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1996. szeptember 12-én Kolozsváron
elhunyt dr. Nagy Jenő, erdélyi tudós,
a Kolozsvári Református Kollégium, a
Bolyai Tudományegyetem egykori
tanára, az Erdélyi Magyar Szótörténeti
Tár munkatársa, az Erdélyi Múzeum
Egyesület tiszteletbeli tagja. Még
szakmai körökben is kevesen tudják
róla, hogy családi kapcsolatok
kötötték Szolnokhoz. Rokonai élnek
itt, akiket idős korában gyakran
meglátogatott. Egyik útja alkalmával
kötött ismeretséget a szolnoki Damja-
nich János Múzeum munkatársaival
dr. Dienes Erzsébet középiskolai tanár
közvetítésével, s ettől kezdve több
alkalommal betért hozzánk, könyveket
cseréltünk, beszélgettünk hazai és
erdélyi néprajzi és nyelvészeti kuta-
tások helyzetéről, az új Kriterion-
könyvekről, készülő és kiadásra váró
munkáiról
Az itt következő — még 1979-ben
készült — interjúval szeretnénk emlé-
kezni elhunyt kollégánkra, kedves
ismerősünkre, melyben dr. Nagy Jenő
vall önmagáról, életéről, munkássá-
gáról

Néha még a tudós felfedező is megcsalódik,
ha egy hegyláncot nem oldalról pillant meg,
hanem a gerinccel szemben, csupán a vonulat
első tagját szemléli. Úgy vélheti, hogy egyetlen
hegyet talált, pedig ha csúcsig tör, rájön,
bizony több is van ott — magaslat magaslatot
követ. Valahogy így jártunk a romániai magyar
szellemi élet alkotóinak számbavétele során is.
Sütő András neve mellé meg kellett tanulnunk
Bálint Tiborét, Kányádi Sándorét, Farkas
Árpádét is. Beké György nevét életes, nyelvi
megformáltságukban is gyönyörködtető riport-
könyvei, Kallós Zoltánét a Balladák könyve,
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Szabó T. Attiláét főként az Erdélyi Szótörténeti
Tár tette ismertté Magyarországon. Megtanul-
tuk Benkő Samuét; kitűnő könyvei bizonyítják,
hogy ő nemcsak a romániai, hanem az
egyetemes magyar művelődéstörténeti kutatás-
nak is jelentős személyisége. Említhetném a
történész Jakó Zsigmondot, a néprajzos Kós
Károlyt, sorolhatnám képzőművészek, a
műszaki és egyéb tudományok figyelmünkre,
megbecsülésünkre méltó művelőinek nevét. A
„felfedezendők" sorát most dr. Nagy Jenő
kolozsvári professzor személyével szeretném
bővíteni.

Szemre nem találom benne a „tudós"-t.
Külső valója szerényen rejti belső önmagát.
Pedig életútja, életműve — fényt érdemel.

Élete indulásáról szóljon mindenekelőtt
— kérem a professzor urat.

— Kolozsvárt születtem, 1916-ban. Édes-
apám tanár volt. Családunk a húszas évek
végén Magyarországra költözött. Pápán tele-
pedtünk le 1929-ben. Édesapám a Református
Kollégium tanára lett, én meg diákja. A város,
a hegyek Erdélyre emlékeztettek bennünket,
hamar otthonra leltünk. Engem a kollégium
„fogott" meg. Amit „tartás"-nak, „elkötele-
zettség"-nek nevezünk: ott kaptam Pápán. A
kollégium több volt, mint jó iskola. Légköre
volt. A képzőtársaság, Petőfi, Jókai emléke az
én időmben még élő, elevenen ható hagyo-
mány volt. Kitűnő tanárok neveltek bennünket.
Életem eredményeiben az ő munkájuk is benne
van. Igazgatónk, Fejes Zsigmond ösztönző
példája volt az egészséges tanár—diák
kapcsolatot teremtő nevelőnek. Engem is ő
biztatott a „többre".

Mikor fordult érdeklődése későbbi
szakterülete felé?

— Az Debrecenben következett el.
Beiratkoztam az egyetemre, s a Református
Tanárképzőbe. Itt dicséretesnél rosszabb jegy
nem kerülhetett be az indexembe, különben
oda a kedvezmény; hamar megtanultam az
elmélyült, célirányos munkát. Az igazi
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serkentés azonban az volt, hogy Csüry Bálint
tanítványa lettem. Ő minden eszközzel segített,
hogy az egyetemen elérhető legnagyobb
felkészültséget megszerezhessem. Az ő
támogatásával jutottam ki — egyházi
ösztöndíjjal — Németországba, germanisztikai,
német nyelvjárási tanulmányok folytatására.

Csüry professzor tehát „sínre tette"
élete vonatát...

— A teljes igazság több ennél. Igyekezett
mindent átadni, mindenekelőtt a lelkiismeretes,
szakmailag pontos, igényes munka szeretetét.
A téma kitűzésével és a mérce mind följebb
emelésével a tudományos felkészültség egyre
magasabb csúcsaira igyekezett eljuttatni diák-
jait „tudósfaragó" mühelyében, a szemináriumi
gyakorlatokon. Erdélyi voltomat is felhasználta
szakmai „növelésemre". Nyaranta édesapámék
hazavittek bennünket, gyermekeket Erdélybe.
Nagynéném férje, Kónya Gyula Kalotaszeg
szívében, Magyarvalkón volt református
lelkész. Csak ketten éltek nagynénémmel a
szép nagy parókián. Ajándékozó szeretetből,
no meg szívük gyönyörködtetésére is a
vakációra meghívták a szűkebb rokonság
gyermekeit. A parókiakert árnyas fái között állt
egy kis fazsindelyes filagória. Az volt a mi
vidám diáktanyánk. Legtöbbször az Áprily és
a Schafer gyerekekkel — unokatestvéreinkkel
— töltöttünk itt boldog heteket, hónapokat.
Valkón érdeklődésemet keltegette, szította az,
hogy nagynéném a kalotaszegi népi hímzés
feltámasztásán buzgólkodott, szép sikerrel. (Ő
különben az erdélyi szűrviselet felvirá-
goztatásában érdemeket szerzett — Györffy
Istvántól is nagyrabecsült — Schafer András
leánya volt...) Érdeklődésemet, gyarapodó
élményeimet és ismereteimet Csüry professzor
a tudomány szekerébe fogta. Ekkoriban
szervezte meg a Népnyelvkutató Intézet-et , s
ennek első kiadványa lett disszertációm: A
népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón
(Kalotaszeg). E tanulmány készítése során
fedeztem fel azt a csodálatos nyelvi világot,
amely a legegyszerűbb köznapi munka-
eszközök mögött is ott rejlik. Egyre több
ismeretet szereztem a népművészet területén is.

Hogyan^ választott munkaterületet?

— 1941-től az Erdélyi Tudományos Intézet
tanáraként bekapcsolódtam Szabó T. Attila,
Márton Gyula és Gálffy Mózes mellett a
„Kolozsvár és vidéke magyar nyelvjárási
térképé"-nek gyűjtőmunkájába. Másik felada-
tom volt, hogy az erdélyi szászsággal teremtsek
kapcsolatot a tudományban. Német szakos
tanár lévén természetesen jött, hogy nyelvi
kapcsolatokkal, az erdélyi szász-magyar
helynévkutatással foglalkozzam. így vállaltam
később Szabó T. Attila felkérésére az Erdélyi
Szótörténeti Tár-ban a szócikkek német
értelmezését is.

Ez az utóbb említett munkája mintegy
megnyitja a ,,tárház" ajtaját a szász
kutatók, érdeklődök előtt, hozzájárul
ahhoz, hogy a Szótörténeti Tár közös
kincsként kerüljön a románok, szászok
és magyarok kezébe, s így a népek építő
együttműködésének eszközévé válik.
Értékelve élete minden eredményét,
szolgálatát ezt tartom benne a
legfontosabbnak. Jól látom?

— Igen, igen, csak mi, romániaiak ezt nem
szoktuk oly különösen kiemelni. Nekünk ez
természetes. Ahogy mondani szokás: — Isten
a románok, szászok, s a magyarok kenyerét
egymás mellé tette le itt a Kárpátok tövében,
érthető, hogy egymás keze alá dolgozunk a
tudományban is.

Életútja többi állomásáról is szíves-
kedjék mondani valamit.

— Sokrétű, sokirányú munkát végeztem. A
kolozsvári egyetem német tanszékén tanítottam
(Molter Károllyal, ő irodalmat adott elő).
Igyekeztem a magyar hallgatók figyelmét a
szászság felé fordítani. Ugyanakkor a néprajzi
tanszéken is előadtam. Később a kolozsvári
magyar tanítóképző hallgatóit neveltem a népi
életforma megismerésére, megbecsülésére,
hogy a néprajzi gyűjtés önkéntes munka-
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társaivá vagy legalábbis a falusi nép életének
jó megfigyelőivé váljanak. Ezzel párhuzamo-
san, mikor a Román Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Intézetének vezetősége
lehetővé tette, hogy kolozsvári részlege mun-
kájának keretében megkezdődjék a nagyobb
etnikai csoportok népművészetének felmérése,
feldolgozása, abban is részt vállaltam.
Hasonlóan, midőn a Románia és Magyarország
közötti egyezmény alapján megindultak a
„Romániai magyar nyelvjárások népnyelvi
térképe" elkészítésének munkálatai, Szabó T.
Attila irányításával abba is bekapcsolódtam.
Évekig adminisztrációs beosztásom volt, majd
a Pedagógiai Kutatóintézet munkatársaként a
magyar nyelvoktatás módszertanával foglal-
koztam. Didaktikai munkám mellett szabad
időmben, délutánonként a Szótörténeti Tár rám
eső munkáját végeztem.

— Időközben lehetővé vált, hogy Domokos
Géza, a Kriterion nemzetiségi könyvkiadó
lendületes igazgatója a kiadói tervbe egyre
több néprajzi-népművészeti munkát is beve-
gyen. Sokunknak nekiszögezte a kérdést: mi
van az asztalfiókban? Sorjában kezdte kiadni
az eddig valóban asztalfiók mélyén szunnyadó
tanulmányokat. így jelent meg 1972-ben a dr.
Kós Károllyal és Szentimrei Judittal közösen

írt „Kászoni székely népművészet", 1974-ben
pedig a „Szilágysági magyar népművészet"
című könyvünk. 1977-ben látott napvilágot a
Faragó Józseffel és Vámszer Gézával közös
munkánk: „A kalotaszegi magyar népviselet",
majd az újra Kossal és Szentimreivel együtt írt
„Kisküküllő vidéke magyar népművészete",
1978-ban. E munkákban én a viselettel
foglalkozó fejezeteket írtam. így lettem az
erdélyi magyar népviselet kérdésének ismerője
és ismertetője.

Az időközben elhunyt dr. Nagy Jenő
tervei közöt még sok szép faladat
szerepelt: Szerette volna megírni a
romániai magyar népviseletek
szintézisét és tovább folytatni az
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban
elkezdett kutatásait Ezek azonban a
jövő generáció feladatai lesznek,
melyhez felhasználhatják kéziratos
kutatási anyagát, mely halála után a
Kriza János Néprajzi Társaság
tulajdonába került.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Rendhagyó
megyei történelemkönyv

Szabó László: Jász-Nagykun-Szolnok
megye rövid története írásban és képekben

A honfoglalás millecentenáriuma és a
megye megalakulásának 120. évfordulója adott
lehetőséget egy hiánypótló kiadvány, Jász-
Nagykun-Szolnok megye történetének meg-
írására. A megyei önkormányzat támogatásával
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Intézet gondozásában megjelent munka meg-
születését az évfordulók alkalmával szokásos
visszatekintések mellett az is időszerűvé tette,

hogy a közeljövőben bevezetésre kerülő
Nemzeti Alaptanterv fokozott szerepet szán a
helytörténet, a hon- és népismeret oktatásának.
Ehhez is segítséget nyújt Szabó László
rendkívül olvasmányos, gazdagon illusztrált,
dokumentumokkal kiegészített, a tudományos
igényű ismeretterjesztés céljával írt megye-
története, amelyet tanár és diák, környezetének
múltja iránt érdeklődő megyebeli haszonnal
forgathat.

A szerző, aki az elmúlt évtizedekben szám-
talan néprajzi, történeti publikációban tette
közzé a megye legkülönbözőbb településein
végzett kutatási eredményeit, a személyes
hangú bevezető és egy helyzetmeghatározás
után időrendben követi nyomon a megye
történetének legfontosabb eseményeit. A hely-
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