LŐRINCZ
JÓZSEF

Először is nézzünk szemben az adatok tükrében e kivételes tehetségű személyiséggel. Íme, hogyan próbálja összefoglalni e csodálatosan gazdag alkotó, persze,
csupán szellemi értékekre értendő gazdagság birtokosának életét és életművét az
Erdélyi Magyar Ki kicsoda kiadvány:
Lőrincz József, tanár, költő, közíró
1947. november 14-én született a Hargita megyei Székelydályán földműves szülők
gyermekeként. Az általános iskolát Székelydályán és Homoródszentpálon végezte, a középiskolát Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen (1968). Gyergyószentmiklóson végzett építészeti szakiskolát, majd három évig kőművesként, építőtelepi
anyagbeszerzőként dolgozott Marosvásárhelyen. Ugyanitt a 3 éves Pedagógiai Főiskolán (1971), majd a Bukaresti Tudományegyetemen (1980) szerzett román–magyar
szakos tanári képesítést.
1971-től a Székelyderzsi Általános Iskolában, 1978-tól Kányádon tanított. Volt iskolaigazgató, kultúrigazgató, iskolakönyvtáros, különböző közösségi megbízatásoknak tett eleget.
Első versei, cikkei vásárhelyi diákévei alatt jelentek meg, majd munkahelyi környezete, szülőföldje néprajzát gyűjtötte. Verset, versfordítást, néprajzi gyűjtést, helytörténeti cikkeket, riportokat, tudósításokat, pedagógiai írásokat, verskritikát közölt
különböző hazai sajtótermékekben (Athenaeum, Vörös Zászló, Utunk, Ifjúmunkás,
Korunk, Hargita, A Hét, Hargita Népe, Látó, Székely Útkereső stb.) Eddig kb. kétszáz sajtóközleménye jelent meg.
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1990-től a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium címzetes magyartanára.
Ugyanebben az évben vette fel az iskola hajdani növendéke, a jeles író, Tamási Áron
nevét. Lőrincz József igazolta, hogy a leendő író jól érezte magát udvarhelyi iskolájában 1910–1918 között, amelynek nem kis szerepe volt abban, hogy olyan íróvá,
nemzetiségi politikussá lett, aki tollát és tehetségét népe szolgálatába állította,
méltán áll neve tehát a négyszáz éves múltra visszatekintő skóla homlokzatán.
1990 óta minden szeptember 20-án, az író születésnapja évfordulóján Lőrincz József szervezte az emlékező ünnepséget, emlékbeszédeiben az író életének, pályájának, műveinek egy-egy kevésbé ismert tényéről értekezve. Előadásokat tartott,
tanulmányokat, cikkeket jelentetett meg írónkról, ezekből állt össze a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Kiadónál 2000-ben megjelent Tamási Áron hazatérése
című tanulmánykötete. 1997-ben egyik szervezője volt az udvarhelyi és farkaslaki
centenáriumi ünnepségsorozatnak, amelyen a Nagy Otthonkeresőre, Tamási Áronra emlékeztünk születésének 100. évfordulóján.
További kötetei: Férﬁnyaram (versek), Székelyudvarhely, 2002. Kőbe faragott remény. A farkaslaki Tamási-emlékkőről (tanulmány), Székelyudvarhely, 2005. Idő a
humorra – Anekdoták Tamási Áronról, Székelyudvarhely, 2010.
Nehéz dolog illő szavakkal méltatni ezt a nagyszerű, kivételes tehetségű embert,
aki egy személyben tanár, költő, publicista és irodalomtudós. Tanárként nemcsak
lenyűgöző műveltséggel, de szívvel-lélekkel is tanít, diákjai számára nem a rideg
katedraember, hanem követésre méltó példakép, akihez bátran fordulhatnak lelki
problémáikkal, a segítség sohasem marad el. Tanáremberként arra is büszke lehet,
hogy íróvá, költővé vált egykori diákjai elismeréssel és hálával hivatkoznak szellemi és lelki mentorukra. Költőként fojtottan drámai hangvételű, ihletett lírikus, aki
olyan, mint legszebb versei: választékos, külsőségektől és divatos modernségektől
mentes, de erőteljes, halk szavú ember. Ha van lírikus, akinek versei töményen tükrözik rokonszenves egyéniségét, akkor az a lírikus Lőrincz József. Publicistaként
is hasonló írói kvalitásokkal rendelkezik, ritkán közöl, de mindenik írásának súlyos, közérdekű mondanivalója van. Irodalomtudósként is legnagyobb büszkesége
iskolájának, a Tamási Áron Gimnáziumnak, hiszen ő a Tamási-életmű szakavatott,
magyar nyelvterületen legismertebb kutatója. Miközben az irodalomtudomány bepréselte Tamási Áron életművét a hagyomány népies címkéjű dobozába, Lőrincz
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József merészelt új és a mai olvasóhoz közelebb álló Tamási-képet kialakítani. Közben például a nagy író születésnapjának dátumát is kiigazította, örök példájául a
ﬁlológiai pontosságnak.
Tanári közösségként is maradéktalanul elismerjük érdemeit. Lőrincz József, az
ember és tanár, akire felnézhetünk. Ameddig ilyen pedagógusaink vannak, addig
nem reménytelen az erdélyi magyar irodalomoktatás.

FÁBIÁN LAJOS
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