 29–33; Emlékezés 
Kőváry Lászlóra. Művelődés 2000, 5. sz., 28–30; Szentmihály vértanúi kettős tü-
körben. In: Gaal György (szerk.): A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriu-
sok 1848–49-ben. Kolozsvár, Unitárius Egyház, 2000, 195–237; Szigety Csehi 
Miklós önéletrajza. In: Gaal György (szerk.): A szent szabadság oltalmában. Erdé-
lyi unitáriusok 1848–49-ben. Kolozsvár, Unitárius Egyház, 2000, 345–349; A ko-
lozsvári Unitárius Kollégium szabadságharcos diákjai. In: Gaal György (szerk.): A 
szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848–49-ben. Kolozsvár, Unitári-
us Egyház, 2000, 372–376; Role of the Unitarian Church of Transylvania. (Társ-
szerző: Szabó Árpád) IARF (ed.): Centennial Reflections. International 
Association for Religious Freedom. 1999–2000. Assen, Royal Van Gorcum, 2001, 
107–111; Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának rövid története. (Társ-
szerző: M. Bodrogi Enikő) Korunk 2001, 9. sz., 50–58; The Transylvania Archives 
Project: Documenting the History of a Unitarian Community (Társszerző: Deborah 
J. Youngman) The Journal of Unitarian Universalist History 2001, vol. 28., part 2., 
1–8; Az Erdélyi Unitárius Egyház intézményrendszere. Korunk 2002, 4. sz., 31–38; 
Tiboldi István. In: Tiboldi István (1793–1880). Szentgerice 1819–1844. Marosvá-
sárhely, 2003, 2–15; Unitarian Heritage in Transylvania. Digitizing the Documents 
at the Unitarian Archives and Library in Cluj. (Társszerző: Deborah J. Youngman) 
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Zeitschrift fur Siebenburgische Landeskunde 2003, vol. 26. (97.) nr. 1., 83–87; Ke-
lemen Lajos és az Unitárius Múzeum gondolata. In: Pál-Antal Sándor – Sipos Gá-
bor – W. Kovács András – Wolf Rudolf (szerk.): Emlékkönyv Kiss András születé-
sének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, EME, 2003, 380–392; Az Erdélyi 
Unitárius Egyház szerepe az Unitárius Világszövetség megalakulásában, és részvé-
tele a szövetség munkájában. Acta Transylcanica. Anuarul Centrului de Istorie a 
Transilvaniei 2004, vol. 1., 163–170; Pákei Lajos és a dévai Dávid Ferenc-
templom. Keresztény Magvető 2005, 111. évf., 1. sz., 45–51; Újabb adatok a 
„medgyesi mozgalomról” Pál Tamás tollából. Keresztény Magvető 2005, 111. évf., 
3. sz., 228–235; Aranyosmenti unitárius egyházközségek. Művelődés 2005, 58. 
évf., 10. sz., 25–28; Scholae Militantes. Ismeretlen epizód a tordai unitárius iskola 
történetéből. Keresztény Magvető 2006, 112. évf., 4. sz., 418–430; Unitárius püs-
pöki vizitációs jegyzőkönyvekés néhány Aranyos menti unitárius egyházközség 
ezek tükrében. In: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyar-
sága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kolozsvár, Kriterion Könyv-
kiadó, 2006, 131–135; Erdő János egyházunk és népünk szolgálatában. In: Szabó 
Árpád (szerk.): Isten és Ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár, 
Erdélyi Unitárius Egyház, 2007, 9–36; A pályakezdő Kelemen Lajos. Keresztény 
Magvető 2007, 113. évf., 4. sz., 420–427; A Diploma Leopoldinum és a háromszé-
ki unitárius püspöki vizitáció. Keresztény Magvető 2008, 114. évf., 4. sz., 483–489; 
Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének rövid története. Erdélyi Múzeum 
2008, 70. kötet, 3-4. füzet 89; Nevek és korok. Az Erdélyi Unitárius Egyház egy-
házköreinek 1948 és 2009 közötti változása; esperesei és felügyelő gondnokai. Ke-
resztény Magvető 2009, 115. évf., 2. sz., 287–310; Note asupra formării unitaria-
nismului în Transilvania și problemei tolerenței religiose în principatul 
Transilvaniei (secolul XVI-XVIII). Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica 2010, 137–145; Kriza János és az 1868. évi emlékzsinat. Keresztény 
Magvető 2011, 117. évf., 4. sz., 426–437; A háromszéki unitáriusok 17. századi 
történetéhez. Toposz és valóság közt. Keresztény Magvető 2012, 118. évf., 3. sz., 
245–275. 

Kovács Sándor legfontosabb publikációi is a Keresztény Magvetőben, a Re-
formátus Szemlében, illetve különféle hazai és külföldi folyóiratokban és tanul-
mánykötetekben láttak napvilágot: A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpoliti-
ka a türelmi rendelet évtizedeiben. Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2012, 
3. sz., 327–334; Kéziratos graduálok az Erdélyi Unitárius Egyházban. Református 
Szemle 2011, 104. sz., 423–439; Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökor-
szág közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben. Studia Doctorum Theologiae 
Protestantis 2011, 2. sz., 369–384; Kriza János, a püspök. Keresztény Magvető 
2011, 117. sz., 418–425; Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézmény-
rendszer a 16–18. században. Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2010, 1. 
sz., 273–285; Orbán Balázs és az Unitárius Egyház. Keresztény Magvető 2010, 
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116. sz., 124–144; Edictul de toleranță și Biserica Unitariană. In: Hendrik Belt 
(ed.): Geneza și semnificațiile ideii de toleranță religioasă în Principatul 
Transilvaniei (secolele XVI-XVIII). Alba-Iulia, Editura Altip, 2010, 191–206; 
Istoria formării Episcopatului Unitarian din Transilvania. In: Bocșan Nicolae – 
Brandes Dieter – Lukacs Olga (ed.): Evoluția Instituțiilor Episcopale din 
Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Healing of Memories. Punte 
între Biserici, Culturi și Religii. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, 
153–164; Die Unitarische Kirche in Siebenbürgen. In: Brandes Dieter – Grajdian 
Vasile – Lukacs Olga (Hrsg.): Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemein-
schaften in Siebenbürgen. Healing of Memories. Brücke zwischen Kirchen, 
Kulturen und Religionen. Kolozsvár–Leipzig, Kolozsvári Egyetemi Nyomda – 
Evangelische Verlagsanstalt, 2010, 149–174; A magyar unitárius peregrinatio 
academica vázlatos története 1848 után. Keresztény Magvető 2009, 115. sz., 561–
587; Kétszáz éve született John Paget, Erdély magyar honpolgára. Keresztény 
Magvető 2008, 114. sz., 203–218; Az erdélyi unitarizmus történeti vázlata. In: Sza-
bó Árpád (szerk.): Négyszáznegyven év. 1568–2008. Kolozsvár, Erdélyi Unitárius 
Egyház, 2008, 97–126; Istoria Bisericii Unitariene din Ardeal. In: Brandes Dieter – 
Grajdian Vasile – Lukacs Olga (ed.): Scurtă istorie a Bisericilor și comunităților 
religioase din Transilvania. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi și 
Religii. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 131–154; Adalék Jókai 
'Egy az Isten' című regényének geneziséhez. Irodalomtudományi Közlemények 
2008, 112. sz., 435–446; Egy elfelejtett angol unitárius, John Fretwell és a magyar 
literatúra. In: Szabó Árpád (szerk.): Isten és ember szolgálatában. Erdő János em-
lékezete. Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház, 2007, 231–249; Kénosi Tőzsér Já-
nos és Uzoni Fosztó István Históriája és az intézményesülő angol–magyar unitárius 
kapcsolatok. Keresztény Magvető 2007, 113. sz., 148–160; Petrus Cromer Naplója 
(1601–1639). In: Balázs Mihály – Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a 
régi magyar irodalomban. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2007, 401–409; 
Contributions to late 17th century relationship of the Transylvanian Unitarians and 
their coreligionists in England and the Netherlands. In: Szczuki Lech (ed.): Faustus 
Socinus and His Heritage. Kraków, Polish Academy of Arts and Sciences, 2005, 
455–466; Adalék Gejza József életéhez és teológiai munkásságához. Keresztény 
Magvető 2004, 110. sz., 160–170; Egy hitvita – két jegyzőkönyv. Adalék Heltai 
Gáspár megtéréséhez. Keresztény Magvető 2004, 110. sz., 437–443; Transylvania 
and the Unitarian College Manchester: The Sharpe Hungarian Scholarships. In: 
Smith Leonard (ed.): Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854–
2004. Manchester, Unitarian College, 2004, 143–160; Servet kultusz az unitárius 
kollégiumokban. Református Szemle 2003, 96. sz., 684–696; Az unitárius egyházi 
irodalom, avagy kísérlet annak összefoglalására. Keresztény Magvető 2003, 109. 
sz., 34–46; Adalékok a Szervét-irodalom, -ikonográfia és -kultusz történetéhez. 
Keresztény Magvető 2003, 109. sz., 176–209; Adalék Homoródszentmártoni Bíró 
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Sámuel 1665–1721 főgondnok életéhez. Keresztény Magvető 2002, 108. sz., 12–
19; Adalék Kossuth Lajos angol és amerikai unitárius kapcsolataihoz. Keresztény 
Magvető 2002, 108. sz., 20–30; Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág. Keresztény 
Magvető 2002, 108. sz., 365–374; Jakab Elek és Dávid Ferenc. Keresztény Magve-
tő 2002, 108. sz., 374–380; Egy angol–magyar unitárius életútja. John Paget 1808–
1892. In: Gaal György (szerk.): A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 
1848–49-ben. Kolozsvár, Unitárius Egyház, 2000, 316–334; Biografia seu vita 
Georgii Markos Csikfalviensis. Keresztény Magvető 1998, 104. sz., 62–65; Lázár 
István (1742–1811). Keresztény Magvető 1995, 101. sz., 58–66; Unitárius nagyja-
ink sírkövei a házsongárdi temetőben. Keresztény Magvető 1994, 100. sz., 97–105; 
Gejza József (1742–1782). Keresztény Magvető 1992, 98. sz., 42–49. 

Pál János lelkész-történész közelmúltunkat feltáró értékes tanulmányai részint 
a Magvetőben, részint jeles hazai és külföldi folyóiratokban, tanulmánykötetekben 
láttak nyomdafestéket: Újabb adalékok a medgyesi mozgalom történetéhez. Ke-
resztény Magvető 2007, 4. sz., 428–439; Vissza- és elrománosítási kísérletek a szé-
kelyföldi unitárius egyházközségekben. Magyar Kisebbség 2008, 1-2. sz., 186–
253; Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stra-
tégiájának tükrében. Regio 2009, 1. sz., 117–146; Zsidókérdés a Magyarországi 
Unitárius Egyház nemzet-és egyházépítő stratégiájának tükrében (1940–1944). Ke-
resztény Magvető 2009, 3. sz., 381–420; Impériumváltás (1918–1920) az Unitárius 
Egyház angol-amerikai kapcsolatainak tükrében. Regio 2010, 4. sz., 33–71; Kény-
szerpályás útkeresés. Adatok a dél-erdélyi Unitárius Egyház történetéhez. Keresz-
tény Magvető 2011, 1. sz., 22–45; Kiapadó búvópatak. Szombatosok az Unitárius 
Egyházban 1944 után. Keresztény Magvető 2010, 4. sz., 386–395. (társszerző Gidó 
Attila); Paradigmaváló kisebbségi sors. Az Unitárius Egyház gazdaságszervező 
stratégiái és tevékenysége 1920 és 1940 között. Keresztény Magvető 2011, 2. sz., 
115–129; A dél-erdélyi unitárius egyház helyzete és önszerveződési stratégiái 
1940–1944 között. Limes 2011, 2. sz., 59–74; The Jewish question and the nation- 
and church-building strategy of the Unitarian Church between 1940 and 1944. In: 
Hunyadi Attila Gábor (ed.): State and minority in Transylvania, 1918–1989. 
Studies on the history of the Hungarian community. New York, Columbia Univer-
sity Press, 2012, 169–198. 

2000 után több lelkésznek is megjelent egyháztörténeti monográfiája: Kedei 
Mózes: Az unitárius egyház rövid története (Kolozsvár, 2002); Pap Gy. László: 
Unitárius örökségünk Biharon és Nagyváradon (Nagyvárad, 2005); Pap Gy. Lász-
ló: Bágyoni hangos fájdalom. Adatok az egyházközség történetéhez (Budapest, 
2009); Pap Gy. László: Ébredések a Zsidó-hegy árnyékában (Székelyudvarhely, 
2011); Makkai-Ilkei Ildikó: A Benczédi Unitárius egyházközség rövid története 
(Székelyudvarhely, 2009). 
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Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 
2002–2013 között 

BALOGH CSABA 

Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 közötti időszakának ered-
ményét nem könnyű röviden összefoglalni. Ennek oka elsősorban nem az ezen a 
szakterületen belül írt tanulmányok mennyiségével magyarázható – bár kétségtele-
nül ebben a vonatkozásban is termékeny időszakról kell beszélnünk. Az ok inkább 
az, hogy a biblikus tudományokkal foglalkozók körében nem alakult ki közös kuta-
tási program, s így az eredmények rendkívül szerteágazóak. Az általános kép azt 
mutatja, hogy a kutatási irányvonalak személyfüggőek, azaz egy-egy tudós, kutató 
saját maga határozza meg kutatásának tematikáját. 

Általánosságban elmondható, hogy az évszázados hagyománynak megfelelően 
még mindig különös jelentőséggel bír az exegetikai szövegelemzés, amely bibliai 
könyvekhez írt kommentárokban vagy egy-egy könyvrészletre fókuszáló, kimerítő 
filológiai-exegetikai tanulmányban áll előttünk. A Biblia eredeti nyelveinek isme-
rete, azok klasszikus filológiai és hermeneutikai elemzése alapvetően meghatároz-
za az erdélyi biblikus irodalmat. Emellett ott vannak azok az exegetikai és nyelvi 
elemzésekre épülő, átfogóbb tanulmányok, amelyek különböző bibliai teológiai 
témákat dolgoznak fel. Harmadszor meg kell említenünk a bibliai szöveghagyo-
mánnyal szoros rokonságot mutató határterületek értelmezésére tett kísérleteket. 

Formai szempontból elmondható, hogy a könyvek és tanulmányok jelentős ré-
sze magyar nyelven jelent meg, de a korábbi időszakhoz képest növekvőben volt 
azon írások száma is, amelyek idegen nyelven, nemzetközi kiadóknál vagy rangos 
(pl. ISI), nemzetközi szakfolyóiratokban kerültek kiadásra. A jövőre nézve ez a 
tendencia várhatóan tovább erősödik. 

Átfogó szintézisek 

A publikációk némelyike átfogó, szintetizáló jellegű, s célja elsősorban az, 
hogy egyetemi hallgatók vagy a bibliai világ iránt érdeklődő lelkipásztorok, olva-
sók számára összefoglaljon egy-egy nagyobb szakterületet, mint például az újszö-
vetségi bevezetés tárgyköre (Czire 2010; Lészai 2008b, 2009a), az újszövetségi 
teológia (Lészai 2012), a történeti Jézus-kutatás (Czire 2009), az ószövetségi böl-
csességirodalom (Eszenyeiné 2004b, 2008), az ószövetségi héber (Molnár 2008b) 
és az újszövetségi görög nyelvtan (Adorjáni 2010c). Ugyancsak itt kell megemlíte-
nünk a biblikus irodalomanyag bibliográfiájának feldolgozását is (Kozma Zs. 
2008a, 2008b). 
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Szövegmagyarázatok 

Az erdélyi biblikus tudományokhoz alapvetően hozzátartozik a bibliai nyelvek 
mélyreható ismerete, kutatása, bibliai könyvek vagy szövegrészek átfogó elemzése 
(exegézise). Ebben a műfajban az Ószövetség könyvei szempontjából az alábbiakat 
említem: 

 Tóra (1–5 Mózes) (Balogh 2003a, 2009c; Bancea 2007; Eszenyeiné 2012; 
Geréb 2003; Kató 2011c, 2011b; Kiss 2008b; Kozma Zs. 2003, 2007b, 
2010a; Molnár 2003a, 2006d, 2008b, 2010, 2011); 

 Zsoltárok könyve (Adorjáni 2005c; Balogh 2011a, 2012c, 2012a; 
Eszenyeiné 2007; Molnár 2002, 2006a, 2007a; Tunyogi 2003a, 2007); 

 Példabeszédek könyve (Bak 2003; Eszenyeiné 2004b, 2008; Tunyogi 2003b; 
Zabán 2008, 2009, 2011a, 2011b, 2012); 

 Énekek Éneke (Molnár 2003b); 
 Ézsaiás könyve (Balogh 2008, 2009a, 2009b, 2010d, 2011c, 2011b, 2012b, 

2013a; Kiss 2002); 
 Jeremiás könyve (Kiss 2003b, 2003a, 2005, 2006, 2007, 2008a, 2009a, 

2009b, 2009c, 2012; Papp Gy. 2007a). 
Az újszövetségi irodalom közül különösen az alábbi könyvekkel kapcsolatos 

publikációkat említem: 
 Szinoptikus Evangéliumok (Adorjáni 2004; Bekő 2010a, 2011, 2011b; Czire 

2003, 2004c; Geréb 2004c; Lészai 2002b, 2005, 2007a, 2007b, 2007c; Kozma 
Zs. 2002, 2003); 

 Rómaiakhoz írt levél (Adorjáni 2010c; Bekő 2006, 2007a; Geréb 2004d; 
Kállay 2004, 2007, 2010a, 2011, 2013; Lészai 2004b); 

 Galatákhoz írt levél (Kállay 2006, 2010b); 
 Efézusiakhoz írt levél (Geréb 2012a, 2012b); 
 Kolosséiakhoz írt levél (Geréb 2007a, 2007b, 2008, 2009a, 2010a, 2010b, 

2010c; Kállay 2011); 
 Thesszalonikaiakhoz írt levél (Geréb 2004a, 2004b, 2004b, 2004e, 2005b, 

2005c, 2009b); 
 Filemonhoz írt levél (Geréb 2010b); 
 Zsidókhoz írt levél (Kenderesi 2007a, 2007b; Kozma Zs. 2010b; Tunyogi 

2004); 
 Jakab levele (Czire 2011); 
 Péter első levele (Geréb 2013). 
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Speciális biblikus témák feldolgozása 

2002 és 2013 között több olyan, hosszabb (monográfia méretű) vagy rövidebb 
tanulmány született, amelynek célja egy-egy jellegzetes biblikus téma mélyreható 
elemzése és feldolgozása volt. Ezek közül mindenekelőtt az alábbiakat említjük: 

 erdélyi protestáns hermeneutika (Adorjáni 2003a, 2009b; Czire 2007d; Ge-
réb 2007c; Kozma Zs. 2005; Tőkés 2007; Tunyogi 2008, 2009); 

 őstörténetek (Eszenyeiné 2012; Molnár 2006b, 2006d, 2007b, 2007c, 2008a); 
 ószövetségi istenképek (Balogh 2010b, 2013c; Máthé-Farkas 2008; Molnár 

2006c); 
 ószövetségi historiográfia (Balogh 2003a, 2013b; Kató 2011a; Kozma Zs. 

2007a; Kun-Gazda 2007); 
 ószövetségi prófétai irodalom (Balogh 2003c, 2003b, 2004, 2007); 
 ószövetségi bölcsességirodalom (Czire 2002b; Eszenyeiné 2004b, 2004a; 

2007, 2008; Kiss 2004; Tunyogi 2003b; Zabán 2008, 2009, 2011a, 2011b, 
2012); 

 újszövetségi írásmagyarázat (Adorjáni 2013a; Bekő 2007b; Geréb 2005b, 
2005d, 2006a); 

 újszövetségi példázatok (Kállay 2003; Kozma Zs. 2002, 2003); 
 újszövetségi eszkhatológia (Pap 2002a, 2002b, 2002c, 2003, 2004, 2006, 

2007, 2008E, 2011; Tunyogi 2002); 
 történeti Jézus-kutatás (Bekő 2003, 2010a; Czire 2002a, 2003, 2005a, 2005b, 

2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 2007b, 2007c, 2008, 2009, 2012a, 2012b, 
2013a, 2013e; Geréb 2005a, 2005c, 2006b; Lészai 2004b); 

 a tanítványság kérdése (Czire 2013c; Lészai 2002a, 2003c, 2006, 2007b, 
2008a, 2011a); 

 misszió az Újszövetségben (Geréb 2002; Lészai 2003a, 2003b, 2007b, 
2009b, 2011a, 2011b); 

 az újszövetségi kegyelmi ajándékok (karizmák) kérdése (Adorjáni 2008a; 
Lészai 2004a, 2009b). 

 szociológia és a Biblia (Czire 2013b, 2013d) 

A bibliai világ háttere és hatástörténete 

A kanonikus bibliai szöveggel foglalkozó monográfiák és tanulmányok mellett 
meg kell említeni néhány olyan kutatási területet is, amelyek a bibliai szövegek 
keletkezésének hátterét képező ókori szövegekkel kapcsolatosak, illetve azokat a 
kutatásokat, amelyek az Ó-, illetve az Újszövetség szövegeinek hatástörténetére 
összpontosítanak. 
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 Az Ószövetség és az ókori Közel-Kelet kapcsolata (Balogh 2010b, 2010c, 
2012d, 2013b; Kató 2011c, 2011b, 2012a, 2012b); 

 ószövetségi apokrif irodalom (Adorjáni 2006b, 2011c, 2011a, 2011b, 
2012b); 

 Alexandriai Philón írásai, különös tekintettel a therapeutákra (Adorjáni 
2005a, 2005b, 2006a, 2007a, 2007c, 2007d, 2008c, 2008a, 2008b, 2009a, 
2010a, 2010b, 2012a); 

 Tamás evangéliuma (Czire 2004a, 2004b); 
 rabbinikus judaizmus (Kozma E. 2003, 2012a, 2012b). 
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Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 
2002–2013 
KURTA JÓZSEF 

A gyakorlati teológia feladata, hogy érvényesítse a bibliai teológia és a rend-
szeres teológia egyházra vonatkozó tanításait, alkalmazva a Biblia üzeneteit az 
egyházi szolgálatok különböző területein. A tudományok között sajátos helyet fog-
lal el amiatt, hogy nemcsak leíró tudományág, hanem előíró is. Normatív volta 
ugyanakkor megnehezíti a művelését, mert nehéz kiegyensúlyozni a bibliai, teoló-
giai és segédtudományi feltételek viszonyát a valós élet helyzeteivel, amelyekre 
válaszokat kíván adni. További kihívást jelent, hogy hitbeli meggyőződés és elkö-
telezettség nélkül teológiát általában – és gyakorlati teológiát különösen – művelni 
nem lehet. 

A most közlésre kerülő bibliográfia több, akár jelzésértékűnek is tekinthető jel-
lemvonást mutat. 

 A gyakorlati teológia normatív, előíró jellege a most feldolgozott évtized 
szakirodalmi termését is meghatározza. A cikkek, tanulmányok az élő egy-
ház sajátos gyakorlati problémáira mutatnak rá, az aktuális kérdésekre igye-
keznek választ, esetleg válaszokat adni. Ebből a keresztmetszetből ennek 
alapján konkrét helyzetjelentést is lehetne adni az erdélyi protestáns egyhá-
zaknak a gyakorlati életet érintő gondjairól. 

 A fenti gondolatból az is következik, hogy felmérhetők azok a hiányosságok 
és hangsúlyeltolódások, amelyek ezt a szakirodalmi termést jellemzik. 

 Mivel az erdélyi teológusok között nem alakult ki egy koncepcionális, szer-
vezett kutatói program, ezért a kutatási eredmények szerteágazóak. Több ré-
teg mutatható ki a tíz év szakirodalmában. Egyik réteg szorosan kapcsolódik 
a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben zajló teológiai munkához. Egy 
másik réteget a társintézményekben folyó oktatói tevékenységek, képzések 
eredményeképpen létrejött cikkek és tanulmányok alkotják. Egy harmadik 
rétegbe az intézményektől független, speciális egyházi kérdésekre adott vá-
laszként létrejött publikációk tartoznak. 

 Arányait tekintve két szakterület dominál a feldolgozott anyagban: egyik a 
liturgika és a másik a pojmenika. Az egyház istentiszteleti életét tárgyaló 
liturgikai tanulmányok mennyisége azt tükrözi, hogy mind a szakemberek, 
mind a lelkipásztorok, egyháztagok részéről igény van a változtatása ezen a 
téren. Másrészt a Romániai Református Egyház liturgiareformra készül, az 
ezzel kapcsolatos útkeresés, az igények, javaslatok, előmunkálatok anyaga 
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duzzasztotta fel az anyagot. A másik szakterület a pojmenika, a személyes 
lelkigondozás tana, amelynek anyagmennyisége szintén egy kortünetet tük-
röz, ill. a szakma képviselőinek iskolateremtő kihatását mutatja. 

 Megmutatkozik egy egységes gyakorlati teológiai műhely hiánya. A kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézet, mint ez erdélyi protestáns lelkészképzés 
egyetlen központja, elveszítette a doktoráltatási jogát, a jelenlegi egyházi vi-
szonyok kutatóközpontok felállításához nem kedvezőek. 

 
 

1. sz. melléklet 

A tanulmányok a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára által hasz-
nált katalogizálási rendszer szerinti felosztásban: 
 

Szakterület Leírás 
Cikkek, 

tanulmányok 
száma 

Százalék 

Ekléziasztika 
(ecclesiastica) 

(=eklézsiáról, jelenkori egyház-
ról, egyház ökumenikus kapcsola-
tai, gyülekezet, szervezete, kap-
csolata, szolgálata, szeretetszolgá-
lat, diakónia, lelkész, lelkipásztori 
hivatás, lelkipásztor önképzése) 

19 17,2% 

Homiletika 
(homiletica) 

(=homíliáról, igehirdetésről, 
evangelizáció) 

20 18,1% 

Liturgika 
(liturgica) 

(=liturgiáról, istentiszteletről, 
himnológiáról, euchológiáról) 

34 30,9% 

Pojmenika 
(poimenica) 

(=pasztorációról, 
lelkigondozásról) 

26 23% 

Katekétika 
(catechesis) 

(=katekézisről, vallásos nevelés-
ről) 

8 7,2% 

Missziológia 
(missiologia) 

(=misszióról, külmisszióról) 0 0 

Spiritualitás (=hitélmény, hitmélyítés, vallá-
sosság, lelki élet) 

3 2,7% 
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2. sz. melléklet 

Szerző szerinti bibliográfia 

A lista tartalmazza a Protestáns Teológiai Intézet lutheránus és unitárius gya-
korlati teológusainak a publikációit is. Kovács László Attila és Benkőné Zonda 
Tímea esetében ezek a tanulmányok részben vagy egészben református vonatko-
zásúak.  
Adorjáni Zoltán 

2006 A lelkipásztor mint az Ige szolgája és közéleti személyiség. A szolgálat irányai a 
posztmodern korban. Református Szemle, 374–386. 
2007 A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája 
alapján. Református Szemle, 408–417. 
2011 A mezőségi lélek. Református Szemle, 157–164. 
2013 A teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye. 
Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóin-
tézetének kötetei I. Főszerk.: Adorjáni Zoltán. 129–146. 

Bányász Réka 
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Református Szemle, 182–191. 
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2005 A kiskapusi passió. Református Szemle, 39–69. 
2010 Olvasmányrendek és az egyházi év. A Német Evangélikus Egyház periko-
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Benkőné Zonda Tímea – Kiss Jenő 
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az Öreg Graduál konferencia). Református Szemle, 354–355. 

Bustya Dezső 
2002 Alkalmi istentiszteleteink szolgálatainak igehirdetése. Református Szemle, 346–
357. 
2004 A presbiter erkölcsi élete. Református Szemle, 585–589.  
2005 Liturgia és himnológia. Református Szemle, 402–408. 
2006a A lelkipásztorok megbecsülése. Református Szemle, 180–186.  
2006b Lelkigondozó prédikálás. Az Út, 65–75. 
2006c Lelkigondozó prédikálás. Református Szemle, 512–521. 
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2007 A Heidelbergi Káté és a modern teológia. Református Szemle, 273–277. 
2008 Prédikációs problémáink. Református Szemle, 254–261. 
2010 Kálvin tanítása az egyházfegyelemről és az egyházkormányzásról. Református 
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Dávid István 
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formátus Szemle, 322–347. 
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2005 Isten Igéje – „eszköz” a családlátogatásban. Az Út, 117–123. 

Kelemen Attila 
2003 A kátémagyarázatos istentisztelet mint homiletikai kérdés. Az Út, 113–121. 
2004 A kátémagyarázatos istentisztelet. Református Szemle, 34–45. 
2007 Az evangelizáció református szemmel. Református Szemle, 348–356. 
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Kiss Jenő 
2008a Elbizonytalanodásainkban. 2Péter 1,16–21. Igazság és élet [Debrecen], 1, 24–28. 
2008b Verbindend zwijgen. Contextuele berichten XIII/4, 8–12. 
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Situation und Vorschläge zur Neugestaltung. In: Adam, Gottfried (Hrsg.): 
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sés. Református Szemle, 420–431. 
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Exit Kiadó, Kolozsvár. 
2010b A kontextuális szemlélet, mint a pojmenika és a kontextuális terápia, mint a 
lelkigondozás beszélgetőtársa. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A Kolozsvári 
Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei I. Főszerk.: Adorjáni Zoltán. 179–194. 
2013 „Amint én is megkönyörültem rajtad…”. Isten megbocsátásának kihatása az em-
ber megbocsátására. In: Kiss Jenő – Hanneke Meulink-Korf – Annette Melzer (szerk.): 
Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális lelkigondozásba és segítésbe. 
Exit Kiadó, Kolozsvár, 101–114. 

Kiss Jenő – Hanneke Meilink-Korf – Annette Melzer (szerk.) 
2013 Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális lelkigondozásba és segí-
tésbe. Exit Kiadó, Kolozsvár. 
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formátus Szemle, 86–96. 

Koppándi Botond 
2010 Bogáti Fazekas Miklós és Jób könyvének parafrázisa. Studia Doctorum 
Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei I. 
Főszerk.: Adorjáni Zoltán. Kolozsvár. 149–160.  

Kovács András 
2006 A zene szerepe az egyházi életben. Református Szemle, 34–44. 

Kovács László Attila 
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46–56. 
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adó, Kolozsvár. 65–82. 
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Kovács Szabolcs – Kovács Réka Rozália – Lepedus István 
2009 Párkapcsolat, szerelem, család. Képzési segédanyag önkéntes trénerek képzésé-
hez. (Belső használatra.) Nagyító Alapítvány, Szeged. 

Kovács Szabolcs – Kulcsár Apollónia Noémi 
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Réka Rozália és Tatai Csilla (szerk.): Segítők Baráti Köre. Tanulmánykötet. Scientia 
Kiadó, Kolozsvár. 169–179. 

Kozma Zsolt 
2003 Előterjesztések a Zsinathoz, az új Ágendáskönyvre nézve: A homíliás sákramen-
tumos istentiszteleti formák egybekapcsolása. A püspök beiktatása. A lelkipásztor be-
iktatása. A lelkipásztorok bekebelezése. Az Út, 77–78. 
2005a Még mindig prédikáció? Az Út, 22–25. 
2005b Evangélium és egyházfegyelem. Az Út, 173–185. 
2010a A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért. 
(Pojmenikai alapfogalmak). In: Kozma Zsolt: Tegnap, ma és örökké. Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület, Kolozsvár. 214–219. 

http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/


250 KURTA JÓZSEF 

 

2010b A karácsony homiletikuma. In: Kozma Zsolt: Tegnap, ma és örökké. Erdélyi 
Református Egyházkerület, Kolozsvár, 144–148. 
2010c Az igeirdetés prófétai jellege. In: Kozma Zsolt: Tegnap, ma és örökké. Erdélyi 
Református Egyházkerület, Kolozsvár, 191–199. 
2011a Karl Barth hatása az erdélyi magyar református gyakorlati teológiára. In: 
Fazakas Sándor, Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia: Re-
konstrukciós kísérlet. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen. 75–
84. (Német nyelvű összefoglaló: 163–167.) 
2011b A presbiteri tiszt és az egyetemes papság elve. Kálvincsillag, 50–51. 
2012a Viseljetek gondot magatokra! (Lelkigondozás a lelkipásztorok között.) In: 
Kozma Zsolt: Lekötelezetten. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. 92–97. 
2012 Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései. In: Kozma Zsolt: Lekötelezetten. Erdélyi 
Református Egyházkerület, Kolozsvár. 126–132. 
2012b A konfirmáció, mint a református hitben nevelés sajátos eseménye. In: Kozma 
Zsolt: Lekötelezetten. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. 137–143. 
2012c Szolgálat és hatalom. Kormányzás a magyar református egyházban. In: Fazakas 
Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): Krisztusért járva követségben. (Tanulmánykötet a 60 
éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára.) Debreceni Református Hittudományi Egye-
tem, Debrecen, 429–444. 

Kurta József 
2002 Felekezetközi kapcsolatok és az Öreg Graduál. Református Szemle, 97–106. 
2003 A felsőbányai lamentatio-töredék. Református Szemle, 854–856. 
2006 Liturgia és lelkigondozás találkozása egy középkori énekben. Református Szem-
le, 522–526. 
2007 Mi a közös a liturgiában és a fociban? Református Szemle, 428–430. 
2009a 120 éve született Gönczy Lajos. Református Szemle, 493–512. 
2009b A református lelkipásztori hivatás formálódása a történelemben. In: Kurta Jó-
zsef: Isten igéjének szolgái. Lelkészi életpályák a Szatmárnémeti Református Egyház-
község életében. Exit Kiadó, Kolozsvár. 11–80. 
2011a Az elképzeléstől a megvalósulásig. Bethlen Gábor elveszett graduálja és az 
Öreg graduál. Református Szemle, 356. 
2011b Tofeus Mihály (1624–1684) [zsoltárprédikációi]. Református Szemle, 651–658. 

Máthé-Farkas Zoltán 
2009 Kísérlet a prédikáció nyitott műként való megalkotására. Református Szemle, 37–
84. 

Ötvös József 
2003 Az egyház küldetése ma. Református Szemle, 250–260. 

Papp György 
2008 Vade retro Satana! Samarjai Máté János ördögűző liturgiájának ismertetése. Re-
formátus Szemle, 152–158. 
2013 Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben. Studia Doctorum 
Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei I. 
Főszerk.: Adorjáni Zoltán. 69–98. 

Pásztori-Kupán István Gerő 
2007 Tavaszy Sándor, az igehirdető. Református Szemle, 357–362. 

Péterné Sógor Éva 
2002a A gyülekezeti ének és a magyar népdal közötti zenei kapcsolatok. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 88–97. 



ERDÉLYI PROTESTÁNS GYAKORLATI TEOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS 2002–2013 251 

 

2002b Erdélyi nyomtatott kottás énekeskönyvek. Studia Universitatis Babeș-Bolyai 
Theologia Reformata Transylvanica, 124–141. 
2002c Száz éve született Csomasz Tóth Kálmán. Református Szemle, 489–495. 
2003a Az új énekeskönyv. Református Szemle, 459–472.  
2003b Szájhagyomány és írásbeliség. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia 
Reformata Transylvanica, 186–196. 
2003b Az új énekeskönyv. Református Szemle, 459–472. 
2006a A régi és mégis új passió. Unitárius Közlöny, 10–11. 
2006b Német korálok a magyar református énekirodalomban. Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 274–287. 
2008a Református egyházi énekek az erdélyi írott és szájhagyományos forrásokban. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
2008b The Reformed Church and the Music. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 
Musica, 1, 149–172. 
2008 Funeral Songs. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Musica, 2, 85–99. 
2009a The Role of the Popular tradition in the development of melodies within the 
songs of Transylvanian Reformed Communities. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 
Musica, 1, 23–39. 
2009b Cântări comunitare reformate în tradiția scrisă și cea orală din Transilvania. I-
II. Editura Infodata, Cluj-Napoca. 
2010 Musical Life in the 17-18th Century Reformed College of Székelyudvarhely. 
Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Musica, 1, 3–11. 
2011 Psalm singing in Transylvania. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Musica, 2, 
69–78. 

Püsök Sarolta 
2011 Szent és profán elemek keveredése a konfirmációban. Református Szemle, 252–
262. 

Ruszka Sándor József – Szabó József Levente – Vitus István 
2006 A bibliai hermeneutika az igehirdető műhelymunkájában. Református Szemle, 
255–275. 

Sikó Csaba 
2012 Eduard Thurneysen felfogása a lelkigondozásról. Református Szemle, 475–488. 

Simon János 
2011 Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lessie Newbigin és a missziói 
ekléziológia. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teo-
lógia Kutatóintézetének kötetei I. Főszerk. Adorjáni Zoltán. 243–258. 

Sógor Árpád 
2005 Teológiai hallgatók pályaszocializációja. Református Szemle, 617–643. 
2012 Boldogan éltek, míg meg nem haltak? A lelkipásztor házassága és válása. Re-
formátus Szemle, 36–57. 

Somfalvi Edit 
2003 Hogyan segítsük gyermekeinket hitben felnőni? Az Út, 122–133. 
2007 A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban. Református 
Szemle, 363–397. 
2008 Bibliai történetek átadása gyermekeknek a mesepszichológia újabb szempontjai 
alapján. Református Szemle, 135–151. 

Szabó András 
2011 A lamentáció. Református Szemle, 411–416. 



252 KURTA JÓZSEF 

 

Székely József 
2004 A lelkipásztorok lelkigondozásának szükségessége és lehetőségei. Az Út, 86–94. 
2007 Az igehirdetés „bolondsága”. Református Szemle, 398–407. 

Tamás Ernő 
2005 A kiégés mint foglalkozás okozta torzulás. Református Szemle, 296–305. 
2009 Üvegfalú parókiánk gyerekszobája. A lelkészgyermekek esetleges szorongásai-
ról. Református Szemle, 295–305. 

Tőkés István 
2008 A „Miatyánk” és az „Apostoli Hitvallás” fordítási kérdései. Református Szemle, 
519–523. 

Tunyogi Lehel 
2010a A Rembrandt-kód. Református Szemle, 485–495. 
2010b Magány, csend és imádság. A sivatagi atyák bölcsességének relevanciája a mai 
szolgálatra nézve. Református Szemle, 605–616. 
 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁBEL KIADÓ 
400304 Cluj-Napoca 

str. E. Grigorescu nr. 35 
tel./fax: 0264-420001 

abelkiado@yahoo.com 
www.abelkiado.ro 

mailto:abelkiado@yahoo.com
http://www.abelkiado.ro



