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FŐSZERKESZTŐ
Balogh Edgár
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
Benkő Samu, Dávid Gyula,
Gábor Dénes, Kacsó Sándor,
Kántor Lajos, Köllő Károly,
Láng Gusztáv, Sőni Pál,
Szabó Attila, Tóth Sándor
SZAKSZERKESZTŐK
Banner Zoltán (képzőművészet), Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog), Csetri
Elek (történelem), Dávid Gyula (könyvkiadás), Faragó József (folklór), Fejér Miklós
(tanügy), Gaal György (ifjúsági irodalom), Gábor Dénes (bibliográfia), Jenei Dezső (ipar),
Kántor Lajos és Láng Gusztáv (irodalomtörténet), Katona Ádám (életrajz), Koch Ferenc
(fizika), Köllő Károly (kiadványok), Kötő József (színház), László Ferenc (zeneművészet),
Máthé Enikő (kémia), Mózes Huba (sajtótörténet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin
László (nyelvészet), Nagy Miklós (mezőgazdaság), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Spielmann
József (orvostudomány), Szabó Attila (természettudomány), Tövissi József (honismeret),
Tóth Sándor (filozófia), Váczy Leona (folyóirat-irodalom).
HELYI SZERKESZTŐK
Antal Imre (Hargita), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Klacsmányi Sándor
(Máramaros), Lőrinczi László (Bukarest), Marosi Ildikó (Maros), Szabó Sámuel (Brassó),
Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Bihar), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond
(Fehér).
MUNKATÁRSAK
Adamovits Sándor, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint Júlia, Balogh Béla, Beke
György, Cseke Péter, Csiszér Alajos, Dáné Tibor, Denderle József, Egyed Péter, Ficzay
Dénes, Gabányi János, Gálfalvi György, Gálfalvi Sándor, Garda Dezső, Gyimesi Eva,
Hermann Gusztáv, Incze László, Indig Ottó, Károlyi Jolán, Kelemen Béla, Kisgyörgy Zoltán,
Kiss András, Kovács Ferenc, Kovács János, Kovács Károly, Kovács Levente, Kovács
Nemere, Kubán Endre, László Béla, Lovassy László, Máthé József, Mikó Imre, Murádin
Jenő, Murádin László, Orbán Ferenc, Papp Béla, Péter H. Mária, Robotos Imre, Szabó Zsolt,
Székely Erzsébet, Szentimrei Judit, Tar Károly, Vajda Lajos, Vasas Samu, Vincze János,
Zsigmond József.
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ELŐSZÓ
Hetedik éve várja megjelenését a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon II. (G–Ke) kötete. A
letűnt diktatúra előbb feltételeket szabott, majd azok teljesítése — rövidítések, kihagyások —
ellenére is érvelés nélkül halogatta, végül megakadályozta, betiltotta a megjelenést. Most
eredeti teljességében adjuk közre az 1983. december 31-én zárt második kötetet, mindössze
annyi pótlással, hogy a nyomás megkezdéséig tudomásunkra jutott elhalálozási adatokat is
bejegyezzük.
A cenzúra már az I. (A–F) kötet esetében is akadályozta a címszavak egy részének
megjelenését. Egy minisztériumi szópárbaj után ezek közül többet visszaperelt a Kriterion és
a szerkesztőség, de ezeket — az Apor-kódextől a farsangi játékokig — gyűjtőcímszavakba
kellett átutalnunk, számos kidolgozott címszónak azonban, főleg egyházi vonatkozásuk miatt,
még átutalását sem engedélyezték, s a már ólomba szedett anyagból az utalást is
eltávolították. Ezeket a második kötet függelékében most utaljuk át megfelelő összefoglalásokba, bízva abban, hogy részletes adataik pótlólag ilyen módon a készülő III. (Ki–P) és IV.
(R–Z) kötetekben sorra kerülhetnek. Így például a római katolikus egyházi irodalom címszóban térünk vissza Balanyi György, Bálint Vilma, Boros Domokos (P. Fortunát), Czumbel
Lajos, Dombi József, Faragó Ferenc, Frána Péter személyi adataira; a református egyházi
irodalom gyűjtőcímszavába kerül Babos Sándor, Bakk József, Borbáth Dániel, Bede László,
Csiky István, idősb Dávid Gyula, Farkas Albert; a lutheránus egyházi irodalom címszó
fogadja be Argay György, Dávid Károly személyiségrajzát; az unitárius egyházi irodalom
keretében foglalkozunk Erdő János, Ferencz József püspök életrajzával. Az ugyancsak
cenzori elkobzás alá esett Drechsler Miksa, Eisler Mátyás szerepét a magyar irodalomban
máris beszőttük e II. kötet soros izraelita egyházi irodalom címszavába.
Úgy érezzük, hogy a romániai magyarság önismeretének szolgálatában hű képet adunk
írásbeliségünk minden területéről, összhangot keresve — mint már az 1981-es A–F kötetben
— szépirodalmunk, közírásunk, tudományos irodalmunk, művelődésünk minden személyi és
közületi (intézményi, sajtó- és helytörténeti) jelensége között. Függelékként csatoljuk1 az I.
kötet észrevett hibáinak helyrehozatalát s hiányainak 1983-ban lehetséges pótlását. Itt kell
megjegyeznünk, hogy ez a lista korántsem teljes, a folytatásra csak a következő III. kötetben
kerülhet sor újabb kutatásaink vagy olvasói figyelmeztetések alapján.
A szerkesztőség

1

Jelen kiadásunkban ezeket a hibákat az I. kötet online szövegében javítottuk. A cenzúra által kihúzott
szövegeket ugyanott Függelékben pótoltuk. Mivel a II. kötetet a cenzúra teljes egészében visszadobta, ilyen
pótlásokra ez esetben nem kerül sor. Ennek szövegében javítottuk viszont a Lexikon III. kötetének Függelékében
jelzett hibákat.
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BETŰSZÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
ÁGISZ — Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet
ang. — angol
ASZT — aranyszalagtár
ÁVDolg — államvizsgadolgozat, Kolozsvár
BLev — Benedek Elek irodalmi levelezése 1921–1929. I. 1979.
BMC — Barabás Miklós Céh
Bp. — Budapest
Buk. — Bukarest
EIT — Erdélyi Irodalmi Társaság
EME — Erdélyi Múzeum-Egyesület
EMGE — Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
EMÍR — Erdélyi Magyar Írói Rend
EMKE — Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
ESZC — Erdélyi Szépmíves Céh
ETF — Erdélyi Tudományos Füzetek
ETI — Erdélyi Tudományos Intézet
fr. — francia
HLev — A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924– 1944). I–II. 1979
IK — Irodalmi Kör
JBA — Józsa Béla Athenaeum
kat. — katolikus
KGIT — Károli Gáspár Irodalmi Társaság
KISZ — Kommunista Ifjúsági Szövetség
KKK — Kriterion Kis Kalauz
klny. — különlenyomat
KMP — Kommunisták Magyarországi Pártja
KRP — Kommunisták Romániai Pártja
KZST — Kemény Zsigmond Társaság
Kv. — Kolozsvár
LM — Literatura Maghiară (aranyszalagtár, magyar irodalom)
MADOSZ — Magyar Dolgozók Szövetsége
MIÉM — Magyar írók élete és munkái. I–VI. Gulyás Pál sorozata, 1939–43.
MIL — Magyar irodalmi lexikon. Bp. 1963–65.
MNSZ — Magyar Népi Szövetség
MNT — A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 1976
MTA — Magyar Tudományos Akadémia
Mv. — Marosvásárhely
MV — Musical-Vorbit (aranyszalagtár, zenés, szöveges felvételek)
Nb. — Nagybánya
NDK — Német Demokratikus Köztársaság
NSZK — Német Szövetségi Köztársaság
Nv. — Nagyvárad
NyIrK — Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
OGYI — Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
OMP — Országos Magyar Párt
ref. — református
RKP — Román Kommunista Párt
RMI — Romániai Magyar Írók (sorozat)
RMIL — Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
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RMP — Román Munkáspárt
RNK — Román Népköztársaság
róm. kat. — római katolikus
R.P.R. — Republica Populară Română
R.S.R. — Republica Socialistă România
RSZK — Románia Szocialista Köztársaság
SZDP — Szociáldemokrata Párt
szerk. — szerkesztette
TETT — Természet–Ember–Tudomány–Technika (A Hét melléklete)
TM — Teatrul Maghiar (aranyszalagtár, magyar színház)
Tv. — Temesvár
uő — ugyanő
USA — Amerikai Egyesült Államok
A helyesírásból ismert rövidítéseket nem vettük jegyzékbe. A szócikkeket követő
könyvészetben az eredeti teljes kiírás kezdőbetűit használjuk, s a betűk után pontot teszünk.
JELEK
*
~

— lásd
— (tilde) a címszót helyettesíti
A MUNKATÁRSAK BETŰJEGYEI

A. I.
B. A.
Ba. S.
B. E.
B. Gy.
B. L.
B. S.
B. Z.
Cs. B.
Cs. E.
Cs. P.
D. Gy.
D. J.
D. T.
E. P.
F. J.
F. M.
Gá. Gy.
G. D.
G. Gy.
G. J.

— Antal Imre
— Benkő András
— Balázs Sándor
— Balogh Edgár
— Beke György
— Bura László
— Benkő Samu
— Berde Zoltán
— Csákány Béla
— Csetri Elek
— Cseke Péter
— Dávid Gyula
— Denderle József
— Dáné Tibor
— Egyed Péter
— Faragó József
— Fejér Miklós
— Gálfalvi György
— Garda Dezső
— Gaal György
— Gabányi János

G. S.
Gy. É.
H. G.
I. L.
I. O.
K. Á.
K. B.
K. J.
K. K.
K. L.
K. N.
Ko. J.
Ko. K.
Ko. L.
K. S.
L. F.
L. G.
Má. E.
Ma. I.
Má. J.
M. H.

— Gálfalvi Sándor
— Gyimesi Éva
— Hermann Gusztáv
— Incze László
— Indig Ottó
— Katona Ádám
— Kelemen Béla
— Kötő József
— Köllő Károly
— Kántor Lajos
— Kovács Nemere
— Kovács János
— Kovács Károly
— Kovács Levente
— Klacsmányi Sándor
— László Ferenc
— Láng Gusztáv
— Máthé Enikő
— Marosi Ildikó
— Máthé József
— Mózes Huba

A betűjegyeket az aláírt szócikkek alatt zárójelben közöljük.
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M. J.
— Murádin Jenő
M. L.
— Murádin László
N. M. K. — Nagy Miklós Kund
O. F.
— Orbán Ferenc
P. H. M. — Péter H. Mária
R. G.
— Rácz Gábor
S. J.
— Spielmann József
S. P.
— Sőni Pál
Sz. E.
— Székely Erzsébet
Sze. J. — Szentimrei Judit
Sz. J.
— Szekernyés János
Sz. S.
— Szabó Sámuel
Sz. Zs. — Szabó Zsolt
T. E.
— Tuzson Erzsébet
T. J.
— Tövissi József
T. S.
— Tóth Sándor
U. J.
— Ujj János
V. L.
— Vajda Lajos
V. S.
— Vasas Samu
V. Zs. — Vita Zsigmond

G
Gaál Alajos (Gyergyóditró, 1889. aug. 21. — 1967. nov. 30. Budapest) — szerkesztő, közíró.
~ Endre öccse. A Székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett, orvosi
diplomát a kolozsvári egyetemen szerzett. 1918-tól Gyergyóalfaluban járási, 1924-től
Gyergyószentmiklóson körorvos. Mint a Székely Szó politikai hetilap szerkesztője (1925–30)
a székelység gazdasági helyzetével és ügyeivel foglalkozott. Önállóan megjelent Jegyzetek
Gyergyó gazdasági csődjéhez c. tanulmányában feltárta a gyergyói székelység elszegényedésének okait és a felemelkedés útját az iparosításban jelölte meg. Novelláit, alkalmi
színdarabjait a Keleti Újság, Erdélyi Szemle, Független Újság, Pásztortűz közölte. Dávid
Istvánnal közösen szerzett Székely guzsalyos c. daljátékát 1935-ben mutatta be a kolozsvári
Magyar Színház.
Gaál András (Gyergyóditró, 1936. márc. 9.) — képzőművész. A marosvásárhelyi Művészeti
Líceumban, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte festészeti
tanulmányait. 1959 óta rajztanár Csíkszeredában. Az Országos Képzőművészeti Szövetség
megyei fiókjának elnöke, a gyergyószárhegyi Barátság Képzőművészeti Alkotótábor vezetőségi tagja. A Hargita napilap grafikai szerkesztője (1973) és állandó munkatársa. Címlapot
tervezett a Hargita Kalendárium és Hargita megye útikönyve számára; irodalmi művekhez
készült rajzait, illusztrációit és művészeti tárgyú írásait a Hargita, a csíkszeredai középiskola
Lyceum c lapja és A Hét közli. Portrékompozíciót festett Ady Endréről (1977), elkészítette
Szabó József színirendező portréját.
Székely János: Egy rögeszme genezise. 1978. 318–22. — Csire Gabriella: Egy művész hétköznapjai. Előre 1982.
okt. 22.

Gaál Endre (Gyergyóditró, 1882. máj. 11. — 1950. szept. 12. Gyergyóditró) — közíró.
Alajos bátyja. A polgári iskolát szülőhelyén, jogi tanulmányait Budapesten és Bécsben
végezte. 1910-től Csík vármegye al-, majd főjegyzője, a Székelység c. lap szerkesztője, 1918
után ügyvédi pályára lépett, a Csíki Magánjavak vagyonkezelője 1923-ig. Írásaiban gazdasági
kérdésekkel foglalkozott. Munkái: Harc Borszék-fürdőért (Csíkszereda 1922); A csikmegyei
volt székely-határőrezredeket alkotott községek székely lakosságának tulajdonát képező
„Ruházati alap”-hoz, röviden Magánjavakhoz jogosult csíki családok panasza… (Csíkszereda
1923).
Gaál Gábor, családi neve Gál (Budapest, 1891. márc. 8. — 1954. aug. 13. Kolozsvár) —
szerkesztő, irodalomkritikus, közíró. A szocialista eszmeiségű romániai magyar irodalom és
marxista művelődés nagy hatású kezdeményezője és vezető egyénisége.
Gál Anna szolgálólánynak és Szécsényi Nagy Gábornak, egy huszárezred lovászmesterének
házasságon kívül született gyermeke volt. Budapesten a VII. kerületi Szent István úti
főgimnáziumban érettségizett, majd 1911 őszétől a budapesti tudományegyetem bölcsész
karának latin–magyar szakos hallgatója, ahol Riedl Frigyes szemináriumai és Alexander
Bernát filozófiai kollégiumai hatottak értelmi formálódására. Ezekben az években az
avantgárd kezdemények iránt érdeklődő fiatal pesti irodalmárok köréhez tartozott, és a Franyó
Zoltán szerkesztette budapesti Új Revüben verssel jelentkezett. Főiskolai tanulmányait és
induló irodalmi pályáját 1914 őszén katonai behívó szakította félbe. Amikor közel hároméves
frontszolgálat után 1917 nyarán mint kíméletre szorulót kiképzőtisztnek Pestre vezényelték,
eszmei és politikai radikalizálódása során közel került ahhoz az írócsoportosuláshoz (Lukács
György, Balázs Béla, Sinkó Ervin), amely egy magasabb eszmeiségű irodalom programját
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hirdette s a kibontakozó antimilitarista mozgalom élesztője volt. 1917–18-ban, miközben a
Hevesy Iván szerkesztette Jelenkorban közölt könyvkritikákat, befejezte egyetemi tanulmányait, és tanári képesítést nyert. Az őszirózsás forradalom idején a Művelődésügyi
Minisztériumban dolgozott. A Tanácsköztársaság kikiáltása után Lukács György népbiztos
munkatársa a Közművelődési Népbiztosságon mint a tankönyvszerkesztő bizottság, majd a
szocializált színházak referense. Az V. Vörös Dandár észak-magyarországi hadjáratában
Lukács György politikai biztos katonai tanácsadója. A hadműveletek során Karikás
Frigyesnek is munkatársa volt.
A fehérterror elől 1921-ben Bécsbe emigrált, ott Hatvany Lajos szűkebb köréhez tartozott.
Írásai a Jövő, Tűz, Bécsi Magyar Újság, Panoráma és más emigráns lapokban jelentek meg.
1923–24-ben Berlinben dramaturg Korda Sándor filmvállalatánál. 1925 őszén visszatért
Budapestre, ahol 1919-beli forradalmi tevékenységéért letartóztatták és pert indítottak ellene.
Ideiglenes szabadlábra helyezése után újra Bécsbe távozott, majd 1926 őszén Kolozsvárra
érkezett. Az első években az élvonalbeli kolozsvári napilapok (Keleti Újság, Új Kelet, Ellenzék) cikkdíjas külső munkatársa, de publicisztikájával és kritikáival az Erdélyi Helikonban és
a Pásztortűzben is jelentkezett.
A Korunk szerkesztésébe 1928-ban kapcsolódott be. A címlapon neve 1929 januárjától együtt
olvasható a lapalapító Dienes Lászlóéval 1931 szeptemberéig, amikor Dienes neve elmarad.
Valójában már 1928 végétől, Dienesnek Berlinbe távozásától ő szerkeszti a lapot, s egészen
1940. szeptemberi megszűnéséig élete eggyéforrt a Korunk életével. Krajcáros gondok és
hatósági zaklatások árnyékában, önmaga irodalmi ambícióinak jó részét feláldozva vállalt
küzdelmet a szellemi baloldal fórumának fennmaradásáért és színvonaláért. „Kötelességek
halmazából áll számomra a világ […] A lap hivatása a lényegem” — írta egyik levelében, s ez
a személyi helytállás a magyarázata annak, hogy a marxista Korunk a fasizálódó Romániában
közel másfél évtizeden át a haladó magyar kultúra őrhelye lehetett.
Irodalmi tájékozódású köztudatunk elsősorban mint irodalomkritikust és irodalomszervezőt,
írók nevelőjét tartja számon, alkotói tevékenységében azonban a filozófiának is jelentős
szerepe van. Szellemi formálódásának kezdetén az elhatározó Hegel-élmény áll. Bár a
marxizmussal már korábban is volt találkozása, politikai konzekvenciáit pedig 1919-ben és
utána is vállalta, magának a marxi filozófiának első behatóbb tanulmányozására csak
Berlinben töltött évében kerített sort, s további öt-hat év múlva, 1928–29 körül vált
marxistává. Közben a klasszikus és modern filozófiai irodalom tárházát tanulmányozta át, és
tekintélyes filozófiai műveltségre tett szert. Ezzel magyarázható, hogy marxizmusa nem vált
sohasem ama filozófiai eszmék nihilista tagadásává, amelyek a marxizmus klasszikusainál
nem mutathatók ki. A marxi filozófiát, annak szellemét kovásznak, rendező és szintetizáló
elvnek tekintette, s az alkotó filozófiai gondolkodás minden olyan eredményében, amely az
alapvető emberi értékek védelmére és gyarapítására mozgósítható, a filozófiai építkezés
felhasználható anyagát látta, amit áthasonítva be lehet és be kell építeni a kor filozófiájába.
Irodalmi vonzalmai és elméleti beállítottsága okán legegyénibb hangjára a fogalmiságuk
révén legfilozofikusabb irodalmi műfajokban talált (irodalomkritika, esszé). Irodalmiesztétikai tájékozódása, melynek kezdetén Vörösmarty és Ady költészetének csodálata áll,
már a 10-es évek elejétől filozófiai formálódásával párhuzamosan alakult ki és jellegzetességeiben mindig is erre emlékeztet. Ez a fejlődés a 20-as évek végéig az avantgárd (döntő
módon a német baloldali expresszionizmus és fejleményei) hatása alatt ment végbe, s ennek
eredményeként, szervesen magába építve a legjobb avantgárd vívmányokat, teljesedett ki
szocialista elkötelezettségű realizmuskoncepciója a 30-as évek elején. A gondolkodó és az
író-művész testesült meg benne egy személyben. E szerencsés ötvözetnek köszönhető, hogy a
szépírói alkotást egyszerre érti belülről, önvilágában, és látja kívülről, társadalmi összefüggéseiben és szerepében. Már a 20-as évek elején megfogalmazta Kármán József ihletett
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programját „a nemzet csinosodása” szolgálatában álló irodalomról. E szolgálat értelme és
célja — felfogása szerint — a szellemi elmaradottság felszámolása, művelődésünk felemelése
a világszínvonal magaslatára. Az Erről van szó c. röpiratban (1927) két, a későbbi kritikusiteoretikusi tevékenységében fontos szerepet betöltő koncepciót fogalmaz meg: 1. A
formabontások és -robbantások után a kor, az emberiség közös feladata: új szintézis
teremtése. Ezt a válság, az emberek közötti konszenzus hiánya akadályozza. Feladat:
visszaadni a szavak értelmét, megtisztítani fogalmainkat, rendet, módszert érvényesíteni a
gondolkodásban, hogy megalkothassuk a nagy szintézis eszközét, az Emberiség Szótárát. 2.
Az irodalomkritikus számára a bírálat tárgya a mű, az esztétikum objektivációja. Kritikáról
nem beszélhetünk a mű önmagában való megméretése, esztétikai értékeinek tudatosítása
nélkül. Ám a mű nemcsak „a szép nyilvánulása”, hanem „jelentésalakulat” is: eszmét,
törekvést, szándékot hordoz. Ezért „a kritika nem teljes, ha csak az esztétikai fokig bírálat”,
tárgyává kell hogy tegye az alkotás eszméjét, törekvését is, valamint a módot is, ahogyan ez
az alkotásban kifejeződik. Ezen a síkon azonban a kritikának elkerülhetetlenül „be kell
kapcsolódnia az idő szellemi harcaiba”, de nem irányzatokhoz való csatlakozás, nem a
kiáltványok és a dogmatikus etikai rendszerezés formájában, hanem a konkrét jelenségeknek
az élet s a művészetek és ideológiák egységben való ellenőrzésével.
E kritikusi krédóját elvben soha fel nem adta, ám — az irodalmi és társadalmi harcok
bonyolult erőterében szektás és dogmatikus pozíciókra szorítván (főként az 1930–33-as és
1947–52-es években) — kritikusi gyakorlatában többször szembekerült vele.
A 20-as és kora 30-as években a Korunk volt nálunk a valóságirodalom–tényirodalom–
dokumentumirodalom műhelye, ~ pedig egyik lelkes felkarolója és teoretikusa. A tények vagy
az álmok költészete c. esszéje viszont arról tanúskodik, hogy bár sokat várt az új kísérletektől,
mégsem tekintette azokat a korszerű irodalom kizárólagos formájának. Az új valóságirodalmi
forma ihletője az új tárgyszerűség („neue Sachlichkeit”) avantgárd fogantatású irányzata volt.
Elvetette mind a fiktív cselekményekkel, mind az emfatikus stíluseszközökkel való
ábrázolást. A valóság puszta felmutatásával akart lázítani, dokumentumok tárgyszerű
megidézésével, tények kontrasztos szembesítésével, montázstechnikával. Azoknak az éveknek az uralkodó szektaszelleme azonban nem kedvezett az új kezdeményezésnek, fékezte is,
torzította is kibontakozását. Ezt a körülményt, meg azt is, hogy a valóságirodalom jelszavát
1932-től ~ is felváltotta az új realizmus, majd a szocialista realizmus — nála széles és nyitott
értelmezésű (az irodalmi dokumentarizmust is magába foglaló) — fogalmával, utólag úgy
vélték, hogy az új kísérlet zsákutcának bizonyult. Ma már a non-fiction világirodalmi polgárjoga is igazolja: a valóságirodalom jelszava 1929-ben nem zsákutca volt, hanem a kitaposott
utak helyett új csapás kezdeményezése. Am az úttörők sorsa rendszerint az, hogy csak a talaj
előkészítői az utánuk jövők számára. A szakmabeliek számára már az is bizonyít, hogy
például Nagy István, Szilágyi András, Veres Péter új színt hozó érett írásainak genezisét meg
se lehet érteni a Korunk 1929-es valóságirodalom-programjának ismerete nélkül.
Az 1929-es Korunk-koncepció kései, de annál meggyőzőbb igazolása a szellemi népfront
kedvezőbb éghajlata alatt kivirágzó falukutató irodalmi szociográfia lett, olyan remekléseivel,
mint a Puszták népe, A tardi helyzet, a Néma forradalom vagy a Viharsarok. Az irodalmi
szociográfiák e maradandó értékű teljesítményeiben ~ joggal látta hosszú ideig visszhangtalan
sürgetéseinek bizonylatát.
A Korunk és az Erdélyi Helikon között tizenkét éven át fel-fellobbanó viták sora azzal
kezdődött, hogy ~ Az „erdélyi gondolat” tartalma és terjedelme c. cikkében (Korunk
1928/12) szóvá teszi: a helikoni kultúrpolitika egy akkor közzétett jelentős dokumentuma
(Kuncz Aladár: Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában. Az Erdélyi Szépmíves Céh
kalendáriuma. 1929) a hallgatás bojkottjával rekesztené ki a Korunkat, vagyis a baloldalt a
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kisebbségi közösségből és művelődésből. A továbbiak során a két lap közötti vita főként az
irodalom társadalmi szerepének központi fontosságú kérdése körül forgott. A helikoni
irodalompolitikát ~ ott marasztalta el, ahol ez elterelte az alkotók figyelmét a nagy
korfeladatokról, s a múltba nézés nosztalgiáját, a faluidillt és a stílromantikát sugalmazta. A
helikoni írók legjobbjainak artisztikumigényét méltányolva, ismételten hangoztatta, hogy a
művészi megformálás a jó irodalomnak csak a kezdete, de ha a művészi forma nem fejez ki
vallomást a lényegesről s a művész nem vállalja az ember ügyét a maga történelmi
konkrétságában, akkor műve csak játék és nem felelősen helytálló irodalom. Ilyen művészi
elvek következetes érvényesítésével, áldozatos, fáradhatatlan szervező és nevelő munkájával
vált ~ szocialista irodalmunk létrejöttének és kezdeti fejlődésének központi alakjává a 30-as
évek során. Eredetileg eszmei eklekticizmussal, vitafórumként indult lapját a világválság
történelmi dilemmái közt — nem egy balos elkanyarodáson át — végül is ama népfrontos
szakaszig vezette el, amikor már egyre bensőségesebben vállalhatott irányító szerepet a
romániai magyar közéletben, növekvő vonzerőt gyakorolva a fiatal értelmiség jelentős
táborára, s közös humanista-antifasiszta összefogásra késztetve a hozzánk is elható urbánus–
népi vita szószólóit.
A Korunk sorsát megpecsételő bécsi döntés utáni évek a lap nélkül maradt szerkesztő számára
a belső emigráció évei voltak. Óraadásból tartotta fenn magát, sajtó alá rendezte a kolozsvári
*Lepage könyvkereskedés segítségével — Szeremlei László álnéven vagy névtelenül —
Táncsics Mihály Életpályám és Sepsi Csombor Márton Europica varietas c. munkáinak
újrakiadását, Arany vidám verseit (Tillaárom haj!), a Tréfás és csúfolódó erdélyi népköltészet
c. gyűjteményt, neves írók útirajzait Erdélyből, valamint Petőfi összes költeményeit (Benedek
Marcell előszavával, Kv. 1945). Közben — a jövőre készülődve — Marx fiatalkori műveit
fordította magyarra, egyebek közt az 1844-ből keltezett Gazdasági-filozófiai kéziratok
szövegét.
A II. világháború 1942 nyarától újra katonai szolgálatra kényszerítette, mint tartalékos
főhadnagy 1944 őszén csapattestével Nyugatra sodródott, s a hadifogságból csak 1945 késő
őszén került vissza Kolozsvárra.
Egyetemi pályáját 1946 februárjában kezdi a Bolyai Tudományegyetem filozófiai tanszékén.
Bölcselet és történelem (1946 tavasz), A fiatal Marx (I. 1946–47, II. 1947–48) c. és más
kollégiumaival, Dolgozatok a dialektika története köréből (1946–47, 1947–48) c.
szemináriumával a marxi szellemű filozófia főiskolai oktatásának országos viszonylatban is
úttörője. Az ő irányító és nevelő munkájának köszönhető, hogy a Bolyai Tudományegyetem
első filozófia szakos nemzedékét mindenekelőtt a klasszikus szerzők szövegeinek és a marxi
forrásoknak a tanulmányozása formálta.
1946-ban ő az Utunk első főszerkesztője, a Romániai Magyar Írószövetség elnöke. E
szerepkörben új irodalmunk kezdeti szervezése, fiatal írók nevelése fűződik nevéhez,
ajánlásával jelenik meg az új nemzedék költőit felvonultató Ötven vers (1950), Vörösmarty
válogatott költeményeinek kiadása (Haladó Hagyományaink 1952, románul 1957) és Franyó
Zoltán Faust-fordítása (Mv. 1958). Az MNSZ vezetőségében s az újjászerveződő Román
Tudományos Akadémia tagjaként szocialista tudomány- és művelődéspolitikánk megtervezésében, iskolai irodalomoktatásunk kidolgozásában vannak jelentős érdemei.
A kulturális élet egyes szektás-dogmatikus intézői már 1946-tól gyanakvással követték
tevékenységét. 1948-tól nyíltan támadták, opportunizmussal, hegelianizmussal vádolták,
miközben a romló légkörben irodalmi, irodalompolitikai munkáját egyre inkább terhelték
szektás-dogmatikus torzulások. Valóság és irodalom c. kötete ürügyén 1950 márciusától
sajtókampány folyt ellene. 1950 májusában kizárták a pártból, fellebbezését 1952 nyarán
végleg elutasították. Sem áldozatokkal megpecsételt több évtizedes hűsége a kommunizmus
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ügye iránt, sem az egyre abszurdabb követelményeknek tett sokszor kétségbeesett
engedményei nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy életművét és személyét megkíméljék
a méltatlan zaklatásoktól és támadásoktól. A szellemi éghajlat kedvezőbbre fordulását viszont
— ami alkotói pályája betetőzését tette volna lehetővé — már nem érhette meg. 1952 nyarán
tragikus körülmények közt bekövetkezett szívinfarktusa kétévi munkaképtelenséggel járó
betegség után halálát okozta, s befejezetlen életművet hagyott maga után. Egyetemi jegyzetei:
Bevezetés a társadalomtudományba; Marxizmus (A fiatal Marx I.); A bölcselettörténet rövid
vázlata (mindhárom Földes László és Tóth Sándor összeállításában, Kv. 1947–48); A görög
bölcselet története; A marxizmus története (A fiatal Marx II.); A társadalom; Bevezetés a
filozófiába (mind a négy Kv. 1948).
Munkái: Valóság és irodalom (cikkek, jegyzetek, dokumentumok, 1950); Válogatott írások I.
1921–1940 (tanulmányok és cikkek Sugár Erzsébet szerkesztésében, 1964); II. 1921–1940
(publicisztika, Sugár Erzsébet szerkesztésében, 1965); III. 1946–1952 (publicisztikai írások
Kovács Erzsébet, filozófiai jegyzetek Tóth Sándor szerkesztésében, 1971); Legyünk kortársak
(Széll Zsuzsa és Tordai Zádor válogatása, Bp. 1973); Erről van szó (válogatott írások Tóth
Sándor gondozásában, Tanulók Könyvtára, Kv. 1974); Levelek 1921–1945 (sajtó alá rendezte,
jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Sugár Erzsébet, 1975); Vidéki történet (cikkek 1926–
1928. Válogatta, bevezette, jegyzetekkel ellátta Tóth Sándor, Téka 1977).
Írói álnevei (főként a Korunkban): Bolyai Gábor, Bolyai Zoltán, Márk Viktor, Medve Miklós,
Szacsvay Gusztáv, Szalay István, Szalay László, Szentgyörgyi Anna, Szentgyörgyi Gábor,
Szeremlei László, Zlinszky Miklós.
(T. S.)
Jancsó Elemér: G. G. öröksége. Utunk 1954/25; újraközölve Kortársaim. 1976. 237–43. — Földes László: G. G.
emlékezete. Igaz Szó 1954/9. — Kohn Hillel: G. G. és a KORUNK. Korunk 1957/1; uő: G. G., a szerkesztőpolitikus. Korunk 1967/7. — Szentimrei Jenő: G., a szerkesztő. Korunk 1957/1. — Kallós Miklós: A Korunk és
szerkesztője. Nagy István: Ismerkedés G. G.-ral. Korunk 1964/7. — Méliusz József: Egy arckép: G. G. Igaz Szó
1965/5; újraközölve Az új hagyományért. 1969. 97–110. G. G. arca; uő: G. G. látszólag lehetetlen megidézése.
Igaz Szó 1971/5; újraközölve Az illúziók kávéháza. 1971. 41–57.; uő: Adat, kollázs, montázs, zsurnalizmus
avagy: az elsinkófált szövegkörnyezet. A Hét 1981/10. — Kacsó Sándor: A helytállás könyve. Utunk 1965/22. —
Tóth Sándor: G. G. Tanulmány G. G.-ról, a Korunk szerkesztőjéről. A bibliográfiai függelék összeállítója L. Gál
Anna. 1971. Románul Paul Drumaru fordításában, 1971; uő: Rólunk van szó. Tanulmányok. 1980. 197–233; uő:
Tanúvallomás G. G. utolsó éveiről I–III. A Hét 1981/43–45. — Sugár Erzsébet: G. G. és József Attila. A Hét
1971/11; uő: G. G. kiadatlan leveleiből I–II. A Hét 1979/32) 33. — Bodor Pál: G. G., az Utunk-szerkesztő.
Utunk 1972/35. — Balogh Edgár: Beszélgetés G. G.-ral. Igaz Szó 1973/7; uő: Ketten: Gaál és Fábry. Közli
Mesterek és kortársak. 1974. 235–67.; uő: Itt és most. Tanulmány a régi Korunkról. 1974. — Gáll Ernő: Ilyennek
ismertem. Utunk 1974/33. — Gálfalvi Zsolt: G. G.: igény és mérték. A Hét 1974/33. — Huszár Sándor. Tudat és
talaj. Jegyzetek G. G. leveleskönyvéhez. A Hét 1976/52. — Bata Imre: G. G. és Veres Péter kapcsolata. R.
Nagy Sándor: G. G. és Reményik Zsigmond kapcsolata. Grezsa Ferenc: G. G. és Németh László. Mindhármat
közli: 50 éves a Korunk. Irodalmi Múzeum, Bp. 1977. — Páll Árpád: G. G. sorsának tragikuma. 1980. Közli
Loreley sziklája. Kv. 1981. 139–61. — Székely János: Találkozások G. G.-vel. A Hét 1981/10. — Szász János:
Sorskép a múló időben. Utunk 1981/11. — Molnár Gusztáv: G. G.-ről személytelenül — avagy a magasabb
rendű erkölcs kritikája. A Hét 1981/52.

Gaál Gáborné Zánszky Margit (Kolozsvár, 1905. máj. 24. — 1973. aug. 27. Kolozsvár) —
munkás műkedvelő. A 20-as években mint versmondó és szavalókórusok tagja a munkásmozgalmi művészcsoportokban tevékenykedik, így a kolozsvári *Stúdió együttesében. Itt
ismerkedik meg későbbi élettársával, ~ Gábor író-szerkesztővel, és mellette áll végig annak
küzdelmes életében. Zalai Mária álnéven a Korunkban két karcolata is megjelent (1931–32),
az újraindult Korunknak 1957-től belső munkatársa. Férje halála után jórészt saját erejéből
jelentős Korunk- és Gaál-dokumentumgyűjteményt hozott létre egy Gaál-archívum és
emlékház megalapozása reményében. ~ Gábor hozzá intézett levelei viszonyuk lelki
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gazdagságáról tanúskodnak. Visszaemlékezései: Versmondással kezdődött (Korunk 1964/7);
Gaál Gábor hétköznapjai (Utunk 1966/4).
Tóth Sándor: Vigaszul marad a kötelesség. Búcsú Gaál Gábor özvegyétől. Korunk 1973/9. — Gaál Gábor:
Levelek (1921–1945). Szerkesztette Sugár Erzsébet. 1975.

Gaal György (Kolozsvár, 1948 febr. 16.) — irodalomtörténész. Szülővárosában az Ady–
Şincai Líceumban végezte középiskolai tanulmányait, angol-magyar szakos tanári diplomát a
Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett (1971), doktori értekezése: Kristóf György élete,
irodalomtörténészi és tanári munkássága (1980). Kolozsvári középiskolákban az angol és
latin nyelv tanára. Első írását az Igazság közölte (1968), az Echinox diákszövetségi lap
magyar oldalainak szerkesztője (1969–72), a Hajnal középiskolai diáklap megszervezője és
irányítója (1972–75), a Korunk, Utunk, A Hét, Tanügyi Újság, Könyvtári Szemle, Művelődés,
NyIrK munkatársa.
Irodalomtörténeti tanulmányaiban feldolgozta másfélszáz év erdélyi magyar diáklapjait
(Korunk Évkönyv 1974) és Kristóf György munkásságának román–magyar irodalmi
vonatkozásait (NyIrK 1978/1), közzétette Bitay Árpád, Sextil Puşcariu, Kelemen Lajos, Kós
Károly, Kiss Ernő leveleit Kristóf Györgyhöz (1976–79), az Irodalomtudományi és stilisztikai
tanulmányok 1981 c. gyűjteményben Kristóf kolozsvári egyetemi tanári munkásságáról és az
I. Ferdinánd Egyetem magyar tanszékének történetéről írt dolgozatával szerepel, feltárta az
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok angolszász vonatkozásait (NyIrK 1982/1–2).
Pedagógiai munkásságát tükrözi Ismeretellenőrzés tesztek segítségével az idegen nyelvek
oktatásában c. értekezése a szerkesztésében megjelent Módszertani dolgozatok c. kötetben
(Kv. 1977).
Helytörténeti szempontból jelentős, hogy újonnan feldolgozta és közzétette a *Házsongárdi
Panteon nevezetes halottainak a sírok helyrajzi megjelölésével ellátott jegyzékét (Korunk
1972/3 és Korunk Évkönyv 1980).
Szerkesztésében megjelent munkák: Aradi Viktor: Mócok földjén (Fuchs Simon
bevezetőjével, 1974); Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (előszóval, jegyzetekkel,
Téka 1975); Tenger és alkonyég között (angol költők antológiája bevezetővel és jegyzetekkel,
Tanulók Könyvtára 1978); Ralph Waldo Emerson: Esszék (előszóval, jegyzetekkel, saját és
Wildner Ödön fordításában, Téka 1978).
Mózes Huba: Margó. Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. Utunk 1976/8. — Kozma Dezső: „Szellemi
közeledés”. A Hét 1976/20. — Nagy Jenő: A módszertan esélyei. Korunk 1977/12. — Adonyi Nagy Mária:
Margó. Tenger és alkonyég között. Utunk 1978/36.

Gaál Kornélia, családi neve Gál (Kovászna, 1938. jan. 26.) — munkásmozgalom-történész.
Középiskolát Sepsiszentgyörgyön végzett (1954), a Bolyai Tudományegyetem történelem
szakán szerzett tanári oklevelet (1958). A Marosvásárhelyi Megyei Múzeum új- és jelenkori
részlegének főmuzeológusa, 1968 óta a Vörös Zászló munkatársa, cikkeit és tanulmányait az
Új Élet, Művelődés, A Hét, Könyvtár, Marisia, Vatra közli. Írásaiban a munkásmozgalom és
művelődés helytörténetével, az iparosodás múltjával s egyes munkásmozgalmi harcosok és
hősök (köztük Rozvány Jenő, Bernáth Andor, Fónagy János, Simó Géza) személyiségrajzával
foglalkozik. A Marosvásárhelyt megjelent Studii şi materiale c. gyűjteményes kötetekben
(1965–1972) tanulmányokat közölt az első vásárhelyi május elsejékről, a helybeli 1911-es
famunkás-, ill. 1903-as építőmunkás-sztrájkokról.
Czimbalmos Ferenc: A múzeum nevelő hatása. Vörös Zászló 1981. márc. 15.
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Gaál Sándor (Gógánváralja, 1885. okt. 4. — 1972. júl. 28. Sepsiszentgyörgy) — fizikai
szakíró. A bécsi hadmérnöki akadémia elvégzése (1908) után hivatásos katonatisztként kezdte
pályáját. A két világháború között Déván a ~ és Breckner Műszaki Vállalat társtulajdonosa.
Bejárta Angliát, Franciaországot és Németországot. A II. világháború után Alsócsernátonban
telepedett le, innen került 1949-ben Sepsiszentgyörgyre, ahol a nyugdíjkorhatáron túl a Június
11. Helyiipari Vállalatnál mérnökként dolgozott és szakiskolában tanított.
1927-ben a Die Naturwissenschaften c. folyóiratban közzétett tanulmánya abból a
feltételezésből indult ki, hogy a Lorentz-transzformáció független a relativitáselvtől s három,
az oksági elvet képviselő formális axiómából egyszerűen levezethető. Témáját
továbbfejlesztette, de A Lorentz-csoport alaprendszerei c. főműve mindmáig kiadatlan.
Elméleti érdeklődése több más — nyomtatásban nem közölt — dolgozatában is
megnyilvánult. 1929-ben a kaszkádgyorsítók elvével foglalkozott, ami közlés esetén abban az
időben világszínvonalat jelenthetett volna. Az Alutának szánt A lineáris áthelyeződés
invariáns fizikai jellemzői c. dolgozata is kéziratban rekedt. 1960-ban Bauer Gusztávval
közösen szabadalmaztatta egy univerzális forgódugattyús készülékét.
Kéziratos hagyatéka részben a sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeumban és a csernátoni
falumúzeumban, részben Szőcs Huba nagybányai főiskolai tanár gondozásában található.
T. T. Vescan: Fizica teoretică. 1957. I. 270. — Sombori Sándor: A két Gál Sándor, az ezredes és a mérnök. Új
Élet 1970/1. — Gaál Sándor: Egy elméleti fizikai értekezés kalandos története. Megyei Tükör 1971. nov. 28. —
B. B. [Bodó Barna]: Ki fedezte fel a ciklotron elvét? E. O. Lawrence vagy G. S.? TETT 1981/1. — Bodó Barna:
Ki volt G. S.? A Hét 1982/45.

Gaál Gábor Kör — az írószövetség kolozsvári fiókjának, majd a Kolozsvári Írók
Társaságának irodalmi alkotó- és vitaköre. 1956 végén alakul, amikor a Makszim Gorkij Kör
felveszi Gaál Gábor nevét. Pár hónapi megszakítást követően 1957 októberében szervezik újjá
Baróti Pál, Lászlóffy Aladár és Szépréti Lilla vezetésével. Tagjai között idősebb munkások és
egyetemi hallgatók is vannak. A mai Ştefan cel Mare téri Művelődési Házban tartották
üléseiket kéthetente, a felolvasók között szerepel Bölöni Sándor, Jancsik Pál, Kántor Lajos,
Lászlóffy Csaba, Mezei József, Szekernyés János, Szilágyi Domokos, Veress Zoltán. Belőlük
alakul ki az első *Forrás nemzedék.
1959-ig Szépréti Lilla, 1960 és 1963 között Bágyoni Szabó István a kör elnöke, az ülések
színhelye ekkor a Béke téri új Diákművelődési Ház. A ~be beolvad az egyetemi hallgatók
Csehi Gyula vezette irodalmi köre is. Ezután a munkásírók, az idősebb korosztályúak mellett
többségbe kerülnek a főiskolások. A filológusokon kívül konzervatóriumi, műegyetemi,
képzőművészeti és teológiai hallgatók is látogatják. Az Írószövetség részéről Szabó Gyula,
majd Baróti Pál az irányító, a gyakoribb felolvasók: Cseke Gábor, Komzsik István, Krizsán
Zoltán.
1963 őszén Bodor Pál veszi át irányítását, s rövidesen rangos irodalmi-esztétikai-társadalomtudományi vitafórummá alakítja. Jeles előadókat hívnak meg, fiatal színészek olvassák
fel a megvitatandó műveket, írók és kritikusok mondanak bírálatot róluk, miután két köri tag
előzetesen felkészül a véleményezésre. A versek mellett prózát, rádiójátékot is megvitatnak.
Megjelent és készülő Forrás-kötetekről — Lászlóffy Csaba, Köntös Szabó Zoltán, Kiss János,
Király László munkáiról stb. — folytatnak eszmecserét. A minden pénteken sorra kerülő
ülések mellett vasárnapi élménygyűjtő kirándulást és műteremlátogatást (Szervátiuszéknál)
rendeznek. Megszervezik a magyar irodalmi körök találkozóját.
A kör magvát ekkor egymást követő évfolyamokon tanuló filológus hallgatók alkották: Aradi
József, Apáthy Géza, Balázs András, Csiki László, Farkas Árpád, Gálfalvi György, Király
László, Kocsis István, Magyari Lajos, Molnos Lajos, Tömöri Péter, Znorovszky Attila, s

14

hozzájuk csatlakozott az alsóbb évfolyamokról Cseke Péter, Éltető József, Gyimesi Éva,
Kenéz Ferenc, Paizs Tibor, Vári Attila. A kör elnöke ekkor Molnos Lajos, őt két, majd négy
vezetőségi tag segítette. Ebben az időben vált a ~ országosan ismertté. Három képviselője
részt vett az egyetemi hallgatók köreinek 1965 őszén megrendezett szinajai találkozóján.
Farkas Árpád versei itt díjat nyertek. A kör tevékenységéről rendszeresen beszámolt az
Utunk, a tagok írásait közölte az Ifjúmunkás, Utunk, Korunk, Igazság, Előre, s fordításban
több román lap. Egymás után megjelenő köteteik révén a második Forrás-nemzedékként
váltak ismertté. Ekkor állt össze a körön rendszeresen részt vevő Lászlóffy Aladár
szerkesztette Vitorla-ének c. antológia (1967) anyaga, nagyrészt a köri tagok verseiből.
1966 végén a Bukarestbe távozó Bodor Pál helyébe Fodor Sándort bízzák meg a kör
irányításával. Ágoston Hugó, Balla Zsófia, Ferencz S. István, Kovács Katalin, Kozma Mária,
Molnár Gusztáv, Salamon Anikó, Szabó Zsolt, Zirkuli Péter a gyakoribb felolvasók,
vitatkozók.
Miután 1964 elejétől a kör az Írószövetség Egyetem utcai székházában ülésezett, 1968 őszén
a Nyelv- és Irodalomtudományi Kar Horea úti épületébe költöztetik, Láng Gusztáv lesz a
vezetője, ifjúsági elnöke Irinyi Kiss Ferenc, majd Németi Rudolf. Az 1967-ben meginduló
*Echinox több-kevesebb rendszerességgel közli a kör híreit és a felolvasott műveket. 1970
elején újra visszatérnek az Írószövetség üléstermébe, Jancsik Pál veszi át az irányítást, az
ifjúsági elnök 1971 és 1973 között Markó Béla. Ezekben az években Adonyi Nagy Mária,
Ágoston Vilmos, Kereskényi Sándor, Kiss András, Kozma Mária, Molnár Gusztáv, Mózes
Attila, Murgu Pál, Oláh János, Sebestyén (Spielmann) Mihály, Soltész József, Sütő István,
Szávai Géza, Szász László, Tamás Gáspár Miklós felolvasásai tűnnek ki a köri munkában. A
most induló költők verseiből a Jancsik Pál szerkesztette Varázslataink c. antológia (1974)
nyújt ízelítőt. A körben jelentkeznek a filozófiai esszéírók is, felolvasásaikat az Echinox
hozza, ők 1971-ben a Bölcsészeti Karon alakult Diotima-kör Bretter György vezetésével
megindított magyar tagozatán teremtenek maguknak önálló fórumot. Ez a generáció alkotja a
harmadik Forrás-nemzedék magvát.
1973 és 1975 között Aradi József a ~ írószövetségi irányítója, elnöke Györffi Kálmán, Boér
Géza és Sipos András. Az irodalmi vitaülések mellett gyakran meghívottakkal beszélgetnek
el, vendégül látják a Camerata Transylvanica és a Harmat zenei együtteseket, felveszik a
kapcsolatot az egyetemi központ diákrádiójának *Visszhang c. magyar adásával, tárlatot
rendeznek, színjátszó csoportot alakítanak. Közérdeklődést kelt az Echinoxról és a
diákszínjátszás helyzetéről folytatott megbeszélésük. 1975/76-ban Szőcs Géza és Boér Géza
teszi megint irodalomcentrikussá a kört, és Cselényi Béla, Egyed Péter, Gagyi József, Horváth
Sz. István, Hudy Árpád, Kőrössi P. József vesznek cselekvő részt a köri munkában.
1970 telétől évenként felfrissülő négy-öt tagú vezetőség áll a kör élén, tagjai: Beke Mihály
András, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán, Cselényi Béla, Csibi Károly, Gagyi József, Keszthelyi
András, Lengyel Ferenc, Sipos András. A gyakoribb felolvasók: Hunyadi Mátyás, Józsa
Márta, Kiss Géza, Kozma Szilárd, Lőrincz Csaba, Palotás Dezső, Salat Levente, Vass
Levente, Visky András, Zudor János. Írószövetségi irányítójuk 1977 és 1981 között Balla
Zsófia, 1981-től egyedül Cselényi Béla vezeti a kört. A szokásos ön-képzőköri üléseken kívül
gyakran rendeznek találkozót idősebb írókkal, megtárgyalnak Forrás-köteteket, kisfilmeket,
happeningeket. Évente kiosztják az év legrosszabb könyvének a „High fej” díját. 1979
áprilisában megszervezik a ~-köri napokat, amelyek keretében szonettversenyre is sor kerül.
Az Echinox mellett állandó fórumuk egy ideig az Igazság *Fellegvár oldala, verseikből
Ágoston Vilmos állított össze antológiát *Kimaradt szó címmel (1979).
(G. Gy.)
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Írjatok! Igazság 1964. nov. 28. — Bölöni Sándor: Fiatalok irodalmi műhelye. Előre 1964. dec. 11. — Lászlóffy
Aladár: Egyetemi hallgatók irodalmi köreinek találkozója. Utunk 1965/38. — B. P. [Bodor Pál]: Vállalkozás és
vállalás. Utunk 1966/36. — Kardos Adrienne: G. G. kör 1968/69. Echinox 1969/7–8. — Király László: Péntek
esti srácok. Utunk Évkönyv 1970. 93–96. — Kicsi Antal: Vendégjárás. Vörös Zászló 1970 ápr. 26. — Oláh
János: A légkör felette szükséges voltáról. Echinox 1970/11; uő: Köri gondok. Echinox 1972/4. — Bokor András,
Kálmán Dénes, Tamás Gáspár Miklós, Szávai Géza, Markó Béla, Lázár László vitája. Ifjúmunkás 1971/5, 6, 7.
— Gálfalvi György: Marad a láz? 11 interjú, 1977. — M. A. [Mózes Attila]: Jelentés a G. G.-köri napokról.
Utunk 1979/16. — Gaál György: Nemzedékek a G. G. K.-ben. Utunk 1982/35.

Gaál Péter — *népszínház
Gabányi János (Szamosújvár, 1910. ápr. 7.) — újságíró, helytörténész. A Kolozsvári Róm.
Kat. Főgimnázium elvégzése után Bukarestben kezdte el egyetemi tanulmányait, Kolozsvárt
szerzett földrajz–történelem és magyar irodalom szakos tanári diplomát (1940). Szülővárosában középiskolai tanár nyugalomba vonulásáig (1972). Helyi, kolozsvári és bukaresti
lapok munkatársa. Szamosújvári népszokásokat mutatott be az Ethnographia-Népéletben (Bp.
1938/1–2), a Makkai Ödön–Nagy Ödön Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez c.
gyűjteményes kötetben (ETF 103) s a Volly István Erdélyi karácsonyi játékok c. kötetben
(Bp. 1940). Helytörténeti anyagából kiválik Szongott Kristófnak, a helybeli Armenia c.
örmény–magyar folyóirat szerkesztőjének életrajza (klny. a szamosújvári áll. gimnázium
1942–43-as évkönyvéből).
Gábor Áron emlékezete — A háromszéki, berecki születésű Gábor Áron (1814. nov. 27. —
1849. júl. 2.) a cselekvési lehetőségeket kereső és megtaláló, tehetségét gazdagon
kamatoztató, leleményes, szavaival szólva „a mesterségek fortélyaiban” járatos ágyúöntőként
és a forradalom ügyéért életét áldozó hős tüzértisztként él népe emlékezetében. Hősi halála
pillanatától kezdve visszaemlékezések, emlékiratok, tudományos feldolgozások és
szépirodalmi művek idézik, ill. örökítik meg életét és példáját.
Az első tudományos igényű méltatások a kortárs történetíróktól: Kővári Lászlótól és Jakab
Elektől származnak. Egykori hadsegéde, Nagy Sándor Háromszék önvédelmi harca 1848–49
c. könyvében (Kv. 1896) foglalta össze az ágyúöntő hősre vonatkozó múlt századi
ismereteket. Szabó Sámuel 1893-ban, Bodola Lajos 1895-ben a Történelmi Lapok hasábjain
ismertette a székelyföldi ágyúöntés történetét. Gábor Áron hadtörténeti jelentőségét Alapi
Gyula (A székely lőporgyártás és ágyúöntés 1849-ben. Századok, Bp. 1938) és Gyalokay Jenő
(Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Bp. 1938; Az első orosz megszállás és Erdély
felszabadítása. Bp. 1939) méltatta. Cs. Bogáts Dénes egész életében gyűjtötte a ~re
vonatkozó levéltári adatokat; gyűjtését a Sepsiszentgyörgyi Múzeum őrzi. Pataki József
Adatok Gábor Áron tanulóéveihez c. tanulmánya az Erdélyi Múzeumban jelent meg (1944).
Adatokban és korszerű értékelési szempontok alkalmazásában gazdagok Imreh István és
Bözödi György tanulmányai Gábor Áron forradalmi szerepéről és életéről (1957, 1974).
Egyed Ákos Háromszék 1848–1849 c. könyve (1978) a korábbi ismeretanyag összefoglalásával és kritikai megrostálásával, valamint a forrásbázis további szélesítésével mutatja be
Gábor Áront az önvédelmi harc szervezésében és irányításában. ~ ébren tartásához írói
hangvételű esszék, regények, színdarabok és versek sokasága járult hozzá. Már Jókai
feldolgozta a témát, főként a hős Jusztina nevű élettársának idealizált alakját mutatva be
Aranyhajú Lóra c. elbeszélésében, s a hagyomány ápolásához hozzájárult Szabó Dániel 1869ben Sepsiszentgyörgyön játszott Gábor Áron vagy a szépmezei csata c. színműve is (szövege
elveszett, színlapja 1968-ban került elő). 1891-ben Deréki Antal Gábor Áron c., hat képből
álló korrajza aratott színpadi sikert, s az eresztevényi emlékmű felállítását vonta maga után.
1914-ben ugyanezen címmel Erőss József színjátékát mutatták be, s hasonló címmel jelent
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meg 1942-ben Földi István romantikus regénye, majd 1943-ban könyvalakban is kiadott
színdarabja. Kovács László esszéje (Gábor Áron. Egy hős arcvonásai. Kv. 1943), Tamási
Áron regénye (Hazai tükör. Bp. 1954), Sombori Sándor regényes krónikája (Gábor Áron.
1957) és hasonló c. színműve (1970), Bözödi György készülő regénye (Tűzpróba címmel
részletet közölt belőle az Igaz Szó 1969-ben), Beke György esszéje (Gábor Áron legendája.
1972) mellett Kányádi Sándor A kökösi hídon (1955), Holló Ernő A kökösi mezőn (1969),
Magyari Lajos Gábor Áron Kökösnél (1973) c. verse is a hősi példát, a történelmi helyzetben
feszülő tragikumot idézi, és kortársi közelségbe hozza azt a drámai pillanatot, amikor
„dörögnek a hídfőn a székely harangok” (Kányádi). A szabadságharcos képét Czibor János
Gábor Áron c. filmregénye (Bp. 1950) és a kézdivásárhelyi származású Dávid Antal Háromszék nem alkuszik c. regénye (Bp. 1973) népszerűsíti.
A zene és festőművészet is hozzájárul ~nek ápolásához. 1941-ben jegyezték le Csíkszentdomokoson a Gábor Áron rézágyúja c. népdalt, 1951-ben elhangzott a budapesti rádióban
Kókai Rezső Lészen ágyú c. daljátéka. A Sepsiszentgyörgyi Múzeum őrzi Gyárfás Jenő
Gábor Áron halála c. szokatlanul hatalmas méretű olajfestményét, amelyen a művész századunk egész első negyedén át dolgozott. Gábor Áron alakja szerepel Ördög Zoltán, Hervai
Zoltán, Andrásy Zoltán kompozícióiban.
1942-ben szoborpályázatot hirdettek, amelyen 40 művész vett részt; a gipszmodelleket a
Sepsiszentgyörgyi Múzeum őrzi. Nagyvarjasi Oláh Sándor Gábor Áron-szobrát előbb
Nagyváradon, majd 1971-ben Kézdivásárhely főterén állították fel. Sepsiszentgyörgyön 1958ban a volt megyeház, ma megyei könyvtár falán helyeztek el emléktáblát, majd 1973-ban
felavatták Gergely István művét, Gábor Áron nagyméretű bronz mellszobrát. Emléktáblák
láthatók a berecki szülőházon, a bodvaji vashámoron, a kökösi csatatéren és az eresztevényi
síremléken is.
(B. S. — B. Z.)
Józsa Béla: Levél Gábor Áron életrajzírójához. 1943. júl. 20-án Kovács Lászlónak címzett levél. Közli Jordáky
Lajos: Józsa Béla. 1978. 206–7. — Balogh Edgár: Vasbányászok ivadékai. Megjelent: Hármas kis tükör. Bp.
1945. 298–301.; uő: Az ágyúöntő Gábor Áron. Rádióelőadás. Az igazi 1848. Kv. 1948. 24–29.

Gábor Dénes (Brassó, 1936. márc. 17.) — bibliográfus, kisgrafikai szakíró. Középiskolát a
Magyar Vegyes Líceumban végzett Székelyudvarhelyen (1953), biológia–kémia szakon tanári
diplomát szerzett a Bolyai Tudományegyetemen (1958), azóta a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár munkatársa. A Korunk, Dolgozó Nő, Tanügyi Újság közli írásait, bibliográfiai
szakmunkásságát a Revista Bibliotecilor és Könyvtári Szemle, ill. a Művelődés Könyvtármelléklete hasábjain fejti ki. Összefoglaló tanulmánya: Kurrens nemzeti bibliográfiák
Romániában (Magyar Könyvszemle, Bp. 1966/4). Számos romániai magyar írói életmű
könyvészetét állította össze, a Művelődés Könyvtár-mellékletében „Periszkóp” felcímmel
állandó rovata volt „bibliofil újrafelfedezések” számára (1977–81), a Móricz Zsigmond
közöttünk c. gyűjteményes kötet (1979) könyvészeti adalékainak összeállítója.
Az *ex libris kisgrafikai művészetének szakértője és népszerűsítője; mint a könyvjegyek
gyűjtője is élen jár. Az ex libris múltja, jelene és jövője c. írásával (Korunk 1968/6) a két
világháború közt kibontakozott, majd hosszú ideig elhanyagolt erdélyi magyar
könyvjegyművészetnek új lendületet adott, s a Könyvtári Szemlében bemutatta Gy. Szabó
Béla, Debreczeni László, Reschner Gyula könyvjegygrafikáját. Bevezetésével és
szerkesztésében jelentek meg Herman Ottó válogatott írásai (Téka 1982).
Ónodi Sándor [Veress Zoltán]: Egy gyűjtő és az „ötödik lényeg”. A Hét 1971/34. — Lendvay Éva: G. D. Brassói
Lapok 1972/10. — Kiss András: A képzőművészetek epigrammája. Szabad Szó 1972. aug. 27. — Jankó István:
Az ex libris hatalma. Interjú G. D.-sel. Hargita 1973. jún. 2. — Balogh József: A mágus mosolyog. Művelődés
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1976/6. — Veress Zoltán: A kötetről lemaradtakhoz. A Herman-kötetről. Igazság, 1983. márc. 23. — Szőcs
István: Az Adriától a Jeges-tengerig. Előre 1983. márc. 2.
ASZT: G. D. az ex librisekről és mini-könyvekről. LM 2552.

Gábor Ferenc (Nagyszalonta, 1923. máj. 13.) — költő. Hat elemi osztály elvégzése után
kondás, kifutófiú, szabóinas, kubikos; mint baka vesz részt a II. világháborúban, majd
mezőgazdasági kollektivista, postai kézbesítő, a helyi cserealkatrészgyár munkása. Első írása
a nagyváradi Fáklyában jelent meg (1956), a Falvak Dolgozó Népe, Munkásélet, Igaz Szó,
Utunk közli verseit, társadalomrajzi riportjait. Veress Dániel szerint „az egykor rokon
mélységekből feltört kolomphangúak: Sinka és Erdélyi” serkentették írásra. Verssel szerepel a
„magasra száll az ember dallama” c. antológiában (1968), visszaemlékezése franciaországi
hadifogságára Fehér csillagok alatt címmel jelent meg a Korunkban (1968/9). Önálló
verskötete: Nyári nap (Dánielisz Endre előszavával, 1966).
V. D. [Veress Dániel]: Új könyvek. Igaz Szó 1967/6. — Cseke Péter: Vallomások sorsról, életről. Látogatóban
G. F.-nél Nagyszalontán. Falvak Dolgozó Népe 1971/17; újraközölve Látóhegyi töprengések 1979. 34–44.
Megtisztult élet.

Gábor István (Nagyvárad, 1908. szept. 9. — 1944. nov. Nordhausen) — újságíró, író.
Középiskoláit Nagyváradon végezte, 1928-tól Franciaországban és Belgiumban tartózkodik.
Az Újságíró Akadémiát, ahová beiratkozott, anyagiak miatt nem tudja elvégezni, alkalmi
munkákból él, néhány cikke ez idő tájt a Volonté és a Weltbühne hasábjain jelenik meg.
1930-ban visszatér szülővárosába, ahol a Nagyváradi Napló munkatársa. Egy év múlva —
Bárdos Lászlóval együtt — a marxizmushoz közel álló Szabad Szó c. társadalmi szemle
szerkesztője. 1932-ben Turnowsky Sándorral együtt kezdeményezője a Manifestum c. harcos
antifasiszta kiadványnak, amely a Sallai és Fürst-per kapcsán pellengérre állította a Horthyrendszert. 1933-ban *Erdély Ír c. antifasiszta havi szemlét indított Nagyváradon, amelynek
három száma jelent meg. Ekkor már a Brassói Lapok munkatársa; rövidesen Brassóba
költözik, s 1937-től a lap irodalmi mellékletének szerkesztője.
Több publicisztikai írása és novellája jelent meg a Független Újság és Korunk hasábjain,
valamint gyűjteményes kötetekben. 1940 őszén egy ellene indított sajtóper elől menekülve
Marosvásárhelyre, majd 1942 elején Kolozsvárra költözik. Bory István álnéven a budapesti
Kelet Népe és Magyar Nemzet, Körösi István álnéven a kolozsvári Estilap munkatársa. 1944ben bekapcsolódik a Békepárt munkájába. A német megszállás után Auschwitzba deportálják;
az utolsó róla szóló hírek 1944. nov. 27-ről származnak a nordhauseni lágerből.
Első írásaiban a polgári humanizmus alapállásából lírai hangvételű cikkekben, de a gúny és
szatíra fegyvereit használva leplezi le az emberi szabadság lábbaltipróit. A hitlerizmus
hatalomra jutásával radikalizálódik, egyre világosabban látja, hogy a fasiszta erőszakkal aktív
ellenállást kell szembeszegezni. Érett írásainak „intellektuális publicisztikája” Bálint György
vallomásaival rokon, a romániai magyar közírás humanista-antifasiszta szárnyához
kapcsolódik. Ezt tanúsítja a spanyol polgárháború éveiben Estebano Roberto álnév alatt írt
Égő Spanyolország c. brosúrája (Nv. 1938) és Erich Kästner magyar fordításban kiadott
verseskötetének előszava is (Merre? Bp. é. n.). A Brassói Lapok Ajándék regénytárában
jelent meg A „Fekete macska” szálloda c. kisregénye (Brassó 1935), művészi portrét közölt
Ember, aki talán csak figura címmel a Korunkban (1939/4). Önéletrajzi regénye a budapesti
Cserépfalvi Könyvkiadónál várta megjelenését, de az 1944-es német megszállás után
elveszett.
Ruffy Péter: Csavargások. Bp. 1963. 391–401. — Kéri József: G. I. ébresztője. Korunk 1968/8. — M. Pásztor
József: Sallai és Fürst életéért. Erdélyi magyar írók tiltakozása 1932-ben. Tiszatáj, Szeged. 1972/1. — Robotos
Imre: „Ugye beszéltek majd néha rólam?” Fáklya, Nv. 1968. — Ştefan Körösi: O revistă ardeleană de orientare
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comunistă „Szabad Szó”. Centenarul Muzeului Orădean, Nv. 1972. 397–404. — Balogh Edgár: Szolgálatban.
1978. 114–115.
ÁVDolg: Szabó Máthé Ildikó: G. I.. publicisztikája. 1967.

Gábos Dezső — *Petőfi Sándor emlékezete
Gábos Lajos (Fogaras, 1927. jan. 8. — 1988. szept. 20. Kolozsvár) — geológus szakíró. ~
Márta férje. Középiskoláit a Székely Mikó Kollégiumban végezte (1948), földtan–földrajz
szakos tanári oklevelét a Bolyai Tudományegyetemen szerezte (1952). Szatmáron
középiskolai tanár, majd 1955-től a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai Egyetemen dolgozik, jelenleg
adjunktus. A bukaresti egyetemen védte meg doktori értekezését a Jára-medence geológiájáról, különös tekintettel a neogén képződményekre (1975). Román, német, francia és
magyar nyelvű közleményeit az Erdélyi-medence harmadkori képződményeinek rétegtanáról
és őslénytanáról bel- és külföldi szakfolyóiratok közlik. A tengeri sün új fajait írta le,
Foraminifera-kutatásai jelentősek.
A szentlászló-pénzekről szóló kötet (Pe poteci cu bănuţei de piatră, 1976) és a Geológiai
kislexikon (1983) társszerzője.
Gábos Márta (Székelyudvarhely, 1936. jún. 23.) — biológus szakíró. ~ Lajos felesége.
Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte (1953), a Bolyai Tudományegyetem
biológia–kémia szakán szerzett tanári oklevelet (1957). Doktori értekezésének tárgyát az
összehasonlító endokrinológia köréből vette (1974). Szaktanulmányai egyetemi és szakfolyóiratokban jelennek meg román, német, angol nyelven Kolozsvárt, Bukarestben és
külföldön. Kutatási területe a halak pajzsmirigye és belső elválasztású mirigyeik kölcsönhatása (hidrobiológia).
Szakellenőre a Vita sexualis c. tudománynépszerűsítő könyvnek (1974), a magyar nyelvű
biológiai tankönyvek lektora (1979–80), az Anatomia omului pentru studenţi străini c.
tankönyv (1982) és az előkészületben levő Biológiai kislexikon társszerzője.
Gábos Zoltán (Bánffyhunyad, 1924. okt. 24.) — fizikai szakíró. Középiskolai tanulmányait a
Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1943), a Bolyai Tudományegyetemen
matematika–fizika szakos tanári képesítést nyert (1947). Egyetemi pályafutását itt kezdte
meg, 1949-ben Fényes Imre tanítványaként A mechanika formális elveiről c. tézisével
doktorált. 1962-től egyetemi tanár a Babeş–Bolyai Egyetemen, tíz éven át (1966–76) a
matematika–fizika kar dékánja. Tudományos dolgozatai román, magyar, német, angol és
orosz nyelven jelentek meg a hazai és külföldi folyóiratokban (Revue Roumaine de Physique,
Revue d'Optique, Il Nuovo Cimento, Acta Physica Polonica, Optikai Spektroszkópia),
ezekben az elméleti fizika, általános relativitáselmélet, kvantumelmélet kérdéseivel foglalkozik. 1967-től a Studia Universitatis „Babeş–Bolyai” Physica sorozatának szerkesztőbizottsági tagja. Magyar nyelven a Matematikai és Fizikai Lapok és a Korunk hasábjain
jelentek meg tanulmányai; a Fizikai kislexikon társszerkesztője (1976).
Jelentősebb kötetei: A kémiai termodinamika alapjai (Kv. 1957); Termodinamica
fenomenologică (1959); Fundamentele mecanicii (társszerzők D. Mangeron, I. Stan, 1962);
Termodinamica şi fizica statistică (társszerző Oliviu Gherman, 1964); Curs de termodinamică
şi fizica statistică (Kv. 1981); Az elméleti fizika alapjai (Kv. 1982).
I. M. Ştefan–Edmund Nicolau: Scurta istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. 1981. 100.
ASZT: G. Z. a Bolyai-díj másodszori kiosztásakor. LM 3354.
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Gabriel József (Temesvár, 1862. nov. 13. — 1950. márc. 29. Temesvár) — közíró,
szerkesztő. Kitanulta a nyomdászmesterséget, segédként Európa több országát végigvándorolta, Bécsben két esztendeig dolgozott. 1883-ban tért vissza szülővárosába, ahol a Neue
Temesvarer Zeitung tördelője lett.
Első cikkeit a Gutenberg c. szaklap és a Neue Temesvarer Zeitung közölte. A Temesvári
Nyomdászegyletben tevékenykedett, melynek történetét Mangold Sándorral közösen A
temesvári könyvnyomdász-egylet története 1851–1887 címmel (Tv. 1890) meg is írta. Később
az SZDP megbízásából a Volkswille szerkesztője és négy évtizeden át munkatársa. Cikkeit
rendszeresen közölte a budapesti Népszava s a temesvári román nyelvű Votul poporului is. Az
I. világháború alatt az SZDP bánsági főtitkára, a forradalmak idején a Népakarat (1919–20),
ill. a Munkáslap (1919–20) munkatársa. 1920-ban szenátorrá választották. Magyary Lajostól
átvette az Arbeiter Zeitung (1918–30) szerkesztését, majd 1933-ban megalapította a Neue
Zeitung c. lapot, amely beszüntetéséig (1940) az antifasiszta harc egyik fóruma. 1937-ben
német verseskötete jelent meg. Húsz éven át szerkesztette az Arbeiter-Kalander c. naptárt,
amely a felszabadulást követő években is megjelent. 1948-ig a romániai SZDP Freiheit c.
lapjának munkatársa.
A bánsági munkásmozgalom történetéről írt könyve, a Fünfzigjährige Geschichte der Banater
Arbeiterbewegung 1870–1920 forrásértékű s a német, magyar, román, szerb dolgozók
összetartását tükrözi (Tv. 1928). Magyarul írt cikkeit, vitairatait Budapesten a Népszava,
Romániában a Népakarat, Munkáslap, 5 Órai Újság, Katolikus Munkáslap, 6 Órai Újság,
Reggeli Újság, Új Világ, Fáklya közölte. Magyar nyelvű előadásokat tartott a Grafikai
Munkások Szakszervezetének temesvári székhelyén.
Gagyhy Dénes — *Dávid Ferenc emlékezete
Gagyi József (Marosvásárhely, 1953. ápr. 1.) — költő. A Bolyai Farkas Líceumban
érettségizett (1972), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar–francia szakos tanári
oklevelet (1978). A Csíkszeredai Építészeti Szaklíceum tanára. Verseit az Ifjúmunkás, Igaz
Szó, Echinox, Utunk, Művelődés, A Hét s az Igazság Fellegvár-melléklete közölte, tanulmányát a paraszti hiedelemvilág bomlásáról a Korunk (1977/6). Szerepelt a Varázslataink
(1974), Kimaradt szó (1979) és Ötödik évszak (1980) c. antológiákban. Verseinek alaphangját
a szülőföld és az irodalmi, művészeti eszmények leírásával teremti meg.
Gagyi László (Fintaháza, 1910. jún. 22.) — író. A lírai hangú próza jellegzetes képviselője a
romániai magyar elbeszélő irodalomban. Mint vidéki tanítócsalád szülötte korán
megismerkedik a parasztság és a falusi értelmiség életével, ez művészetének fő élményforrása. Tanulmányait a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban és Nagyenyeden végzi,
itt szerez tanítói oklevelet 1929-ben. Egy ideig Illyefalván, Nagysajón, később Marosvásárhelyen tanítóskodik. A KZST tagja, a Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Ifjú Erdély közli
írásait. 1949-től kiadói lektor, majd az Igaz Szó szerkesztője (1953–59) és könyvtáros. A Hét,
Utunk, Igaz Szó, Művelődés, Előre, Vörös Zászló, Jóbarát munkatársa.
Irodalmi tevékenységét költői próbálkozásokkal kezdi a Brassói Lapok és az Ifjú Erdély
diákmellékletében (1924), de érdeklődése csakhamar a próza, a novella felé fordul.
Tizenkilenc éves, amikor Szomorúságok énekei címmel megjelenik első novelláskötete a
sepsiszentgyörgyi Jókai-nyomda kiadásában (1929). Egykori kritikusa, Jancsó Béla szerint
„Még medrüket meg nem talált áradások ezek az írások […], de nagy biztatásként már látszik
belőlük: a szembenézés a mai élettel és annak problémáival.” Ő is csatlakozik az Erdélyi
Fiatalok valóságkutató mozgalmához; cikkeket közöl a tanítóság helyzetéről és időszerű

20

feladatairól, novellával szerepel az Új Arcvonal c. antológiában (1932). Egyik előadója a
Vásárhelyi Találkozónak. 1938-tól részt vesz az Erdélyi Helikon marosvécsi megbeszélésein.
Bánataratók c. első regénye (1934) még „Jókai és Szabó Dezső hatásának különös
keveredése” (Kovács János); túlteng benne a romantika és líraiság, a harsány verbalizmus és
szónokias moralizálás, ami nagymértékben csökkenti a korabeli falura és a falusi értelmiség
népmentő szerepére vonatkozó írói mondanivaló hitelét. Második regénye, A kiválasztottak
(1938) már szervesen beletartozik a népi írók második nemzedékének valóságfeltáró
mozgalmába: romantikus túlzásai ellenére is lényegében reális, leleplező erejű képet nyújt a
30-as évek erdélyi falujáról s a nép körében elterjedt szekták lélektorzító következményeiről.
A 40-es évek elején írt egyes novelláiban (Májusi fagy, A cseléd, A sáska, Vadrózsa) a realista
ábrázolás hagyományos útját követi, másokban pedig — kissé Tamási Áronhoz hasonlóan —
mese és valóság, líra és epika sajátos ötvözetét teremti meg (Burkus háború, Szerelem). E
törekvésének jelentős nagyepikai eredménye a Pillangó Zsuzsika c. regény (1941), addigi s
egyben egész pályafutásának tartalom és forma tekintetében egyaránt legsikerültebb alkotása.
„Levegője van regényének — írja megjelenésekor Kovács György —, valóban él benne a
figurákon kívül maga a falu is, a regényszereplők életközössége; kibontakoznak a gondok,
töprengések, melyek emésztik a falu életét, s kiválnak a könyvből azok a furcsa, elnyomorodott emberi jellemek, melyeket ez a gonosz paraszti sors nevelt.” A regény komor hangulatvilága — különösen a fiatal parasztlány reménytelen és tragikus szerelmének ábrázolásában — a népballadákra emlékeztet; bensőséges hangú előadásmódja éppúgy, mint nyelvének költőisége, az író legjobb művészi erényeiről tanúskodik. Ezeket az erényeket mint regényíró a felszabadulás után kevésbé tudja kamatoztatni (Fekete angyal, Tanárok), viszont két
történelmi tárgyú regényével (A hadnagy esküje, A tábornok) ismét figyelemreméltót alkot.
Művészi tehetségének igazi területe ebben az időszakban mégsem a regény, hanem a novella;
olyan írásai, mint az Ilvai pisztrángok, a Napfényes öböl, A tenger varázsa, jellegzetesen lírairomantikus hangulati elemekben gazdag novellatermésének emlékezetes darabjai.
Kötetei: Szomorúságok énekei (novellák, Sepsiszentgyörgy 1929); Bánataratók (regény, Mv.
1934); Szegény kicsi bojtár (balladajáték, társszerző Nagy Jenő, Mv. 1937); A kiválasztottak
(regény, Kv. és Bp. 1938); Pillangó Zsuzsika (regény, Kv. és Bp. 1941); Nehéz órák (regény,
Kv. 1943); Tiszta út (tanulmány, a marosvásárhelyi tanfelügyelőség kiadványa, 1946); Fekete
angyal (regény, Mv. 1947); A korbács (kisregény, 1949); A hadnagy esküje (regény, Mv.
1955, 1959); Ilvai pisztrángok (novellák, 1955); Tanárok (regény, Mv. 1956); A belga nyúl
(vígjáték, bem. Kv. 1956); A két testvér (elbeszélések, 1956); Emlékezetes nap (novellák, Mv.
1956); Vadrózsa (novellák, Mv. 1957); Vidéki Hamlet (novellák, Mv. 1958); Díszvacsora
(vígjáték, Mv. 1962, románul is); Holdfényes öböl (karcolatok, 1964); A tábornok (regény,
1970); A kiválasztottak — Pillangó Zsuzsika (új kiadás, Kovács János előszavával, RMI
1969); A tenger varázsa (novellák, 1975); Doktor Fürge rendel: alvástól ébredésig
(mesenovella, Soó Zöld Margit illusztrációival, 1975).
(Má. J.)
Jancsó Béla: G. L. novellái. Erdélyi Fiatalok 1930/2. — Molter Károly: Bánataratók. Erdélyi Helikon 1935/2;
uő: A kiválasztottak. Erdélyi Helikon 1938/8. Újraközölve Szellemi belháború. 1968. 361.; uő: Pillangó
Zsuzsika. Erdélyi Helikon 1942/3; uő: Fekete angyal. Utunk 1947/15. — Kovács György: Erdély
virágoskertjéből. Újság, Bp. 1941. dec. 7. — Izsák József: A hadnagy esküje. Igaz Szó 1956/3; uő: Tanárok.
Utunk 1956/33. — Veress Dániel: „Tovább zengeni az emberek szívében”. Utunk 1957/31. — Oláh Tibor:
Vidéki Hamlet. Igaz Szó 1958/7–8. — Szekernyés László: Holdfényes öböl. Igaz Szó 1965/3. — Marosi Ildikó:
„Közös célunk: az erdélyi kultúra ápolása.” Beszélgetés G. L.-val az Erdélyi Helikonról. A Hét 1978/20. —
Éltető József: Képzelt gesta. G. L. hetvenedik születésnapjára. A Hét 1980/30.
ASZT: G. L. írói műhelyében. LM 1641.
ÁVDolg: Burus János: G. L. irodalmi munkássága. 1975.
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Gajdos Attila — *Balogh Attila
Gajzágó Róbert — *gyógyszerészeti szakirodalom
Gál Elemér (Csíkszereda, 1929. febr. 28.) — pedagógiai író. Középiskolát szülővárosában, a
Róm. Kat. Főgimnáziumban végzett (1948), a Bolyai Tudományegyetemen magyar irodalom
szakos oklevelet szerzett (1952). Pályáját Szatmáron középiskolai tanárként kezdte, ma
általános iskolában tanít. Első cikkét az Igazság közölte, módszertani, nevelési és
publicisztikai írásai a Tanügyi Újság és a Szatmári Hírlap hasábjain jelennek meg. Kritikai
írással jelentkezett az Utunkban is. Értekezése a tanulók alkotó íráskészségének fejlesztéséről
a Beszéd és íráskészségfejlesztés c. pedagógiai gyűjteményben szerepel (1956), az V.
osztályos olvasókönyv (1957) társszerzője.
Gál Éva Emese (Szatmár, 1955. márc. 25.) — költő, képzőművész. Szülővárosában
érettségizett a Zene- és Képzőművészeti Középiskolában (1974), a kolozsvári Ion Andreescu
Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát (1980). Gyergyóújfaluban tanított, jelenleg
Gyergyószentmiklóson muzeológus. Első verse 1973-ban jelent meg a Szatmári Hírlap Forrás
c. mellékletében, 1976 óta rendszeresen közöl az Utunk, Igaz Szó, Ifjúmunkás, Korunk,
Művelődés, Dolgozó Nő, Napsugár, Hargita hasábjain. Az Ötödik évszak c. antológiában (Mv.
1980) verssel és grafikával szerepel. Mint képzőművész borítólapot tervezett Markó Béla
Lepkecsontváz (1980) és Szávai Géza Szinopszis (1981) c. munkáihoz.
Önálló verseskötete: Ajándékgömb (Forrás 1982).
Borcsa János: „vagyok, magamtól elmenőben”. Ifjúmunkás 1982/41.

Gál Gyula (Kolozsvár, 1926. nov. 16.) — közíró, tanulmányíró. A kolozsvári Pedagógiai
Fiúlíceum elvégzése (1947) után az RKP Központi Bizottsága mellett működő pártfőiskola
hallgatója (1950–52), majd tanársegédje; a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán
tette le az államvizsgát (1956), ugyanott tanársegéd. 1960-tól az OGYI társadalomtudományi
tanszékén előadótanár; 1979-től professzor. A filozófiai tudományok doktora.
Politikai és szociológiai kérdésekkel foglalkozó írásai magyarul A Hét, Utunk, Új Élet, Vörös
Zászló, Előre, román nyelven az Era Socialistă, Vatra, Magazin, Munca de Partid, Scînteia
Tineretului, România Liberă, Steaua Roşie hasábjain jelennek meg, tanulmánnyal szerepel a
Sociologia în acţiune (Iaşi 1972), a Sociologia şi ştiinţa conducerii (1972) s más
gyűjteményes kötetekben, valamint az Oktatás- és Nevelésügyi Minisztérium materialistaateista kiadványaiban.
Gál Kelemen (Szentgerice, 1869. dec. 27. — 1945. febr. 10. Tatabánya) — pedagógiai,
filozófiai és történeti szakíró. Iskoláit Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte, 1892-ben a
kolozsvári egyetemen német nyelvészeti és filozófiai oklevelet, 1895-ben doktorátust szerzett.
A Kolozsvári Unitárius Főgimnázium tanára (1893–1931), közben egy negyedszázadon át
igazgatója is.
Filozófiai műveltségét a német idealizmus bölcseletéből merítette, pedagógiai téren hagyományos tekintélyelvekhez ragaszkodott, történetírói munkásságát a nemzeti irány jellemezte.
Vallási és világnézeti téren liberális volt, az ifjúság nevelésében magas erkölcsi követelményeket állított fel. Széles körű pedagógusi és szakirodalmi munkássága során a Keresztény
Magvető szerkesztője (1910–18), majd munkatársa, a Magyar Kisebbség tanügyi rovatának
vezetője. Tanulmányok egész sorát jelentette meg Brassai Sámuelről mint filozófusról (1899),
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megírta életrajzát (1926), s nyelvművelő törekvéseiről Brassai küzdelmei a magyartalanságok
ellen (Kv. 1927) címen értekezett.
Nyugalomba vonulása után írta három legjelentősebb munkáját: A Kolozsvári Unitárius
Kollégium története (1568–1900) I–II. (Kv. 1935); Kilyéni Ferencz József unitárius püspök
élete és kora (Kv. 1936); Jakab Elek élet- és jellemrajza (Kv. 1938).
(M. I.)
Markos Albert: G. K. Pásztortűz 1931/23. — Járosi Andor: Egy erdélyi életmű. A Kolozsvári Unitárius
Kollégium története. Pásztortűz 1935/14. — Benczédi Pál: G. K. életrajza. Kézirat.

Gál Lajosné — *gyermekirodalom
Gál Vilmos — *Hasznos Könyvtár
Galbács Mihály (Arad, 1924. jún. 10.) — tanulmányíró. Szülővárosában kezdte a
középiskolát, Nagyváradon a Szent László Főgimnáziumban érettségizett (1942), a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetemen orosz–magyar szakos tanári képesítést szerzett (1950). Itt kezdte
egyetemi pályáját az orosz nyelvi és irodalmi tanszéken, ma a Babeş–Bolyai Egyetem Szláv
Filológiai Intézetének lektora. A Korunk, Utunk, Igaz Szó, Igazság közli cikkeit a szovjet
irodalomról, Szerb Antal szellemi hagyatékával foglalkozik (Korunk 1958/1), utószavával
jelent meg Móricz Zsigmond három regénye (Kisregények, 1959), előszavával az A. Sz.
Puskin legszebb versei c. kötet (Franyó Zoltán fordításai, 1965). A sportvilág
tömegjelenségeit elemző tanulmányai a Korunkban (Sport és humánum, 1968/8; Varázslat és
aszkétizmus, 1969/2; El mundial — a labdarúgás mítosza, 1970/5) a sport válságára hívták fel
a figyelmet.
Gálbory Olga (Nyüved, 1852. dec. 22. — 1946. okt. 7. Nagyvárad) — nyelvtanárnő
Nagyváradon. Nyugdíjazása után a közeli Nyüveden telepedett le. Édesapja százéves születési
évfordulójára írja meg Gálbory Sámuel élete (1829–1914) c. kismonográfiáját (Nv. 1931),
amely a város múlt századi társadalmi és közművelődési életéről, intézményeinek
kialakulásáról, valamint jeles kortársairól dokumentumértékű adalékokat tartalmaz.
Gáldi László, eredeti családi nevén Göbl (Miskolc, 1910. máj. 20. — 1974. febr. 5. Budapest)
— nyelvész, irodalomtörténész, műfordító. Középiskolai tanulmányait Désen kezdte.
Időközben apját, Göbl Alajos tanárt Aradra helyezték, így az ottani Róm. Kat.
Főgimnáziumban végzett s az érettségi vizsgát a Moise Nicoară Líceumban tette le. Magyar–
román–francia szakcsoportból Carlo Tagliavini és Aurélien Sauvageot irányításával a
budapesti egyetemen szerzett szakképesítést, majd 1932 és 1935 között állami ösztöndíjasként
Párizsban Paul Hazard-nál és Mario Roquesnál folytatta tanulmányait, miközben az École des
Langues Orientales Vivantes főiskola nyelvi lektora. 1938-ban a budapesti egyetem magántanára lett, 1942-ben az MTA levelező tagjává választották, és kinevezték egyetemi tanárnak
Kolozsvárra, ahol 1944-ig tanította a romanisztikát. A felszabadulás utáni években az MTA
Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője mint a Petőfi-szótár (Petőfi Sándor életművének
szókészlete I. A–F. Bp. 1973) irányítója és A magyar irodalmi nyelv nagyszótára munkatársa.
Értékes lexikográfiai és szótárkutatói tevékenysége mellett fontos szerepet vállalt a magyar és
nemzetközi összehasonlító irodalomtörténeti és romanisztikai kutatásokban; európai szinten a
modern összehasonlító verstan egyik megalapozója.
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„Káprázatos nyelvtudással és példátlan filológusi erudícióval” (Barta János) párosult
terjedelmes életművéből a romániai magyar irodalom és nyelvtudomány számára különösképpen műfordítói tevékenysége, a felvilágosodás kori román–magyar művelődési kapcsolatokra vonatkozó kutatása és úttörő verstani, ill. stilisztikai munkássága jelenti a legnagyobb
nyereséget.
Román költőkből (Alecsandri, Coşbuc, Eminescu, Al. T. Stamatiad, Vlahuţă) készített ifjúkori
műfordításait eredeti családi nevén 1928-ban Aradon kötetbe gyűjtve is kiadta
(Műfordítások), itt jelent meg 1934-ben verseskötete is (A szomjúság balladája), ő tolmácsolta magyarul Liviu Rebreanu Răscoala c. regényét (Lázadás, Bp. 1945, Buk. 1955, 1964),
valamint Ionel Teodoreanu La Medeleni c. regénytrilógiáját (Ködös határ, Bp. 1966; Utak,
Bp. 1968; Szélvészben, Bp. 1970). Egyéb műfordításai a két világháború között jobbára az
aradi Vasárnap hasábjain, a felszabadulás után pedig a Magyarországon összeállított román
költői antológiákban kaptak helyet.
Tanulmányai, önálló kötetei sorából kiemelkednek a román–magyar művelődési
kapcsolatokat elmélyítő munkái. Ő gondozta és vezette be Samuil Micu-Klein 1801-es
Dictionarium Valachico–Latinum c. kéziratának kiadását (Bp. 1944) s látta el előszóval a
Domokos Sámuel-féle könyvészet Bukarestben kiadott kötetét (A román irodalom magyar
bibliográfiája I. 1966). Több mint három évtizedig foglalkozott a román verstan és stilisztika
kérdéseivel. Részlettanulmányainak eredményeit Bukarestben román nyelven megjelent
monográfiáiban összegezte, ezek: Stilul poetic al lui Eminescu (1964); Introducere în istoria
versului românesc (1971); Introducere în stilistica literară a limbii române (Florica
Dumitrescu utószavával, 1976). Francia nyelven jelent meg hasonló tárgykörű kötete:
Contributions à l'histoire de la versification roumaine. La prosodie de Lucian Blaga (Bp.
1972). Módszerének újszerűsége, hogy nyelvészeti iskolázottságához híven pontos
szótagméréseket végzett s metrikai vizsgálataiban összehasonlító verselméleti szempontokat
juttatott érvényre.
(K. K.)
Beke György: G. L. Interjú a Tolmács nélkül c. kötetben. 1972. 214–20. — Barta János: G. L. Irodalomtörténeti
Közlemények, Bp. 1974/2. — Szabó Zoltán: G. L. életműve. Utunk 1974/11.

Galetta Ferenc (Temesvár, 1889. márc. 12. — 1974. okt. 21. Budapest) — szövegkönyvíró.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, színi pályáját 1910-ben Fehér Károly
társulatánál kezdte Csíkszeredában. 1916-ban a budai–temesvári színtársulat bonvivánja. A
forradalmak idején munkásmatinék szereplője Budapesten. 1923-ban Róna Dezső aradi
társulatához került, külföldi szereplések után 1927-ben Fekete Mihály szerződtette temesvári
együtteséhez. 1929-től újra Aradon színészkedik, a 30-as években Szabadkay József
szatmári–temesvári színtársulatával, majd az Ihász–Fekete színházi együttessel Erdély
városait járja. A II. világháború kitörése előtt Magyarországra költözött.
Több operettet írt. Masa c. operettjét Csányi Mátyás zenéjével 1923-ban mutatta be az aradi
színház. Ugyanitt került színre Görlvásár c. revüje (1929) és A szerelem rózsája c operettje
(1931), amelynek zenéjét Komlós Elemér és Szegő Nándor szerezte.
Gálfalvi György (Marosvásárhely, 1942. ápr. 28.) — riporter, irodalomtörténész. ~ Zsolt
öccse. Középiskoláit szülővárosában a Bolyai Farkas Líceumban végezte, az Unirea–
Egyesülés Líceumban érettségizett (1960), a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és
irodalom szakos diplomát szerzett (1965) Öt éven át az Ifjúmunkás szerkesztőségében
dolgozott Bukarestben; 1970-től az *Igaz Szó több rovatának szerkesztője.
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A sajtóban először irodalmi kritikákkal jelentkezett, majd a riport műfajához fordult, és
további pályáján ez maradt fő írói megnyilatkozási formája. Az Ifjúmunkás abban az
időszakban vált a riport és a publicisztika egyik megújító műhelyévé a romániai magyar
irodalomban, amikor e rovatok irányítója és rendszeres szereplője ő volt. Ebben a korszakban
és közvetlenül ezután írt riportjaiból állította össze bemutatkozó kötetét, a Forrás-sorozat első
riportkönyvét Szülőföldön, világszélen címmel (1974). A második Forrás-nemzedék 11
képviselőjét szólaltatta meg Marad a láz? c. interjúkötetében (1977). Riportjaiban az életet
alakító, bajokat lebíró vagy a küzdelemben elbukó kemény embereket ábrázolja előszeretettel;
egyéni életutakat és közösségi sorsmozzanatokat vetít egymásra, mindig úgy, hogy az egyéni
tett, helytállás, munka vagy éppen hősiesség közösségi igazolást nyerhessen. Noha olykor
számokat is segítségül hív, előadásában pedig nemegyszer publicisztikai hevületű, alapjában a
Móricz típusú riport modern változatát műveli; legfőbb írói erőssége az életes emberábrázolás
és hiteles sorsérzékelés.
(B. Gy.)
Cseke Péter: A cselekvés költészete. A Hét 1974/45. — Annus József: Szülőföldön, világszélen. Tiszatáj, Szeged
1974/11. — Beke György: A sorsvállalás riportjai. Utunk 1974/50. — Ruffy Péter: Az erdélyi riport. Magyar
Nemzet, Bp. 1975. jan. 1. — Kiss Gy. Csaba: Szülőföldön, világszélen. Kritika, Bp. 1975/6. — Gáll Sándor:
Marad a láz? Hét, Pozsony 1977/24. — Huszár Sándor: Egy forrásból hány patak lesz? A Hét 1978/13;
újraközölve Sorsom emlékezete, 1982. 296–305. — Görömbei András: Marad a láz? Népszabadság, Bp. 1978.
márc. 25. — Szilágyi Júlia: Egy mítosz 12 arca. Igaz Szó 1978/12. — Pálffy G. István: A nemzedéképítés esélyei.
Alföld, Debrecen 1979/8. — Bodor Pál: Szélmalomjáték. 1983. 191–200.

Gálfalvi Samu — *iskolatörténet
Gálfalvi Zsolt (Marosvásárhely, 1933. nov. 30.) — irodalomkritikus, esszéista. ~ György
bátyja. Középiskoláit szülővárosában végezte (1951). A Bolyai Tudományegyetemen magyar
nyelv- és irodalomtanári diplomát szerzett (1955). Első írását a marosvásárhelyi Népújság
közölte 1949-ben. 1951-től kezdve — egyetemi tanulmányainak végzésével párhuzamosan —
az Utunk szerkesztőségében dolgozott, majd 1956-tól az Igaz Szó belső munkatársa, 1962-től
főszerkesztőhelyettese. Egyidejűleg 1967 és 1969 között a marosvásárhelyi Állami Magyar
Színház igazgatója. 1969-ben Bukarestbe költözik, ahol előbb az Előre, 1970–71-ben A Hét
főszerkesztő-helyettese; 1971 és 1975 között a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács
nemzetiségi igazgatóságának vezetője, 1975-től A Hét főmunkatársa. Tagja a Magyar
Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa bürójának, s 1977-től az Írószövetség Vezető Tanácsának.
Válogatta és előszóval látta el Szentimrei Jenő Versek c. kötetét (1963); társszerzője az
Irodalmi szöveggyűjtemény c. XII. osztályos tankönyvnek (1968). Az Utunk, Igaz Szó, A Hét,
Új Elet, Előre hasábjain közölt irodalmi és színházi kritikáin kívül román és német
folyóiratokban is jelen van tanulmányokkal, esszékkel. A romániai magyar irodalomkritika
képviseletében rendszeres tagja az országos színházi versenyek zsűrijének.
Első kötetébe (Írók, könyvek, viták. 1958) pályája első szakaszában született irodalomkritikai
cikkeit és tanulmányait gyűjtötte össze: a korszak irodalmának legfontosabb kérdéseihez és
műveihez fűzött megjegyzéseket, irodalompolitikai eszmefuttatásaiban a realizmus
lehetőségei és az irodalom népi elkötelezettsége mellett szállt síkra. Az írás értelme c.
második kötetében (1977) két évtizedes kritikusi irodalomeszményeit igazolja Asztalos
István, Balogh Edgár, Farkas Árpád, Kacsó Sándor, Kovács György, Majtényi Erik, Nagy
István, Sütő András, Szász János, Szemlér Ferenc, Szilágyi István és más kortárs írók, költők
újabb műveinek elemzése alapján. Gyakran idéz meg alkotókat a romániai magyar irodalom
régibb nemzedékeiből, így Dsida Jenőt, Tompa Lászlót; mindenkor figyel a magyar–román
irodalmi kapcsolatokra, kortárs román írók (D. R. Popescu, Marin Preda) kiemelkedő
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munkásságára. E kötetéből sem hiányoznak az irodalmi alkotás elvi kérdéseit fejtegető írások;
tanulmányaiban mindig jelen van az irodalom és a nemzetiségi sors elválaszthatatlan
kapcsolata (Az önismeret elkötelezettsége).
Irodalmi témájú közírói, kritikusi tevékenysége nemegyszer alakítóan szólt bele a romániai
magyar irodalmi közhangulatba: 1956 nyarán az Utunkban közölt interjújában élesen állást
foglalt a dogmatikus beszűkülés ellen, Illyés Gyula Kézfogások c. kötetéről írt recenziója
1957 januárjában elfogultságok ködét oszlatta.
Élénk visszhangot vált ki 1981-ben indult „élő irodalmi folyóirat”-a, a bukaresti televízió
magyar műsorában ismétlődő Sokszemközt; ez mint kortárs romániai magyar írókról készített
portrésorozat hűséges tükre a romániai magyar írásbeliségnek, közgondolkodásnak. Egyik
bírálójának megállapítása szerint az irodalomkritikus demokratikus nyíltsággal enged teret
beszélgető partnereinek, ugyanakkor saját esztétikai-irodalmi nézeteit is hangsúlyozottan
kifejtve. Így váltak tévéinterjúi vitafelek, pályatársak vagy barátok kötetlen eszmecseréjévé,
soha nem magánügyekről.
(B. Gy.)
Beke György: G. Zs. Interjú a Tolmács nélkül c. kötetben. 1972. 541–53.; uő: Sokszemközt. Utunk 1982/8. —
Rácz Győző: A kritikus esztétikája és etikája. Korunk 1978/3. — Kovács János: A kimondás szellemi öröme. A
Hét 1978/48; újraközölve Kétség és bizonyosság. 1981. 401–407.
ASZT: A közírás felelőssége. LM 2926.

Gálffy Mózes (Nagyszeben, 1915. júl. 13. — 1988. júl. 23. Budapest) — nyelvész.
Középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte (1939), ugyanitt az Unitárius
Kollégiumban a magyar nyelv és irodalom tanára (1940–41), majd az ETI munkatársa (1942–
44). Adjunktus, 1956-tól előadótanár a Bolyai Tudományegyetem, majd a Babeş–Bolyai
Egyetem magyar nyelvészeti tanszékén, 1970-től nyugalomba vonulásáig tíz éven át
professzor.
Fő kutatási területe a magyar nyelvjárástan. Foglalkozik névtani kutatással is. Nyelvföldrajzi
gyűjtőmunkát végez Kalotaszegen, a Fekete-Körös völgyében, a moldvai csángók között és a
Székelyföldön. Ebből az anyagból szerkesztette meg Szabó T. Attilával és Márton Gyulával a
Csángó nyelvatlaszt és Márton Gyulával a Székely szóföldrajzi szótárt (mindkettő kéziratban).
Az erdélyi magyar nyelvjárások témaköréből írja szaktanulmányait a szakfolyóiratokba
(NyIrK, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Series Philologica, Cercetări de lingvistică).
Kiemelkedik tanulmánya a kalotaszegi Magyarbikal népnyelvének névszótöveiről (Magyar
Népnyelv IV, Debrecen 1943), a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének
nyelvjáráskutató munkájáról a Magyar Autonóm Tartományban (A V. Babeş és Bolyai
Egyetemek Közleményei, Társadalomtudományi Sorozat 1956/1–2) s egy mutatvány Csík és
Gyergyó tájnyelvi atlaszából (Márton Gyulával, NyIrK 1957/1–4). A Iorgu Iordanemlékkönyvben (1958) Principii în cercetarea sistemului fonetic al dialectelor c.
tanulmányával szerepel. Az Igaz Szóban a szótárak és a választékos nyelvhasználat (1965/1),
majd a szövegszerkesztés, ill. szövegelemzés (1980/11) kérdéséről értekezik; nyelvészeti
szakcikkeket közölt a Korunk, Utunk, Tanügyi Újság hasábjain.
Mint a mai magyar nyelv egyetemi előadója 1948-ban társszerzőként lényeges szerepet vállalt
az anyanyelvi oktatás korszerű megalapozásában a VI, VII és XI. osztályok számára készült
Magyar nyelvtan megírásával. A Helyesírási tájékoztató (1969) és a Magyar helyesírási
szótár (1978) c. romániai kiadványok munkatársa. Lényegbevágóan szólt hozzá a többállítmányú egyszerű és a mellérendelő összetett mondatokat elhatároló vesszőhasználat vitájához
(Magyar Nyelv, Bp. 1981/4).
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Élénken foglalkoztatja a romániai magyar nyelvművelés. Rövid közleményeivel jelen van a
napi- és hetilapokban, s Anyanyelvünk művelése címen (1975) számos munkatárs nyelvművelő cikkeit szerkeszti kötetté.
Munkái: Keresztneveink becéző alakjai a Borsavölgyében (Kv. 1943); Huszonöt lap
„Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé”-ből (Márton Gyulával és Szabó T. Attilával, Kv.
1944); Mai magyar nyelv I–III. (egyetemi jegyzet, Szabó Zoltánnal, Kv. 1958); A mai magyar
nyelv kézikönyve (Balogh Dezsővel és J. Nagy Máriával, 1971); Nyelvi forma — nyelvi érték.
Alak- és mondattani elemzések (1972); Torjai szójegyzék (Nemes Zoltánnéval és Márton
Gyulával, Sepsiszentgyörgy 1974); Anyanyelvünk művelése (cikkek és tanulmányok, Murádin
Lászlóval, 1975).
(M. L.)
Oláh Ferenc: Anyanyelvről — felsőfokon. A Hét 1972/1. — Szikszay Jenő: A mai magyar nyelv kézikönyve.
Tanügyi Újság 1972. jan. 4. — J. Nagy Mária: A nyelvi forma értéke. A Hét 1973/36. — Beke György: A nyelv
az ihletője, gondja, megtartója. Brassói Lapok 1975. aug. 2. — Cs. Gyímesi Éva: Kettős hivatás. Beszélgetés G.
M.-sel. A Hét 1975/36. — Dávid Gyula: Közügy, magánügy. Utunk 1976/23.
ASZT: G. M. nyelvészeti problémákról. LM 1242.

Gálffy Zsigmond (Mészkő, 1886. jan. 13. — 1958. dec. 26. Kolozsvár) — műfordító.
Középiskolai tanulmányait a tordai unitárius algimnáziumban kezdte, s a Kolozsvári Unitárius
Kollégiumban fejezte be (1907). A kolozsvári tudományegyetemen tanári oklevelet szerzett.
Pályáját latin–görög szakosként 1914-ben egykori iskolájában kezdte Kolozsvárt, 1931-től
nyugalomba vonulásáig (1945) a kollégium igazgatója. A Korai görög materialisták c. kötet
(1952) részére görög eredetiből Empedoklész-töredékeket fordított hexameteres versekben.
Gáll András — *Előre Kiskönyvtára, Az
Gáll Ernő (Nagyvárad, 1917. ápr. 4.) — szerkesztő, szociológus, filozófiai író. Középiskoláit
Nagyváradon végezte, egyetemi tanulmányait a kolozsvári egyetem jogi karán kezdte, majd a
filozófia szakon folytatta és végezte el (1941). Itt kapcsolódott be a KRP vezette antifasiszta
diákmozgalomba. Első írásait 1935–36-ban a Nagyváradi Napló közölte, 1938-tól a
Korunkban jelentek meg szociológiai és politológiai cikkei. 1942 őszétől munkaszolgálatos,
1944 novemberében deportálták. A buchenwaldi internálótáborban szabadult fel 1945. ápr.
11-én. Hazatérése után a kolozsvári Igazság főszerkesztője, 1949 februárja óta a filozófia
professzora a Bolyai Tudományegyetemen, majd 1959-től a Babeş–Bolyai Egyetemen.
Közben az Utunk felelős szerkesztője (1949–52), a Bolyai Tudományegyetem prorektora
(1952–56); az 1957-es újraindulás óta a Korunk főszerkesztője.
Írásai az Igazság, Korunk, Utunk, Steaua, Tribuna, Igaz Szó, A Hét, Előre, Contemporanul,
Era Socialistă, România Literară, Scînteia, Viitorul Social c. lapokban jelentek meg. A Steaua
és a Viitorul Social szerkesztőbizottságának tagja, a Társadalom- és Politikai Tudományok
Akadémiájának rendes tagja, az RSZK Akadémiájának levelező tagja. 1975-ben a Romániai
Írószövetség díjával tüntették ki.
Szélesebb értelemben vett érdeklődési köre a szociológia és az etika, ezen belül elsősorban az
értelmiségszociológia és a nemzeti–nemzetiségi kérdés szakembereként ismert. Művelődésünk formálásában egyrészt szerkesztői gyakorlatával (immár harmadfél évtizede folyamatosan különböző lapok fő-, ill. felelős szerkesztője), másrészt elméleti munkásságával
(tanulmányaival, publicisztikai írásaival, az egyetemen filozófia szakos hallgatók formálásával, doktorandusok tudományos irányításával) vesz részt.
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Mint szerkesztő nem tartozik a főnökök autoritárius fajtájához. A lapcsinálást közösségi
munkának tekinti, melynek sikerét jelentős mértékben a jó csapatszellem biztosítja. Nem rajta
múlt, ha e rokonszenves munka- és vezetői stílust nem mindig tudta következetesen
érvényesíteni. Elméleti munkásságának, publicisztikájának egyik legfőbb erénye
problémaérzékenysége, a szellemi mozgástér tágítására alkalmas témák és problémák
viszonylag korai felismerése és kezdeményező felvetése. Így találjuk a szektás-dogmatikus
szellem visszaszorítása és leküzdése terén a kezdeményezők között a Korunk-rehabilitáció
(1955–56), a konkrét, empirikus szociológia polgárjogának kiküzdése (1957–58-tól) ügyében,
a kisebbségi útkeresés nem marxista képviselőinek (Makkai Sándor, Tavaszy Sándor, Balázs
Ferenc, László Dezső és mások), valamint műhelyeinek (Erdélyi Fiatalok, Hitel) az értékek
megtartása és aktivizálása jegyében kritikus számon tartása szorgalmazásában. Irányítása alatt
a 60-as évektől a Korunk-profil karakterjegyévé vált a dialógus, a szellemi nyitottság
gondolata. Ez a törekvés még hangsúlyosabban jelentkezik az 1968/11-es lapszámmal induló
„A dialógus jegyében” c rovattal. Állandó figyelemmel kíséri és körülményeinkhez alkalmazva közvetíti a dogma nyűgéből szabaduló marxi gondolat korszerűsödésének eredményeit, Lukács György és tanítványainak a marxizmus reneszánszára irányuló törekvéseit,
Ernst Bloch remény-elvét, ill. a remény–cselekvés összefüggés Erich Fromm-féle gondolatának nekünk-valóságát.
A kultúraalkotó értelmiség mai társadalmi szerepét vizsgálva sürgeti az osztálymeghatározottság azon leegyszerűsített képletének túlhaladását, miszerint az értelmiség csupán
valamely osztály függvényeként funkcionáló réteg, s mint ilyen a mindenkori uralkodó
osztály kiszolgálója volna. Ez a tényező csupán egyik összetevője egy napjainkban sokkal
bonyolultabb képletnek, melybe olyan, az osztályjelleg szerepét sajátosan módosító erkölcsiaxiológiai mozzanatok épülnek be, mint értékorientáció, hivatás- és felelősségtudat (a
céhbeliség megkülönböztető jegyei), másrészt a nemzeti (nemzetiségi) sajátos mint közösségi
tényező. Az elkötelezettség mint az értelmiségi társadalmi szerepének tudatosult formája tehát
nem egyetlen tényező (osztálydetermináltság) reflexiójaként, hanem ennek az összetett,
dinamikus struktúrának a visszahatásaként keletkezik, kiegészülve a kiváltképpen értelmiségi
vonásnak számító kritikával, mely elsősorban az értékkritérium mércéjeként fontos.
Elemzéseinek világánál áldilemmának bizonyul a nemzetiségi értelmiség egy részét megosztó
népi–urbánus ellentét; végső soron itt a sajátosnak és az egyetemesnek — az egész egymást
feltételező és egymást átható két oldalának — egymástól elszakított végletes abszolutizálása
vezet művi szembeállításhoz, ami olyan abszurdumot tételez, mintha egyrészt a népi–
nemzeti–nemzetiségi sajátoshoz való elkötelezettség, másrészt a humánum egyetemességéhez
való elkötelezettség egymást zárná ki.
Etikai vizsgálódásait az értelmiségi felelősségtudat hitelesíti: Hirosima és a holokausztumok
árnyékában, posztindusztriális és precivilizatorikus társadalmakat elválasztó szakadékok
szélén, az ökológiai és egyéb mai veszélyek fenyegetésével szemben a korunkban planetáris
méretűvé vált emberi felelősséget hirdeti. Ám nincs éthosz konkrét közösséghez való tartozás
nélkül. Az egyetemes emberi mindig egyedi emberek alkotta, sajátosságukban különböző
közösségekben (korunkban nemzetek, nemzetiségek, etnikumok közösségében) realizálódhat.
Az egyetemes emberi nem az egymástól különböző sajátosságok feladása, a sokszínűségnek
valaminő homogén szürkébe való összemosása, hanem minden sajátosságnak (személynek
vagy közösségnek) olyan önmaga identitását kifejező megvalósulása, amely semmilyen más
sajátosnak hasonló törekvését nem fenyegeti és nem korlátozza, ill. képes az egyetemeshez
való igazodás jegyében önkorrekcióra, önmaga olyan meghaladására, melynek során levetkezi
más sajátosságok sértő vagy veszélyeztető vonásait, anélkül hogy feladná a maga sajátos
értékeit, hiszen éppen ezekkel gazdagítja az egyetemest. Ezt az elvet érvényesíti saját
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személyes odisszeájának önkritikai vizsgálata során is (Töprengések az Ettersbergről, közli
Az erkölcs dilemmái. 1981).
Ilyen összefüggésben sürgeti önismeretünk erkölcsi dimenziójának, nemzetiségi erkölcsi
tudatunknak kiépítését, és mozgósítja hozzá a két világháború közötti hagyományainkat, mert
noha a nemzetiség létét elsődlegesen mennyiségi feltétele, úgymint demográfiai folytonossága
biztosítja, ezen túl minőségi többletet jelent az egyén s a közösséget alkotó egyének
sokaságának hűsége a nemzetiségi létforma értékeihez, így választása, felelőssége,
elkötelezettsége az anyanyelv, a nemzetiségi művelődés dolgában. Az egyneműsítő
kizárólagosságok fenyegetésével szemben a sajátosban rejlő értékeket hangsúlyozva
fogalmazza meg ~ a sajátosság méltósága Zrínyi Miklós-i ihletésű gondolatát. E méltóságtudatban — mind csoport-, mind egyéni vonatkozásban — értékként való elismerésünk
igénye fejeződik ki, de egyben az önmagunkkal szembeni igényesség is, mely az emelt fő
jegyében késztet önmagunk szüntelen meghaladására: „A kiegyenesített gerinc, az emelt fő
tartását letűnt századok nagy szabadságküzdelmeinek hagyatékából vesszük át. Szerves része
ez annak az örökségnek, amely az emberi emancipáció jegyeit viseli magán. Akik számára
elfogadhatatlan az alázat, a megalázkodás, legyenek azok erős személyiségek vagy létükért,
függetlenségükért harcoló etnikumok, azok mindenekelőtt azonosságukhoz ragaszkodnak.”
A kérdéskör jelentékeny irodalmát tárgya sokrétű, bonyolult, gazdag valóságával
szembesítve, egy helyt megállapítja, hogy mindmáig „valójában nem beszélhetünk a nemzetinemzetiségi kérdés rendszerezett, szervesen összefüggő elméletéről”. Munkásságának áttekintése igazolja, hogy pályája kezdete óta ez a kérdés foglalkoztatta a legkitartóbban. Ennek
során elméleti irodalmunkban a nemzeti-nemzetiségi kérdés tudományos igényű, európai
kitekintésű egyik kezdeményezőjének, szorgalmazójának, felkarolójának és eredményes
művelőjének bizonyult.
Művei: A romániai polgári szociológia (kritikai tanulmányok, 1958; két kiadásban román
nyelven is); Intelectualitatea în viaţa socială (1965); Idealul prometeic (1970; uez magyarul
A humanizmus viszontagságai, 1972); Sociological thought in Romania (Miron
Constantinescu és Ovidiu Bădina társszerzőkkel közösen, 1974); Tegnapi és mai önismeret
(1975); Nemzetiség, erkölcs, értelmiség (Bp. 1978); Dimensiunile convieţuirii (tanulmányok a
nemzetről és nemzetiségről Petre Pânzaru előszavával, 1978); Pandora visszatérése. A
reményről és a méltóságról (1979); Az erkölcs dilemmái (Kv. 1981).
Gondozásában és előszó-tanulmányával jelent meg Antonio Gramsci: A gyakorlat filozófiája
(Téka 1978); Constantin Dobrogeanu-Gherea: A kritikáról (Téka 1978); Vasile Goldiş:
Válogatott írások (1978); Mikó Imre: Változatok egy témára (1981).
(T. S.)
Costea Ştefan: O critică marxistă a sociologiei burgheze din România. Cercetări Filozofice 1958/3. — Henri
Wald: Menirea intelectualului. Viaţa Românească 1966/10. — Petru Berar: Idealul prometeic în dialogul
contemporan. Lupta de Clasă 1971/7. — Beke György. G. E. Interjú a Tolmács nélkül c. kötetben, 1972. 283–89.
— Szigethy Gábor: A humanizmus értelme és sorsa. Népszabadság, Bp. 1973. máj. 20. — Gondos Ernő:
Tudomány a Korunk körül. Kortárs, Bp. 1973/8. — Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jelenkor, Pécs
1974/10. — Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás, Kecskemét
1975/9; uő: Műhely Kolozsváron. Valóság, Bp. 1980/12. — Bosnyák István: Tegnapi és mai önismeret, jelennek
és jövőnek. Híd, Újvidék 1976/2. — Mikó Imre: Kettős elkötelezettség. Utunk 1976/5. — Eszmei hitel,
szerkesztői igény, alkotó önismeret. Beke György kérdéseire válaszol G. E. és Rácz Győző. A Hét 1976/8. —
Nagy György: Önismereti prolegomena. Korunk 1976/4. — Hanák Tibor: Kérdőjel a múlt és jelen között. Új
Látóhatár, München 1977/1–2. — Duba Gyula: Tisztán látni a célt. Irodalmi Szemle, Pozsony 1977/10. —
Tánczos Gábor: Nemzet, erkölcs, értelmiség. Új Tükör, Bp. 1978. okt. 22. — Dési Ábel: A mai humanizmus. 7
Nap, Szabadka 1979. jún. 29. — Marosi Ildikó: Felelősségteljes jobbító cselekedet. Beszélgetés G. E.-vel. A Hét
1979/24. — Ion Rebedeu: Problema naţională şi socialismul. Era Socialistă 1979/9. — Rákos Péter: G. E.:
Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Alföld, Debrecen 1979/10. — Szász János: Cél és minőség. Előre 1980. jan. 23.;
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uő: Adalékok egy új erkölcstanhoz. Előre 1982. febr. 17. — Sztranyiczki Gábor: A rejtőzködő ember. Korunk
1980/5. — Vekerdi László: G. E.: Pandora visszatérése. Tiszatáj, Szeged 1980/11. — Angi István: Remény
és/vagy méltóság. Utunk 1980/39. — Ódor László: Tiszta beszéd az önismeretről. Forrás, Kecskemét 1981/8. —
Szegő Katalin: Rendhagyó recenzió. Korunk 1982/5.
ASZT: G. E. a Korunk-matinékról. LM 2511. — G. E. köszönti a Bolyai-díjasokat. LM 3354.

Gáll Erzsébet, Gállné Keresztes Erzsébet (Gyulafehérvár, 1928. szept. 3.) — műfordító,
tankönyvíró. ~ János felesége. Középiskolát szülővárosában, Zilahon és Kolozsvárt (1948)
végzett, a Bolyai Tudományegyetemen orosz nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett
(1952), ugyanitt lektor a szláv filológia tanszékén. Első cikke a Dolgozó Nőben jelent meg
(1954); a Korunk rendszeresen közli cikkeit és műfordításait, főleg az orosz s általában a
szovjet irodalom területéről, többek közt a Lumumba-egyetemről (1970), magyar antifasiszták
orosz bemutatásáról (1972), Alekszandr Gerskovics orosz Petőfi-monográfiájáról (1973),
Csingiz Ajtmatovról (interjú, 1976). Wertherul rus c. tanulmánya a Babeş–Bolyai Egyetem
szláv tanszékének gyűjteményes kiadványában (1977) eredeti forrásfeldolgozás. Szerkesztője
és társszerzője Az orosz nyelvtan kézikönyve c. egyetemi tankönyvnek (1956), szerzője az
orosz népköltészetről szóló egyetemi jegyzetnek (1957). Fordításkötetei: B. Tartakovszkij:
Felsőosztályosok (ifjúsági regény, 1953); Ivan Kratt: Az útmutató (novellák, Kós Károllyal,
1954).
Gáll Ferenc (Csíkpálfalva, 1895) — *műgyűjtők
Gáll Ferenc (Kolozsvár, 1912. márc. 22.) — festőművész, szerkesztő. Tanulmányait Aurel
Popp irányításával kezdte Szatmáron, majd a kolozsvári Şcoală de Belle Arte keretében, 1929
és 1933 között Rómában, 1936-tól pedig Párizsban folytatta. Közben rendszeresen részt vett a
hazai művészeti életben mint kiállítóművész és a kolozsvári Tribün képzőművészeti
rovatának vezetője (1935–36). Megfestette Kováts József, Nyírő József, Tamási Áron, Kibédi
Sándor, Kőmíves Nagy Lajos, Hunyady Sándor, Dánér Lajos arcképét; Isac Emilről készített
festményét a kolozsvári Emil Isac Emlékházban őrzik. Humanista érdeklődésének központjában a kisemberek sorskérdése áll, első nemzetközi sikerét Spanyol menekültek c. képével
aratta, melyet a francia állam vásárolt meg. A II. világháborút katonaként szenvedte végig,
utána végleg Párizsban telepedett le.
Az 50-es évek elején az impresszionizmus legjelentősebb felújítójává vált; képeit az egész
világ művészeti központjaiban kiállította. A francia művészeti életben nemcsak kiállítóként,
hanem szervezőként is jelentős tevékenységet fejt ki; 1956-tól vezetőségi tagja a Függetlenek
Szalonjának, de más francia társulások európai és amerikai kiállításain is részt vesz. 1971-ben
a nagybányai művésztelep centenáris kiállításán szerepelt, 1972-ben a francia–román kulturális kapcsolatok keretében Románia festőművészetének párizsi bemutatását segítette elő.
Kováts József: Erdélyi festő Rómában. Erdélyi Lapok 1932. márc. 3.; uő: G. F. kolozsvári festőművész római
kiállítása. Keleti Újság 1933. máj. 28. — Vásárhelyi Z. Emil: G. F. festőművész kiállítása. Erdélyi Helikon
1937/8. — André Fiament: François Gall. Monográfia. Párizs 1978. — George Sbârcea: Szép város Kolozsvár…
1980. 156–61. Egy portré története. — Gyulai Pál: G. F. köszöntése. Utunk 1982/15.

Gáll Imre (Miklósvár, 1879. febr. 17. — 1950. nov. 10. Gödöllő) — szerkesztő, szakíró.
Iskoláit Brassóban, Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón végezte. Székelyszentkirályon, majd
Székelyudvarhelyen tanító. 1919 után megalakítja a Székelyföldi Méhészeti Szövetséget, s
Székely Méhész címmel szaklapot indít. Lapja 1921-ben egyesül a kolozsvári *Méhészeti
Közlöny c. szaklappal, ő lesz a lap felelős szerkesztője. 1922 februárjától újra önállóan
szerkeszti a Székely Méhészt Székelyudvarhelyen, majd ez év szeptemberétől Dálnoki Pál
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Lajossal együtt Kézdivásárhelyen. 1923 októberében Gödöllőre költözött, ahol átvette a
Méhészeti Kutatóállomás vezetését. Főműve a Méhészeti ismeretek kincsesháza c. kézikönyv
(Bp. 1941).
Kisgyörgy Zoltán: Miklósvárról indult. Megyei Tükör 1982. márc. 3.

Gáll János (Székelyudvarhely, 1930. júl. 23.) — tanulmányíró, szerkesztő. ~ Erzsébet férje. A
középiskolát szülővárosában végezte (1949), egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem történelem–filozófia szakán (1953), majd a leningrádi egyetemen doktorált A Nagy
Októberi Forradalmat követő forradalmi fellendülés Erdélyben c. munkájával (1958). A
kolozsvári egyetemen tudományos szocializmust tanít 1950-től, egyetemi tanár 1978-tól.
A Korunk szerkesztőségének tagja (1963–76). Egyetemi tankönyvek társszerzője és
társszerkesztője. Részt vett a Mică enciclopedie de politologie összeállításában (1977). A
hazai munkásmozgalom, a marxizmus politikai filozófiája (a tudományos szocializmus) és a
jelenkori politikai doktrínák tárgykörébe tartozó tanulmányai a Látóhatár c. gyűjteményes
kötetben (1973), a Korunk-évkönyvekben (1974, 1976), a Korunk, Igaz Szó, Utunk, A Hét,
Era Socialistă, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Anuarul Institutului de Istorie, Acta Musei
Napocensis hasábjain jelennek meg, publicisztikai írásait számos hazai napilap közli.
Sztranyiczki Gáborral közösen írt munkája: A kommunista párt politikájának ideológiai
alapjai. Alapismeretek a tudományos szocializmus köréből. (1979). Ugyancsak Sztranyiczki
Gáborral közös munkája A jelenkori polgári politikai doktrinák címen sajtó alatt.
Aniszi Kálmán: Az idő avagy a gondolat megújhodása. Beszélgetés G. J.-sal. Utunk 1977/33. — Kallós Miklós:
Egy hasznos és megbízható könyvről. Utunk 1980/2. — Kovács Nemere: Lényege szerint élő tudomány.
Beszélgetés G. J.-sal és Sztranyiczki Gáborral. A Hét 1980/10. — Bartha Zoltán: A politika népszerűsége a
politika elvszerűségétől függ. A Hét 1980/15. — Ecaterina Deliman: Funcţia transformatoare a teoriei
socialismului ştiinţific. Era Socialistă 1980/17. — Márki Zoltán: Lét és tudat szerepe a sokoldalúan fejlett
szocialista társadalom építésében. Beszélgetés G. J.-sal. Előre 1982. szept. 12.

Gáll Margit (Nagykároly, 1920. júl. 2. — 1960. febr. 22. Kolozsvár) — ifjúsági író. ~ Ernő
volt felesége. Középiskolát Szatmáron, pedagógiai főiskolát Bukarestben végzett. A Bolyai
Tudományegyetem pedagógiai tanszékén tanársegéd, 1951–52-ben az Ifjúsági Könyvkiadó
kolozsvári szerkesztője; a Napsugár és Tanügyi Újság belső munkatársa. Magyarra fordította
A. G. Vaida A vörös diák (1951) és Octav Pancu-Iaşi Egy apának két fia (Nell Cobar
rajzaival, 1956) c. ifjúsági munkáját. Önálló kötetei: A homokvár (I. Darie illusztrációival,
1951); A dicsekvő egér (1955); Babaház (gyermekregény, R. Tenkei Lívia illusztrációival,
1955); Tarka könyv (mese, jelenet, játék, 1957).
Székely Erzsébet: G. M.: Babaház. Utunk 1955/17.

Gallas Nándor (Temesvár, 1893. jan. 21. — 1949. júl. 1. Lovrin) — szobrász, grafikus. A
temesvári Állami Fa- és Fémipari Szakiskola elvégzése után a budapesti Iparművészeti
Főiskolára került, ahol Maróti Géza, Mátrai Lajos és Simay Imre voltak a mesterei. Az I.
világháború kitöréséig tanársegéd a budapesti Iparművészeti Főiskolán. Egyéves frontszolgálat után orosz hadifogságba kerül. A krasznojarszki fogolytábor lakója, majd Moszkvában két évet a képzőművészeti főiskolán töltött. Megismerkedett Vlagyimir Majakovszkijjal
és Makszim Gorkijjal. Rajzolóként részt vett egy észak-szibériai néprajzi tudományos expedícióban. 1921-ben tért vissza szülővárosába, ahol modern formanyelvű szobraiból megrendezte első egyéni kiállítását. Müncheni és drezdai tanulmányútja után Varga Albert festőművésszel művészeti szabadiskolát nyitott Temesvárt.
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1923-ban bekapcsolódott a *Fajankó c. élclap szerkesztésébe. Szobrainak reprodukcióit s
rajzait a Temesvári Hírlap, Periszkop, Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Banatul, Analele
Banatului és Havi Szemle közölte. Könyvborítót tervezett Finta Zoltán, Asztalos Sándor,
Alma Cornea-Ionescu, Kubán Endre s mások köteteihez. Domborművet tervezett Ady Endre
temesvári lakóházára, valamint az egykori Temesvári Munkásotthon homlokzatára. Többször
megmintázta Ady Endre és Varga Albert portréját, s elkészítette Endre Károly költő, Sabin
Drăgoi zeneszerző, Szuhanek Oszkár és Varga Albert festőművészek mellszobrait. A kubistakonstruktivista szobrászat legjelentősebb hazai képviselője.
Tagja volt a Barabás Miklós Céhnek. A Bánsági Magyar Közművelődési Egyesület, a Temesvári Szakszervezetek Kultúrtanácsa, a temesvári Újságíróklub rendezésében több ismeretterjesztő előadást tartott a modern szobrászati törekvésekről. Képzőművészeti és szépirodalmi
írásait a Temesvári Hírlap és Periszkop közölte. Fellelhető szobraiból Temesváron 1965-ben
emlékkiállítást rendeztek.
Endre Károly: G. N. domborműve. Temesvári Hírlap 1925. nov. 17. — Déznai Viktor: Műteremben. Temesvári
Hírlap 1925. ápr. 25. — Franyó Zoltán: G. szobrai. Tíz Perc 1928. jún. 10.; újraközölve A pokol tornácán. 1969.
198–200. Papp Aurél: Egy szobrász élete. Erdélyi Helikon 1929/1. — Lakatos Imre: A Barabás Miklós Céh
kiállítása. Erdélyi Helikon, 1930/5. — Vásárhelyi Z. Emil: Erdélyi művészek. Kv. 1937. 41–51. — Kubán Endre:
Egy majdnem elfelejtett művész. Szabad Szó 1957. okt. 5. — Izsák László: Amiről egy portré mesél. Szabad Szó
1958. ápr. 23.

Galló István — *talajtani szakirodalom
Gara Ákos (Nagyvárad, 1877. febr. 4. — ?) — író, újságíró, műfordító, szerkesztő. Jogi
tanulmányait Nagyváradon és Kolozsvárt végezte, szülővárosában lépett újságírói pályára.
1919-ben Zsolt Bélával együtt szerkesztette a Nagyváradi Munkásújságot, majd Kolozsvárt
telepedett le, itt a Keleti Újság munkatársa, élclapokat szerkeszt, dalszövegeket ír, a *Garabonciás felelős szerkesztője (1929), a Jóestét napilap cikkírója. Versei, szimfonikus költeményei jelennek meg a nagyváradi Tavasz folyóiratban, Ady-reminiszcenciái a Magyar Szóban.
Operettjei (Három a tánc; Vadgalamb) a nagyváradi és kolozsvári színpadon szerepelnek.
Kötetei: Gyöngyök gyöngye, ifjúság (versek, Bp. 1919); A jó Gorilla (szatirikus vígjáték, Nv.
1919); A boldogtalan faun (szimfonikus költemény. Nv. 1919); Kabaré (Vidám Könyvek 2.
Kv. 1920); A csodálatos csokoládésziget (gyermekmesék, Kv. 1921); Napkelettől
napnyugatig (eredeti költemények és műfordítások, köztük Motoori Nasinaga japán költő
versei, Kv. 1933).
Álneve: Gara Bonciás.
Walter Gyula: G. A.: A jó Gorilla. Erdélyi Szemle 1919/37.

Gara Ernő (1894 — ?) — újságíró, szerkesztő. 1912-től a Nagyvárad, 1921-től a Keleti Újság
belső munkatársa s egy ideig bukaresti tudósítója. Színes riportjait több erdélyi napilap
közölte. Szatmáron Friss Újság címen független politikai hetilapot alapított, majd Kolozsvárt
adta ki Riport c. folyóiratát. Összegyűjtötte és kiadta Kortársak lexikona címen ezer romániai
magyar szellemi és közéleti személyiség adatait (Kv. 1939) és a II. világháború küszöbén
Fegyverek közt — múzsák c. alatt ötven erdélyi író és újságíró eredeti nyilatkozatainak,
jegyzeteinek, vallomásainak antológiáját, széles humanista arcvonalon a háborús veszedelem
ellen (Nv. 1940). Vihar c. színműve (társszerző Turnowsky Sándor, Nv. 1940) a fasiszta
terrorra figyelmeztet.
Báder Tibor–Kakucs Lajos: A szatmári május elsejék történetéből. Szatmári Hírlap 1973. máj. 1. — Balogh
Edgár: Szolgálatban. 1978. 96.
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Garabonciás — illusztrált élclap, amely kezdetben kéthetenként, majd egy hosszabb
megszakítástól (1932. febr. 15. — 1936. márc. 1.) eltekintve rendszerint havonta jelent meg
1929. jan. 12. és 1940. febr. 1. között. Címváltozata: Erdélyi Garabonciás. Kezdetben Gara
Ákos a felelős szerkesztője, de már 1930. márc. 1-től fogva Boronkai Lajos veszi át
irányítását.
Az első időszakban a lap a revolverező zugsajtó modorában készült; borítója a hatalomért
viaskodó polgári-földesúri pártok egy-egy belpolitikai botrányát karikírozta ki. Állandó
rovatai sorából magvasabb mondanivalójával a „Garabonciás konferánsza” emelkedik ki. Ez
— míg Gara Ákos írta — fejléc helyett a festő Nagy István szuggesztív szénrajzportréjával
jelent meg. Irodalomtörténeti vonatkozású az élclap Helikon-ellenes, főként Kisbán Miklóst
(gróf Pitibán Miki, Nagybán Muki) támadó kampánya s a Mai mesék (Kosztolányi kontra
Ady) c. parabolasorozat, amely a romániai Ady-kultusz érdekes mozzanata. Boronkai Lajos
több teret biztosított a rangos íróknak (Caragiale, Creangă, Karinthy Frigyes, Tristan Bernard)
és az addigi rendszertelenül közölt bohémhistóriák helyett jórészt a kolozsvári New York
kávéház író- és művésztörzsvendégeinek anekdotáiból megteremti a „Bohémasztal” c. állandó
rovatot.
Előrelépést jelentett Reschner Gyula grafikusművész bekapcsolódása a szerkesztésbe; az ő
meggyőző erejű címlaprajzai 1936 után az élclap „kóserviccek” szintjén megrekedt
antifasiszta célzatát elvszerűbb baloldali állásfoglalássá emelik. Ugyancsak ő kezdeményezi
1937-ben a ~ kolozsvári és tordai természetjáróknak szánt tréfás mellékletét Turipajtás címen.
(K. K.)
Garda Dezső (Kolozsvár, 1948. aug. 26.) — szociológus, történész. Elemi és középiskoláit
szülővárosában végezte (1968), a Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos tanári diplomát
szerzett (1973). A gyergyóremetei általános iskolában kezdte pályáját, 1978 óta a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Szaklíceum tanára.
Első írását a Korunk közölte (1972), azóta helytörténeti kérdésekkel jelentkezik. Kisebb
földrajzi egységek, elsősorban Gyergyó vidéke dolgozó társadalmának múltját örökíti meg. A
Változó valóság c. szociográfiai tanulmánykötetben (1978) Gyergyóremete erdőmunkásainak
tegnapját és mai viszonyait kutatja, az Acta Hargitensia I. kötetében a gyergyóremetei
tutajosok múlt századbeli életét dolgozza fel (1980). Remetei Híradó (1975–77), majd Líceum
(1979–80) c. iskolai lapokat szerkesztett; utóbbi iskolájának 1979–80-as évkönyve. A
vezetése alatt álló helytörténeti szakkör diákjai dolgozataikkal évente Kolozsvárt Korunkdélelőttökön szerepelnek. Képek Gyergyószentmiklós történetéből címen részletet közölt a
városról írt munkájából (Korunk 1982/9). Ez s Gyergyóremetéről írt társadalomtörténeti
monográfiája megjelenés előtt.
Pillich László: Gyergyó-vidéki történelem — diákszemmel. Igazság 1981. jún. 17.

Gárdonyi István (Temesvár, 1907. jan. 22. — 1979. júl. 7. Frankfurt am Main) — író,
újságíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Zsidó Líceumban fejezte be (1925),
diplomát a politikai tudományok tanszékén szerzett a bécsi egyetemen (1929). Újságírói
tevékenységét riporterként Bécsben kezdte, majd 1930-tól a Temesvári Hírlap munkatársa.
Riportokat, színes jegyzeteket, irodalomtörténeti megemlékezéseket, kiállítási krónikákat és
könyvrecenziókat írt. Interjút készített a korszak több jeles személyiségével, így George
Enescuval (1931. nov. 27.), Nagy Endrével (1932. márc. 30.) és Bartók Bélával (1936. máj.
5.). Eugen Prager kiadásában (Pozsony–Prága) megjelent, Temesvárt nyomott A D-terv c.
riportregényét (1938), melyet apósával, Déznai Viktorral együtt írt, a kritika kedvezően
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fogadta, a kötetet Mikszáth-díjjal tüntették ki. Az ember jó c. regényét (Tv. 1946) az Orosz
Könyv adta ki.
A II. világháború idején s a következő években Bukarestből tudósította a The New York
Timest és a The Daily Heraldot; e minőségében gyanúba keveredett, s az 50-es években
börtönbüntetést szenvedett, csak 1964-ben rehabilitálták. 1971 óta tevékeny részt vett a
nemzetközi békemozgalmakban, így Hágában, Utrechtben, Leidenben és Amszterdamban
Nyugat és Kelet békés együttélése mellett tartott előadásokat.
Gárdos Dezső — *közgazdasági szakirodalom
Gárdos Sándor (Sátoraljaújhely, 1892. szept. 8. — 1947. máj. 11. Szeged) — esszéista,
újságíró. Szülővárosában érettségizett (1912), két jogi alapvizsgát Budapesten tett. Már
Sátoraljaújhelyen Tentamen címen diáklapot szerkesztett. 1913-tól hírlapíró. A budapesti
Magyar Hírlap munkatársa; tartalékos tisztként részt vett az I. világháború olaszországi
ütközeteiben, majd a Vörös Hadseregben viselt szerepe miatt emigrációba kényszerült. Előbb
Ungvárott szerkesztett lapot; 1923-ban települt le Romániában. Szatmári, máramarosszigeti
újságok szerkesztője, az Aradi Közlöny riportere, közírója, novellistája, a Temesvári Hírlap
szerkesztője. A 30-as évek közepétől a Brassói Lapok szerkesztőségében dolgozik, ironikus
vasárnapi „színes” kisesszéi a demokratikus közvéleményt fejlesztették. A Brassói Lapok
beszüntetése (1940) után Budapesten vett részt az ellenállási mozgalomban, 1945-től haláláig
a Délmagyarország c kommunista pártlap főszerkesztője Szegeden.
Önálló kötete: Makulatúra (szatírák, humoreszkek, poémák, Máramarossziget 1925).
Meghalt G. S. Világosság 1947. máj. 18. — Balogh Edgár: Fagyöngy meg egy puskagolyó. Új Élet 1978/12.
Újraközölve Acéltükör mélye. 1982.

Gáspár György (Magyarpéterfalva, 1929. júl. 2.) — pedagógiai író. A nagyenyedi Bethlen
Kollégiumban érettségizett, a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos
tanári oklevelet szerzett (1953). Előbb a Bethlen Kollégium, 1956-tól a dicsőszentmártoni 2.
számú líceum tanára. Pedagógiai és szakmódszertani cikkei jelentek meg a Tanügyi Újságban
és a Művelődésben. A tanuló és a könyv c. tanulmánya (Tanári Műhely, 1977) ama
módszertani eljárások sokoldalú elméleti és gyakorlati foglalata, amelyeket a szerző alkalmaz
a tanulók olvasóvá neveléséért, hangsúlyozva az irodalomtanár kulcsszerepét az oktatóinevelői munka folyamatában.
Beke György: A Küküllők találkozásánál. Közli Nyomjelző rokonság, 1978. 346–65.

Gáspár Gyula — *törvénymagyarázat
Gáspár István — *mezőgazdasági szakirodalom
Gáspár József — *mezőgazdasági szakirodalom; *Szövetkezeti Értesítő
Gáspár Mária — *gyógyszerészeti szakirodalom
Gáspár Tibor (Nagyvárad, 1921. febr. 20.) — ifjúsági író. Textilmunkás Temesvárt,
fényképész Nagyváradon, mint katona fogságba esik, hazatérve KISZ- és szakszervezeti
aktivista, 1948 óta újságíró, szerkesztő Szatmáron, Temesvárt (1949–55), Marosvásárhelyen
(1955–58), az Előre munkatársa. Írásait a Szabad Élet, Szabad Szó, Bánsági Írás, Vörös
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Zászló, Szakszervezeti Élet, Szatmári Hírlap, Művelődés, Előre, Utunk közölte. A dákok
kincse c. ifjúsági regénye (1967) a jugoszláviai Jó Pajtás képeslapban is megjelent (1968).
További kalandregényeit (Pókháló; Árnyak a homályban) marosvásárhelyi, szatmári és
temesvári napilapok folytatásokban tették közzé.
Gaudeamus — a Temesvári Piarista Líceum diákjainak magyar nyelvű, majd román
oldalakkal bővített folyóirata (1946–47). Bánsági és erdélyi iskolákban s az MNSZ
támogatásával munkás és földműves fiatalok között is terjesztették. Szerkesztette Bodor Pál.
Közreműködött többek közt Deák Tamás, Farkas János, Kapusy Antal, Kovács Ferenc,
Majtényi Erik, Márki Zoltán, Salló Ervin, Szász János, Petru Vintilă. A mai temesvári magyar
nyelvű 2. számú Líceum *Juventus c. folyóirata a ~ folytatásának tekinti magát.
Asztalos István: Nemesítésre érdemes hajtások. Utunk 1947/8. — Bodor Pál: Diáklap-ügyben… Korunk 1970/2.

Gaudeamus igitur — *diáklap
Gazda Ferenc (Haraly, 1920. okt. 25.) — nyelvész, tankönyvíró. Középiskolai tanulmányait a
kézdivásárhelyi, gyulafehérvári és kolozsvári kat. gimnáziumokban végezte, a kolozsvári
egyetemen tanári, majd bölcsészdoktori diplomát szerzett. A kolozsvári Magyar
Nyelvtudományi Intézet munkatársaként részt vett a nyelvjáráskutatásban és nyelvatlaszi
munkálatokban. Gróf Kemény József és Mike Sándor levelezése (ETF 156, Kv. 1943) és
Csomakőrös helynevei (Kv. 1943) c. munkái forrásértékűek. A Bolyai Tudományegyetem
történelmi tanszékén tanársegéd (1945–49), majd kolozsvári iskolákban tanár, jelenleg
ugyanitt a kisipari termelőszövetkezet könyvelője. Nyelvtankönyvet szerkesztett a II. osztály
számára (1953), majd Fejér Miklóssal közösen állított össze nyelvtankönyveket a felsőbb
osztályok számára is (1954–58).
Gazda József (Kézdivásárhely, 1936. ápr. 8.) — művészeti író, szociográfus, tankönyvíró. ~
László öccse, ~ Klára bátyja, G. Olosz Ella férje. A középiskolát Sepsiszentgyörgyön a
Székely Mikó Kollégiumban végezte (1953), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar
irodalom szakos tanári oklevelet (1958). Előbb Székelykocsárdon, majd a nagyenyedi Bethlen
Kollégiumban tanított, 1964 óta a kovásznai líceum tanára.
Első írása az Utunkban jelent meg (1956), a Korunk, Igaz Szó, A Hét, Utunk, Művelődés és
több napilap munkatársa. Művészettörténeti és műkritikai írásaiban Gyárfás Jenő tragédiáját,
Szolnay Sándor, Jakobovits Miklós, Mohy Sándor, Nagy Albert művészi egyéniségét, a
groteszk szerepét Incze János művészetében, Nagy Imre életművét mutatja be, expresszív és
konstruktivista törekvéseket elemez hazai magyar képzőművészetünkben. Diákokból álló
művészegyüttesével 1975 óta évről évre bemutat egy-egy Tamási-színdarabot, főleg falvakat
látogató körutakon országszerte az *iskolai színjátszás kibontakozását szolgálva. Megírta az
első rendszeres magyar irodalmi tankönyvet a líceumi ciklus számára, ez az I. osztályos rész
több kiadást ért meg (1972–77).
A régi falu emlékezetét 280 magnószalagra vett vallomással örökítette meg Így tudom, így
mondom címen, egyszerű és őszinte kérdés–feleletekkel a mai életforma-változás lélektani
összképébe foglalva a szociográfiai értékű közléseket. Dokumentumkönyve a régi népi
mesterségekről (népi szövegek alapján) kéziratban.
Önálló kötetei: Gyárfás Jenő (kismonográfia, 1969); Nagy Imre (kismonográfia, 1972);
Tegnapi kövek, mai utak (egy nyugati utazás naplója, Kv. 1977); Így tudom, így mondom. A
régi falu emlékezete (1980); Nagy Albert (kismonográfia, 1982).
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Mohy Sándor: Hajdani festő nyomában. Igaz Szó 1970/3; uő: Könyv Nagy Imréről. Korunk 1973/4. — Murádin
Jenő: Mű és meghasonlás. Utunk 1970/12. — Szőcs István: Rögök és göröngyök. Előre 1973. márc. 17. — L.
Kovács Zoltán: Gazdáéknál, Kovásznán. A Hét 1978/24. — Bazsó Zsigmond: A régi falu emlékezete. Igazság
1980. okt 29. — Cseke Gábor: 280 tanúságtétel. Előre 1980. dec. 18. — Kormos Gyula: Így tudjuk, így mondjuk.
Utunk 1981/11.

Gazda Klára (Zalán, 1944. szept. 4.) — néprajzi író. ~ László és ~ József húga. A
középiskolát Sepsiszentgyörgyön végezte, a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és
irodalom szakos tanári diplomát szerzett (1967), a budapesti Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen néprajzból doktorált (1976). Egy évig a csíkcsicsói általános iskolában
tanított, 1968 óta a Sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum muzeológusa. Első írását a Megyei
Tükör közölte (1968), néprajzi tárgyú közléseivel a Korunk, Művelődés, A Hét, Megyei
Tükör, Falvak Dolgozó Népe, Ifjúmunkás, Jóbarát hasábjain szerepel, szaktanulmányait az
Aluta közli (Figurális kályhacsempék a Sepsiszentgyörgyi Múzeum gyűjteményében. 1969;
Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető gazdálkodáshoz. 1970; Felsőrákosi székely népviselet.
1971; Pásztorkodás az esztelneki gyermek életében. 1974–75; Bodzaforduló népi árucseréje.
1976–77; Családi munkamegosztás Felsőrákoson. 1980; Az esztelneki gyermekjátékok
romániai párhuzamai. 1981). A László Ferenc régész-muzeológusnak szentelt emlékkönyvben (Táj és tudomány. 1978) a néprajztudóst mutatja be. A gyermekélet néprajzával úttörő
munkát végzett a magyar néprajztudományban.
Önálló kötete: Gyermekvilág Esztelneken (néprajzi monográfia, Haáz Sándor rajzaival. 1980).
Megjelenés előtt áll Haáz Sándorral közös kötete, a Vonalak és színek.
Zágoni Attila: Míg nem késő. Falvak Dolgozó Népe 1978. nov. 28. — Ráduly János: Gyermekvilág Esztelneken.
Vörös Zászló 1980. okt. 25. — Szőcs István: Örök és múlékony játékaink. Előre 1980. nov. 19. — Pillich László:
Szélforgók és csiporkázás. Igazság 1980. nov. 26. — Seres András: Rendhagyó kiadvány. Brassói Lapok
1980/48. — Kónya Ádám: Csali meséktől a cseszleparittyáig. Megyei Tükör 1980. dec. 10. — Cseke Péter: Mit
lehet hasznosítani a régi falu nevelési kódexéből? Beszélgetés dr. G. K. néprajzkutatóval. Falvak Dolgozó Népe
1980 50. — Nagy Olga: Elfogult tudósítás. Utunk 1981/16.

Gazda László — *helytörténet; *üzemszociográfia
Gazdáné Olosz Ella — *népművészeti irodalom
gazdasági szakirodalom — *közgazdasági szakirodalom
Gazdaságtörténeti Tanulmányok — a bukaresti Állami Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
ill. utódja, a Tudományos Könyvkiadó gondozásában 1956 és 1958 között kiadott
könyvsorozat. Összesen hét, 6–12 ív terjedelmű kötete jelent meg. A szerzők többsége (Benkő
Samu, Csetri Elek, Imreh István, Jakó Zsigmond, Molnár Miklós) az erdélyi kapitalizmus
1848 előtti kezdeteire (ipar, mezőgazdaság, gazdasági eszmék, műszaki és gazdasági
értelmiség) vonatkozó kutatási eredményeit publikálta, Kovách Géza a zilahi céhes ipar
történetét a kezdetekig visszanyúlva dolgozta fel, Virgil Ionescu Nicolae Bălcescu gazdasági
nézeteit ismertette, Kovács József pedig az erdélyi tőkés mezőgazdaság 1848 utáni fejlődését
írta meg. A ~ kiadói szerkesztője előbb Fodor Ernő, majd Pollák Ödön volt.
Imreh István: Adatok Erdély gazdaságtörténetéhez. Korunk 1957/1. — Egyed Ákos: Új könyv az erdélyi
parasztság történetéről. Korunk 1958/1.

Gazda Újság — Kolozsvárt 1936. máj. 30-tól 1940. aug. 11-ig eleinte havonta háromszor,
1938-tól fogva kétszer megjelenő folyóirat. Noha mező- és kertgazdasági, valamint
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népművelő jellegű szakközlönyként indult, irányvonalát már ekkor az OMP-vel szemben álló
kritika jellemezte. A II. évfolyamtól kezdve alcímében is „kisgazdák érdekeiért küzdő,
minden párttól független politikai lap”-pá, majd „a romániai magyar földművesek országos
lapjá”-vá alakult, amely a Romániai Magyar Kisgazdapárt és egyes vonatkozásokban a
MADOSZ célkitűzéseit támogatta.
Felelős szerkesztője, Székely Béla, valamint főmunkatársai — Bárdos Péter, László János,
Pálfy Miklós — síkraszálltak a falusi rétegek demokratikus gazdasági és társadalmi
szervezeteinek megteremtéséért, publicisztikai és ismeretterjesztő rovataikban napirenden
tartva a román–magyar együttélés kérdését. E nemzetközileg fontos folyamat kilátásait
elemezték a Magyarországi Földműves Párt vezetőségi tagjainak (Dénes István, Nagy László,
Nagy Mihály) a ~ számára írt vezércikkei is.
Az irodalmat a lap hasábjain Kálnoky Jenő folytatásos regénye (A várkastély titka) és Jászai
Horváth Elemér verse képviselte; irodalmi vonatkozásúak az Erdélyi Helikont és íróit
elfogultan elmarasztaló bírálatok. A ~ hol Makkai Sándort támadta (1936/6 és 1937/10), hol
Tamási Áront (1936/16), kifogásolta a helikonisták magyarországi körútját (1937/26) és az
Erdélyi Helikon „méltánytalan viselkedését” Gyallay-Pap Sándorral szemben (1938/10, 11).
Annál melegebben méltatta a lap a Vásárhelyi Találkozót (1937/21, 23).
(K. K.)
Gecse Sándor — *nyomdász-írók
Gedeon Zoltán (Szentegyházasfalu, 1922. jún. 29.) — képzőművész, pedagógiai író.
Középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri tanítóképzőben végezte, a kolozsvári Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika–pedagógia szakán szerzett diplomát (1955).
Jelenleg is e főiskolán tanít. Művészi grafikáit a folyóiratok közlik. 1960 óta jelennek meg
módszertani, művészetpedagógiai és esztétikai írásai a Tanügyi Újság, Utunk, Előre, Hargita,
Igazság, Művelődés, Dolgozó Nő, valamint a Revista de Pedagogie, Năzuinţa, Tribuna,
Tribuna Şcolii hasábjain. A magyar nyelvű tanítóképző-pedagógiai líceumok számára kiadott
módszertani tankönyv (1980) Rajz c. fejezetének szerzője.
Gelei József (Árkos, 1885. aug. 20. — 1952. máj. 20. Budapest) — biológus. A Kolozsvári
Unitárius Kollégiumban végezte a középiskolát (1903), a kolozsvári egyetemen szerzett
diplomát, itt Apáthy István Állattani Intézetében tanársegéd; 1912–13-ban Münchenben és
Würzburgban a kor legismertebb citológusai, Herwig és Boveri mellett dolgozott. Hazatérve a
Ferenc József Tudományegyetemen az összehasonlító sejttan magántanára (1914–19), majd
az Unitárius Kollégium tanára s a *Reform-kör alelnöke Kolozsvárt, 1924-től Szegeden
egyetemi tanár, s 1940-től 1944-ig újra a kolozsvári egyetemen fejt ki tudományos működést
mint az állattan és biológia professzora.
Kutatási területe az állattan (véglények, gerinctelen állatok összehasonlító sejttana és
szövettana), a sejttan és mikrotechnika (csillók mozgása, petesejtképződés), a mikroszkópi
vizsgálómódszerek kidolgozása, valamint az általános biológia és örökléstan (nemiség,
alacsonyabb rendű állatok ökológiája, a kromoszómák egyedisége és ennek a szerepe az
öröklődésben). Kolozsvárt készült monografikus munkája A chromosomák hosszanti
párosodása s e folyamat örökléstani jelentősége (Bp. 1921).
Szakdolgozatait, népszerűsítő cikkeit Erdélyben a Keleti Újság, Napkelet, Pásztortűz, Ifjú
Erdély, Temesvári Hírlap, Magyar Nép, Vasárnapi Újság közli (1921–24), A Székelyföld
állattani irodalma c. tanulmánnyal szerepel a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvében
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(1928), majd a Keresztény Magvető és a Székely Nép hasábjain cikkezik (1941–42) s az EME
dési vándorgyűlésének évkönyve adja közre előadását Viráglátogató bogarak címmel (1942).
Füzete jelent meg a madárfiókák etetéséről (Kv. 1944). Mint nevelő konzervatív álláspontot
képviselt, fejlődéstani és szövettani jegyzetei, Husz Ödönnel közösen szerkesztett Állattan
biológiai alapon c. tankönyve (a középiskolák felsőbb osztályai számára, Kv. 1927) s az
*Acta kiadványai közt szereplő írásai azonban hozzájárultak a természettudományos
gondolkodás kifejlesztéséhez.
Szabó T. E. Attila szerkesztésében: A genetika évszázada. Téka 1976. 94–130.

Geley Antal — *sportirodalom
Gellért Géza (Székelybethlenfalva, 1930. jún. 8.) — közíró, népművelő. A középiskolát
Székelyudvarhelyen kezdte és Székelykeresztúron a Pedagógiai Középiskolában fejezte be
(1949), filozófia szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1954).
Székelyudvarhelyen a municípiumi könyvtár igazgatója. Közművelődési írásai, tanulmányai,
jegyzetei a Könyvtári Szemle, Művelődés, Új Élet, Munkásélet, Előre, Hargita hasábjain
jelennek meg. Cikkeiben felveti a gyermekolvasók és az ingázó munkásolvasók kérdését.
Gellért Sándor (Debrecen, 1916. dec. 11. — 1987. nov. 14. Szatmár) — költő, műfordító.
Dabolcon járt elemibe, középiskolát a Szatmári Református Gimnáziumban végzett (1927);
Debrecenben 1942-ben megkezdett egyetemi tanulmányait a háború miatt kénytelen volt
abbahagyni. 1951-ben szerzett magyar szakos tanári képesítést a Bolyai Tudományegyetemen.
Életútja társadalmi mélypontról indult: édesanyja — Bözödújfaluból származó szegény sorsú
leány — nem tudja felnevelni, s egy falusi tanító, Gellért Gyula családja veszi gondjaiba. Az
akkori paraszti „őstehetségek” útját járta: napszámos sorsból küzdötte fel magát a költői
működését lehetővé tevő életforma kialakításáig. 1945-től a szatmári polgári iskolában
tanított, 1948-tól nyugdíjazásáig (1977) Mikolában magyar szakos tanár.
Költői indulása egybeesik a népi írók mozgalmának utolsó hullámával. Verseit 1940-től a
Magyar Út c. budapesti irodalmi hetilap közli; a debreceni Ady Társaság vonzáskörében
Gulyás Pál és Karácsony Sándor figyel fel tehetségére és fogadja barátságába. Első
verseskönyvét (A bál udvarában) „az Ady-versek poéta-adminisztrátora”, Földessy Gyula
rendezi sajtó alá 1942-ben a budapesti Exodusnál, ezt követi ugyanott a Halálra táncoltatott
lányok 1944-ben. Közben egyszerű katonaként kikerül a II. világháború keleti arcvonalára,
szenvedő részese a doni sereg pusztulásának. A szörnyű élmények hatására fejlődik kurucos
daca pozitív tartalmú háborúellenességgé, amely közvetlenül Attila sírja c. — a cenzúra által
akkoriban nem engedélyezett — verseskötetében, nagyobb távon A magyarok háborúja c. 24
énekből álló eposzában jut kifejezésre.
Az 1944 utáni évtizedben, amelyben erői legnagyobb részét eposzának befejezése foglalja el,
egy ősi pogány (részben kun hagyományt idéző) mitológia, zselléröntudat és népi dac él
tovább költészetében, s a jelszóversek divatja idején teljesen elszigetelődik. Egyes verseit az
Utunk és az Igaz Szó közli (ez utóbbiban jelenik meg többek közt Alecsandri versének a
magyar népköltészetből ihletődő, művészi megformálásában is egységes újraköltése Marióra
címen), kötetei azonban (Bodor Péter kútja; Angyal Bandi nyomán) új versanyagukban már
engedményt tesznek a didakticista leegyszerűsítésnek.
Költészetének további sorsa is búvópataksors: miközben olykor-olykor az irodalmi lapokban
is jelentkezik, fiókjában egyre szaporodnak a versek, sőt verseskötetek (A magyar Kalevala
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énekei; Levelek Gyulu fiamhoz; Az aranyos búzaszemek), majd prózai írásai. Megírta Mikola
történetét, Karácsony Sándor szekerében címen feldolgozta debreceni élményeit. Az én
kertem pónyikalmái c. emlékiratában pedig tanárkodásának tapasztalatait foglalta össze.
Útijegyzeteket készít Lengyelországban, a Szovjetunióban, Finnországban tett utazásairól,
ezekből egyes részletek megjelennek az Utunkban, az egész azonban újabb kiadatlan kötetté
áll össze Veinemöinen fakóján címmel. A magyar irodalomról és művelődésről írott, egyéni
hangvételű és szemléletű esszéit Levelek Anna Maija Raitillához címmel ugyancsak kötetbe
foglalja. Gyermekkora óta szenvedélyesen izgatják a magyar nyelv titkai, ezekről vall A
csudálatos magyar nyelv c. munkájában. Költői útját Országút és gyalogösvény c. alatt
Kereskényi Sándor világította meg alapvető tanulmányában az 1983-ban végre megjelent
versgyűjtemény (A magány szikláján) élén, bemutatva a végre nyilvánossághoz jutó
„sorsének”, A magyarok háborúja esztétikai és etikai értékeit egy bűnös háborús politika
leleplezésével kapcsolatban.
Romániában megjelent kötetei: Bodor Péter kútja (versek, 1955); Angyal Bandi nyomán
(versválogatás, 1957); Csillagok Suomi egén (finn költők magyarul, 1972); A magány
szikláján (válogatott versek Kereskényi Sándor bevezető tanulmányával, RMI 1983).
(Cs. P.)
Földessy Gyula: Költő vagy őstehetség? Híd, Bp. 1941/40. — Kovalovszky Miklós: G. S. versei. Magyar
Csillag, Bp. 1943/1. — Majtényi Erik: G. S. versei elé; Hajdu Zoltán: Kicsi falu Mikola. Igaz Szó 1954/6. —
Szőcs István: Megjegyzések G. S. verseihez. Utunk 1954/44; uő: Csillagok Suomi egén. Előre 1972. júl. 15. uő:
G. S. hatvanéves. Utunk 1976/50; uő: Tornácküszöbön. Előre 1983. júl. 27. — Nagy Pál: Bodor Péter kútja.
Utunk 1956/44. — Antal Péter: G. S. nyomában. Utunk 1957/42. — Veress Dániel: Szemlélet és jelkép. Igaz Szó
1957/8. — Cseke Péter: A való és a kellő közti feszültségben. Igaz Szó 1972/12. — Muzsnay Árpád: Finn versek
magyar köntösben. Utunk 1972/35. — Zirkuli Péter: Csillagok Suomi egén. A Hét 1973/11. — Pomogáts Béla: A
tárgyias költészettől a mitologizmusig. Bp. 1981. 330. — Beke György: Zúg a mikolai erdő. A Hét 1982/33. —
Boldizsár Iván: Ballada. Népszabadság, Bp. 1983. jan. 23.
ASZT: G. S. balladájáról. LM 245. — A finn–magyar irodalmi kapcsolatokról. LM 1324.

Geml József (Temesrékás, 1858. márc. 28. — 1929. ápr. 3. Temesvár) — emlékíró,
helytörténész. A gimnáziumot Temesvárt, jogi tanulmányait Budapesten végezte. 1914. jún.
15-től 1919. szept. 4-ig Temesvár polgármestere. Az ún. Bánsági Köztársaság, valamint a
szerb és francia megszállás idején is a város élén állt. Tevékeny szerepe volt a Bega-parti
város urbanisztikai arculatának, közművesítésének, kereskedelmének, közlekedésének és
iparának nagyarányú fejlesztésében, a századelő modern Temesvárának megteremtésében.
Szerkesztette a Városi Közlöny c. lapot (1898–1914). Az I. világháborút követő években a
Temesvári Hírlap és a Temeswarer Zeitung közölte helytörténeti írásait. Emlékiratok
polgármesteri működésem idejéből c. könyvében (Tv. 1924) átfogó képet nyújtott Temesvár
válságos politikai, gazdasági és művelődési életéről az I. világháború s a forradalmak alatt.
Helytörténeti forrásmunka Alt-Temesvár im letzten Halbjahrhundert 1870–1920 c. műve (Tv.
1927).
Gencsy Ferenc — *tankönyvirodalom
Genius — havonta megjelenő irodalmi folyóirat Aradon 1924 januárja és augusztusa között.
A Kölcsey Egyesület támogatásával megjelenő lap főszerkesztője Franyó Zoltán, felelős
szerkesztő Nagy Dániel, igazgató Zala Béla. Programját kifejezi több nyelven is
megfogalmazott alcíme: „Az egyetemes kultúra folyóirata”. A humanizmus és az európai
avantgárd áramlatok hatották át közleményeit, feladatának vállalta, hogy kora szellemi
mozgalmainak legjavát eljuttassa a romániai magyarsághoz. A Nyugat eredeti törekvéseit
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vallotta magáénak, munkatársai közt ott találjuk a századelő modern magyar irodalmának
kimagasló képviselőit. Az egyetemes emberi kultúra ismertetésében és terjesztésében nagy
szerepet játszottak kitűnően szerkesztett szemlerovatai. Gazdag információs anyagával és
szépirodalmi fordításaival felhívta a figyelmet az emberi alkotószellem korszerű
megnyilatkozásaira, szóhoz juttatva a korabeli jelentősebb irányzatok képviselőit, amennyiben azok a kultúra egyetemessége mellett foglaltak állást. A világirodalomból Hugo von
Hofmannsthal, Li Taj-Po, Paul Verlaine, W. B. Yeats verseiből, Pirandello elbeszéléseiből,
Ivan Goll, Walter Hasenclever tanulmányaiból találunk a lapban fordításokat. Következetes
érdeklődést tanúsított a román kultúra és irodalom iránt. A román költők közül Lucian Blaga,
Alfred Moşoiu, Al. A. Philippide, az esszéírók közül Perpessicius írásait tolmácsolja a lap.
Bár szellemi vezetője, Franyó Zoltán az egyetemesség szempontjából elvileg tagadta az
erdélyi magyar irodalom létét és jogosultságát — szerinte Erdélyben csupán magyar írók
tevékenykednek, de nincsen erdélyi irodalom —, folyóirata gyakorlatilag egyik gyűjtőpontja a
kezdeti romániai magyar irodalomnak. Fórumot biztosított a különböző hazai irányzatok
képviselőinek, és mintegy 25 hazai magyar író művét adta közre, köztük volt Bartalis János,
Becski Irén, Berde Mária, Endre Károly, Fekete Tivadar, Olosz Lajos, Ormos Iván, Salamon
László, Szentimrei Jenő, Tompa László verssel, Nagy Dániel, Szántó György elbeszéléssel,
Asztalos Sándor, Dienes László, Molter Károly recenziókkal. A lap jórészt együtt lélegzett a
romániai magyar irodalom egészével, noha számos kérdésben véleménye nem egyezett a
hangadó irodalmi körökével. Itt jelent meg Fábry Zoltán híressé vált Emberirodalom c. írása
is.
A ~ folytatásaként, négyhónapos szünetelés után, megjelent az *Új Genius (1925. január és
február–március) Franyó Zoltán szerkesztésében, némileg változott programmal, az akkor
népszerű irodalmi revü érdekességrovataival gazdagodva s nagyobb teret szentelve a modern
irányoknak és a képzőművészeti reprodukcióknak.
(Ko. J.)
Sőni Pál: Avantgarde-sugárzás. Modern törekvések a romániai magyar irodalomban. 1973. 23–29. A lapcím
Genius helyett tévesen szerepel mint „Geniusz”. — Genius–Új Genius 1924–1925. Antológia. Összeállította, a
bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Kovács János, a lap teljes repertóriumát közli Seidner Imre. —
Mandics György: Genius–Új Genius. Igaz Szó 1976/8. — Kántor Lajos: A Genius-legenda és a Genius. Utunk
1976/45; újraközölve Korunk: avantgarde és népiség. Bp. 1980. 17–32.
ÁVDolg: Seidner Imre: A Genius című folyóiratról. 1962.

geológiai irodalom — *földtani és földrajzi szakirodalom
geoökológiai irodalom — *tájökológiai szakirodalom
Gerasim Aurél — *szótár
Geréb Attila (Kibéd, 1935. dec. 26.) — szociográfus. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Líceumban érettségizett (1954), a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben lelkészi
oklevelet szerzett (1958), 1961 óta Hodgyában lelkipásztor. Első írását az Előre közölte,
riportjai, karcolatai itt s A Hét, Ifjúmunkás hasábjain jelentek meg. Hodgyáról szóló
demográfiai tanulmányaival tűnt fel: két évszázadra visszamenőleg feldolgozta a faluban dívó
keresztnévadást (Korunk 1969/4), a be- és kiköltözéseket (Korunk 1969/10) s a családok
helyzetét (a Változó valóság c. szociográfiai tanulmánykötetben, 1978).
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Gergely Béla, eredeti családi nevén Gertheisz (Temesvár, 1921. ápr. 15. — 1943. máj. 5.
Kolozsvár) — nyelvész. Szülővárosa piarista főgimnáziumában végezte középiskolai
tanulmányait (1940), majd a kolozsvári egyetem bölcsészkarára került. 1941 nyarán
összegyűjtötte Kalotaszeg mintegy 20 településének helynévanyagát. E gyűjtés egyik
mintaszerű részlete Kisbács helynevei c. alatt jelent meg (Kv. 1942), anyagának többi része
Szabó T. Attila Kalotaszeg helynevei I. c. munkájában (Kv. 1942) a jelenkori helynévanyag
kiegészítéseként. Bekapcsolódott az ETI Borsa-völgyi kutatómunkájába, s 1942-ben nemcsak
e völgy 16 faluja, hanem a Kis-Szamos bal partjának Borsa-völgyétől Szamosújvárig terjedő
részén is 30 község helyneveinek gyűjtését végezte el. Cikkeit a Magyar Népnyelv c.
debreceni folyóirat s az Erdélyi Múzeum közölte.
Helynévanyaggyűjtését korai halála után Szabó T. Attila adta ki a maga gyűjtötte történeti
adatokkal összekapcsolva A szolnokdobokai Tőki völgy helynevei (ETF 193. Kv. 1945), A
kolozsmegyei Borsavölgy helynevei (Kv. 1945) és A Dobokai völgy helynevei (ETI évkönyve
1944. Kv. 1946) c. kötetekben.
Szabó T. Attila: Nyelv és múlt. 1972. 508–10.

Gergely Ferenc — *naptár
Gergely Géza (Marosvásárhely, 1926. júl. 26.) — szakíró, színházi rendező. Szülővárosa
róm. katolikus gimnáziumában érettségizett (1948), rendezői diplomát a még Kolozsvárt
működő Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben szerzett (1953); itt kezdte pályáját,
jelenleg Marosvásárhelyen ennek az intézetnek előadótanára. Közben az Állami Székely
Színház rendezője (1954–69).
Színészpedagógiai tevékenysége figyelemre méltó: a főiskola végzőseinek vizsgaelőadásait a
színi évadok izgalmas eseményeivé tudta avatni. Rendezésében vitték színpadra a fiatalok
többek közt Maltz A próba (1961), Caragiale Zűrzavaros éjszaka (1962), Szigligeti Liliomfi
(Kőmíves Nagy Lajossal, 1962), Goldoni A műgyűjtő családja (1966), Ionesco A kopasz
énekesnő (1967), Ibsen Kísértetek (1970), Dürrenmatt A nagy Romulus (1971), Tennessee
Williams Üvegfigurák (1975), Ion Băieşu Az eltűnt értelem nyomában (1982) c. darabját.
Ebben a sorozatban került színre 1974-ben két régi iskoladráma felújítása is: a Kocsonya
Mihály házassága (Művelődés 1970/12) és a Rusticus imperans átdolgozása Egynapi
királyság címmel.
Szakcikkeit a színjátszás, rendezés kérdéseiről, színészportréit az Utunk, Művelődés, Igaz
Szó, A Hét, Új Élet, Előre, Vörös Zászló közli; a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásában a
Színházi Krónika előadója, s nagy színművészek egyéniségét idézi fel az aranyszalagtár
segítségével. Bevezetővel és rendezői utasításokkal látta el Szigligeti Három színmű (Mv.
1956) és Ibsen Nóra (1962) c. kötetét, szerkesztette a Klasszikus vígjátékok (Mv. 1970),
Köpenyes, kardos komédiák (Mv. 1970) s Játék és valóság (Mv. 1973) c. megyei
kiadványokat.
Gergely Gizella — *népművészeti irodalom
Gergely István (Csíkkozmás, 1939. aug. 14.) — képzőművész. A marosvásárhelyi Művészeti
Középiskola elvégzése (1958) után a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola szobrászati
tanszékén szerzett diplomát (1964). Középiskolai rajztanár Kolozsvárt. Figurális
kompozícióival, plakettjeivel, portréival részt vesz a megyei és országos képzőművészeti
kiállításokon; Kolozsvárt (1964), Szatmáron (1965) és Bukarestben (1966) mutatkozott be
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egyéni tárlattal. Munkáival szerepelt a ravennai II. Dante Nemzetközi Kisplasztikai Biennálén
(1975).
Kiváló karakterérzékkel örökíti meg a történelem hőseit, az erdélyi irodalom, tudomány és
művelődés jeleseit. Fémplakettjein többek közt Szenczi Molnár Albert, Bethlen Gábor, Kájoni
János, Misztótfalusi Kis Miklós, Mikes Kelemen, Bolyai Farkas, Arany János, Brassai
Sámuel, Orbán Balázs, Ady Endre, Benedek Elek, Kelemen Lajos, Nagy István szerepel.
Munkái közül Giurgiuban állították fel Nicolae Nancovici 1877-es román függetlenségi
harcos, Gheorghiu-Dej Városban Alecu Russo román költő térszobrát, a kolozsvári Brassai
Sámuel Ipari Líceum őrzi Apáczai Csere Jánosról készült magasdomborművét, Gábor Áronmellszobra Sepsiszentgyörgyön, Bod Péter-mellszobra és a Végh Antalról, Gábor Áron
munkatársáról készült mellszobra Csernátonban áll. Benedek Elekről készült egész alakos
szobrát a kisbaconi Benedek Elek Emlékház előtti parkban helyezik el.
Soltész József: G. I. „fémgrafikái”. Utunk 1975/14. — Kántor Lajos: Az ember helye. Utunk 1976/16. —
Sylvester Lajos: Egy szobrász portréjához. Új Élet 1981/6.

Gergely János (Torockószentgyörgy, 1928. márc. 11 — 1989. jún. 11. uo.) — botanikus,
természettudományi szakíró. Kolozsvárt járt középiskolába, a Bolyai Tudományegyetemen
szerzett biológia–földrajz szakos tanári oklevelet (1954). Előbb a Bolyai Tudományegyetem
gyakornoka, 1957 után az egyetemi Botanikus Kert tudományos munkatársa, ill.
főmunkatársa, 1978-tól egyetemi előadó is (magasabb rendű növények kurzusa magyar
nyelven). Doktori dolgozatát a Bedellő és Maros közötti térség növényzetéről 1984-ben
Bukarestben védte meg.
A növénytársulástan és a növényrendszertan körébe vágó dolgozatai román nyelven jelentek
meg. Főmunkatársa és főszerkesztő-helyettese a Contribuţii Botanice c. folyóiratnak, a
Schedae ad „floram Romaniae Exsiccatam” c. időszaki kiadványnak, a Botanikus Kert
magkatalógusának és az egyetem herbáriumának, melyet több ezer lappal gazdagított.
Ismeretterjesztő előadásait magyar és román nyelven a kolozsvári rádió és a Brassai Sámuel
Líceum évkönyve (1970), cikkeit az Igazság, szaktanulmányait a Contribuţii Botanice, Studii
şi Cercetări Biologice — Cluj, Studia Universitatis Babeş–Bolyai Seria Biologia, továbbá
bukaresti és megyei múzeumi kiadványok közölték. Magyarra fordította Iuliu Prodan és
Alexandru Buia A Román Népköztársaság flórájának kis határozója c. munkáját (Pázmány
Dénessel, 1960), munkatársa volt a Flora R. S. România XII. kötetének, valamint a Kovászna
megye gyógynövényei c. kötetnek (Sepsiszentgyörgy 1973).
Gergely Jenő (Kolozsvár, 1896. márc. 4. — 1974. máj. 10. Kolozsvár) — matematikai
szakíró, tankönyvíró. Tanulmányait szülővárosában a református kollégiumban (1914) és az
egyetem matematika karán (1918) végezte; ugyanott szerzett doktori diplomát. 1920-tól 1948ig a kolozsvári Marianum leánygimnáziumban tanított, 1947-től nyugalomba vonulásáig
előbb a Bolyai Tudományegyetem, majd a Babeş–Bolyai Egyetem matematika karán adott
elő, és egyidejűleg a Számítási Intézet munkatársa volt (1952–62). Szakközleményei román,
német, angol és magyar nyelven a nemeuklideszi geometriáról, mindenekelőtt a Bolyai- és
Lobacsevszkij-, valamint Hilbert-féle terekkel kapcsolatban hazai és külföldi matematikai
szakfolyóiratokban jelentek meg (Comunicările Academiei R. P. R., Studii şi Cercetări de
Matematică — Cluj, Studia Universitarum Babeş et Bolyai, Acta Litteratum ac Scientiarum
— Szeged). A Matematikai és Fizikai Lapok, valamint a Zentralblatt für Mathematik (Berlin)
munkatársa. Tanulmánnyal szerepel a Bolyai János élete és műve c. kötetben (1953).
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Munkái: Algebra (tankönyv a középiskolák VI. osztálya számára, Kv. 1937); Bevezetés a
differenciál geometriába (egyetemi jegyzet, társszerző Kiss Árpád, Kv. 1957); Ipotezele care
stau la baza geometriei lui B. Riemann (1963).
Gergely Jenő (Vízakna, 1913. nov. 8.) — jogi szakíró, közíró. Középiskolai tanulmányait a
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban (1930), jogi tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte
(1937), itt szerzett doktorátust (1938). Törvényszéki bíró Besztercén, majd a büntetőjog
előadótanára a Bolyai Tudományegyetemen (1949–59), közben bíró a kolozsvári
törvényszéken, 1957-től a törvényszék alelnöke.
Tudományos dolgozatai a Justiţia Nouă, Legalitatea Populară, Revista Română de Drept
hasábjain jelentek meg, népszerűsítő cikkeit a Korunk, Dolgozó Nő, Igazság, Előre közölte.
Tanulmányai elsősorban az anyagi büntetőjog köréből valók, ezen belül főleg a huliganizmus
és a közvagyon elleni bűncselekmények kérdéseit tárgyalja. Gyakran foglalkozik a bíróságok
szervezési kérdéseivel, főként a népi ülnökök és a bíráskodási bizottságok (comisiile de
judecată) működésével. Családjogi tanulmányai a házasság intézményének védelméről
szólnak, ehhez a témakörhöz kapcsolódnak a fiatalkorúak bűnözését tárgyaló írásai. Foglalkoztatják alkotmányjogi kérdések is, jelentősek a szocialista törvényesség érvényesítését
szorgalmazó cikkei (A szocialista törvényesség sérthetetlensége. Előre 1967. nov. 25.; A
törvényesség — szocialista demokráciánk létértelme. Igazság 1968. márc. 29.). Írásaiban a
dialektikus materialista módszernek a jogtudomány kérdéseire való alkalmazásával
foglalkozik.
Munkái: A huligánság (Mócsy Lászlóval, Jogi Kis Könyvtár, 1957); Aplicarea dialecticii
materialiste în drept (az Országos Ügyvédi Tanács kiadványa, 1957); Büntetőjog — Különös
rész (egyetemi jegyzet, 1958).
Gergely József — *orvosi szakirodalom
Gergely Piroska — *B. Gergely Piroska
Gergely Tamás (Brassó, 1952. aug. 19.) — novellista. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar–francia szakos tanári
diplomát (1975). Mint egyetemi hallgató részt vett a *Stúdió 51 színi mozgalmában; tanári
pályára lépve, előbb Tamásváralján, majd Halmiban tanított, 1979-től az Ifjúmunkás
művelődési rovatának és irodalmi mellékletének szerkesztője. Első írása az Utunkban jelent
meg (1978), itt s a Korunk, Igaz Szó, Ifjúmunkás hasábjain szerepelt, közben az Igazság és
Szatmári Hírlap azóta megszűnt ifjúsági oldalain (Fellegvár, Jelen) közölt. Mívesen
szerkesztett és logikailag megfejthető groteszk novelláiban a beat-nemzedék elidegenedettségét és csalódottságát fejezi ki, ötletessége mögött mély emberséggel s a dolgok művészi
érzékelésével.
Forrás-kötete: Módosítás (novellák, történetek, 1981).
Keszthelyi András: The show must go on. Utunk 1982/19. — Németi Rudolf: A kudarc lélektana. A Hét
1982/21. — Kis Géza: Társasjátéknak álcázott különharc. Igaz Szó 1982/6.

Gerő Margit, Bányainé (Budapest, 1906. márc. 17.) — pedagógus. Bányai László felesége,
Máramarosszigeten érettségizett (1924), a kolozsvári egyetemen francia nyelv és irodalom
szakos tanári diplomát szerzett (1928). A felsővisói algimnázium tanárnője, majd Kolozsvárt
és Budapesten pedagógiai és lélektani tanulmányokat folytatva a nehezen nevelhető
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gyermekek nevelésére képezte ki magát. Cikksorozata jelent meg a Nagyváradi Friss
Újságban a korszerű nőmozgalomról, neveléstudományi előadásokat tartott a kolozsvári
Vasas-otthonban s férje oldalán bekapcsolódott a MADOSZ mozgalmába. 1945. márc. 8-i
előadása füzetalakban is megjelent A nők nemzetközi napján c. alatt (Kv. 1945). Előbb a
Bolyai Tudományegyetemen tanársegéd, majd 1948-tól Bukarestben a Tanügyi
Minisztériumban a nemzetiségi tankönyvek kiadásában volt felelős szerepe. 1952-től
Kolozsvárt az esti pártegyetem igazgatója. 1958-ban nyugalomba vonult.
Gerő Sándor — *élclapok
Gherasim Emil (Péterlaka, 1904. okt. 17. — 1946. máj. 26. Marosvásárhely) — újságíró,
költő. Ifj. ~ Emil apja. Marosvásárhelyen fémipari iskolát végzett, helyi lapok munkatársa,
színész, tisztviselő, a II. világháborúban munkaszolgálatos. Kertész Ákossal és Bartha
Istvánnal együtt szerkesztette a Cot la cot — Vállvetve c. kétnyelvű antológiát (Mv. 1936),
Emil Dandea és Antalffy Endre előszavaival. A kötetben a szerkesztők mellett többek közt
Morvay Zoltán, Tamásy György, Wass Albert magyar, Virgil Carianopol, Vasile Netea, Saşa
Pană, Teodor Scarlat román írásokkal szerepel. Zeneműszövegével díjat nyert a budapesti
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola pályázatán (1942). Portréját Márkus Lajos készítette el,
több versét megzenésítette Baló Sándor.
Önálló kötetei: Az élet hullámain (versek, Mv. 1935); Anyám (versek, Mv. 1936); Két nap…
(versek, Mv. 1942).
Lázár László: „Ha megengedik, ha megengedik…” Ifjúmunkás 1968. ápr. 18. — Kicsi Antal: A testvériség
sorkatonája. Vörös Zászló 1968. okt. 19. — Bartis Ferenc: Egy költő, akit nem szabad elfelednünk. Hargita
1970. szept. 7.

Gherasim Emil (Marosvásárhely, 1931. aug. 8.) — szerkesztő, költő, műfordító. Id. ~ Emil
fia. Középiskoláit szülővárosában végezte, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar
nyelv és irodalom szakos tanári képesítést (1954), majd a Ştefan Gheorghiu Politikai és
Társadalomtudományi Akadémián nyert továbbképzést a filozófia szakon (1964–66).
Temesvárt kezdte pályáját mint a Szabad Szó belső munkatársa, 1967 óta a lap főszerkesztője.
Cikkeit, verseit, műfordításait itt s a Vörös Lobogó, Jóbarát, Fáklya, ill. a Drapelul Roşu és
Orizont hasábjain közli. Főbb költői motívuma az erkölcsi szilárdság, a helytállás, a haza- és
természetszeretet; rendszeresen tolmácsolja a jelenkori román költők műveit.
Kötetei: Emelt fővel (versek és műfordítások, Tv. 1973); Himnusz a román földhöz (jelenkori
román költők hazafias versei, Tv. 1977); Zaharia Stancu: Homokra, vízre… (versfordítások,
Tv. 1979).
Írói álneve: Görgényi Endre.
gimnázium — *középiskola és irodalom
Giszkalay János — *Kézirat; *Új Kelet
Gittai István, családi nevén Szilágyi (Tóti, 1946. dec. 31.) — költő. Középiskolát Margittán
(1964), építészeti technikumot Nagyváradon végzett (1969). Tervező Zilahon, 1971-től
Nagyváradon. Először a Fáklya, majd az Ifjúmunkás, Utunk, Igaz Szó, Korunk, Bihari Napló,
Brassói Lapok és a Familia közölte verseit. Szerepel a Varázslataink (Kv. 1974),
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Hangrobbanás (Tv. 1975), Végtelen mondat (1977) és Tineri poeţi maghiari din România
(Kv. 1979) c. antológiákban.
Forrás-kötete a Megmentett visszhang (1975). Szikár, szűkszavú versei főleg a magányosság
érzetének kifejezésében hitelesek. További köteteiben (Szeszélyes galopp. Tv. 1978; Folyosók
és tünetek. 1979) kihagyásos versszerkezetei nagyobb kompozíciós egységekbe rendeződnek.
Mindinkább az elérhetetlen teljesség szószólója: „a hiány költőjeként” (Mózes Attila)
mutatkozik be. Legújabb kötete (Mozgóképek egy idegháborúból. 1982) egy növekvő
„idegfeszültség nem annyira feloldása, hanem inkább állandó vibrálása” (Márki Zoltán).
Mózes Attila: Töredék kritika a költészet utolsó szótagjairól. Utunk 1975/5; uő: Kilátás az üveglabirintusból.
Utunk 1979/49. — Márki Zoltán: Gyűjtögetés. Előre 1975. okt. 9.; uő: Indulatok és kényszerek. Előre 1983. ápr.
20. — Markó Béla: G. I: Megmentett visszhang. Igaz Szó 1976/6. — Varga Gábor: G. I. hiányérzetei. Interjú.
Ötödik évszak, Mv. 1980. 149–54. — Vásárhelyi Géza: Költő és indulata, avagy a hahota mikéntje. Utunk
1982/30.

Gitye László — *Romániai Népszava
Gînduri Studenţeşti — a marosvásárhelyi Egyetemi Központ Kommunista Diákszövetsége
vezetőségének kétnyelvű lapja. A 70-es évek elején megjelent háromnyelvű Aeskulap,
kétnyelvű *Athenaeum és magyar nyelvű *Thália főiskolás lapok folytatásaként indult 1974ben; változó időközökben jelenik meg évente 2–3 száma, kezdetben füzetalakban, 1978 óta
újságformátumban. Az anyagokat orvos, tanár és színész, később — a Pedagógiai Főiskola
megszűnése után — almérnökjelölt diákok írják; a politikai-ideológiai nevelés feladatai
mellett, a diákélet szakmai-tudományos gondjain túl az irodalom és a művelődési élet
témaköre is szóhoz jut. A magyar nyelvű közlemények riportokat, turisztikai útikalauzt,
diákművelődési figyelőt, eredeti folklórgyűjtést, valamint irodalmi próbálkozásokat — verset
és rövidprózát — tartalmaznak. A szerzők többségükben az OGYI tollforgató hallgatói.
Főszerkesztők a megjelenés sorrendjében: Galafteon Oltean, Ştefan Sîntpălean, George Gulie,
Andrei Cristian orvostanhallgatók. A magyar szerkesztők közt találjuk Kovács Levente tanár,
Décse István, Jakabos István, Egyed Zs. Imre, Hegedűs István, Schwarzkopf E. Mihály,
Szallós Kis Ferenc, Sisak István, Mánya Zita, Gellért Zita, Veress Kálmán, Szabó István,
Madaras Attila, Jochom István, Székely Levente, Demeter Ferenc diákok neveit.
Glasul Minorităţilor — a Lugoson megjelenő *Magyar Kisebbség testvérlapja. Első száma
1923 júniusában hagyta el a Husvéth és Hoffer Nyomdát, felelős igazgatója Jakabffy Elemér,
felelős szerkesztője Sulyok István. A havonta megjelenő folyóirat az 1942-es május-júniusi
összevont 5–6-os számmal szűnt meg. 1924 januárjától kezdve egyedül Jakabffy Elemér
szerkesztette, 1926 januárjától pedig háromnyelvű lappá vált, a ~ mellett a Die Stimme der
Minderheiten és La voix des Minorités címet is viselte. A ~ a maga idejében az egyetlen olyan
sajtóorgánum volt, amely az itt élő magyarságot s általában az Európában élő kisebbségeket
foglalkoztató problémákat közvetlenül hozzáférhetővé tette a román közvélemény számára.
Legnagyobbrészt a Magyar Kisebbség cikkeit, tanulmányait, híreit, dokumentumait közölte
fordításban, így munkatársi gárdája is azonos volt a magyar nyelvű nemzetiségpolitikai
szemléével. A legtöbbet közlő Jakabffy Eleméré mellett Balogh Artúr, Bitay Árpád, Gál
Kelemen, Gyárfás Elemér, Kristóf György, Mikó Imre, Paál Árpád, Willer József nevével is
találkozunk hasábjain.
Jakabffy Elemér: Nyílt levél Iorga Miklós professzor úrnak. Brassói Lapok 1925. szept. 20.

Glück Andor — *sportirodalom
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Glück Jenő (Arad, 1927. szept. 27.) — történész. A középiskolát szülővárosában végezte, a
Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1952). Tíz éven át az
Aradi Múzeum osztályvezetője, 1960 óta szülővárosában tanár. Első írását a Vörös Lobogó
közölte (1954), cikkei, tanulmányai a Korunk, Művelődés, Revista Arhivelor, Ziridava, Volk
und Kultur, Forschungen zur Volks und Landeskunde, Studia et Acta Musei „Nicolae
Bălcescu” s napilapok hasábjain jelennek meg.
Érdeklődési köre elsősorban helytörténeti: önállóan vagy másokkal együtt Arad, Borosjenő,
Lippa történetéből tár fel adatokat, az 1849-es aradi vértanúk hagyományát idézi, román és
magyar politikusok, írók, művészek — köztük Eftimiu Murgu, Csiky Gergely, Octavian
Goga, Bartók Béla, Gaál Gábor — életrajzának aradi vonatkozásait kutatja, feldolgozza az
1877–78-as román függetlenségi háború bánsági visszhangját, a forradalmi paraszt- és
munkásmozgalmak helyszíni múltját ismerteti. Kiegészítő helyi dokumentációval járult hozzá
a román irodalom klasszikusainak ismeretéhez, munkatársa egy Xenopol-emlékfüzetnek
(Arad 1970), Alecsandri, Macedonski és Sadoveanu emlékfüzetének (Arad 1971) és egy
Slavici-emlékfüzetnek (Arad 1973), valamint az aradi Népi Egyetem kiadásában megjelent
Studii şi documente privind activitatea lui Ioan Slavici c. sokszorosított munkának (I–II. Arad
1976). Románul ismerteti az aradi Ady Endre Társaság történetét (Ziridava XIII. Arad 1981).
Társszerzője Arad megye turisztikai útikalauzának (1974); összeállította, bevezeti és
jegyzetekkel kíséri Fialla Lajos magyar orvos 1877–78-as háborús emlékeit (románul és
magyarul, 1977). Önálló kötetei: Ocskó Teréz (életrajz románul 1972, magyarul 1978);
Aradul muncitoresc (Al. Roz társszerzővel, 1983).
Beke György: Aprólékosság és feledékenység. Utunk 1978/2. — Mihály Imre: A helytörténet haszna —
forradalmi nevelőereje. Előre 1983. jún. 8.

Gokler Antal (Zsombolya, 1859. jan. 17. — 1942. máj. 15. Temesvár) — pedagógiai író,
zeneíró. ~ Gyula apja. Középiskolai tanulmányait Szegeden és Hódmezővásárhelyen, a
tanítóképzőt Csongrádon és Kiskunfélegyházán végezte. Német–magyar szakos tanári
képesítést magánúton szerzett. Előbb Aninán és Zsombolyán tanítóskodott, majd Temesvárra
került, ahol a polgári fiúiskola igazgatója lett. Nyelvgyakorló tankönyvek szerkesztője (1873–
1908). Az Arany János Társaság tagja. Pedagógiai és zenei írásait temesvári, kolozsvári és
brassói lapok közölték.
Huszonkét éven át (1905–27) vezette karnagyként a Temesvári Magyar Dalárdát, amely
1923-ban Kolozsvárt az országos dalosversenyen I. díjat nyert. Érdeme, hogy a kórus 1928ban a Hágában megrendezett nemzetközi énekkari seregszemlén is I. díjat kapott. A Romániai
Magyar Dalosszövetség főkarnagya (1928–39), a Magyar Dal munkatársa, a karnagyképző
tanfolyamok előadója. A karvezetők számára írt módszertani útmutatója kéziratban.
Gokler Gyula (Zsombolya, 1882. ápr. 12. — 1955. nov. 7. Temesvár) — szerkesztő, újságíró,
színikritikus. ~ Antal fia. Pécsett jogászkodott, 1902-től Temesvárt újságíró. A Déli Újság
felelős, a Déli Hírlap technikai szerkesztője, a Temesvári Hírlap és a Temesvári Újság belső
munkatársa. Szerkesztette a Csendes testvérek könyvesboltja kiadásában megjelent Temesvári
Színpad (1915–20), Új Színházi Újság (1922–23), Színház és Mozi (1922–35) c. hetilapokat.
Felelős szerkesztője a rövid életű Bánsági Hírlapnak (1931–32; 1935–36); *Program címmel
saját színházi lapot adott ki (1936).
Goldberger András (Kolozsvár, 1922. aug. 13.) — kémiai szakíró. Szülővárosa kereskedelmi
középiskolájában érettségizett (1942), egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem
vegyészeti karán végezte be (1950). A kolozsvári Ipari Építkezési Tröszt munkatársa 1950
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óta, közben öt évig a Kolozsvári Műegyetem kutatója (1954–59). Felszeghy Ödönnel és
Dezső Ervinnel együtt lefordította R. Zwiebel és S. Abramovici A beton (1956) c. elméleti és
gyakorlati útmutatóját. Aurel Ianceu építészmérnök társával együtt eljárást dolgozott ki az
egeresi porszénhamu felhasználására könnyű betonból készült falazóelemek gyártásához. A
módszer részletes leírását románul a Kolozsvári Műszaki Egyetem 1958-ban megjelent
évkönyve közölte, ez jelent meg magyarul a budapesti Építőanyagkutató Intézet számára.
Goldberger Ede (Fogaras, 1887 — 1959. febr. 11. Kolozsvár) — orvosi szakíró. Oklevelét a
kolozsvári egyetemen szerezte (1911). Az I. világháború kitöréséig a kolozsvári gyermek-,
majd bőrgyógyászati klinikán tanársegéd, 1919 után magángyakorlatot folytatott, majd a
Zsidó Kórház főorvosa. A kolozsvári Paul Ehrlich Orvostudományi Egyesület elnöke. 1944ben deportálják, hazatérése után Kolozsvárt folytat magán-, ill. poliklinikai gyakorlatot.
Szakcikkei román, magyar és német folyóiratokban jelentek meg, főleg a nemi betegségek
gyógyításának tárgyköréből. Veress Ferenccel együtt új módszert dolgozott ki a kankó
kezelésére.
Munkái: Kórélettani és gyógyszerhatástani tanulmány a syphilisről (Kv. 1922); Mit kell tudni
mindenkinek a nemi betegségekről? (Kv. hat kiadás 1924–39); Dinamische Pathologie und
Pharmakologie der Syphilis (Wien–Leipzig 1928); Kísérlettani és gyógyszerhatástani
tanulmány a syphilisről (Kv. 1928); Dr. Ehrlich Pál orvosprofesszor élete és munkássága
(klny. Kv. 1931).
Goldner-Arányi Endre — *Erdély 3.
Gombás Pál (Selegszántó, Ausztria, 1909. jún. 5. — 1971. máj. 17. Budapest) — fizikai
szakíró. Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. Előbb a szegedi egyetemen
adott elő, majd 1940-től Kolozsvárt egyetemi tanár. Tanítványa Fényes Imre, Kónya Albert.
Az atomok, atommagok, fémek statisztikus elméletével foglalkozó tudományos dolgozatai
nemzetközi elismerést arattak. Könyvei Budapesten, Moszkvában, Bázelben, Berlinben
jelentek meg. 1944-től a budapesti műegyetemen tanított.
Kolozsvári tartózkodása alatt főleg a Zeitschrift für Physik c. német folyóiratban közölt; a
kolozsvári egyetem *Acta kiadványsorozatában jelent meg Bevezetés az atomfizikai
többtestprobléma kvantummechanikai elméletébe c. munkája (1943).
Kónya Albert: G. P. Fizikai Szemle, Bp. 1971/6.

Gombos Benő (Óbecse, 1864–1935. jan. 16. Kolozsvár) — közíró. Magántisztviselő,
kereskedelmi ügynökséget nyitott. A Tanácsköztársaság idején egy rézárugyár termelési
biztosa. 1919 után Kolozsvárt bekapcsolódott az OMP munkájába, 1924-től központi ellenőr.
Írásait a Magyar Kisebbség közölte, ezekben a magyar–zsidó kapcsolatok megszilárdítását
szorgalmazta (1923/2), elutasította az antiszemitizmust és az előnytelen nemzetiségi
megkülönböztetést (1923/5), fellépett a kollektív kisebbségi jogokért, harcolt a cionizmus
ellen (1925/6). Egy antiszemita támadásra válaszolva (1925/9) tiltakozott a magyar
anyanyelvű és kultúrájú zsidóságnak a magyar nemzetiségi közösségből való kizárása és faji
megkülönböztetése ellen.
Goór Pál — *Temesvár magyar irodalmi élete
Gopcsa László — *Örmény–magyar irodalmi kapcsolatok
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Gorkij Irodalmi Kör, teljes nevén Makszim Gorkij Irodalmi Kör — az Írószövetség
kolozsvári fiókjának alkotási köre az 50-es években. Miután megszűnt a Bolyai
Tudományegyetem Schuller Rudolf vezette irodalmi köre, melynek többek között Bajor
Andor, Deák Tamás, Herédi Gusztáv, Márki Zoltán, Szász János, Tóth István és Vandra
Margit voltak rendszeres résztvevői, 1950 körül megalakult a városi jellegű ~. Ennek
elsődleges feladata a munkásírók felkutatása, írásra ösztönzése volt, üléseire eljárt a felsőbb
osztályos középiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály. Az akkor divatozó
dogmatizmus szellemében elsősorban a tartalmi vonatkozásokra fordítottak figyelmet. Az itt
felolvasott írások antológiában is szerepelnek: Fogj bátran tollat! (1950).
A kör az Írószövetség kolozsvári fiókjának akkori székházában (Rhédey-palota) tartotta
üléseit. Kijelölt irányítói közt volt Fodor Sándor, Asztalos István, Balla Károly, Tamás Mária,
Székely János, Marosi Péter. Az ülésekre eljárt az írói pályára induló fiatalok közül Hervay
Gizella, Lászlóffy Aladár, Palocsay Zsigmond, Szilágyi Júlia, majd 1954 után Sinkó Zoltán és
Lászlóffy Csaba. A ~ utolsó elnöke 1959-ig, a megszűnésig, Szépréti Lilla.
1956 végén, az 50-es években meghurcolt Gaál Gábor rehabilitálását követően, a kör az ő
nevét vette fel: *Gaál Gábor Kör néven működött tovább.
Gottlieb János (Nagybánya, 1929. jan. 21.) — matematikai és természettudományi író.
Középiskolai tanulmányait Nagybányán végezte (1947), a Bolyai Tudományegyetemen
szerzett fizika–matematika szakos tanári diplomát (1951). A iaşi-i Al. I. Cuza Egyetemen
kezdte pályáját; itt doktorált (1962) T. T. Vescan vezetésével. Egyetemi tanár. Elméleti fizikai
dolgozatai román, angol, német, francia, magyar szakfolyóiratokban jelennek meg. A
Matematikai és Fizikai Lapok munkatársa volt, a naprendszer keletkezésének kanti
elméletéről az Utunkban írt (1955), a Korunk Idő és okság a relativitáselméletben c.
hozzászólását közölte (1965).
Göbl László — *Gáldi László
Göldner Károly — *műfordítás; *Zord Idő
Gönczy Lajos — *gyermekirodalom; *református egyházi irodalom
Görbe István (Halmi, 1935. ápr. 19.) — közíró, folklorista, műfordító. Szatmáron tanítói, a
Bolyai Tudományegyetemen 1958-ban tanári oklevelet szerzett. Előbb Nagybányán, majd
1960-tól Szatmáron általános iskolában tanít.
Irodalmi, közművelődési, népköltészeti, népművészeti, képzőművészeti, színházi tárgyú írásai
és mai román költőket megszólaltató műfordításai 1958-tól jelennek meg az Utunk,
Művelődés, A Hét, Korunk, valamint napilapok és hetilapok hasábjain, az Évek énekei c.
antológiában (Kv. 1971) s a Cikkek és tanulmányok c. kiadványban (Szatmár 1972). Kriza
János költészetéről írt államvizsga-dolgozatában mintegy 80 közöletlen Kriza-verset tárt fel;
értékes a nagybányai Veresvíz negyedben összegyűjtött népmondaanyaga, ebből Pintye
Gligor-mondákat tett közzé (Korunk 1969/11). Kaffka Margit írói indulásáról közölt új
anyagot egy tanári ülésen, tanulmánya kéziratban.
Írói álneve Halmi György.
Faragó József: Folklorista tanáraink. Utunk 1969/10.
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Görög Ferenc (Szászváros, 1881. jún. 21. — 1970. szept. 18. Kolozsvár) — történetíró,
szerkesztő. Szülővárosában a Kuun Kollégiumban érettségizik (1899), a kolozsvári egyetem
bölcsészeti karán A két Rákóczy György fönnhatósági joga a két [román] vajdaság fölött (Bp.
1904) c. dolgozatával történelem–oklevéltan tárgykörből doktorátust, majd történelem–latin
szakos tanári oklevelet szerez (1906). 1903 őszétől 1925-ig a szászvárosi Kuun Kollégium
tanára, közben igazgatója is. A kollégium bezárása után 1925 szeptemberétől 1929 áprilisáig a
Temesvári Agrár Takarékpénztár Rt. nagyszebeni fiókjának tisztviselője, majd a kolozsvári
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézetnél cégjegyző igazgató 1944 novemberéig, amikor
nyugdíjazzák.
Diákkorában Szádeczky Lajos biztatására másolja le és közli a Farkas utcai templom
egyleveles nyomtatványait (Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1901/1); ugyancsak
Szádeczky irányítja figyelmét a román–magyar történelmi kapcsolatok kutatására, legtöbb
tanulmánya e témakörbe vág. Összeállítja A szászvárosi ref. Kún Kollégium Emlékkönyvét
(Kv. 1925), a 30-as években a Minerva Rt. Népkönyvtár- és Jutalomkönyv-akcióit vezeti, s a
nagyközönségnek szóló népszerűsítő kiadványokat ír és szerkeszt. A magyar nemzet története
(Kv. 1935) c. kétrészes illusztrált munkájának szerepe volt az ifjabb nemzedékek tudatának
kialakításában. Az 1930-ban megindított Minerva Népkönyvtár hat füzetét (Petőfi Sándor
verseiből; Tatárok torkában; Házi kincstár; Hasznos tudnivalók; Három tenger partjai
között; Nevessünk!) írta, ill. szerkesztette. Tüzes lelkek címmel (Kv. 1932) Gramantik
Margittal együtt kommentárokkal ellátott magyar történelmi elbeszélésantológiát állított össze
többek közt Kovács Dezső, Gyallay Domokos, Török Sándor írásaiból. Életrajzzal,
magyarázatokkal kiadta Arany (Válogatott költeményei, Kv. 1936; Elbeszélő költeményei. Kv.
1937) és Petőfi (Költeményei. Kv. 1938; János Vitéz — A helység kalapácsa — Bolond Istók.
Kv. 1938) műveit.
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat, EKE, EMKE és Erdélyi Néprajzi
Múzeum választmányi tagja volt. Tanulmányait, cikkeit az Erdélyi Múzeum, Egyetemi
Lapok, Szászváros, a budapesti Századok, majd a Pásztortűz, Brassói Lapok (1926–27),
Magyar Nép (1929–39), Erdélyi Magyar Naptár (1930–38), valamint a kollégiumi értesítők
közölték. Még diákéveitől barátság fűzte Dr. Petru Grozához, aki értékelte történészi
munkásságát.
Más művei: A két [román] vajda Báthory Zsigmondnak tett hűségesküje (Déva 1905);
Báthory Gábor és Bethlen viszonya a két [román] vajdasághoz (Kv. 1905); Básta kora
(kézirat); Szászváros város és szék vázlatos története 1690-ig (kézirat).
Sz.: A szászvárosi ref. Kún Kollégium Emlékkönyve. Pásztortűz 1925/17. — [Vásárhelyi János:] Dr. G. F.: A
magyar nemzet története. Református Szemle 1935/21.

Götz Endre (Hosszúfalu, 1924. aug. 27.) — geológiai szakíró. A brassói Honterus Gimnáziumban érettségizett (1943), a Bolyai Tudományegyetemen Török Zoltán tanítványaként
szerzett diplomát (1948) s a földrajz–földtan tanszéken dolgozott (1949–59); ekkor jelent meg
két tanulmánya: Amfibólok magmatikus rezorpciója a Görgényi-havasok andezitjeinél (A
kolozsvári Victor Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei. Természettudományi sorozat
1957/1–2) és Adatok a Gyergyói-medence üledékeinek problémájához (Studia Universitatum
Victor Babeş et Bolyai. Ser. II. Fasc. 1. Geologia, Geographia 1958/5). Előbb 1960-ban a
kolozsvári Bányaipari Vállalathoz, majd a nagybányai Bányatröszthöz került, 1965 óta a
Bányászati és Színesfémkohászati Kutató és Tervező Intézet munkatársa Nagybányán. A
Revista Minelor több — társaival közösen szerzett — román nyelvű tanulmányát közölte a
Máramaros megyei bányavidékek geológiájáról, ugyancsak szakmunkával szerepel az
Anuarul Marmatia c. múzeumi évkönyvben (1978). Ismeretterjesztő írásai a Bányavidéki
Fáklya hasábjain jelennek meg.
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Götz Irén Júlia (Magyaróvár, 1889. ápr. 3. — 1941 vége, Szovjetunió) — kémiai szakíró.
Dienes László felesége. A budapesti tudományegyetem kémia–fizika–matematika szakán
szerzett doktorátust (1911). Egy évig Párizsban ösztöndíjas volt a Nobel-díjas Curie asszony
intézetében. Részt vett a Galilei Kör tevékenységében, a kommün után emigrált, 1920-tól
Bukarestben Bölöni György társaságában a Bukaresti Hírlapot szerkesztette, 1922-től a
kolozsvári Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa, 1925-től előadótanár az orvosi karon. 1928
őszén családjával Berlinbe költözött. 1931-től Moszkvában a Nitrogén Kutató Intézet
munkatársa, 1941-ben hamis vádak alapján meghurcolták, majd szabadlábra helyezték.
Tífuszban halt meg.
Romániai tartózkodása alatt 1921-ben a Napkelet közölte A tudomány harca a világnézetért c.
tanulmányát; 1923-ban a Román Akadémia francia nyelvű közlönyében jelent meg
szakdolgozata a molekulák és ionok más anyag oldatában való diffúziójáról (G. P. Pamfillal
közösen); 1926-tól G. szignóval rendszeres munkatársa a Korunk kultúrkrónikájának. Írásai
közül kiemelkedik: Harc Einstein körül, Az elemek átváltozása és a modern anyag-fogalom
(1926), Rakétán a világtérbe (1928), Kozmikus sugárzás (1929), A milliomosok utcája (1930).
Hegedűs Éva: G. I. J., az első magyar egyetemi előadónő. Magyar Kémikusok Lapja, Bp. 1937/9. — Dienes
László: „sejtelme egy földindulásnak…” Szerkesztette Sugár Erzsébet. 1976. 378–79.

grafika (görögül: íráshoz tartozó) — eredeti, de nyomás útján sokszorosított művészi
alkotások elnevezése. A képzőművészeteknek ez az ága esik legközelebb az írásbeliséghez,
könyvkiadáshoz, lapszerkesztéshez. A romániai magyar képzőművészetben a két világháború
között eltelt években önállósult s indult fejlődésnek. A 20-as évek elejétől egyre több
kiállításon mutattak be különálló képzőművészeti műfajként rajzokat vagy sokszorosító
technikával készült metszeteket, de könyvkiadásunk és folyóiratkultúránk fejlődése is erős
ösztönzést adott a ~-nak, feltétlen előnyben részesítve mint illusztrációt a vonalas vagy
folthatásokra épített képet. Az akadozva működő intézményes művészeti oktatás kihagyásait
igyekeztek pótolni azok a lapokban, folyóiratokban megjelent szakmai jellegű bemutatások,
amelyek olykor a grafikai eljárások részletes technikai leírását nyújtották. Ferenczy Valér,
Szántó György, Kós Károly és mások jelentettek meg ilyen indítékú írásokat; Ferenczy Valér
előadásokon is népszerűsítette a rézkarc művészetét. Kolozsvárt a Münchenből hazatért Papp
Lajos 1922-es kiállítása ismertette meg a tárlatlátogatókkal a sokszorosító ~ változatos
művészi kifejezőeszközeit: rézkarcokat, akvatintát, mezzotintát és kőrajzokat mutatott be. A
mélynyomású metszettechnikák műveléséhez elengedhetetlenül szükséges présgépeket ő,
Ferenczy Valér és Nagy Imre hozta először Erdélybe. Népszerű volt már valamivel korábbról
is a magasnyomású linóleummetszés. Ács Ferenc, Kós Károly, Krausz Ilona, Mattis-Teutsch
János, Tóth István és mások készítettek nagyszámú metszetképet vagy adtak ki
metszetalbumokat.
Grafikai művészetünk nagykorúsításához több kimagasló tehetségű alkotónk járult hozzá. A
20-as évek közepétől Nagy Imre jelentkezik fametszetekkel, rézkarcokkal, ill. tusrajzokkal. A
30-as évek elejétől Gy. Szabó Béla épít gazdag életművet fametszeteiből, szén- és
tusrajzaiból. A fametszőművészet értékeit tudatosítja a Kolozsvárt született és jelenleg
Angliában élő Buday György: Arany János balladáihoz készített fametszetes illusztrációi
művészetének kimagasló értékei.
A ~ mellett elkötelezett alkotók munkáiban is végigkísérhető a kor stílusainak és
stílusirányzatainak változása, a konzervatív, ill. az újra fogékony szemlélet vitája. Éppen a
grafikában él legtovább az erdélyi szecesszió szép hagyománya — Kós Károly, Debreczeni
László, Vámszer Géza linóleummetszeteiben és rajzaiban —, s ugyanígy a mozgékony
grafikai technikák közvetítik felénk leghamarabb az avantgárd szellemiségét. A Brassóba
hazaköltözött Mattis-Teutsch János linóleummetszetein az expresszionista és konstruktivista
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szemlélet érvényesül. Nagy István pompás rajzművészetében is konstruktív elemek
mutathatók ki. Szántó György, Leon Alex, Podlipny Gyula és Vida Géza grafikáin az
expresszionizmus formajegye és társadalomszemlélete kap művészi tartalmat. A kubizmus
feltétlen hatása érvényesül a nagybányai csoporthoz tartozó Dömötör Gizella és Mund Hugó
rajzain, Klein József metszetein. Az olasz eredetű újklasszicizmus kel életre Erdős I. Pál korai
fametszetein, de hosszabb-rövidebb ideig mások (Buday György, Gy. Szabó Béla) alkotásain
is.
Önálló albumokban, könyv- és folyóirat-illusztrációkon a hagyományokhoz jobban
ragaszkodó alkotók között említjük meg a székely népélet ábrázolásában jelentős Márton
Ferencet, a nagybányai festői motívumokat grafikába átültető Boldizsár Istvánt, P. Kováts
Gézát, a Máramarosszigetről indult, erősen szociális érzékű Kazár Lászlót, a Kolozsvár
műemlékeit rajzsorozatban megörökítő Hankó Jánost, a KZST-vel és az Erdélyi Helikon
körével kapcsolatot tartó, Marosvásárhelyen dolgozó s e várost rajzokban bemutató Hajós
Károlyt, az aradi festőművész Hajós Imrét, az akvarellista és rajzművész Pataky Sándort s a
szobrászat mellett grafikában is jelentkező Kara Mihályt.
A II. világháború után válik teljesebbé Nagy Imre és Gy. Szabó Béla grafikai művészete.
Kötetekbe összefoglalt rajzaik és metszeteik vallanak erről leghívebben. Mellettük felnő egy
új nemzedék, amely már eleve a ~ ágazatainak művelése mellett kötelezi el magát. Az 1948ban megalakult kolozsvári Képzőművészeti Főiskola külön tanszékén oktatják a grafika
technikáit. A könnyebben megszerezhető szakmai jártasságnak tudható be, hogy egyre többen
foglalkoznak a rézkarc és rokon technikái művelésével, a monotípiával, a kollázs- és
vegyestechnikákkal.
Több jeles grafikusművész egyes lapoknál vagy kiadóknál helyezkedett el mint grafikai
szerkesztő és illusztrátor. Így Árkossy Istvánnak az Utunk, Cseh Gusztávnak a Dolgozó Nő,
Csutak Leventének a Brassói Lapok, Deák Ferencnek a Kriterion Könyvkiadó, Soó Zöld
Margitnak a Napsugár, Turós Lászlónak az Igazság ad alkalmat arra, hogy művészetükben
előtérbe kerüljön a könyveket és lapokat egyaránt díszítő, irodalmi szövegeket kísérő
*illusztráció. Határainkon túl is megbecsült értékeket mutatott fel a *plakátművészet terén
Molnár József Bukarestben, s az ugyanitt több évig dolgozó Pusztai Péter. Kiállításokon
rendszeres jelenlétükkel, rajz- és metszetsorozataikkal képviselik a felsoroltakkal együtt hazai
magyar grafikai művészetünket: Tamás Klára, Bencsik János (Bukarest), Karancsi Sándor
(Gyergyószentmiklós), Forró Antal, Kopacz Mária, Kovács Károly, Simon Györgyi
(Kolozsvár), Haller József, Szotyori Anna (Marosvásárhely), Kusztos Endre (Makfalva),
Walter Frigyes, Bitay Zoltán (Nagybánya), Mátyás József (Petrozsény), Paulovics László
(Szatmár), Kazinczy Gábor (Temesvár), Hervai Katalin (Sepsiszentgyörgy).
Grafikusaink egyik régóta kiművelt teljesítménye az *ex libris néven ismert, könyvjegyként
sokszorosított grafikai lap.
A két világháború között a legrangosabban illusztrált Erdélyi Helikon és Pásztortűz, a
jelenben pedig az Utunk, Korunk, Igaz Szó és A Hét, valamint a Napsugár gyermeklap
grafikusaink sok ezer rajzának és metszetének adott helyet. Külön megnyilatkozási
lehetőséget nyújtanak a 60-as évektől rendszeresített országos metszetszalonok, grafikai
biennálék és a sok esetben külön szervezett megyei grafikai kiállítások. Többen képviselték a
romániai magyar képzőművészetet olyan nemzetközi fórumokon, mint a Velencei Biennálé
vagy a barcelonai Joan Miró Fesztivál.
(M. J.)
Szántó György: A modern grafika szerepe. Erdélyi Helikon 1929/3. — Kós Károly: A grafikai művészetek
fejlődési útja. Erdélyi Helikon 1929/4; uő: Erdélyi grafika, erdélyi grafikusok. Erdélyi Helikon 1929/5. —
Vásárhelyi Z. Emil: Buday György. Pásztortűz 1936/17. — Julius Bielz: Die Graphik in Siebenbürgen.
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Nagyszeben 1947. — Gazda József: Nagy Imre. Kismonográfia. 1972. — Nagy Imre: Kétszáz rajz. László Gyula
előszavával, 1973. — Solymár István: Nagy István. Monográfia. Bp. 1977. — Murádin Jenő: Ferenczy Valér és
az erdélyi rézkarcművészet. Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1979/1; uő: Gy. Szabó Béla. Monográfia. 1980; uő:
A Ferenczy művészcsalád Erdélyben. Kismonográfia 1981. — Csire Gabriella: A grafikus „útinaplója”. Bencsik
János Proiecţii Europeene c. kötetéről. Előre 1982. márc. 4.; — uő: A kisgrafika becsülete. Előre 1982. dec. 2.

Grandpierre Edit — *Erdélyi Tudományos Füzetek; *műemlékirodalom
Grandpierre Emil (Nagykanizsa, 1874) — *Nagy Péter
Grandpierre Emil (Kolozsvár, 1907) — *Kolozsvári Grandpierre Emil
Graphic-Union — a Romániai Grafikai Munkaadók Szövetségének hivatalos lapja;
különböző alcímekkel román–magyar–német nyelven 1921 és 1934 között (I–XIV. évfolyam)
jelent meg váltakozó időszakokban Temesvárt, Kolozsvárt, ill. Nagyváradon, aszerint, hol
székelt a szervezet központja. Felelős szerkesztője 1921-től Dózsa Andor, 1925-ben Faragó
Dezső, az 1933/9-es számtól Jávor József. A közlöny céljai közé tartozott a tagok közti
kapcsolat fenntartása, a szakmai kérdések megvitatására alkalmas fórum biztosítása, közös
érdekvédelem, valamint a nyomdatulajdonosokat érintő gazdasági kérdésekre vonatkozó
adatszolgáltatás.
Széles körű profiljából kifolyólag gazdaság-, társadalom- és technikatörténetileg egyaránt
értékesíthető forrásanyagot tartalmaz. Könyvgrafikai szempontból főként a nagyváradi
időszak színes műmellékletei s az 1927 és 1930 között Temesvárt nyomtatott évfolyamok
borítói érdemelnek figyelmet.
Gréda József (Nagyvárad, 1911. jún. 18.) — költő, műfordító. Középiskolát szülővárosában
végzett, Frankfurt am Main városában közgazdasági tanulmányokat folytatott (1931–33).
Nagyváradon kereskedelmi tisztviselő. 1944-ben Auschwitzba deportálták, hazatérve újra
tisztviselő, majd 1950-től a nagyváradi Állami Színház irodalmi titkára, 1961 óta Izraelben él,
a Tel Aviv-i Új Kelet munkatársa.
Első verseit és fordításait a Cimbora közölte; 1927-ben tolmácsolásában adták ki Merre c.
alatt Erich Kästner verseinek első magyar gyűjteményét. A régi Korunk, Brassói Lapok és Új
Kelet, majd a II. világháború után az Igaz Szó, Utunk, Előre s a budapesti Irodalmi Újság
közli írásait; jelenleg az Új Kelet Tel Aviv-ban megjelenő új folyamának belső munkatársa, s
figyelemmel kíséri a romániai irodalmi élet eseményeit.
Mintegy 40 színdarabot fordított magyarra, köztük Horia Lovinescu A lerombolt fellegvár c.
darabját (könyvalakban 1956) és spanyolból Calderon de la Barca Szoknyás kobold c. verses
vígjátékát. Fordításában jelentek meg magyarul Cezar Bolliac (1953), Alexandru Toma
(1950), Cicerone Theodorescu (1957) válogatott versei, magyarra ültette át B. P. Haşdeu
Răzvan és Vidra c. eposzát (1969), Eminescu több versét. Fordított oroszból is. Bábszínházak
számára több eredeti darabot írt. Mai héber költők címen összegyűjtött műfordításainak
gyűjteményét már Tel Avivban (1971), A hajdani kert című jiddis költő-antológiáját
Budapesten adták ki (1971). Néhány verse Avigdor Hámeiri fordításában héberül is
megjelent.
Önálló verseskötetei: Fogózz a semmibe (Nv. 1945); Hegedűszó (1955).
Scheiber Sándor: Mai héber izraeli költők. Nagyvilág, Bp. 1971/10.
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Gredinár Aurél (Kolozsvár, 1896. szept. 2. — 1967. márc. 21. Kolozsvár) — újságíró,
színműíró. A kolozsvári Piarista Gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait azonban
félbeszakította katonai és frontszolgálata. Az I. világháborúból hazakerülve újságírói pályára
lépett. A dési Szamosmente kolozsvári szerkesztője, a Brassói Lapok és a Kolozsvári Friss
Újság munkatársa, az Ellenzék belső munkatársa (1924–40), majd az Erdély riportere (1944–
48). Írásait 1946 után az Utunk közölte.
A kolozsvári Magyar Színház mutatta be Jaurès halála c. háborúellenes egyfelvonásosát
(1931), Walter Gyulával közösen írt Alsóbb osztályba léphet c. színművét (1935) s újabb
vádbeszédként a háború ellen Senkit sem terhel felelősség c. szatirikus játékát (1947).
Egyfelvonásosaiban a műkedvelők színpadára vitte Petőfi, Szendrey Júlia, Varga Katalin
alakját, az MNSZ munkásvértanú-pályázatán díjat nyert Huszonhárom éves volt c.
egyfelvonásosa Ocskó Teréz tragédiáját jelenítette meg (1948).
Greiner Irén — *Orvosi Szemle
Grépály András (Halmágy, 1912. ápr. 4. — 1990. dec. 27. Budapest) — orvosi szakíró.
Középiskolát a fogarasi gimnáziumban végzett (1930), oklevelét a kolozsvári egyetemen
szerezte (1936). Nagyváradon szanatóriumi, Kolozsvárt klinikai tüdőorvos (1937–45), a
Bolyai Tudományegyetem tüdőrendelőjét vezeti (1946–49), majd a marosvásárhelyi OGYI
tanársegéde, 1952-től a Gyermekklinika tüdőosztályának vezetője, 1972-től nyugalomba
vonulásáig egyetemi előadótanár. A gyermekkori gümőkór szakértője. Szakközleményei
román, magyar és német szakfolyóiratokban, többek közt az Orvosi Szemle, Cercetări de
Fiziologie, Fiziologia Normală şi Patologică, Magyar Sebészet (Bp.), Immunitäts und
Allergieforschungen hasábjain a gyermektuberkulózis, agyvelő- és agyhártyagyulladás,
sarcoidosis kérdéseivel foglalkoznak.
A Barbu Zeno-féle Tüdőgyógyászati jegyzetek (Mv. 1952), az A. Rusescu-féle Manual de
pediatrie (1962), valamint a Puskás György és munkatársai összeállította Curs de pediatrie
(1976) és Gyermekgyógyászati jegyzetek (Mv. 1981) társszerzője.
Grigercsik Géza — *közgazdasági szakirodalom
Grigercsik Jenő (Petrozsény, 1915. jan. 12. — 1983. márc. 6. Kolozsvár) — földrajzi szakíró.
~ Géza öccse. Középiskoláit szülővárosában végezte (1935), a kolozsvári egyetemen szerzett
tanári diplomát (1940). Előbb a kolozsvári Gép- és Villamosipari Középiskola, ill. Ady–
Şincai Líceum tanára, 1949-től a Bolyai Tudományegyetemen, 1959-től az egyesített Babeş–
Bolyai Egyetemen légkörtant és éghajlattant, valamint földmérés- és térképészettant adott elő,
majd 1964-től a temesvári tanárképző főiskolán és egyetemen tanított nyugdíjazásáig (1974).
Szakírói tevékenységet főleg a meteorológia területén fejtett ki a kolozsvári és temesvári
egyetem szakfolyóirataiban, a Korunkban és a budapesti Időjárás c. folyóiratban.
Munkája: Gyakorlati meteorológia (1958).
Gróf László (Abádszalók, 1891. júl. 6. — 1971. máj. 1. Nagyvárad) — dramaturg, rendező,
műfordító. Szegeden érettségizett (1910), Budapesten az Országos Színművészeti Akadémián
szerzett oklevelet (1913). Nagyváradon (1913–30), Bukarestben (1930–35), majd Kolozsvárt
(1935–40) rendező és színész, a Bolyai Tudományegyetem jogi–közgazdasági karán A
színház mint gazdasági vállalkozás c. dolgozatával doktorált (1946). Nagyváradon színész és
rendező 1949-től nyugalomba vonulásáig (1960).
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Színészként és vállalkozóként része van a 20-as évek elején Nagyváradon megindult
filmgyártásban, 1925-ben Halló, Amerika! címen Hetényi Elemérrel közösen forgat filmet. Az
erdélyi magyar színjátszás intézményes kereteinek megteremtésében Janovics Jenő oldalán
vett részt. A műsor európai nyitottsága érdekében számos színművet fordított német, orosz és
román nyelvről magyarra. Irodalmi rendezvények gyakori előadója, dramaturgiai kérdésekről
(Ádám és Lucifer viszonya; Petur bán jellemzése; Tiborc panaszkodó vagy lázadó?) és színi
esztétikai kérdésekről (az átélésről Diderot nyomán, a színészről a pódiumon és a
magánéletben) értekezett. Színi jegyzeteit kolozsvári és nagyváradi napilapok közölték.
Sz. G. [Szappanyos Gabriella]: Hazahozott a vágy, hogy ismét a magyar szó szolgája legyek… Interjú G. L.-val.
Hölgyfutár 1935/10. — Katona Szabó István: Színházi Kislexikon. Közli Színjátszó személyek. A Hét évkönyve
1982. 208.
ASZT: G. L. pályájáról. LM 2552.

Grois László — *Ellenzék
Gross Ignác — *szótár
Gross Sándor — *Orvosi Szemle 1.
Grosz Dezső (Resica, 1898. febr. 17. — 1975. jún. 15. Temesvár) — újságíró, költő,
műfordító. Középiskolát Aradon, jogi tanulmányokat Budapesten és Kolozsvárt végzett.
Temesvárt különböző ügyvédi irodákban gyakornokoskodott, majd hivatásos újságíró lett.
Kezdetben a Reiter Róbert szerkesztette Munkáslap (1919–20) és az Esti Lloyd (1924), majd
1926-tól a Déli Hírlap belső munkatársa. Cikkeit, riportjait és könyvrecenzióit, valamint
avantgardista fogantatású verseit s román és német költőket tolmácsoló műfordításait más
lapok is közölték. Az 1934-ben felavatott temesvári Újságíróklub első igazgatójaként sokrétű
társadalmi és közművelődési tevékenységet fejtett ki: rendszeresítette az irodalmi előadásokat, kiállításokat és hangversenyeket. Többek közt Indig Ottó, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Nagy Endre, Hunyady Sándor, Ligeti Ernő, Ion Marin Sadoveanu, Tabéry Géza
tartott itt előadást vagy olvasott fel műveiből.
Az Újságíróklub kiadásában jelent meg a Program c. alkalmi füzet (Tv. 1935), amely a
rendezvények műsorai mellett első közlésben jelentette meg Juhász Gyula, Kosztolányi
Dezső, Ormos Iván nem egy versét, Franyó Zoltán német nyelvű Eminescu-fordításait és
esszéit, Erdős Renée, Karinthy Frigyes, Kalotai Gábor novelláit, humoreszkjeit, Bechnitz
Sándor (Flaneur) írását. A 30-as évek végén az Argus, a felszabadulás után a Luptătorul
Bănăţean és Sportul Popular munkatársa.
Grosz Ferenc — *nyomdászírók
Grosz Sándor (Temesvár, 1908. ápr. 24. — 1965. ápr. 22. Temesvár) — újságíró,
sportriporter. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Piarista Gimnáziumban s a Zsidó
Líceumban végezte. Első írásai 1923-ban jelentek meg a temesvári lapokban. Különböző
sportújságok tudósítója, a Sport és Aréna, 10 Perc Sport, Sport és Kritika, Bánáti Sportélet c.
kiadványok, egy Futball-évkönyv (1937) szerkesztője. A felszabadulás után a Sportul Popular
c. fővárosi lap temesvári szerkesztője s a Szabad Szó sportrovatának vezetője.
Kötetei: 3 év zsidó kényszermunka (Tv. 1944); Félpálya kiadó (Szimonisz Henrikkel, Tv.
1946).
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groteszk (az olasz grotta 'barlang', ill. az ebből származó grottesche 'barlangi' szóból) —
először a XV. századi olasz reneszánsz díszítőművészet által használt stíluskategória a
heterogén (emberi, növényi, állati) formákat összekapcsoló ábrázolási módra. A romantikában
(főként Friedrich Schlegel és Jean Paul, ill. Victor Hugo elemzéseiben) válik teljes jogú
esztétikai kategóriává, amely a legszélsőségesebben ellentétes pólusok: a fenséges és alantas,
tragikus és komikus, ijesztő és nevettető, rút és szép, taszító és csábító vonások egységbe
szervezésével vált ki hatást. A ~ hatásban a súlypont általában eltolódik: ennek alapján
lehetséges a tragikus, a komikus és az analitikus ~ megkülönböztetése. Mint esztétikai
minőség — a klasszikus, harmonikus minőségekkel szemben — a paradoxonra épít,
struktúrájában uralkodó az alogizmus, a „valószínűtlenség valószínűsítése”. Már Hegel utalt
arra, hogy a ~et létrehozó tudat egy önmagában megkettőződött, boldogtalan tudat; századunk
kiemelkedő ~ írója, Örkény István szerint a ~ lényeges jellemzője egyfajta kettős látás.
A ~ alkotások, a ~ ábrázolási mód nagyarányú elterjedése századunkban azzal magyarázható,
hogy a XIX. század megvalósításaival és a művészetben uralkodó viszonylag egységes,
harmonikus emberképével szemben a XX. század — két világháborúval és az áldozatok
sorával — alapvetően megrendítette az ember nembeli öntudatát, megkérdőjelezte az
egységes, harmonikus ábrázolás művészi lehetőségeit és érvényességét. A ~ struktúra lényege
— mutat rá a német Wolfgang Kayser, a ~ről szóló legátfogóbb monográfia (1957) szerzője
— az otthoniasság látszata mögül hirtelen fölbukkanó elidegenedett világ, a világ
széttöredezettsége, a lét szakadékaiból föltörni kész démoni erő, amelynek azért nem lehet
harmonikus ábrázolása, mert akkor az emberi világrend teljes jogú tagjává tennők az
apokalipszist. Mindezek miatt a ~ humánus művészet, a tudáson alapuló tiltakozás korszerű
művészi formája.
A harmonikussal szemben, amelyre a világ központjában álló és attól elkülönülő, klasszikusszimmetrikus testfelépítésű ember jellemző, a ~ ábrázolásban eltűnik a határ ember és a világ
között, a kettő elemei heterogén módon összekeveredhetnek. Az emberábrázolásra a testi és
lelki vonások eltúlzása vagy torzítása a jellemző. Az ember életműködései — hangsúlyozza
Mihail Bahtyin, a ~ orosz kutatója Rabelais művészetéről szóló munkájában (1965) — elemi
erejű kozmikus működések a ~ben. Ugyanakkor a társadalmi lényként megjelenített ember is
többnyire elemi erejű, irracionális késztetések kivitelezője, de a ~ ábrázolásokban a hősök
cselekvése fényt derít ezek természetére (akárcsak a ~ egyik tárgyi ősforrásában, a
népmesében). A ~ ábrázolásra általában a leírás tárgyiassága, egyes elemek nagyfokú
részletezése és kiemelése a jellemző, ugyanakkor a művészi teljességre törekvés. Ez
együttesen — s az ábrázolt típusok kis száma miatt — gyakran vezet allegóriához.
Műfaji szempontból a ~ inkább az epikus és a drámai műfajban jelenik meg: a regényben
elsősorban ~ ötlet, epizód vagy jelenet formájában. A többnyire ~ elemekből építkező regény
általában szatirikus regény, de a fantasztikus regényben is fontos szerepet játszanak a ~
elemek. A rövidebb epikus formák közül a novella képes teljes egészében a ~ paradoxonra
építeni. A drámai műfajban az abszurd, abszurdoid vagy az ellendráma használja a ~
formatárát, de mindig a teljes abszurdon „innen”, amennyiben az abszurd félelem, a kozmikus
rettegés fölött győzedelmeskedik a ~ nevetés. A lírában elsősorban a hatás felől ragadható
meg a ~, de a ~et eredményező sajátos poétikai eszközökről már kevesebbet tárt fel a kutatás;
kétségtelen, hogy elsősorban (például az álomköltészetre jellemző) képiség és látomásosság, a
fekete humor, az irónia és bizonyos ritmikai-rímeltetési eljárások, valamint — a vers nyelvi
rétegében — utaló vagy kettős jelentések eredményeznek ~ hatást.
A romániai magyar irodalomban a két világháború között elsősorban Nagy Dániel (Cirkusz c.
regényében), Tamási Áron (egyes novelláiban) és Karácsony Benő éltek a ~kel. Újabb kori
prózánkban többek közt Bajor Andor, Bálint Tibor, Bodor Ádám, Csiki László, Panek Zoltán,
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Vári Attila s Darkó István, a korán elhalt Forrás-szerző, a drámában Páskándi Géza, Györffi
Kálmán fordult a ~ kifejezésformákhoz. A lírában Balla Zsófia, Cselényi Béla, Markó Béla,
Szilágyi Domokos és Palotás Dezső egyes versei mutatnak ~ jegyeket.
(E. P.)
Bretter György: Vágyak, emberek, istenek. 1970. 254. — K. Jakab Antal: A véges nap és az epika nosztalgiája.
Igaz Szó 1968/3. — Láng Gusztáv: A jelen idő nyomában. 1976. 37. 121. — Sőni Pál: Avantgarde sugárzás.
1973. 134–146. A groteszk jegyében. — Egyed Péter: A szenvedés kritikája. Tv. 1980. 109–17. — Marosi Péter:
Groteszkek és látomások. Utunk 1981/40. — Angi István: A dürrenmatti groteszk lényegcseréi. Korunk 1982/2.
— Robotos Imre: A kérdezés szenvedélye. Korunk 1983/4.
ÁVDolg: Kató Zoltán: A groteszk a két világháború közötti romániai magyar avantgárd irodalomban. 1958.

Gruzda János — *képzőművészeti irodalom
Grünn Szerén, írásai alatt ~ Szery (? — ?) — szerkesztő, költő. Cikkeit közölte az Aradi
Közlöny és a Brassói Lapok (1913), a marosvásárhelyi Színház c. lap társszerkesztője (1919).
Bogáncsok c. verskötetét (Mv. 1920) Osvát Kálmán vezette be, többek közt a következő
szavakkal: „Akik a verset szeretik, minden versét szeretni fogják. Te című versét azok is, akik
csak a legjobb verseket szeretik.”
Grünwald Ernő (Kolozsvár, 1931. ápr. 23.) — kémiai szakíró. Középiskolai tanulmányait a
Kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte (1950), vegyész oklevelet a Bolyai
Tudományegyetem kémiai karán szerzett (1954). Elektrokémiából doktorált Bukarestben
(1970). Üzemi vegyész a kolozsvári Armatura és Electrometal vállalatoknál (1954–79), ma az
Elektrokémiai és Ipari Automatizálási Vállalat fővegyésze. Munkaterülete a galvanotechnika
és korrózióvédelem. Országos viszonylatban több új galvanotechnikai eljárást vezetett be az
ipari gyakorlatba, amelyeket egyedül, ill. társszerzőkkel szabadalmaztatott. Számos dolgozata
jelent meg angol, magyar, német, orosz és román nyelven bel- és külföldi szaklapokban,
köztük a budapesti Korróziós Figyelő és Kohászati Lapok hasábjain. Ismeretterjesztő írásait
— ugyancsak a korrózióvédelemről — az Igazság, Munkásélet, Előre, Brassói Lapok, Făclia,
Technica Nouă közli.
Kötetei: A laboráns könyve (Szabó József társszerzővel, 1963); Galvanotehnica (Liviu Oniciu
társszerzővel, 1980); Felületvédelem (sajtó alatt).
Gspann Károly (Bágyon, 1865. nov. 1. — 1938. febr. 12. Kolozsvár) — egészségügyi író. Ifj.
~ Károly apja. A Kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettségizett (1889), a kolozsvári
egyetemen orvosi oklevelet szerzett (1898). Purjesz Zsigmond belgyógyászati klinikáján
tanársegéd, majd apahidai körorvos, 1912-től kolozsvári járásorvos. Az I. világháború után
magángyakorlatot folytatott. Orvosi tanácsadó cikkeit az Erdélyi Magyar Unitárius Naptár,
néhány novelláját és népies versét az Aranyosvidék és a Független Újság közölte.
Gspann Károly (Apahida, 1900. dec. 10. — 1948. márc. 9. Kolozsvár) — egészségügyi író.
Id. ~ Károly fia. A Kolozsvári Unitárius Kollégiumot végezte el (1921), a genovai egyetemen
szerzett orvosi diplomát (1931). A Református Kórház orvosa Kolozsvárt (1933–40).
Különböző lapokba, naptárakba (Véndiákok Lapja, Erdélyi Magyar Unitárius Naptár) irt
egészségügyi cikkeket és verseket, tréfákat.
Gulácsi Zoltán —*daloskönyv
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Gulácsy Irén Pálffyné (Lázárföld, 1894. szept 9. — 1945. jan. 2. Budapest) — író. Tizenhat
éves korában férjhez megy unokabátyjához, Pálffy Jenőhöz, Esterházy herceg uradalmi
mérnökéhez, akivel évekig él a Bánságban; az I. világháború kitörésekor Nagyváradra
költöznek, ahol férje a káptalan alkalmazottja. Így nyílik alkalma megismerni a népéletet, a
parasztságot feszültségben tartó társadalmi kérdéseket; belőlük meríti majd első két regénye
témáját.
Íróként 1919-ben mutatkozik be a nagyváradi Magyar Szó hasábjain Félre az útból c.
novellájával, melyet más elbeszélések követnek. Hamarosan a Nagyvárad belső munkatársa;
itt közöl riportokat és publicisztikát. A nagyváradi és a kolozsvári színház több színművét
mutatja be 1923 és 1925 között; 1924-ben Napáldozat c. színművével megnyeri a kolozsvári
színház drámapályázatát, Förgeteg c. regényével a budapesti Napkelet regénypályázatát.
1923-ban tagjává választja az EIT, 1926-ban a KZST. Szerepel a helikoni munkaközösség
első marosvécsi találkozójának meghívottai között is. 1928-ban vagy 1929-ben áttelepül
Magyarországra, ahol Fekete vőlegények c. regénye a sikeres írók sorába emelte; 1929-ben
elnyeri az MTA Péczely-díját, majd Budapest Székesfőváros Kazinczy- és a Petőfi Társaság
Jókai-nagydíját. Távozása után is élő kapcsolatban maradt a romániai magyar irodalommal.
Budapest ostromakor vesztette életét.
Bemutatkozó novelláinak témaválasztásán és stílusán Tömörkény és Móra hatása érzik,
drámáiban és első két regényében azonban Szabó Dezső parasztszemléletének és
expresszionista írásmódjának követője. Példaképére vall a nagyfokú szociális érzékenység
(nagybirtok és parasztság már-már zendülést érlelő ellentéte a Förgetegben, szegény és
gazdag parasztság szembenállása, a hatalom korrupciója a Hamuesőben, a falu hagyományospatriarchális kötelékeinek tragédiát érlelő bomlásai a Napáldozatban), de a faji misztikával,
determinista átörökléselvű lélektannal ábrázolt népélet is, valamint a társadalmi kérdésekre
keresett konzervatív szellemű megoldások. E regényekben és színművekben a társadalmi és
nemzeti-nemzetiségi problémalátás nem társul velük egyenértékű ember- és életformaismerettel, ezért cselekményükben pontos részletmegfigyelésekről, jó lélektani érzékről tanúskodó részek váltakoznak harsányan melodramatikus, néha giccses jelenetekkel, fordulatokkal,
amelyeket még kiemel a mindenáron nyelvi eredetiséget hajszoló stílromantika.
Első nagy sikerét a Jagelló-korban játszódó történelmi regényével, a Fekete vőlegényekkel
aratta. A magyar királyság Moháccsal kezdődő válsága, majd szétesése nyilván a történelmi
Magyarország 1919 utáni sorsára emlékeztette az olvasókat, a Mohácsot megelőző feudális
anarchia, a Dózsa-felkelést kiváltó nemesi osztályönzés ábrázolása pedig az uralkodó
osztályok felelősségére utalt a nemzeti lét válságáért. A regény megoldáskeresése azonban az
utópia és illúziók irányába mutat; az idegen „bűnöktől” megtisztuló faji erények eszményét
hirdeti, az osztályérdekek fölé emelkedő nemzetszolgálatot, ami nemcsak a nemesi és
arisztokratikus szűklátókörűséget utasítja el, hanem a velük szembeforduló
tömegmozgalmakat is. Ez a társadalmi meghatározók fölé emelkedő nemzeteszme, valamint a
magyar „romlástól” megváltó erdélyi erények hangsúlyozása, a főhős, Czibak Imre messianisztikus önfeláldozása befejezésében a transzilvanizmus konzervatív szárnyához kapcsolja a
regényt. A cselekményszövés lendülete, a gondos dokumentációra valló korrajz, a realista
lélekábrázolás, mely mögött életek sorsszerű elrendelésének hite komorlik, elismerésre
hangolta a korabeli kritikát, Kemény Zsigmond modern tanítványát keresve az írónőben.
Következő történelmi regényei azonban már egyértelmű csalódást váltottak ki; a sikert hozó
lektűrnek, a történelmi tanulságok helyett erotikus szenzációkat, nagy emberek intimitásait
követő kispolgári ízlésnek tett engedményeket vet a bírálat az írónő szemére.
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A Kolozsvári Magyar Színházban bemutatott színművei: Mire megvirrad (egyfelvonásos,
1923); Kobra (egyfelvonásos, 1923); Kincs (egyfelvonásos, 1924); Napáldozat (dráma,
Valuta címen, 1925). Nagyváradon mutatták be Székely vér c. egyfelvonásosát (1925).
Kötetei: Förgeteg (regény, Kv. 1925); Hamueső (regény, Kv. 1925); Ragyogó Kovács István
(elbeszélések, Mv. 1925); Fekete vőlegények (regény, Bp. 1927 és Mv. 1932); Átal a Tiszán
(elbeszélések, Kv. 1928); Pax vobis (regény, Bp. 1930); A kállói kapitány (regény, Bp. 1933);
Nagy Lajos király (regény, Bp. 1936); Tegnap és régmúlt (elbeszélések, rajzok, Bp. 1939);
Jezabel (regény, Bp. 1941); Ökörsütés (novellák, Kv. 1949).
(L. G.)
Walter Gyula: P. G. I. Pásztortűz 1925/1. — -rő [Nyírő József]: P. G. I.: Fekete vőlegények. Pásztortűz 1927/8.
— k. a. [Kuncz Aladár]: P. G. I.: Átal a Tiszán. Erdélyi Helikon 1928/1. — Gaál Gábor: Szép, közömbös könyv.
Korunk 1928/6; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 237–39. — Kristóf György: P. G. I.: Pax vobis.
Pásztortűz 1931/4. — Thurzó Gábor: G. I. vagy a siker útjai. Magyar Csillag, Bp. 1942/3. — Várkonyi Nándor:
G. I. Közli a Magyar Mártír Írók Antológiája. Bp. 1947. — Láng Gusztáv: G. I. (Kérdőjelek egy bestseller
körül). Utunk 1982/41.
ÁVDolg: Nagy Ella: P. G. I. szépirodalmi munkássága. 1973.

Gulyás Ferenc (Székesfehérvár, 1944. júl. 27.) — író, költő. A marosvásárhelyi Encsel Mór
Szakiskolában hűtőtechnikus mesterséget tanult, Temesvárt a Constantin Diaconovici Loga
Líceum esti tagozatán érettségizett (1965). Temesvárt tejtermék- és betonelemgyárakban
dolgozott, jelenleg a Dermatina Műanyaggyár hűtőtechnikusa.
Verseit, novelláit, elbeszéléseit 1961 óta a Szabad Szó, Vörös Zászló, Munkásélet,
Ifjúmunkás, Művelődés, Utunk és Igaz Szó közli. Kilenc verse jelent meg a Hangrobbanás c.
antológiában (Tv. 1975), versekkel és regényrészletekkel szerepelt az Ady Endre, ill. Franyó
Zoltán Irodalmi Kör Lépcsők c. antológiáiban (Tv. 1977 és 1980). Befelé hosszabb az út c.
regénye (Tv. 1979) egy munkásközösség mindennapi életének, emberi küzdelmeinek hiteles
és kihívóan nyers rajza.
U. J. [Ujj János]: Érdekes munkásregény. Vörös Lobogó 1979. febr. 23. — Bodó Barna: Két hang és a harmadik.
Szabad Szó 1979. márc. 4.

Gulyás Károly (Debrecen, 1873. dec. 15. — 1948. jan. 27. Dévaványa) — festőművész,
könyvtáros. Rajztanári oklevelet Budapesten szerzett, mint kisújszállási rajztanár tanította
Móricz Zsigmondot is, aki a Forr a bor Csordás tanárát róla mintázta. 1902-ben a Marosvásárhelyi Református Kollégiumhoz került. 1907-től kezdve a Teleki Könyvtár őre 1942-ig.
A budapesti Mathematikai és Physicai Lapokban ismertette Bolyai Farkas zenészeti
dolgozatait és Teleki Sámuel levelezését külföldi matematikusokkal (1910); kiadta Földi
János 1789-es nyelvtankönyvének első felét Földi János magyar grammatikája címmel (Bp.
1912) a Teleki-tékában őrzött kézirat alapján. A Cimbora és Pásztortűz állandó illusztrátora, a
Zord Idő, Vasárnap, Ifjú Erdély, Erdélyi Szemle munkatársa, novelláit saját rajzaival kísérte.
A KZST és az ESZC tagja. Művészi pályára indított fiatal erdélyi tehetségeket, így Vida
Árpádot és Bordi Andrást.
1919 után írt munkái: Bagoly Bandi lakodalma (verses gyermekregény Benedek Elek
ajánlásával, a szerző illusztrációival, Mv. 1922); Az ismeretlen gróf Teleki Sámuel (Bp. 1944).
Kuncz Aladár — Molter Károlyhoz. 1930. HLev. I. 270, 275. — Kiss Pál: Marosvásárhely története. Mv. 1942.
164, 177.

Guncser Nándor, családi nevén Gunscher (Hódmezővásárhely, 1886. okt. 23. — 1963. jún.
26. Kolozsvár) — grafikus, karikaturista. Festészeti tanulmányokat Budapesten és Firenzében
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végzett, vonzódása a humoros rajz iránt azonban a grafikusi pálya felé irányította. Már az I.
világháborús katonai szolgálata idején kötetbe szerkeszti rajzos tudósításait (Apuka levelei a
harctérről. Bp. 1915). Ezt a naiv, göregáboros hangnemet később a tartásosabb politikai és
társadalmi szatíra váltja fel rajzaiban. 1918-ban Kolozsvárt telepedett le, részt vett a romániai
képzőművészek érdekvédelmi szervezeteiben; 1921-ben a kolozsvári Művész-klub egyik
megalapítója, 1924-től a bukaresti Szépművészeti Szakszervezet tagja, 1936-ban a nagybányai képzőművész kongresszus egyik küldötte.
Színes rajzaiból és karikatúráiból 1924-ben rendezett egyéni kiállítást Kolozsvárt (a kritika A
vak Európa c. rajzát méltatta). Szellemes, vidám rajzaiból kiállított még egy 1940 decemberében szervezett kolozsvári csoportkiállításon. Az Ellenzék és más lapok, később a
kolozsvári Mezőgazdasági Intézet rajzolója.
Szöveges-képes kiadványa: Grand Circus Guncser (Kv. 1924).
Vita Zsigmond: Guncser, a „rajz-művész”. Új Elet 1981/21.

Gunda Béla (Temesfüzes, 1911. dec. 25.) — néprajztudós. Egyetemi tanulmányait
Budapesten és Stockholmban végezte, 1939-től a budapesti Néprajzi Múzeum tudományos
munkatársa. 1943 és 1949 között a kolozsvári, 1949-től nyugalomba vonulásáig (1982) a
debreceni egyetem néprajzi tanszékének professzora.
Kolozsvárt oktató-nevelő munkájával döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a romániai
magyar néprajzi kutatás a két világháború közti, jobbára önkéntes erőfeszítések után az
egyetemi képzéssel megalapozott, több esetben néprajzi doktorátussal betetőzött, hivatalosan
művelt szaktudomány rangjára emelkedjék. Ekkor alapította és szerkesztette az *Erdélyi
Néprajzi Tanulmányok c. sorozatot, amelynek 1943 és 1947 között kilenc füzete jelent meg.
1960-ban Debrecenben indított Műveltség és hagyomány c. egyetemi intézeti évkönyvsorozata erdélyi vonatkozású anyagot, ill. több romániai magyar szerzőtől tanulmányokat
közölt. Munkásságának java része a Kelet-Európa népeinek összehasonlító néprajzával
foglalkozik. Az erdélyi magyar és román népi kultúrát számos kutatóútján közvetlenül
tanulmányozta, s eredményeit műveibe beépítette. Herder-díjas (1978). Útban Kelet-Európa
felé… c. önéletrajzi vallomásában romániai kapcsolatait is ismerteti (Alföld, Debrecen
1978/6).
A felszabadulás után nálunk megjelent munkái: A funkcionalizmus kérdése a néprajzban (Kv.
1945); Munka és kultusz a magyar parasztságnál (Kv. 1946). Romániai vonatkozások
találhatók következő műveiben: Néprajzi gyűjtőúton (Debrecen 1956); Ethnographica
Carpathica (Bp. 1966); Ethnographica Carpatho-Balcanica (Bp. 1979).
Kovách Géza: Néprajzi gyűjtőúton. Korunk 1957/9. — Korompai Gáborné: G. B. A Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Tanárainak Munkássága II. Debrecen 1971. — Serfőzőné Gémes Magda: G. B. irodalmi
munkássága 1970–1980. Ethnographia, Bp. 1981.

Guoth Kálmán (Kemenesmagasi, 1912. máj. 6. — 1949. dec. 23. Budapest) — történész.
Tanulmányait a budapesti evangélikus gimnáziumban és ugyanott a tudományegyetemen
végezte. Párizsban képezte tovább magát. 1940 és 1944 között Kolozsvár város főlevéltárosa.
A Kolozsvári Szemle, Erdélyi Múzeum, Hitel munkatársa. Erdélyben megjelent fontosabb
tanulmányai: Mikor született Mátyás király? (Kolozsvári Szemle 1943/3); Eszmény és valóság
Árpád-kori királylegendáinkban (ETF 187. Kv. 1944).
Gurka László — *folklór
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Gusti magyar kapcsolatai — Dimitrie Gustinak (1880–1955), a nemzetközi hírnevet szerzett
bukaresti monografikus szociológiai iskola megteremtőjének a tevékenysége erőteljesen
befolyásolta a nemzetiségi önmegismerésben érdekelt romániai magyar társadalomkutatókat,
sőt visszhangra talált Magyarországon is.
A monografikus iskola hatását a magyar szellemi életre általában két síkon lehet lemérni:
egyfelől a személyi kapcsolatokon, másfelől azon, hogy a Gusti-féle elmélet és módszer
felhasználásával a hazai magyar szociográfusok értékes felméréseket végeztek. Egyes hazai
magyar szociográfusok részt vettek a monografikus terepmunkában vagy az előkészítő
tanfolyamokon — így Váró György, Haáz Ferenc, Hegyi István, Bakk Péter a Stăneşti-en
tartott gyakorlatokon, Bálint Zoltán és Bálint Mária a Temesfüzesen végzett adatgyűjtésben
—, a bukaresti Koós Ferenc Kör pedig eszmecserére hívta meg az iskolaalapítót és
munkatársait; a bukaresti egyetemen Gusti diákjai között magyar hallgatók is voltak (köztük
Bakk Péter), Venczel József pedig, aki a legtöbbet tett a monografikus iskola
népszerűsítéséért, meghívásra hosszabb ideig bekapcsolódott a bukaresti iskola életébe, ott
műhelymunkát és tereptanulmányokat végzett, egyebek között Újradnán. Németh László,
Keresztúry Dezső, Boldizsár Iván, Lükő Gábor és Mikecs László 1935-ben tett romániai
látogatásuk alkalmával ugyancsak közvetlenül megismerkedtek a monografikus iskola
tevékenységével, s otthoni beszámolóikban elismeréssel nyilatkoztak az itt folyó munkáról,
ami kihatott a magyarországi falukutatásra.
A Gusti-elmélet és -módszer felhasználása a nemzetiségkutatásban jelentős eredményekkel
járt. A Korunk — elsősorban Bányai Imre tollából — elvszerű kritikával, de elismerően
viszonyult a Gusti-iskolához, s maga is közölt, ha nem is Gustit utánzó, de vele egybecsengő
szociográfiai helyzetképeket Kovács Katona Jenő (1937), Nagy István (1938), Jordáky Lajos
(1939) tollából. A hazai magyar szociográfusok nem másolták le egyszerűen a monografikus
iskola elveit és módszereit, inkább tudatosan értékesítették belőlük a felhasználhatót, s
kiegészítették a kisebbségi életforma szociográfiai tükrözéséhez szükséges elemekkel. A
Gusti-ihletésű szociográfiai felmérések anyagát különböző folyóiratokban közölték.
Kiemelkedő teljesítmény volt a Szabó T. Attila vezetésével — a Kós Károly teremtette
feltételek között — végzett bábonyi felmérés; a részt vevő húsz ifjú kutató munkálkodásának
egyes következtetéseit a Református Szemlében, Erdélyi Múzeumban, Erdélyben, Hitelben
adták közzé. Pálffy Károly ilyen munkásságáról a Kiáltó Szóban (1936/8–9) és a Református
Szemlében (1937/23) számolt be. Számos más folyóiratban több, a Gusti-ösztönzést felfogó
írás jelent meg, így az Erdélyi Helikonban Kiss Béla (1930/3) és Botos János (1930/10)
falurajzot közölt, Szabédi László pedig D. Gustinak a Sociologia Românească hasábjain
közölt beszédét ismertette (1937/5), míg az Erdélyi Múzeumban (1938/4) Nagy András
foglalkozott a Gusti-iskolával. A Gusti-hatást legjobban az Erdélyi Fiatalok, majd a Hitel
gyümölcsöztette. Az Erdélyi Fiatalok, főleg Venczel József közreműködésével, a szerkesztésben, a mozgósító munkában (falusegítés), akciók megszervezésében (a faluszemináriumokon), a Falu-füzetek sorozatkiadványban egyaránt a szociográfiai megismerést szorgalmazta. A monografikus iskola eredményeit népszerűsítő vagy felhasználó cikkek jelentek
itt meg Demeter Béla, Fogarasi Géza, Jancsó Béla, Váró György és mások tollából. Az
Erdélyi Fiatalok égisze alatt, Bánffy Ferenc segítségével Kolozsborsán felmérték a
*falukutatás teendőit; ennek egyik nagy eredménye volt Mikó Imre nevezetes tanulmánya: Az
erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (1932). A Hitelben jelentek meg Venczel József értékes,
Gustit továbbgondoló tanulmányai (Néhány adat a székely kivándorlás hátteréről, 1936/4; Öt
oltmenti székely község népmozgalma, 1937/1; Csík népe és népesedési viszonyai, 1939/3),
valamint Parádi Kálmán, P. Incze Lajos, Nonn György és mások hasonló hangvételű
faluszociográfiái.
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A Gusti-féle elképzeléseket hasznosító, nagyszabásúnak indult, de jórészt csak az
adatgyűjtésig jutott akció volt hazai magyar szociográfusok körében a bálványosváraljai
felmérés (1941–43).
Bár 1944 után D. Gusti bekapcsolódott az új, demokratikus közéletbe, iskolájának
eredményeit csak alapos kritikát alkalmazva értékelte újra s építette be a korszerű
társadalomkutatásba a román tudomány. E folyamatban magyar részről szerepet játszott Gáll
Ernő elemző tanulmánya (A romániai polgári szociológia. 1958. 143–73.). Az országszerte
meginduló új társadalmi kutatásokban részt vett a Gusti-tanítvány Venczel József, több
tanulmányban számolva be a közös eredményekről (Ion Aluaş–Iosif Venczel: Probleme
tehnico-statistice în cercetarea migraţiei socio-teritoriale. 1970; A csákigorbói kutatás
köréből. Korunk 1971/7), s Balázs Sándor kiadta D. Gusti alapvető munkáját a szociológiai
monográfiáról magyar fordításban (1976), majd könyvet is írt ~ról.
(Ba. S.)
Jancsó Béla: Gusti professzor és tanítványainak falumunkája. Erdélyi Fiatalok 1933/2; A Gusti-féle falumunka
rendszere. Erdélyi Fiatalok 1937/3. Mindkettő újraközölve Irodalom és közélet. 1973. 321–28. — Tamási Áron:
Középkori dongók. Brassói Lapok 1934. márc. 7.; újraközölve Tiszta beszéd. 1981. 200–204. — Venczel József:
A falumunka és az erdélyi falu-mozgalom. Kv. 1935; uő: Dimitrie Gusti és az erdélyi magyar falukutatók.
Korunk 1970/6; újraközölve Az önismeret útján. 1980. 137–41. — Bányai Imre: A D. Gusti-féle román
szociológiai iskola. Korunk 1936/6. — Szabó T. Attila: A transylván magyar társadalomkutatás. Hitel 1938/1.
— Gáll Ernő: A romániai polgári szociológia. 1958. 143–73. D. Gusti szociológiai iskolája; uő: Tegnapi és mai
önismeret. 1975. 123–24. — Imreh István: A bálványosváraljai falukutatás. Korunk 1957/9. — Bálint Zoltán:
Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság. A Hét 1972/38. — Dimitrie Gusti: A szociológiai monográfia.
Válogatta, fordította, a bevezető tanulmányt írta, a jegyzeteket és a függeléket összeállította Balázs Sándor. Téka
1976. — Vita Zsigmond: Gusti professzor magyar tanítványai és az első erdélyi falukutató munkatáborok.
Korunk 1977/1–2; újraközölve Művelődés és népszolgálat. 1983. 266–74. — Balázs Sándor: Nemzetismeret–
nemzetiségismeret a Gusti-iskola folyóiratainak tükrében. Korunk 1977/10; uő: Szociológia és nemzetiségi
önismeret. A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia. 1979. — Erdélyi Lajos: Szociológia — tegnap és
ma. 100 éve született D. Gusti. Beszélgetés Imreh Istvánnal. Új Élet 1980/3.

Guttman Mihály — *énekeskönyv
Guttmann Jenő — *Haladás 4
Guttmann Miklós (Budapest, 1876 — 1944, Auschwitz) — zenekritikus, zeneszerző,
zongoraművész. Zenei tanulmányait Budapesten végezte Gobbi Henriknél, Várkonyi Bélánál
és Reschofsky Sándornál. A 20-as években Nagyváradon telepedett le. Zenekritikáit,
zeneesztétikai és zenetörténeti írásait a Nagyváradi Napló, Zenei Szemle s a Nagyvárad c lap
közölte. Dalokat és kisebb zongoradarabokat komponált, ezek nyomtatásban is megjelentek.
Előadóművészként többek között a Waldbauer-vonósnégyessel, Tötössy Béla zenekarával,
Basilides Máriával, Medgyaszay Vilmával, Rita Marcuş-sal lépett fel. Az 1929-es Erdélyi
Lexikon említésre méltónak ítéli 3000 kötetre menő kottagyűjteményét és zenei
szakkönyvtárát.
Guzner Miklós (Kolozsvár, 1905. júl. 9. — 1972. okt. 18. Marosvásárhely) — orvosi szakíró.
A Kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettségizett (1922), orvosi oklevelét a kolozsvári
egyetemen nyerte (1930). Kolozsvárt magán fogorvosi gyakorlatot folytatott, a
felszabaduláskor a városi néptanács egészségügyi osztályának főorvosa, majd üzemi orvos.
Egyetemi pályáját 1949-ben kezdi, a marosvásárhelyi OGYI fogpótlástani tanszékének
vezetője. 1968-tól egyetemi nyilvános rendes tanár, éveken át a gyermekfogászati klinika
vezetője. 1971-ben vonult nyugalomba.
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Baráti kapcsolatok fűzték Gaál Gáborhoz, angol nyelvtudásával támogatta a Korunk
szerkesztésében. Részt vett a Vásárhelyi Találkozón, majd a Békepárt antifasiszta akcióiban.
Szakmunkásságában a funkcionális és biológiai szemléletet érvényesítette, úttörő munkát
végzett a fogszuvasodás megelőzésének tanulmányozásában és gyógyászatában. Dolgozatait
az EME Orvostudományi Szakosztályának Értesítője, Orvosi Szemle — Revista Medicală,
Revista Dentistică Română, Stomatologie közölte. Jegyzetet adott ki Fogászati anyagok
címmel (Mv. 1951), társszerzője Csőgör Lajos és Mészáros Géza mellett a Fogászat c.
jegyzetnek (Mv. 1958).
Spielmann József: G. M.-tól búcsúzunk… A Hét 1972/43.

Gúzs Imre (Köpec, 1936. febr. 9.) — író. Középiskolát Brassóban és Sepsiszentgyörgyön
végzett (1954), a Bolyai Tudományegyetemen történelemtanári oklevelet szerzett (1958).
Pályáját az erdődi líceumban kezdte, Nagybányán és Szatmáron folytatta, ahol a Bányavidéki
Fáklya (1963–66) és a Szatmári Hírlap (1968–74) művelődési rovatának vezetője, majd
általános iskolában tanít Pusztadarócon.
Első írásával az Utunkban jelentkezett (1966), riportjait és publicisztikai írásait az Előre, A
Hét közli. Forrás-kötete A furulyás c. novellagyűjtemény (1968). Regénnyel is próbálkozott
(A fehér hajú leány. 1970), további kötetei szerint azonban műfaja a rövidebb terjedelmű
elbeszélés. Újabb munkái: Otthoni emberek (Kv. 1977); A sárkány hetedik feje és más írások
(1980).
Kovács János: Mikor kezdjenek a kezdők? Előre 1968. nov. 23. — Szabó Zsolt: Hét bemutatkozás. Korunk
1969/1. — Gyöngyösi Gábor: Mi fér el a furulyában? Utunk 1970/1. — Kormos Gyula: A fehér hajú leány.
Utunk 1970/48. — Mózes Attila: Következtetések, következetlenségek, következetes vétések. Utunk 1978/6. —
Gálfalvi György: G. I.: Otthoni emberek. Igaz Szó 1978/7–8. — Máriás József: Méltán lett közönségsikere.
Szatmári Hírlap 1980. jún. 22. — Barabás István: Gyermekkorunk pillangói. Előre 1980. szept. 4.

Gündisch Mihály (Brád, 1906. márc. 20. — 1984. márc. 7. Marosvásárhely) — orvosi
szakíró. A Kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett (1924), orvosi oklevelét a
kolozsvári egyetemen nyerte (1932); itt kezdte egyetemi pályáját. A Szövettani Intézet
adjunktusa, majd előadótanára (1940–44). 1945-ben megszervezi a marosvásárhelyi OGYI
szövettani tanszékét, amelynek egyetemi tanára nyugalomba vonulásáig, 1964-ig. Az orvostudományok docens doktora. 1964-től az RSZK Akadémiája Marosvásárhelyi Tudományos
Kutatóállomásának igazgatója.
Szakmunkáiban a szövettannal, hisztokémiával, kísérletes fejlődéstannal, elektronmikroszkópos sejt- és szövettani kutatásokkal, idegszövettani vizsgálatokkal foglalkozik. A
végtagok fejlődésmechanikáját tanulmányozó tenyésztési kísérleteiről az EME Orvostudományi Szakosztálya Értesítőjében számolt be (1943). Társszerzője Pucky Pállal és Székely
Károllyal együtt a Krompecher-féle Ízületképzés c. monográfiának (Kv. 1943), majd a román
nyelvű Histologie I–II. kötetének (1955–57). Kreindler Artúr akadémikussal közösen
szerkesztette a Cercetări medicale c. tanulmánykötetet (1968). Szakdolgozatai hazai magyar,
román, német szakközlönyökben jelennek meg.
Önálló munkái: Szövettan I–II. (egyetemi jegyzet, Mv. 1945–54); Szövettani gyakorlatok
(Mv. 1956).
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Gy
Gyakorló Orvos, Medicul Practicant — kétnyelvű szaklap gyakorló orvosok részére. Erdős
Adolf szerkesztésében 1925-ben Nagyváradon jelent meg összesen három száma. A 32
oldalas füzetek kisebb szakcikkeket, könyvismertetéseket, szakmai beszámolókat közöltek.
Schmidt Béla: Az erdélyi kisebbségi, különösen a magyar orvosok irodalmi munkásságának 11 éve (1919–1929).
Értesítő az EME Orvostudományi Szakosztályából. Kv. 1940.

Gyallay Domokos (Bencéd, 1880. aug. 4. — 1970. ápr. 11. Budapest) — író, szerkesztő.
Családi neve Pap, a 20-as évektől Gyallay Pap. ~-Pap Zsigmond apja. A gimnázium első öt
osztályát a székelykeresztúri, az utolsó hármat a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte
(1899). A kolozsvári egyetemen szerezte történelem–latin szakos diplomáját (1906). Középiskolai tanári pályáját Tordán kezdte, innen indult irodalmi pályája is.
1906 decemberétől 1908 áprilisáig az Aranyosvidék felelős szerkesztője, 1909 novemberéig
főmunkatársa. Összeállította a Torda és környéke c. turistakalauzt (1909); novelláit, karcolatait a kolozsvári Újság és a Pesti Napló közli, rendes munkatársa az Erdélyi Lapoknak is.
Írásai, versei jelennek meg a Keresztény Magvetőben és az Unitárius Közlönyben. Megjelenik
Dávid Ferenc életrajza c. munkája (Kv. 1912). Az I. világháborúban részt vesz a galíciai,
ukrajnai harcokban, háborús élményei számos novellában és regényben tükröződnek. 1917ben az EIT tagjául választják, 1918 decemberétől 1927 nyaráig a Kolozsvári Unitárius Kollégium történelemtanára. Az Unitárius Közlönyt ő indítja újra 1922-ben és szerkeszti 1928-ig.
Megalapításától fogva tevékeny tagja az Unitárius Irodalmi Társaságnak. A 20-as évek
elejétől a legtöbb erdélyi magyar folyóirat közli novelláit, 1921 őszén megindítja és 1943-ig
főszerkesztőként jegyzi (valójában csak 1940-ig szerkeszti) a *Magyar Nép c. népszerű
hetilapot, valamint a lap mellékleteként évente megjelenő Erdélyi Magyar Naptárt. 1923-ban
indította meg a *Magyar Nép Könyvtára sorozatot, melynek 63 füzete jelent meg, köztük
szerkesztésében a 40. számként egy szavalókönyv (Kv. 1930).
1927-től a Minerva Rt.-nél kapott állást. Megindulásától a Pásztortűz állandó munkatársa
(1924–34), közben szerkesztőként vagy főmunkatársként is jegyzi a lapot. Itt közölte legtöbb
novelláját, egyfelvonásosát. 1941-től Budapesten szerkesztő és tanár nyugalomba vonulásáig
(1944).
Novelláinak egy része a székely nép életéből ihletődik (Gergő három győzelme; Ismerkedés a
faluval; Farsangi álom), ideális faluképet állítva olvasói elé. Történelmi elbeszéléseiben főleg
Bethlen és a Rákócziak korából meríti témáit. Első regénye, a Kolozsvári aranynapok
(Gólyakor) folytatásokban jelent meg az Erdélyi Lapokban (1910) s nem keltett visszhangot,
míg a Vaskenyéren c. történelmi regénye négy kiadást is megért (Kv. 1926, 1927; Kassa 1928;
Bp. 1934). Témáját a Rákóczi vezette szabadságharcot megelőző időkből vette, amikor a
Habsburg-rendszer berendezkedett Erdélyben s a puritán szokásokat kiszorította a „nájmódi”.
A történetet a Thoroczkay család és Torockó város konfliktusa köré kerekíti, inkább a tettek
rajzolásával, mint a lelki folyamatok ábrázolásával. Későbbi regénye, a Nyár Solymoson (Kv.
1938) és folytatása, a Hívó hegyek (Bp. 1940) már nem ért el közönségsikert, bár a
konzervatív kritika az „igazi erdélyi regény” mintaképét vélte bennük felfedezni.
Eszményített „vasárnapi” falurajzában a parasztság létproblémái szóhoz sem jutnak.
Még az I. világháborús élményeiből merítődtek háborús novellái, ugyaninnen A nagy tűz
árnyékában c. regénye (Kv. 1929).
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Színműveinek többsége egyfelvonásos, anekdotaszerű ötletekre épül, romantikusan
idealizálva a faluképet. 1931 februárjában a kolozsvári Magyar Színház sikerrel mutatta be A
kontár c. történelmi vígjátékát, 1935 szeptemberében a budapesti rádió Külön nóta c.
háromfelvonásos darabját sugározta, ugyanez 1940 nyarán a Margitszigeten került színre
parádés szereposztással.
A kritikusok értékelték az író mesemondó kedvét, Németh László azonban Jókaival rokonítva
elkésett voltát jelzi. Figyelemre méltó az író patinás nyelve, melyben a székely fordulatok,
kifejezések, a régies szavak a kor- és tájhangulat megteremtéséhez szükséges mértékben
fordulnak elő. Konzervatív alapról szembekerült ugyan Benedek Elek, Kacsó Sándor és
Tamási Áron haladó irányzatával, népszerűségét, irodalmi munkásságát méltányolva azonban
meghívták a Helikon és a KZST munkaközösségébe (1926), majd Budapesten a Kisfaludy
Társaság (1930) és a Petőfi Társaság (1934) tagjául választották, közben Baumgarten-díjjal is
kitüntették (1932).
Sajtó alá rendezte Jancsó Benedek történetírói művét (Erdély története, Kv. 1931), Képes
ábécé és olvasókönyv c. összeállítása (Kv. 1935) Betűk és képek világa címmel (Kv. 1940) 2.
kiadásban is megjelent. Számos gyűjteményes kiadásban szerepel, több novelláját románra
fordították.
Egyéb kötetei: Firtos ördöge (elbeszélés, Torda 1913); Ősi rögön (elbeszélések, Kv. 1921; 4.
kiadás 1935); Mindenre sor kerül (elbeszélés, Kv. 1924); Föld népe (elbeszélések, Berlin
1924); Rég volt, igaz volt (Erdélyi történetek, Mv. 1925); Falusi színház (egyfelvonásosok,
Kv. 1928); Dávid Ferenc búcsúzása (színjáték, Kv. 1929); Genovéva (széphistória, Kv. 1930,
1938); Hadrakelt emberek (elbeszélések, Kv. 1931); Emlékezés nagy-tudós Brassai Sámuelre
(Kv. 1933); Jézus Maroskenden. A szép szó (elbeszélések, Nb. 1936); Tűz a szigeten
(elbeszélés, Nv. 1935); Az apa, A lovag (elbeszélések, Nv. 1936; 3. kiadás Bp. 1943); A
hegyek beszélik (elbeszélések, Bp. 1940); Rogerius mester a pokol torkában (regény, Bp.
1941); Egy födél alatt (összegyűjtött elbeszélések, Bp. 1943); A kontár (színdarab, Bp. 1946);
Szüret után esküvő (vígjáték, Bp. 1946); Ocsú a búzában (színmű, Bp. 1947); Kis játékok
(jelenetek, Bp. 1947); A tábornok paplana (színmű, Bp. 1947); Fehér foltok (jelenetek, Bp.
1948); Erdélyi legendák (elbeszélések, Szent-Iványi Sándor előszavával, New York 1968).
(G. Gy.)
Borbély István: Erdélyi magyar novellaírók és novellák. Erdélyi Irodalmi Szemle 1924/3–4. — Kiss Ernő; Gy.
D. Pásztortűz 1926/5. — György Lajos: Vaskenyéren. Pásztortűz 1926/25–26. — Németh László: Gy. D.
Protestáns Szemle, Bp. 1927/2. — Kristóf György: A Vaskenyéren történetisége. A Hírnök 1927/3. — Tamási
Áron–Szentimrei Jenő: Benedek Elek emléke körül. Brassói Lapok 1930. jan. 11.; Még egyszer a végszó jogán.
Brassói Lapok 1930. jan. 22. Mindkettő újraközölve Tamási Áron: Tiszta beszéd 1981. 87–91. — k. a. [Kuncz
Aladár]: Gy. D. Erdélyi Helikon 1930/3. — Kovács Katona Jenő: Nyár Solymoson. Korunk 1938/12. — Benedek
Marcell: Külön nóta. Új Idők, Bp. 1940/29. — Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. 1974. 308–12.

Gyallay-Pap Sándor (Székelykeresztúr, 1906. márc. 17. — 1944. nov. 8. Székelykeresztúr)
— költő, Pap Mózes fia. A Székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban 1925-ben tesz
érettségit, majd egy ideig a kolozsvári egyetemen jogot hallgat. A kolozsvári Széphalom
(1937–1939) társszerkesztője. Itt több verse, novellája s cikke jelenik meg. Az Erdély földjén
élő népek „barátságos szellemi találkozóját” igyekszik elősegíteni. Románból is fordít.
Verseit a Keresztény Magvető, Magyar Nép és Pásztortűz közölte. Öngyilkos lett.
Verseiben szülőföldje, iskolája, a székelység nosztalgikus felidézése mellett minduntalan
visszatér a halál, az elmúlás témája. Költészete egyre hangsúlyozottabb szociális színezetet
kap: Ady frazeológiájának hatása érezhető.
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Kötetei: Felsikoltok!… (Kv. 1933, bővítve 1937); Parancsolom: tűrni kell!! (Kv. 1934, 1938);
Fekete kalászok (Kv. 1935); Zúg a rengeteg (Kv. 1936, 1938, 1939); Őszi ének (Kv. 1940).
b. j. gy. [Bözödi György]: Gy.-P. S.: Felsikoltok!… Keresztény Magvető 1933/6.

Gyallay-Pap Zsigmond (Torda, 1909. jún. 7. — 1975. máj. 1. Englewood, New Jersey) —
újságíró. ~ Domokos fia. Középiskolát a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban és a besztercei
német tannyelvű Evangélikus Gimnáziumban végzett (1927), a kolozsvári egyetemen jogot
hallgatott, majd újságíró lett.
1930 elejétől az Erdélyi Fiatalok munkatársa, a lap „Hogyan tanulmányozzam a falu életét?”
c. pályázatán díjat nyert. Dolgozata kibővítve A nép és az intelligencia címmel (Kv. 1931) az
Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei sorozat 1. számaként jelent meg; tárgyilagosan mutatja be a
kisebbségi magyar értelmiségiek és a nép kapcsolatát, s javaslatot tesz falu és város kölcsönös
megismerésére. A munkát egy új nézeteket valló demokratikus nemzedék első
megnyilatkozásaként üdvözölték. 1931–32-ben az Erdélyi Fiatalok faluszemináriumának
egyik előadója. Mint a *Kévekötés munkatársa Áron levelei c. alatt a városra került falusi
fiatalok helyzetével foglalkozott. 1937–38-ban tett dániai tanulmányútjáról a Magyar Népben
számolt be. A 40-es években finn feleségével Helsinkibe költözött.
Paál Árpád: Gy.-P. Zs. tanulmánya a népről és az intelligenciáról. Erdélyi Fiatalok 1931/5–6. — Sp [Spectator]:
Politikai könyvek. Ellenzék 1931. júl. 26.

Gyalui Farkas (Gyalu, 1866. nov. 24. — 1952. ápr. 17. Kolozsvár) — művelődés- és
irodalomtörténész, könyvtártudományi szakíró, publicista, szépíró. ~ Jenő apja. A Kolozsvári
Református Kollégiumban tett érettségi vizsga után előbb Budapesten orvostanhallgató, majd
tanulmányait megszakítva a kolozsvári egyetemre iratkozott át, ahol 1891-ben magyar és
francia nyelv- és irodalomból szerzett doktorátust.
Miután már 1882 óta a kolozsvári Magyar Polgár és különböző budapesti lapok külső
munkatársa, Petelei István 1886 áprilisában a Kolozsvári Közlönyhöz szerződtette, itt tanulta
meg az újságírást, s később is barátság fűzte mesteréhez. Rövid ideig a Magyarság éjjeli, majd
ennek megszűnte után az Erdélyi Híradó segédszerkesztője volt; 1891-ben a kolozsvári
Egyetemi Könyvtárhoz kapott kinevezést. 1892 és 1902 között sajtó alá rendezte a könyvtár
szakcímjegyzékét: Az 1890-es évek végén hosszabb tanulmányúton meglátogatta
Németország, Svájc, Franciaország, Anglia, Belgium, Hollandia és Ausztria nevezetesebb
közkönyvtárait. Tapasztalatait a Külföldi szakkönyvtárakról c. könyvében (Kv. 1900)
összegezte: ezeket felhasználták a kolozsvári Egyetemi Könyvtár új épületének tervezési
munkálataiban. 1901-től tizennyolc éven át mint magántanár a könyvtártudomány
tárgyköréből tartott előadásokat a kolozsvári egyetemen, s főként a köz- és népkönyvtárak
hálózatának kérdésével foglalkozott. A brüsszeli Institut International de Bibliographie
tagjává választották, 1911-ben pedig Erdélyi Páltól átvette a könyvtár igazgatását, megtartva
tisztségét 1926-os nyugdíjaztatásáig.
Kapcsolata a hírlapírással könyvtárosi működése idején sem szakadt meg. Művelődési,
irodalmi vonatkozású cikkei, franciából, angolból és németből készített műfordításai továbbra
is megjelentek a lapokban; Guy de Maupassant első erdélyi magyar tolmácsolói közé
tartozott. 1906-ban az egyetemi tanárok alapította Erdélyi Hírlap egyik szerkesztője volt. Mint
Rákosi Jenő lapjának, a Budapesti Hírlapnak kolozsvári levelezője 1916-ban szinte párbajjal
végződő sajtóvitába keveredett Ady Endrével.
Nyugalomba vonulása után fokozott irodalmi tevékenységbe kezdett. Cikkei, tanulmányai
főként a romániai magyar időszaki sajtóban jelentek meg, rendszeresen tartott előadásokat a
különböző irodalmi és közművelődési társaságok felolvasó ülésein. Munkásságáért az EIT —
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amelynek alapításában részt vett — 1937-ben tiszteletbeli elnökévé választotta. A KZST, a
Romániai Pen Club Erdélyi Magyar Tagozata, a Károli Gáspár Irodalmi Társaság, valamint a
budapesti Petőfi Társaság tagja volt. Sokat tett Kolozsvár és környéke irodalmi emlékeinek
megmentéséért; hagyatékából kerültek közgyűjteménybe a Hesdáton készített román népi
fametszetek eredeti dúcai.
Mint szépíró a századvég tárcanovella műfajának franciás könnyedségű művelője volt. Írt
színpadi műveket is, ezek jobbára Kolozsvárt kerültek színpadra az 1890-es években.
Maradandóbb értékű Petelei István addig kiadatlan novelláinak megjelentetése két kötetben
(1912), Jókai Kolozsvárt c. hatrészes cikke a Keleti Újságban (1925) s az Ellenzék 1927–29.
évfolyamaiban megjelent A régi Kolozsvár c. emlékezéssorozata. Több százra rúgó cikkeinek,
műfordításainak és eredeti szépirodalmi műveinek hozzávetőlegesen teljes jegyzékét az
Irodalmi munkásságom 1882–1923 és Hatvan éves irodalmi munkám 1882–1942 c.
önkönyvészeti kiadványaiban sorolta fel.
Fontosabb, 1919 után megjelent munkái: Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz
(klny. az Erdélyi Helikonból, Kv. 1928); A magyar színészet székely nagyjai (klny. a Székely
Nemzeti Múzeum emlékkönyvéből, Kv. 1929); A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán (ETF 32.
Kv. 1931); Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ötven éve. 1888–1938 (Kv. 1939); Gróf
Teleki Sándor regényes élete (Bp. 1940); Letűnt világ (Újfalvy Sándor életének regénye, Kv.
1940); Mezőkövesdi Újfalvy Sándor Emlékiratai (szerkesztésében és kiegészítéseivel, Kv.
1941).
Álnevei: Forgách, Timon, Gyufa. Szignója: egy nyilazó férfialak.
(K. K.)
György Lajos: Dr. Gy. F. Kv. 1935. — Remete László: Gy. F. 1866–1952. A könyvtáros, Bp. 1964/2. — Petelei
István irodalmi levelezése. Sajtó alá rendezte Bisztray Gyula. 1980. 38 levél Gy. F.-hoz.

Gyalui Jenő (Kolozsvár, 1897. aug. 24. — 1921. máj. 9. Kolozsvár) — forgatókönyvíró. ~
Farkas fia. Szülővárosa Unitárius Kollégiumában érettségizett (1915), beiratkozott az orvosi
karra, de szabad művészi pályára lépett. A Budapesti Hírlapban tárcával jelentkezett (1917),
majd a Janovics Jenő alapította Transsylvania Filmgyár Rt. mozgószínház-főnöke lett.
Szerzője és rendezője A métely (Brieux után, 1918), Palika (Gábor Andor után, 1918), Akik
életet cseréltek (1918), A kancsuka hazájában (1918), Doktorok tragédiája (1918), A medikus
(1918), A legszebb kaland (Flers és Caillavet után, 1918), valamint a Világrém (a vérbajról, C.
Levaditi orvosprofesszor közreműködésével, 1920) c. filmeknek.
Posztumusz munkájaként megjelent Atyám (Mon père) c. dramolettje (Kv. 1923) Puccini
Pillangókisasszonyának művészi továbbképzelése. Mint a dramolett hőse (Cso-cso-szán fia), a
szerző is ifjan öngyilkos lett.
Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1900–1930). 1980. 154–57. A név többször itt és másutt —
az RMIL film és irodalom szócikkében is — tévesen „Gyulai Jenő”-ként szerepel.

Gyalui R. Sándor — *közgazdasági szakirodalom
Gyár és Ucca (így!) — politikai és gazdasági szemle, a 2. számtól kezdve „Független
politikai és gazdasági hetilap” alcímmel. Kolozsvárt jelent meg Gyárfás Endre
szerkesztésében. Az 1932. dec. 1-jén indult lapból 1933 januárjáig mindössze négy szám
ismeretes (I/1, 2, 3 és II/l). 1933 februárjában betiltották.
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Mint az illegális RKP legális sajtóterméke a fasizmus előtörésének időszakában a dolgozók
minden rétegének politikai, gazdasági és társadalmi összefogását tűzte ki célul, s a
munkáslevelezők hálózatának kiépítésével a kollektív szerkesztés elvét igyekezett érvényesíteni. Szemben állott a hazai és nemzetközi szociáldemokráciával; támadta a polgáriföldesúri kormányzat ama közigazgatási intézkedéseit, amelyekkel a gazdasági válság terhét a
kisemberek vállára hárította; magyarországi helyzetképek közlésével tudatosította olvasóiban
a Horthy-rendszer népellenes voltát; figyelmeztetett az imperialista nagyhatalmak háborús
készülődéseire; színes riportokban népszerűsítette a szocializmust építő Szovjetunió
eredményeit.
Az „erdélyi tiszta munkássajtó” megteremtésének törekvését tükrözte a szemle művelődési és
irodalmi anyaga is. Teret biztosított az értelmiség sajátos problémáinak, beszámolt a
Munkássegély különböző rendezvényeiről; minden szám tartalmazott egy-egy könnyen
előadható szavalókórus-szöveget; szemelvényeket közölt ifj. Kubán Endre Ismeretlen Erdély
c. riportkönyvéből, s megkezdte Nagy István Semleges Víg Péter c. elbeszélésének
közreadását (összesen két folytatást).
Fotókópiáját az RSZK Akadémiájának Könyvtára Kolozsvárt 73. szám alatt őrzi.
Titu Georgescu–Mircea Ioanid: Presa P. C. R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921–1944. 1963. 195. — Nagy
István: Hogyan tovább? 1971. 362 — 63.

Gyárfás Elemér (Borzás, 1884. aug. 27. — 1945. okt. 4. Bukarest) — politikus, közgazdász,
publicista. Kolozsvárt, Budapesten és a párizsi Sorbonne-on végzett jogot. Erdélybe hazatérve
1909-ben ügyvédi oklevelet szerzett, és részt vett a megyei közéletben. 1917–18-ban KisKüküllő megye főispánja, 1918-ban a helyi Nemzeti Tanács elnöke, 1921-ben ugyanitt a
Magyar Szövetség élére kerül. A kisebbségi életben jogi és nyelvismereteivel hamar
tekintélyhez jutott, 1921 után az OMP elnöki tanácsának tagja, 1926-tól Csík megye szenátora
Bukarestben. Főleg egyházpolitikai, kulturális és közigazgatási kérdések tárgyalásában vett
részt, így szerepe volt az erdélyi római katolikus egyház és a román állam között létrejött
konkordátum megszövegezésében. Az erdélyi Róm. Kat. Népszövetség alapítója és alelnöke,
az Egyházmegyei Tanács tagja, 1933-tól a Katolikus Státus világi elnöke. Mint a
dicsőszentmártoni Közgazdasági Bank, később az Erdélyi Bankszindikátus elnöke, majd
1941–44-ben mint a Romániai Magyar Népközösség elnöke éles ellentétbe jutott a haladó
társadalmi törekvésekkel.
A KZST és asz EIT tagja. Cikkeit, tanulmányait a Magyar Kisebbség, Erdélyi Tudósító, KisKüküllő, Keleti Újság közölte, az Erdélyi Lapok főmunkatársa.
Már az I. világháború előtt írt cikkeiben hirdeti, hogy meg kell ismerni a román nyelvet és
irodalmat, meg kell szüntetni a válaszfalakat magyarok és románok között. 1921-ben a
közügyi aktivitás hirdetője ugyan, de a Kós Károly-féle Magyar Néppártot a politikából
kiszorító földbirtokos- és bankérdekeltségek szolgálatában az OMP előkészítője és
megszervezője. Állást foglalt az anyanyelven oktató felekezeti iskolák védelme érdekében, de
a társadalmi kérdéseket kizárólag valláserkölcsi szempontból ítélte meg, nem véve számításba
a nép, a munkásság követeléseit. Erdélyi problémák c. publicisztikai munkájának alapgondolata szerint „az erdélyi magyarságnak a […] világtörténelmi hivatása, hogy összekötő
kapocs legyen a Közép-Európa tengelyében elhelyezkedett román és magyar nép között”, e
célt azonban szűk osztályszempontjai szerint értelmezi.
Legjelentősebb munkája Bethlen Miklós kancellár küzdelmes életét mutatja be az önálló
erdélyi fejedelemség utolsó szakaszában. Cserei Mihály főműve, a Historia (1709–12)
nyomán jellemzi a politikust, s közli a Diploma Leopoldinum és az Olajágat viselő Noé
galambja szövegét, továbbá Bethlen Miklós Supplicatióját és a bécsi fogságból nejével és
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fiával folytatott levelezését. Sajtó alá rendezte Gyárfás Elek 1844-es úti-naplóját (ETF 93, Kv.
1937).
Az erdélyi katolicizmus történetével foglalkozó tanulmányain kívül figyelemre méltó a
Supplex Libellus Valachorumról szóló értekezése, amely ismerteti a román nép egykori
követeléseit, s azok elutasítását a társadalmi és történelmi körülményekkel magyarázza.
Fontosabb munkái: Erdélyi problémák (Kv. 1923); Bethlen Miklós kancellár, 1642–1716
(Dicsőszentmárton 1924); Románia hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek (Lugos
1924); Az erdélyi szászok és a katholicizmus (Dicsőszentmárton 1925); Egyenes úton. 1901 —
1926 (cikkgyűjtemény, Dicsőszentmárton 1926); A Supplex Libellus Valachorum (Kv. 1929);
Az első kísérlet (Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövege,
módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. Klny. Lugos 1937).
Ligeti Ernő: Erdély vallatása. Hosszú Márton Gy. E.-ről készült rajzával. Kv. 1922. 18–21. — Grandpierre
Emil: Erdélyi problémák. Gy. E. könyve. Pásztortűz 1923/33. — Bitay Árpád: Gy. E.: Bethlen Miklós kancellár.
Pásztortűz 1925/1. — Bíró Vencel: Bethlen Miklós kancellár. Erdélyi Irodalmi Szemle 1925/1. — Kós Károly:
Gy. E.: Bethlen Miklós kancellár. Vasárnapi Újság 1925/12. — Kulcsár S. Kálmán: Gy. E. Havi Szemle 1944/1.
— Bányai László: Közös sors — testvéri hagyományok. 1973. 225, 329, 339. — Kacsó Sándor: Fogy a virág,
gyűl az iszap. Önéletrajzi visszaemlékezések II. 1974. 152, 166–76.

Gyárfás Endre (Nagyvárad, 1904. nov. 27. — 1974. nov. 28. Nagyvárad) — újságíró,
szerkesztő. A Kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett (1922). A nagy képességű
szerkesztők sorába tartozott, vezércikkeivel, glosszáival, avantgardista verseivel riportlapok
népszerű munkatársa volt. Két magyarországi társával, Dobolyi Lajossal és Sükösd Ferenccel
közösen szerepel A mi országunk c. avantgardista lírai gyűjteményben (Bp. 1925). 1932–33ban a *Gyár és ucca c. politikai és gazdasági szemlét, 1933–35-ben a *Tribün c. folyóiratot,
majd 1936-ban Hintz Grete fedőnévvel a *Mai Nő c. revülapot szerkesztette Kolozsvárt, mint
az illegális KRP sajtómegbízottja. Később a Nagyváradi Friss Újsághoz került; „Feltételes
megálló” rovatcím alatt közölt színes írásai, szatírái, novellái élvonalba emelték a lapot. 1944
után a nagyváradi Új Élet főszerkesztője, majd ugyanott a Fáklya egyik szerkesztője.
Robotos Imre: Élő sajtótörténet. Igaz Szó 1971/10.

Gyárfás Jenő (Sepsiszentgyörgy, 1857. ápr. 6. — 1925. dec. 17. Sepsiszentgyörgy) —
képzőművész, író. Középfokú tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte, majd a
budapesti Mintarajztanodába iratkozott; többek közt Izsó Miklós és Székely Bertalan a
mestere. Később a müncheni Bajor Királyi Képzőművészeti Akadémián, majd olaszországi
tanulmányúton tökéletesítette ismereteit. Tüneményesen induló pályáját korán megtörte az
értetlen kritika, s a sebzett lelkű művész visszahúzódott erdélyi magányába. 1880-ban
műtermet épített szülővárosában (ma Gyárfás Jenő Emlékház), s innen küldözgette műveit a
fővárosi tárlatokra.
A népéletkép utolsó európai rangú művelője (Tréfás fenyegetés, Munka után jó a nyugalom,
Tél öröme, Első fog, Disznóölés), fest történelmi kompozíciókat (V. László esküje, Gábor
Áron halála, Szent László), kiváló arcképfestő (Gyárfás Ferenc, Hollósy Simon, Karlovszky
Bertalan, Császár Bálint, Kossuth Lajos), a legmaradandóbb és legmodernebb művészi
megjelenítésekre azonban Arany János balladái ihlették. Főműve, a Tetemrehívás a festői és
lélektani ábrázolás XIX. századi remeke. Már főiskolai növendék korában illusztrációi
jelennek meg budapesti képeslapokban. Tollrajzokat készített Jakab Ödön Marosszéki
történetek c. kötete számára, illusztrálta Fekete Mihály kolozsvári tanár gyermekverseit.
Arany János költészetének hatása alatt maga is írt ódákat, románcokat, balladákat, sőt egy
tündérregét (Varázsfátyol) és egy drámát is. Szépirodalmi próbálkozásainak egy részét,
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valamint 1905-ös angliai útjáról készített naplójegyzeteit a Sepsiszentgyörgyön megjelent
Székely Nemzet c. lap közölte; írásait maga illusztrálta. Emlékét az Emlékkönyv a Székely
Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára (Sepsiszentgyörgy 1929) idézte fel. 1972-ben sepsiszentgyörgyi lakóházát emlékháznak rendezték be. Gazda József művészeti kismonográfiát,
Almási Tibor és Károlyi S. Mihály művész-életrajzot írt róla.
Gulyás Károly: Gy. J. Zord Idő 1919/4. — Lázár Béla: Gy. J. Az Ernst Múzeum művész-könyvei IV. Bp. 1921.
— Gödri Ferenc: Gy. J. festményei a Székely Nemzeti Múzeumban; Lyka Károly: Gy. J. Mindkettő a múzeum
emlékkönyvében. Sepsiszentgyörgy 1929. 485–88. — Gazda József: Gy. J. Kismonográfia. 1969. — Plugor
Sándor: Emlékezés Gy. J.-re. Utunk 1975/51. — Nagy Pál: Gy. J. Új Élet 1977/7. — Almási Tibor–Károlyi S.
Mihály: Gy. J. 1857–1925. Monográfia. 1979. — Murádin Jenő: Gy. J.-ről — másodszor. Igazság 1980. nov. 5.
— Mezei József: Gy. J. balladája. Művelődés 1982/4.

Gyárfás L. Miklós (Székelyudvarhely, 1939. szept. 29.) — karikaturista, humorista író.
Középiskolát szülővárosában (1955), jogi és közgazdasági tanulmányokat a Babeş–Bolyai
Egyetemen (1969) végzett. Marosvásárhelyen a Kisipari Termelőszövetkezetek Megyei
Szövetségének közgazdásza.
1974-től jelennek meg humoros írásai és karikatúrái írókról, tudósokról és művészekről A
Hét, Utunk, Korunk, Új Élet és a napilapok hasábjain. 1978 és 1981 között Kép a keretben
címmel interjúsorozatot közölt a Vörös Zászlóban többek közt Molter Károly, Bajor Andor,
Oláh Tibor, Gagyi László, Szőcs István, Bálint Tibor, Bözödi György, Izsák József, Varró
Ilona, Markó Béla, George Sbârcea karikatúrájával. Szerepelt a Korunk Galériában, az Igaz
Szó és a marosvásárhelyi Nemzeti Színház kiállításain, az Országos Grafikai Szalonban Kós
Károlyról készített linómetszetét mutatta be (1978), résztvevője az Országos Humorszalonoknak, kiállított egy Nemzetközi Humorszalonon is a bulgáriai Gabrovóban (1979).
Gyári Munkás — az aradi Lovrov-nyomda cégjelzésével 1929. okt. 22-én megjelent
szakszervezeti lap. Kommunista befolyás alatt állt. Egyetlen száma ismeretes.
Gyarmathi Sámuel emlékezete — Az 1751-ben Kolozsvárott született és 1830-ban
ugyanott, a Házsongárdi temetőben örök nyugalomra helyezett nyelvész, nevelő és orvos
emlékezetének megőrzésére az első jelentős lépést Kállai Ferenc tette, amikor még 1832-ben
megírta és a Nemzeti Társalkodó hasábjain közzétette életrajzát, mégpedig Gyarmathi azóta
eltűnt naplójának felhasználásával.
A tudós sorsának és életművének korszerű monografikus feldolgozására a zilahi Wesselényi
Kollégium tanára, M. Nagy Ottó vállalkozott; az ő könyve (1944) mindmáig a
legterjedelmesebb és legrészletesebb Gyarmathi-tanulmány; kiváló szakértelemmel és kritikai
érzékkel elemzi Gyarmathi új nyelvhasonlító állásfoglalását, a finnugor nyelvek vizsgálására
kidolgozott módszerét, a Göttingában 1799-ben megjelent Affinitas linguae hungaricae cum
linguis fennicae originis grammatice demonstrata eredményeit és az életmű úttörő
jelentőségét az egyetemes nyelvtudományban. Szabó T. Attila 1960-as tanulmányából tudjuk,
hogy Gyarmathi nyelvhasonlításaiban számba vette a magyar nyelv román kölcsönszavait is.
Gyarmathi felvilágosítói munkásságát, „a közvetlen gyakorlati célokért vívott állandó
küzdelmét” Jancsó Elemér dolgozta fel. Természettudományos megalapozottságú és a
nemzetgazdaság szolgálatába állított tevékenységéről, valamint orvosi munkásságáról
Spielmann József emlékezett meg. Zilahi tanári működéséről Benkő Samu közölt ismeretlen
adatokat. Tudománytörténeti jelentőségű leveleinek közzétételével Csűry Bálint, Jancsó
Elemér, Dani János, Csetri Elek szerzett érdemeket. Gyarmathi Ifjabbik Robinson címmel
kiadott Campe-fordításával és a vele kapcsolatosan felmerülő plagizáció kérdésével Benkő
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Loránd foglalkozott. Murádin László Gyarmathi etimológiáinak hitelességét moldvai csángó
népnyelvi adatokkal igazolta.
Születése 230. évfordulóján szülővárosa szabadegyetemén Szabó T. Attila idézte Gyarmathi
emlékezetét. Tudománytörténeti jelentőségét így foglalta össze: „a) Az Okoskodva tanító
magyar nyelvmesterben Gyarmathi megteremtette az első olyan magyar leíró nyelvtant, amely
a magyar nyelv rendszerét a latin nyelvtől függetlenül s különleges nyelvi sajátosságok
figyelembevételével mutatja be; b) Nagyon józan, nyelvi tényekre alapított szemlélettel
közelítette meg Gyarmathi a nyelvi kölcsönhatás kérdését is, mikor a Vocabulariumban a
környező nyelvekből a magyarba bekerült jövevényszó-anyagot tárgyilagosan megjelölte; c)
E két, csak a magyar nyelvtudomány története szempontjából jelentős érdemén túl Gyarmathi
az Affinitasszal egyetemes vonatkozásban is úttörő személyiség: az összehasonlító
nyelvtudomány módszerének kezdeményezői közé tartozik.”
(B. S.)
Csűry Bálint: Gy. S. levele Göttingából. Magyar Nyelv, Bp. 1929. 258–62. — M. Nagy Ottó: Gy. S. élete és
munkássága. Kv. 1944. — Benkő Samu: Adatok Gy. S. életrajzához. NyIrK 1958/1–4. — Jancsó Elemér: Gy. S.
és a felvilágosodás. NyIrK 1959/1–4. — Murádin László: Gy. hiteléhez. Magyar Nyelv, Bp. 1959. 522. — Szabó
T. Attila: Román kölcsönszavaink Gy. S. nyelvhasonlításában. NyIrK 1960/3–4; uő: A nyelvrokonító józanság
útján. Korunk 1981/7–8. — Dani János–Csetri Elek: Gy. S. leveleihez. NyIrK 1971/1. — Dankanits Ádám:
„Meszes hegye vén mestere”. A Hét 1971/42. — Spielmann József: A közjó szolgálatában. 1976. 23, 251. —
Vámszer Márta: Gy. S. NyIrK 1980/2. — Csetri Elek: Gy. S. könyvtárából. NyIrK 1981/2.

Gyarmathy Dezső — *Magyar Népegészségügyi Szemle
Gyarmati Ferenc (Körösbánya, 1894. ápr. 2. — 1980. júl. 12. Déva) — szerkesztő, költő, író,
festőművész. Iskolai tanulmányait Brádon kezdte, Déván folytatta. Az I. világháború olasz
frontjáról hazatérve megyei tisztviselő, a Hunyadvármegye c hetilap felelős szerkesztője.
1919-ben a nagyváradi Magyar Szó és Tavasz irodalmi lapokban jelennek meg Adyutánérzésű versei, 1922-ben az aradi Kölcsey Egyesület verspályázatán tűnik fel. A
Pásztortűz, a Déva és Vidéke munkatársa, időszaki kiadványt szerkeszt Kovács Imre
színtársulata számára Színház címen (1922). 1924-ben a nagybányai festőiskola tagja lesz,
1933-ban mind költészetét és prózáját, mind képeit Hunyad megye magyar íróinak és
művészeinek Szerencse fel c. gyűjteményes kötete mutatja be.
Önálló munkái: Muzsika (apró írások, Déva 1923); Fekete orgonák (versek, Déva 1923);
Marosi csönd (versek, Déva 1924).
Gyenge Csaba (Székelykocsárd, 1940. jan. 22.) — műszaki szakíró, szótárszerkesztő.
Középiskoláit Piskin végezte (1956), gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műszaki
Egyetemen szerzett (1961). Mérnöki pályáját a Kudzsiri Gépipari Üzemben kezdte el. 1971től a Kolozsvári Műszaki Egyetemen kap adjunktusi megbízatást, a műszaki tudományok
doktora (1979), 1982-től előadótanár. Számos tudományos dolgozata jelent meg a hazai
szaklapokban (Construcţia de Maşini, Mecanica Aplicată), valamint a kolozsvári és brassói
műszaki egyetemek tudományos kiadványaiban. Doktori értekezése új megoldásokkal
gazdagította a csigamarók gyártási pontossága fokozásának lehetőségeit, ez a témája a
budapesti Gép c. folyóirat számára írt dolgozatának is (1982). A Magyar–román műszaki
nagyszótár (1987) társszerzője.
Munkái: Proiectarea proceselor tehnologice pe strunguri revolver cu comandă program
(társszerző Gh. Petriceanu és P. Berce, 1978); Proiectarea proceselor tehnologice şi reglarea
strungurilor automate (társszerző Gh. Petriceanu és Liviu Morar, 1979); Tehnologia
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fabricării maşinilor (társszerző O. Pruteanu, Al. Epureanu és C. Bohosievici, 1981);
Gépgyártástechnológia (jegyzet a magyar nyelvű mérnöktanár-továbbképzés számára, Kv.
1981).
Gyéresi Árpád (Marosvásárhely, 1941. júl. 26.) — gyógyszerészeti szakíró. Középiskolai
tanulmányait a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte, a marosvásárhelyi OGYIban szerzett oklevelet. 1967-től ennek tanársegédje, jelenleg adjunktus. Doktori értekezését
gyógynövény-kémiai témakörből 1974-ben védte meg. Szaktanulmányait gyógyszervizsgálati
és a növényi hatóanyag-kutatás tárgyköréből magyar, román, német nyelven az Orvosi
Szemle, Revista Medicală, Die Pharmazie számaiban és gyűjteményes kötetekben közölte.
Módszerét külföldi szaklapok és könyvek is átvették. A gyógynövény-nemesítés területén
társszerzője egy új hazai — törzskönyvezésre javasolt — mákfajtának.
Részt vett a Farmacopeea Română IX. kiadásának szerkesztésében. Kőnyomatos főiskolai
jegyzete: Gyógyszerészeti kémia I (Mv. 1981).
Gyergyay Árpád (Kolozsvár, 1881. ápr. 27. — 1952. ápr. 1. Kolozsvár) — orvosi szakíró. Ifj.
~ Árpád és ~ Ferenc Pál apja. Szülővárosában az Unitárius Kollégium neveltje, orvosi
oklevelét a kolozsvári egyetemen nyerte (1904), ahol a biológus Apáthy István, a belgyógyász
Purjesz Zsigmond és a kórbonctanász Buday Kálmán tanítványa. Egészségtantanári, majd
sebészműtői és tisztiorvosi minősítést is szerez, később pedig megkezdi szakosodását a fülorr-gégészetben. Ösztöndíjjal Bécsben, Freiburgban, Bernben, Bázelben szakklinikákon
dolgozik, hazatérve a sebészeti klinika adjunktusa, 1916-tól egyetemi rendkívüli tanár; 1919
és 1940 között magánkórházat vezet, az EKE fürdőosztályának elnöke, az EME Orvosi
Szakosztályának tagja. 1940-től a fül-orr-gégészet professzora, 1943-tól az orvosi kar
dékánja, 1945 után magángyakorlatot folytat.
Gazdag gyakorlóorvosi és sebészi tevékenysége mellett már diákkorától tudományos munkát
végzett. Első szakmai dolgozatát az Orvosi Hetilap közölte 1904-ben. Tudományos
közleményei magyarországi (Orvosi Hetilap, Magyar Orvosi Archívum, Orvosképzés) és más
külföldi szaklapokban (párizsi, berlini, római, stockholmi, bécsi, lipcsei fül-orr-gégészeti
közlönyökben) jelentek meg. A román, magyar, német, osztrák, francia, olasz fül-orrgégészeti társaságok tagja. Munkásságából kiemelkedik az orrgarat, a tuba és a hátsó orrrészek vizsgálómódszerének kidolgozása, ehhez különleges műszert gyártott. Eljárását
külföldi szakértők is átvették. Behatóan tanulmányozta és elsőként írta le a fülkürtmozgásokat, kidolgozta a hallószerv új boncolási módját, valamint önálló eljárását az orr és a
melléküregek érzéktelenítésére; a 40-es években új halláselmélet megteremtésére tett
kísérletet.
Fontosabb munkái: Új utak a fülkürt megismerésére (Bp. 1932); Hanghullámok hatásmódja a
csigára (Ifj. ~ Árpáddal, Kv. 1947); Irányhallás. Távolsághallás. Térhallás (Ifj. ~ Árpáddal,
Kv. 1948).
-f -y [Kristóf György]: Lettországból Kolozsvárra jött meggyógyulni. Keleti Újság 1931. szept 6. — Gaal
György: A tudós-orvos. Igazság 1981. ápr. 19.; uő: A két Gyergyay. A Hét 1981/26.

Gyergyay Ferenc Pál (Kolozsvár, 1922. okt. 25.) — orvosi szakíró. ~ Árpád fia.
Szülővárosában az Unitárius Kollégiumban érettségizett (1940), a helybeli egyetemen szerzett
orvosi diplomát (1945). A marosvásárhelyi OGYI tanársegédje, adjunktus Haranghy László
mellett, 1956-tól a kórbonctan előadótanára, 1971-től professzora, a klinikai kórbonctanász
osztály vezető főorvosa (1952–77). Influenţa sistemului nervos asupra procesului tumoral
(Mv. 1955) c. dolgozatával szerezte meg kandidátusi címét, docens doktor (1971),
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doktorandusirányító. 1977-ben Kölnbe távozott, ahol magánintézetet vezet. Az Európai
Patológus Társaság és a Nemzetközi Patológiai Akadémia rendes, a Német Patológiai
Társaság tiszteletbeli tagja, a Johannita Rend tiszteleti lovagja. Szaktanulmányai belföldi és
nemzetközi szakközlönyökben jelentek meg, nemzetközi konferenciák előadója.
A marosvásárhelyi rákkutatás egyik úttörője. Főbb kutatási területei: kísérletes
daganatkutatás, kísérletes neuropatológia, májpatológia, klinikopatológiai kazuisztika. Önálló
kötete: A neuroendocrin rendszer szerepe a daganatos betegségben (1957). Az Általános
kórbonctan (1959) c. gyűjteményes munka szerkesztője és több fejezetének szerzője.
Gyergyószentmiklós magyar irodalmi élete — Bár Gyergyószentmiklós csupán 1907-ben
nyert városjogot, középkori jelentőségét egy 1499-ből való adománylevél tanúsítja. Az első
nagyobb magyar nyelvű alkotás Ferenczi György naplója 1629ből, mely nemcsak a vidék
gazdasági, társadalmi, politikai és művelődési életét tükrözi, hanem egyben irodalmi értékű
nyelvezetében és stílusában is. A község szellemi arculatának kialakulásához sajátos polgári
vonásokkal járult hozzá az 1654-től kezdődően betelepülő örmények művelődési
hagyománya.
Szervezett irodalmi életről 1898-tól vannak értesüléseink. Ekkor Gyergyószentmiklóson két
társulat alakult az irodalom terjesztésére és népszerűsítésére. Az ettől az évtől kezdve működő
ún. Úri Kör tagságát a helyi polgárság s a módosabb értelmiségi réteg alkotta, első vezetője
Görög Joákim örm. kat. lelkész-tanár; az ún. Iparos Kör ugyan már 1872-ben dalárdát
alakított, irodalomnépszerűsítő tevékenységét azonban 1904-től kezdte. Ezek a körök a két
világháború között érték el fénykorukat, amikor is helyi viszonylatban jelentős szerepet
vállaltak a kultúra magyar nyelvű ápolásában.
Gyergyószentmiklós irodalmi életében kiemelkedő fontossága volt a helyi sajtónak. 1898-tól
itt jelent meg a Gyergyói Hírlap Kalmár Ignác szerkesztésében, 1901-től az Imets János, Jósa
Sándor, Kálmán István, Cseh Dezső, majd Sándory Mihály szerkesztette Gyergyó c. hetilap,
1905-től pedig a Csíkvármegye c. hetilap Vákár P. Artúr szerkesztésében.
1919 után a sajtó és a műkedvelés biztosította az irodalmi élet folytonosságát. Megjelent a
*Székely Szó (1920–31), melyet Színi Lajos, T. Imets Béla, Gaál Lajos jegyzett, majd T. Imets
Bélával az élen vasárnap reggelenként jelentkezett a Gyergyói Újság (1926–32) is mint az
OMP politikai hírlapja. Megszűnésük után Csiby Andor hozta létre a Gyergyói Lapok c.
hetilapot (1934–36). A II. világháború évei alatt a város értelmisége tett erőfeszítést az
időnként elakadt helyi sajtó feltámasztására; ekkor jut előtérbe Lovas Béla lapja, a Gyergyó és
Vidéke. Már az 1944-es fordulat demokratikus szellemét képviseli az év végén és 1945 elején
a Székely Vasárnap Csíki István szerkesztésében.
A két világháború között a helybeli szellemi élet ösztönzésére Gyergyószentmiklóson
szervezték meg 1939-ben az EME XVI. vándorgyűlését, melynek előadásai 1940-ben
Kolozsvárt emlékkönyvben is megjelentek.
1945-től kezdve a város szellemi életének irányítása közvetlenül a városi Művelődési Ház
vezetése alá került, amelynek keretében sokoldalúvá vált a kulturális tevékenység. A
szépirodalmi élet egy ideig önképzőköri tevékenységre korlátozódott, de itt képződött alap a
későbbi irodalmi kör számára. 1968 őszétől folyamatos és szervezett köri munka kezdődött
Váli József, majd 1969-től Nyisztor Miklós, 1972–73-ban Csata Ambrus vezetésével.
Átmeneti hanyatlás után az irodalmi kört 1976-ban Bajna György szervezi újjá; ez
alkalommal veszi fel a város jeles költő-szülöttje után a *Salamon Ernő Irodalmi Kör nevet.
Az új szervezeti forma színvonalbeli emelkedést is jelez, a kör tevékenységét felélénkíti
Györffi Kálmán és Szávai Géza jelenléte. Új alkotók kapcsolódnak be a közösségbe: köztük
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Burján G. Emil, Gál Éva Emese és Kercsó Attila. 1980-ban megjelent a II. világháború utáni
Gyergyószentmiklós első irodalmi jellegű kiadványa is *Líceum címmel. A kör élén ma
Kercsó Attila áll; rendszeressé vált az újonnan megjelenő könyvek szerzőinek előadói
meghívása, beillesztve a kör működését az országos szellemi vérkeringésbe. A város
művelődésében jelentős szerepet vállalt az 1952 óta működő Gyergyói Múzeum, melynek
első két vezetője, Csiby Andor és Bálint Ákos anyaggyűjtéssel, majd Tarisznyás Márton
múzeumigazgató másfél évtizedes munkája során (1956–80) tudományos feldolgozásokkal és
közlésekkel is hozzájárult a lakosság társadalmi és történelmi önismeretéhez. A helytörténeti
kutatást diákjai közreműködésével Garda Dezső tanár folytatja.
(G. D.)
Regestrum Ecclesiae S. Nicolai in Girgio, factum per Georgium Ferenczi sacerdotem coelibem 1629. (Ferenczi
György 1629-ből való magyar nyelvű naplója. Közli Erdélyi Egyháztörténelmi Adatok. Szerk. Veszely Károly.
Kv. 1860. 115–57. — Kölönte Béla: Gyergyó története. Gyergyószentmiklós 1910. — Kercsó Attila–Farkas
Árpád: Irodalmi kör és közművelődés Gyergyószentmiklóson. Művelődés 1980/10. — Kercsó Attila: A
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Irodalmi Kör. Művelődés 1982/2. — Garda Dezső: Képek
Gyergyószentmiklós történetéből. Korunk 1982/9; uő: Gyergyószentmiklós hat és fél évszázada. Művelődés
1983/4. — Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány. 1982.

Gyerkes Mihály (Moha, 1873. ápr. 12. — 1942. aug. 20. Székelyudvarhely) — szerkesztő,
tankönyvíró, népművelő. A székelykeresztúri tanítóképző elvégzése után vidéken tanított,
majd a székelyudvarhelyi állami elemi iskolát igazgatta 1930-ig. Mint a korszerű
gyümölcstermesztés úttörője falusi tanfolyamokat, „gyümölcsközségek”-et szervezett, a
termelőket szövetkezetekbe tömörítette, megalapította a Siculia Gyümölcstermesztő és
Értékesítő Szövetkezetet. Titkári minőségében fellendítette a megyei tanítóegyletet,
szerkesztésében jelent meg a Tanítók Lapja (1921–27), a Siculia gazdalap (1934–36) és a
Gyümölcsöskert (1937).
Kötetei: Román vizsgák könyve (összefoglaló tankönyv, Buna Annával, Székelyudvarhely
1924); A népművelés vezérkönyve (Tanítók útmutatója, népoktatási tanácsadó, Székelyudvarhely 1926); Szervezkedjünk kertészeti termelésre (Székelyudvarhely 1928); A legújabb
gyümölcstermelés (Székelyudvarhely 1931); Gyümölcsfák védelme (Székelyudvarhely 1937;
románul is).
Nagy Géza: Nevelésügyi sajtónk hagyományaiból. Közli Korunk Évkönyv 1974. 182.

gyermekirodalom — tematikában és művészi eszközökben a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő vagy eredetileg a felnőtt-irodalomhoz tartozó, de a gyermekeknek is
élményt nyújtó irodalmi művek összessége. A nemzeti irodalom szerves része, jellegzetességeinek, hagyományainak hordozója, az anyanyelvi műveltség legjelentősebb forrása, az
esztétikai nevelés egyik megalapozója. Sajtófóruma a *gyermeklap, gazdag önálló ága a
*gyermekszínmű.
A romániai magyar ~ a sajátosan gazdag erdélyi népköltés és a helybeli irodalmi hagyományok talaján indult fejlődésnek. Ez jellemzi a hazai úttörők, Gáspár János nagyenyedi
pedagógus (1816–1892) és a kalotaszegi Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka (1845–1910)
működését, s ezen az úton indult el Benedek Elek is, a modern magyar gyermekirodalom
egyik megteremtője, aki azt vallotta, hogy „…a gyermekkönyv, az ifjúsági könyv
legnehezebb műfaja az irodalmi műveknek”, s közéleti harcot vívott a ~ színvonalának
emelése s a művészietlenül oktatgató művek kiküszöbölése végett. Gazdag művészi
tevékenysége, megnyerő egyénisége, lelkes szervezőmunkája döntő hatással volt az 1919
utáni hazai ~ kibontakozására; a korszak több kiváló íróját nyerte meg a gyermekek irodalmi
nevelésének. Elveit szerkesztői tevékenységében ültette át a gyakorlatba. A *Cimbora, a
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*Cimbora Könyvtára, valamint a *Magyar Ifjúság Könyvtára számára dolgozó neves írók
alkotásaikkal igazolták a ~ kötelező művészi rangját, nemkülönben szerves kapcsolatát a
kortárs hazai irodalommal. A 20-as évek gyermekirodalma lényegében a Cimbora lapjain
látott napvilágot, s csak később jelent meg önálló kötetekben. Több író, köztük Csűrös Emília,
Dsida Jenő, Marton Lili a Cimborának és Benedek Elek ösztönzésének köszönhette indulását.
A Cimbora megszűnése után a 30-as években a hazai magyar ~ a hanyatlás jegyeit mutatja
mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. A neves írók jórészt nem folytatják
gyermekirodalmi tevékenységüket, s a kiadói gyakorlat sem kedvez a fejlődésnek: a kiadók
elsősorban kelendő, olcsó, időszerű iskolai műsorokat, szavalókönyveket, színdarabokat
adnak ki a gyermekek számára, s a szebb kiállítású, igényesebb gyermekkönyveket külföldről
hozzák be. Volt olyan év is (1936), amelyben egyetlen magyar gyermekkönyv sem került ki a
romániai nyomdákból. A folytonosság mégsem szűnt meg, bár mindinkább előtérbe kerültek
az olyan munkák, amelyeket a művészietlen eszközökkel gyártott didakticizmus vagy esetleg
az olcsó szórakoztatásra való törekvés jellemzett.
A két világháború közti korszak gyermekversköltői a Cimbora köréhez tartozó szerzők
mellett: Benkő Anna, Bölöni Jolán, Földes Zoltán, Gara Ákos, Halmágyi Mária, Horváth
Janka (Versek kisebb-nagyobb gyermekeknek, Arad, 1924), Kiss Péter (Három árva gyermek,
Mv. 1934), Kovács Nándor (Dalok és versek az ifjúság számára, Dicsőszentmárton 1935),
Krüzselyi Erzsébet, Kubán Endre, Mael Ferenc ((összeállításában: Gyermekek szavalókönyve,
Kv. 1933), Szentimrei Jenő.
A prózaírók közül ebben az időben önálló kötettel jelentkezett Balázs Ferenc, Berde Mária,
Blaskó Mária (Pityu, Kv. 1926; Nagy hegyek kis vándora, Kv. 1927; Tövisek között; Kis
királyok), Bodó Sanyi (Aranka és Rézike, a két ikertestvérke gyönyörű szép regénye, 1926),
Borsai Mária, Diénes Jenő, Fábiánné Beer Ilona, Gál Lajosné (A jóság jutalma, Kv. 1929),
Gara Ákos, Gulyás Károly, Hollstein Mária, Kaczér Illés (Jancsi, Brassó 1922), Kertész
Mihály (Senki Tamás története, Szatmár 1923), László Marcella, Monoky Sándor
(Tündérmese, Szatmár 1922), Nagy Márton (Patikás Gyurka mókái, Nv. 1929), Nemes Ferenc
(Elemista voltam, Brassó 1934), Perédi Ádi (Tavasz kisasszonya, A róka meg a nyúl és más
mesék, Kv. 1934), Szondy György, Wellmann Rezsőné H. Perlaki Etelka (Álmok világában,
Szatmár 1922). A prózai műfajok közt a tündérmeséé a vezető szerep, valamint a „tanulságos
történetek”-é. A névsorból a legnépszerűbb és művészileg is legtöbbet nyújtó szerzők a
Cimbora köréhez tartozó Balázs Ferenc, Berde Mária, Dsida Jenő, Szentimrei Jenő és Tamási
Áron mellett: Csűrös Emília, Kertész Mihály, László Marcella, Monoky Sándor, Szondy
György.
A ~ fejlődését, művészi rangjának elismerését a felszabadulás után nagyban elősegítette a
könyvkiadás újjászervezése, melynek célja a ~ haladó hagyományainak ápolása mellett egy
új, eredeti hazai gyermekirodalom kibontakoztatása volt. 1948-ban megalakult az *Ifjúsági
Könyvkiadó, munkáját 1969-től a *Creangă Könyvkiadó folytatja; az előbbi gyermek- és
ifjúsági művek, az utóbbi csak gyermekkönyvek kiadására szakosított intézmény. A Creangă
Könyvkiadó különböző sorozatai mellett a Kriterion Könyvkiadó is művészi kiadványokkal
— többek közt Benedek Elek mesekönyveivel — járul hozzá a gyermekek irodalmi
műveltségének megalapozásához. Ez a kiadói keret kedvező lehetőséget teremtett magas
etikai és esztétikai értékű művek létrehozására.
Mai gyermekirodalmunk leggyorsabban fejlődő ága a gyermekköltészet, amely különösen a
*Napsugár gyermeklap megjelenése óta mutat jelentős gazdagodást, ugrásszerű emelkedést.
Benedek Elek hagyománya: neves írók bevonása a gyermekirodalomba s ezáltal az irodalom
szerves egységének, egyenletes művészi színvonalának kialakítása a gyermekköltészetben
maradéktalanul megvalósult. Szentimrei Jenőtől, Horváth Imrétől, Horváth Istvántól kezdve a
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legfiatalabb nemzedékig a költők hosszú sora mind a Napsugár hasábjain, mind önálló
kötetekben is rangos lírai alkotásokkal járult hozzá a ~ felvirágoztatásához. Hajdu Zoltán,
Jancsik Pál, Jánky Béla, Kádár János, Kányádi Sándor, Kemény János, Kenéz Ferenc, Kiss
Jenő, Lászlóffy Aladár, Majtényi Erik, Molnos Lajos, Palocsay Zsigmond (Borzaskata, 1983),
Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Tamás Mária, Veress Zoltán olyan mondandóban gazdag,
stílusában változatos, modern gyermekköltészetet hozott létre, amelynek olvasói zökkenő
nélkül válhatnak a felnőtteknek szóló költészet érzékeny és értő élvezőivé. Különösen
Szilágyi Domokos gyermekverseit (Új kenyér, 1962) kell kiemelnünk művészi képeik világa
és a gyermeki látásmód, gyermeki képzelet egybeötvözése miatt. Ugyancsak kiemelendők
Veress Zoltán humoros, derűs, a gyermek ritmusérzékét fejlesztő verses meséi (Tóbiás és
Kelemen, 1957; Irgum-burgum Benedek, 1959) és Kányádi Sándornak a természet világát
felragyogtató, népi hangvételű költeményei.
Ugyanez az eszmei-művészi igényesség és a tematikai változatosság mind nagyobb
térhódítása jellemzi a prózai műfajok fejlődését is. A két legtermékenyebb gyermek- és
ifjúsági író, Marton Lili és Méhes György, a Szikra Ferkó szerzője mellett kezdettől fogva
részt vállaltak prózai gyermekirodalmunk fejlesztésében a már ismert írók. A prózai műfajok
térhódítását és magas színvonalát meggyőzően igazolják Nagy István pionírtárgyú írásai,
Horváth István meséi, gyermekregénye, Asztalos István elbeszélései, akárcsak Nagy Olga
meséi és meseregényei, Péterfy Emíliának és Tóth Kálmánnak a természet világát bemutató és
megszerettető írásai, Bede Olga regényei és elbeszélései, Méliusz József és Méliusz Anna
gyermekkönyvei, Bajor Andor humoros meseregénye (Egy bátor egér viszontagságai, 1960),
elbeszélései és meséi, Fodor Sándor elbeszélései és sok nyelvre lefordított Csipikemeseregénye (ez különben a hazai ~ méltán legnépszerűbb könyve), Bálint Tibornak a régi
gyermekkort idéző elbeszélései, regényei, Páskándi Gézának a meseregénye, Kányádi Sándor
meséi, Bartis Ferenc gyermektörténetei, Hervay Gizella csodálatosan egyszerű, a gyermeki
környezetet élővé varázsoló Kobak-történetei. A felsorolt szerzők egyben a felnőtteknek szóló
irodalom alkotói. Kevés nemzeti irodalomban alakult ki a ~ és a tulajdonképpeni irodalom
szerves egysége olyan szembeszökő módon, hogy az irodalom e két területén ugyanazok a
szerzők ugyanazzal a magas fokú igényességgel, műgonddal és sikerrel működjenek, mint
ahogy az a romániai magyar irodalmi életben megvalósult. A ~ iránt érzett felelősséget és
megnőtt érdeklődést árulja el a Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadónál megjelent Az új
gyermek- és ifjúsági irodalom c. tankönyv (1973, 1983), melynek szerzői — Jarosevitz
Erzsébet, Józsa Miklós, Király László, Vita Zsigmond — az óvónő- és tanítóképző pedagógiai
líceumok növendékeinek kívántak e kézikönyvvel hasznos munkaeszközt adni, hogy
megismerve a ~ értékeit, alaposabban készülhessenek fel a gyermekek esztétikai nevelésére.
(Sz. E.)
Vita Zsigmond: Gyermekirodalom az iskolában. Utunk 1981/34. — M. Reinhart Erzsébet: Gyermekirodalom és
mass media. Korunk 1982/11. — Petre Judit: Új embert formáló, értékes gyermekirodalom. Előre 1983. máj. 26.
— Murvai László: Egy hasznos kézikönyv kapcsán. Előre 1983. nov. 23.

gyermeklap — kisiskolások számára szerkesztett, az életkori sajátosságokat és az időszerű
nevelési célokat figyelembe vevő, rendszeresen megjelenő kiadvány. Az erdélyi magyar
irodalmi életben két évszázados hagyományra tekinthet vissza: első kezdetleges
jelentkezésével már a XVIII, század végén találkozunk (Seelmann Károly Gyermekek barátja
c. heti írása átdolgozás németből). Kolozsvárt jelentek meg az első eredeti magyar nyelvű
gyermeklapok: a Gyermekbarát Szilágyi Ferenc szerkesztésében (Í843–44), majd a Fiatalság
Barátja Brassai Sámuel szerkesztésében (1851). Ezek próbáltak először versenyre kelni a jobb
anyagi körülmények közt szerkesztett német gyermeklapokkal.
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A két világháború közti időszak úttörő jelentőségű gyermeklapja, a Benedek Elek
szerkesztette *Cimbora (1922–29) haladó tartalmával és szerkesztési módjával nagy hatással
volt a többi gyermeklapra. Ebben az időben számos kérészéletű ~ jelent meg, így
Nagyváradon 1921-ben a Jó Gyermek, Temesvárt 1922-ben idősb Kubán Endre (Kóró Pál)
szerkesztésében a Gyerekújság, Brăilában a Gyertyafény, Torró Miklós lapja, és Szatmáron
1933-ban a Kis Pajtás. Gyermekek számára mellékletet adtak ki a jelentősebb napi- vagy
hetilapok is. A Brassói Lapok Gyermekvilág c rovatának folytatása volt a Családi Kör,
„Dezső bácsi képes ifjúsági és gyermeklapja” Teleky Dezső szerkesztésében (1924–28), az
aradi Vasárnap pedig Kis Vasárnap címen adott ki időszaki gyermekmellékletet. Több
felekezeti jellegű ~ is az egész gyermektáborhoz igyekezett szólni, ezek közül jelentősebbek:
Az Én Kicsinyeim Gönczy Lajos szerkesztésében (1929–40), Angyalkert, később Erdélyi Kis
Pajtás Földes Zoltán (Kv. 1929–30) és *Új Cimbora Ferenczy László Marcella
szerkesztésében (Szatmár–Kv. 1937–39). Bár mindezek változatos tartalom kialakítására,
ötletes szerkesztésmódra törekedtek, egyikük sem tudott a Cimbora örökébe lépve egyetemes
érvényű gyermeklappá válni.
Az 1944-re következő első évtizedben a romániai ~ feladatát a Dolgozó Nő gyermekmelléklete, a Kis Pajtás igyekezett az adott szűk keretben ellátni. A Cimbora méltó utódjaként
1957 januárjában indult meg a *Napsugár. Első főszerkesztője Asztalos István, akinek 1960ban bekövetkezett halála óta Farkas János szerkeszti. A lap szerkesztőinek gondozásában
jelenik meg A *Haza Sólymai címmel az óvodások lapja is.
(Sz. E.)
gyermekszínmű — 1. A műkedvelő színjátszás egyik ága, gyermekek számára írt, az óvodai
és iskolai színjátszás keretében bemutatott színdarab. Jelentős szerepe van a gyermekek
erkölcsi és esztétikai nevelésében, közösségi érzésük, kifejezőkészségük, mozgáskultúrájuk
fejlesztésében, a művészi alkotóképesség kibontásában, a népi hagyományok (tánc, ének,
népviselet, szokások) megőrzésében, a színház iránti érdeklődés felkeltésében. Értékes
örökség, a régi erdélyi magyar nyelvű színjátszás kezdetéig vezethető vissza. Fokozatosan
mind nagyobb teret nyert az iskolai oktató és nevelő munka keretében, a XX. században már
az óvodai és iskolai ünnepségek állandó, igényelt műsorszámává vált.
Jelentőségének felismerését bizonyítja aránylag nagyszámú, sőt sorozatszerű feltűnése
színpadon és nyomtatásban a két világháború közti hazai magyar gyermekirodalomban.
Benedek Elek 1926-ban Gyermekszínház címen gyermekdarabokból egész kötetet állított
össze. Ugyanebben az évben indult meg a Kolozsvárt kiadott Erdélyi Magyar Lányok
műsorfüzet-sorozata, mely az iskolai színjátszás szolgálatában kisebb gyermekeknek szánt
mesejátékokat, darabokat is közölt. Az Új Cimbora Kis Színháza (1937–39) már a különböző
ünnepségekhez illő, tematikailag csoportosított darabokkal igyekezett kielégíteni a
gyermekszínjátszás igényeit.
Több szerző egyéni alkotásával külön kiadványban jelentkezett. Eredeti voltában kiemelkedő
Fodor Béla Lacika elveszett (1928), Keresztély Mária Mesebeli királyleány (1929), Csűrös
Emília Az erdő varázsa (1931), László Marcella A mindentudó könyv, Az öreg tanító háza
(1932), Péterffi Gyula Karácsony estéjén (1933), Székely Miklós Mosónő gyermekei, Egy
karácsonyfa története (1935) és A kis János szenvedései (1937), Bakk József „Ti is ekképpen
cselekedjetek!” (1937), Gagyi László–Nagy Jenő Szegény kicsi bojtár (1937) c.
gyermekszínműve. Csűrös Emília két gyűjteményes kötettel (Gyermekszíndarabok és
köszöntők, Kv. 1930; Csillagszállás, Nv. 1932), László Marcella egy kötetbe foglalt három
gyermekszíndarabbal (Tiszteld az öregeket!, A tündérek békekonferenciája, Ne bántsd az
állatot! Nv. 1932) is gazdagította a ~ irodalmát. Közös kötetben jelent meg Simon Sándor
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Karácsonyi örömök és Kirjákné Kovács Emma A jószívű Mikulás c. darabja (1937).
Mindezekben a változatos témájú, nagyrészt alkalmi jellegű, erkölcsi hatásra törekedő
darabokban többnyire föllelhetjük az erdélyi folklórhagyományok felújítását.
A 40-es évek második felében csak elvétve találunk eredeti új gyermekdarabokat. Az óvodai
és iskolai színjátszás egyre növekvő igényeit gyakran maguk a nevelők igyekeztek népmesék,
balladák dramatizálásával kielégíteni, így született meg Benczédi Sándor A csillagszemű
juhász c. kötete (Kv. 1946). Az első jelentősebb gyűjteményes kiadvány A varázstükör címen
(1957) mesejátékokat közölt Bede Olga, Gagyi István, Marconi-Máthé Irma, Marton Lili és
Méhes György tollából. Egy újabb gyűjtemény, Barabássy Erzsébet szerkesztésében, a Kék
virág (1961) az óvodásoknak és kisiskolásoknak szánt mesejátékok mellett pionír tárgykörű
jeleneteket és részletes utasításokat is közöl; szerzői közt a termékeny gyermekdarabszerzők,
Bede Olga, Marton Lili, Méhes György mellett Dáné Tibor, Kozma Elza nevét is ott találjuk.
Kisiskolásoknak szól Kovács Nemere A nagyotmondó fiú c. mesejáték-kötete (Mv. 1971).
Az Ifjúsági Könyvbölcső c. sorozat 8. számaként megjelent újabb ~-gyűjtemény, a Színjátszás
és szereplés az iskolában (1979) az újra jelentkező Marton Lili és Méhes György mellett új
gyermekdarabszerzőket is felvonultat: Kocsis Istvánt, Lászlóffy Aladárt, R. Molnár
Erzsébetet és Szekernyés Lászlót. Az elmélyült elméleti alapvetést és gyakorlati utasításokat
tartalmazó kötet egészére a régebbi túlzott didakticizmus háttérbe szorítása és a művészi
színvonal emelése jellemző.
Jelentős segítséget kapott a gyermekszínjátszás a *Napsugár darabokat ajánló Műsormellékletéből és a Művelődés *Játékszín rovatának a gyermekszínpadra szánt közleményeiből: ezek változatos, időszerű, ünnepi alkalomra való anyagot tettek közzé. A
Napsugár műsorai koreográfiai leírásaikkal és dallamközléseikkel sokban hozzájárultak a népi
tánc és zenei anyanyelv hagyományainak népszerűsítéséhez. Az itt közölt mesejátékok közül
kiemelkedik Csire Gabriella A varázsló kosara c. műve (1970), melyhez Csire József szerzett
zenét. A Műsormellékletnek, bár csak néhány évig jelent meg, nagy szerepe volt abban, hogy
késői indulása után a romániai magyar ~ felzárkózhatott gyermekirodalmunk többi műfaja
mellé, s színpadra kerülve, lendületes fejlődésnek indíthatta a gyermekszínjátszást.
Péchy Osváth Hajnal: A gyermekszínpad koreográfus szemmel. Művelődés 1974/11. — Gergely Róza: A
gyermekszínjátszás. A Hét 1978/41.

2. A műkedvelő gyermekszínjátszás mellett kialakult a színházban, hivatásos színészek
előadásában gyermekközönséghez szóló ~ is. A hazai magyar színházak műsorpolitikájuk régi
hagyományait folytatva feladatuknak tekintik a gyermekek esztétikai nevelését igényes
szórakoztatás keretében. A hivatásos színházakban bemutatott gyermekszíndarabok
szerzőinek sorát Benedek Elek nyitja meg 1924-ben Kolozsvárt Többsincs királyfi c.
színművével, amely mindmáig a legnépszerűbb, legtöbbet játszott mesejáték. Kolozsvárt a két
világháború között többek közt színre került még Szentimrei Jenő Betlehemes játék (1926),
Ihász Aladár Árva kislány karácsonya (1929), Komor Gyula Piroska és a farkas (1938) c.
gyermekdarabja.
1944 után sorra jelentek meg a színpadon gyermekek számára írt darabok. A kolozsvári
bemutatók közül kiemelkedik Marton Lili Rongyoska királykisasszony (1947), Taligás király
(1957) és Vidám varázsló (1967) c. műve, Kiss Jenő mesejátéka, a Három nap egy esztendő
(1955), Méhes Györgytől a Rigócsőr királyfi és a többiek (1963) s a rendkívül népszerű Szikra
Ferkó (1964-ben rendezte Kolozsvárt Bereczky Péter); Dehel Gábor Collodi nyomán szerezte
Pinokkió c. színdarabját (1979). Sepsiszentgyörgyön Seprődi Anna Varázsgyűrű (1970),
Marosvásárhelyen Szekernyés László Trón alatt a király (1976), Nagyváradon Lázár Ervin A
hétfejű tündér (1980), Temesvárt Anavi Ádám Fénypásztorok (1980-ban rendezte Balogh
András) c. mesejátékával aratott sikert.
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A klasszikus meseirodalom számos darabja is színpadra került átdolgozásban, s e tekintetben
a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház vállalt elismerésre méltó szerepet. Itt vitték
színpadra a Grimm testvérek és Andersen világhírű meséit, s a társulat egyik tagja, László
Károly színművész kimondottan gyermekszínművek rendezésével tűnt ki.
(Sz. E.)
Gyermekvédelmi Naptár — az Aradi Anya- és Gyermekvédelmi Szövetség kiadásában
jelent meg négy kötetben 1924-re, 1925-re, 1926-ra és 1927-re. Összeállította Lukáts Jenő és
Stolcz Dániel.
Gyilkos — riportlap Kolozsvárt 1921 és 1940 júniusa között, Győri Illés István
szerkesztésében. Fő irányvonalát illetően a bulvársajtó jellegzetes képviselője. 1925
szeptemberétől képes színházi melléklettel bővült, 1927 februárjától 1931 novemberéig
szünetelt, ill. 1929 augusztusában a Rendkívüli Újságot folytató Figaróval egyesülve jelent
meg. Címváltozásai : Gyilkos — Erdélyi Színházi Élet (1923–26), Kurír — Erdélyi Színházi
Élet (1926), Gyil Erdélyi Kurírja (1927), Új Erdély (1934, 1936), Új Transzilvánia (1936–40).
Gyakran közölt szépirodalmi alkotásokat, könyvismertetéseket, bírálatokat, interjúkat,
irodalomtörténeti adalékokat is, többek közt Arató András, Baradlai László, Bartalis János,
Benamy Sándor, Dsida Jenő, Finta Zoltán, Franyó Zoltán, Gaál Gábor, Hajnal László, Kádár
Imre, Károly Sándor, Kibédi Sándor, Korvin Sándor, Ligeti Ernő, Markovits Rodion, Osvát
Kálmán, Salamon Ernő, Salamon László, Serestély Béla, Szabó Imre, Szántó György,
Szilágyi András, Tabéry Géza és Tamási Áron tollából.
Könyvkiadóként több kötet, köztük az Ecce homó! (így!) karikatúragyűjtemény kolozsvári és
nagyváradi „görbetükörje” (Kv. 1923) és a *Metamorphosis Transylvaniae (Kv. 1927)
megjelenését a ~ eredeti címén jegyezte.
Gyímesi Éva — *Cs. Gyímesi Éva
Gyógyszerészeti Értesítő — *gyógyszerészeti szakirodalom
gyógyszerészeti szakirodalom — a gyógyszerek előállításának és vizsgálatának alapjaival,
azok alkalmazásával, a gyógyszertári tevékenység szervezésével és történetével foglalkozik.
Mivel a gyógyszerészet a természettudományok különböző ágaira támaszkodik, kialakult a
gyógyszerészeti fizika, gyógyszerészeti kémia, gyógyszerészeti növénytan. A ~ legfontosabb
területei: a gyógynövényismeret (farmakognózia), gyógyszerhatástan (farmakodinámia),
méregtan (toxikológia), a gyógyszerészeti technológia (galenusi gyógyszerészet) és az ipari
gyógyszerészet.
Az első gyógyszertárak Erdélyben a XV. század végén létesültek, a XVI. században már több
gyógyszertár működött. Ebből az időszakból származnak első gyógyszerészeti vonatkozású
kézirataink és az első nyomtatásban közzétett magyar orvosnövénytani mű, Melius Péter
Herbárium c. munkája (Kv. 1578). A mai értelemben vett ~ nálunk a XIX. században
bontakozott ki, legjelesebb művelői közé tartozott az aradi Rozsnyay Mátyás, eredeti
gyógyszerek feltalálója, és a nagybányai Kazay Endre, a négykötetes Gyógyszerészeti Lexikon
szerzője (Nb. 1900–01). A Kolozsvárt az 1872–73-as tanévben indult gyógyszerészképzés
tanárai, Hintz György, Ajtai Sándor, Orient Gyula, Issekutz Hugó és Issekutz Béla, széles
körű szakirodalmi munkásságot fejtettek ki. Egy részük 1919 után is folytatta erdélyi
tevékenységét.
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A világ első gyógynövény-kísérleti állomását 1904-ben Kolozsvárt létesítette Páter Béla. Évi
beszámolói, közleményei 1919 után is behatóan ismertették a termesztési kísérletek
eredményeit, a hatóanyagokra vonatkozó növénykémiai vizsgálatokat. Páter benső munkatársa Kopp Elemér, termékeny tudós, a kutatóintézet utolsó igazgatója; tevékenységét 1949től Marosvásárhelyen folytatta.
Orient Gyula az új kolozsvári román egyetemen is tanított, technológiai és méregtani munkái
mellett maradandó értékű Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története c. könyve (Kv. 1926,
román nyelvű változata 1927). Gyakorlati jelentőségű Gajzágó Róbert A gyógyszerek román–
magyar–latin elnevezései és román–magyar társalgási szavak gyűjteménye c. munkája (Kv.
1924).
Az erdélyi gyógyszerészetnek e jelentős hagyományai a két világháború közötti gyógyszerészeti sajtó gazdagságában is éreztették hatásukat. 1920-ban jelent meg Kolozsvárt a
*Pharmacia–Gyógyszerész Újság (alcíme: Hivatalos Közlöny, a gyógyszerészeti tudományok
bel- és külföldi fejlődésének és a gyakorlati gyógyszerészetnek közlönye). Szerkesztői
Molitórisz Pál és Ioan Murgău. Cikkekkel szerepeltek: Páter Béla, Orient Gyula, a gyakorló
gyógyszerészek közül Zápory Jenő, Laday Győző és Nits János. A Páter Béla felfedezte sárga
virágú és termésű nadragulya leírása is itt jelent meg 1922-ben. A lap 1924 végén megszűnt.
Szintén Kolozsvárt adták ki 1922 és 1935 között a háromnyelvű Pharmaco Courrier c. lapot.
A vezércikk kivételével a legtöbb közlemény magyarul látott napvilágot. 1923-ban indult
ugyanitt a Revista Farmaciei–Gyógyszerészeti Folyóirat, főszerkesztője Nagy Samu. A
háromnyelvű vezércikket követő anyagok itt is zömmel magyar nyelvűek; utolsó száma 1928ban jelent meg. A közlöny folytatója a Mózes Károly szerkesztette Buletinul Farmaciştilor, ill.
Buletinul Farmaciei c. kiadvány (Kv. 1928). Itt közölte értekezését Újfalussy Győző a vizelet
cukortartalmának kimutatásáról, Faragó Endre a gyógynövények termesztéséről. A kiadvány
címe 1934-től Pharmacia és 1940-ig háromnyelvű.
1924-ben Orient Gyula kezdeményezésére jelent meg az Arhiva Farmaciei–Gyógyszerészeti
Archívum két száma. Ebben tette közzé Kovács Áron cikkét „a lemérhetetlen gyógyszerek
hatásáról”, Sambach Károly beszámolóját a málnaszörp vizsgálatáról, Bíró Géza közleményét
a gyűszűvirág leveleinek értékméréséről.
A szaksajtó mellett gyógyszerészeti naptárak, évkönyvek is megjelentek. A háromnyelvű
Romániai Gyógyszerészek Zsebnaptára (Kv. 1921, 1922) szerkesztője Molitórisz Pál és Nagy
Jenő, az újabb, kétnyelvű kiadásokat (Kv. 1924–1928) Nagy Samu gondozta. A vállalkozást
folytatta a szintén kétnyelvű Gyógyszerészeti Évkönyv (Kv. 1929, 1930).
A ~ kibontakozását hátrányosan befolyásolta az egyetemi gyógyszerészképzés megszüntetése
Kolozsvárt 1934-ben.
Új szakaszt jelent a romániai magyar ~ fejlődésében a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar
megalakulása 1948-ban az OGYI keretében. Az intézet kiadványa, az *Orvosi Szemle és
testvérlapja, a Revista Medicală első évfolyamától kezdve (1955) a ~ egész területéről
rendszeresen közöl (1975-től Revista Medicală címen jelenik meg magyar nyelvű cikkekkel
is). Az 1964 és 1974 között megjelent több mint kétszáz szakírást önálló gyógyszerészeti
rovat öleli fel.
A gyógyszerészeti kémiai oktatást és kutatást Marosvásárhelyen megalapozó Mártonfi László
növényi olajok vizsgálatára és gyógyszerészeti alkalmazására kidolgozott új eljárásokról,
különböző szervetlen anyagok meghatározási módszereiről közölt dolgozatokat és egyes
alkaloidok kristálytani sajátságait írta le. Munkatársai, Sarudi Lili, Neumann Stefánia, Fülöp
Lajos, Szánthó Klaudia, Veréph József, Formanek Gyula, szintén gazdagították a szakirodalmat. Gyéresi Árpád mákalkaloidok kimutatására és mennyiségi meghatározására
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vonatkozó eljárásait több külföldi szerző is átvette. Összetett gyógyszerek egyes
alkotórészeinek meghatározására fejlesztett ki módszereket Gálfalvi Emília.
A gyógyszerészeti biokémiai oktatás és kutatás marosvásárhelyi úttörője Kiss-Eperjessy
Anna, aki a májszövet oxigénfogyasztását mérte különböző szerves anyagok és gyógyszerek,
főleg sejtosztódást gátlók hatására. A munkálatokban tevőleges részt vállalt Csegedi Jolán,
Nemes László; egyes alkaloidoknak a máj enzimjére gyakorolt hatását követte Kovács JúliaIbolya, Ádám Sára és Virgil Bota. Utóbbi hormonok elkülönítésére dolgozott ki eljárásokat,
együtt Máthé Jánossal, aki a nagymolekulájú növényi cukorszármazékok szerkezetének
felderítésében is újszerű eredményeket ért el.
A gyógynövénykutatás kezdetei Marosvásárhelyen Kopp Elemér nevéhez fűződnek.
Gyógynövénykert létesítésével megteremtette a termesztési kísérletek alapjait. Az Orvosi
Szemle első évfolyamában ő hívta fel a figyelmet az ópiumtinktúra hazai nyersanyagból való
előállításának lehetőségére, s a mák alkaloidjainak mennyiségi mérésére új mikrokémiai
módszert dolgozott ki. E téren elért eredményeit külföldi folyóiratokban is közölte, ezekre
gyakran hivatkoznak. Illóolajos növények termesztésével foglalkozó kísérletei közül fontosabbak a rózsamuskátlira és a levendulára vonatkozóak; kutatásait növénykémiai vizsgálatokkal támasztotta alá. Munkatársai közül Rácz-Kotilla Erzsébet az Achillea nemzetség
romániai fajainál a hatóanyag tartalomváltozásait írta le, Csedő Károly a csípős paprikával
foglalkozott, Ádám Lajos a csipkebogyó és a kankalinlevelek C-vitamin-tartalma mellett
főleg a havasi lórom értékesítésének lehetőségeit tanulmányozta hashajtó és bőrgyógyászati
készítmények előállítására.
Öröklődő és környezeti tényezők befolyását a medveszőlő, körtefa, vörösáfonya, nadragulya,
boróka és más növényfajok hatóanyag-tartalmára Kopp Elemér utóda, Rácz Gábor vizsgálta.
Értékmérési módszerei közül néhányat a Farmacopeea Română is átvett. Vizsgálatainak
eredményei a nemzetközi ~ban gyakran szerepelnek. Ez irányú szaktevékenységében
munkatársai: Rácz-Kotilla Erzsébet, Kisgyörgy Zoltán, Csedő Károly, Marioară Monea, Füzi
József, Péter H. Mária, Maria Rogoşca, Maria T. Dogaru, Adriana Dan, Márton Aranka;
magasabb rendű növények kivonatainak gátló hatását kórokozó baktériumok, gombák és
véglények fejlődésére Péter Mihály, Újváry Imre és Fazekas Béla közreműködésével írta le.
A gyógynövénykutatás marosvásárhelyi jellegzetességei azok a hatástani vizsgálatok,
amelyek új növényi gyógyszerek egész sorának bevezetését tették lehetővé. Rácz-Kotilla
Erzsébet főleg a népi gyógyászatban használt, eddig nem tanulmányozott növényfajoknál
vizsgálta a féregűző, vizelethajtó, gyomorfekélyt megelőző, vérnyomást csökkentő, gyulladást
gátló hatást. Feszt György, Kelemen Ágnes, Fórika Margit és részben az ő közreműködésükkel Horváth Tibor gyógyszertani kutatásaik eredményeit közölte. A régebben
festéknövényként termesztett Rubia tinctorum és rokon fajok hatóanyag-tartalmát határozta
meg Formanek Gyula, aki vesekőképződést gátló hatásukat írta le Rácz-Kotilla Erzsébettel.
Nemes István különböző növények, így az útifű kivonatainak a véralvadásra gyakorolt
kedvező hatásáról számolt be. Nagy Levente érelmeszesedést gátló, Zágoni Elemér
vérnyomást csökkentő, Hamza Ottó vastagbélgyulladás kezelésére alkalmas növényi
gyógyszereket szabadalmaztatott.
A csípős paprika értékesítésére vonatkozó vizsgálatai mellett Csedő Károly a boróka illóolajtartalmát és annak összetételét vizsgálta, utóbbit Gabriel Tibori és Rácz Gábor együttműködésével. A munkaegyüttes más illóolajos növények elemzésére is gázkromatográfiás
módszereket alkalmazott. Csegedi Jolán és Gergely János a kakukkfű illóolajának összetétele
és rendszertani helye között összefüggéseket állapítottak meg.
Péter H. Mária a párlófű alaktani sajátságait, cserzőanyag-tartalmát és kivonatainak
antibiotikus hatását írta le, ez utóbbit Péter Mihállyal együtt. Különböző gyógynövényfajok
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leveleinek mikroszkópos vizsgálatát Rácz Gáborral együtt végezte, eredményeiket a
Pharmacopeea Română is átvette (1976). Gáspár Mária ürömfajok szövettani megfigyelése
mellett féregűző hatású anyagaikat jellemezte. Szánthó Éva a maszlag alkaloidtartalmára
vonatkozó adatokat tett közzé.
Füzi József a népi állatgyógyászat adataiból kiindulva a csalán antibiotikus tulajdonságait
vizsgálta Péter Mihállyal és Kisgyörgy Zoltánnal együtt. Füzi a medvetalp nevű
növénynemzetség mikroszkópos vizsgálata mellett a levélkivonatoknál egyes baktériumok
fejlődését gátló hatást is észlelt. Kisgyörgy Zoltán, Ádám Lajos és Domokos Lajos
lósóskafajok hasonló hatását igazolta; az elsőként említett szerző és Márton Aranka a
nadragulya kémiai összetételének meghatározása céljából különböző módszereket alkalmazott, s összefüggéseket állapított meg a csípős paprika egyes alaktani bélyegei és a hatóanyagtartalom között.
A gyógyszerészeti technológiai kutatásokat Hankó Zoltán kezdeményezte. Az Orvosi Szemle
első évfolyamától kezdve megoldásokat közölt gyógyszertárakban előállítható készítményekre (tömény piramidonoldat, az idegsebészetben használt urea- és mannitoldat, gyomorsavat pótló készítmények). Ádám Lajos antibiotikum-tartalmú, könnyen adagolható és
hosszabb ideig tárolható különböző gyógyszerformákat dolgozott ki, főleg Domokos Lajos,
Szánthó Éva és Csegedi Jolán közreműködésével. Csath Zamfira egyes gyógyszerformák
előállítását befolyásoló tényezők szerepét vizsgálta, részben Papp József közreműködésével.
E munkacsoport tagjai a gyógyszerek és segédanyagok között létrejövő kölcsönhatásokat
tanulmányozták, és követték a különböző anyagok felszívódásával kapcsolatos tényezőket.
Steril oldatok készítésére új megoldásokat közölt Horber Pál. Vények elkészítése során
felmerülő kérdések megoldására Ajtay Mihály közölt újszerű javaslatokat.
A méregtani közlemények szerzőinek, Balogh Évának, Szőcs Jozefának, Kincses-Ajtay
Máriának, Molnár Vincének vizsgálatai az alkohol, élelmiszer-színezékek, gyomirtó szerek,
nyugtató és más gyógyszerek okozta mérgezések kimutatására és az általuk okozott
elváltozásokra terjedtek ki.
Az erdélyi ~ már a két világháború között összekapcsolódott a termeléssel is. Kolozsvárt
például gyógyszergyártó laboratórium, üzem működött. Ilyen volt a VIHOR, amelyben
természetes gyógyanyagok előállításával foglalkoztak; itt kezdte pályafutását Kiss Árpád a
Felikulin, Inzulin izolálásával. A Stern-féle gyárban Rózsa György alapozta meg a kolozsvári
nagyipari gyógyszergyártást, kidolgozva az első hatásos tbc elleni hazai készítményt (TB-1).
Puskás Tibor a kalciumglukonát előállításának elektrolitikus eljárását fejlesztette ki.
Az 50-es években az Országos Gyógyszerkémiai Kutatóintézet kolozsvári fiókintézetében és
a Terápia Gyógyszergyárban folyó kutatómunka a hazai gyógyszerkémia fejlesztésének
ugyancsak jelentős része. Több munkaközösségben román és magyar kutatók közösen
dolgoznak, eredményeikről számtalan román, magyar és más nyelvű közlemény jelent meg
hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Balogh Antal, Kövendi Sándor a B-vitamin és
kloramfenikol szintézisét dolgozta ki, Kolofon László biostimulátorok és vitaminok, Kövendi
Sándor a koronaér-rendellenességek gyógyszerei, Deésy Alice fájdalomcsillapítók, Hermann
Margaréta a szív és érrendszer gyógyszerei, Buchwald Péter félszintetikus penicillinek
vizsgálatáról közöltek szaktanulmányokat. A Vasglukonát, Rinosan, Cloramfenicolhemisuccinat, Calcium-pantotenat, Natrium-glutamat, Napoton gyártásának technológiáját
Takácsik Tibor, Jakab Gerald, Brodszki Miklós, Kontroll János dolgozta ki. Bodor András,
Schwartz Róbert István, Buchwald Margit, Gergely Árpád, Juhász Anikó a szteroidvázas
hormonalapú anyagok ipari előállításáról közölt szakdolgozatokat. Kovács Barnabás a
triciklikus szerkezetű antidepresszánsokkal foglalkozó munkaközösség tagjaként 1980-ban
Teclu-díjat kapott. A kémiai profilú tanszékek munkálataiban szerepet játszott Albert
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Levente, Barabás Béla, Bodó-Blazsek Ágnes, Józsa Judit, Kiss Ilona, Soós Pál és Tőkés Béla
is, eredményeikkel és magyar nyelvű egyetemi kurzusaikkal biztosítva a gyógyszerészképzést. L. még *kémiai szakirodalom.
A szakma szervezése és története szempontjából egyaránt érdeklődésre számot tartó
tanulmányokat írt Izsák Sámuel a romániai betegsegélyző gyógyszertárak múltjáról, az első
nagyváradi gyógyszertárakról. Arad város és megye gyógyszertárai történetét négy kötetben
Szepsy Zoltán dolgozta fel, könyvtári letétbe helyezett kéziratából az Orvostudományi
Társaság időszaki közlönye Aradon román nyelven közölt részleteket (1970–72).
Az Orvosi Szemle mellett a ~ban jelentős az 1957-ben Marosvásárhelyen kiadott
Gyógyszerészeti Értesítő Kacsó Albert szerkesztette öt száma; ebben az időszakban a
magyarországi gyógyszerészeti folyóiratok szünetelése folytán az egyedüli magyar nyelvű
gyógyszerészeti kiadvány. Itt jelent meg Kiss Árpád dolgozata a tejből előállítható
glutaminsavról, Kornhoffer Vilmos cikksorozata a receptúrában használatos antibiotikumokról, Ádám Lajos javaslata a gyógyszertári számítási műveletek egyszerűsítésére, Kopp
Elemér beszámolója az anyarozs termesztésének helyzetéről, Blazsek Ágnes ismertetője a
komplexometriás eljárás alkalmazásáról gyógyszerek vizsgálatában, Hankó Zoltán és Ajtony
Gábor közleménye az ostya- és zselatintokok összehasonlító vizsgálatáról.
A marosvásárhelyi OGYI füvészkertjének évente megjelenő magkatalógusa Note Botanice
címen szakközleményeket is tartalmaz, ezek jelentős része a vadontermő gyógynövények
feltérképezésének eredményéről számol be. Hasonló tárgykörű Kacsó Albertnek a KisKüküllő völgye gyógynövényeire vonatkozó tanulmánya az Acta Hargitensiában.
A ~ban önálló kötetként jelent meg Bodor Kálmán Vadontermő gyógynövények c. munkája
(1957, 2. kiadás Rózsa Imre közreműködésével, 1963), majd Rácz Gábor, Aristide Laza és
Evdochia Coiciu Gyógy- és illóolajos növények c. munkája (1972) és annak bővített 2. kiadása
Gyógynövények címen (1975). Az egyes megyék területén végzett felmérések eredményeit
összegezi a Rácz Gábor és Füzi József szerkesztésében megjelent Kovászna megye
gyógynövényei c. kötet (Árkos–Sepsiszentgyörgy 1973), valamint a Csedő Károly
szerkesztette Plante medicinale şi condimentare din judeţul Harghita — Hargita megye
gyógy- és fűszernövényei c. kétnyelvű kiadvány (Csíkszereda 1980).
Buchwald Péter és Bodor A. András A gyógynövényektől a megtervezett gyógyszerekig c.
könyve (Kv. 1981) a gyógyszerkutatás és -ipar fejlődéséről nyújt áttekintést. A ~ tárgykörébe
tartozik Inczefi Lajos Ízek, zamatok, illatok c. kötete (Kv. 1973). A gyógyszerészet irodalmi
erőivel indult 1982-ben az ismeretterjesztő Korunk Füzetek 1. száma is Korszerű
gyógynövényhasználat címen; szerzői Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Péter H. Mária és
Gáspár Mária.
A marosvásárhelyi OGYI keretében működő jegyzetkiadó a kétnyelvű oktatást tükrözve a ~
minden területéről jelentetett meg kőnyomatos köteteket 1950-től napjainkig. Nyomtatásban
adták ki Farkas Imre János és Ajtay Mihály orvosi vénygyűjteményét gazdag előirattal (Mv.
1978).
A budapesti Gyógyszerészet c. folyóirat közölte Spielmann József, Szőkefalvi Nagy Zoltán,
Rácz Gábor, Lázár Színi Karola és Ovidiu Maior tanulmányait a XVIII. századi erdélyi
gyógyszertár-ellenőrzésekről és ártervezetekről, továbbá Spielmann és Maior Régi erdélyi
gyógyszerész eskük c. írását. Zágoni Elemér és munkatársai itt mutatták be a fekete ribizke
gyógyszerészeti felhasználására vonatkozó vizsgálataikat, Várterész István, Vajna Imre és
Ajtay Mihály a szemcseppekkel kapcsolatos kísérletes munkáikat. A budapesti Herba
Hungarica adta közre Rácz Gábor, Bodon János és Tölgyesi György közleményeit nagyszámú
gyógynövényfaj ásványianyag-tartalmáról, valamint Rácz-Kotilla Erzsébet több munkáját
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gyógynövények vérnyomáscsökkentő, vizelethajtó, gyomorfekélyt megelőző hatásáról. A
szaksajtó és a könyvkiadás mellett — épp nagy olvasóközönsége miatt — jelentős a
kimondottan népszerűsítő gyógyszerészeti irodalom is. Ennek főleg a napisajtó, A Hét s egyegy naptár ad teret. Így ismeretterjesztő vagy népszerűsítő cikkeket közölt az Előrében főleg
Csetri Imre, A Hétben és a TETT-ben Horák József, Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor, a
Hargita napilapban Fábián Ferenc. Az Előre Naptár több kiadásában Csetri Imre a kalapos
gombákról, gyógynövényekről, különböző természetes gyógytényezőkről, a Hargita
Kalendáriumban Fábián Ferenc a gyógyszerek helyes használatáról, a környezeti ártalmak
elkerüléséről írt.
(P. H. M. — R. G.)
Rostás Zoltán: Ezer gyógyszerész iskolája. A Hét 1978/45. — Népi gyógyászati kutatások Marosvásárhelyen.
Néprajzi Hírek, Bp. 1980/3–4. — Magyar nyelvű gyógynövénykönyvek. Spielmann József, Szabó Attila, Rózsa
Imre, Rácz Gábor felszólalásai egy Korunk-délelőttön. Korunk 1981/10. — Rácz Gábor: Könyv a
gyógyszertervezésről. Korunk 1982/4; uő: A korszerű gyógyszerészképzésről. Előre 1982. aug. 15. — Viorica
Cucu: Erdélyi gyógyszerészeti folyóiratok a két világháború között. Korunk. 1982/12.

Gyökerek — a Sepsiszentgyörgyi Matematika–Fizika Líceum (az egykori Székely Mikó
Kollégium) iskolai folyóirata. Első száma 1966-ban jelent meg kéziratos formában. Ezt
követték a 2–24. gépiratos számok, majd a 25. számtól kezdve (1969) nyomtatásban jelenik
meg 1000 példányban. Diákszerkesztői gyakran változtak, tanár-irányítója Albert Ernő és
Berde Zoltán. Diáklapjellegén túl sajátos arcélt biztosít számára a népköltészet, innen nőtt ki
Albert Ernő és tanítványai Háromszéki népballadák c. Kriterion-kiadványa; rendszeresen
közöl hely-, valamint iskolatörténeti írásokat.
Veress Dániel: Gyökerek. Előre 1967. jún. 2.

gyökérvita — *irodalmi vita
Gyöngyösi Gábor (Szatmár, 1935. szept. 20.) — dramaturg, műfordító, író. Középiskolát
szülővárosában, az Állami Magyar Fiúlíceumban végzett (1953), a Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1957). Előbb a szatmári Dolgozó Nép
szerkesztője, majd ugyanitt tanár, 1966-tól az Északi Színház irodalmi titkára és rendezője.
Első cikke az Előrében Szatmár színházi hagyományairól szólt (1957); kritikai, dramaturgiai
írásait közli az Utunk, Művelődés, Korunk, Ifjúmunkás, Új Élet, Szatmári Hírlap. Műfordításában játszották Paul Everac, Hans Kehrer, Francisc Munteanu, A. D. Herz, Paul
Georgescu egy-egy darabját, lefordította és musicalre dolgozta át Tudor Popescu A fiú, aki
virágot hord a szájában c. drámáját. Színpadra került eredeti egyfelvonásosai: Marci, Manci
és a Mester (szatirikus vígjáték, 1978); A siralom völgye (dráma, 1980); Emlékmű (dráma,
1980); Sohasem késő (Karácsony Benő-adaptáció; dráma).
A Kriterionnál megjelent 12 egyfelvonásos c. kötetben (1978) vígjátékával és műfordításaival,
az Etnológiai és Dialektológiai Kutatóintézet kiadásában megjelent 4 színjáték c.
gyűjteményben (1982) Emlékmű c. színpadi játékával szerepel.
Gyöngyösi Gyula — *Előre 2; *Világosság 1.
Györffi Attila — *matematikai szakirodalom
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Györffi Kálmán (Erdőszentgyörgy, 1945. márc. 26.) — prózaíró. A marosvásárhelyi Unirea
Középiskola elvégzése után (1963) először építészeti technikumba járt, majd a Babeş–Bolyai
Egyetem bölcsészkarán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát (1976).
Gyergyószentmiklóson volt tanár, 1980-tól az Előre munkatársa. Marosvásárhelyen él. Első
írása az Ifjúmunkásban jelent meg (1968), majd az Utunk, Igaz Szó is közölte novelláit,
kisregényeit.
Forrás-kötetét, a Csendes hétköznapok c. KISZ-díjas novellagyűjteményt 1973-ban adták ki.
Prózáját már indulásakor megkapó életközelség, mély, elemző lényeglátás, eszköztelenségében is árnyalt stílus jellemzi. Bensőségesen, kivételes érzékenységgel ábrázolja a
hétköznapok, az egyszerű emberek világát, élménygazdagság, az élet intenzitása hatja át
írásait. Olykor szenvtelennek tűnő, tárgyiasan leltározó stílusával az eldologiasodás veszélyére döbbenti rá a tárgyi világnak kiszolgáltatott embert. Vissza-visszatérő motívum
írásaiban az építkezés s a vele járó, olykor emberséget csorbító áldozat. „Nem agyafúrt,
hanem szelíden megszállott Sziszifuszok vívják hétköznapi, csendes harcukat e novellák
téglarakásai, cementeszsákjai között, hónapos szobáiban és kisudvarain” — írja róla Marosi
Péter. E téma nagyobb igényű kibontása a Házavatás c. kisregény (Házavatás. Ágnes. Két
kisregény, 1975). Az öregség és mindenfajta szenvedés ábrázolására is különös hajlama van:
szimbólumértékű az Ágnes tragikus-groteszk portréja.
Az idő felbontásával, a mondat kereteinek tágításával már korán kísérletezik: sajátos, ahogyan
a leírás, elbeszélés, visszaemlékezés és dialógus elemeit egy mondaton belül keveri, anélkül,
hogy az olvasót kizökkentené a hatás szintetikus befogadásának folyamatából. A visszatekintő
c. regényében (1978) az idő felbontásának és sűrítésének történelmi dimenziókat is átfogó,
újszerű technikáját valósítja meg. Előbb az Igaz Szóban, majd hasonló c. elbeszéléskötetében
is megjelent kisregénye, A nagy kórház a kiszolgáltatottság szimbóluma (1981). A
tehetetlenség — sugallja ez az írás — nem fér össze az öntudattal. Ennek az
összeférhetetlenségnek a nyers, fölényes, fekete humort sem megvető ábrázolásával a szerző
azok ellen az adottságok ellen lázít, amelyek e kettőt mégis békés egymás mellett élésre
kényszerítik.
Sodoma, avagy kiáltás az emberért c. bibliai tárgykörű drámája (Igaz Szó 1982/9)
önmeghatározása szerint „groteszk játék”: tiltakozás az atomháborúval fenyegető
fegyverkezési verseny ellen.
(Gy. É.)
Marosi Péter: Emléktárgyak leltára. Utunk 1974/4; újraközölve Világ végén virradat. 1980. 29–34. — Gálfalvi
Zsolt: Gy. K.: Csendes hétköznapok. Igaz Szó 1974/2. — Szávai Géza: Csendes hétköznapok és csodák. A Hét
1974/10. — Szőcs István: Címkézhetetlenül… Utunk 1975/27; uő: Az élet, amint a túlsó partról integet. Előre
1982. ápr. 8. — Nagy Pál: Felépül egy ház, meghal egy öregasszony. A Hét 1975/31. — Borcsa János: A nagy
kórházban. Ifjúmunkás 1982/22. — Kovács János: Béna világ. Utunk 1982/21.
ASZT: Gy. K. munkásságáról. LM 1306.

Győrffy István (Hidasnémeti, 1880. dec. 19. — 1959. ápr. 19. Csákvár) — botanikus,
természettudományi szakíró. Tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, itt kezdi pályáját
(1913–19), majd Szegeden szervez tanszéket. 1940-től 1944-ig újra Kolozsvárt a növénytan
egyetemi tanára. Tudományos munkássága elsősorban a Kárpát-medence virágtalan
növényeire (moháira), kisebb részben növénymorfológiai és etnobotanikai kérdésekre
vonatkozik. Az EME keretében megindította és szerkesztette a Botanikai Múzeumi Füzetek c.
folyóiratot (1915–19), ebben közölte a mohák alaktanával, elterjedésével, valamint Erdély
növényvilágával és a magasabb rendű növények fejlődési rendellenességeivel kapcsolatos
dolgozatait. Az Erdélyi Múzeum, Acta Scientiarium Mathematicarum et Naturalium,
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Múzeumi Füzetek, Erdély, majd 1946–47-ben a Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului
Botanic din Cluj munkatársa. Ő volt a mai Egyetemi Botanikus Kert első megbízott
igazgatója Kolozsvárt; sokat tett az EME növénytani gyűjteményeinek fejlesztéséért.
Kolozsvárt jelent meg Erdély virágtalan növényei (Cryptogamae) a kutatás jövőt néző
megvilágításában c. munkája (ETF 152. Kv. 1943), valamint a Győrffy István irodalmi
működése (1901–1944) c. saját kiadású címjegyzék és önéletrajz (Kv. 1944).
Nyárády E. Gyula: Kolozsvár és környékének flórája. Kv. 1941. 19–21.

Györfi Ibolya (Kutyfalva, 1935. nov. 18.) — pedagógiai író, szerkesztő. ~ Jenő felesége. A
marosvásárhelyi 2. számú Leánylíceumban érettségizett (1954), a Bolyai Tudományegyetem
magyar nyelv és irodalom szakán tanári diplomát szerzett (1959). Az Állami Irodalmi és
Művészeti, ill. Meridiane Könyvkiadónál lektori, a bukaresti rádió magyar kollektívájában
szerkesztői, majd a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztériumban szakfelügyelői munkakört
töltött be (1959–69), a Pedagógiai és Pszichológiai Kutatóintézet tudományos kutatója (1969–
82), ennek megszűntével a Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó szerkesztője.
Első írását a Tanügyi Újság közölte (1970). Előkészítette a magyar nyelv és irodalom
romániai tanításának tanterveit (1969–72). A helyesírás tanításáról, irodalomolvasásról,
személyiségfejlesztésről, verselemzésről szóló írásait a Tanügyi Újság, Művelődés, A Hét,
Limba şi Literatura közli.
Kötetei: Irodalomolvasás az V. osztályban (módszertani kézikönyv, 1977); A magyar nyelv
tanításának módszertana az I–IV. osztályban. Tankönyv a tanítóképző pedagógiai líceumok
számára (Király László nagyenyedi tanárral, 1979).
Csire Gabriella: Tanítójelölteknek. Előre 1980. jan. 23.

Györfi Jenő (Nyárádmagyarós, 1933. jún. 9.) — információelméleti szakíró. ~ Ibolya férje. A
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Középiskolában érettségizett (1951), a Bolyai
Tudományegyetem matematika–fizika szakán szerzett tanári diplomát (1954), majd elvégezte
a bukaresti Katonai Akadémia elektronika szakát (1961), ugyanott a matematika tanszék
előadótanára. Információ- és kódelméletből doktori címet kapott (1974).
Bukaresti, temesvári, craiovai tudományos ülésszakokon a ciklikus kódok hibajelző és
hibajavító lehetőségeiről (1968), a numerikus információ hitelességének biztosításáról
számítógép segítségével (1974), az additív és szinkron hibákat javító kódolási és dekódolási
algoritmusról (1982) tartott előadásait a Buletinul Academiei Militare, valamint szovjet, ill.
holland szakkiadványok közölték. Az Elemente de teoria transmiterii informaţiei c egyetemi
tankönyv társszerzője (1976), technikai nagyrendszerekbe vezet be Ion Angheloiu, Ion Mincu
és Alexandru Ghiţa katonai mérnökökkel közösen szerzett Introducere în sisteme tehnice mari
c. munkája (1980), amelyért az RSZK Akadémiája Traian Vuia-díjban részesítette.
A π története címmel magyarra fordította (Vajda Bélával) Florica Cîmpan munkáját (1971).
Rostás Zoltán: Rendszertervezés a hatékonyság jegyében. Beszélgetés Gy. J.-vel. A Hét 1981/35. — Cseke
Vilmos: Nagy műszaki rendszerek. Előre 1981. dec. 16.

Győrfi Sándor (Segesvár, 1929. jan. 9.) — természettudományi író. Középiskolát
Székelyudvarhelyen végzett (1948), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett biológia szakos
tanári diplomát (1953). Pályáját az egyetem állattani tanszékén kezdte, 1953-tól tanársegéd,
majd a kolozsvári Ady–Şincai Líceum tanára (1957–74). Magyarországra költözött, a
budapesti Zalka Máté Kollégium tanára.
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Első írását az Aquila c. budapesti ornitológiai szakfolyóirat közölte 1956-ban. A Cercetări de
Biologie, Natura, Dolgozó Nő, Jóbarát, Igazság közölte írásait. Gyakorlati madárvédelem c.
diafilmje Kolozsvárt készült (1957), Micul naturalist c. biológiai házi laboratórium
prototípusa az Oktatásügyi Minisztérium országos pedagógiai pályázatán I. díjat nyert (1969).
Kötetei: Növénygyűjtés — Állatpreparálás (muzeológiai kézikönyv, 1962); A mi élősarkunk
(Mezei Zoltánnal közösen írt gyakorlati kézikönyv serdülő gyermekek foglalkoztatására, A
Kis Ezermester 1966).
György Dénes (Gyergyókilyénfalva, 1887. jan. 9. — 1983. aug. 8. Kolozsvár) — szerkesztő,
versmondó művész. Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi Róm. Kat.
Főgimnáziumban végezte, 1911-ben a kolozsvári egyetemen szerzett magyar–latin–
történelem szakos tanári oklevelet. Szolgálatát felügyelő tanári (subregens) minőségben a
marosvásárhelyi Róm. Kat. Főgimnázium Fiúneveldéjében kezdte; 1914-től a kolozsvári
Marianum Leánygimnázium magyar irodalom tanára, növendékeivel Adyt és a tantervben
akkor még nem szereplő más modern költőket is megismerteti. 1925-ben tanári állásáról
lemondva, Paál Árpád főszerkesztősége idején a kolozsvári *Újság felelős kiadói igazgató
tisztjét töltötte be, 1927-től a Pásztortűz szerkesztőségében dolgozott. Részt vett a
Nagyváradon 1932 januárjában megindult Erdélyi Lapok szervezésében, de nemsokára szakít
a sajtóorgánummal, és 1933-tól kezdve hét éven át önálló versmondó művész. 1940-ben tért
vissza a katedrára, és 1948-ban mint a kolozsvári Gyakorló Gimnázium tanára vonult
nyugalomba, de folytatta előadó körútjait.
Versmondása elválaszthatatlan a romániai magyar költészet két világháború közötti
történetétől. Tessitori Nórával egy időben a költészet sajátos eszmeiségével és hangvételével
összhangban álló előadói stílust alakított ki. „A mód, ahogyan minden költeményhez
megfelelő légkört teremt, ahogy szüneteket tart és ritmusváltásokkal színez, ahogy még
töretlen hangerejével gazdálkodik, és ahogy crescendók lépcsőfokait végigjárva befejez, az
mindannyiszor kiváltja belőlünk a közvetlenül ható élményt” — írta róla 1969-ben Oláh
Tibor. Műsorán 250 költői alkotás szerepel; főként Áprily Lajos (egykori egyetemi társa),
Bartalis János, Berde Mária, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Sipos Domokos, Szemlér Ferenc,
Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István és Tompa László verseit szavalta.
Cikkei az Erdélyi Fiatalok, Pásztortűz, Újság, majd az Utunk és Korunk hasábjain jelentek
meg. Benedek Elek „turnéi” c. alatt számolt be az Elek apó „fiai”-val tett irodalmi körútról
(Korunk 1971/5). Hosszú versmondói pályafutásának tapasztalatait a Művelődés 1956-os
évfolyamában kezdett cikksorozatában és a Versről versre hét évtizeden át, valamint az
Életem és barátaim c. kiadásra váró emlékiratában összegezte. Electrecord-lemeze György
Dénes szaval címmel 1979-ben készült.
(K. K.)
Beke György: Iskola és művelődés. Művelődés 1968/12; uő: Nem áll többé pódiumra. Utunk 1983/34. — Oláh
Tibor: Versmondás. 21 költemény. Vörös Zászló 1969. nov. 26. — Balogh Edgár: Gy. D.-t köszöntjük. A Hét
1972/1; újraközölve Mesterek és kortársak. 1974. 421–23. Öreg táltos. — Lászlóffy Aladár: Gy. D. évtizedei.
Előre 1977. jan. 16. — Gazda József: Versmondás az életem. Beszélgetés a 90 éves Gy. D-sel. A Hét 1977/3. —
Csíky József: Gy. D. és a „Pásztori tájak remetéje”. Brassói Lapok 1977/22. — Balogh József: Versről versre
egy életen át. Előre 1979. jan.16. — Gy. D. 95 éves — A pódiumon a vers vagyok. Utunk 1982/3.
ASZT: Gy. D. Benedek Elekről, Áprily Lajosról, Tamási Áronról, Reményik Sándorról. FA 129, 177. — Saját
életéről 95 éves korában. IM 2981.

György Lajos, P. József (Kézdiszentkereszt, 1870. júl. 1. — 1945. dec. 9. Kolozsvár) —
történész. Középfokú iskolát Medgyesen, főiskolát Vajdahunyadon végzett, 1898-tól a
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ferences rendház főnöke Mikházán, Székelyudvarhelyen, Vajdahunyadon, Désen,
Nagyszebenben. Közel ezeroldalas történeti munkája, A ferencrendiek élete és működése
Erdélyben (Kv. 1930) művelődéstörténeti szempontból forrásértékű.
György Lajos (Marosvásárhely, 1890. ápr. 3. — 1950. dec. 31. Kolozsvár) —
irodalomtörténet-író, bibliográfus, szerkesztő. Tanulmányait Csíkszeredában kezdte,
középiskolai és egyetemi fokon Kolozsvárott végezte, ahol bölcsészeti doktorátust is szerzett.
Előbb a budapesti gyakorló gimnáziumban, aztán két évig a mezőkövesdi kat. gimnáziumban
helyettes tanár. 1916-tól a kolozsvári Marianum tanára, később igazgatója. 1920 és 1923
között a Marianum mellett működő koedukációs polgári iskolai tanárképző főiskola tanára és
igazgatója. 1927-ben külföldi tanulmányutat tesz, másfél esztendőt tölt Németországban, ahol
irodalomtörténeti kutatások mellett a kisebbségi életforma művelődési feladatainak és a
főiskolás ifjúság nevelésének tanulmányozásával foglalkozik. Hazatérte után 1928
novemberétől a katolikus, református és unitárius egyházi hatóságok megbízzák a kolozsvári
magyar egyetemi hallgatók tanulmányi ügyének igazgatásával. A piarista Lyceum-könyvtár
igazgatójaként szervezte meg az egyetemi hallgatók szemináriumát és kézikönyvtárát.
Az EME titkára (1931–40), majd a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
elnöke (1940–47), 1931-től a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán magántanár,
1940-től 1947 tavaszáig a kolozsvári magyar egyetem nyilvános rendes tanára és prorektora.
Több erdélyi és magyarországi irodalmi társaságban tevékenykedett; 1931-ben az MTA
levelező tagjává, 1942-ben az MTA rendes tagjává választotta. Az Erdélyi Róm. Kat.
Egyházmegye egyik világi vezetője haláláig, az Egyházmegyei Tanács (Státus) igazgató
tanácsosa, az Erdélyi Katolikus Akadémia főtitkára és az Erdélyi Katolikus Népszövetség
alelnöke.
Szerkesztette a Pásztortüzet (1924–28), a Pásztortűz Könyvtár és az Erdélyi Klasszikus
Regények sorozatát, az Erdélyi Irodalmi Szemle (1926–29), az Erdélyi Iskola (1933–44)
folyóiratokat, az Erdélyi Katolikus Akadémia Felolvasásait (1929–1933) és az EME
kiadványait: az ETF-sorozat 1–120. számát (1926–40). Az Erdélyi Múzeum folyóiratot életre
keltette és szerkesztette (1930–40), az EME vándorgyűléseinek emlékkönyveit (1931–40) is
összeállította.
A romániai magyar irodalmi és tudományos élet buzgó munkása, majd egyik irányítója és
szervezője a két világháború között: önálló kiadványként megjelent filológiai vonatkozású
munkáinak száma megközelíti a félszázat. Nagyszámú irodalom- és művelődéstörténeti
érdekű cikkei 1911-től 1948-ig saját lapjain kívül főleg a budapesti Egyetemes Philologiai
Közlöny, Irodalomtörténeti Közlemények, Irodalomtörténet, Ethnographia, Magyar Nyelv,
Budapesti Szemle, ill. a Romániai Ellenzék, Erdélyi Lapok, Magyar Nép, A Hírnök,
Katholikus Szemle, Egyház és Élet, a négynyelvű Cultura, a brassói Klingsor, a genfi Revue
des Études Hongroises és a berlini Ungarische Jahrbücher hasábjain láttak napvilágot.
A pozitivista, filológiai aprómunkára alapozó irodalomtörténeti iskola neveltjeként egy
emberöltőn keresztül kutatta a magyar és nemzetközi anekdotakincs történetét és kapcsolatait.
Eredményesnek bizonyult filológiai nyomozást folytatott a magyar anekdoták több
évszázados útja és fejlődése után, kimutatva nyugat-európai és távol-keleti forrásaikat. Ma is
haszonnal forgatható többek közt: Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái (Kv. 1929),
Eulenspiegel magyar nyomai (Kv. 1932), Kónyi János Demokritusa (Bp. 1932), Magyar
anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai (Bp. 1932). Foglalkozott Jókai és Mikszáth anekdotáinak
eredetével: Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz (Bp. 1933), A magyar nábob (Bp.
1934). Kétszázötven vándoranekdota útját követte a XV. század végétől a XX. századig A
magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai c. monográfiájában (Bp. 1934), mely ez
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irányú munkásságának záróköve. „Egy tekintélyes sor kitűnő részlettanulmány után György
Lajos összefoglaló műben megírta a magyar adoma történetét. Rokon természetű kutatások
példájára a legszigorúbb filológiai módszerrel, a külföldi irodalom legszélesebb ismeretével,
felhasználva kevésszámú elődjének munkásságát, vagy húszezer adoma közül kiválaszt
kétszázötven példát, s rajtuk kimutatja a magyar anekdota származását, világirodalmi
rokonságát és vándorlását századokon, nemzeteken keresztül. Így irodalomtörténetünkben
külön helyet biztosít az eddigelé bizony mostoha elbánásban részesült kis műfajnak…
Könyvének igazi becsét a nyomában következő kutatások fogják megmutatni, melyeknek
mind belőle kell kiindulniuk” — írja Tolnai Vilmos 1935-ben. Világjáró anekdoták c.
kétszázötven vidám történetet tartalmazó mulattató könyvét (Bp. 1938, 1942) a
nagyközönségnek szánta. Ez Tóth Béla hasonló korábbi kiadványa mellett a legnépszerűbb és
legigényesebben összeállított ilyen jellegű gyűjtemény.
Ugyancsak már pályakezdésétől foglalkozott a magyar regény kialakulásának vizsgálatával.
Ilyen jellegű önálló kiadványai: Egy fejezet regényirodalmunk történetéből (lovagregények,
kísérteti történetek, Bp. 1913); Octavianus (forrástanulmány, Bp. 1914); A magyar regény
múltjából (Kv. 1922); A Genovéva-legenda és népkönyv története (Bp. 1929); A százesztendős
„Abafi” előzményei (Kv. 1936). Úttörő jellegű munkásságának félezer oldalas szintézise,
egyben főműve, A magyar regény előzményei (Bp. 1941) máig a témakör legteljesebb
összefoglalásának számít. „A magyar regényről szellemes tanulmányokat, sőt monográfiákat
is olvastunk, s most mégis meghökkenve forgatjuk György Lajos hasznos könyvét […] A
XIX. század magyar lendületéről még mindig romantikusan gondolkodunk, nemcsak
Petőfiről, de sok minden jelenségről hisszük, hogy »üstökösként« tűnt fel egünkön. György
Lajos adatai a magyar regény előképéről, a »románról« mutatják ki, hogyan készítette elő e
műfaj nemcsak a regényolvasás igényét, hanem az ahhoz szükséges irodalmi ízlést is. 1730tól 1840-ig 385 »román« megjelenéséről tud, közli a művek teljes címét, eredetijének vagy
forrásainak címét, rövid tartalmi ismertetését s irodalmából is mindazt, ami születésére fényt
vethet […] Szempontjaival nem mindig ért egyet az olvasó, de e mű nem vitára ingerel,
hanem hálára késztet és tanulásra indít” — írja Bóka László 1941-ben.
A kolozsvári összehasonlító irodalomtörténeti iskola utolsó nagy képviselője. Alapvető
dolgozataiban tisztázta az egyetemes és magyar irodalom kapcsolatait, közülük kiemelkedik a
Magyar elemek a világirodalomban (Kv. 1924) és A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai
(Kv. 1946).
A régebbi magyar irodalom kutatása mellett több önálló irodalomtörténeti tanulmányában a
felvilágosodás és a XIX. század íróival is foglalkozott. Jellegzetes ilyen tárgyú kiadványai:
Szép Magelona — 1676 (szövegkiadás bevezető tanulmánnyal, Kv. 1911); Kónyi és D'Aulnoy
(forrástanulmány, Kv. 1911); Két dialógus régi magyar irodalmunkban (Kv. 1928); Egy
állítólagos Pancsatranta-származék irodalmunkban (Kv. 1929); Egy középkori Sibylla-vers
régi magyar irodalmunkban (Pécs 1929); A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar
szellemi életben (Kv. 1930); A kordaviselők legrégibb magyar nyelvű rendtartása — 1660
(Kv. 1934); Valkai András, egy kalotaszegi énekszerző a XVI. században (Kv. 1947).
A szerveződő romániai magyar irodalom és sajtó első bibliográfusa volt. A romániai magyar
időszaki sajtó öt esztendeje 1919–1923 (Kv. 1924), Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája
1919–1924 (Kv. 1925) és Az erdélyi magyar irodalom, bibliográfiája, 1925. év (ETF 7, Kv.
1925) c. összeállításai megbízhatók, ma is jól használhatók.
Számon tartotta az erdélyi tudományos és művelődési élet eseményeit, intézményeit, múltját
és munkásait is. E vonatkozásban kiemelkedő munkái: Az erdélyi magyarság szellemi élete
(Bp. 1926); ua. franciául (Párizs 1928) és németül (Segesvár 1930); Az „Erdélyi Múzeum”
története 1874–1937 (Kv. 1939); Az „Erdélyi Múzeum” ötven esztendeje (Bp. 1940); Erdély
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könyvtár- és levéltárügye (Pécs 1941); Az erdélyi könyvtárügy és a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár (Bp. 1942); A Benigni-könyvtár (Kv. 1943). Megemlékezéseket, életrajzokat írt a
két világháború közötti erdélyi tudományosság nagy halottairól, így Balogh Endre, Gyalui
Farkas, Borbély István, Bitay Árpád, Rajka László, valamint a múlt századi jeles nyelvész,
Bálint Gábor tevékenységét ismertette.
Gonddal szerkesztett Stilisztika és Magyar irodalmi olvasókönyv (Kv. 1922), majd Irodalmi
olvasókönyv (Kv. 1924) c. tankönyveit évtizedekig használták középiskoláinkban.
Vallásos szemlélete bizonyos fokig korlátozta tudományos ténykedését. Például Hermányi
Dienes József Nagyenyedi Democritus c. munkájának a nagyközönséghez szóló kiadásából
(Kv. 1943) kihagyta az antiklerikális és az arisztokráciára rossz fényt vető anekdotákat.
Kéziratos hagyatékában maradt a magyar írókról szóló, ezer anekdotát tartalmazó
gyűjteménye, sajtóra kész állapotban, bevezető tanulmánnyal ellátva.
Műveinek 109 tételből álló — nem teljes — jegyzéke a kolozsvári egyetem 1940–41. tanévi
működéséről szóló beszámoló (Kv. 1944) mellékletében szerepel.
Álnevei: Magyar Tamás, Vásárhelyi Gergely.
(K. Á.)
Csűry Bálint: Gy. L.: Az erdélyi magyarság szellemi élete. Erdélyi Irodalmi Szemle 1927/1. — Rajka László: Gy.
L.: Egy középkori Sibylla-vers régi magyar irodalmunkban. Erdélyi Múzeum 1930. 97–98.; uő: Tárgytörténeti
jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz. Pásztortűz 1933/4. — Bitay Árpád: Gy. L.: A magyar anekdota története és
egyetemes kapcsolatai. Erdélyi Tudósító 1934. 389–90. — Bóka László: A magyar regény előzményei — Gy. L.
könyve. Magyar Csillag, Bp. 1941. 226–27. — Jancsó Elemér: A magyar irodalomtörténetírás ötven esztendeje a
kolozsvári tudományegyetemen. Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Series Philologia. 1969. fasciculum 2. 27–
29. — Dávid Gyula: Találkozások. 1976. 37–40.

György Pál (Kolozsvár, 1923. ápr. 1.) — orvosi szakíró. Szülővárosában elvégezte a Piarista
Főgimnáziumot (1941), orvosi oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-n szerezte (1948). Ugyanitt
a Belgyógyászati Klinikán kezdte pályáját, 1952-től főorvos, 1957-től a járóbeteg-rendelő
intézet főorvosa, 1964-ig igazgatója, belgyógyász szakorvosa. Tanulmányaiban a gyomor–bél
betegségek kórtanával s a Hargita megyei gyógyfürdők élettani hatásával foglalkozik. Részt
vett a kelet-erdélyi és moldvai megyékben előforduló gyomorrák-esetek gyakoriságát felmérő
munkacsoport tevékenységében. Írásai hazai és magyarországi szaklapokban (Orvosi Hetilap,
Geographia Medica) jelentek meg.
A Jakab Kálmán szerkesztette Hargita megye természetes gyógytényezői c. kötet (Csíkszereda
1974) munkatársa.
Györgyicze Vilmos (Csíksomlyó-Csobotfalva, 1933. júl. 17.) — biológus, szakíró.
Középiskolai tanulmányait Csíkszeredában végezte (1951), a Bolyai Tudományegyetem
természetrajz karán szerzett oklevelet (1955). A csíkszentdomokosi általános iskola tanára,
1958-tól itt, 1963-tól Csíkdánfalván iskolaigazgató, 1979 óta a Hargita megyei
tanfelügyelőség szakfelügyelője. A megye természetvédelméről, az ezzel kapcsolatos
pedagógiai lehetőségek népszerűsítéséről szóló írásait a Hargita, Hargita Kalendárium,
Ifjúmunkás, Művelődés, Vörös Zászló közli. Biológusnapok, környezetvédelmi hetek,
országos etnobotanikai szimpozionok szervezője, kiadványainak szerkesztője. A Hargita
megye útikönyve (Csíkszereda 1973) és Hargita megye természetes gyógytényezői
(Csíkszereda 1974) c. kötetek munkatársa.
Győri András — *sportirodalom
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Győri Emil (Temesvár, 1884. júl. 30. — 1941. márc. 2. Bukarest) — zeneszerző, szövegíró,
színműíró. A temesvári főreáliskolában érettségizett, a budapesti Színművészeti Főiskolán
Hegedűs Gyula tanítványaként szerzett színészi diplomát. Krecsányi Ignác buda–temesvári
színtársulatához, majd egy londoni filmvállalathoz szegődött. Az I. világháború kitörésekor
mint idegen állampolgárt internálták Angliában, szabadulása után Temesvárra került
banktisztviselőnek.
Angliában kezdett zeneszerzéssel foglalkozni. A két világháború között egyike a
legsikeresebb operett-, táncdal-, sanzon- és nótaszerzőknek. Több dala népszerű volt, néhány
dala lemezre került. Táncdalai, operettáriái, nótái rendszeresen megjelentek a Váradi Zoltán
szerkesztette Morawetz Album c. kottagyűjteményekben. Megzenésítette Petőfi, Kemény
Simon, Illésné Sas Jolán, Somló Károly, Várady Aladár, Nádassy Ernő, Kálmán Andor,
Tihanyi Vilmos és mások verseit, ill. dalszövegeit.
Temesvárt mutatták be Uhlyárik Béla szövegére és Kozmuth Andor verseire szerzett
Kölcsönkért feleség (1920), valamint Kálmán Andor szövegére szerzett Tehetség a fő (1923)
és Meghalok utánad (1924) c. operettjeit, utóbbit Aradon, Nagyváradon és Marosvásárhelyt is
játszották. A temesvári Thália Kabaré 1925-ben vitte színre Miss Mary c. egyfelvonásos
operettjét Bugél Jenő szövegével. Első éjszaka c. operettje Kálmán Andor szövegével 1933ban került színre Temesvárt és Aradon.
Az Arany János Társaság 1933-ban választotta tagjai sorába. 1935-ben Bukarestbe költözött,
ahol könnyűzeneszerzéssel foglalkozott.
Álnevei: Traian Cornea, André Durois, Henry F. Clark, Boris D. Sibleff, Pueblo del
Cazartos, Irwing Berlin.
Győri Ernő (Budapest, 1893 — ?) — író. ~ Imre bátyja. Budapesten kezdte hírlapírói
pályáját, verseit a Nyugat is közölte (1914–18). Romániába 1919 után került, öt évig
Kolozsvárt a Keleti Újság munkatársa, majd a Bukaresti Magyar Hírlap c. hétfői lap
szerkesztője (1926–27). Kedveltté tette műfaja, a „színes riport”. Lefordította G. W. Wright A
rádiumhalál c. regényét (Brassó 1927). A 20-as évek végén Párizsba költözött.
Önálló munkái: Áldott legyél te (színjáték, Modern Könyvtár, Bp. 1912); Isten és nő
(verseskötet, Kv. 1924); A Dél Keresztje alatt (regény, Brassó 1928).
Győri Imre — *Mikes Imre
Győri Klára, Filep Istvánné (Szék, 1899. jan. 4. — 1975. aug. 5. Szék) — mesemondó.
Gazdag örökségű mesemondó családban született; Nagy Olga a kolozsvári Folklór Intézet
számára százhúsz „igaz történet”-et vett magnószalagra ajkáról. Hetvenöt éves korában
megírta önéletrajzát, mely egy egyszerű parasztasszony lélektanilag érzékeny, őszinte
emlékezését adja magáról, családjáról és környezetéről. A feljegyzéseit tartalmazó füzet
mottója: „Kiszáradt az én örömem zöld fája, /Hetvenöt év fészket rakott reája.” A Nagy Olga
gondozásában megjelent emlékirat címe ezt a mottót idézi: Kiszáradt az én örömem zöld fája
(1975).
Ráduly János: Gy. K.: Kiszáradt az én örömem fája. Igaz Szó 1976/4. — Beke György: Kendőzetlen élet. A Hét
1976/16.

Győri Illés István (Zilah, 1892. máj. 9. — 1970. dec. 11. Budapest) — újságíró, szerkesztő.
Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített, harctéri írásai Beszélnek a halottak címmel
jelentek meg (Bp. 1917). A Tanácsköztársaság idején vöröskatona. 1919-ben hazatért,
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nagyváradi és kolozsvári lapok munkatársa lett; 1921-től a *Gyilkos c. riportlap szerkesztője;
közreműködött más időszaki kiadványok (Carneval, Commerz, Lemnul) megjelentetésénél is.
A Horthy-rendszer baloldali magatartását börtönbüntetéssel sújtotta (1940–44), a Gestapo
elhurcolta. Megmenekülése után Budapesten folytatta irodalmi munkáját.
Verseskötetekkel már Győrött 1914-ben, majd a forradalom alatt 1918-ban Budapesten
jelentkezett. A két világháború között idehaza színes, szórakoztató írásokkal és kiadványokkal
igyekezett egy szélesebb olvasóközönség olvasmányigényeit kielégíteni. Szerkesztette a *Haha-ha c. „vidám könyvek” sorozatát (1920). Főbb kötetei: Góner Menci karrierje (Egy
szélhámos regénye. Kv. 1926); Honny soit qui mal y pense (erotikus elbeszélések, Nv. 1928);
Tíz perc szünet (humoreszkek, Nv. 1930); A földalatti hármak („7 erdélyi író” kollektív
regénye, Benamy Sándor, Fekete Tivadar, Károly Sándor, Ligeti Ernő, Nagy Karola, Szántó
György, valamint Mikes Imre és Szabó Imre közreműködésével, Tamási Áron előszavával,
Kv. 1933); Örök játék (versek, Kv. 1939). Utolsó kötete újra Budapesten jelent meg: Dalol a
munka, dalol a gép (versek, 1948).
Földes Imrével közösen szerzett s Kolozsvárt 1926-ban bemutatott Szultána c. operettje
sokáig szerepelt a színpadon. A *Metamorphosis Transylvaniae c. cikkgyűjtemény (Kv.
1937) szerkesztésével és kiadásával értékes történeti és irodalomtörténeti dokumentum
megjelenéséhez járult hozzá.
Szignója Gyil.
Győri Magda, Negreanuné (Zilah, 1927. jan. 14.) — szerkesztő. Középiskolai tanulmányait
Kolozsvárt és Brassóban végezte (1947), a Bolyai Tudományegyetem filológiai karán magyar
nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett. 1951 szeptemberétől nyugdíjazásáig, 1982
márciusáig tankönyvszerkesztő a bukaresti Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó nemzetiségi
szerkesztőségében. A három évtized alatt kezén átment sok száz magyar nyelv- és
irodalomtankönyv kéziratának kiadásra való előkészítésében lelkiismeretessége és szakmai
jártassága érvényesült. Önálló cikkei, tanulmányai jelentek meg a Tanügyi Újság, Művelődés,
Igaz Szó, Brassói Lapok hasábjain az anyanyelvű oktatásról, irodalomtanításról, a „költészeti
rianás”-ról, korszerűségről és esztétikai nevelésről.
Györkös Ferenc, családi nevén Györkös Zsidó (Tordaszentlászló, 1878. máj. 25. — 1946. jan.
25. Kolozsvár) — színműíró. Kisgazda, majd vállalkozó, építészmester. A kolozsvári Thália
Rt. a színház *kék madár-kísérleteihez szövegkönyvet keresve talált rá a faluja lakodalmi
szokásait és dalait feldolgozó szerző kéziratára, amely a „birtokházasítás” ismert
motívumának új változatát dolgozta fel megtörtént helybeli eset kapcsán. A színmű Szabédi
László átdolgozásában Szentlászlói vőlegény címen került 1935-ben színpadra; 1981-ben a
szerző szülőfalujának színjátszói felújították Boldizsár Zeyk Imre átigazításában. Az egykorú
bírálat a darabot nem a régi népszínmű késői hajtásának tekintette, hanem egy új népi irányzat
irodalmi megnyilvánulását köszöntötte benne.
R. Nagy András: Színházi napló. Erdélyi Helikon 1935/9. — Kötő József: Fejezetek a romániai magyar dráma
történetéből. Kv. 1976. 14.

Györkös Mányi Albert — *művészeti irodalom
Győry György (Szekszárd, 1906. febr. 26.) — orvosi szakíró. Oklevelét Budapesten nyerte
(1931). Egyetemi adjunktus, majd magántanár Kolozsvárt (1940–45), a marosvásárhelyi
OGYI nőgyógyászati klinikáján meghívott egyetemi előadótanár (1947–53). Számos
szakdolgozat és több monográfia szerzője, írásait nemzetközi folyóiratok (Wiener Klinische
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Wochenschrift, Wirchow's Archiv, Frankfurter Zeitschrift für Pathologie és mások) közölték.
Páli Kálmánnal közösen szerzett A férfi sexuálhormon (testoviron) sárgatest-hormonszerű
hatásáról c. tanulmánya a kolozsvári egyetem *Acta c. kiadványainak Medica-sorozatában
jelent meg (Kv. 1941).
Romániában megjelent munkái: Szülészeti műtéttan (egyetemi jegyzet, Mv. 1948); Hogyan
éljen az állapotos asszony? (ismeretterjesztő kiadvány, 1949); Nőgyógyászat (egyetemi
jegyzet, Mv. 1951). Több jelentős nőgyógyászati művét 1953 után Magyarországon adták ki.
Győz a tudomány — az Ifjúsági Könyvkiadó 1954-ben indított tudománynépszerűsítő sorozata. Eleinte románból és oroszból fordított kötetei a matematika, fizika, kémia, távolbalátás,
csillagászat, űrkutatás, rovartan területéről választott témákkal ismertették meg az ifjú
érdeklődőket. 1958-tól hazai magyar szerzők munkái is felbukkannak, így Weiszmann Endre
Utazás a négy dimenzióban (1958), Tóth Imre Csillagok, atomok, emberek (1959), Gyurkó
István A halak élete (1960), Fülöp Géza–Szabó Lajos Az ezerarcú műanyag (1961), Újváry
József Folyók, tavak, tengerek (1962), Dezső Ervin Több fényt! (1963), Kabán Ferenc A
kukorica története (1965), Rohonyi Vilmos Automatizálás (1965), Tenkei Tibor Ismerd meg a
gépgyártást (1966), Szabó Attila A természet időjelzése (1967) c. kötetei. A sorozat 1967-ben
bekövetkezett megszűnéséig 28 kötet összesen 56 000 példánya jutott el az olvasókhoz.
Gy. Szabó Béla (Gyulafehérvár, 1905. aug. 26. — 1985. nov. 30. Kolozsvár) — grafikus,
festő, író. Gyulafehérvári gimnáziumi évei után a budapesti műegyetemre iratkozott be.
Főiskolai tanulmányai idején sokat rajzolt, majd miután gépészmérnöki képesítéssel csak
nehezen és rövid ideig talált állást, egyre elmélyültebb tanulmányokkal készült a
művészpályára. 1931-től Kolozsvárt telepedett le, s a Pásztortűzben rajzai és metszetei
jelentek meg (a pásztortüzet ábrázoló fejléc is az ő munkája). Pályája során az Erdélyi
Helikonban és a Hitelben is illusztrációkkal szerepelt. Metszetlapjainak, szövegképeinek,
rajzainak, önálló grafikai alkotásainak százaival illusztrált szépirodalmi műveket lapjaink és
folyóirataink számára.
1932–33 telén a Károli Gáspár Irodalmi Társaság kolozsvári kiállításán mutatkozott be, Kós
Károly biztatására ebben az időben tért rá a fametszet művelésére: Koldusok c. első
metszetlapja 1933-ban készült el. Az ESZC felkérésére ebben az évben Nyírő József Kopjafák
és Dsida Jenő Nagycsütörtök c. köteteit illusztrálta. A Dsida-verseskötethez készített tusrajzai,
valamint Dsida Ernst Toller-fordításaihoz metszett későbbi szövegképei a művészi ábrázolás
kontrasztokra egyszerűsített expresszív erejével hatnak. Az expresszionizmus mint
stíluseszmény sem hagyta közömbösen, legalábbis fejlődésének korai szakaszában. Első
metszetkönyve, a Liber miserorum (1935) Frans Masereel képregényeivel rokonítható.
A társadalmi témáktól később egyre hangsúlyosabban a lírai ábrázolás művészi lehetőségei
felé fordult. Barangolókönyv c. metszetalbuma (1939) jól mutatja már ezt a fordulatot. Ez a
könyv összefoglalója mindannak, ami időközben elvégzett képzőművészeti főiskolai
tanulmányai (1936–39), valamint külföldi (Itália, Görögország, Bulgária, Dalmácia)
tanulmányútjai során művészileg kiérlelődött.
A II. világháborút követően a Méhkas Diákszövetkezet és a JBA könyveit illusztrálta. Az ő
szövegképeivel került ismét a hazai olvasók kezébe Petőfi János vitéz és Arany Toldija
(1945); illusztrálta Simó Gyula Az ólom és a vas c. mesekönyvét (1945). Népmeseirodalmunk
java termését is az ő illusztrációi kísérik; Bözödi György és Faragó József gyűjtéseit, ill.
válogatásait látta el rajzokkal. Később metszetekkel illusztrálta Csokonai Lilláját és Szabó T.
Attila Haja, haja virágom c. virágének-gyűjteményét (1953-tól több kiadványt Ferenczy
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Júliával közösen). Nagyszámú rajza és metszete jelent meg az Utunk, Igaz Szó és Korunk
folyóiratokban.
A hazai magyar könyvkiadás 1944 utáni első metszetgyűjteményét 1949-ben 25 fametszet
címmel állította össze. A régi Korunkban a 30-as években még baloldali dogmatikus
támadások érték, de a népi demokrácia rendszerében s a szocializmusra való áttérés során
művészete kivívta a társadalmi elismerést s a hivatalos művészetpolitika méltánylását. 1952ben az RNK állami díját kapta meg, 1957-ben pedig „a művészet érdemes mestere” címet.
Hazai és külhoni útjain az élet hétköznapjainak és ünnepi pillanatainak művészi
visszaadásában a lényegest és nagyon jellemzőt ragadta meg. Kolozsvári városképei mellé
sorakoznak a Nyárád mentéről és Marosvölgyéből, a Székelyföldről és más tájegységekről
hozott s művekben rögzített úti élményei. Az 50-es évek közepétől lehetősége nyílt hosszabb
külföldi utazásokra, s ezekről már nemcsak rajzokban, pasztellekben, fametszetekben számolt
be, hanem írásban is. Munkásságát bemutató kiállításokkal Kínában, Belgiumban,
Mexikóban, Ausztriában, az NSZK-ban, Kolumbiában, a Szovjetunióban, Finnországban járt,
metszetgyűjteményeket adományozott külföldi múzeumoknak. Tapasztalatainak és
benyomásainak alkotói termése: újabb képek, sorozatok, illusztrált útikönyvek. Magyarországi táji élményeinek legszebb foglalata a Homokvilág c. korai albuma, majd a Balatonkörnyéki pasztellek és metszetek. Művészeti írásaira jellemző a nagyon pontos megfigyelőkészség, a látvány mögötti háttér intuitív földerítése, a köznapi valóság megéreztetése az
olvasóval. Kifejezésmódja közvetlen és egyszerű, kerüli a bonyolult körülírásokat, fanyar
humora pedig élvezetes olvasmánnyá teszi leírásait.
Munkássága utóbbi tíz évének nagyobb vállalkozása: Hónapok c. metszetalbuma, Danteillusztrációinak sorozata és a bibliai Jelenések könyve szövegének ihletésére készült, 22 lapot
tartalmazó fametszetsorozat. Nemcsak kiállításaival, hanem metszetlapjainak terjesztésével is
hathatósan járult hozzá a művészet szélesebb társadalmi rétegeket átfogó népszerűsítéséhez.
Metszetalbumai és útikönyvei: Liber miserorum. 50 imagines xilographi Belae Gy. Szabó.
Claudiopoli 1935; Barangolókönyv — Liber vagabundi (50 fametszet. Kv. 1939); Homokvilág
(28 tusrajz. Kv. 1941); 25 fametszet (1949); Kínai útivázlatok (1960); Hónapok (Kv. 1973);
Mexikói tél (Kv. 1974); Csokonai — 12 fametszet (Debrecen 1975); La Divina Commedia
(Kv. 1976); Jelenések könyve (Bp. 1982).
(M. J.)
Kós Károly: A „Károli Gáspár” Társaság művésztagjainak kiállítása. Erdélyi Helikon 1933/1. — Kovács
László: Két fiatal erdélyi művész. Pásztortűz 1934/9. — Vásárhelyi Z. Emil: Erdélyi művészek. Kv. 1937. —
Pogány Ö. Gábor: Gy. Sz. B. rajzai. Ünnep, Bp. 1942/19. — Huszár Sándor: A nagy munkálkodó. Utunk 1957/6.
— Szentimrei Jenő: Gy. Sz. B. útja. Igaz Szó 1957/5. — Eleonora Costescu: Donaţia Gy. Sz. B. Muzeului de Artă
al R. P. R.. Arta Plastică 1958/7–8. — Farkas Zoltán: Gy. Sz. B. értékelése körül. Művészet, Bp. 1966/8. —
Banner Zoltán: Hónapok könyve. Utunk 1973/52. — Balogh József: Gy. Sz. B., a könyvjegyművész. Művelődés
1974/6. — Entz Géza: Gy. Sz. B. Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1975/2. — Murádin Jenő: Agavék közt a
Popocatepetl, avagy Mexikó, a hetedik könyv. Utunk 1975/18; uő: Gy. Sz. B. Monográfia. 1980. — Livia Drăgoi:
Gy. Sz. B. Steaua 1976/11. — M. Kiss Pál: Gy. Sz. B. Dante-illusztrációi. Népszava, Bp. 1977. júl. 8. — Nora
Efimova Eliaszberg: Gy. Sz. B. Moszkva 1977.

Gy. Szabó Gyula, Gyergyói (Gyergyószárhegy, 1933. júl. 24.) — újságíró, riporter,
novellista. Középiskolai tanulmányait Gyergyószentmiklóson végezte, 1956-ban szerzett
orosz nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet a Bolyai Tudományegyetemen. Szilágysomlyón, majd Nagyváradon tanított, 1960-tól az Előre nagyváradi tudósítója, 1973 februárjától a Falvak Dolgozó Népe belső munkatársa. A 70-es években jelentkezett novellákkal az
Igaz Szó, Utunk és Bihari Napló hasábjain. Riportjai jelentek meg a Kötések, sodrásban
(1980) c. Falvak Népe-antológiában. Táj-, falu- és tanyabemutató írásait a szociográfiai
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látásmód, a helytörténeti tények és a néprajzi, művelődéstörténeti értékek iránti fogékonyság
jellemzi. Helytörténeti kutatásairól a Korunk hasábjain számol be.
Álnevei: Szárhegyi Gyula, Tamás Gyula.
Cseke Péter: A Falvak Népe — Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája 1945–1980. Közli Népismereti
dolgozatok 1981. 222–53.

Gyulafehérvár magyar irodalmi élete — A város a fejedelem kori Erdély politikai és
művelődési központja volt. A már a középkorban itt fennálló káptalani iskola helyébe Bethlen
Gábor neves külföldi tudósok meghívásával (Opitz, Alstedius, Bisterfeld, Piscator) kálvinista
főiskolát létesített, a város falain kívülre kényszerült jezsuita városi iskola azonban szakmai
színvonalával versenyre serkentett. XVII. századi növendékei közül kiemelkedik Kájoni
János, az erdélyi zeneművészet úttörője, aki zenei ismereteinek alapjait itt szerezte meg. Az
1700-as évek elején az iskola visszaköltözött a várba; régi épületét a századfordulón
lebontották, s a helyén emelt palotában működött — 1922-től Majláth Főgimnázium címen —
mindaddig, amíg az 1948-as tanügyi reform Erdély más központjaihoz hasonlóan itt is
megszabta a magyar nyelvű középiskolai oktatás új feltételeit.
A múlt századvég nyomasztó vidéki légköréről Karácsony Benő itt lejátszódó Pjotruska c.
regénye (Kv. 1927) fest korhű képet. Az 1918. dec. 1-i gyulafehérvári gyűlést követő
változások új feladatokra serkentették a város magyar művelődési életét. A két világháború
között itt új magyar sajtótermékek keletkeztek. Elsőként a Róm. Kat. Teológia tanári kara
alapított 1921 decemberében *Erdély címen társadalmi, irodalmi, tudományos és iskolai
lapot, amely az 1919-ig megjelent Közművelődés c. heti közlöny örökébe lépett, de kellő
támogatás hiányában már a II. évfolyam kezdetén megszűnt. Egy évtized múltán Keleti
Sándor *Front címmel indított háborúellenes, haladó folyóiratot, ezt azonban a hatóságok
betiltották; ő kezdeményezte a kétnyelvű Teatru — Színház c. értesítőt is, amelyből csak az
1933. januári kettős szám ismeretes. 1933. nov. 13-án indult az Informator c. román–magyar
kulturális hetilap. A kezdetben szerkesztőbizottság irányításával, majd 1935-től 1937 végéig
Biluska István szerkesztésében megjelenő sajtóorgánum humanista beállítottságú volt, és mint
a nagy történelmi múltú város „haladó szellemű” polgárainak demokratikus, szókimondó
lapja, a népek közötti testvériség szellemét kívánta ápolni. Féléves megszakítással 1938. jún.
26-án Informatorul Albei címen indult újra s jelent meg félhavonként két nyelven a 40-es
évek elejéig Stern Ignác igazgató és Nicolae Turdeşan szerkesztő gondozásában. A lapnak
sikerült a város magyar értelmiségét maga köré tömörítenie: Baráth Béla és Faragó Ferenc
teológiai tanárok vezércikkeket írtak, a művelődési rovat állandó munkatársa Bitay Árpád,
Józsa János (románul is) és Nagy András, az Erdély egykori szerkesztője, Floznik György
pedig alkalmi megemlékezésekkel és hangulatos tárcákkal működött közre. Az antifasiszta
magatartása miatt meghurcolt Bányai László felmentő ítéletekor (1933/4), majd Bitay Árpád
halála kapcsán (1937/30) is kifejezésre juttatott román–magyar összefogás szelleme a II.
világháború idején sem szorult háttérbe. A Gyulafehérvári Múzeum 1942-ben megjelent
évkönyve, a Buletinul Muzeului regional Alba Iulia I (1939–1942) munkatársai sorában
Baráth Béla, Józsa János és Kárpiss János gimnáziumi igazgató neve szerepel, s kívülük
három román szerző is magyar vonatkozású tanulmányt közöl.
A művelődési élet egyéb gócai a különböző egyesületek öntevékeny művészegyüttesei voltak.
Irányításukban a 20-as évektől kezdve Fellner József törvényszéki bíró szerzett érdemeket;
szervező munkájának köszönhető, hogy a helybeli Harmonia zeneegyesület a város
filharmonikus zenekarává nőtte ki magát, s hangversenyeinek — így az 1935-ös Bachemlékestnek, amelynek egyik ünnepi szónoka Bitay Árpád volt — megyeszerte visszhangja
támadt. A magyar nyelvű műkedvelő színjátszás szakmai irányítását Faragó Vilmos végezte.
Időnként hivatásos színészek is ellátogattak Gyulafehérvárra: 1933 telén Ferenczy Gyula,
94

1936 telén Jády Károly társulata vendégszerepelt a Városi Színházban. A szépirodalmi
rendezvényeket a Róm. Kat. Teológiai Akadémia évente — rendszerint a Városi Színházban
— megtartott nyilvános díszülése (1935 márciusában Mécs László is fellépett), továbbá az
időnként szervezett irodalmi törvényszékek (1935. márc. 21-én az Európa Szálló
nagytermében Lion Feuchtwanger A zsidó háború c. regényét vitatták meg, röviddel a magyar
fordítás megjelenése után), valamint a Majláth Főgimnázium önképzőköri ünnepélyei
jelentették. A tanulóifjúság zöme a Zsilvölgyéből és Dél-Erdély távolabbi vidékeiről
származott, ami Bulyáki Domokos, Rass Károly, Szentmiklóssy Ferenc és tanártársaik
magyar és világirodalom-népszerűsítő tevékenységének kisugárzási kört biztosított. A Róm.
Kat. Teológia román nyelv és irodalom, ill. latin és német szakos tanáraként fejtette ki
kapcsolattörténeti tudományos munkásságát 1929 és 1937 között Bitay Árpád, akit a város
alpolgármesterének is megválasztottak.
A II. világháborút követő években a város magyar művelődési életét a volt illegalista Megyeri
Lajos, az MNSZ megyei elnöke lendítette fel. A Közművelődési Szakosztály Fehérvári
(Hertlein) László ifjúsági elnök és Fellner József bevonásával igényes műsort állított össze a
műkedvelő színjátszók számára, bemutatóik közül kiemelkedik Az ember tragédiája
egyiptomi színének (1946) és Camil Petrescu Bălcescu c. drámájának (1948) színrevitele.
1950 óta a különböző tömegszervezetek keretében folyó művelődési tevékenységet a
Municípiumi Művelődési Ház irányítja. Magyar irodalmi oktatás folyik a Róm. Kat. Teológia
és a Kántoriskola keretében.
Az 1792-ben alapított Batthyaneum Dokumentációs Könyvtár az egykori trinitárius kolostor
újabban restaurált épületében 1230 kéziratával, 530 ősnyomtatványával és a különböző
könyvhagyatékokban rejtőző ritkaságokkal híres *könyvmúzeum; az itt folyó kutatásoknak a
város művelődési életében hagyományos szerepük van, s szerves tartozékai a magyar
művelődéstörténeti munkásságnak is.
(K. K.)
Ávéd Jákó: Karcolatok Gyulafehérvár város jelenéből. Gyulafehérvár 1880. — Bitay Árpád: Gyulafehérvár
Erdély művelődéstörténetében. ETF 3. Kv. 1926; uő: Az Erdélyi Róm. Kath. Status gyulafehérvári „Majláth”
Főgimnáziumának megalakulása. Arad 1930. — Const. H. Economu: Viaţa culturală a oraşului Alba Iulia pînă
la 1700. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia I. (1939–42). Gyulafehérvár 1942. 228–47. — Biblioteca
Batthyaneum din Alba Iulia. 1957. — Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. Bp. 1958. — Bányai László:
Kitárul a világ. Önéletrajzi jegyzetek. 1978; uő: Alma mater a népművelés és egyetemesség szolgálatában. Előre
1980. nov. 23. — Szabó T. Attila: A román nyelv tanítása a gyulafehérvári kollégiumban a XVII. század
közepén. Közli Nép és nyelv. 1980. 19–20.

Gyulai Ferenc (Felsőrákos, 1926. okt. 13.) — géptani szakíró. Középiskolai tanulmányait
Brassóban és a Székelykeresztúri Unitárius Kollégiumban végezte, a Temesvári Műegyetem
gépészeti karán 1951-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet. Ugyanitt, a közben Traian
Vuiáról elnevezett politechnikai intézetben tanár; 1965 és 1972 között igazgatóként a resicai–
temesvári Vízenergetikai Berendezések Tervező és Kutató Intézetét is vezette. 1972-ben
doktorált. Több mint száz kutatási témát dolgozott ki az ipar számára.
Tanulmányait, szakdolgozatait hazai és külföldi szakfolyóiratok (köztük a Comunicări
Ştiinţifice şi Tehnice, Studii şi Cercetări Ştiinţifice–Timişoara és Journées de l'Hydraulique) s
gyűjteményes kötetek közlik. 1960 óta a New Yorkban megjelenő Applied Mechanics
Reviews c. folyóirat külmunkatársa, itt több mint 60 könyvismertetése, szemlecikke és
tanulmánya jelent meg. I. Petencz és C. Ciocîrlan társszerzőkkel közösen írt Szárnylapátos
szivattyúk jelleggörbéinek vizsgálata c. tanulmányát a Gép c. budapesti folyóirat (1963/5)
közölte. Pompe, ventilatoare, compresoare c. kétkötetes egyetemi tankönyve 1980–81-ben
Temesvárt jelent meg.
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Gyulai Pál (Bukarest, 1936. jan. 18.) — történész, muzeográfus. Gépipari középiskolát
végzett Kolozsvárt (1953). Előbb a kolozsvári Herbák János Művekben (a mai Clujana
cipőgyár) s az Unirea Gépgyárban dolgozott (1954–58), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen
történelem szakos diplomát szerzett (1963). Az Erdélyi Történelmi Múzeumban kezdte
pályáját Kolozsvárt, főmuzeológus a műemlék- és műtárgyvédelmi osztályon. A magyar
tannyelvű 3. számú Matematika–Fizika Líceum diákjainak létai ásatásain 1978 óta szakmegbízottként vesz részt.
Első írását az Utunk közölte (1960), szaktanulmányai a Revista Muzeelor, Acta Musei
Napocensis, Apulum, Terra Nostra hasábjain jelennek meg; ismeretterjesztő történelmi
publicisztikájával a Korunk, Utunk, Dolgozó Nő, Napsugár, Előre, Ifjúmunkás, Igazság,
Falvak Dolgozó Népe hasábjain szerepel, ezekben az eke történetével foglalkozik, beszámol a
dobokai ásatásokról és kolozsvári leletmentéseiről, Dózsa György koronájáról, a székely
nemzet pecsétjéről, a Vitéz Mihály korabeli ágyúöntésről.
Munkái: Batiz. Monografia manufacturii de faianţă fină (Bunta Magdával, C. Daicoviciu
előszavával, Ştefan Pascu bevezetésével, Kv. 1971); Torma Zsófia levelesládájából (válogatás
bevezetéssel és jegyzetekkel, Téka 1972); Kincskeresők (válogatás a történelmi tárgyú hazai
magyar gyermekirodalomból, 1973).
(imreh) [Imreh István]: Erdélyi „kőedények”. A Hét 1972/51. — Herédi Gusztáv: A batizi manufaktúra. Korunk
1972/11.

Gyulai Zoltán (Pipe, 1887. dec. 16. — 1968. júl. 13. Budapest) — fizikai szakíró.
Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban, felsőfokú tanulmányait a
kolozsvári egyetemen végezte, ahová 1912-ben nevezik ki a fizikai tanszékre tanársegédnek.
1913-ban matematika–fizika szakos tanári oklevelet nyer, 1914-ben hadba vonul,
hadifogságba esik, 1924 és 1926 között Pohl professzornál a göttingai egyetemen az alkálihalogenid kristályok színcentrumaival foglalkozik. 1928-ban értelmezi az azóta Gyulai–
Hartly-effektus néven ismert s a kristályhibák kimutatására vonatkozó jelenséget.
1940-től 1947-ig a kolozsvári egyetem tanára, itteni kutatásait az *Acta Bolyai, ill. *Acta
Bolyaiana közölte. Kolozsvárt jegyzetet írt az egyetemi hallgatók részére Kísérleti fizika
címmel (1946), mely nyomtatásban is megjelent (Bp. 1953). A budapesti Műszaki Egyetemen
folytatta fizikai kísérleteit nyugalomba vonulásáig (1947–62). Mint az MTA tagja, egy
kristálynövekedési kutatócsoportot vezetett. A kísérleti fizika oktatásában és a szilárdságtanfizikában iskolát neveztek el róla; tudományos munkáját Kolozsvárt tanítványa, László
Tihamér folytatta.
Bodó Ágoston: Gy. Z. 1887–1968. Fizikai Szemle, Bp. 1968/11.

Gyulai Zsigmond — *Reggeli Újság
Gyurkó István (Encs, 1924. jan. 28. — 1990. máj. 13. Kolozsvár) — zoológus, természettudományi szakíró. A miskolci Fráter György Gimnáziumban érettségizett (1941), Kolozsvárt
a mezőgazdasági főiskolára iratkozott be, majd a háborús események miatti megszakítás után
a Bolyai Tudományegyetemen végezte be tanulmányait (1948); itt Kesselyák Adorján
zoológiaprofesszor irányította a hidrobiológia felé. Diplomadolgozatát az erdélyi kékmoszatokról írta, doktori disszertációját a paduc biológiájának tanulmányozásáról Bukarestben
védte meg (1961). A Bolyai Tudományegyetemen kezdte el pályáját, 1952-től előadótanár,
1978 óta a Babeş–Bolyai Egyetem professzora.
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Fontosabb kutatási területe: az édesvízi halak táplálékalapjának, korhoz, nemhez, évszakhoz,
napszakhoz kötött táplálkozásdinamikájának tanulmányozása; az édesvízi halpopulációk
szerkezete és dinamikája; az édesvízi halfajok mesterséges megtermékenyítése, a halak
növekedési ritmusa; általános állatökológia. Eredményeit a hazai és külföldi szakirodalom
egyaránt számon tartja. Szaktanulmányai főként a Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole,
Studii şi Cercetări Biologice–Cluj, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Aquila, Archiv für
Hydrobiologie, Voproszi Ichtiologii, Vertebrata Hungarica, Állattani Közlemények, Studii şi
Cercetări Biologice, Hidrobiologia c. folyóiratokban, valamint múzeumi évkönyvekben és
gyűjteményes kötetekben román, német, orosz, angol és magyar nyelven jelennek meg.
Tudományos ismeretterjesztő írásait az Igazság és Hargita napilapok, a Natura, Vînătorul şi
Pescarul Sportiv c. folyóiratok közlik.
Számos hazai és külföldi hidrobiológiai, ichtiológiai monográfia munkatársa; társszerzője
Csűrös István Excursii în Munţii Retezatului (1971) és Az Erdélyi Mezőség élővilágáról
(1973) c. munkáinak, Szabó Zsigmond A mozgás biológiája (1976) c. kötete egyes
fejezeteinek. Több egyetemi jegyzetet írt (Állattan I. 1951; Állattan II. Gerincesek. 1977,
1982; Állattan. Gyakorlatok II. Gerincesek. 1978); a Tankönyvkiadó külső munkatársaként
románból és oroszból szakfordítást végzett. A készülő Biológiai kislexikon szerkesztője.
Kötetei: A halak élete (1960); Zoologia vertebratelor (társszerzők Z. Feider, Al. V. Grossu és
V Pop, 1963, 1967, 1976); Édesvízi halaink (1972); Állat és környezet (1979); A halak világa
(1982).
Xántus János: Tudomány mindenkinek. Igazság 1973. jan. 30.; uő: Állatvilág és ökológia. Előre 1979. szept. 5.
— Kusztos Endre: Élet és környéke. A Hét 1979/51. — Nádas Péter: Ökológiai tanulmányok folyóvizeinkről.
Igazság 1982. febr. 26.
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H
Haáz Ferenc (Székelyudvarhely, 1913. márc. 18. — 1944 őszén, Szovjetunió) — etnográfus.
~ Ferenc Rezső fia, ~ Sándor öccse. Szülővárosában a Róm. Kat. Főgimnáziumot végezte
(1930), a kolozsvári egyetemen földrajz–természetrajzi (1937), Budapesten néprajzi tanulmányokat végzett, itt szerzett doktorátust (1941). Előbb tanár a Székelyudvarhelyi Református
Kollégiumban, majd egyetemi tanársegéd Kolozsvárt a néprajzi tanszéken. Bulgáriában járt
tanulmányúton (1943).
Részt vett az Erdélyi Fiatalok szerkesztésében, az Ifjú Erdély munkatársa. A székely néprajzkutatás nagy ígérete volt: 1937-ben Parajd községről és sóbányájáról írta egyetemi dolgozatát,
szaktanulmányait erdélyi hímzésekről s a korondi fazekasmesterségről a budapesti Néprajzi
Értesítő közölte, tanulmánya a varsági pele- és mókusfogásról a Közlemény az Erdélyi
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából 1941-es I. kötetében jelent meg.
Önálló kötete: Udvarhelyszéki famesterségek (87 rajzzal és fényképpel, Kv. 1942). Dolgozata
a Gusti-féle falukutatás módszeréről (1943) kéziratban maradt.
Méhes György: Bizalmas jelentés egy fiatalemberről. 1982. 190–92.

Haáz Ferenc Rezső (Szepesbéla, 1883. aug. 12. — 1958. júl. 29. Székelyudvarhely) —
etnográfus, pedagógus. ~ Sándor és Ferenc apja. Középiskoláit Késmárkon és Iglón végezte, a
budapesti képzőművészeti főiskolán szerzett rajztanári képesítést (1906). Székelyudvarhelyen
a Református Kollégiumban (1906–27), majd a Református Tanítóképző Intézetben (1927–
45) tanár, a kollégium fiúgimnáziumának igazgatója (1946–48).
Tanulmányokat közölt az Udvarhely vidéki Lövéte székely népviseletéről (Emlékkönyv a
Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy 1929), a székely
ványolókról, az udvarhelyi szekérről, a „lakodalmas prémes”-ről (Siklódi Pállal) a Néprajzi
Értesítőben (1931–32). Diákjai segítségével évtizedek alatt egybehordta és iskolai múzeumi
gyűjteménnyé rendezte Udvarhely vidéke tárgyi néprajzi anyagát; gyűjteménye lett az alapja
Székelyudvarhely Municípiumi Múzeumának, amelynek 1948-ban megszervezője és első
igazgatója (1948–51). Gyűjtőmunkájával párhuzamosan a népi mesterségek művészi értékű
kincseire, a hagyományos mintákra támaszkodva népi iparművészeti mozgalmat indított,
fellendítve a telekfalvi fafaragást, a korondi fazekasságot, a népi szövést-varrást is.
Születésének centenáriumán, 1983-ban városában emlékünnepséget, s festményeiből,
grafikáiból kiállítást rendeztek.
Méhes György: Udvarhelyi kincskereső. Utunk 1958/38. — Ferenczy Géza: H. F. R. Ethnographia, Bp. 1958/4.

Haáz Sándor (Székelyudvarhely, 1912. ápr. 3.) — etnográfus, grafikus. ~ Ferenc Rezső fia, ~
Ferenc bátyja. Hét osztályt szülővárosa Róm. Kat. Főgimnáziumában végzett.
Hajdúböszörményben érettségizett, s rajztanári diplomát a budapesti Képzőművészeti
Főiskolán szerzett (1940). Tanár Székelyudvarhelyen, Korondon és Székelykeresztúron, majd
a marosvásárhelyi Népi Együttes koreográfusa és kosztümtervezője (1954–64), ezután újra
tanár. 1974-ben nyugalomba vonult, azóta szakirodalmi és népművészeti munkásságának él.
Néptáncmozgalmi szakdolgozatait 1954 óta közli a Művelődés; tánc, mozgás és viselet
összefüggéseit elemzi a Korunkban (1973/7). Saját rajzaival illusztrált tanulmányokkal
szerepel a Népismereti dolgozatok 1978 és A Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet (1978)
c. gyűjteményes kötetekben; rajzaival jelent meg Gazda Klára Gyermekvilág Esztelneken c.
munkája (1980). Hiteles „írás utáni varrottasminták”-kal szerepel a Cs. Gergely Gizellával

98

közösen szerkesztett Udvarhelyi varrottasok c. kötetben (1976) és Szentimrei Judit Széki
iratosok c. kiadványában (1982).
Nagy Mihály: A régi székely táncok feltámadásáról. Népi Egység 1946. okt. 9. — Kelemen Ferenc: Emlékek a
néptáncról, a népviseletről. Interjú H. S.-ral. Utunk 1974/9. — Jakabffy Sándor: Udvarhelyi varrottasok. Interjú
H. S.-ral. A Hét 1977/5. — Katona Szabó István: Egy élet a népművészet szolgálatában. Új Élet 1982/12.

Haba Mihály — *fizikai szakirodalom
háborúellenes irodalom — az I. világháború óta gazdagon bontakozott ki, sajátos tárgykörrel
bővítve az erdélyi magyar irodalmat; riportban, élménybeszámolóban, regényben és versben
határozott társadalmi magatartást szólaltat meg a háború embertelensége ellen.
Az első kötetek friss élményeket tükröző harctéri riportok, tudósítások. Ilyen Dénes Sándor
Egy komitácsi újságíró feljegyzései (Szatmár 1915) vagy Franyó Zoltán A kárpáti harcokról
(Bp. 1915) c. beszámolója. Kimondottan az I. világháború a témája Nagy Dániel Cirkusz c.
regényének (Arad 1926): a mű gerincét alkotó cirkuszi előadás tulajdonképpen a lezajlott
háború allegóriája. Az expresszionista hangvételű alkotás hatalmas látomás a háború borzalmairól; felépítésében egyrészt a groteszk és az abszurd, másrészt a realista mozzanatok
gyakori együttes alkalmazása fokozza a háború elembertelenítő mivoltának ábrázolását.
Részben az I. világháború alatt játszódik Szántó György Az ötszínű ember c. regénye is (Arad
1927), amelyben éles vonalakban rajzolódik ki az imperialista nagyhatalmak új területekért
folyó versengése.
Markovits Rodion „kollektív riportregény”-nek nevezi Szibériai garnizon c. művét (Kv.
1927), s hadifogságbeli élményeit úgy meséli el, hogy felhasználja fogolytársainak
feljegyzéseit, leveleit, élménybeszámolóit. A hangsúly a közös emlékezésen van. A műnek
nagy volt a sikere, számos világnyelvre lefordították. Ugyancsak hadifogolyélményből
táplálkozik Aranyvonat c. munkája (Kv. 1929), s egy Avas-alji falu háborús szenvedéseit
megelevenítő regénye, a Sánta farsang (Bp. 1933).
Szibériai fogolytáborok mindennapjairól, határtalan honvágyról szólnak kevésbé ismert honi
magyar írók munkái is. Ilyen Elekes György Szibériában pergő homokszemek zenéje c.
verseskötete (Kézdivásárhely 1921), Tibor Dénes Miért? Vádirat a háború borzalmairól c.
írásgyűjteménye (Kv. 1927), Székely Gyula Képek a szibériai hadifoglyok életéből (Nv.
1929), Hubert Péter Hómezők, hisztériák közelében (Kv. 1930), Szigyártó Sándor Hét év
Szibériában (Vajdahunyad 1934) és Rónay Ernő Krasznojarszk (Nv. 1939) c. kötete; ide
sorolható Bartha István kéziratban maradt Hadrakeltem Erdélyből c. önéletrajzi regénye is. A
szibériai hadifogolyélményből ihletődő művek sorát késői visszaemlékezésként Lám Béla A
körön kívül… c. önéletrajzi regénye zárja (1967).
A romániai magyar irodalom egyik legidőtállóbb alkotása, Kuncz Aladár Fekete kolostor c.
műve (Kv. 1931), lényege szerint alapvetően háborúellenes mű. A témát nem a frontszolgálat,
nem a hadifogolytáborok élményvilága szolgáltatta, hanem a megpróbáltatások öt esztendeje,
melyeket a szerző különböző nemzetiségű, foglalkozású és műveltségű polgári internáltakkal
töltött együtt a franciaországi Noirmoutier várkolostorában, majd Île d'Yeu kazamatáiban.
Az I. világháború kirobbantását még a félrevezetett tömegek lelkesedése fogadta, s a
kiábrándulás, az imperialista háború igazi arcának meglátása csak később, fokozatosan
következett be. Az újabb háború kitörésének veszélyére a haladó erők már a 30-as évek elején
figyelmeztettek, s a fasizmus európai térhódítása előtt kibontakozóban volt a ~ egy újabb
hulláma. A látásmódra kevésbé jellemzőek az avantgárd törekvések, inkább a hagyományos
kifejezésmód felvilágosító közérthetősége általános. Jellemző, hogy míg az I. világháborúból
ihletődő alkotások jelentős részének tematikája a hadifogság, addig a II. világháborút festő
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művekből nagyrészt az elhurcoltak szenvedése, az internálótáborok kegyetlen világa komorlik
fel.
Már 1932-ben megjelenik a *Front c. folyóirat. Egyetlen száma a feltörő antifasiszta
háborúellenes magatartásforma születését jelzi. Alcíme: „Le az imperialista háborúval.”
Keleti Sándor állította össze, programcikke összefogásra szólít fel az imperialista háborús
készülődések ellen. A hitlerizmust visszautasító művek sorát Ferenczy György
pamfletgyűjteménye nyitja meg (Ave Hitler, morituri te salutant, 1933), nyíltan háborúellenes
50 erdélyi író és újságíró Fegyverek közt — múzsák c. antológiája (Nv. 1940). A korai lírai
tiltakozások közül Bartalis János Ima mindenkiért 1940-ben c. verse emelkedik ki; Dánér
Lajos Az állatok dalolnak c. verseskötete (Kv. 1943) már a tomboló II. világháború
allegorikus bemutatása. A kötetet az ügyészség elkobozta. Hasonló sorsra jutott Salamon
László Ember, hol vagy? c verseskötete is: 1944 elején jelent meg Cserépfalvinál, de csak pár
példány kerülhetett forgalomba. A szerző kilencvenedik születésnapjára a Kriterion újra
megjelentette (1981). A kötet szenvedélyes tiltakozás a gyilkos háború, az embertelenség, a
barbárság ellen.
A II. világháború befejezése után Kornis Ottó A füst c. kötete (Nv. 1945) vezérli el az olvasót
a minden képzeletet felülmúló szenvedések és megaláztatások világába, s indítja el a ~ olyan
munkáinak sorozatát, melyek a romániai magyar irodalom vonulatába tartozva, egyben a
nemzetközi antifasiszta irodalom sajátos fejezetét is alkotják. Egy évre rá követi Katona Béla
Várad a viharban c. kötete (Nv. 1946), melyben a szerző a gettóba hurcolás helyi
körülményeit, a pusztulásba indulók szenvedéseit beszéli el az elindulás szomorú pillanatáig.
Háborús élményeiről, a Budapest ostroma alatti nehéz hetekről, rövid ideig tartó fogságba
eséséről, írói kapcsolatairól, szabadulásáról számol be Asztalos István Író a hadak útján c.
krónikájában (Kv. 1946). „A vallomás őszintesége, becsületes, néhol kedvesen gyermeki
párbeszéde önmagával és a kíméletlenül rátörő történelemmel avatja ezt a könyvet a második
világháborúról szóló egyik legérdekesebb, legizgalmasabb irodalmi tudósítássá” — írja Izsák
József Asztalos István-életrajzában (1967).
A II. világháborút követő esztendőkben helyet kapott a ~ a színpadon is. Az Állami Magyar
Színház Kolozsvárt 1946 októberében sikerrel mutatta be Bánffy Miklós Az ostoba Li c. kínai
mesébe öltöztetett, de Arany János A nagyidai cigányokjára emlékeztető háborúellenes
darabját, Poór Lili rendezésében; 1947 májusában Gredinár Aurél újságíró Senkit sem terhel
felelősség c. darabja került színre vádbeszédként a háború ellen.
A 44-es fordulat nyit utat Endre Károly sokáig rejtőző háborúellenes lírájának. Két évtized
után látogatott el a költő legborzalmasabb háborús élményeinek színhelyére s idézte fel véres
emlékeit, de újabb harmadfél évtizednek kellett eltelnie, hogy a Görzi elégiák
disztichonokban írott életregénye előbb az Igaz Szóban, majd az Elégiák és rapszódiák c.
kötetben (1962) megjelenhessék, s az eredeti I. világháborús benyomásokat közlő Harctéri
versek ciklus is nyilvánosságra kerüljön a Versek c. gyűjtőkötetben (1965). Mindkét
klasszikus szépségű irodalmi mű egy már az olasz fronton megszületett antimilitarista
erkölcsiségben gyökerezik, s őszinte vallomásként az egyetemes humánumra nyílik.
A ~ sajátos ágazata a II. világháború folyamán faji üldözés áldozatává vált erdélyi zsidóság
elhurcolását leleplező *lágerirodalom. Ebből emelkedett világhírre Nyiszli Miklós Dr.
Mengele boncoló orvosa voltam az Auschwitz-i krematóriumban c. munkája (I. kiadás Nv.
1946, későbbi címe Orvos voltam Auschwitzban). A 60–70-es években egész sora jelentkezett
az emlékezéseknek mind drámai műfajban (Földes Mária: Hölgy a barakkban. 1960), mind
irodalmi dokumentáció (Harsányi Zimra: A téboly hétköznapjai. 1966; Simon Magda: A nagy
futószalagon. 1967) vagy hiteles lágernapló formájában (Rózsa Ágnes: A jövőlesők. 1971). A
deportálás 30. évfordulójára Keserű órán címmel antológiát jelentetett meg a Kriterion (1974)
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többek között Balla Károly, Sőni Pál, Szilágyi András személyes élményeket felelevenítő
írásaival. Szilágyi András külön kötetben is megírta elhurcolásának és szabadulásának
történetét (A halhatatlan fűkaszás. 1977).
A háború kérdéseibe ütközik e korban majdnem minden *emlékirat, s a kimondottan
háborúellenes művek sorát a 70-es években több regény is gazdagítja. Bányai József
Csillaghegy alatt c. munkája (1975) gyermeki emlékezés egy erdélyi magyar család sorsára a
II. világháború sodrában; Pusztai János A sereg c. regénye (1978) egy közkatona látószögéből
érzékelteti az otthoniak és a táborozók gondjait; Székely János A nyugati hadtest c.
munkájában (1979) hadiélményei alapján keres választ arra az erkölcsi kérdésre,
helyrehozható-e a pusztítás, melyet a háború vitt végbe az emberekben. A világháborúk egyegy elrettentő epizódja Bodor Ádám, Daday Loránd, Kocsis István, Papp Ferenc, Sütő András
írásaiban is szerepel. Erdély háborús megpróbáltatásai közé vezet Méhes György önéletrajzi
regénye, a Bizalmas jelentés egy fiatalemberről (1982).
A ~mat mindenkor kiegészítette a *békeharc-irodalom.
(F. M.)
Hacke Károlyné Steinitzer Charlotte-Sarolta (München, 1877. okt. 28. — 1949. nov. 9.
Kolozsvár) — egészségügyi író. Valószínűleg francia felsőbb fokú előtanulmányokkal
rendelkező nevelőnőként került Erdélybe. 1914 és 1919 között a kolozsvári egyetemen
orvostanhallgató, 1921–22-ben a Kolozsvári Unitárius Kollégium óraadó tanára, majd 1923tól a Marianum leánygimnáziumának okleveles francia nyelvtanára a 30-as évek közepéig.
Tanít neveléstant és háztartástant is. A II. világháború éveiben női vöröskeresztes
tanfolyamokat vezet, a 40-es évek közepén maga is kórházi szolgálatot vállal. Munkája az
Ünnepnapok-sorozatban megjelent Anyák könyve (Kv. 1924); nyolc fejezetben a
csecsemőápolással és -táplálással kapcsolatban ad tanácsot a fiatal anyáknak.
Hadai G. Klára, családi nevén Geiger (Lupény, 1938. aug. 20.) — textilművész, grafikus,
könyvillusztrátor. ~ Jenő felesége. Petrozsényban érettségizett (1955), a Ion Andreescu
Képzőművészeti Főiskola textil szakán államvizsgázott (1964). Előbb a bufteai filmstúdióban
kosztümtervező, 1967-től a Jóbarát grafikusa, 1974-től a Viaţa Studenţească szerkesztőségében dolgozik. Grafikái, illusztrációi jelentek meg a Pionírban, a Jóbarátban, a
Cutezătorii c. hetilapban és az Előre-naptárakban. Illusztrálta, ill. borítóval látta el Tóth
Mária, Balogh Irma, Bokor Katalin, Máté Imre, Ambrus Lajos köteteit és Szabó Magda
Mondják meg Zsófikának c. regényének román nyelvű kiadását (1974).
Hadai Jenő (Temesvár, 1930. febr. 19.) — szerkesztő, újságíró, műfordító. ~ G. Klára férje.
Szülővárosában ipari gimnáziumot végzett (1947), a bukaresti Zsdanov Pártfőiskolán
államvizsgázott (1955). Az IMSZ Temes megyei, később központi instruktora, majd 1958-tól
1965-ig a KISZ Központi Bizottságának sajtóosztályán dolgozott. A Pionír főszerkesztője
(1965–67), megalakulásától a Jóbarát felelős szerkesztője (1967–74), ma is e lap belső
munkatársa.
Műfordítóként magyarországi és romániai klasszikus és modern magyar szerzők műveit
tolmácsolja a román közönségnek. Szabó Magda Mondják meg Zsófikának (társfordító Horia
Aramă, 1974), Karinthy Frigyes Delejes halál (társfordító Costache Anton, 1975), Kiss János
Díszelőadás (1981) c. munkáinak lefordítása után előkészületben Karinthy Frigyes Utazás
Faremidóba és Capillária, valamint Kovács György A hadnagy és a tünemény c. köteteinek
átültetése.
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Hadházy Jolán — *tankönyvirodalom
Hadnagy Árpád (Kolozsvár, 1943. nov. 3.) — ásványtani szakíró. A petrozsényi líceumban
érettségizett (1961), a Babeş–Bolyai Egyetemen geológia szakot végzett (1969). Bukaresti,
kolozsvári, balánbányai és nagyváradi szakmai munkabeosztások után 1976-tól a nagyváradi
Körösvidéki Múzeum főmuzeológusa. 1977-től a nagyváradi Nymphaea szakfolyóirat
szerkesztőbizottsági tagja, itt jelennek meg mineralógiai szakdolgozatai. Terepmunkálatai
során végzett régészeti kutatásairól a Crisia hasábjain számol be. Bihar megye román nyelvű
monográfiájának (1979) társszerzője. Anyanyelvén az Ady Endre Irodalmi Körben és a
berettyószéplaki Művelődési Körben tart ismeretterjesztő előadásokat. Kartográfia és
történelem c. írását a Fáklya közölte (1981. jan. 16.).
Hadnagy Csaba (Kovászna, 1919. dec. 7.) — orvosi szakíró. A nagyenyedi Bethlen
Kollégiumban érettségizett (1937), oklevelét a kolozsvári egyetemen nyerte el (1942).
Ugyanitt az élettani intézetben tanársegéd, majd 1949-től a marosvásárhelyi Vérátömlesztő
Központban főkutató, 1954-től a 2. számú Belgyógyászati Klinika laboratóriumának vezetője.
Több neves tudományos testület, így a német hematológiai társaság (1964) és az Amerikai
Egyesült Államok geriatriai társasága (1967) tagjai közé választotta. Szakirodalmi
tevékenysége a vér megbetegedései, a cukorbaj, a vitaminhiány okozta kórállapotok,
gerontológia, immunológia és kórélettan kérdéseit öleli fel.
Elsőként írt le 1952-ben egy sajátos, az anti E faktor okozta vérmegbetegedést újszülöttnél;
Szabó Istvánnal együtt kimutatta, hogy a vérátömlesztés szövődménye, a vörös vérsejtek
feloldása okozta ún. hemolitikus sokk a szervezet védekező válasza; elsők között bizonyította,
hogy a fonalas sejtosztódást (mitózist) gátló anyagok (vegyszerek, röntgensugárzás)
ugyanakkor csökkentik a szervezet ellenanyag-termelését, vagyis védekezőképességét a
kórokozókkal szemben. Önálló és társszerzőkkel írt dolgozatai az Orvosi Szemlében s más
bel- és külföldi szakfolyóiratokban, így az Acta Morphologica Hungarica, Medizinische
Monatsschrift, Archív für Physiologie und Therapie, Journal of American Geriatrie, Pediatria
(Moszkva), Gerontologia Clinica (USA) hasábjain jelentek meg.
Munkája: A vérátömlesztés szövődményei (Szabó Istvánnal közösen, 1957).
Papp József: Ha kevés a vasunk… Interjú H. Cs. hematológussal. A Hét 1974/32.

Hadobás István (Facsád, 1918. okt. 27.) — színműíró, novellista. Ipari szakmát tanult.
Különböző temesvári vállalatoknál kazánfűtő, majd laboráns. 1952–53-ban, valamint 1956 és
1958 között a Szabad Szó belső munkatársa. Elbeszéléssel szerepelt a Bánsági Üzenet c.
kiadványban (Tv. 1957). Színdarabjait, egyfelvonásosait a Művelődés közli. A temesvári
Diákművelődési Ház Thália Stúdiójának magyar színjátszó együttese Mátray László
színművész rendezésében mutatta be Medvetánc c. darabját (1974). Az előadást I. díjjal
tüntették ki a Diákszínjátszó Fesztivál Craiován tartott döntőjén.
Hagepian — Jakabffy Elemér írói álneve
Ha-ha-ha! — „Vidám könyvek” alcímmel Kolozsvárt 1920-ban megjelent sorozat Gyil
(Győri Illés István) szerkesztésében. Négy kötetéből az 1. és a 4. szám magának a
szerkesztőnek a tollából való (teljes nevén), a 2. számú Gara Ákos Kabaré — Két
kabarémese, a 3. számú Márton Andor Így olvaslak én — Így írok én c. tréfás írásait
tartalmazza.
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Haják Károly (Budapest, 1886. aug. 24. — 1970. szept. 6. Kolozsvár) — hegedűművész,
zeneszerző. Tanulmányait Budapesten Hubay Jenőnél, ill. Koessler Jánosnál végezte (1901–
10). Tanári tevékenységét Debrecenben kezdte, Marosvásárhelyen folytatta (1913–47). A 30as években a Romániai Magyar *Dalosszövetség karnagya. Nyugalomba vonulása után a
kolozsvári Állami Magyar Opera (1948–57), valamint az Állami Filharmónia (1957–61)
tagjaként tevékenykedett. Hangszerre írt művek mellett Arany János, Gárdonyi Géza, Ignotus
és mások verseit zenésítette meg, feldolgozott csángó, kalotaszegi és székely népdalokat.
Csángó rapszódia c. művének egy részletét és Hej, iharfa… c. Arany-megzenésítését
férfikarra a Művelődés (1970/1) közli.
Benkő András: H. K. Művelődés 1970/1. — Viorel Cosma: Muzicieni români. 1970. 231.

Hajas István — *Falvak Népe 2.
Hajdu Frigyes (Balkány, 1874. aug. 6. — 1944. júl. 29. Gyula) — közíró, műfordító,
irodalomkritikus. Földbirtokos családból született, középiskolai tanulmányait Nyíregyházán
végezte, a budapesti jogakadémián szerzett oklevelet. Ügyvédgyakornokként részt vett a
haladó ifjúsági mozgalmakban. 1894-ben került Temesvárra, ahol ügyvédi irodát nyitott.
Muth Gáspárral és Sztura Szilárddal 1903-ban megalapította a Függetlenségi Párt helyi
szócsövét, a Temesvári Hírlapot, melyben megszűnéséig (1939) gazdasági, politikai és
kulturális témájú cikkeit, tanulmányait, visszaemlékezéseit és versfordításait közölte. Barátság
fűzte Justh Gyulához és Holló Lajoshoz, a polgári radikális reformok szorgalmazóihoz.
Az I. világháború után tevékeny szerepet vállalt a Temesvárt 1920-ban létrejött Polgári
Szervezet munkájában, amely „a szabadságjogok biztosítását, a sérelmek orvoslását, a
jogtiprások megtorlását” tekintette feladatának. Szorgalmazta az OMP helyi tagozatának
létrejöttét, ennek vezetőségében 1922-től tisztségeket vállalt. A Magyar Ház felavató
ünnepségén (1930) ünnepi beszédet tartott, az 1932-ben alakult Institutul Social Banat–
Crişana égisze alatt szociológiai előadássorozatot szervezett, a temesvári Újságíróklubban
Ady Endre és az asszonyok címen adott elő (1934). Műfordításait Horatius Juvenalis, valamint
Nicolaus Lenau, Otto Erich Hartleben, Richard Dehmel költészetéből már az I. világháborút
megelőző években s 1919 után is közölte a Temesvári Hírlap és a Színházi Újság, majd az
aradi Szezon (1920); a lapokban számos hely- és irodalomtörténeti tanulmánya is megjelent.
Hajdu Győző (Székelykocsárd, 1929. aug. 3.) — író, szerkesztő, ~ Zoltán öccse. A
Marosvásárhelyi
Református
Kollégiumban
érettségizett
(1948),
a
Bolyai
Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakot végzett (1952). Már mint egyetemi
hallgató Gaál Gábor mellett dolgozott az Utunk szerkesztőségében, majd az 1953-ban induló
*Igaz Szó főszerkesztője lett s maradt három évtizeden át, meghatározva a lap profilját,
szellemi anyagát, alkalmi kampányait és emlékszámait.
Első munkája Természettudomány c. alatt kollégiumi kiadásban jelent meg (Mv. 1952).
Cikkeit, tanulmányait, jegyzeteit az Igaz Szón kívül az Utunk, Művelődés és a napilapok
közlik.
Életcélja, életműve az 1967-ben megjelent Műhely cikkgyűjtemény bevezetője szerint a
szerkesztés. A közölt írói arcképsorozat Tompa Lászlóról, Kovács Györgyről, Gagyi
Lászlóról, Bajor Andorról, valamint a példaként felmutatott Bajza József, Thury Zoltán,
Eminescu, Caragiale, Ady, Móricz Zsigmond, Gaál Gábor, Arghezi névsora tudatosan
kifejlesztett irodalompolitikai jelzőrendszerre utal, mely a nemzeti hagyományok korszerű
vállalásához s a Forrás-nemzedékek befogadásához vezet. Összeállította és előszóval látta el
Thury Zoltán válogatott novelláinak kötetét (Haladó Hagyományaink 1954), utószót írt
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Móricz Zsigmond Úri muri c. színdarabjának romániai kiadásához (1965), előszavával és
függelékkel látta el Kovács György Erdélyi tél c. regényét (I–II. Tanulók Könyvtára, Kv.
1976).
Felesége, Ádám Erzsébet színművésznő számára irodalmi összeállításokat szervezett, saját
mondandóját is beleszőve a Harangtisztán (1974), a József Attilát idéző Rejtelmek ha
zengenek (1976), a Kriza-emlékestre szánt Vadrózsák (1978) és a Bethlen Gábor fejedelmet
Móricz Zsigmond nyomán megjelenítő A nap árnyéka (1980) c. előadások műsorába. A
munkásosztály harcát vitte színpadra Taub János rendezésében Ne szólj közbe, hallgass végig
c. darabja a temesvári Állami Magyar Színház bemutatásában (1971). A marosvásárhelyi
munkásmozgalom dokumentumai és József Attila-versek alapján készült Van ilyen szerelem
c. publicisztikai montázsdrámáját a marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozata
mutatta be (1981).
(Ma. I.)
Balogh Edgár: Vallomás a szerkesztő szerepéről. Előre 1967. jún. 8. — Láng Gusztáv: Műhely — „titok” nélkül.
Korunk 1967/11. — Huszár Sándor: Józan vallomás arról, hogy két boros katona még mindig eredményesebben
támaszkodik egymásra, mint az erényes pecsenyesütők felekezetére. Tréfás köszöntő. A Hét 1979/32.

Hajdu István (1886 — 1924. dec. 29. Marosvásárhely) — közíró, szerkesztő. A kolozsvári
egyetemen szerzett jogi doktorátust, Marosvásárhelyen nyitott ügyvédi irodát. 1920-tól a
KZST tagja; a társaság megbízásából Osvát Kálmán utódjaként mint politikai irányító veszi át
a *Zord Idő felelős szerkesztői tisztségét Berde Mária, Dékáni Kálmán és Molter Károly
mellett. Itt jelennek meg cikkei. Az OMP megalakulásakor, 1922. dec. 28-án a „népközösségi
alanyiság”-ot megfogalmazó határozati javaslat előadója, 1923. okt. 23-án a Goga–Averescuféle Néppárt és az OMP ún. csucsai paktumának egyik aláírója. A *Székelyföld c.
marosvásárhelyi napilapot 1924-ben felelős szerkesztőként jegyzi.
Hajdu Zoltán (Radnótfája, 1924. dec. 16. — 1982. febr. 12. Bukarest) — költő, műfordító,
festőművész, zeneszerző. ~ Győző testvérbátyja. Középiskolai tanulmányait a
Marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte. II. világháborús hátgerincsérülése és
kétévi belgiumi és dániai hányódás után hazatérve bekapcsolódott az MNSZ munkájába.
Költői egyénisége ebben az időben bontakozik ki.
Kötetben a fiatal költők 50 vers c. antológiája közli először költeményeit (1950). Ugyanebben
az évben a Sütő Andrással közösen írt Mezítlábas menyasszony c. színjátékáért (bemutatták
Kolozsvárt, könyvalakban 1950) állami díjat kapott. Később különböző bukaresti
szerkesztőségekben dolgozott (Falvak Dolgozó Népe, Művelődés, Román Rádió), majd
Marosvásárhelyen az Állami Székely Népi Együttes — a későbbi *Maros Művészegyüttes —
megszervezője és egy ideig igazgatója. Ő szervezte meg a marosvásárhelyi Pionír-együttest is,
amely rövid idő alatt híressé vált. A 60-as évek közepén betegsége miatt nyugdíjaztatását
kellett kérnie, ettől kezdve ismét Bukarestben élt haláláig. Költészetét kezdetben a harsány,
agitatív társadalmi kiállás jellemzi.
Érdeklődése később szélesebbé válik, el is mélyül, de ezt a folyamatot nem kíséri megfelelő
formai-művészi fejlődés. A kicsinyeknek írott versei viszont mindvégig gazdagították a
gyermekirodalmat. Élete utolsó másfél évtizedében zeneszerzéssel és nonfiguratív festészettel
is foglalkozott. Mint zeneszerző, hangszeres és dalműveket írt, ezeket alkalomszerűen
Bukarestben, Marosvásárhelyen, valamint Bécsben és Brüsszelben adták elő. Donáth Lujza
(nevének anagrammája) álnéven könnyűdalokat is szerzett.
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Mint műfordító Vincze Ferenccel együtt ültette át magyarra V. Poljakov Nevetni nem vétek c.
munkáját (1956) és Minden napra egy mese c. alatt tolmácsolta Victor Tulbure
gyermekmeséit (1978).
Önálló kötetei: Mindhalálig (1951); Kirándulás (versek R. Tenkei Lívia illusztrációival,
1954); Csillag a Maroson (1955); Egyszerű ének (versek, Mv. 1956); Farkastanya
(gyermekversek Helmut Arz rajzaival, 1956); Furulyaszó (versek, Nagy Pál címlapjával, Mv.
1957); Kövek az útszélen (versek, 1964); Égszínkék mágia (versek, 1970); Forró vizet a
kopacnak! (1972, románul Victor Tulbure fordításában, 1975); Kérdező (Bp. 1978).
Gáll Margit: „Másképpen”. H. Z. gyermekverseiről. Utunk 1954/17. — Izsák József: H. Z. két verskötete. Utunk
1956/41; uő: Szembesítés égszínkék színekkel. Utunk 1970/25.— Lászlóffy Aladár: Életszeretet. Utunk 1965/25.
— Lőrinczi László: Búcsúszó H. Z.-ről. A Hét 1982/8.

Hajnal — a kolozsvári 11-es számú (1978-tól 3-as számú Matematika–Fizika) Líceum évente
megjelenő diáklapja. Főszerkesztője Palkó Attila tanár. Új folyama az egykori Róm. Kat.
Főgimnázium 1863 és 1901 között hetenként összeállított hasonló c. kéziratos önképzőköri
lapjának hagyományait kívánja folytatni. Az 1972 júniusában megjelent 1. számban Gaal
György szervező-szerkesztő ismerteti a régi ~ történetét.
Az új ~ hasábjain jelentkezett első írásaival Beke Mihály András, Egyed Péter, Keszthelyi
András. A diákok rendszeresen bemutatják szülőfalujukat. Néhány cikk az intézet nagy
tanítványainak (Apor Péter, George Bariţiu, Avram Iancu, Jósika Miklós, Kemény József,
Mikes Kelemen, Ion Molnar Piuariu, Pázmány Péter, Petelei István, Teleki Sándor) emlékét
idézi. Több beszámolót közölnek a Palkó Attila vezette bácsi-toroki, tordaszentlászlói, majd
létai régészeti táborok életéről. Az intézet reál profiljának megfelelő matematikai–fizikai
cikkek mellett a diákok szépirodalmi próbálkozásai, az iskolai élet eseményei (kultúrverseny,
diákszínjátszás, tantárgyolimpia, pionírtevékenység) s a képzőművészet, zene terén elért
eredmények, valamint a fiatalok sportteljesítményei is helyet kapnak.
Az 1979-es és 1980-as utolsó két szám az iskola alapításának 400. évfordulójára összeállított
emlékkönyv. Kányádi Sándor és Kiss Jenő ünnepi verseit, Huszár Sándor üdvözlőbeszédét
közli iskolatörténeti írások, adattárak kíséretében.
Kórody Elek: Egy megújult diáklapról. Igazság 1974. júl. 12. — Bágyoni Szabó István: Diáklapszemle helyett.
Utunk 1975/30. — Bernád Ágoston: Hagyományápolás távlatokkal. A Hét 1979/29.

Hajnal György — *Orvosi Szemle 1.
Hajnal László (Békéscsaba, 1902. dec. 31. — 1944 telén, Budapest) — költő, író. Mint
emigráns a 20-as évek első felében és közepén Erdélyben élt. A Magyar Szó, Tavasz, Zord
Idő, Napkelet, Vasárnap és Vasárnapi Újság munkatársa, a Keleti Újság leggyakrabban közlő
szerzői közt szerepelt verssel, prózával, színművekkel, irodalomkritikai és
irodalompublicisztikai írásokkal. Az aradi Fekete Macska c. erotikus és irodalmi lap, majd a
*Komédia c. kolozsvári élclap szerkesztője (1923). Romániában megjelent kötetei: A szolga
éneke (verseskönyv, Mv. 1920); Kócos (két egyfelvonásos színjáték, Kv. 1921); Ilyen vagyok!
(versek, Kv. 1924); Magányos éjszaka (versek, Mv. 1926); Loriel (regény, Kv. 1926). Utóbb
Budapestre költözött, ahol újabb kötetekkel jelentkezett. A nyilas terror áldozata lett.
Hajós Imre (Újvidék, 1905. szept. 24. — 1977. ápr. 8. Arad) — festőművész, művészeti író.
A kolozsvári Képzőművészeti Iskolán Catul Bogdan és Aurel Ciupe tanítványa (1928–32);
először 1930-ban állított ki Temesvárt a Bánsági Művészeti Szalonban, majd rendszeresen
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szerepelt a közös tárlatokon Bukarestben, Kolozsvárt, Temesvárt és Aradon, ahol letelepedett.
Rajztanár, a Vasárnap grafikai szerkesztője és illusztrátora.
Az Aradon megjelent Erdélyi Hírlap „A magyar művészetért” c. rovatát vezette, művészettörténeti és művészetkritikai írásai jelentek meg a Reggel, Havi Szemle, Jövő, Vörös Lobogó
hasábjain. A tîrgu-jiui internálótáborban portrét festett Kacsó Sándorról (1944). Az aradi Népi
Művészeti Iskola tanáraként tevékeny részt vett az MNSZ művelődési mozgalmaiban.
Hajós József (Brassó, 1923. dec. 26.) — filozófiatörténész. Középiskoláit Brassóban és
Nagyenyeden végezte (1934–42), a Bolyai Tudományegyetemen bölcseletből szerzett tanári
oklevelet (1948), itt védte meg A wolffi lélektan Erdélyben c. doktori értekezését (1974). Mint
tanársegéd logikát adott elő a Bolyai Tudományegyetemen (1949–52), az Akadémiai
Könyvkiadó kolozsvári szerkesztője (1955–58), majd tudományos kutató, 1966-tól főkutató
az RSZK Akadémiája Kolozsvári Fiókjának filozófiai szakosztályán. Többnyire az erdélyi
bölcselet múltjával foglalkozik. A kritika mint a hazai magyar filozófiatörténet legjobb
ismerőjét, európai látókörű eszmetörténészt, lényeges mondandójú közírót tartja számon.
Irodalmi munkásságát Gaál Gábor mellett kezdte el az Utunk hasábjain. Számos cikkét és
tanulmányát közölte — a fontosabbakat említve — a Korunk (Thomas Paine. 1959/9; Kezdeti
filozófiai tájékozódások a Bethlen Kollégiumban. 1972/7), Utunk (A darwinizmus térhódítása
Erdélyben. 1952/19; Mátrai Ernő. 1954/46), Igaz Szó (Pascal és az írásművészet. 1962/8),
NyIrK (Lessingiana. 1972/2), A Hét (Morus 500 éves. 1978/1), Orvosi Szemle (Emil Racoviţă
determinizmusáról. 1963/1), Ifjúmunkás (Széljegyzetek az itt és mosthoz. 1980/15),
Művelődés (Köteles filozófiai enciklopédiája. 1979/12), Brassói Lapok (Lessingről. 1979/51),
Igazság (Spinoza Kolozsvárt. 1977/42), Cercetări Filozofice (Din istoria ideilor înaintate la
maghiarii din Transilvania. 1959/6); Revista de Filozofie (Idei precarteziene despre suflet la
cărturari transilvăneni. 1966/1), Revista de Psihologie (Din antecedentele psihologiei
evoluţioniste în Transilvania. 1965/4), Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Seria Philosophia
(Dialectica lui Feuerbach. 1979/2), Napoca Universitară (Montesquieu. 1981/1–2).
Írásai jelentek meg az Új Élet, Vörös Zászló, Előre, Tribuna, România Liberă, Făclia, Neuer
Banater Zeitung, Karpaten Rundschau, Neuer Weg hasábjain is.
Közreműködésével készült tanulmánygyűjtemények, összefoglaló művek: Filozófiai
tanulmányok (1957), Antologia gîndirii româneşti (1967), Din istoria pedagogiei româneşti
III. (1967), Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania (1968), Látóhatár
(1973).
Magyar nyelven megjelent, szövegválogatást is nyújtó önálló kötetei az erdélyi múlt haladó
hagyományaival foglalkoznak: Mentovich Ferenccel (magyarul névtelenül 1952-ben, románul
1954-ben), Kiss Mihállyal (1953), Parádi Kálmánnal (1955), Sámi Lászlóval (Darabán József
közreműködésével, 1955). Monográfiaszerű nagy tanulmány vezeti be Köteles Sámuelről
kiadott terjedelmes válogatását (1969). Bevezető tanulmányaival jelent meg Mentovich
Ferenc Új világnézlet c. munkája (1974) és a Vasile Goldiş a nemzetiségi kérdésről c. kötet
(1976). Az utóbbi években hosszabb tanulmányokat készített Pascal, Leibniz, Kant, Fichte,
Schelling, Feuerbach gondolkodásának dialektikus elemeiről.
Néhány írói álneve: Brassai Béla, Kiss Mihály, Medeséri János.
(Ba. S.)
Saszet Géza: Mentovich Ferenc. Utunk 1953/23. — Jancsó Elemér: Kiss Mihály. Utunk 1954/40; uő: H. J.:
Parádi Kálmán. Utunk 1955/32. — Mikó Imre: Köteles. Utunk 1969/18. — Aniszi Kalmán: Ludus humanus.
Beszélgetés H. J.-fel. A Hét 1977/4; újraközölve A filozófia műhelyében. 1978. 94–104. — Bernád Ágoston:
Levél H. J.-hez. A Hét 1977/5.
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Haladás — 1. Az Erdélyi és Bánáti Élelmezési Munkások Szövetségének 1921 és 1929
között Kolozsvárt megjelent hivatalos közlönye.
2. A Világosság Szövetkezet hetilapja Sepsiszentgyörgyön 1921 és 1925 között Balás Jenő
szerkesztésében; brassói szerkesztője 1922-ben Bencze Miklós álnéven Czinczár Miklós.
3. Nagykárolyban 1926 novemberében indult, majd 1928 júliusától 1929 szeptemberéig
Szatmáron megjelent társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi, később művészeti hetilap.
Szerkesztette Manyák József. Rovatai a kisebbségi létforma kérdéseitől az irodalmon,
színházon át a sportig a művelődés széles pászmáját fogják át. Munkatársai közt volt
Ferenczy György, Kacsó Sándor, Krüzselyi Erzsébet, Mael Ferenc, Debrecenből Oláh Gábor,
Budapestről Valkó László. Vidékfejlesztő jelentősége mellett fórumot nyitott a pályakezdő
fiataloknak.
4. Képes irodalmi folyóirat, megjelent Aradon kéthetenként 1934. szept. 15. és nov. 2. között.
Szerkesztette Guttmann Jenő, felelős kiadó, ifj. Muzsay Sándor. Négy számában többek közt
Szántó György, Molter Károly, Bárd Oszkár, Kovács György, Tabéry Géza, Csermői Pál,
Szemlér Ferenc közölt írásokat, itt jelent meg Victor Eftimiu egy versének fordítása is.
Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság — 1923. máj. 1-jén alakult Kolozsvárt egy
alkalmilag minden írói irányzatot átfogó egység közös irodalmi és népművelő fórumaként
mint a *Kaláka betéti társaság szélesebb keretű folytatása. Az alakuló gyűlés elnökéül felkért,
de akadályoztatása miatt meg nem jelent Benedek Elek előkészített beszédének
fogalmazványa szerint az egy táborba tömörült írók feladata: „…megtartani az erdélyi
magyarságot az ő magyarságában; megőrizni az erdélyi lelket az ő hamisítatlan tisztaságában;
megbecsülni és szaporítani azt a megbecsülhetetlen nagy kincset, mit örökül hagytak ránk a
Mikes Kelemenek, az Apáczai Csere Jánosok, az Apor Péterek, a Kőrösi Csoma Sándorok, a
Bolyaiak, a Jósika Miklósok, a Kemény Zsigmondok, a Dózsa Dánielek, a Kriza Jánosok és a
többi díszei az erdélyi magyar tudományos és szépirodalomnak”. Az irányadás magában
foglalta a román néppel való együttélés megkívánta kölcsönös irodalmi ismerkedés feladatát
is.
A három kiadóvállalat (Ellenzék Rt., Lapkiadó Rt. és Minerva Rt.) közreműködésével létrejött
~ Szentimrei Jenő igazgatása alatt kiadta a *Pásztortűz és a *Vasárnapi Újság folyóiratokat, s
fennállásának egy esztendeje alatt 6 könyvet jelentetett meg olcsó sorozatában. Ezek: Berde
Mária Vízen hold. Virág az erdőn, Győri Ernő Isten és nő, Jávor Béla Krizantém, Pap József
Első könyv és Petelei István Egy asszonyért. Sebestyén Eszti c. kötetei, valamint H. G. Wells
A mélyben c. munkája Murányi Győző fordításában. Sikerült rendezvénye volt az *Írói
Olimpiász.
A ~ részben gazdasági nehézségek s részben a kiadóvállalatok széthúzása miatt 1924. máj.
28-án felszámolt. A két lap versenytársként szembekerült egymással, s a könyvsorozat
elakadt.
Szentimrei Jenő: Kedves Gömöri Jenő. Tűz, Bécs 1923/6. — Szabó Zsolt: Előszó. BLev. 1979. — Benedek Elek
Benedek Flórának. BLev. 133–34. és jegyzet, 336–38.; Szentimrei
Jenő Benedek Eleknek. BLev. 189–192, 239–40.

Haladó Hagyományaink — Az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó sorozata. Első kötete,
egy magyar népköltési gyűjtemény (Felszállott a páva. Szemelvények a magyar
népköltészetből a XVI. századtól máig) 1951-ben, utolsó kötete, a Zajzoni Rab István
válogatott versei, 1959-ben jelent meg.
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Kezdeményezése Gaál Gábor nevéhez fűződik, akinek neve sorozatszerkesztőként 1951–52ben olvasható a megjelent kötetek belső címoldalán; a későbbi köteteket, sorozatszerkesztő
megjelölése nélkül a kiadó lektorai szerkesztik (közülük Dávid Gyula 6, Kacsó Sándor 3,
Fodor Sándor 2 kötetet). A szerkesztők mellett az idők folyamán változik a sorozat grafikai
képe is: eleinte 76x98-as, majd 70x100-as és 61x86-os formátumban, színes, majd egységesen
kék fedéllel, 1957-től stilizált rajzos címlappal került a könyvpiacra fűzött és kötött
változatban.
A szerkesztői koncepció a „haladó hagyomány” fogalmához egyformán hozzátartozónak
érezte a magyar és román klasszikus irodalmat (Vörösmarty, Ady, Bessenyei, Batsányi, Thury
Zoltán, Mikes Kelemen, Csokonai művét, illetve C. Negruzzi, I. L. Caragiale, I. Creangă, C.
Bolliac, I. Slavici, N. Filimon, D. Th. Neculuţă, N. Bălcescu művét), sőt kísérlet történik a
sorozat keretében Szász János részéről a két világháború közötti romániai magyar irodalmi
örökség (Korvin Sándor) és Csehi Gyula részéről a világirodalom (válogatás Heine
publicisztikájából) befoglalására is. Ez utóbbiak azonban csak egyedi esetek maradnak a
sorozaton belül, sem Szásznak, sem Csehinek nem akad folytatója az 50-es évek
irodalompolitikai gyakorlatában érvényesülő merev — az irodalmi értékelést aktuális politikai
szempontoknak alárendelő — szemlélet miatt.
A sorozat szerkesztési koncepciójának lezárulását az is befolyásolta, hogy 1953-tól
párhuzamosan megindul a kiadó keretében a *Magyar Klasszikusok és *Román Klasszikusok
sorozata, s ettől kezdve a ~ban inkább a Jancsó Elemér szerkesztette *Erdélyi Ritkaságok
körébe tartozó kötetek (Bathó Mihály és Czombó Mózes énekeskönyve, Zajzoni Rab István
költészete és publicisztikája) jelentkeznek, noha ezekkel párhuzamosan még ebbe a sorozatba
kerül A kuruckor költészete c. válogatás, valamint Mikes, Csokonai, Heltai Gáspár műve.
A ~ sorozatban változó a bemutató előszavakban, bevezetőkben és jegyzetekben jelentkező
filológiai hozzáállás is. A hangsúly többnyire az irodalmi örökség irodalompolitikai elvárások
szerinti „újraértékelésén” van, de jelentkezik elmélyültebb filológiai igény is: Bustya Ady
Endre kiadatlan novelláiból állít össze kötetet, Hajdu Győző feltérképezi Thury Zoltánnak a
korabeli lapok tárcarovataiban rekedt hagyatékát, Tordai Zádor és Dávid Gyula a kuruckor
költészetének egy újfajta megközelítéséhez — a kuruc örökség továbbéléséhez akár a
magyar, akár a szomszédos népek népköltészetében — igyekszik szöveganyagot találni,
Halász Gyula az 1850-es évek forradalmár költője és publicistája, Zajzoni Rab István művét
emeli ki a feledésből. A sorozat legjelentősebb filológiai teljesítménye a Kocziány László
gondozásában megjelent két XVIII. századi énekeskönyv; ezek felfedezése is az ő érdeme. A
~ sorozat keretében jutnak a lapoknál rangosabb nyilvánossághoz a romániai magyar
irodalomtörténet-írás akkori eredményei. Gaál Gábor Vörösmarty-tanulmánya, Szász János
esszéje Korvin Sándor költészetéről, Tordai Zádor bevezetője Bessenyei György, Jancsó
Eleméré Batsányi János, Hajdu Győzőé Thury Zoltán, Szigeti Józsefé Mikes Kelemen
kötetéhez az akkori irodalomtörténeti munka szintjét — esetenként leegyszerűsítő vagy az
irodalomtörténeti tényeket tisztelő, de általában az esztétikumot a szociologikummal
behelyettesítő hozzáállását — jelzik. Ugyanez a megközelítés észlelhető a román
klasszikusokhoz írt (részben kortárs román irodalomtörténészektől fordított) bevezetőkön is.
A sorozat érdeméül tudható be, hogy elindított a pályán néhány fiatal írót, erősítve bennük az
érdeklődést a román irodalom klasszikus értékei iránt (Fodor Sándor, Balla Ernő), s egy-egy
írói életmű kapcsán nagyobb távon is figyelemre méltó szempontokkal járult hozzá az
értékeléshez (ebben a vonatkozásban érdemel figyelmet Csehi Gyula Slavici-, Fodor Sándor
N. Filimon- és Balogh Edgár Bălcescu-bevezetője).
A ~ sorozat érdemes öröksége romániai magyar könyvkiadásunknak, s egy — az irodalmi
hagyománnyal szemben általában szűkkeblű — kritikus álláspontot elfoglaló korban
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próbálkozott az irodalomtörténeti folytonosság tudatának ébrentartásával. Román irodalmi
kötetei pedig — azon túlmenően, hogy általuk erősödött román szerzőknek a magyar
olvasókhoz való kötődése — nyitányát jelentették az ötvenes és hatvanas évtizedek
nagyszabású kiadói és fordítói programjának, s műhelyévé váltak egy új műfordítói nemzedék
elindításának és megerősítésének.
(D. Gy.)
Halász Anna (Nagyvárad, 1928. jan. 6.) — színi- és filmkritikus, író. Szülővárosában
érettségizett (1946), a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát
szerzett (1958), közben a bukaresti filmfőiskolán színinövendék. Újságíró, előbb a Romániai
Magyar Szó, ill. Előre (1948–75), majd A Hét munkatársa.
Színházi és filmkritikáit, találó színészportréit A Héten kívül az Utunk, elbeszéléseit, esszéit
az Igaz Szó közli, a Kriterion Horizont-sorozatának számos kiadványát (Maupassant, Ivo
Andrić, Feuchtwanger, Joseph Conrad, Sólem Áléchem, William Styron, Tyendrjakov
magyar kiadásait) utószavai ajánlják az olvasóknak. Fordításában jelent meg Pierre Boulle
Híd a Kwai folyó felett c. regénye (1969), a Román Rádió pályázatán 1971-ben Női fegyverek
c. írásával (Igaz Szó 1981/8) díjat nyert. Szerzője az akadémiai kiadásban megjelent Istoria
teatrului în România c. összefoglaló mű (1975) romániai magyar színházakról,
drámairodalomról szóló fejezetének.
Önálló kötete: Argonauták útján (útirajz, 1958).
Álnevei: Vajnovszky Anna, Bogár András, Hosszú Ádám, Gyergyai Éva.
Halász Boriska (Marosvásárhely, 1908. jan. 25. — 1987. máj. 19. Marosvásárhely) —
könyvtáros. ~ József leánya. Szülőhelyén végezte középiskoláit, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia–történelem szakos tanári diplomát (1953). A 20-as évek végétől
részt vett a munkásmozgalomban; önálló varró- és írógépjavító műhelye Marosvásárhelyen
egyben illegális befutóhely (1928–31). Később könyvtáros, a deportálásból hazatérve a
marosvásárhelyi OGYI könyvtárosa, ugyanitt az orvostörténeti tanszék munkatársa, majd a
Tartományi Könyvtár igazgatója.
1954-től a Vörös Zászló nő-rovatának szerkesztője. Főleg a könyvtárak szervezési kérdéseiről
szóló cikkeit, szakdolgozatait az Igazság, Szabad Szó, Előre, Művelődés, Igaz Szó, Korunk,
Dolgozó Nő, Könyvtári Szemle közli. A marosvásárhelyi Kórház történetéből c. tanulmánya
(Orvosi Szemle 1957/1) különlenyomatban is megjelent.
Marosi Ildikó: Örök „befutóhely”. A Hét 1982/24.

Halász Gyula (Csetény, 1871. szept. 17. — 1969. márc. 16. Brassó) — szerkesztő, közíró. Ifj.
~ Gyula és Kálmán apja. Székesfehérvárt és Budapesten tanult, magyar–francia szakos tanári
oklevelet szerzett (1896). Diákkorában gyalog bejárta Erdélyt Brassóig, ahol bevallása szerint
„a Cenk mágnesként örökre idevonzotta”. Többször járt Párizsban. 1896-tól negyven éven át
Brassóban középiskolai tanár. A Brassói Szemle (később Brassói Hírlap) megalapítója, a lap
megszűnése után 1919-től a Brassói Lapok munkatársa 1933-ig, amikor is Brassói Napló
címmel új lapot alapít és szerkeszt 1936-ig. Vezércikkeiben a munkásság érdekeit szólaltatja
meg. Turista lapok munkatársa, a Nagykőhavas turistaszálló újjáépítéséért kifejtett buzgalma
elismeréseként a természetjárók e hegység főútvonalát „Halász Gyula útjá”-nak nevezték el.
Budapesten már 1894-ben verseskötete jelent meg (A Szajna partján); gondolatokat fűzött Az
ember tragédiájához (könyvalakban Bp. 1922). Romániában megjelent munkái: Petőfi és
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Béranger (Brassó 1922); Petőfi Sándor élete és halála (Brassó 1922); Petőfi Sándor élete
(Hasznos Könyvtár, Brassó 1935); Zajzoni Rab István válogatott versei (szerkesztésében és
előszavával, Haladó Hagyományaink 1959); A századik év küszöbén (Emlékek, 1967).
Szabó Sámuel: Emlékezés H. Gy.-ra. Korunk 1969/10.

Halász Gyula, francia művésznevén Brassai (Brassó, 1899. szept. 9. — 1984. júl. 8. Párizs)
— fotóművész, grafikus, publicista. Id. ~ Gyula fia, ~ Kálmán bátyja. A brassói Főreáliskola
elvégzése (1917) után a budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatója; tanulmányait
megszakítva, 1919-ben önként beállt a Vörös Hadseregbe s hadifogságba esett. Tanulmányait
a 20-as évek elején Berlinben folytatta, majd Párizsban telepedett le. Cikkeit, beszámolóit a
Brassói Lapok, Napkelet, Keleti Újság és Periszkop közölte. A 30-as évektől
világviszonylatban ismert fotóművész.
Már 1933-ban fotóalbumot jelentetett meg az éjszakai Párizsról. Regényt írt, Prévert verseit
illusztrálta, grafikát, Picassóval együtt szobrokat állított ki, egy filmje (Ameddig állatok
lesznek) díjat nyert a cannes-i fesztiválon, sikert aratott franciául 12 kiadásban, magyarul
Beszélgetések Picassóval címen 1968-ban megjelent könyvével. Sokoldalú egyéniség, a
graffitinak, a falakra karcolt és írt képeknek, szavaknak, mondatoknak, a párizsi utca
folklórjának felfedezője. Munkáit a Korunk (1962/12; 1968/3; 1972/4) és az Igaz Szó is
(1971/6) reprodukálta.
Művészi pályájának alakulásáról családtagjaihoz írott francia nyelvű levelekben számolt be.
1940 előtti levelezéséből A Hét közölt válogatást (1977. aug.–nov.), majd 1980-ban a
Kriterion Könyvkiadó jelentette meg a levelek gyűjteményét Előhívás cím alatt, a szerző
jegyzeteivel és utószavával.
Szilágyi Júlia: „Párizs szeme” — Brassai. Korunk 1962/12. — Kovács János: Párizsi látogatás Brassainál.
Korunk 1968/3. — Méliusz József: Brassaival öttől nyolcig. Korunk 1972/4. — Vörös Előd: Bálint Zoltán
levelesládája. H. Gy. hét levele. Korunk 1981/12.

Halász József (Gamás, 1874. ápr. 14. — 1928. jún. 9. Marosvásárhely) — szociológus,
tanulmányíró, újságíró. ~ Boriska apja. Székesfehérváron végezte a Kereskedelmi Akadémiát
(1891). Marosvásárhelyen a Székely Bank és Takarékpénztár Rt. alkalmazottja, később az
Agrártakarékpénztár Rt. titkára, majd egyik igazgatója. 1918. nov. 16-tól 1919. jan. 16-ig, az
őszirózsás forradalom idején Maros-Torda vármegye kormánybiztosa. Marxista közgazdász
és társadalomkutató, az SZDP marosvásárhelyi elnöke. Az I. világháború után a
munkásmozgalomban lezajló eszmei tisztázódás idején Lázár Ödön és Simó Géza
munkatársa. Egyik kezdeményezője és 1921-ig elnöke a marosvásárhelyi Munkásotthonnak
és könyvtárának, valamint az ország első Munkás Szabadiskolájának, ahol rendszeresen
marxista felvilágosító előadásokat tartott. Támogatója és szervezője az eszperantista és a
feminista, valamint az alkoholizmus ellen küzdő mozgalomnak.
Cikkei jelentek meg a Marosvölgyi Munkás, Tükör, Előre, Erdélyi Munkás, Világ, Ellenőr c.
lapokban, a Zord Idő, A Jövő Társadalma és a Korunk támogatója és munkatársa. Molter
Károly szerint „nem volt az európai haladásnak olyan mozgalma, melyből az oroszlánrészt ne
ő vette volna ki magának, nem volt makacsabb hívője az ember lelki javulásának és
pallérozhatóságának ennél az apostoli nevelőnél”.
Molter Károly: H. J. Tükör 1928. jún. 11. — Megnyílt a Halász József Munkáskönyvtár. Szabad Szó 1945. aug.
15. — Antalffy Endre: H. J. Szabad Szó 1948. jún. 7. — Bányai László: „Hogy fűtsek, mint szén”. Előre 1968.
júl. 31. — Gáll János: H. J. emlékezete. Korunk 1968/7. — Marosi Barna: „Én is ott lennék”. A Hét 1975/2.

Halász József (Újpest, 1885) — *emigráns írók; *Jóestét
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Halász Kálmán (Brassó, 1900. szept. 28. — 1978. jún. 3. Brassó) — építészmérnök,
szerkesztő. ~ Gyula fia, ifj. ~ Gyula öccse. Tanulmányait a brassói főreálban és a budapesti
műegyetemen végezte. Mint építészmérnök szülővárosában önálló vállalkozóként több
magán- és középületet, köztük turistaszállókat tervezett és épített, így a kisebbségi újságírók
tusnádi üdülőházát. A Brassói Lapok, majd Brassói Napló szakírója és kritikusa, a Turisták
Lapja szerkesztője (1930). 1944 után a Népi Egység munkatársa lett. Középiskolai tanár
(1947–54), majd Brassó tartomány főépítésze, ill. vezető beosztású tervező.
Szakírásaival a Korunk, Utunk, Művelődés, Falvak Dolgozó Népe, Előre, Neuer Weg,
Constructorul, Arhitectura hasábjain jelentkezett. Párizsban élő, Brassai néven hírnevessé vált
fotóművész bátyjának leveleit franciából magyarra fordította és sajtó alá rendezte; ezek
sorozatszerűen előbb A Hétben, majd Előhívás címmel önálló kötetben is megjelentek.
Halász Sándor (Szatmár, 1892. jún. 2. — 1976. febr. 5. Bukarest) — újságíró. Középiskolát
szülővárosában, egyetemi tanulmányokat Budapesten és Berlinben végzett, jogi doktorátust
szerezve. Ügyvéd, a Szamos munkatársa, majd a szatmári Szabadsajtó Könyvnyomda és
Lapkiadó Rt. igazgatója (1922–29); ez a cég adta ki Benedek Elek Cimbora c. gyermeklapját.
A Brassói Lapok közgazdasági szerkesztője (1932–40). A Korunk hasábjain liberális alapról
szállt szembe a baloldallal (1939). A felszabadulás után vállalati főkönyvelő Bukarestben.
Önálló munkái: Az ezeregyedik Bábel (regény, Héti Sándor írói névvel. Ajándék regénytár,
Brassó 1933); Abesszínia a világpolitika ütközőpontjában (politikai tanulmány, Brassó 1935);
Amíg a búzából pénz lesz (A világpiaci búzaár kialakulásának rejtélyei. Hasznos Könyvtár,
Brassó 1936); Kaptató (kisregény, 1966); Vadhajtás (kisregény, 1969).
Lefordította (Szikszai Gyulával) Ştefan Iureş–Carol Roman riportregényét (Örökifjú
Kárpátok. Buk. és Bp. 1960).
Balogh Edgár: Még egyszer „A Dunamedence-kérdés hátlapjára”. Korunk 1939/4; újraközölve Tordai Zádor–
Tóth Sándor: Szerkesztette Gaál Gábor. Korunk-antológia. Bp. 1976. 165–69. — Benedek Elek és H. S.
levélváltása. BLev. I. 1979. 69–70 és 253–54. — Mózes Huba: A Brassói Lapok irodalomszolgálata 1927–1940
között. NyIrK 1980/1.

Halászi Sándor — *Küzdelem
Halgia Gizella (Fodorháza, 1926. febr. 6.) — tankönyvíró. A Kolozsvári Állami Magyar
Leánygimnáziumban érettségizett (1946), a Bolyai Tudományegyetemen természetrajz szakos
tanári képesítést nyert (1953). A kolozsvári 2. számú Magyar Süketnéma Iskola tanára (1956–
81), közben az iskola szakmai irányítója (1962–78). Munkái: Ábécéskönyv a süketek iskolája
számára (Tóth Évával, 1976); Magyar nyelv a süketek iskolája VI. osztálya számára (Tóth
Évával, 1980).
Haller Zsuzsa, Szentpétery Lajosné — *ábécéskönyv; *tankönyvirodalom
Halmágyi Mária, G. Halmágyi, családi nevén Hirschhorn (Halmágy, 1898. dec. 27. — 1972.
okt. 22. Brassó) — költő, újságíró. Fogarason végezte a polgári leányiskolát (1913), versei
már 1914 óta megjelentek a Pesti Naplóban, majd Kolozsvárt az Erdélyi Magyar Lányok
hasábjain, később a Brassói Lapokban és a Családi Körben. 1923-as verseskötetében az élet és
halál, a lét kérdéseit boncolgatja. Fiatalon kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Férjével,
Génádt Dáviddal a hatósági üldözés elől Franciaországba menekült (1933), ahol a II.
világháború kitörése után a maquis tagjaiként részt vettek az antifasiszta ellenállásban. 1945ben hazatérve, férjével együtt pártaktivista, a Vörös Zászló riportere (1951–52).
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Kötetei: Fehér virágok (versek, az Erdélyi Magyar Lányok kiadása, Kv. 1923); Versek
(Gyergyószentmiklós 1928).
Halmágyi Samu (Alsószentmihály, 1880 — 1962. dec. 31. Arad) — költő, publicista.
Dicsőszentmártonban volt tanár s a Kisküküllőmegyei Tanügy c. szaklapot szerkesztette. Az
ugyanitt megjelenő Vármegyei Hírlap folytatásokban közölte Ady Endre magyarsága és
magyarossága c. tanulmányát, melyet a szerző 1916 elején különlenyomatban elküldött a
költőnek, melléje állva a Rákosi Jenővel folyó vitában. Az erdélyi Ady-kultusz e korai
megnyilvánulásának egy példányát a költő Csucsáról keltezett válaszával együtt a nagyváradi
Ady Endre Emlékmúzeum őrzi. A költő-tanár békevágyas versesköteteire a levélváltás után
Ady hívta fel a figyelmet a Nyugatban: „különösen kedves s erdélyi, hogy Tinódi Sebestyént
juttatja eszünkbe Halmágyi Samu. Ez, ilyen a mai Tinódi, ódonságos, de nyugtalan
krónikás…”
A 20-as években a székelyudvarhelyi Polgári Leányiskola igazgatója, majd líceumi tanár;
Tompa László baráti köréhez tartozik, Benedek Elekkel levelez, a Cimbora munkatársa.
1937 után Aradon telepedik le, és bekapcsolódik a város irodalmi életébe. A II. világháborút
követő években rövid ideig az aradi 3. számú Líceum esti tagozatán természetrajzot tanított.
Petőfies hangvételű költészete a líra konzervatív vonulatához kapcsolja. Gazdag könyvtárát,
irodalmilag értékes kézirathagyatékát, valamint Bakóczi Károllyal és Tompa Lászlóval
folytatott levelezését tanárnő-rokona őrzi Szegeden.
Verseskötetei: Még egyszer és mindig (Dicsőszentmárton
(Dicsőszentmárton 1916); Utam (Székelyudvarhely 1923).

1914);

Hadak

útján

Ady Endre: Hadak útján: versek. Nyugat, Bp. 1916. máj. 16.; újraközölve Ady Endre az irodalomról.
Szerkesztette Varga József és Vezér Erzsébet. Bp. 1961. 388. — Ficzay Dénes: Ady Endre levelezőlapja H. S.hoz. Igaz Szó 1956/1. — BLev. I. 1979. 99–100, 108, 115.

Halmay Árpád (Kassa, 1900. dec. 15. — 1945 tavaszán, Budapest) — újságíró. Iskoláit
Pozsonyban, Bécsben, Nagyváradon és Kecskeméten végzi, budapesti műegyetemi
tanulmányai közben Párizsból, Berlinből és Prágából tudósít erdélyi lapokat. 1924-ben Fehér
Dezső meghívására került a Nagyváradi Naplóhoz. 1925-től a Nagyváradi Friss Újság
munkatársa, később felelős szerkesztője, egyben a kolozsvári Ellenzék tudósítója, 1930-ban
az akkor induló Magyar Szó napilap munkatársa. Mint rajzoló riporter ebben a minőségben
egyedülálló Erdélyben. Budapest ostromakor halt meg.
Hamar Márton (Radnót, 1927. febr. 5. — 1987. március 25. Bukarest) — zoológus,
természettudományi szakíró. Középiskoláit a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban
(1947), egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen (1947–49) és a szverdlovszki
Makszim Gorkij Egyetemen (1949–54) végezte, a biológia doktora címnek megfelelő
tudományos fokozatot 1959-ben Románia rágcsálóinak ökológiai-faunisztikai vizsgálatáról írt
dolgozatával a moszkvai Lomonoszov Egyetemen V. G. Heptner irányítása alatt szerezte
meg. 1954-től a bukaresti Mezőgazdasági Kutatóintézet növényvédelmi részlegének kutatója,
majd a Növényvédelmi Kutatóintézet kisemlős laboratóriumának vezetője. Docens-doktor
(1970).
Első dolgozatának (A nyest kaukázusi elterjedéséről és ökológiai feltételeiről. Natura 1955)
megjelenése óta egyedül és szerzőtársakkal több mint száz tudományos közleménye,
recenziója, számos mezőgazdasági ismeretterjesztő, továbbképző és népszerűsítő írása jelent
meg román, magyar, orosz, angol, német és francia nyelven itthon és külföldön Románia
rágcsálóiról, a velük kapcsolatos ökológiai, zoogeográfiai, alkalmazott biológiai
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(növényvédelmi) kérdésekről. Szakelőadásokkal vett részt országos tanácskozásokon és
külföldi rendezvényeken (Moszkva, Athén, Washington, Oxford, Helsinki, Prága, Budapest,
Genf); a Fauna R. S. Romaniae, Cercetări de Ecologie Animală, Energy flow through small
mammal population (Varsó), EPPO Publications (Párizs), Monografia Porţile de Fier c.
gyűjteményes kötetek munkatársa.
Szakmai tájékoztató cikkeit, ismeretterjesztő írásait, útleírásait és tudományos riportjait román
és magyar nyelven a Probleme Agricole, Ştiinţa şi Tehnica, Scînteia, Előre, Ifjúmunkás,
Vörös Zászló, Megyei Tükör, Jóbarát, Munkásélet, A Hét közli.
Kötetei: Napkeleti ösvényeken (Domokos Géza előszavával, 1963); Din viaţa rozătoarelor
(1967); Combaterea rozătoarelor dăunătoare (társszerző M. Sutova és Al. Tuţă, 1968); Véget
nem érő nappalok (útikönyv, 1971); Populaţii de animale (Al. Tuţă társszerzőjeként, 1974);
Viselkedések az állatvilágban (1982).
(VL) [Vincze László]: H. M.: Véget nem érő nappalok. A Hét 1972/1. — Farkas Zoltán: Erdők, mezők lakói.
Falvak Dolgozó Népe 1983 13. — Stanik István: Megismerési vágy, az új iránti érdeklődés. Ifjúmunkás 1983/39.

Hamburg Péter (Kolozsvár, 1929. febr. 3.) — matematikai szakíró. Becski Irén fia.
Középiskoláit a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1946), matematika szakos
diplomát a Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1949), ahol tanársegédként kezdte
tudományos pályafutását. 1961-ben doktorált Gh. Călugăreanu akadémikus vezetésével,
értekezésének címe: Despre structura algebrică şi topologică a spaţiilor generalizate
Fantappiè. 1965 óta a craiovai egyetem előadótanára.
Fő kutatási iránya az általános topológia. A Bolyai János élete és műve c. gyűjteményes
munkában (1953) A. Myller akadémikus A térfogalom fejlődése c. előadásának szakszerű
fordításával szerepelt. Fontosabb tudományos cikkeit a budapesti ELTE Annales (Sectia
Mathematica) c. kiadványa, a Studia Universitatis Babeş–Bolyai (Series I. Mathematica,
Physica) s a Portugaliae Mathematica folyóiratok közölték; részt vett S. Peltz–C. Itigan
Gazdasági számítások címen magyarul kiadott köteteinek fordításában (1956–57). A Kis
Ezermester c. sorozatban az ő fordításában jelent meg a Készítsünk elektrosztatikai
készülékeket c. ifjúsági munka Aurel Băltăreţutól. Ismertető cikkeit közölte a Matematikai és
Fizikai Lapok és Utunk. Az Analiza matematică II. tankönyv (1982) társszerzője.
Önálló munkái: Matematikai játékok (Kv. 1958); Introducere în topologia generală
(sokszorosított jegyzet, Craiova 1971); Analiza matematică II (sokszorosított jegyzet, Craiova
1974).
Hamvai Sándor, családi nevén Hegedűs (Szilágysomlyó, 1861. márc. 18. — 1925. jan. 31.
Szilágysomlyó) — író. Közigazgatási pályán működött. A Szilágysági Újság (1910–19)
alapítója, a Szigligeti Társaság tagja. Elbeszéléseit, tárcáit, novelláit több erdélyi lap közölte.
Novelláskötetei után (Apró emberek. Szilágysomlyó 1885; Fövényszemek. Bp. 1892; A jó
vidékiek. Bp. 1898) a Brassói Lapok adta ki A szent hazugság c. regényét (Brassó 1925).
Halála után írásai a Jakab László szerkesztette Elbeszélések régi somlyói és szilágysági íróktól
c. gyűjteményben (Szilágysomlyó 1938) szerepeltek.
Hang, A — Aradon 1932 és 1934 közt havonta háromszor megjelent bulvár stílusú, de
antifasiszta jellegű riportlap; szerkesztette Bruckner Lajos, főmunkatárs Fekete Tivadar. A
lapban a helyi munkatársak — Szántó György, Károly Sándor és József, Orosz Irén — mellett
Franyó Zoltán, Keleti Sándor, Méliusz József, Paál Jób, Turnowsky Sándor, Vojticzky Gyula
szerepel, megjelennek Radnóti Miklós versei, Bortnyik Sándor grafikái. „Hang-esték” címen
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a lap irodalmi előadásokat rendezett, ahol Fekete Tivadar fordításában román költők verseit is
bemutatták.
hangjáték — a közel hat évtizedes múltra visszatekintő rádióművészet önálló műfaja.
Kifejezőeszköze a szó, a hang, az emberi beszéd, az író ezt használja a tipizálásra,
jellemábrázolásra, a cselekmény bonyolítására, konfliktusteremtésre. Segédeszköze a hangkulissza: a zene és a zaj, zörej. Alapvető sajátossága, hogy a hallgató fantáziájára alapozva
szabadon csaponghat térben és időben, könnyedén átválthat a realitás világából az irrealitásba,
a valóságból az álomba, a múltból a jelenbe, sőt a jövőbe is.
Világszerte népszerű, hatékony, az átlagosnál hallgatottabb műfaj. Művelői között számos
kiváló író található, alkotásaikat „hangjátékantológia” címen nyomtatásban is megjelentetik.
A romániai magyar írók az utóbbi években kezdtek élni a rádió és a ~ nyújtotta lehetőségekkel.
A Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adása fennállása óta közel száz hangjátékot sugárzott. A
leggyakoribb szerzők: Csávossy György, Deák Tamás, Dehel Gábor, Halász Anna, Horváth
Béla, Huszár Sándor, Kiss Jenő, Kormos Gyula, Nagy István, Panek Zoltán, P. Lengyel
József, Sigmond István, Sőni Pál, Szemlér Ferenc. Magyar fordításban Paul Anghel, Aurel
Baranga és Vasile Rebreanu egy-egy hangjátéka is sorra került. A Kemény Zsigmond Özvegy
és leánya c. regényéből készült rádiójáték megelőzte a színpadi változat bemutatóját, s
Csávossy Felhős nyár c. játéka is előbb hangzott el a rádióban, mint maga a darab a
nagyváradi színpadon.
A Marosvásárhelyi Rádió magyar adásában eddig mintegy negyven eredeti ~ hangzott el, s
mintegy száz a gyermek- és ifjúsági rádiójelenetek száma. A szerzők közül megemlítjük
Bartis Ferenc, Bede Olga, Bodor Pál, Éltető József, Fodor Sándor, Gergely Géza, Györffi
Kálmán, Komzsik István, Marton Lili, Méhes György, Nemess László, Sütő András,
Szekernyés László, Veress Dániel nevét. A magyar fordításban sugárzott román művek
szerzői közt Eugen Barbu, Ion Băieşu, Ionel Hristea, Francisc Munteanu, Titus Popovici
szerepel írásának rádióváltozatával.
(N. M. K.)
Hangrobbanás — 13 bánsági, bihari és szatmári fiatal költő antológiája; megjelent a
temesvári Facla Könyvkiadónál 1975-ben Mandics György szerkesztésében. Verseivel
szerepel benne Eszteró István, Fábián Imre, Gera F. Attila, Gittai István, Gulyás Ferenc, Hark
Péter, Kiss András, Mérai Csilla, Molnár János, Molnár Pál, Sróth Ödön, Szász Géza és
Zudor János. A szerkesztő előszava szerint „az olvasó a stílusárnyalatok egész kis tipológiáját
tartja a kezében”, a kritika azonban kifogásolta a hangzatos címet, s a versválogatás is vitát
váltott ki. Egyes hozzászólók a szertelenségek ellen léptek fel, mások a jelkép és
eszmetartalom egybecsengését méltatták.
Molnos Lajos: Hangrobbanás? Utunk 1976/6. — Felhívás építő vitára. Cseke Gábor összeállítása Bodó Barna,
Nagy L. Róbert, Lázár László, Müller Ferenc, Tömöry Péter, Tar Károly, Kovács Nemere, Zsehránszky István
hozzászólásaiból. Ifjúmunkás 1976/9. — Nagy L. Róbert: Félreértéseket boncolgatva, Interjú Mandics
Györggyel. Ifjúmunkás 1976/13. — Kőrössi P. József: Hangrobbanás kontra Varázslataink? Ifjúmunkás
1976/25. — Balogh Edgár: Sem faeke, sem lóvasút. Új Élet 1976/9; újraközölve Táj és nép. Kv. 1978. 105–07.

Hangya Naptár — a Hangya Szövetkezetek Központjának Nagyenyeden 1923-tól 1945-ig
kiadott évi kalendáriuma. Szerkesztője kezdetben Szent-Ivány Árpád, 1932-től Fekete
György. Elsősorban szövetkezeti szakkérdésekről írt, rámutatott az iskolaszövetkezet
jelentőségére. Felkarolta az ÁGISZ népművészeti értékesítő munkáját is. 1941 és 1944 között
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a megapadt dél-erdélyi magyar sajtóéletben általánosabb népművelő feladatra vállalkozott:
ekkor az ottani magyar művelődési intézményekkel és hagyományokkal, a magyar iskolákkal
is foglalkozott, megemlékezett a magyar irodalom klasszikusairól.
A ~ művelődési és irodalmi részében szerepelnek ebben az időben: Ajtay-Gecse Viktor,
Barabás Miklós, Boros György, Bujáki Domokos, Csefó Sándor, Dániel Viktor, Elekes
Viktor, Erdélyi Gyula, Fejér Pál, Fekete György, Fekete Lajos, Fischer Aladár, Gál Lajosné,
Horváth István, Kacsó Sándor, Kovács György, Nagy István, Návrádi Ágoston, Szabó Dénes,
Szentimrei Jenő, Szepesi Nits István, id. Veress István, Vita Zsigmond; a gazdasági részben
Konopi Kálmán, Meggyessy Ferenc, Nagy Endre, Szász Ferenc, N. Tóth István, ifj. Veress
István és más szakemberek.
1946–47-ben a Kaláka Erdélyi Népi Szövetkezetek Központja adta ki Marosvásárhelyt
*Szövetkezeti Naptár címmel.
Hankó Béla (Poprád, 1886. júl. 5. — 1959. nov. 16. Toronto) — zoológus, természettudományi szakíró. A budapesti egyetemen szerzett tanári és doktori oklevelet, helgolandi,
nápolyi, tihanyi kutatóállomásokon végzett hidrobiológiai, ichtiológiai tanulmányokat;
jelentősek a háziállatok eredetére vonatkozó kutatásai is. 1941 és 1944 között a kolozsvári
egyetem állatrendszertani intézetének és múzeumának vezetője. Emil Racoviţă tisztelője volt,
s a háborús évek alatt ő gondoskodott a jeles román tudós Kolozsváron maradt könyvtárának
és laboratóriumi felszerelésének hiánytalan megőrzéséről. Az ETI munkatársa.
Összehasonlító vizsgálatok az ős-eredeti és új-szalontai sertés koponyáján c. dolgozatát a
kolozsvári egyetem természettudományi *Acta sorozata közölte (Kv. 1941). Számos önálló
szakmunkája közül kettő Kolozsvárt jelent meg: A hucul ló és tenyésztése Turjaremetén (Kv.
1942); Székely lovak (Kv. 1943).
Hankó János (Csíkszentdomokos, 1897. ápr. 26. — 1969. júl. 9. Budapest) — grafikus. A
csíkszeredai Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1915). Jogi doktorátusának
megszerzése után a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank vezető tisztviselője. Művészeti
érdeklődését táplálták itáliai élményei. Katonai szolgálata idején 1918-ban Udinében,
Vittorióban és más északolasz városokban készített rajzokat. Kolozsvárt a 20-as évek
közepétől nagyszámú tollrajza jelent meg, főleg A Hírnök és a Pásztortűz folyóiratokban.
Vonalas, jól reprodukálható rajzai közül a legértékesebbek kolozsvári műemlékeket
ábrázolnak.
1926-ban albumba válogatva jelentette meg tíz tusrajzát A régi Kolozsvár címmel, 250
példányban, lapjain a Szent Mihály-templom, a Farkas utcai templom, a régi kőszínház, a
Bethlen-bástya, a Bánffy-palota, a Mátyás-szobor, a Szent György-szobor, a kolozsmonostori
apátság temploma, a régi zenekonzervatórium s az 1925-ös jeges árvízkor elpusztult Németek
pallója megörökítésével. Ugyancsak tíz rajza illusztrálja a Kolozsvári Róm. Kat.
Főgimnázium 1930-ban kiadott emlékalbumát, amely a Minerva nyomda gondozásában 500
számozott példányban jelent meg. Rajzai készültek a Székelyföldön (a csíkkarcfalvi Hankókúriáról), a Maros mentén (a nagyenyedi csipkés bástyáról), Kalotaszegen. Tájképeket festett,
ritkábban portrékat is rajzolt.
Kiadásában jelent meg: 110 év. A kolozsvári Casino évkönyve (Kv. 1943).
A II. világháború idején Budapesten telepedett le.
A kolozsvári r. k. főgimnázium emlékalbuma. A Hírnök 1930/17.
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Hankó Zoltán (Kolozsvár, 1910. jan. 12. — 1978. jún. 20. Marosvásárhely) —
gyógyszerészeti szakíró. Tanulmányait Bukarestben végezte (1939), oklevelét Szegeden
nyerte el (1941). Előbb a kolozsvári Hygea gyógyszertár laboratóriumában dolgozik; 1945ben kinevezik a marosvásárhelyi OGYI gyógyszertárának vezetőjévé, a gyógyszerészeti kar
megalakulásával 1948-tól a galenikai tanszék előadótanára nyugalomba vonulásáig (1970).
Szaktevékenységének jelentős részét a parenterális készítmények tanulmányozása képezte.
Hazánkban az elsők között foglalkozott a gyógyászatban alkalmazott infúziós oldatok
előállításával. Szakdolgozatait az Orvosi Szemle, Farmacia, Értesítő közölte. Részt vett a
Farmacopeea Română 7. (1956) és 8. (1965) kiadásának szerkesztésében, társszerzője a
Tehnica farmaceutică c. egységes tankönyvnek (Victor Ciocănel mellett, 1969).
Jegyzete: Galenika III (Mv. 1957).
Hantos Gyula (Kolozsvár, 1903. jún. 29. — 1945. dec. 21. Budapest) — földrajzi szakíró. A
Kolozsvári Református Kollégiumban a *Remény c. diáklap egyik szerkesztője volt, itt
érettségizett (1921), a budapesti tudományegyetemen szerzett államtudományi doktorátust
(1931), majd ugyanott a tanügyi igazgatásban működött, táj- és városföldrajzi munkákat írt.
1940 őszétől a kolozsvári egyetemen az emberföldrajz tanára. Az ETI kiadásában jelent meg
Kétvízközti majorok c. helytörténeti munkája (Kv. 1943).
Hantz András (Kolozsvár, 1934. febr. 3.) — vegyész, szakíró. ~ Lám Irén férje. Középiskolai
tanulmányait a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte, vegyészi oklevelet a Bolyai
Tudományegyetem kémia karán szerzett (1955). Ion Silberg professzor vezetésével szerves
kémiából doktorált (1966). Szakmai működését a marosvásárhelyi OGYI-ban kezdte, 1957-től
a kolozsvári Kémiai Intézetben kutató, 1967-től főkutató. 1970-ben a Szovjetunióban
(Moszkva, Kazán), dolgozott, 1972–73-ban az NSZK-ban (Mainz) a Humboldt-alapítvány
ösztöndíjasa.
Szerves foszforvegyületek tanulmányozásával és foszfortartalmú növényvédő szerek
előállításával foglalkozik. E témakörben több szakdolgozatot közölt román nyelven a Revista
de Chimie, Studii şi Cercetări Chimice, Medicina Internă hasábjain, valamint külföldi
folyóiratokban angol, német és orosz nyelven. Több román és külföldi bejegyzett szabadalma
van. Ismeretterjesztő cikkeit közli az Igazság, Megyei Tükör, A Hét.
Hantz-Lám Irén (Kolozsvár, 1937. máj. 25.) — földrajzi szakíró. Lám Béla leánya. Hantz
András felesége. Középiskolai tanulmányait szülővárosában (1954), egyetemi tanulmányait a
Bolyai Tudományegyetem geológia–földrajz szakán végezte (1958). Középiskolai tanár
(1958–59), könyvtáros és fordító a kolozsvári Politechnikai Intézetben (1959–61), gyakornok
a Babeş–Bolyai Egyetem földrajzi tanszékén (1961–68), majd ismét tanár a Kolozsvári
Pedagógiai Líceumban.
Tudományos munkásságát a regionális természeti földrajz területén kezdte, a Rév–Báródi
Medence területi földrajzkutatása során korszerű módszerek alkalmazásával mutatott fel
eredményeket. Írásai a Studia Universitatis Babeş–Bolyai Seria Geographica, Natura (Terra)
Seria Geografie s a Budapesten megjelenő Földrajzi Közlemények hasábjain jelennek meg;
ismertető írásait, megemlékezéseit (Balogh Ernőről, Tulogdi Jánosról, az Amundsenévfordulóról), értekezéseit a Korunk, Utunk, Előre, Igazság, Tanügyi Újság, Új Élet, A Hét,
Tribuna közli.
Hanzéros Géza (Alvinc, 1875. febr. 16. — 1935. márc. 1. Nagyhalmágy) — költő.
Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári Majláth Főgimnáziumban végezte, 1897-ben a
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budapesti egyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet. Honctőn, majd Nagyhalmágyon
gyógyszerész, szinte egész életét az Erdélyi Szigethegységben töltötte, s e tájegység alhavasi
flórájának tudományos körökben is nagyrabecsült szaktekintélye volt. A Hírnök munkatársa,
e lap hasábjain adta közre verseit és Eminescu-fordításait.
Halk szavú, formatökélyre törekvő költő, verseit fegyelmezettség jellemzi. Gondolati ihletésű
lírájának — miként Áprily esetében — a férfikor lehiggadt életbölcsességén átszűrt
természetélmény sajátos színt, egyéni varázst kölcsönöz. Gainobihariász c., ma már
könyvritkaságszámba menő vígeposza (Kv. 1923) erőteljes epikusi vénáról tanúskodott,
azonban a tehetségéhez fűzött reményeket nem tudta valóra váltani; súlyos betegsége miatt
korán elhallgatott.
(K. K.)
Harag György (Margitta, 1925. jún. 4. — 1985. júl. 10. Marosvásárhely) — színirendező,
műfordító. Középiskoláit Nagyváradon végezte, 1946-tól az akkor még Kolozsvárt működő
Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola színész- és rendezői fakultásának hallgatója. Már
főiskolás korában a kolozsvári Állami Magyar Színháznak, 1949-től a színház igazgató
bizottságának tagja. 1953-tól 1956-ig a végzős évfolyamból Nagybányán színházat alapító
társulat, majd annak átköltözése után a szatmári Állami Magyar Színház igazgatója.
Társulatának előadásaival példázta, hogy az időszak uralkodó sztanyiszlavszkiji szemléletének realizmusa nemcsak a naturalista színjátszás felé nyit, hanem a valóságot művészi
képekben, szélesebb filozófiai összefüggésben felvillantó játékstílus számára is alapot teremt;
ugyanekkor az általa vezetett társulat elkötelezettsége a hazai drámairodalom iránt azt
bizonyítja, hogy a színjátszás megújulása csakis saját gyökereiből táplálkozva jöhet létre.
1960-ban a marosvásárhelyi színházhoz szerződik, 1962-től a kolozsvári Állami Színház
tagja, majd 1965–66-ban a ploieşti-i Állami Színház rendezője. Véglegesen kialakult rendezői
ars poeticája szerint a színház mint autonóm művészeti ág nem csupán szövegközvetítő,
hanem -értelmező is, nem a szerző szolgájaként, hanem alkotó társaként mond gondolkoztató
és mozgósító véleményt a világról. Színházi közvéleményünkben ez az ars poetica a „látványszínház” fogalmaként tudatosult.
1966-ban ismét Marosvásárhelyre szerződik, s elkezdődik pályájának „nagy korszaka”,
amelynek legjelentősebb alkotásai Nagy István Özönvíz előtt c. drámájának újrafelfedezése,
Barta Lajos Szerelem c. drámájának korszerű színpadra vitele s Az ember tragédiája új
felfogású rendezése a „reteatrizált” színházban.
1975-ben újra átszerződött a kolozsvári Állami Magyar Színházhoz. Az itt rendezett
darabokkal (Páskándi Géza: Tornyot választok; Asztalos István: Fekete macska) s leginkább
Sütő András négy drámájával (A lócsiszár virágvasárnapja; Csillag a máglyán; Káin és Ábel;
A szúzai menyegző) színjátszásunkat szellemi fórummá, sorsproblémáink megfogalmazójává
emeli. Maga mondja az egyik általa rendezett darab (Lőrinczi László: A szerető)
műsorfüzetében (1982): „…egyetlen nemzeti vagy nemzetiségi színjátszás sem lehet meg
saját nemzeti vagy nemzetiségi drámái nélkül. Csak sajátos szokásaink, hagyományaink,
alkotásaink révén válhatunk egyetemessé.”
Sikerei közé tartozik az Éjjeli menedékhely kolozsvári bemutatása vagy a Jugoszláviában,
Újvidéken rendezett, a nemzetközi szakvéleményben is visszhangot keltett Csehov-ciklus
(Három nővér; Cseresznyéskert; Ványa bácsi).
A színházak játékrendjét gazdagította fordításaival is. Magyarításában játsszák színházaink
Arbuzov Tánya (társszerző Kovács Ferenc) és Csehov Platonov c. színművét. Rendezői
utasításokkal látta el Maria Baratasvili Szitakötő c. vígjátékának fordítását (Nv. 1960).
(K. J.)
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Páll Árpád: Az Özönvíz előtt új dimenziói. Utunk 1971/14; uő: Hagyományos dráma nem hagyományos
előadásban. Utunk 1974/2. — Metz Katalin: Rendezői elmélet és gyakorlat. Beszélgetés H. Gy.-gyel. Korunk
1973/9. — Marosi Péter: Mitől fekete a macska? Utunk 1975/26; uő: Kolhaas haragja és Harag Kolhaasa.
Utunk 1975/16; újraközölve Világ végén virradat. 1980. 142–48.; uő: Sütő genfi zsoltára. Utunk 1976/29. —
Ablonczy László: A hagyomány ellenőrző tekintete alatt. Tiszatáj, Szeged 1980/4. — Tömöry Péter: Miért fontos
ma a színházi rendező? Beszélgetés H. Gy.-gyel. Valóság, Bp. 1981/3. — Marosi Ildikó: Sütővel, Haraggal — a
színházról. Utunk 1981/31. — Gerold László: Szivacstalaj, homokfutó… H. Gy. Csehov-triptichonja. Híd,
Újvidék 1981/11–12. — Kántor Lajos: A játék merészsége. Beszélgetés H. Gy.-gyel. A Hét Évkönyve 1982. 9–
19.

Haranghy László (Debrecen, 1897. aug. 10. — 1975. dec. 8. Budapest) — orvosi és biológiai
szakíró. Budapesten kezdett orvosi tanulmányait a háborús frontszolgálat miatt csak 1923-ban
fejezhette be Debrecenben, ahol tanársegédként kezdi pályáját. 1932-től a pécsi egyetem
magán-, majd rendkívüli tanára, 1940-től a kolozsvári egyetem orvosi karán a kórbonctan és
törvényszéki orvostan tanszékvezető professzora. Az orvosi kar Marosvásárhelyre költözése
után mint az OGYI professzora jelentős szerepet játszott az új intézet oktatói és tudományos
munkásságának megindításában. 1946 októberétől felváltva látta el a kórbonctani, igazságügyi-törvénytani, munka- és iskolaegészségtani tanszék vezetését, klinikai üléseket szervezett.
Az MTA tagja; erdélyi tartózkodása idején a Román Tudományos Akadémia több
szakbizottságában tevékenykedett. 1952 nyarán tért vissza Magyarországra, ahol orvosi és
tudományos pályáját nyugalomba vonulásáig (1968) folytatta.
Mintegy 200 magyar, román, német, olasz, angol nyelvű szakközleménye és monográfiája,
népszerűsítő írása a kórtan, biológia, törvényszéki orvostan, gerontológia, mikrobiológia
kérdéseit tárgyalja. Az *Acta Medica (1942–44) és az Ardealul Medical (1948) közli
tanulmányait. Az Actualităţi în patologie c. kiadványban (1959) tanulmánya jelent meg Victor
Babeş budapesti tevékenységéről.
Romániában megjelent munkái: Általános kórbonctani jegyzet (Kv. év nélkül); Kórbonctan I–
II (kőnyomatos jegyzet, Mv. 1948); A legkisebb lények és az élet keletkezése. A korszerű
darwinizmus (1949); A korszerű darwinizmus úttörői (1950); A daganat-keletkezés korszerű
elmélete (2. kiadás 1952); A rák előtti állapotokról általában (1953); Tyimirjazev, Micsurin és
követőik (1952, románul 1953).
Harangszó — a téli hónapokban megjelent népszerű székely hetilap. Szabolcska Mihály Téli
Újság c. néplapjának mintájára 1922. dec. 1-jén indította meg Nagy Lajos Agyagfalván.
Később Derzsi Endre, 1928-tól a lap betiltásáig, 1938. márc. 20-ig Márk Mihály (1880–1965)
ref. lelkész szerkesztette. Székelyudvarhelyen nyomták, s XI. évfolyamában a tízezres
példányszámot is elérte. Munkatársai közt szerepelt Bokor Sándor, Csekme Ferenc, Csűrös
Emília, Hegyi Mózes, Maksay Albert, Nikodémusz Károly, Rozsondai Ádám, SzombatiSzabó István, Ütő Lajos.
Hargita — az RKP Hargita megyei Bizottsága és a Megyei Néptanács napilapja
Csíkszeredában. Főszerkesztő Albert Antal. Első száma 1968. febr. 23-án jelent meg. 1974.
máj. 4-től 1976. máj. 29-ig hetilap. Példányszáma 1981-ben 34 000. Hargita megye
gazdasági, társadalmi, művelődési és sportéletéről tájékoztat, hazai és nemzetközi
eseményekről ad számot.
1968-tól havonként jelent meg Népművészet-népköltészet c. oldala, amelyen a megye
községeinek helyneveiről, népszokásairól, népdalairól, népművészetéről nyújt színes képet.
Szívesen tükrözi a lap irodalmi-művészeti életünket: oldalain többek között Beke György,
Fodor Sándor, Székely János, Kormos Gyula, Tamási Áron, Tamási Gáspár, Szabó Gyula,
Tomcsa Sándor prózai írásai, Kányádi Sándor, Magyari Lajos, Molnos Lajos és a Forrás118

nemzedékek versei jelentek meg. A ~ rendszeresen foglalkozik kiemelkedő történelmi
eseményekkel, jeles történelmi személyiségeinkkel, haladó hagyományainkkal, a székelység
múltjával. Neves képzőművészeket mutat be rendszeresen. Az Akusztika rovatban országos
jelentőségű irodalmi, művészeti, kulturális eseményeket kísér figyelemmel. Tudományos
horizont címen tudománynépszerűsítéssel foglalkozik.
Patronálta a magyar nyelvű műszaki könyvek kiadását. Így jelentek meg a következő kötetek
Csíkszeredában: Kerekes Ferenc: A gépek üzemeltetése és karbantartása. A mezőgazdasági
gépész kézikönyve (1970); Alexandru Cîmpian: Közlekedés (1971); Kádár Zsombor–Deák
István: Munkavédelem (1972); Balogh Albert: Növényvédelem a mezőgazdasági termelés
szolgálatában (1973).
1981-ben a főszerkesztő elnökletével működő szerkesztőbizottság tagjai: Bálint András,
Bogos Sándor, Borbély László, Füstös Jenő (főszerkesztő-helyettes), Hecser Zoltán, Kolozsi
Márton. Belső munkatárs: Birtók József, Ferencz Imre, Koszta István, Kristó Tibor, Nagy P.
Zoltán, Minier Pál, Németh Szilveszter, Oláh István, Papp Dezső, Randják József, Rebendics
József, Székedi Ferenc, Váli József és Zöld Lajos.
Kolozsi Márton: A H. és az irodalom. Igaz Szó 1969/8. — Beke György: Hargita: lap és táj. Korunk 1971/3. —
Bakó László: Az Informaţia Harghitei és a H. napilapok költészete (1968–1978). Sokszorosított bibliográfia.
Csíkszereda J980. — Gagyi József: Egy irodalmi oldal margójára. Igaz Szó 1982/2.

Hargita Dal- és Táncegyüttes — 1970-ben alakult Csíkszeredában. Hivatásos zenészek és
szólisták karából, műkedvelő női dalcsoportból és táncosokból tevődik össze, karmester Gál
Árpád, művész rendező Salló István, zenekarvezető Dima József, folklorista Kovács Dénes,
táncmester Antal Miklós és Toró Emil. Megyéjén kívül fellépett Aranyosgyéresen, Brassóban,
Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Medgyesen, Nagyenyeden, Segesvárt, Sepsiszentgyörgyön,
Szecselevárosban és számos más kisebb helyen, szerepel a Román Rádió és TV magyar
előadásain.
1973-ban Görögországban és Magyarországon, 1975-ben a Szovjetunióban, 1976-ban
Olaszországban mutatkozott be, s 1978-ban részt vett az Athénban lezajlott európai tánc- és
dalfesztiválon. A Megéneklünk, Románia I. Országos Fesztiválján (1977) aranyérmet, a II.
Országos Fesztiválon (1979) első díjat nyert, s 1980 decemberében tartotta meg ezredik
előadását. Példájára több üzemben, iskolában, községi művelődési otthonban tánc- és
dalcsoport alakult a zenei anyanyelv és néphagyományok ápolására.
Műsorán felcsíki, nyárádmenti, homoródmenti székely és marosmenti román táncok
váltakoznak. A kritika kiemelte a koreográfiai megoldás elevenségét, lendületét és méltóságát,
teljesítményeinek népi eredetisége körül azonban sajtóvita támadt, s ez — alapul véve a
legsikerültebb számok (Székelypetki menyecsketánc; Marosszéki forgatás) néprajzi hitelét —
hasznosan járult hozzá a ~ művészi fejlődéséhez.
Könczei Ádám: Egy felemás népi együttes. A Hét 1977/4. — Becze Antal: A Hargita Művészegyüttes első
évtizede. Művelődés 1981/3.

Hargita Kalendárium — a csíkszeredai Hargita napilap 1970 óta megjelenő könyvnaptára.
Felelős szerkesztője Albert Antal. Szerencsésen ötvözi a régi székely kalendáriumok
hagyományait a korszerű évkönyvek törekvéseivel. Tematikája változatos, emlékeztet az
esztendő fontosabb eseményeire, keresztmetszetet nyújt a megye gazdasági-társadalmi
fejlődéséről, orvosi, jogi tanácsokat közöl. Sok tudománynépszerűsítő írást jelentet meg;
anyanyelvi szakkönyvkiadásunk megindulása előtt hiánypótlónak számítottak néprajzi és
helytörténeti közleményei, melyek az évek során feltérképezték Hargita és a szomszédos
megyék tárgyi és szellemi néprajzának maradandó értékeit és forradalmi hagyományait,
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ismertették e tájegység jeles szülötteinek munkásságát. E dolgozatok szerzői jobbára helybeli
újságírók, tanárok, muzeológusok, orvosok, jogászok, mérnökök, de a munkatársak között
szerepelnek bukaresti, kolozsvári, marosvásárhelyi tudósok, közírók is.
A ~ szépirodalmi összeállításai főleg a megyében született vagy itt élő régebbi és mai írók,
költők műveiből merítkeznek, így egyetlen kötetből sem hiányoznak Tamási Áron, Tompa
László, Tomcsa Sándor, Áprily Lajos, Szemlér Ferenc művei; a maiak közül Kányádi Sándor,
Szabó Gyula, Fodor Sándor, Magyari Lajos, Farkas Árpád, Czegő Zoltán, Molnos Lajos,
valamint a jelenleg is Hargita megyében dolgozók (Páll Lajos, Oláh István, Ferencz S. István,
Ferencz Imre, Váli József, Lőrincz György) írásai gyakoriak.
Népművészeti ihletettségű fedőlapjai külön színfoltot kölcsönöznek a kiadványnak. A
borítólap és az illusztráció minden esetben helybeli képzőművészek munkája, közülük ez
idáig Márton Árpád, Karancsi Sándor, Sövér Elek, Gaál András, Kovács Dénes, Antal Imre,
Mérey András, Búzás András, Zsigmond Márton, F. Bakos Erzsébet, Szabó Béla, Kántor
József járult hozzá a kötetek esztétikai megformálásához.
Harkó Ferenc József (Bikfalva, 1914. okt. 25.) — földrajzi és néprajzi szakíró. Középiskoláit
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végezte (1932), a kolozsvári egyetemen
szerzett földrajz–történelem–néprajz szakos tanári diplomát (1936). Sepsiszentgyörgyön,
egykori iskolájában tanár (1937–59), közben a Középfokú Textiliskola igazgatója (1949–51),
majd általános iskolában (1958–61) és a 2. számú Líceumban tanított (1961–75).
A Székelyföld írásban és képben c. gyűjteményes kiadványban (Bp. 1941) Sepsi járás
néprajzáról, az 1946-os Székely Naptárban a székely székek kialakulásáról és belső életéről, a
sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum 1955-ös évkönyvében a múzeum néprajzi
gyűjteményének varrottasairól jelent meg dolgozata; a Monografia geografică a României c.
munkában (1960) ő írta a Sepsi rajon gazdaságföldrajzáról szóló részt. A Kovászna megye
1969 c. helytörténeti kiadvány egyik szerkesztője. Az Aluta munkatársaként tanulmányokat
közölt a bibarcfalvi borvízipar fejlődéséről (1969), légköri csapadékok hatásáról a málnási és
bodoki borvizek forrásainak vízhozamára (1972) és a Kovászna megyei lakodalmi
rigmusokról (1977). Tudománynépszerűsítő írásai a Tanügyi Újság, Megyei Tükör, Méhészet
hasábjain jelennek meg.
Czegő Zoltán: „Úgy tűnik, tettem valamit”. Megyei Tükör 1975. jún. 27.

Harsona — a Temesvári Piarista Gimnázium diákjainak 1928 és 1931 között kiadott havi
lapja. Főleg a diákszerkesztők, így Brémzay Géza, Ungor Tibor, Popovits József verseit,
cikkeit, humoreszkjeit és iskolai beszámolóit közölte; a munkatársak közül Dobó Antal,
Jakabffy Loránd jelentkezett sűrűbben írásaival. A lap anyagában a diákok románul írt versei,
cikkei és tudósításai is szerepelnek.
Hary Béla (Szilágysomlyó, 1934. okt. 2.) — zeneszerző. Kolozsvárt a Zenei Líceumban
érettségizett (1952), a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban karmesteri és zeneszerzői
diplomát szerzett (1958), ugyanitt óraadó tanár (1960–67 és 1976–81). Az Állami Magyar
Opera karmestere 1956 óta, majd igazgatója (1973–77). Bel- és külföldi városokban sikerrel
vendégszerepel.
Szerzeményeit túlnyomórészt színpadi előadásra szánta. A kolozsvári színházaknak
kísérőzenét szerzett Marton Lili Taligás király (1959), Heltai Jenő A néma levente (1961),
Shakespeare Makrancos hölgy (1962), Mihnea Gheorghiu Patetica '77 (1977), Örkény István
Tóték (1980) és Labiche Olasz szalmakalap (1982) c. színművéhez. Az Állami Magyar Opera
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mutatta be 1975-ben Sárga rózsa c. Jókai-balettjét, 1980-ban Hófehérke és a hét törpe c.
táncjátékát (egy változata hanglemezen is megjelent) s 1982-ben Caragiale-musicaljét, a
Farsangot; utóbbit románul is eljátszották a konzervatórium hallgatói.
Szerzett irodalmi vonatkozású kamaraműveket is, így dalokat Petőfi és Arany verseire.
Fehérvári László: Egy operaház arcai. H. B. Utunk 1978/37; uő: Tanuljunk meg „musical”-ül. Utunk 1982/15.
— Terényi Ede: Arcképvázlatok. H. B. Igaz Szó 1983/5.

Haszmann József — *népművészeti irodalom
Haszmann Lajos — *népművészeti irodalom
Haszmann Pál (Kommandó, 1902. máj. 20. — 1977. szept. 13. Csernáton) — helytörténész.
Ifj. ~ Pál, József és Lajos apja. Négy gimnáziumi osztályt Kézdivásárhelyen, tanítóképzőt
Sepsiszentgyörgyön, Székelykeresztúron és Csíksomlyón végzett (1921). Kézdikőváron és
Zabolán, majd 1934-től Csernátonban tanító, iskolaigazgató, később körzeti tanfelügyelő
nyugdíjazásáig (1966). Összegyűjtötte a faluja múltjára vonatkozó adatokat, régészeti
ásatásokon vett részt; gazdag történeti és néprajzi gyűjteményéből megalapította a csernátoni
tájmúzeumot 1973-ban, melynek a felsőcsernátoni Bod Péter emlékszobája, valamint Cseh
Gusztávnak Erdély hatvan jeleséről készített rézkarca *irodalmi múzeum jelleget ad. A
múzeum részlegeként irányítása alatt működő fafaragó iskola tanítványai készítették el Bod
Péter magyarigeni, Pápai Páriz Ferenc nagyenyedi és Jakabos Ödön kézdivásárhelyi
kopjafáját.
Néprajzi és falutörténeti írásait a Megyei Tükör, Aluta, Ifjúmunkás, Falvak Dolgozó Népe,
Művelődés, A Hét, Tanügyi Újság és Előre közölte. Csernáton község helyneveiről és neves
családjairól készült munkái, a községről írt monográfiája kéziratban. Szénrajzportréját Cseh
Gusztáv készítette el (1977); emlékére írta Magyari Lajos Csernátoni merengés c.
költeményét (1980).
Kovács Nemere: A csernátoni példa. Utunk 1973/28. — Czegő Zoltán: Milyen hát a csernátoni ember? Utunk
1975/36. — Szépréti Lilla: A Haszmann-gyűjtemény. Új Élet 1976/19. — Sylvester Lajos: A Kincstárnok. A Hét
1977/38. — Horváth Arany: Népi faragók tábora Csernátonban. Művelődés 1981/12. — Kántor Lajos: Az
udvarház élete. Korunk 1983/10.

Haszmann Pál (Alsócsernáton, 1942. aug. 12.) — népművész, helytörténész. Id. ~ Pál fia.
Mezőgazdasági középiskolát Kézdivásárhelyen, líceumot Szászrégenben végzett. Előbb
mezőgazdasági technikus Kőhalomban, Szászrégenben, 1971-től a kézdivásárhelyi múzeum
alkalmazottja, 1973-tól a Sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum részlegeként működő csernátoni
tájmúzeum vezetője. Könyvtártörténeti, néprajzi, településtörténeti adatközlései, a
sepsiszentgyörgyi textilgyár csernátoni bedolgozóiról írt értekezése, jelképmegfejtései a
Művelődés, Aluta, Fórum, Korunk hasábjain jelennek meg.
Mikó Ervin: H. P.-ékkal a csernátoni múzeumban. Utunk 1976/26, 27. — Murádin Jenő: H.-éknál
Csernátonban. Igazság 1978. szept. 5. — Kónya Ádám: Csernátoni Páltól a csernátoni múzeumig. Fórum,
Sepsiszentgyörgy 1981. dec.

Hasznos Könyvtár — 1. A brassói *ÁGISZ szövetkezet közművelődési szakosztálya
kiadásában, a Bodor-nyomdában 1935 októbere és 1939 márciusa között megjelent
könyvsorozat. Létrehozója és szerkesztője gyakorlatilag Kacsó Sándor volt, aki mellett —
részben ténylegesen, részben névlegesen — egy szerkesztőbizottság állott. Az eredeti cél egy
1933 decemberében kibocsátott felhívás szerint (aláírói Elekes György brassói újságíró,
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Kacsó Sándor és Kőrösi Krizsán Sándor, a Brassói Lapok szerkesztői és Szécsi Sándor
brassói ref. középiskolai tanár) egy falumonográfia-sorozat kiadása lett volna, amely Orbán
Balázs elgondolását kívánta az új helyzet követelményeinek megfelelően kibővítve
feleleveníteni. A felhívás szerint: „Fel kell mérni az erdélyi magyarság helyzetét egy új és a
mai viszonyoknak megfelelő monográfia elkészítésével.” Úgy tervezték, hogy a füzetek
előkészítését és terjesztését „a munkatársak szövetkezete” végezze. A szándék azonban már
az első lépéseknél elakadt, ugyanis a vidéki gyűjtő-kezdeményezők egyike-másika „kémkedés” gyanújába került a helyi csendőrség szemében.
Már kézzelfoghatóbb előzmény volt az 1934 tavaszán megjelent Anyanyelvünk c. kötet, amely
a nyelvművelés gyakorlati szükségleteihez és hazai igényeihez kapcsolva közölte újra és
bővítette ki a Kosztolányi Dezső nevéhez fűződő Pesti Hírlap Nyelvőrét. A könyv sikere
bátorítólag hatott a vállalkozás tervét melengetőkre, s hamarosan az elvi iránymutatást is
megtalálták — Kacsó Sándor visszaemlékezései szerint — Balázs Ferenc helikoni
előadásában az irodalmi nevelés iskolán túli lehetőségeiről és követelményeiről. Ezt a tervet
tovább bővítve vált véglegessé a könyvsorozat elképzelése, amelyről Kacsó Sándor a X.
helikoni találkozón, 1935. jún. 28-án számolt be részletesen. E beszámoló jegyzőkönyvi
szövege szerint: „…az ÁGISZ Hasznos Könyvtár címmel egy népkönyvtárat indítana meg,
mely olyan könyveket adna ki, amilyenekre a falunak leginkább szüksége van. Olyan
könyveket, amelyek amellett, hogy lelkiismeretesen szolgálják a magyar betűt, a reális életre
segítenének.” A beszámolóból ismerjük a kiadványok terjesztésére vonatkozó — szintén
közösségszervező — elképzeléseket is: ezek szerint a sorozat útjának a faluba való
egyengetését „falugazdák” vállalnák, a könyvek egy részéből pedig falusi könyvtárakat
létesítenének, amelyek gondozói láncszemek lennének a falu és a város között. A tervbe vett
témák között „gazdasági, népegészségügyi, irodalmi ismeretterjesztő olvasmányok, együttélő
népek ismerete, önmagunk ismerete” szerepelnek. Az elképzelések szerint füzetenként 1000
lej honoráriumot kívántak adni a szerzőknek s kb. füzetenként 10 000-es példányszámra
számítottak.
A XI. helikoni találkozón egy év eredményeire visszatekintve Kacsó Sándor kilenc füzet
megjelenéséről számolhat be, amelyek 6–8000-es példányszámban kerültek az olvasókhoz. A
terjesztés munkájába 5–600 falugazda kapcsolódott be, s az összes szétküldött példányok
száma 46 000 volt. A beszámolóban ugyanakkor az íróközösség fokozottabb támogatását kéri
részben a vállalkozással szemben ellenséges szándékok ellensúlyozására (az OMP és egyes
egyházi szervezetek ugyanis baloldali propagandának igyekeztek beállítani a Brassói Lapok
köréből kiindult kezdeményezést), másrészt konkrét segítséget kér egyes kéziratok átírására,
nyomdakésszé tételére.
Az 1937 szeptemberében összeült XII. helikoni találkozón Kacsó Sándor már a ~ helyzetének
rosszabbodásáról kénytelen beszámolni. A példányszám — a csökkenő érdeklődés miatt —
4–5000-re esett le, a kintlevőségek és adósságok összege 150 000 lejre nőtt. Még súlyosabb
helyzet tárul fel az 1938 júliusában sorra kerülő XIII. helikoni találkozón adott beszámolóból,
amely szerint a kintlevőségek és adósságok összege közel 200 000 lejre emelkedett, a
megjelent 122 000 példánynak több mint egyharmada raktáron van, s a falugazdák száma is
129-re esett vissza. Itt mint reális lehetőségről már csak 2000-es átlagpéldányszámról van szó,
s ezzel párhuzamosan a megjelenések száma is jelentősen csökkent: az 1936. évi 11 füzettel
szemben 1937-ben már csak 6, 1938-ban pedig mindössze 2 füzet hagyta el a nyomdát. Végül
az 1939. évi egyetlen (kettős) füzettel a ~ meg is szűnt. A vállalkozás kudarcát a kortársak
több irányban keresték. A politikai ellentétek mellett azonban — amelyek akkor
meglehetősen széttagolták a vidék magyar értelmiségét — s a szervezés bizonyos illúziós
elképzelésein kívül kétségtelenül szerepet játszott az is, hogy a különböző közületek
támogatása (a helikoni íróközösségé, az Erdélyi Fiataloké) jórészt nyilatkozatokban,
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ígéretekben merült ki. A Helikon Kacsó Sándorból, Makkai Sándorból, Kádár Imréből, Kós
Károlyból és Kemény Jánosból álló, 1935 júniusában létrehozott bizottsága éppúgy nem
jelentett hathatós segítséget, mint az Erdélyi Fiataloké, akik 1936 elején Bíró Sándort,
Debreczeni Lászlót, Jancsó Bélát és László Dezsőt delegálták Szentimrei Jenő és Kacsó
Sándor mellé a szerkesztőbizottságba s a „saját feladatukká” kívánták tenni a ~ ügyét.
Szerepet játszott az érdeklődés ellanyhulásában az is, hogy a megjelent füzetek között kevés
volt a falusi nép érdeklődésének felkeltésére alkalmas szépirodalmi olvasmány.
Megjelenésének három és fél éve alatt a ~ három sorozatában 23 füzetben összesen 23 cím
jelent meg, közülük egy 1936-ban 2. kiadásban is (Bodor Kálmán: A háromholdas
kisgazdának is meg kell élnie). A szerkesztőség szándéka szerint a három sorozat füzetei
váltakozva követték egymást, később ez a rend is megingott: 1937-ben a Gazdasági
Sorozatban 2, az Egészségügyi Sorozatban 1, a Közművelődési Sorozatban 3 füzet jelent meg,
1938–39-ben pedig a három sorozat mindössze 1–1 címmel tudott szerepelni.
A Gazdasági Sorozat füzetei közül kettő általános gazdasági kérdésekkel foglalkozott (Bodor
Kálmán füzete; Halász Sándor: Amíg a búzából pénz lesz. A világpiaci búzaárak
kialakulásának rejtélyei), öt füzet egy-egy jövedelmező ágazat, ill. termelési mód rövid
ismertetését nyújtotta (Blénessy Károly és Kacsó Sándor a méhészetről, Lőrinczi László és
Kakassy Endre a tyúktenyésztésről, Kleisl Gyula a gyümölcsfák rovarkártevői elleni
védekezésről; Atzél Ede a korszerű trágyázásról, Cs. Boróczi Erzsébet a konyhakertről írt),
egy füzet pedig (Szilágyi Zoltán tollából) a hazai emlősállatok összefoglaló bemutatására
vállalkozott.
Az Egészségügyi Sorozat füzetei közül három általános higiéniai témákat tárgyalt (Bakk Elek:
Rajtad is múlik, hogy beteg ne légy; Herskovits János: Ismerd meg a fertőző betegségeket,
hogy védekezni tudj ellenük; Jancsó Béla: Az emberiség jótevői. Harc az ember legapróbb, de
legveszedelmesebb ellenségei ellen), a többi szerző gyakorlati tanácsokat adott a
csecsemőgondozásról (Kacsó László és Jancsó Béla), a baleset-megelőzésről és
elsősegélynyújtásról (Parádi Ferenc), a maláriáról (Bódis Gáspár) és két kötetben a vérbajról
(Schmidt Béla).
A Közművelődési Sorozat füzeteinek egy része olvasnivalót kínált: Mikes Kelemen leveleit,
Berzsenyi Dániel verseit, Petelei István novelláit és székely népmeséket Tamási Áron, Finta
Gerő, Szentimrei Jenő és Berde Mária bevezetőivel, más kötetekben csak népszerű életrajz
jelent meg: Halász Gyuláé Petőfiről, Bíró Sándoré II. Rákóczi Ferencről, Paál Árpádé
Kölcseyről. Végül a sorozat egyetlen füzete (Gál Vilmos: A csillagok világa) általános
ismeretterjesztő jellegénél fogva került ide.
(D. Gy.)
Jancsó Béla: Falu-monográfiák. Erdélyi Fiatalok 1934/2; újraközölve Irodalom és közélet. 1973. 317–20. —
Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. 1974. 459–471, 526–532, 546–551, 605–611. — HLev. II. 51–54,
95–105, 187–189, 199–201.

2. A Józsa Béla Athenaeum 1946-ban Kolozsvárt újra megindította a ~ sorozatát, de az új
folyamban mindössze két kötet jelent meg: Nagy Miklós Baromfitenyésztés a kisgazdaságban
és Kós Károly Falusi építészet c. munkája.
Kós Károly: Indul az új Hasznos Könyvtár. Világosság 1946. máj. 20.

Hatházy Ferenc (Kolozsvár, 1929. okt. 27.) — szerkesztő. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában az Unitárius Kollégiumban végezte, a Bolyai Tudományegyetemen magyar
nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1952). Előbb Bukarestben a Politikai
Könyvkiadó, 1958-tól a Tankönyvkiadó szerkesztője Kolozsvárt; 1959-től különböző ipari
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vállalatokban segédmunkás, majd köszörűs. 1968-tól az Irodalmi Könyvkiadó, ill. a Kriterion
Könyvkiadó korrektora; 1978-tól annak szerkesztőjeként több történelmi tanulmánykötet
(Imreh István, Egyed Ákos), forráskiadvány (Varga Katalin pere, A törvényhozó székely falu),
Melius Péter Herbáriuma és A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei kiadói gondozója,
a *fehér könyvek, a *Kriterion Kézikönyvek és 1980 óta a *Téka sorozat kiadói szerkesztője.
6 Órai Újság — Franyó Zoltán 1931 és 1940 között Temesváron szerkesztett és kiadott napi-,
majd hetilapja. Megjelenése első és utolsó szakaszában szoros szálakkal kötődött a
munkásmozgalomhoz, sokrétű szerepet töltött be az SZDP, ill. a KRP ideológiai, politikai és
társadalmi harcának támogatásában. Vezércikkekben, publicisztikai írásokban, jegyzetekben,
szociográfiai riportokban, kisesszékben és tanulmányokban leplezte le a tőkés-földesúri
rendszer embertelenségét, hatalmi szerveinek törvénytelen túlkapásait, feltárta a dolgozók
fizikai, szellemi és erkölcsi kizsákmányolásának szociális és anyagi következményeit a
gazdasági válság közepette. Társadalmi akciókat kezdeményezett a munkanélküliek megsegítésére, a kisfizetésűek és a sokgyermekes családok nyomorának enyhítésére. Serkentette a
szakszervezetek bérharcait, sztrájkjait, támogatta a baloldali pártok megmozdulásait, politikai,
gazdasági és kulturális vállalkozásait. Indulásától kezdve kitartóan figyelmeztetett a fasizmus
előretörésének veszélyére. Támadta a hitleri politika antihumánus, expanzív jellegét, bírálta a
horthysta rendszer kalandor külpolitikáját, tudósításokban számolt be a spanyol polgárháború,
valamint a II. világháború kitöréséről.
A végleges betiltás elkerülése végett a vasutas és kőolajipari munkások 1933. februári
sztrájkját követő ostromállapot idején a ~ áttért a hetenkénti megjelenésre. Hasábjain nagyobb
teret szentelt a haladó irodalom és művészet jelenségeinek, hangsúlyozottabb gondot fordított
a forradalmi és demokratikus hagyományok ápolására és ébrentartására. Emlékszámokkal,
gondolatgazdag írásokkal és személyes hangú visszaemlékezésekkel adózott a lap Petőfi,
Ady, Vörösmarty, Arany, Kosztolányi, Osvát Ernő, Juhász Gyula és József Attila emlékének.
Rendszeresen közölte a baloldali gondolkodású bánsági és erdélyi írók publicisztikai írásait,
riportjait, interjúit, verseit és műfordításait, s gyakran publikált a haladó, demokrata
meggyőződésű angol, francia, olasz, cseh, valamint az emigrált német antifasiszta írók
munkáiból.
A belső munkatársak — Franyó Zoltán, Herczka István, ifj. Kubán Endre, Ormos Iván, Sasi
György, Szabó Árpád, Szimonisz Henrik — írásai mellett közölte a lap Aszódy János, Bányai
László, Bálint István, Berkovits Simon, Fenyves Ferenc László, Heves Renée, Hunyady
Sándor, Lázár József, Méliusz József, Nagy István, Németi-Miklós Beáta, Oppert Géza,
Szilágyi András, Turnowsky Sándor cikkeit, kritikai írásait, karcolatait és verseit. Gyakorta
átvette Babits Mihály, Bálint György, Barta Lajos, Darvas József, Dutka Ákos, Emőd Tamás,
Ignotus Pál, Illyés Gyula, Márai Sándor, Nádas József, Szabó Zoltán és Féja Géza írásait, míg
a nyugati írók közül Louis Aragon, Johannes R. Becher, Karel Ćapek, Ilja Ehrenburg, Fjodor
Gladkov, Egon Erwin Kisch, Thomas Mann, Heinrich Mann, Romain Rolland, Bernard
Russell, Ernst Toller és Stefan Zweig szerepelt írásaival a lap hasábjain.
Indulásától kezdve a ~ bő teret szentelt a klasszikus és kortárs román irodalom avatott
tolmácsolásának, amiben főleg a tulajdonos-szerkesztő Franyó Zoltán jeleskedett. A lap
Szimonisz Henrik fordításában Marussja c. alatt 1932-ben közölte Fjodor Gladkov Részeg
nap c. regényét. Ugyancsak a ~ erkölcsi támogatásával jelentek meg Aszódy János, Herczka
István, ifj. Kubán Endre és Szimonisz Henrik első kötetei.
Felkarolta s változatos eszközökkel szolgálta a ~ a KRP népfront-politikáját. 1938 májusától
újra szorosabbá vált kapcsolata a párttal, majd 1939. jan. 1-től egy Franyó Zoltán és Rangetz
József között létrejött megállapodás nyomán a lap közvetlenül a párt Erdély és Bánát
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Tartományi Bizottságának szellemi irányítása alá kerül. Főszerkesztőként továbbra is Franyó
Zoltán jegyezte, eszmei irányítását pedig a Bálint István (Izsák László), Lázár József, Reich
Lenke és Szabó Árpád alkotta írócsoport vette át. A lapban közölt írások a haladó népi erők
összefogását, egységbe tömörítését sürgették a fenyegető háború kitörésének
megakadályozására. 1939 utolsó negyedétől a lap megjelenése rendszertelenné vált, míg 1940
decemberében véglegesen betiltották.
(Sz. J.)
Méliusz József: „Irodalmon kívül”… Bevezető Franyó Zoltán A pokol tornácán c. kötetéhez. 1969. — Marin
Viliam–Izsák László: A 6 Órai Újság történetéhez. Korunk 1971/8. — Szekernyés László: Fejlécek, címszavak.
Interjú. A Hét 1977/30.

Hátszegi Ernő, családi nevén Zuckermandel (Hátszeg, 1904. márc. 25. — 1944, Auschwitz)
— újságíró. 1922-től 1926-ig a kolozsvári Consum közgazdasági lap munkatársa. Párizsi
tanulmányútján újságíró akadémiát és kereskedelmi tanfolyamot végzett, hazatérve 1928-tól
1940 szeptemberéig a RADOR hivatalos román távirati iroda külügyi osztályának
szerkesztője, egyidejűleg a kolozsvári Új Kelet bukaresti tudósítója. Ady — Poésies címmel
Emil Carasso francia íróval társulva — családi nevén — Ady-versek francia fordítását
jelentette meg az Aujourd'hui c. folyóirat kiadásában (Párizs 1926).
Önálló verseskötete: Olvastam a csillagokban (Kv. 1927).
Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1970. Bp. 1972. 281.

Hatvany Csaba (Budapest, 1944. jún. 22.) — matematikai szakíró, tankönyvíró. Középiskolai
tanulmányait Temesvárt végezte (1962), a Temesvári Tudományegyetem matematika–
mechanika karán szerzett számtantanári oklevelet (1968). Két éven át a Traian Vuia
Politechnikai Intézet matematikai tanszékének tanársegédje, 1970-től az RSZK Akadémiája
temesvári kutatócsoportjának matematikai osztályán kutató, 1976-tól újra a műegyetemen
dolgozik mint a matematikai tanszék adjunktusa, miután egy tanéven át a pisai Scuola
Normale Superiore ösztöndíjasa volt. Az American Mathematical Society és az Unione
Matematico Italiano tagja.
Tanulmányait hazai és külföldi szakfolyóiratok, gyűjteményes kötetek és alkalmi kiadványok
közlik; könyvismertetéseivel és szemlecikkeivel rendszeresen szerepel a Mathematical
Reviews és a Zentralblatt für Mathematik hasábjain. Több egyetemi tankönyv (Culegere de
probleme de ecuaţii diferenţiale. Tv. 1978; Culegere de calcul diferenţial. Tv. 1981)
társszerzője. Ismeretterjesztő írásai magyarul a Szabad Szó hasábjain jelennek meg.
Havadtői Imre — *tankönyvirodalom
Havadtőy Sándor — *hely-történet
Havas András — *orvosi szakirodalom
Havas József (1899 — ?) — orvosi szakíró. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, bécsi
és budapesti klinikákon dolgozott, a kolozsvári Park Szanatórium fül-, orr- és
gégeosztályának vezető orvosa lett. A Paul Ehrlich Orvosegyesület választmányi tagja. Első
segélynyújtás kézikönyve és a betegápolás ismerete c. kötete (Kv. 1926) népszerű volt.
Beethoven süketségének tragédiája életében és műveiben c. szaktudományi munkájában (Kv.
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1936) életrajzi adatokkal, sok levélidézettel, művekre való utalással, korábbi irodalom
felhasználásával mutatja be Beethoven hallásának gyengülését, majd elvesztését.
Havas Miklós (Szinérváralja, 1876. okt. 11. — 1944, Auschwitz) — újságíró, szerkesztő,
zenekritikus, drámaíró. Iskoláit Szatmáron, a jogot Budapesten és Kolozsvárt végezte.
Ügyvédi irodát nyitott Szatmáron. 1921-ben megalapítója és igazgatója lett a szatmári
Zenekedvelők Egyesületének, 1923-ban megválasztották a Kölcsey Kör művelődési
szakosztályának előadójává. Vezércikkeit, tárcáit és zenei cikkeit a Szamos, Vasárnapi Újság,
Zenei Szemle közölte. Néhány hegedű- és zongoraszerzeménye (Hermin keringő; Karikás
csárdás; Tűzoltó induló) nyomtatásban is megjelent. Csodadoktor c. vígjátéka dicséretet nyert
a kolozsvári magyar színház drámapályázatán; megzenésítette Benedek Elek Többsincs
királyfi c. mesejátékát (bemutatták Szatmáron 1924-ben). Feleségével együtt deportálták.
Önálló kötete: Május (három egyfelvonásos színjáték, 1. Muzsikaszó, 2. Remington
kisasszony, 3. Legenda. Szatmár 1923).
Havi Szemle — a Romániai Magyar Népközösség szépirodalmi és közművelődési folyóirata
Aradon. 1943 júniusa és 1944 augusztusa között 15 száma jelent meg. Felelős szerkesztője
Molnár Árpád, a szerkesztőbizottság tagjai Olosz Lajos, Vita Zsigmond és Fischer Aladár,
utóbbi halála után, 1944-ben Fodor József.
Elbeszéléseket, verseket, irodalmi, társadalmi és művészeti cikkeket, tanulmányokat,
kritikákat közölt. A háború és a soviniszta uszítások idejében a fasisztaellenes összefogás
gondolatával gyűjtötte egy táborba a faji megkülönböztetések és a háborús gyűlölködések
ellen küzdő romániai magyar írókat. Számon tartotta a romániai magyar irodalmi és
művészeti élet eseményeit, megemlékezett a dél-erdélyi magyar művészek brassói
kiállításáról, a hazai és külföldi irodalom fontosabb eseményeiről, kiadványairól, különszámot
szentelt Ady halála 25. évfordulójának, foglalkozott műemlékeinkkel, irodalmunk múltjával
és pedagógiai kérdésekkel, értékelte az úttörő szellemű realista — a munkásság és a népi élet
felé forduló — művészeket, így Gallas Nándor, Dési Huber István, Kodály Zoltán
munkásságát, s cikksorozatot közölt Kiss Béla tollából a hétfalusi csángó magyarok
építőművészetéről.
A lap állandó munkatársai: Abafáy Gusztáv, Blédy Géza, Fischer Aladár, Hajós Imre,
Horváth Jenő, Kabós Éva, Kacsó Sándor, Kakassy Endre, Kubán Endre, Kiss Béla, Méliusz
József, Musnai László, Nikodémusz Károly, Olosz Lajos, Rass Károly, Sárközi Gerő,
Serestély Béla, Szemlér Ferenc, Tatrangi Pál András, Vass Albert, Vita Zsigmond. A II.
évfolyam magyarországi népi írók verseit is közölte, s foglalkozott a népi írók mozgalmával.
Haynal Imre (Beszterce, 1892. nov. 12. — 1979. febr. 3. Budapest) — orvosi szakíró. A
besztercei evangélikus gimnáziumban érettségizett, oklevelét a kolozsvári egyetemen nyerte
el (1915), háborús frontszolgálat után Budapesten a Korányi Sándor vezette belklinikán
dolgozott (1919–34), közben Bécsben és Londonban szakosította magát, majd magántanári
képesítést szerzett; 1938-ban egyetemi rendkívüli tanár lett.
Pályájának jelentős része fűződik Kolozsvárhoz, 1940-től a belgyógyászat nyilvános rendes
tanára az egyetem orvosi karán. A német megszállás alatt az üldözött román és zsidó lakosság
védelmére sietett, klinikáján több száz embert rejtegetett a deportálás elől. Életrajzi vázlatában
maga jegyzi meg: „Igyekeztem Erdély népeinek békés együttélését szolgálni s az üldözötteket
tőlem telhetőleg megvédeni.” 1944 őszén mint az orvosi kar dékánja Miskolczy Dezső
rektorral együtt megtagadta az egyetem kiürítésére kiadott parancsot, s az 1944–45-ös
tanévben folytatta előadásait. Az MTA rendes tagjává választotta (1946), s visszatért
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Budapestre, ahol nyugalomba vonulásáig (1963) továbbra is tudományos tevékenységet fejtett
ki.
Érdeklődése főleg a kardiológia és endokrinológia kérdéseire irányult. Kutatási eredményei az
inzulin hatásáról az ép és kóros szívizomra, a máj és tüdő szerepéről a szív telítődésében és a
vér elosztásában, a policitémia és a poliglobulia kórszármazásáról, a szívroham
mechanizmusáról magyar, német, angol, francia szakfolyóiratokban jelentek meg. Az EME
orvostudományi szakosztályának Értesítőjében 1942 és 1945 között több tanulmánya
foglalkozott a vérkeringési rendszer elégtelenségeivel, a pajzsmirigy kiirtásának
tehermentesítő hatásával szívbetegek keringési rendszerére, a máj és lép megbetegedéseivel, a
Banti-kór elterjedtségével és tünettanával.
Átfogó műve: A szív és a vérerek betegsége (Bp. 1938).
(S. J.)
Dóczy Pál: H. I. emléke. A Hét 1979/12.

Haza Sólymai, A — óvodás és kisiskolás gyermekek lapja. Kiadja a Pionírszervezet
Országos Tanácsa, szerkeszti a *Napsugár kolozsvári munkaközössége, főszerkesztő Farkas
János, képszerkesztő Soó Zöld Margit. 1980. január óta megjelenik havonta, 16
négyszínnyomásos oldalon. Bukarestben készül a Scînteia Háza Nyomdaipari Kombinátban.
Feladata az intézményes és családi nevelés ügyének hatékony támogatása, a legkisebb korú
gyermekek harmonikus érzelmi, értelmi és testi fejlődésének előmozdítása a gyermeklap
sajátos műfajai — elsősorban a szépirodalom és a művészi grafika — révén. A lap külső és
belső munkatársainak névsora kevés kivétellel a Napsugáréval azonos.
Házsongárdi Panteon — a középkori Kolozsvár várfalaitól délre fekvő Házsongárd nevű
domboldalon elterülő temetőkert. A sokévszázados magyar írásbeliség nagyjainak
nyugvóhelye és egyben az emlékezések kegyhelye. Itt talált nyugvóhelyet a román
tudományos és irodalmi élet számos jelese is.
Kolozsvár város tanácsa 1585-ben, a pestisjárvány idején határozta el az akkor itt fekvő
dinnyeföldek temetőként való használatba vételét, mivel a templomok körüli cintermek, a
külső és belső várfal közti „kőkertek” mind beteltek. 1738 táján érte el a régi része azt a felső
határt (Brassai Sámuel sírja mögött), amelyet 1892-ig megőrzött; ekkor újabb nagy területtel
bővítették, majd az I. világháború idején nyerte el mai kiterjedését. Nyugati oldalán több
gyümölcsöskert is beolvadt a temetőbe, a legjelentősebb az 1750-ben idekapcsolt mai
lutheránus sírkert, De Gladys ezredes ajándéka. A ~ba vallásfelekezeti és nemzetiségi
különbség nélkül temetkeztek magyarok, románok, szászok az évszázadok folyamán. Ritka
szép fekvése, dús növényzete, monumentális emlékművei már a múlt század végén híressé
tették.
1911-ben Kohn Hillel és Zsakó Gyula még hatvankét 1700 előtti sírkövet írt össze, a
legrégibb 1586-ból való volt. Azóta egy részük elpusztult, de felszínre került néhány akkor
lappangó kő is. A temető a XVIII. század végétől számos emlékművel gazdagodott. Az EME
alapítása (1859), majd az egyetem megnyitása (1872) a tudományos élet kiválóságait is
Kolozsvárra vonzotta. Az I. világháború után a romániai magyar politikai-gazdasági és
művelődési élet gócpontjának számító városban szintén sok neves ember hunyt el, velük
együtt ide temették a fejlődő román irodalmi-tudományos élet több kiválóságát. A még 1885ben megkezdődött temetőrendezési kísérletek többnyire balul ütöttek ki, inkább a régi kövek
és a hagyományos összhang pusztítását segítették elő, mint a műemlékjelleg megőrzését.
1938-ban László Dezső, Bíró Sándor és Jancsó Béla vezetésével 60 kolozsvári ifjú összeírta a
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sírokat, Kelemen Lajos, Benczédi Pál és Puskás Lajos segítségével megfejtette a feliratokat,
és a listát közzétette az Ellenzék, Keleti Újság és a Patria hasábjain. Újabb összeírásra a 70-es
évek elején került sor, egy tudományos felmérés a 80-as évek elején is megkezdődött.
Az erdélyi múlt kiemelkedő egyéniségei közül itt nyugszik Szenczi Molnár Albert, Apáczai
Csere János (mindkettőjüknek utóbb állítottak emlékművet) és Misztótfalusi Kis Miklós. A
XIX. században és a XX. század elején ide temetett számos kollégiumi és egyetemi tanár,
orvos, egyházi tisztségviselő, író, művész, közéleti személyiség közül (elhalálozási
sorrendben) id. és ifj. Pataki Sámuel, Gyarmathi Sámuel, Kendeffy Ádám, Bölöni Farkas
Sándor, Szentiváni Mihály, Debreczeni Márton, Méhes Sámuel, Barra Imre, Aranyosrákosi
Székely Sándor, Pergő Celesztin, Herepei Gergely, Jósika Miklós, Mikó Imre, Ruzitska
György, Kriza János, László József, Sámi László, Szombathelyi Béla, Néb Mária, Újfalvi
Sándor, Paget János, Brassai Sámuel, Jakab Elek, Martin Lajos, Finály Henrik, E. Kovács
Gyula, Parádi Kálmán, Éjszaki Károly, Kuun Géza, Kővári László, Meltzl Hugó, Farkas
Ödön, Vályi Gyula és Gábor, Genersich Antal, Versényi György, Purjesz Zsigmond nevét
emeljük ki.
A XVI–XVII. század legtipikusabb sírkőfajtája az ún. ereszes kő, valamint a koporsó alakú
tumba, amelyet még a XVIII. században is használnak. Szép latin feliratos ereszes köve
maradt fenn Kovásznai Péternek (1673), II. Rákóczi György híres udvari papjánakpüspökének, aránylag ép még a tumbája a Szathmári Pap család néhány tagjának, valamint
Szentábrahámi Lombárd Mihály unitárius püspöknek (1753). A reformkorral kezdődően
divatba jött a temetőkultusz. A főúri családok, egyházak versengve emeltek szebbnél szebb
emlékműveket, kriptákat, mauzóleumokat nagy halottaiknak, szeretteiknek. Művészeti
értékeik miatt is meg kell említenünk a négy oroszlántól őrzött Kendeffy-emlékoszlopot (Hess
János bajor szobrászművész alkotása), Bölöni Farkas Sándor, Barra Imre neogótikus,
mellszoborral díszített oszlopát, az ugyancsak e stílusban épült Mikó- és Donogány-kriptákat.
Empire domborművei miatt a Mauksch–Hintz-kripta, térhatásáért a neoromán iktári Bethlenkripta (Ybl Miklós műve) érdemel említést. Aránylag sok a klasszicizáló síremlék (Kéler
Ilona, Jósika Miklós, Brassai Sámuel, Kuun Géza sírja), valamint kripta (betleni Bethlen,
Korbuly–Barcsay családok, Sigmond Elek mauzóleuma); nagy számban őrződtek meg az
eklektikus építmények, az utóbbi két évszázad sírkődivatját bemutató oszlopok.
Az 1919 óta ide temetett jeles személyiségek már a romániai művelődéstörténet panteonjává
avatják a temető kiszélesedett területét. A román szellemi élet olyan kiemelkedő egyéniségei
mellett, mint Emil Isac, Pavel Dan, Nicolae Drăganu, Constantin Daicoviciu, Gheorghe Dima,
Augustin Bena, Emil Racoviţă, Iuliu Haţeganu s annyian mások, itt pihen a romániai magyar
irodalmi, művészeti és tudományos alkotás számos nagyja. Bő névsorukból a
legismertebbeket választjuk ki.
Írók, költők: Asztalos István, Bánffy Miklós, Bartalis János, Berde Mária, Dsida Jenő, Jékey
Aladár, Józsa Béla, Kós Károly, Kovács Dezső, Nagy István, Reményik Sándor, Salamon
László, Sebesi Samu, Somlyai László, Sőni Pál, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Szilágyi
András, Szilágyi Domokos, Tamás Gáspár, Walter Gyula.
Irodalomtörténészek: György Lajos, Gyalui Farkas, Jancsó Elemér, Kristóf György, Nagy
Géza, Rajka László.
Esztéták: Bretter György, Csehi Gyula, Földes László, Gaál Gábor.
Nyelvészek: Blédy Géza, Kecskeméthy István, Kelemen Béla, Márton Gyula, Nagy Kálmán.
Történészek: Bíró Vencel, Dankanits Ádám, Jakab Elek, Jordáky Lajos, Kelemen Lajos, Pósta
Béla, Szabó Károly.
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Jogászok, szociológusok: Balogh Artúr, Mikó Imre, Pásztai Géza, Turnowsky Sándor,
Venczel József.
Filozófusok, pszichológusok: Imre Lajos, Tavaszy Sándor, Varga Béla, Zörgő Benjámin.
Folklór- és néprajzkutatók: Seprődi János, Vámszer Géza.
Geológusok, földrajztudósok: Balogh Ernő, Szádeczky Kardoss Gyula, Török Zoltán, Tulogdi
János, Xántus János.
Biológusok: Nyárády Erasmus Gyula, Palocsay Rudolf, Péterfi István.
Orvosok: Andrásofszky Tibor, Elfer Aladár, Feszt György, Gyergyay Árpád, Mátyás Mátyás,
Steiner Pál, Tonk Emil, Veress Ferenc.
Művészek: Ács Ferenc, Brósz Irma, Cseh Gusztáv, Darkó László, Debreczeni László,
Dóczyné Berde Amál, Fülöp Antal Andor, Guncser Nándor, Kádár Tibor, Köpeci Sebestyén
József (heraldikus), Márkos András, Nagy Albert, Pákei Lajos (építész), Szolnay Sándor,
Szopos Sándor, Tóth István.
Zeneszerzők, előadóművészek: Delly-Szabó Géza, György Dénes, Márkos Albert, Nagy
István, Rezik Károly, Zsizsmann Rezső.
Színművészek, rendezők: Andrási Márton, Beness Ilona, Csóka József, Delly Ferenc, Horváth
Béla, Janovics Jenő, Kovács György, Kőmíves Nagy Lajos, Poór Lili, Réthely Ödön, Szakács
Andor, Szentgyörgyi István, Tóth Elek, Váradi Miklós.
Sok személyiségnek méltó síremléke van (kiemelendő Asztalos, Gaál, Jordáky, Kós, Nagy
István, Szabédi, Tavaszy síremléke), mások sírját megjelölni halaszthatatlan feladat.
Itt nyugszanak a munkásmozgalom és antifasiszta harc hősei is: Herbák János, Józsa Béla,
Kertész Rezső, Nagy József, Tyukody Antal, Veress Pál. A temető délkeleti részén van a
világháborúk áldozatainak katonai temetője az 1944-es román és szovjet hősök
emlékművével.
A tulajdonképpeni köztemető oldalához három zsidó temető csatlakozik, egy negyedik pedig
távolabb, a Tordai út mellett található. Ezek halottai közül Antal Márk matematikust, Fekete
Mihály színművészt, Korvin Sándor költőt említjük meg.
A ~ az erdélyi s főleg a kolozsvári írók, költők tudatában szimbólummá növekedett, padjain
számos vers született, nem egy regényben említik. Híres Áprily Lajos Apáczai emlékének
szentelt verse, a Tavasz a Házsongárdi temetőben és Szabó Dezső Életeim c. önéletrajzi
visszaemlékezéseinek e sírkertre vonatkozó néhány fejezete.
(G. Gy.)
Kohn Hillel: A kolozsvári házsongárdi temető sírkövei 1700-ig. Zsakó Gyula közreműködésével. Erdélyi
Múzeum 1911/5–6. — Nemzedékek összefogása a kegyeletért. Szerkesztőségi cikk. Erdélyi Fiatalok 1938/3–4.
— Kelemen Lajos: Emlékezzünk régiekről. Hobán Jenő interjúja a történettudóssal. Ellenzék 1940/67, 69, 80, 86,
92; újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok II. 1982. 318–38. — Szabó T. Attila:
Házsongárd. Az Anyanyelvünk életéből c. kötetben. 1970. 397–401. — Gaal György: Házsongárdi panteon.
Korunk 1972/3; uő: Házsongárdi panteon. Korunk Évkönyv 1980. 247–85.; uő: Akik „kimaradtak” a
Panteonból. Korunk 1982/1, 2. — Kiss András: A Házsongárdi temető. Új Élet 1972/16; uő: Házsongárdi
krónika. Igazság 1972. szept. 4. — Szabó Dezső: Unitárius sírok a kolozsvári házsongárdi temetőben.
Keresztény Magvető 1973/3–4. — Ágh Bíró Béla: Házsongárd. Új Tükör, Bp. 1979/31.

Hecser Zoltán — *Hargita
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Hegedűs Attila (Marosvásárhely, 1939. júl. 12.) — gépészeti szakíró, tankönyvszerző. A
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban érettségizett (1956), a temesvári műegyetemen
gépészmérnöki oklevelet szerzett (1961); ugyanitt kezdte el didaktikai és tudományos kutatói
pályáját. 1977 óta a Traian Vuia Politechnikai Intézet előadótanára. A rezgések és ütődések
gépgyártásbeli szerepének s különféle biomechanikai jelenségeknek a kutatásával foglalkozik,
az általa tervezett elektrodinamikus vibrátort Temesvárt sorozatban gyártják.
Tudományos dolgozataival, temesvári, brassói, resicai, valamint csehszlovákiai és
lengyelországi értekezleteken s azok kiadványaiban, továbbá a iaşi-i és temesvári
műegyetemek közleményeiben s hazai és külföldi szakfolyóiratokban társszerzőként vagy
önálló szerzőként is (Studii şi Cercetări de Mecanică Aplicată 1970/5) szerepel. Tudományos
ismertető írásait és könyvrecenzióit az Előre, A Hét, Ifjúmunkás, Szabad Szó közli.
Kétkötetes Curs de mecanică c. egyetemi jegyzete 1973-ban, ugyancsak kétkötetes Mecanica
şi rezistenţa materialelor c. tankönyve 1981-ben jelent meg Temesvárt.
Hegedűs Imre (Nagyvárad, 1931. jún. 17.) — fizikai szakíró. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, a Temesvári Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos
tanári diplomát (1953). Kisebb megszakítással — 1959 és 1962 között a temesvári magyar
tannyelvű középiskolában tanított — a Temesvári Tudományegyetem fizika tanszékének
tanára. Kutatási területe az elméleti és elemi részek fizikája. Angol, német és román nyelvű
szakdolgozatait az Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae, a Zeitschrift für Physik,
a Revue Roumaine de Physique és a temesvári főiskolák évkönyvei közölték. Ismeretterjesztő
cikkei A Hét, Ifjúmunkás és Szabad Szó hasábjain jelennek meg.
Munkái: Introducere în teoria clasică a cîmpului electromagnetic (egyetemi jegyzet, Tv.
1970, 1971); Introducere în optică I–II (egyetemi jegyzet, Tv. 1974); De la desene simple la
holografie (Bodó Barnával, Tv. 1978).
Hegedűs János (Székelyhidegkút, 1941. júl. 9.) — filológus. Középiskoláit Segesvárt és
Székelykeresztúron végezte (1961), a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv és
irodalom szakos tanári diplomát (1966), majd ugyanitt védte meg doktori értekezését Benedek
Elek életéről és munkásságáról (1977). Előbb Csíkdánfalván tanár, 1973-tól
Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei tanfelügyelőség szakfelügyelője. A Dolgozó Nőben
megjelent írásai Benedek Elek felfogását a nőkérdésről (1971/10), az író leányregényeit
(1972/2), naplóját (1972/5), gyermeklap-szerkesztői gyakorlatát (1973/5) dolgozták fel, a
Hargita és a Tanügyi Újság pedagógiai jellegű cikkeit közölte.
Hegedűs László (Bukarest, 1935. dec. 7.) — műfordító, publicista. A bukaresti magyar
tannyelvű líceum elvégzése (1953) után a bukaresti Egyetemen román nyelv és irodalom
szakos diplomát szerzett (1963). Előbb a Román Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa, majd könyvtáros, szerkesztő, a Szocialista Nevelési és Művelődési Tanács irodalmi és
sajtóigazgatóságának munkatársa, a nemzetiségi osztály főnöke, államtitkár. Cikkeit központi
román és magyar lapok, folyóiratok, közlik, A Hét munkatársa; állandó tárgyköre a
színművészet.
Fordításai: Gagyi László Krízis c. színdarabja (Criza, Sepsiszentgyörgy 1977); Mesterházi
Lajos: A négylábú kutya (regény, Cîinele cu patru picioare, 1978); Sütő András: Engedjétek
hozzám jönni a szavakat (Fănuş Neagu előszavával, Lăsaţi cuvintele să vină la mine, 1979);
Szabó Magda: Nincs tovább (román címe még nem végleges, sajtó alatt).
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Hegedűs Nándor (Nagyvárad, 1884. szept. 29. — 1969. nov. 19. Budapest) — közíró,
szerkesztő, irodalomtörténész. Középiskoláit Dutka Ákos osztálytársaként a helybeli
főreáliskolában végezte, ahol már az önképzőkörben kitűnt szabadelőadásaival. Egyetemi
tanulmányait Budapesten a bölcsészettudományi karon folytatta. Tanárjelöltként került Sas
Ede mellé a Nagyvárad szerkesztőségébe. Alapító tagja volt a Holnap Társaságnak, s 1918ban a lap főszerkesztői tisztét is átvette. Jelentős közéleti szerepet vállalt a két világháború
közötti időszakban. Előbb mint a Városi Tanács tagja Nagyvárad színházi hagyományainak
folytonosságáért szállt síkra, majd az OMP Bihar megyei tagozatának alelnöke és 1928-tól
több cikluson keresztül parlamenti képviselője. Pártállástól függetlenül támogatta a romániai
magyar baloldali mozgalmakat. A város kulturális életében fontos szerepet játszott az általa
létrehozott Hírlapiroda és az azzal kapcsolatos Kölcsönkönyvtár. A 40-es évek elejétől
Budapesten élt.
Hatvanéves elmúlt már, midőn Ady-művek kritikai kiadásának fogyatékosságai arra
késztették, hogy filológusi alapossággal tisztázza Ady Endre nagyváradi éveinek történetét.
Személyes élményekkel átszőtt vizsgálódásait a későbbiek során a Holnap városának egész
művelődési életére ki szándékozott terjeszteni, de hátralévő éveiből csak néhány
részlettanulmányra futottá.
Közíróként a két világháború közötti publicistáink élvonalába tartozott. Vezércikkeit európai
látókör s a román–magyar együttélés múltjának és időszerű feladatainak higgadt elemzése
jellemezte. Írásai a Nagyvárad (1934-től Szabadság) első oldalán névtelenül jelentek meg
Megjegyzések c. állandó rovatában. A Magyar Kisebbség állandó munkatársa és éveken át a
Pesti Napló cikkírója, ahova Erdélyi levél címen küldött romániai tudósításokat.
Irodalomtörténészként egy nagy kor jószemű, hiteles szavú tanújának határozottságával lépett
fel, s ezért első polemikus megnyilatkozásainak erős kritikai visszhangja támadt.
Publicisztikai írásaiból 1941-ben két kötetet rendezett sajtó alá Nagyváradon: az Erdélyi
levelek a Pesti Naplóban megjelent cikkeit, a Nincs béke igazság nélkül pedig a Magyar
Kisebbség számára készített tanulmányait tartalmazza. Ady-kutatásainak eredményeit Ady
Endre Nagyváradon (Bp. 1956) és Ady Endre nagyváradi évei
(Bp. 1957) címen foglalta össze. Ez a két monográfia a költő nagyváradi éveinek
legmegbízhatóbb forrása. Ady Endre életútjával és baráti körével foglalkozó egyéb
közleményei a budapesti Haladás, Irodalomtörténeti Közlemények, Népszabadság hasábjain,
az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatban, valamint a Juhász Gyula-Emlékkönyvben (1962)
jelentek meg.
(K. K.)
„Nagyvárad” hatvan éves jubileumi albuma 1870–1930. Nv. 1930. — Varga József: H. N. (1884–1969).
Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1970/1. — Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1970.
Bp. 1972.

Hegedűs Sándor (Pesterzsébet, 1908. dec. 6. — 1978. aug. 17. Kolozsvár) — sportíró,
műfordító, szótáríró. Gyulafehérvárt végezte a középiskolát, Déván érettségizett (1927), a
kolozsvári egyetemen szerzett jogi diplomát (1933). Ügyvéd Kolozsvárt, előadótanár a Bolyai
Tudományegyetem jogi tanszékén (1949–52), majd testnevelő tanári diplomát szerez (1956)
és nyugdíjazásáig (1973) kolozsvári középiskolákban tanít.
Magyarra fordította D. Rozenzweig A Párizsi Kommün (1961) és V. Nicorovici A
kőolajmezők hősei (1963) c. munkáját. Pedagógiai, sport- és sportnyelvészeti írásait a Korunk,
Tanügyi Újság, Igazság közölte, egy tanulmányát a Korunk 1976/6-os számából (A „Nadia
Comăneci-jelenség”) folytatásokban közölte a jugoszláviai Magyar Szó is. Lőrinczi Ferenccel
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közösen írt kötete, A sport világa (1976) nemcsak az egyetemes és hazai sporttörténelmet
foglalja össze, hanem megismertet a sportmozgások jellegzetességeivel, a sport és lélektan,
valamint a testnevelés és más tudományok kapcsolatával is. Kiss Andrással és Nemes
Istvánnal együtt a Kriterion Kézikönyvek sorozat Román-magyar jogi szótár c. kötetét (1978)
szerkesztette.
Hegedűsné Molnár Anna — *lágerirodalom
Hegyi Endre (Nagymajtény, 1916. ápr. 9.) — költő, műfordító, nyelvész. Középiskolát
Nagykárolyban végzett, magyar–román nyelv és irodalom szakos tanári diplomát a kolozsvári
egyetemen szerzett (1942). Tanári pályáját a kolozsvári gép- és villamosipari középiskolában
kezdi, 1947-től Magyarországon folytatja, 1953-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemre
kerül, tanszékvezető tanár.
Első írása a Jóbarát kolozsvári ifjúsági folyóiratban jelent meg (1931). A *Termés írói körébe
tartozik. Írói pályája során a Pásztortűz technikai szerkesztője (1942), az Erdélyi Iskola
főszerkesztője (1944), az MNSZ kolozsvári Világosság c. napilapja kulturális rovatának
szerkesztője (1946–47). Verssel szerepel a Versekben tündöklő Erdély (1941) és az Üdvözlégy
szabadság (1942) c. antológiákban. A Jóbarát, Magyar Lapok, Brassói Lapok, Keleti Újság,
Pásztortűz, Erdélyi Helikon, majd az Utunk munkatársa. Költészetét a természet iránt érzett
nosztalgikus vágy, a szegénység és a népi kallódás szomorúsága, törekvés a leegyszerűsödésre jellemzi, a halott Dsida Jenőnek ajánlott versében kimondja: „…veletek ment egy
hőskor világa, /s én nem bírom e közönyt, érdekhajszát, /hol nem kell a szó, a lélek, az
írás…”.
Mint műfordító jelentős szerepet vállalt a román–magyar kapcsolatok kiépítésében.
Munkatársa román költők Budapesten megjelenő versválogatásainak (1955–66): Alexandru
Toma, George Coşbuc, Tudor Arghezi, Alexandru Macedonski, Ion Pillat verseit ülteti át
magyarra, balladafordításokkal van jelen a Betyárok tüzénél c. antológiában, társfordítója
Eugen Jebeleanu Hirosima mosolya c. verskötetének (Bp. 1960). Fordításában, utószavával és
jegyzeteivel jelent meg a perzsa Omar Khajjám Robaiyat c. életvidám remekműve is (Bp.
1959). Foglalkozott a Magyarországon tanuló külföldiek nyelvi nehézségei leküzdésének
problémájával (A magyar nyelv idegen nyelvként való tanításának főbb elvi és módszertani
problémái. Bp. 1970).
Erdélyben megjelent munkái: Napóra (verseskönyv, Kv. 1938); Címer (verseskönyv, Kv.
1942); Szász Gerő élete és irodalmi munkássága (értekezés, Kv. 1942).
Kiss Jenő: H. E.: Napóra. Erdélyi Helikon 1938/2; újraközölve Emberközelből, Kv. 1979. 189–90. — Jánosházy
György: H. E. versei. Pásztortűz 1944/2.

Hegyi Ilona, M. Hegyi (Marosvásárhely, 1902. aug. 3. — 1944. dec. Auschwitz) — író,
újságíró. Metz István orvos, majd Révész Imre költő felesége. A perzsaszőnyegszövő
műhelyében dolgozó proletárlányok megismerése mély benyomást kelt benne, megírja
Szövőlány c. regényét, melyet a Brassói Lapok közöl folytatásokban (1932), majd a Faust
Kiadó Budapesten könyvalakban is kiad Kandó Gyula címlapjával (1934). Közben a
budapesti Új Idők néhány novelláját, a Bukaresti Lapok és a Brassói Lapok számos kisebb
cikkét közli, utóbbiakban egyre élesebben leplezi le a polgári társadalom visszásságait.
Második regényét (Fábián et Comp.) a Brassói Lapok adja ki (Brassó 1934). Második férjével
Párizsba megy, ahol közösen írt színművüket éppen elfogadja egy párizsi színház, amikor
kitör a II. világháború, és a házaspár hazamenekül. Külvárosi kút és angolra is lefordított Öt
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arany tallér c. regénye, valamint Történet egy képzelt államban és A gyilkos esküvő c.
színdarabja már nem talál kiadóra. Élete utolsó évei mellőzöttségben telnek el. Tompa László
1950-ben Emlékezés, fogadalom c. versével áldoz emlékének.
A Szövőlány 1961-es újrakiadása — Tompa László előszavával — tette lehetővé, hogy a
tragikus sorsú írónő emléke ne menjen feledésbe.
(Ma. I.)
Csehi Gyula: A múltból, a múltról — a jelennek. Utunk 1961/51. — Polgár István: H. I.: Szövőlány. Igaz Szó
1962/2. — Huszár Ilona: H. I. Igaz Szó 1973/7.

Hegyi István, családi nevén Schönberger (Kolozsvár, 1920. márc. 29.) — újságíró, szakíró,
zenei író. A kolozsvári egyetem jogi karán szerzett oklevelet (1945), ügyvédi irodában
dolgozik, az 1950–51-es tanévben tanársegéd a Bolyai Tudományegyetem földrajz–geológia
karán a meteorológiai szakon. Első időjárási jegyzete a Világosságban jelent meg (1945),
meteorológiai cikkeit a budapesti Időjárás, majd a Korunk, TETT, A Hét közli. Három
évtizeden át az Igazság belső munkatársa mint külpolitikai szerkesztő, zenekritikus, fordító,
levelezési rovatvezető és időjárási szakcikkek szerzője.
Hegyi Mózes (Agyagfalva, 1908. febr. 1. — 1943. nov. 11. Dés) — költő, helytörténész.
Középiskolai tanulmányait a Bethlen Kollégiumban végezte (1928), Nagymohán tanító
(1929–30); a kolozsvári ref. teológia elvégzése után segédlelkész Maksán, Brassóban,
Brăilán, Bukarestben és Alsórákoson, majd lelkész Kékesen. Verseivel (Rózsát dobál a
lelkem. Segesvár 1930) a népnemzeti líra epigon hagyományainak követője. A 30-as években
több cikkét és versét közölte az Ifjú Erdély. Brăilai szolgálata idején összegyűjtötte az ott élő
magyarok 75 éves történetére vonatkozó adatokat, s ezeket a többek közreműködésével
megírt Végvár c. kötetben (Brăila 1937) tette közzé.
Dánér Lajos: Három verskötet. Pásztortűz 1930/24. — L. D. [László Dezső]: H. M.: Végvár. Kiáltó Szó 1938/1.
— H. M. Református Szemle 1943/34. — Beke György: „Ha Dunáról fúj a szél.” Közli: Emberarcok. 1976. 44–
45.

Heigel Ákos (Kolozsvár, 1893. szept. 20. — 1962. jan. 10. Kolozsvár) — regényíró.
Szülővárosa Református Kollégiumában érettségizett (1913). Írásaiban vadásztörténeteket
jelenít meg sok tájleírással. Két regénye: Utak, ha találkoznak… (Kv. 1936); Ha szétoszlanak
a fellegek… (Kv. év nélkül).
Heiner Lajos — *Orvosi Szemle 1.
Heinrich Gyula (Arad, 1930. máj. 11.) — tudományos szakíró. Középiskolát az aradi Magyar
Vegyes Líceumban végzett (1949), Temesvárt szerzett elektromérnöki oklevelet (1954) s
doktori címet a transzformátorok termikus öregedésének számításáról szóló dolgozatával.
Pályáját a Traian Vuia Politechnikai Intézetben kezdte, 1969-től előadótanár, 1972 óta
professzor.
Kutatási témái: a hegesztésre szolgáló forgógép szimmetrizálása, mechanikus váltóáram–
egyenáram konverter, villamosművek és állomások biztonságos működése, az ipari vállalatok
villamosenergia-szükségletének tökéletesítése. Tanulmányait, tankönyveit, egyetemi
jegyzeteit egyedül és munkatársaival román nyelven írta, ezek közül kiemelkedik: Partea
electrică a centralelor şi staţiilor electrice I–II (Tv. 1978). Ismeretterjesztő írásait magyar
nyelven a Szabad Szó közli.
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Heinrich László (Kolozsvár, 1910. szept. 9. — 1985. dec. 7. Kolozsvár) — kísérleti fizikus,
tudománytörténész, agrokémiai kutató, tankönyvíró, szerkesztő. ~ Mihály bátyja.
Középiskoláit a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte (1928), ugyanitt az egyetemen
fizika–kémia szakos oklevelet szerzett (1932). Másfél évtizeden át középiskolai tanár
Marosvásárhelyen és Kolozsvárt. Gyulai Zoltán professzor mellett Égési galvánelem
elektromos feszültségének változása a hőmérséklettel címen védte meg doktori értekezését
(1947), majd 1948–49-ben a Bolyai Tudományegyetem mechanikai tanszékére nevezték ki
professzornak. 1956–58 között szerkesztette a Matematikai és Fizikai Lapok fizikai részét.
1958-ban eltávolították a tanügyből s hivatásától eltérő munkakörbe kényszerült: 1961-ig a
kolozsvári Tehnofrig üzemben dolgozott. 1961-től nyugdíjazásáig (1972) a kolozsvári
Agrokémiai Laboratórium mérnöke, majd tudományos kutatója, ill. fővegyésze.
H. Ţintea tanártársával éveken át a benzol dihalogénszármazékainak abszorbciós színképét
vizsgálta a közeli ultraibolyában; kutatásaikat 1951-ben a kolozsvári Babeş és a bukaresti
Parhon Egyetemen, valamint 1965-ben a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán, ill. a
Comunicările Academiei R. P. R. (1955/7) és a Studia Universitatis Babeş–Bolyai (Physica
1959/1) hasábjain ismertették. Fenesi Sándor mérnökkel együtt készített dolgozatát az
ausztenites, rozsdamentes acélok fényezésére használt elektrokémiai eljárásról az Institutul de
Documentare Tehnică közli 1963-ban. Az erdélyi talajoknak a növények által hasznosítható
magnézium- és káliumtartalmáról, valamint az agrokémiai paraméterekről írott dolgozatait a
Ştiinţa Solului c. folyóiratban jelentette meg (1965–73).
Megírta az első kolozsvári csillagda történetét (1978) és feldolgozta Károly József Irén
nagyváradi premontrei, majd jogakadémiai tanár fizikai munkásságát (1984).
Ismeretterjesztő írásai és tudományos cikkei a Jóbarát, Erdélyi Iskola, 1945 után a
Matematikai és Fizikai Lapok, Gazeta Matematică şi Fizică, A Hét, Korunk, TETT, Vörös
Lobogó, Igazság s a budapesti Élet és Tudomány hasábjain láttak napvilágot. László Tihamérral közösen négy középiskolai fizika tankönyvet írt Fizika és Kísérleti fizika címmel (Kv.
1939, 1946–47); több fizikai és kémiai tankönyvet fordított románról magyarra. Az
Oktatásügyi Minisztérium Pedagógiai Intézetének kiadásában román nyelvű dolgozata jelent
meg a fizikai ismereteknek az ipari és mezőgazdasági termelés fejlesztésében betöltött
szerepéről (1958). A Fizikai Kislexikon (1976) szerkesztője és a fénytani rész szerzője.
Kötetei: Elemi részek (társszerző Koch Ferenc, 1958); Tudod-e? Kérdések és feleletek a
természettudományok és a technika köréből (1960, 1962); Hogyan oldjuk meg a fizikafeladatokat? (Koch Ferenc társszerzőjeként, román, magyar és német nyelven, 1971, 1972); Az
első Kolozsvári Csillagda (1978); A Principiából és Optikából (válogatás Isaac Newton
írásaiból, bevezető tanulmánnyal, Téka 1981); Newton klasszikus fizikája (Antenna, Kv.
1983).
Berényi Dénes: Hogyan oldjuk meg a fizikai feladatokat? Fizikai Szemle, Bp. 1973/10. — Vincze János: Fizikai
Kislexikon. A Hét 1976/51. — Ágoston Hugó: Hagyomány, összefüggésekkel. A Hét 1978/31. — Csetri Elek: A
kolozsvári csillagda története. Korunk 1979/3. — Koch Ferenc: Heinrich tanár úr. A Hét 1980/52. — DarócziSzabó Árpád: Tömör Newton. A Hét 1982/5. — Máthé János: H. L. Tudományos arcképcsarnok. Művelődés
1983/2.

Heinrich Mihály (Kolozsvár, 1913. júl. 27. — 1986. jún. 23. Marosvásárhely) — orvosi
szakíró. ~ László öccse. Szülővárosában a Róm. Kat. Gimnáziumban érettségizett (1930),
oklevelét a kolozsvári egyetemen nyerte (1937). A pécsi gyermekklinikán kezdte orvosi
pályáját, majd 1941-től a kolozsvári gyermekgyógyászati klinikán gyakornok. Katonai
behívása és hadifogsága miatt szakmai tevékenysége 1949-ig megszakadt. Hazatérése után
adjunktusnak nevezték ki a marosvásárhelyi OGYI gyermekklinikájára, 1963-tól főorvos
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nyugdíjazásáig (1975). Közben a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a namphói
Román Vöröskeresztes Kórház főorvosa.
Már diákkorában szociográfiai dolgozata jelent meg A nép táplálkozása kalóriaértékekben
címmel (Hitel 1937/2). Főleg gyermek-endokrinológiával foglalkozó szakcikkeit hazai,
magyarországi, koreai és nyugatnémet szakfolyóiratok közölték, így az Orvosi Szemle,
Revista Ştiinţelor Medicale, Pediatrie, a budapesti Gyermekgyógyászat, a stuttgarti Archiv für
Kinderheilkunde és a Piong-An-Nam Koreában. Társszerzője a Puskás György gondozásában
megjelent Gyermekgyógyászat c. kőnyomatos jegyzetnek (Mv. 1956), valamint a Pediatria c.
egységes tankönyvnek (1960).
helikoni munkaközösség — romániai magyar írók és költők szabad íróközössége, amelynek
fóruma az 1926 és 1944 között évente egyszer Kemény János névre szóló meghívására
összeülő marosvécsi találkozó. Az első ülésen 1926 júliusában megtárgyalták az erdélyi
irodalmi élet helyzetét s írói munkaközösség alapítását határozták el Helikon néven. Nevezték
magukat szabad munkaközösségnek, gyakorta szabad írói parlamentnek, mert a csoport nem
törekedett az erdélyi magyar írók összességének képviseletére, nem volt szabályos egyesület
vagy a hatóság által bejegyzett társaság, ún. jogi személy, jóváhagyott alapszabályokkal,
tisztikarral.
Alakulásakor Kemény János 28 írónak küldött meghívást, megszűnésekor, 1944 őszén 55-en
vallották magukat helikonistáknak. Alapító tagok: Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Bárd Oszkár,
Bartalis János, Berde Mária, Endre Károly, Gulácsy Irén, Gyallay Domokos, Hunyady
Sándor, Kacsó Sándor, Kádár Imre, Kemény János, Kós Károly, Kovács Dezső, Kuncz
Aladár, Ligeti Ernő, Makkai Sándor, Molter Károly, Nagy Dániel, Nyírő József, Olosz Lajos,
Reményik Sándor, Sipos Domokos, Szabó Mária, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István,
Tabéry Géza, Tamási Áron, Tompa László.
A későbbiekben a ~ tagja lett Asztalos István, Balázs Ferenc, Császár Károly, Dsida Jenő,
Finta Zoltán, Gagyi László, Járosi Andor, Jékely Zoltán, Karácsony Benő, Kiss Jenő, Kovács
László, Lakatos Imre, Makkai László, Markovits Rodion, Maksay Albert, Moldován Pál,
Ormos Iván, Pakots Károly, Szabédi László, Szántó György, Szemlér Ferenc, Szenczei
László, Tavaszy Sándor, Vásárhelyi Z. Emil, Vita Zsigmond és Wass Albert.
Ez a szabad és kötetlen formájú munkaközösség a valóságban csak akkor élt, amikor a
Kemény János által meghívott írók nyaranta pár napon át a marosvécsi várkastélyban
vendégeskedtek s ott az erdélyi irodalom és kulturális élet időszerű kérdéseit megbeszélték. A
tanácskozásról, a helikoni összejövetelek határozatairól jegyzőkönyv készült, amelyet gépelt
másolatban a résztvevőknek megküldöttek. A ~ 1939-ig minden nyáron tanácskozott, a II.
világháború kitörése után már csupán egy alkalommal gyűltek össze Marosvécsen, 1942-ben,
közben a meghívott írók Kolozsvárt találkoztak, ugyancsak Kemény Jánosnál, a volt Múzeum
utca 6. szám alatti otthonában, megcsappant létszámmal. Ezeknek az utolsó értekezéseknek,
valamint az 1933-as találkozónak nem maradt fenn írásos jegyzőkönyve.
A ~ kiválások és viták ellenére a romániai magyar írók legszámottevőbb és legjelentősebb
irodalmi csoportosulása volt a két világháború közötti időszakban. Az első összejövetel idején
a romániai magyar közéletben már bekövetkezett bizonyos konszolidáció, az írókat pedig a
szétszórt akciók kudarca után nyilván vonzotta az egységes, de ugyanakkor kötöttségeket nem
jelentő tábor eszméje, az összefogó jelszó, az erdélyi gondolat vagy másként a
*transzilvanizmus. Ez egyelőre elégségesnek bizonyult egyfajta egységhez, s így vált
lehetővé, hogy az első találkozón egymás mellé kerüljenek avantgardisták konzervatívokkal,
radikálisok, volt emigránsok mágnásokkal vagy éppen püspökkel. Ez az írói parlament inkább
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volt egy liberális eszmény megvalósulása, mint valamiféle népfronti összefogás, noha később,
a 30-as évek végén, a Vásárhelyi Találkozó idején ez a gondolat sem állott távol a Helikontól.
Kuncz Aladár megfogalmazása szerint „a szellemi csoportosulások között talán egész
Európában a legösszefogóbb és legegyetemesebb kisebbségi alakulat, amely egyszer hivatva
lesz arra, hogy a kisebbségi irodalmak tisztán művészi, pacifista eszméit bevigye az európai
köztudatba” (Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában, 1929). Az Erdély az én hazám
c. esszéjében pedig kifejti: „Kisebbségi helyzetünknél fogva az irodalom nem lehet
számunkra puszta dekoráció, de nem lehet hatalmi érdekeknek sem a szócsöve.
Rendeltetésünk az, hogy csak a legtisztább irodalmi célokat szolgáljuk s azt a szellemet
tükrözzük, mely a műveltségi érintkezésben egymáshoz simult népek védelme alatt a művészi
értékek világrendjét akarja megteremteni. […] Az a sokszor hangoztatott transzilvanizmus és
a sokat vitatott erdélyi gondolat mindjárt első törekvéseiben is három különböző
műveltségnek érintkező pontjait keresi. […] Hogy ki milyen vallást követ, ki milyen
világnézet szerint látja megoldhatónak a szociális bajokat? Avant tout — la littérature!
Mindenekelőtt az irodalom!”
Sem a helikoni gondolat, sem a transzilvanizmus nem volt elvont, egyszer s mindenkorra
adott kategória, hanem a történelmi változás hatására maguk az írók is belső változáson
mentek át, bennük szintén munkált az önmeghaladás, a minőségért való, az ellaposodás elleni
harc igénye. A fasizmus előretörése és a háború éveiben ugyanez az önmagát változtatva is
megtartó erő óvja meg a Helikont a jobboldali áramlatokhoz sodródás veszélyétől, működése
utolsó, háborús négy évében sem adva fel a népek testvériségének eszméjét. S amint Tabéry
Géza írja az Emlékkönyvben (Kv. 1930): „…a Helikon alakulásakor az erdélyi írók nagy
részének tisztesen csengő nevük volt. Írókat a Helikon nem szült. Az eszmei tisztultságon túl
mi volt hát az a nagy erő, amit a Helikon nyújtott az erdélyi magyar irodalom munkásainak?
Mindenekelőtt az, hogy lehetőséget adott munkásságuk gondtalanabb kifejtésére.
Kiszélesítette a terepet, ahová az irodalmi hatás kisugározhatott. […] Olvasótáborunkat
néhány hó alatt megsokszorozta. […] Levette a gátló anyagi gondot az írók válláról.
Folyóiratának megteremtésével a kritikai, esztétikai írásnak is állandó alapot biztosított,
estélyeivel pedig vándorútjain hasznos közelségbe hozta egymással az írót és olvasót.
Nyújtotta mind e segítséget a Helikon anélkül, hogy akár a közönség olcsó értéket kívánó
tömegigényei, akár bármely politikai vagy világnézeti dogmák előtt kellett volna az íróknak
meghajolniuk.”
A ~ vécsi találkozásainak napirendjén rendszeresen szerepelt a szabad kritikai szellem, az
irodalmon kívüli szempontoktól mentes kritikai hang kialakítása, a román és erdélyi német
irodalom megismertetése, a román és szász írók egyesületeivel, folyóirataival való
kapcsolatteremtés (több találkozóra meghívót kaptak a román és szász írók képviselői is), a
romániai magyar színjátszás ügyének támogatása, a hazai drámatermés ösztönzése és e művek
színpadra segítése, az irodalmi társaságokkal és egyesületekkel való együttműködés (ezzel
hozható összefüggésbe a KZST munkájának megélénkülése a 20-as évek végétől), az erdélyi
tudományos élet támogatása, az írók külföldi tanulmányútjainak elősegítése, írói segélyek,
díjak kiosztása, diákok irodalomtörténeti versenyeinek szorgalmazása, pályázat összefoglaló
magyar irodalomtörténet megírására.
A művelődéspolitikai elképzelések megvalósítása pénzbeli alapok és adminisztráció nélkül
nem lett volna lehetséges. Ezért elválaszthatatlan a ~ működése az előtte megalakult *Erdélyi
Szépmíves Céh s a később megindult *Erdélyi Helikon irodalmi folyóirat intézményes
kereteitől. Az ESZC jogilag és igazgatásilag önálló kiadóvállalat volt és maradt, de a vécsi
íróközösség eszmei irányítása alá került. A kéziratok lektorizálására az íróközösség jelölte ki
az írókat, és minden összejövetelen Kós Károly beszámolt az elmúlt év gazdasági és kiadói
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eredményeiről. Egyes irodalompártolók esetleges adományai mellett az ESZC kiadványainak
tiszteletdíjaiból levont bizonyos százalék is hozzájárult a vécsi tervek megvalósításához. Így a
~ magáénak tekintette ugyan az Erdélyi Helikont, mely kezdeményezésére indult, a közösség
eszméit szolgálta s tanácskozásain jelölték ki a mindenkori főszerkesztőt, a lap megindítására
mégis csak akkor kerülhetett sor, amikor az ESZC anyagilag a megjelentetést vállalhatta
(1928).
(Ma. I.)
Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. 1942. 89–92. — Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Irodalomtörténeti Füzetek 61.
Bp. 1968. 104–11.; uő: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972/1. —
Varró János: Adalékok a Helikon írói csoportosulásának történetéhez. Tanulmány I–II. Igaz Szó 1968/8, 9. —
Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Önéletrajzi visszaemlékezések. 1971. 449–54. — Marosi Ildikó: Így
indult a Helikon. Irodalomtörténeti dokumentumok. Utunk 1976/29; uő: A Helikon író-közösség. Fejezet a
Bevezetőből. HLev I. 1979. 16–24. — Czine Mihály: Nép és irodalom. II. Bp. 1981. 27–48.

Heller József — *Orvosi Szemle 1.
Heller Miklós — *sportirodalom
Hellmann Lajos — *sportirodalom
Heltai Gáspár emlékezete — Az erdélyi reformáció jeles író-prédikátoráról, a magyar próza
és könyvnyomtatás XVI. századi úttörőjéről (1510 körül — 1574) érdemlegesen először
Beöthy Zsolt emlékezett meg A magyar szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban c.
munkájában (Bp. 1886). Elsőként az erdélyi Borbély István írt róla könyvet (Heltai Gáspár.
Bp. 1907), majd rövidebb közleményekben is foglalkozott tevékenységével a Keresztény
Magvető hasábjain Kolozsvárt (1915, 1923). Időközben a későbbi Heltai-filológia alapjául
szolgáló szövegkiadások is napvilágot láttak a budapesti Régi Magyar Költők Tára, ill. Régi
Magyar Könyvtár sorozatban.
A két világháború között Németh László és Kerecsényi Dezső a budapesti Protestáns
Szemlében (1929) s ugyanott Waldapfel József az Irodalomtörténeti Közleményekben (1934,
1938) méltatja Heltai prózaírói munkásságát. Romániában főleg az irodalmi társaságok (EIT,
KZST és a helikoni munkaközösség) ülésein értékelik érdemeit. Fiának, ifj. Heltai Gáspárnak
háromnyelvű szótárát 1588-ból Csűry Bálint rendezte sajtó alá (Kv. 1924), az apa fabuláiból
Halhatatlan mesék címmel Szentimrei Jenő adott ki válogatást korszerű átírásban (A Magyar
Nép Könyvtára, Kv. 1931). Előszava szerint „a ma élő erdélyi magyar írók Heltai Gáspárban
egyik legnagyobb ősüket tisztelik. Ő volt a legelső, aki Erdélyben irodalmi életet akart
teremteni és teremtett is.”
Heltai szellemi öröksége az 1944 utáni romániai magyar irodalmi életben is eleven
hagyományként van jelen, sőt ekkor kerül igazán az érdeklődés középpontjába. Műveiből
válogatások készülnek: Heltai Gáspár válogatott munkái Székely Erzsébet szerkesztésében és
bevezetésével (Haladó Hagyományaink 1957); Heltai Gáspár válogatott művei Bernád
Ágoston bevezetésével és jegyzeteivel (Kv. 1979); Száz fabula, Krónika és egyéb írások
Molnár Szabolcs utószavával és jegyzeteivel (Magyar Klasszikusok 1980). Számos cikk,
tanulmány is méltatja Heltai életművének irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségét.
Prózájának nyelvi-stiláris jellegzetességeiről Szabédi László, Szabó T. Attila és Szász János,
származásáról Binder Pál, könyvnyomtatói munkásságáról Jakó Zsigmond és Gernot
Nussbächer értekezett. Heltai halálának 400. évfordulója alkalmából a Kolozs Megyei
Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségű Dolgozók
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Tanácsa 1974. dec. 23-án emlékünnepséget rendezett az Egyetemi Könyvtár dísztermében. Az
ünnepséget Péterfi István akadémikus, az Államtanács alelnöke nyitotta meg, majd Ştefan
Pascu akadémikus, a Babeş–Bolyai Egyetem rektora és Szigeti József egyetemi tanár tartott
előadást a nagy erdélyi humanistáról, a kolozsvári Nemzeti Színház és az Állami Magyar
Színház művészei pedig részleteket olvastak fel Heltai műveiből. Az Utunk külön oldalon
emlékezett meg az évfordulóról: Bajor Andor, Bálint Tibor, Lászlóffy Aladár és Tamás
Gáspár egy-egy cikkben, Király László versben idézte Heltai emberi és írói példáját.
Ugyanakkor az Igaz Szóban Nagy Pál, A Hétben Szigeti József, a Művelődésben Jakó
Zsigmond, a Vörös Zászlóban Tóth István emlékezett meg az ünnepeltről.
(Má. J.)
Jancsó Elemér: Halhatatlan mesék. Pásztortűz 1931/11. — Szász János: Kincs. Utunk 1954/17. — Szabédi
László: H. G. magyar nyelvtudásáról. Utunk 1934/18; újraközölve Nyelv és irodalom. 1956. 37–40. — Szőcs
István: Jegyzetek H. G. műveiről. Korunk 1958/1. — Szigeti József: H. G. válogatott munkái. Utunk 1958/18;
uő: Az igazi H. A Hét 1974/52. — Samuil Goldenberg: Frămîntările sociale şi religioase la Cluj oglindite într-o
scrisoare din 1571. Anuarul institutului de Istorie din Cluj 1958–59. 371–73. — Jakó Zsigmond: Újabb adatok a
kolozsvári Heltai-nyomda kezdeteihez. Magyar Könyvszemle, Bp. 1961. 60–65.; uő: H. G. papírmalma. Magyar
Könyvszemle, Bp. 1961. 290–95.; uő: H. G. Művelődés 1974/9. — Szendrei Júlia: H. G. öröksége. Korunk
1966/8. — Szabó T. Attila: Hogyan lett H. G. kolozsvári halastó-birtokos? NyIrK 1970/2; újraközölve A szó és
az ember. 1971. 502–04. — Gernot Nussbächer: Heltaiék papírmalma. Utunk 1971/29. — Binder Pál: H. G.
nagyszebeni származása. Utunk 1974/2; uő: H. G. születési helye és családja. NyIrK 1974/1; uő: H. G.
magatartásmodellje. A Hét 1981/29. — Bajor Andor: Szenvedély és szórakozottság; Bálint Tibor: A
kilencvenkilencedik fabula; Lászlóffy Aladár: Öreg H. G.; Tamás Gáspár: Az el nem némult anyanyelv; Király
László: A régi mesterek. Heltai. Vers. Utunk 1974/52. — Ştefan Pascu: Un umanist în epoca sa; Aurel
Şorobeţea: H. G. în secolul reformei. Steaua 1974/12. — Nagy Pál: H. G. Igaz Szó 1975/1. — Rohonyi Zoltán:
Kevély ledér, lator perentel-vé, agebek. Utunk 1980/49. — Molnár Szabolcs: Adalékok H. G.
magatartásmodelljéhez. A Hét 1981/29.
ÁVDolg: Ditrói Ágnes: Az első kolozsvári könyvnyomda és H. G. 1953. — Antal Magdolna: A névszóképzés H.
G. világi tárgyú műveiben. 1961. — Kovács Erzsébet: Az igeképzők rendszere H. Hálójában és Dialógusában.
1968. — Bazaráth Sándor: Tárgyas igeragozás használata H. G. műveiben. 1971. — Domokos Gabriella: H. G.
Háló című művének hangtani sajátosságai. 1975. — Bartha László: H. G., a meseíró. 1978.

helyesírás — a betűk és írásjelek használatára, a szavak írásmódjára vonatkozó elvek,
szabályok összessége s ezek alkalmazása. Ápolása elmaradhatatlan tartozéka a *nyelvművelés
törekvéseinek.
A romániai magyar ~ az MTA helyesírását követi, mint ahogy a Magyarországon élő román
lakosság az RSZK Akadémiája helyesírási útmutatójához igazodik. A magyar ~ ügye
állandóan napirenden van a romániai sajtótermékekben. Ápolásának fontos eseménye volt az
Anyanyelvünk c. kézikönyv (Brassó 1934) megjelenése. A ~ tudatosításához jelentékenyen
járult hozzá a Kolozsvárt megjelenő *Erdélyi Iskola oktatásügyi és népnevelői folyóirat
(1933–44); a ~ nyelvi kultúránkban betöltött fontosságát hangsúlyozta s helyesírási szótárt
közölt folytatásokban. „Hogyan tanítsunk?” c. rovatában Szőcs Mihály adott módszertani
utasításokat.
A sajtótermékek számának növekedése, a szakfolyóiratok megjelenése és nem utolsósorban a
magyar nyelv egyetemi és akadémiai szinten való oktatása és kutatása 1944 után elmélyítette
a helyesírással való törődést. Folyóirataink lapjain állandóan találunk helyesírási kérdéseket
tárgyaló cikkeket, s nemcsak hivatásos nyelvészek, szaktanárok, de közíróink is
bekapcsolódnak a ~ ébrentartásába. A kérdés elméletéről olvashatunk írásokat a Korunk
(Beke György: A magyar helyesírás vitájához. 1968/3) és a NyIrK (Teiszler Pál: A magyar
helyesírás fonematikusságáról. 1968/2) hasábjain, míg a Tanügyi Újság főleg a helyesírással
kapcsolatos módszertani cikkeket közöl többek közt Szabó T. Attila és Péntek János tollából.
Számos helyesírási cikk jelent meg az Utunkban, leggyakrabban Nagy Kálmán aláírásával. A
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~ és öntudat, a nyelv és műveltség vonatkozásairól értekezik itt Faragó József és Láng
Gusztáv, az Új Életben Bartha János, a Dolgozó Nő lapjain Cs. Gyímesi Éva, B. Gergely
Piroska.
Napilapjaink közül a kolozsvári Igazságban Murádin László és Nagy Jenő, az Előrében Gálffy
Mózes, Kirsch Lajos, Kósa Ferenc, Murádin László, Oláh Ferenc, Péntek János foglalkozott a
~ kérdéseivel; a marosvásárhelyi Vörös Zászlóban Balogh Jenő, Bartha János, Vöő István, a
sepsiszentgyörgyi Megyei Tükörben Galbács Pál, a csíkszeredai Hargitában Komoróczy
György, Zsemlyei János közölt a helyesírásra vonatkozó cikkeket.
Szakmai kiadványok: Márton Gyula: Írjunk, beszéljünk helyesen (1952); Kuszálik Piroska–
Péterfy Emília: Gyakorlati útmutató a nyelvtan és helyesírás tanítására az I–IV. osztályban
(1969); Szabó T. Attila–Gálffy Mózes–Kelemen Béla–Márton Gyula: Helyesírási tájékoztató
(1969); Debreczy Sándor–Szabó Hajnal: A helyesírás tanítása (1973); Szabó T. Attila–Balogh
Dezső–Gálffy Mózes–Kelemen Béla: Magyar helyesírási szótár (1978).
(K. B.)
Szabó T. Attila: A helyesírás tanításához. Tanügyi Újság 1967/44; újraközölve Anyanyelvünk életéből. 1970. 55–
60. — Hagyomány, kiejtés, szóelemzés, egyszerűsítés és jó hangzás. Beke György beszélgetése a Magyar
Helyesírási Szótár négy szerkesztőjével. A Hét 1979/25. — Balogh Dezső: Meg kell-e reformálni a magyar
helyesírást? Utunk 1980/7.

helyes magyarság — *nyelvművelés
helyi kiadványok — *Népi Alkotások Háza
helynévkutatás — a névtudománynak a helynevek összegyűjtésére, feldolgozására,
értelmezésére irányuló része. Helynéven a települési egységek (város, falu), azok belterülete
(utcák, terek, szegek) és határukat képező földrajzi alakzatok (dűlők, völgyek, árkok, folyók,
tavak, dombok, hegyek, szorosok) nevét értjük. Az okleveles adatokban és a szájhagyomány
útján fennmaradt elnevezések évszázadok előtti idők tanújelei lévén, a gazdaságtörténet,
történeti földrajz, állat- és növényföldrajz, régészet, helytörténet és nyelvtudomány forrásai.
A korszerű romániai magyar ~ Szabó T. Attila nevéhez fűződik, aki Kelemen Lajos
biztatására a történeti és jelenkori helynevek terén évtizedek óta nagyszabású gyűjtőmunkát
végez. Az Erdélyi Múzeum, ill. az ETF sorozatában közzéteszi Nagyenyed (1933), Zilah
(1936), Dés és Szásznyíres (1937) történeti és jelenkori helyneveit. Elméleti és módszertani
kérdésekben is világos útmutatást nyújt a gyűjtés jelentőségéről (A helynévgyűjtés jelentősége
és módszere. Magyar Nyelv, Bp. 1933); ezt a tanulmányát az önkéntes helynévgyűjtők
tájékoztatására többször is megjelenteti (legutóbb Nyelv és múlt c. kötetében, 1962).
Ugyanekkor A magyar helynévkutatás a XIX. században c. munkájában (Kv. 1944) a régebbi
kutatók munkáját méri fel kritikailag. Az ETI keretében — munkatársak bekapcsolásával —
hozzálát a történeti és jelenkori helynévanyag módszeres összegyűjtéséhez és közkinccsé
tételéhez. Ezzel anyagot kívánt szolgáltatni egy távolabbi cél: az erdélyi helynévszótár és
összefoglaló helynévfeldolgozás munkálataihoz. Már nagyszabású kiadványa, a Kalotaszeg
helynevei (Kv. 1942) anyaggyűjtése közben fáradhatatlan munkatársra akadt Gergely Béla
személyében, aki Kolozsvártól Szamosújvárig a Kis-Szamos bal partján 46 falu
helynévanyagát gyűjtötte egybe. Ebből az anyagból teszi közzé a történeti és a jelenkori
anyag összekapcsolásával Szabó T. Attila — Gergely Béla váratlan halála után — a Tőki és
Dobokai völgy és a Borsa völgye helyneveit.
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Ezekből az évekből még két nagyobb, megvalósult gyűjtővállalkozást kell megemlítenünk;
ezek: Árvay József A barcasági Hétfalu helynevei (Kv. 1943), Benkő Loránd Nyárádmente
földrajzi nevei (Bp. 1947). Egy vagy több falura kiterjedő gyűjtőmunkát végzett Márton
Gyula (Nagymon, Ördöngösfüzes, Árpástó), Imreh Barna (Mezőbánd), Fábián Béla
(Nagykend), Gazda Ferenc (Csomakőrös), Ady László (Magyarkapus), Horváth István
(Magyarózd). A csak történeti anyagot tartalmazó gyűjtések közül ki kell emelnünk Kelemen
Lajos XVI–XVII. századi marosszéki határnevekre, Ajton, Ádámos, Désfalva neveire
kiterjedő közléseit, Bogáts Dénes Háromszéki helynevek c. tanulmányát (Emlékkönyv a
Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára, Sepsiszentgyörgy 1929. 52–71.), továbbá
Imreh Barna Küküllő, Maros és Nyárád vidéki, Szabó T. Attila gyergyói történeti helyneveket
tartalmazó közléseit. Ugyancsak Szabó T. Attila számol be hatalmas, még kéziratban levő
történeti helynévanyagának szerkesztési terveiről Az „Erdélyi Helynévtörténeti Adattár” és az
erdélyi helynévkutatás néhány kérdése c. tanulmányában (Magyar Nyelv, Bp. 1955).
E század második évnegyedének gyűjtőmunkája mellett nem hiányoznak a helynévfeldólgozó
és -értelmező munkák sem. Időrendi sorrendben Nicolae Drăganu Toponimie şi istorie c.
írásának (Kv. 1928) magyar vonatkozásait kell említenünk. Számontartásra kötelez Otto
Liebhart Die Ortsnamen des Szeklergebietes in Siebenbürgen c. munkája (Balkan Archiv
1933) is. Külön hely illeti a névtípusokat feldolgozó munkákat, mint amilyen Szabó T. Attila
Puszta személynevek helyneveinkben (Kristóf-emlékkönyv, Kv. 1939) és A kalotaszegi
helynévanyag vízrajzi szókincse (Kv. 1941), továbbá Árvay József A térszíni formák
Kalotaszegen (1942) és Gergely Béla Kalotaszeg névutós helynevei (Kv. 1942) c.
tanulmányai. Településtörténeti kérdések tisztázásához használja a helyneveket Szabó T.
Attila Kolozsvár települése a XIX. században c. munkájában (Kv. 1946). Ugyanő a
folyóiratokban számos helynévmagyarázatot közöl, jelentős részük megtalálható válogatott
tanulmányainak köteteiben.
Magyar vonatkozásaik miatt itt kell még említenünk Gustav Kisch Das Banat im Spiegel
seiner Ortsnamen (Banater Deutsche Kulturhefte 1928) és Siebenbürgen im Lichte der
Sprache (Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 1929) c. munkáit, valamint
Emil Petrovici Toponimie ungurească în Transilvania medievală c. tanulmányát (Transilvania
1943) s nem utolsósorban Kniezsa István erdélyi településnév-etimológiáit és Erdély víznevei
c. kiváló munkáját (Kv. 1942).
A helyneveket gyűjtő és feldolgozó munka a II. világháború után szünetelt, s csak a 60-as
évektől kezdődött meg újra. Az új munkálatoknak főleg a NyIrK nyújtott teret. Összegyűlt
Erdővidék és a Nyikó mente helynévanyaga Janitsek Jenő, ill. Tibád Levente munkájaként.
Egy-két falura kiterjedő gyűjtemények szerzői: Fejér Miklós (Zabola), Berde Mária (Zalán,
Feldoboly, Sepsikőröspatak, Fotosmartonos), Imreh Barna (Alsórákos, Sepsiszentgyörgy),
Murádin László (Csíkszépvíz), Szász Lőrinc (Gyergyócsomafalva), Ráduly János (Kibéd),
Mózes András (Sáromberke), Tibád Levente (Tordatúr), Tamás Irén (Magyarszovát), Farkas
Zoltán–Janitsek Jenő (Torockó, Torockószentgyörgy), Csák László (Bélfenyér), Salamon Ida
(Kis- és Nagyiratos, Szentpál).
Helynévkutatásunk ma sem szorítkozik az adatközlésre. Említenünk kell Szabó T. Attila
helynévmagyarázatait és névtipológiáit (például Az Isztambul-, illetőleg a Malomba-típusú
helynévkölcsönzés kérdéséhez vagy Az Amadéfalva > Madéfalva-féle névalakulás kora c.
tanulmányokat Nép és nyelv c. 1980-as kötetében). Janitsek Jenő különösen a máramarosi
helynevek román–magyar–szláv kapcsolatát igyekezett felfedni, továbbá a magyar eredetű
román helynevek osztályozásával foglalkozott O clasificare în microtoponimie: nume topice
româneşti de origine maghiară c. tanulmányában (Studii şi materiale de onomastică 1969),
Tibád Levente a helynevek rendszerét, tipológiáját vizsgálta Nyikó menti gyűjtése alapján

140

Egy falu (Farkaslaka) földrajzi neveinek rendszere (NyIrK 1975/1), Nyikó menti helynevek
(NyIrK 1979/1) és Növénynevek Nyikó mente helyneveiben (NyIrK 1980/2) c.
tanulmányaiban.
(K. B.)
Szabó T. Attila: Miért és hogyan gyűjtsük a helyneveket? Művelődés 1970/2; újraközölve Nép és nyelv. 1980.
251–75. — Ferenczi István: Helynévkutatás és régészeti településtörténet. Művelődés 1971/10. — Beke György:
Helynevek, megőrzésre. A Hét 1979/29. — Bura László: Még valami a helynevekről. A Hét 1979/35.

helytörténet — a történetkutatás konkrét helyszíni alkalmazása. A romániai magyar ~ a
nemzetiségi tudatképzés egyik eszközeként tartalmazza a más nemzetiségűekkel való
évszázados együttélés és kölcsönhatás ismeretanyagát is. Kiterjedhet múltjukban azonosságot
hordozó, körülhatárolt terepegységekre (utca, falu, város, megye, tájegység) vagy olyan helyi
együttesekre (iskola, üzem, vállalat, intézmény, egyesület), amelyeknek a tagjait, alkotóelemeit kapcsolat fűzi egybe, múltjukban pedig sajátos, egyedi vonások is fellelhetők.
Tartalmilag az életviszonyok összességét vagy az életterület valamilyen részletkérdését öleli
fel. Forrása az írott dokumentum, a tereptárgy, az emlékezet. Módszere a rögzítő, leltározó
jellegű leírástól a monografikus elemzésig váltogatható. Közlési formája a múltban gyakran
az útleírás, újabban a különböző tudományágakat ötvöző monografikus szerkesztés vagy a
történetírás valamelyik ágazatának megfelelő, hagyományos feldolgozási mód.
A ~ különféle szaktudományi ágak oldaláról közelíthető meg. A legkiemelkedőbb, mintául
szolgáló helytörténeti munkák a különböző társadalmi tudományok legjava terméséhez
tartoznak. A ~ sokszínűségét jelzi, hogy e címszó alá egyaránt besorolható a gazdaság- és
társadalomtörténet a maga számos önállósult ágazatával, továbbá a művelődés- és
művészettörténet, nyelvészet, emberföldrajz, a történeti megalapozottságú és beágyazottságú
néprajz, szociográfia vagy konkrét szociológiai kutatás minden helyszíni eredménye.
A mai romániai magyar ~ gazdag hagyományokra támaszkodhatik. Már Benkő József (1740–
1814) is mindmáig kiadatlan, de részleteiben ismert Transsilvania Specialis c. munkájában
helységek szerint tárgyalja Erdély történetét. Kővári László (1820–1907) a helyi emlékek
megörökítésére buzdít, s Orbán Balázs (1830–1890) hatkötetes műve, A Székelyföld leírása
föld- és néprajzi kutatást párosít a terep történeti anyagának faluról falura, tájegységről
tájegységre történő helyszíni egybegyűjtésével. Főleg levéltári kutatásokra építve dolgozta fel
Kolozsvár történetét Jakab Elek (1820–1897), míg Pesty Frigyes (1823–1889)
történetföldrajzi vonatkozásban vármegyék szerint rendezte kérdőívek segítségével készült s
főleg a Bánságról szóló helységnévtárát.
A kritikai ~ a századfordulót követően ért el nagyarányú monografikus eredményeket a
vármegyék rendszeres, komplex jellegű, minden települést felölelő tudományos felmérésével.
Petri Mór (1863–1945) Szilágy vármegyének, Kádár József (1850–1939) Szolnok-Doboka
vármegyének írta meg mintaszerű monográfiáját; utóbbi 406 település helytörténetét
tartalmazza, bevonta a községek rajzába az iskolák történetét is. Nélkülözhetetlen forrás
Endes Miklós Csík-, Gyergyó- és Kászon-székek földjének és népének története 1918-ig c.
munkája (Bp. 1938).
Átfogó megyei jellegű tudományos mű 1919 után erdélyi szerzőtől csak egy jelent meg: Jakó
Zsigmond levéltári kutatásokra épülő településtörténeti munkája Bihar megye a török
pusztítás előtt címmel (Bp. 1940).
A ~ 1919 után vált a szülőföldhöz való ragaszkodás nemzetiségi jelzésévé. Kós Károly és
Debreczeni László népművészeti és műemlékvédő munkássága, a brassói ÁGISZ falumonográfia-tervezete, az Erdélyi Fiatalok kezdeményezte *falukutatás, a népi írók s a Gusti-féle
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monografikus mozgalom hatása alatt meginduló szociográfiai munkálatok a lakosság
többségét alkotó parasztságban kerestek támaszt, míg az EME inkább a városok,
intézmények, műemlékek múltjának felderítésével, egy általános erdélyi történelem kérdéseinek feldolgozásával ápolta az önismeretet. Különálló a Csutak Vilmos szerkesztésében
megjelent Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára (Sepsiszentgyörgy
1929) szerepe: a régészettől a természettudományokig terjedő alkalmi válogatásával ösztönzést adott a ~ igényes székelyföldi szolgálatára.
Az Erdélyi Fiatalok kiadásában jelent meg Mikó Imre Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
c. kötete (Kv. 1932), mely kilenc község vizsgálatából von le általános következtetéseket.
Lévai Lajos Székelyudvarhelyen Petrozsény (1927) és Lengyelfalva (1935) monográfiáját
adta ki. Bözödi György helyszíni kutatásokon alapuló munkája, a Székely bánja előbb
folytatásokban a Hitel és a Korunk szociográfiai vonulatába illeszkedett, majd 17 fiatal
erdélyi író kiadásaként kötetben is megjelent (Kv. 1938). A fiatal írók realista csoportja adta
ki Vámszer Géza falumonográfiáját is a Szeben megyei Szakadátról (Kv. 1940). Külön fejezet
a Bukarest felé forduló helytörténeti figyelem s a bővülő *csángó irodalom, melynek fő
anyagát Domokos Pál Péter moldvai vándorutakon szerzett tapasztalatai nyújtották.
Bár az írók falukutatása sem nélkülözte a tudományosság ismérveit, az EME és az ETI
kiadványaiban ez az igényesség hivatásszerűbb szinten jelentkezik. Az *Erdélyi Tudományos
Füzetek sorozatában többek közt Balogh Jolán Vég-Várad váráról, Bitay Árpád Gyulafehérvár
művelődéstörténeti szerepéről, Bíró Vencel Kolozsmonostorról, Bíró József a kolozsvári
Bánffy-palotáról és a bonchidai kastélyról, Juhász Kálmán a marosmenti hiteleshelyekről s a
Temesköz tatárjárás utáni és török hódoltságbeli műveltségi állapotairól, Vita Zsigmond a
Bethlen-kollégiumi színjátszásról, Szabó T. Attila Szásznyíres, Bábony, Dés település- és
népességtörténetéről, Kelemen Lajos Radnótfájáról, Borbély Andor pedig erdélyi városokról
ad szakszerű felmérést. Az ETI tudományos kiadványai közt a ~ mintaszerű példáiként
szerepelnek Hantos Gyula, Sándor Gábor és K. Kovács László a *hóstáti kutatás tárgykörébe
vágó munkái.
Különállóan és alkalmilag jelentkeznek a várostörténetek. Ilyen Bányai János tollából a
Székelyudvarhely, a székelyek anyavárosa c. dolgozat (Székelyudvarhely 1933). Tekintélyesebb Bogáts Dénes munkája, a Sepsiszentgyörgy története (a Székelyföld írásban és képben
c. kiadványban, Bp. 1941), a Petri Károly könyvkereskedő kiadásában megjelent
Marosvásárhely története Kiss Pál összeállításában (Mv. 1942) s az idegenforgalomnak szánt
Nagyvárad története, Horváth Jenő történész munkája (Nv. 1942), mellyel egyidejű Váradi
freskó c. tudományos szintű városmonográfiája; kézikönyv formájában is igényes Makkai
László és Vásárhelyi Z. Emil közös munkája, a Kolozsvár (Kv. 1942). Schiff Béla munkáiban
Temesvár múltjának egyes korszakait dolgozta fel.
Tervszerű falutörténeti kutatásra a bálványosváraljai diáktáborban került sor (1941–44), s
tervszerű közös elgondolás mutatkozik a Magyar Kisebbség különlenyomataként kiadott
*Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek falumonográfia-sorozatában is.
Központból irányított, rendszeres romániai magyar ~ ápolására 1944 óta nem került még sor,
a munkálatok alkalomszerűen, egyesek gyűjtőszorgalmából folynak, s az eredmények
többnyire csak lapokba rejtetten találhatók, holott „a marxista történetfelfogás […] központi
kérdésének tekinti a nép történetét, alapvetően az anyagi életviszonyok kutatását. Ez
természetes módon megkövetelte a tipikus, a tömegjelenségek vizsgálatát. Az ilyen irányú
kutatás pedig a »történeti hely«-hez vezetett el — a faluhoz, a városhoz, az igazgatási vagy
gazdasági alakulatokhoz, megyéhez, uradalomhoz, üzemhez” (Imreh István). A szakmai
irányítás és számontartás hiánya ellenére is számos tanulmány jelent meg elszórtan az elmúlt
évtizedekben, köztük nem egy alaposságával példát szolgáltatva a ~ helyes gyakorlására.
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Ilyen Benkő Samu Murokország c. munkája (1972), mely egy „művelődéstörténeti
barangolás” eredményeit közli az Alsó-Nyárádmentéről.
A teljesítmények terén Hargita és Kovászna megyék járnak az élen, ahol a sepsiszentgyörgyi,
csíkszeredai, székelyudvarhelyi, székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi
múzeumok körül kialakult munkaegyüttesek eredményeit a helyi sajtó és a múzeumi
kiadványok közlik, teret nyújtva a ~ tudományos művelésének. A Csíki és Gyergyói Múzeum
Közleményei (1958) kötetéből kitűnnek Császár László adatai Csíkrákosról. Az Acta
Hargitensia I. kötetében (Csíkszereda 1980) román és szász szerzők mellett Ferenczi István,
Székely Zoltán, Karácsonyi István, Király István, Páll-Antal Sándor, Garda Dezső, Nagy
Benedek, Szőcs János, Antal Imre történelmi, Molnár István, Tarisznyás Márton, Kardalus
János, dr. Kós Károly, Balázs Lajos néprajzi szempontból közelíti meg a ~ lehetséges községi
és megyei monografikus feldolgozását, s ugyancsak gyűl a gazdag részletanyag Kovászna
megye teljes ~ e számára az *Aluta köteteiben is, ahol Cserey Zoltán, Erőss János, Gazda
Klára, Harkó József, Kisgyörgy Zoltán, Kónya Ádám, Kozák Albert, Kósa-Szánthó Vilma,
Seres András és mások helyszíni kutatásai mellett a statisztikus Bálinth Gyula az egész megye
népességrajzát és történeti helységnévtárát (Aluta 1976–77) dolgozta ki.
A székelyföldi városkutatás szempontjából Székely Zoltán Sepsiszentgyörgy története a
középkor végéig c. kötetének (1948) mintegy folytatásaként kiemelendő a Megyei Tükör napi
anyagából Kádár Gyula számos részletben közölt munkája Sepsiszentgyörgy várossá
fejlődéséről (1981–82); Kézdivásárhely címmel (évjelzés nélkül) egy képesalbum is megjelent
Sylvester Lajos és Incze László szerkesztésében.
A régi Csík és Háromszék vármegyék levéltári és a terepen gyűjtött dokumentációs anyaga
tette lehetővé a Sepsiszentkirályról származó Imreh István számára a faluközösségek alapvető
történeti feldolgozását (A rendtartó székely falu, 1973), nemkülönben az ugyancsak
Háromszékről pályájára induló Egyed Ákos helyi kutatásokon alapuló történeti monográfiáját
(Háromszék 1848–1849, 1978). A Csíki Lapok 1901-es évfolyamából került elő mai olvasásra
Bartalis Ágoston Csíkmenaság székelyei c. monográfiája (A megindult falu. Téka 1970. 118–
44), s Venczel József kéziratos örökségéből jutott nyilvánosságra a még 1938-ban elkészült
Csíkszék természeti, történelmi és társadalmi leírása c. tanulmány (Az önismeret útján. 1980.
27–52.).
Hargita és Kovászna megyéken kívül ~i anyagokban is gazdagok a nagyváradi Fáklya *Bihari
Napló címmel megjelent mellékletei, de azontúl monografikus jellegű, kimondott ~ helyett
inkább a szakosodott *helynévkutatás, *iskolatörténet, *műemlékvédelem, *művelődéstörténet, *népművészet, *néprajzi irodalom, *turisztikai irodalom és *üzemszociográfia terén jelentkeznek eredmények, csak elvétve akad egy-egy átfogó falu- vagy várostörténet.
Kiemelendő Ady László helytörténészi munkája Székelyföldvárról (Kv. 1929) és
Nagykapusról (Korunk 1969/4). Behatóbb és összefüggőbb helytörténeti munkásságról
beszélhetünk Brassó és különösen Hétfalu esetében: a két világháború közt Bálint András,
Kiss Béla, újabban Bakó Géza, Binder Pál, Szabó Sámuel, Vogel Sándor dolgozza fel e táj
helytörténeti kérdéseit. Az etnográfus Kós Károly népművészettel és néphagyományokkal
foglalkozó műveiben találunk kimondottan helytörténeti tanulmányt is, mint amilyen a
Népélet és néphagyomány c. kötetben (1972) A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon vagy
az Eszköz, munka, néphagyomány c. kötetben (1979) A régi Szék községi rendjéről c.
feldolgozás. A szórványosan megjelenő várostörténeti munkák jobbára fordítások és az
idegenforgalmi ismeretterjesztés szolgálatában állanak. Ilyen Ştefan Pascu, Pataki József és
Vasile Popa Kolozsvár c. „városismertető”-je Debreczeni József fordításában (Kv. 1957).
Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről
szólva Binder Pál Közös múltunk c. kötetében (1982) a királyföldi szabad falvak, vármegyei
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jobbágyfalvak, havaselvi, moldvai és erdélyi városok és mezővárosok, partiumi bányavárosok
etnikai kapcsolattörténetét mutatja be adattárral.
A ~ jövőbeli összefoglaló munkásságát alapozza a *Változó valóság c. társadalomrajzi
tanulmánygyűjtemény (1978), valamint a *Művelődéstörténeti tanulmányok és a *Népismereti
dolgozatok c. Kriterion-sorozat, egyelőre azonban hiányzik a napilapok és folyóiratok
helytörténeti anyagának nyilvántartása. Egy-egy szaktanulmány nem jut magyar nyelvű
közléshez (például Burai Pál anyaga Szatmár vár- és várostörténetéről), kéziratban kallódik
(mint Bordás László anyaga Nagyszalontáról), folytatás nélkül marad (mint Büchl Antal
tanulmánya a Korunk Évkönyv 1979 hasábjain a Bánság lakóinak letelepedéséről és eredeti
gazdálkodásáról 1848 előtt), vagy újraközlésre vár (mint Rajka Géza A régi Kolozsvártól az új
Kolozsvárig címmel tizenöt folytatásban megjelent népszerű monográfiája az Igazság 1957–
58-as évfolyamából és Huber András ugyanitt 1980-ban közölt Dési séták c. sorozata).
A ~ népszerű formája az *útikönyv vagy útikalauz. Ilyen jelent meg Kovászna megyéről
(1969), Hargita megyéről (1973) és Erdővidékről (1973), nem szólva a fordításban megjelenő
s nemegyszer kritikai kiegészítésekre késztető idegenforgalmi kiadványokról. Tudományos
rangú változat a Kovászna megye c. monográfia (Sepsiszentgyörgy 1969), mely a megye mai
gazdasági, társadalmi és kulturális arculatát mutatja be egy nyolctagú bizottság (Bálinth
Gyula, Csiki László, Gajzágó Márton, Harkó József, Jecza Tibor, Kisgyörgy Zoltán, Kónya
Ádám, Tompa Ernő) szerkesztésében.
A romániai magyar ~ egy ága az egyházközségek, egyházi intézmények és művészetek,
szokások, műemlékek leírását szolgálja, de tárgykörénél fogva többnyire magában foglalja a
környezet életét is. Ilyen Faragó János tanulmánya a csanádi Szent Imre Intézetről (Tv. 1925),
Beyer Fülöp munkája a marosvásárhelyi lutheránus egyház százéves történetéről (Mv. 1929),
Boldizsár Dénes munkája a csíksomlyói búcsú eredetéről (Dés 1930) vagy Bitay Árpád
könyve a gyulafehérvári székesegyházról (Gyulafehérvár 1936). Egy-egy ref. egyházközség
története egyben falu- vagy városrajz, így Csekme Ádám Szentgericéről, Csernák Béla
Nagyváradról, Havadtőy Sándor Vajnafalváról, Hegyi Mózes a brăilai szórványról, Kocsmár
Boldizsár a szatmári „láncos templom”-ról, Mózes András Várkuduról, Musnai László
Nagyenyedről, Péntek Árpád Karánsebesről, Sass Kálmán Mezőtelegdről szóló dolgozata
(1933–37). Tudományos szintjével kiemelkedő Bogáts Dénes Szemerja község és ref.
egyházának története c. munkája (Sepsiszentgyörgy 1943), valamint Juhász István történeti
összefoglalása A székelyföldi református egyházmegyék kialakulása (Kv. 1947) címen.
Gazdagon dolgozta fel a Ferenc-rendiek szerepét Erdély művelődéstörténetében Benedek
Simon-Fidél, Bíró Gergely-Lőrinc, Boros Domokos-Fortunát, György Lajos-József, Trefán
Dávid-Leonárd.
Jelentős források a ~ számára mindazok a *művészettörténet körébe tartozó szakmunkák,
melyek a helyszíni tapasztalatokat kötik össze a levéltári vizsgálódással, mint amilyenek B.
Nagy Margit munkái, Kelemen Lajos posztumusz kiadásban megjelentetett művészettörténeti
tanulmányai (az 1982-es II. kötetben különösen gazdag Novum forum siculorum és A kincses
város — Marosvásárhely és Kolozsvár — c. fejezetekkel), Dávid László A középkori
Udvarhelyszék művészeti emlékei c. alatt 1981-ben megjelent kötete vagy Balogh Ferenc
könyve Debreczeni Lászlóról, az építészről, aki 512 helyen vette nyilvántartásba a ref.
egyházi épületeket és haranglábakat (1983).
Növekvő szerephez jut a ~ mai ápolásában a gazdaságtörténet és főleg az iparosodás helyszíni
tanulmányozása. Példaszerű a *Gazdaságtörténeti tanulmányok c. sorozat (1956–58), Pataki
József tanulmánya a csíki vashámorról (Csíkszereda 1971), Gazda László írása a
sepsiszentgyörgyi textilmunkásokról s az Olt Textilművekről (Aluta 1971–72), Kisgyörgy
Zoltán és Vajda Lajos Köpecbánya 1872–1972 c. közös munkája (Sepsiszentgyörgy 1972),
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Vajda Lajos A szentkeresztbányai vasgyár első évtizedei (1976) és Erdélyi bányák, kohók,
emberek, századok (1981) c. önálló kötete, avagy Pászka Imre cikke a parajdi sókitermelés
történetéről (Művelődés 1978/1). Egyre bővebb a forradalmi népmozgalmak helyi emlékeinek
ápolása is, főleg a *munkásmozgalom-történet tárgykörében. Kiemelkedik Fodor László
könyve a gyimesvölgyi parasztfelkelésről (1960), Fuchs Simon Munkásmozgalom a Maros
völgyében c. kötete (1975) vagy Kozák Albert tanulmánya a század eleji háromszéki
munkásmozgalomról (Aluta 1960).
A nagyméretű urbanizáció s a vele kapcsolatos népesedési változások egyre szükségesebbé
teszik a ~ tervszerű s minden településre kiterjedő felkarolását. Ez a felismerés e sokoldalúan
összetett tudomány korszerű elméleti kifejtését váltotta ki. Imreh István a helytörténetírás
módszerét és feladatait adta meg, Egyed Ákos pedig a kutatómunka alapjait fektette le,
tekintettel a falutörténetre.
(B. E.)
Imreh István: Múltismeret és ~. Korunk 1969/4; újraközölve és megjegyzéssel kísérve Korunk Évkönyv 1981.
55–60. — Egyed Ákos: Az erdélyi „faluirodalom” fejlődése a XIX. század második felében és a XX. század
elején. Aluta 1970; uő: Jegyzetek a helytörténetkutatásról… I. A kutatómunka alapjai. II. A falutörténet és
művelői. Művelődés 1977/5, 6. — Balogh Edgár: Mű és táj gondja; Dankanits Ádám ~ a Megyei Tükörben.
Korunk 1972/3. — Kiss Ferenc: Kádár József. Művelődéstörténeti Tanulmányok 1980. 250–60. Beke György:
Miként lesz valakiből helytörténész? Beszélgetés Vass Mártonnal. Új Élet 1982/17, 18.

Hencz József (Szászrégen, 1942. nov. 30.) — zeneszerző, zenei író. Középiskolát
szülővárosában végzett, a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban zenetanári
(1965), majd zeneszerzői oklevelet szerzett (1969). Egy évig Bánffyhunyadon, 1966-tól a
kolozsvári Koreográfiai Líceumban tanított, 1973-tól 1980-ig a Maros Művészegyüttes
karmestere Marosvásárhelyt.
Már első, a modern kifejezési eszközök iránti fogékonyság jegyében született hangszeres
műveivel is — például Konvergensek c. 1968-as zongoradarabjával — új hangot ütött meg
pályatársaihoz képest. Számos hangszeres műve mellett szöveges zenéjében mérsékeltebben
modern, sokszor kifejezetten törekszik a közvetlenségre, közérthetőségre. Még diákként
komponálta első József Attila-dalait (Szegényember balladája, 1963), Horváth Imre verseire
szerzett Lírai kantátáját (1967). A nap halála c. nagyméretű oratóriuma (1969, Eugen
Jebeleanu Hirosima mosolya c. poémájára) diplomamunkája volt, 1980-ban mutatták be
Marosvásárhelyen.
Bábszínházi zenéket írt Fazekas Mihály és Szabó Lajos darabjaihoz (1975, 1977). A halász és
Hajótöröttek címmel (1971) Fodor Tibor, Lépcsők címmel (1971) Papp Tibor, A sikoly
címmel (1972) Maksay Éva szövegkönyvére írt egyfelvonásos, ill. kamarabalettet. II.
kantátája, a Marcia forzata (1973) Radnóti Miklósnak, IV. kantátája, a Kányádi Sándor
versére szerzett Lupényi ballada 1929-ből a munkásmozgalom vértanúinak, V. kantátája, a
Márki Zoltán versére szerzett Ballada a lányról, aki legyőzte a halált (1981) Ocskó Teréznek
állít emléket. Dal a szerelemről c. ciklusában (1977) négy csángó népdalt dolgozott fel.
1980-as keletű Dalciklusában ismét József Attila-költeményeket zenésített meg. A munka,
Békés csillagok, Fényes hajnalok, Férfikor c. karműveit (1974–81) Komzsik István versei
ihlették.
Számos zenei tárgyú cikkét, bírálatát az Igazság (1969–73), Vörös Zászló, A Hét, Utunk
közölte.
Simon Dezső: Az alkotó műhelyében. Utunk 1973/32. — Erdélyi Lajos: Négyszemközt H. J. zeneszerzővel. Új
Élet 1980/4. — László Ferenc: Miből él meg az élhetetlen zeneszerző? Utunk 1981/6.
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Hensel Manfréd (Brassó, 1944. ápr. 29.) — mérnök, műszaki fordító. Középiskolát
Kolozsvárt a 10. számú Líceumban végzett (1962), gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári
Műegyetemen szerzett (1967). A kolozsvári Metalul Roşu gépgyár tervezőmérnöke. A
Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó megbízásából Holok Péter, Orbán Béla, Sándor Gyula
és Wagner Judit társfordítókkal együtt részt vett a IX. osztályos Gépelemek (1973) és Építőés szerelőipari anyagok (1978), valamint a IX. és X. osztályos Műszaki rajz (1972–81) c.
tankönyvek fordításában és magyar–román szójegyzékkel való ellátásában.
Henter Kálmán (Hosszúfalu, 1910. szept. 25. — 1984. márc. 27. Marosvásárhely) — orvosi
szakíró. A marosvásárhelyi Róm. Kat. Gimnáziumban érettségizett (1928), oklevelét a
kolozsvári egyetemen nyerte (1935), ugyanott a szemészeti klinikán kezdte pályáját (1940–
44). Az orvosi kar átköltözése után Marosvásárhelyen a Szemészeti Klinikán tanársegéd,
adjunktus, 1957-től nyugalomba vonulásáig (1973) főorvos.
Szakközleményeit az EME orvostudományi Értesítője, Orvosi Szemle, Oftalmologie s más
hazai és külföldi folyóiratok, köztük a budapesti Szemészet közölte. Ezekben a hályogműtétek
előkészítésével és technikájával, a szürkehályog kezelésével, e betegség korai megelőző
terápiájával foglalkozott. Fugulyán Gergely és Simó Ferenc társszerzőségében eredeti
módszert dolgozott ki a sympathiás szemgyulladás kezelésére, s azt más érhártyagyulladások
esetében is jó eredménnyel alkalmazta. Több dolgozata a retinaleválásokat és a makulaszakadás konzervált szövettel történő befolyásolását tárgyalja. Leírta a szülészeti kora-újszülött
osztályon észlelt, külső okokra visszavezethető, halmozottan előforduló zöldhályogformát és
gyógyítását.
Társszerzője a Vasile Săbădeanu szerkesztésében megjelent Oftalmologia c. jegyzetnek (Mv.
1952), valamint a Dumitru Manolescu gondozta Curs de oftalmologie c. egységes
tankönyvnek (1955).
Hercz Gábor (Pozsony, 1914. nov. 28.) — műszaki szakíró, műfordító. Egy századon át
Kolozsvár műszaki szolgálatában álló család sarja. Középiskolát Kolozsvárt a Gheorghe
Bariţiu Líceumban végzett (1934), műegyetemi tanulmányait Prágában kezdte s a
gépészmérnöki oklevél megszerzésével Budapesten fejezte be (1941). Előbb a Kolozsvárt és
Temesvárt működő Emeryt-Volta elektrotechnikai anyagokat gyártó vállalatnál (1946–48),
majd a bukaresti Electrocablu kábelgyárban (1949–50) dolgozott, nyugalomba vonulásáig
(1975) a Kolozsvári Villamos Művek mérnöke. Az energia ésszerű felhasználásáról és a
hőerőművek gazdaságos üzemeltetéséről szóló tanulmányait a Revista MEE villamossági
szaklap, a Gazeta AS1T, Energetica és Hidrotehnica szakfolyóirat s a napisajtó, magyarul az
Igazság közli.
Munkái: Preţul de cost în ramura energiei electrice (társszerző N. Cupcea, 1954); Metode noi
pentru stabilirea caracteristicelor granulometrice ale prafului de cărbune şi cenuşii volante.
Experienţa IREC (1961); Metode utilizate pentru reducerea consumului propriu de energie
electrică. Experienţa IREC (1963); Măsuri pentru creşterea puterii şi pentru îmbunătăţirea
randamentului la CTE cu parametrii medii. Experienţa CTE Aghireş (társszerző Gh. Popa,
1966); Energiagazdálkodás a háztartásban. Bevezetés mindennapi életünk energetikájába
(1983).
Barabás Tibor: Két műszaki könyv. Korunk 1983/10.

Herczka István — *Dimény István
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Herédi Gusztáv (Kolozsvár, 1925. máj. 14.) — szerkesztő, prózaíró, közíró. Szülővárosában
előbb a Református Kollégium, majd a Tanítóképző növendéke; a Bolyai
Tudományegyetemen filozófia szakból szerzett oklevelet (1951). Mint diák 1944–45 telén a
Görgey Artúr nevét viselő antifasiszta zászlóaljban harcolt a Börzsönyben. A Móricz
Zsigmond Kollégium tagja volt, részt vett az MNSZ ifjúsági mozgalmában. 1947-től az
Igazságnál, 1949-ben fél évig az Utunknál szerkesztő, majd a Falvak Népe főszerkesztőhelyettese; 1956-tól az Utunknál szerkesztőségi főtitkár, 1958-tól öt éven át lakatos a
kolozsvári Unirea gépgyárban. 1963-ban került ismét szerkesztőségi munkakörbe mint a
Korunk rovatvezetője.
Prózaíróként a népi hatalom éveiben eszmélkedő írónemzedékkel indult. Első írását az
Igazság közölte (1947). Egyéniségét külvárosi munkáskörnyezet formálta: eredendő
élményanyaga és az üzemek világában szerzett tapasztalat arra készteti, hogy novelláiban,
elbeszéléseiben és regényeiben ennek a világnak az ábrázolásával próbálkozzék. Találóan írja
róla Beke György: „Munkások közül jött, s közéjük nem látogatni megy, hanem hazatér.”
A 60-as évek végétől szociográfiai riportokat, ill. helytörténeti, művelődéstörténeti és
demográfiai tanulmányokat közölt, ezek közül kiemelkedik az Igaz Szóban megjelent
Olthévíz (1969/9), Ahol kétszer kél a nap (1970/2), Zsongó Zsombor (1971/3) és Körösfői
Ríszeg alatt (1974/2), melyeket a helytörténeti adatolás, a jobbító szándék és az írói látásmód
jellemez. Jelentősebb sajtótörténeti tanulmányai: A honismeret ábécéje (Korunk Évkönyv
1974), valamint a régi Korunkról és Járosi Andorról szóló emlékezés, Az utóélet rezdülései
(Korunk Évkönyv 1976).
Közírói munkásságát olyan sorozatok jelzik, mint a várostörténeti emlékeket számba vevő
Kolozsvár felfedezése (Igazság 1966–68), az erkölcsi, nemzetiségügyi kérdéseket felvető
Hétköznapok (Brassói Lapok 1968–69), továbbá az etikai, művelődési, nyelvápolási,
történelmi és demográfiai jellegű Véleményem szerint…, amellyel 1979 óta havonta
jelentkezik a Korunk hasábjain. Riporttal szerepel az Egy nap történelem c. antológiában
(1962), novellával — Petre Şaitiş fordításában — az Írók Társasága Clujul literar şi artistic c.
almanachjában (1981).
Önálló kötetei: Helytállás (három novella, Andrásy Zoltán illusztrációival, 1953); Kiutalás
(színmű egy felvonásban, 1953); Tűz mellett (novellák, 1961); Lélekmelegítő (regény, 1964);
Sóhajt a fenyves (kisregény és novellák, 1969); Késő bánat (regény, 1974); Siker és kétely
(regény, 1983).
Álneve: Dombi Géza.
(Cs. P.)
Kovács János: H. G. elbeszélései. Igaz Szó 1954/2–3. — Bodor Pál: Rostálás és sűrítés. Utunk 1961/45. — Láng
Gusztáv: H. G.: Tűz mellett. Igaz Szó 1963/6; uő: Egy műfaj megsértődik. Utunk 1976/44. — K. Jakab Antal:
Lélekmelegítőtől lélekig. Utunk 1964/50. — Veress Zoltán: Egy író arcképéhez. Igaz Szó 1965/2. — Gyöngyösi
Gábor: Élményből szőtt világ. Utunk 1969/32; uő: Késő bánat. Utunk 1975/4. — Pusztai János: Sóhajt a fenyves
(Levél H. G.-nak). Korunk 1979/10. — Beke György. H. G. ötven éves. Igaz Szó 1975/5. — Szávai Géza: Az
indoklás kényszere. A Hét 1975/21. — Gazsi József: Fények a Börzsönyben. Bp. 1976.

Herepei János (Kolozsvár, 1891. okt. 11. — 1970. okt. 30. Szeged) — művelődéstörténész,
muzeológus, néprajzkutató, régész. Erdély művelődési életében nagy szerepet játszott
családból született. Apai ősei közül ~ Ádám, Kőrösi Csoma Sándor történelemtanára, és a
természettudós ~ Károly a nagyenyedi Bethlen Kollégium jeles professzorai voltak, teológiai
és mérnöki végzettségű édesapja, ~ Gergely pedig a népkönyvtárak létesítése, valamint az
iskolai oktatás reformja terén szerzett érdemeket. Édesanyja Bod Péter leszármazottja volt.
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Tanulmányait szülővárosában végezte, a Református Kollégiumban tett érettségi vizsga után
1910 őszén bölcsészettan-hallgatóként a magyar–történelem–régészet szakcsoportot
választotta, de fényes előmenetele ellenére sohasem szerzett tanári oklevelet. Rövid
olaszországi tanulmányútja után 1914 tavaszán az EME Érem- és Régiségtárában vállalt
segédarcheológusi állást, melyet az I. világháború okozta kényszerű megszakítással a 20-as
évek első harmadáig töltött be. Ezután a Minerva Irodalmi és Nyomdai Rt. alkalmazottja és az
EKE Néprajzi és Népművészeti Gyűjteményének őre, 1938 és 1944 között a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Itt a néprajzi részleg fejlesztését
tekintette elsődleges feladatának, s munkatársaival főként Erdővidék népi műveltségének
tárgyi emlékeit — a temetőket is beleértve — igyekezett megmenteni.
Már 1927-ben részt vett az Erdélyi Irodalmi Szemle kiadásában megjelent Márki-emlékkönyv
összeállításában. Közleményei és cikkei a 30-as évektől kezdve rendszeresen jelentek meg az
Erdélyi Múzeum, Ifjú Erdély, Pásztortűz, Református Szemle és több budapesti szakfolyóirat
(Ethnographia, Irodalomtörténeti Közlemények) hasábjain, alkalomadtán a napisajtóban is.
1945-től a Tolna megyébe áttelepült csángó-székelyek között folytatta néprajzgyűjtő
tevékenységét, azonban tervét, hogy számukra Bonyhádon tájmúzeumot alapítson,
nyugalomba vonulásáig nem sikerült megvalósítania. A Somogy megyei Kajdacsra húzódott,
ahol a háborús pusztulást átvészelt adatgyűjtését rendezte. Elkészítette a kolozsvári Farkas
utcai templom történetét, mindkét Kelemen Lajos-emlékkönyvbe (1947, 1957) tanulmányt
küldött. A 60-as évektől mint a szegedi József Attila Tudományegyetem irodalmi tanszékének
tudományos munkatársa az MTA támogatásával elkezdte a XVII. század erdélyi szellemi
mozgalmaira vonatkozó adatgyűjtésének sajtó alá rendezését.
Saját bevallása szerint családi hagyományai ébresztették fel benne „a távoli és közeli múlt
emlékeinek nyomozási vágyát”. Serkentően hatott reá Kelemen Lajoshoz fűződő barátsága is.
Munkamódszerét a nemes értelemben vett történelmi pozitivizmus jellemezte, amely a tárgyi
emlékekre, mozzanatokra kiterjedő megfigyeléseket levéltári kutatásokkal párosította.
Néprajzi vonatkozásban az ő kutatásai tisztázták az erdélyi bokály fogalmát és nemzetközi
összefüggéseit; a javarészt ma már megsemmisült régi sírkövekről Kolozsvárt, Kalotaszegen
és Erdővidéken készített leírásai a népi kőfaragó művészet XVI–XVII. századi
stílusirányzatainak jobb megismerését segítették elő, s egyben sok nyelvtudományi becsű
részletet is megörökítettek. Az Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez c.
kiadvány (Bp.–Szeged 1965, 1966, 1971) három kötetében (Polgári irodalmi és kulturális
törekvések a század első felében; Apáczai és kortársai; Művelődési törekvések a század
második felében) felhalmozott könyvtörténeti, életrajzi, iskolatörténeti adalékok a kor
markáns egyéniségei mellett „seregnyi harcostársat szólítanak ki az ismeretlenség
homályából” (Jankovics József), s ezáltal a gyűjtemény román és szász vonatkozásban is
nélkülözhetetlen forrásmunka az erdélyi művelődési törekvések kutatói számára.
Kolozsvárt megjelent főbb dolgozatai: Levéltári adatok fa-építészetünk történetéhez I. Fatemplomok és haranglábak (ETF 107. Kv. 1939); A dési református iskola XVII. és XVIII.
századbeli igazgatói és tanítói (ETF 130. Kv. 1941); Könyvészeti tanulmányok (ETF 143. Kv.
1942); Scholabeli állapotok Apáczai Csere János Kolozsvárra jövetele előtt (ETF 166. Kv.
1943); A gyalui iskola régi mesterei (ETF 203. Kv. 1947). A Házsongárdi temető régi
sírköveit feldolgozó nagy monográfiája akadémiai díjat nyert, és volt sepsiszentgyörgyi
munkatársa, Balassa Iván gondozásában kiadás előtt áll. Kézirati hagyatéka és kiterjedt
tudományos levelezése leánya, özv. Baróti Józsefné ~ Judit birtokában maradt Szegeden.
(K. K.)
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Gyalui Farkas: A Herepeiek. Székely Nép 1938. júl. 24. — [Kiss András:] Kolozsvár művelődésének neves
kutatója volt. Igazság 1970. dec. 6. — Balassa Iván: H. J. (1891–1970). Ethnographia, Bp. 1971/1. — Jankovics
József: H. J. (1891–1970). Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1971/3.

Hermann Gusztáv (Székelyudvarhely, 1928. dec. 3. — 1988. máj. 9. Székelyudvarhely) —
helytörténész, közíró. Középiskolát szülővárosában a Református Kollégiumban végzett
(1947), magyar szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1952). Sajtófőigazgatósági lektor, tanfelügyelő, a rajoni néptanács alelnöke, municípiumi párttitkár, majd
1974-től a székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza Matematika–Fizika Líceum tanára.
Művelődési, helytörténeti, oktatásmódszertani írásait a Korunk, Művelődés, A Hét, Tanügyi
Újság, Előre, Hargita közli. Fő érdeklődési köre Székelyudvarhely művelődési intézményeinek története, a színjátszás helyi múltja, Déryné vendégjátéka, diákművelődés; a Változó
valóság c. szociográfiai tanulmánygyűjteményben (1978) Felsőboldogfalva község 11 faluját
mutatja be. Mit tudnak a történelemről? c. írása (A Hét 1982/7) a reális nemzetiségi önismeret
és helyzettudat hiányosságaira figyelmeztet.
Hermann-Herceg Zsuzsi (Temesvár, 1924. jan. 16. — 1968. nov. 25. Temesvár) — költő.
Líceumi tanulmányai után egészségügyi ápolónő; francia és német magánnyelvtanárnő. Korán
feltűnt nyugatos költők modorában írt, a szerelemre, megértésre vágyakozó női lélek
érzelemvilágát tolmácsoló verseivel, amelyeket a Temesvári Hírlap, Heti Magazin és Déli
Hírlap közölt. Verseskötete: Egyedül (Tv. év nélkül).
Herskovits Ferenc (Zazar, 1902. dec. 31. — 1935. jún. 4. Bukarest) — orvosi szakíró,
publicista, író. ~ Jenő és Izidor öccse. A nagybányai gimnázium elvégzése után orvosi
oklevelét a kolozsvári egyetemen nyerte (1926). A bukaresti Sanatorul Centralban, később a
galaci Zsidó Kórházban dolgozott. A 30-as évek elején megszervezte a zilahi állami kórház
radiológiai osztályát, majd visszatért Bukarestbe, ahol A. Dokk fedőnévvel a marxizmus
oktatójaként kapcsolódott be a munkásmozgalomba, s románul is, magyarul is megjelenő
marxista kézikönyvet szerkesztett.
Szakmunkája: Az ultra-viola sugarak az orvostudomány szolgálatában (Kv. 1929); A
diathermiáról c. munkája (Kv. 1929) az Orvosi Szemle kiadásában jelent meg; társszerzője az
Izidor és Jenő testvéreivel közösen írt román nyelvű röntgenológiai tankönyvnek (Kv. 1933) s
a hasüregi szervek röntgendiagnosztikájáról szóló szakmunkának (Kv. 1937).
Szépirodalmi munkásságot is kifejtett. Ádám Ferenc írói álnév alatt jelent meg Dániel c.
regénye (Kv. 1930), melyben a tudományos-fantasztikus irodalom módszerével rajzol meg
egy jövendőbeli antikapitalista közös zsidó–arab államot. Román nyelvű publicisztikáját
Doctorul álnévvel jegyezte.
-1.- [Kohn Hillel]: Orvos és marxista tudós. Igazság 1968. júl. 21. — Veress Pál: Holnap indulok Hozzád. Egy
ifjúmunkás élete. 1977. 122.

Herskovits Izidor (Zazar, 1894. nov. 25. — 1944, Auschwitz) — orvosi szakíró. ~ Jenő és ~
Ferenc testvére. A nagybányai gimnáziumban érettségizett, orvosi oklevelét a kolozsvári
egyetemen szerezte (1919). Frontszolgálata után Nagyfentősön, majd Nagysomkúton
körorvos; Bécsben a Holtzknecht-klinikán radiológiai szakképesítést szerzett. 1922-től
Kolozsvárt folytat magánrendelést, a Zsidó Kórház létesítése után annak röntgenszolgálatát
vezeti 1944-ig, egyidejűleg a Charité, majd Park Szanatórium röntgenszakorvosa. Főszerkesztője a kolozsvári Revista Medicală–Orvosi Szemle folyóiratnak (1928–38). Tevékeny
szerepet vállalt az EME orvosi szakosztályában és a Paul Ehrlich Orvosegyesületben. Hazai
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és magyarországi folyóiratokban megjelent közleményeiben (különlenyomatokban is) többek
közt a tuberkulózis röntgenterápiájával, a röntgensugárzás okozta ártalmakkal, a húgyszervi
kövek röntgenvizsgálatával foglalkozott.
Társszerzője a ~ Jenővel és ~ Ferenccel együtt írt Tratat practic de roentgenologie medicală
c. munkának (Kv. 1933), mely Romániában az első gyakorlati radiológiai tankönyv volt,
valamint az ugyancsak közös A hasüregi szervek röntgenvizsgálata c. szakmunkának (Kv.
1937).
Herskovits János — *Hasznos Könyvtár
Herskovits Jenő (Zazar, 1889 — 1974. jún. 22. Bukarest) — orvosi szakíró. ~ Izidor és ~
Ferenc bátyja. A nagybányai gimnáziumban érettségizett, oklevelét a kolozsvári egyetemen
szerezte (1926). Bukarestben a Sanatorul Central röntgenosztályát vezette; 1945-től haláláig
itt röntgenfőorvos. Román, német és magyar szakfolyóiratokban több közleménye jelent meg.
Az Orvosi Szemlében közölt dolgozatai közül kiemeljük különlenyomatban is megjelent
írásait a krónikus vakbélgyulladás röntgendiagnosztikájáról (~ Ferenccel együtt, Kv. 1928),
egy feltűnő eredményről a mellkasi lymphosarcoma röntgenterápiájánál (Kv. 1929) és a
röntgenterápiáról mint differenciális diagnosztikus eszközről egy atípusos bordatuberkulózis
esetében (Kv. 1929).
Társszerzője ~ Izidorral és ~ Ferenccel a Tratat practic de roentgenologie medicală c.
tankönyvnek (Kv. 1933), valamint A hasüregi szervek röntgenvizsgálata c. munkának (Kv.
1937).
Hervay Gizella (Makó, 1934. okt. 10. — 1982. júl. 2. Budapest) — költő. Szilágyi Domokos
első felesége. Sokgyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen
meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zilahon végezte (1952), főiskolai tanulmányait a
Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán kezdte (1952–53), majd a Bolyai
Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos diákként államvizsgázott (1956).
Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi
Domokost, s ez egész életére, költészetére döntő hatással volt. 1956–57-ben a Napsugár,
1957-től 1959-ig az Ifjúmunkás szerkesztője, 1959 és 1961 között a bukaresti magyar líceum
tanára. 1964-től 1966-ig a Művelődés belső munkatársa, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó
szerkesztőségében talál munkát. Életük bukaresti éveinek nehéz anyagi körülményein 1968 és
1971 között ismét az Ifjúmunkás szerkesztőségében kapott állás enyhített.
Magánéletének nehézségein, az újra és újra legyőzni próbált magányon nem segített költői
eredményeinek egyre egyértelműbb elismerése (1973-ban írószövetségi és KISZ-díjat kapott).
Magányérzése 1976-os Budapestre távozásával csak fokozódott, a súlyos családi veszteségek
— Szilágyi Domokos öngyilkossága, majd közös fiuk, Attila (Kobak) halála a bukaresti
földrengéskor 1977 márciusában — idegeit végképp megrongálták, nem tudott segíteni rajta a
leggondosabb orvosi kezelés sem. Többszöri kísérlet után saját kezével vetett véget életének.
A Forrás első nemzedékével lépett színre. Virág a végtelenben c. verseskötete (1963) költői
érzékenységgel fordul a nők sorsa felé, a kint és bent egyaránt újjáépülő világot akarja
megragadni. Ekkor még egyformán foglalkoztatja a szocialista építés, a munkatelepek, a falu,
a város, az új lakótelepek világa és saját érzelmi teljesedése, a boldog, erőt adó szerelem.
Költőnőből költővé azonban a Reggeltől halálig (1966), majd a Tőmondatok (1968) verseiben
érik. Kispolgár-album c. korai versciklusában még csak a „korszerűtlen alázat” ellen lázad, a
nagyanyák sorsát utasítja el magától, a Tőmondatokban már magára az emberi létre kérdez rá,
ennek távlatában gondolja újra a költő a költészet feladatát, a költői beszédet „tőmondatokra”
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bontva le, mert azt vallja: „az irodalom nem irodalom”. Az élet védelmét várja a lírától,
vagyis önmagától is („Ember vagy. Egyedül. Élsz. Védd magad!”). A József Attila-i élményt
nem költői hatásként, hanem saját élete véres valóságaként éli át. Ha a Virág a végtelenben a
bizonyosság könyve volt, a rákövetkezők a felébredt és részben megválaszolt kételyt
kiáltották világgá. A külső díszítőelemek verseiben most már fölöslegessé válnak, valóban a
tőmondatok puritánságával, keménységével szól, a képalkotástól a gondolatépítés felé halad.
Nyilvánvaló hatással van rá Szilágyi Domokos költészete is. Így 1973-as kötetének címadó
verse, az Űrlap például rokonságot őriz olyan Szilágyi-ars poeticákkal, mint a Számvetés és a
Hétmérföldes csizma, ugyanakkor válasznak tekinthető. Formailag azonosul és el is különül
Szilágyi Domokos költői beszédétől, épp a „tőmondatok” jegyében. A külső világ
megértésének további akarásával, ám mégis a belső űr növekedésével jut el olyan lírai
csúcsokra, ahonnan ijesztő mélységek nyílnak. „Kitaszítva önmagunkból” lehet csak odáig
jutni, ahol a Zuhanások c. oratórium (1977) születik. Tulajdonképpen ez az érzelmi
regényként olvasható vers is válasz Szilágyi Domokosnak; A láz enciklopédiája
alapmotívuma ismerhető fel benne („még egy emelet magány”), de önálló nagy lírai mű, sok
száz jajkiáltás és gondolati felismerés „szabálytalan” foglalata; „a szerelem szakadékaiban”
reménytelenül vergődő nő keresi benne kétségbeesetten az utat a Társ felé, miközben tudja a
végső ítéletet: „Rács kettőnk között.” S a rászakadó kettős halál azt bizonyítja, hogy ez a
kétségbeesés tovább fokozható, a kiszolgáltatottság a sorsnak nem ismer határt. Volt férje,
költőtársa és a fiában folytatódó élet megszakadása a legsötétebb tónusú lírához vezeti el,
olyan csúcsokhoz-mélységekhez, amelyek Vörösmarty, Vajda, Ady, Juhász Gyula rokonává
teszik. Az egyéni fájdalom a Száműzött szivárvány (1980) verseiben s a későbbiekben
közösségi méreteket ölt, sőt kozmikussá válik.
Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve. Nem egyszerű meséskönyv ez, hanem
egyidejűleg irodalmi-pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú, Kobak mesél bennük, a
szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentálja az elmondottakat. Formailag is a gyermeki
látás-, gondolkodás- és beszédmódot követi, a felnőtteket megdöbbentő kérdéseket tesz fel.
Kobak jellegzetesen mai gyermek, aki „régi típusú” meséi mellett (amelyek a tárgyak
megszemélyesítésében, a társra vágyásban fejeződnek ki), a gyermeki jóság, tisztaság-naivság
történetei mellett rákérdez a technikai világra (autó, traktor, robotgép), de ennél is
jellemzőbbek lelki megnyilvánulásai, a felnőttek pszichózisát tükröző magatartásjelek. Az
1966-ban megjelent kötetet 1968-ban követte Kobak második könyve, 1973-ban pedig a
Kobak könyve címmel s a gyimesközéploki általános iskola tanulóinak gyermekrajzaival
készült gyűjteményes kiadás.
Román versfordításai közül a legjelentősebb Ana Blandiana lírájának tolmácsolása, a
Homokóra c. kötet (1971). Riportjai, könyvrecenziói főleg az Ifjúmunkásban jelentek meg.
Románul a Tineri poeţi maghiari din România c. antológiában (1979) 11 verse található
Tudor Balteş fordításában.
(K. L.)
K. Jakab Antal: H. G.: Virág a végtelenben. Igaz szó 1964/6. — Kántor Lajos: Korszerű alázat. Utunk 1964/19.
— Bodor Pál: H. és Kobak könyve; Láng Gusztáv: Értelmes ének. Utunk 1966/47. — Szász János: Egy asszony
énekel. Igaz Szó 1967/1; uő: A lírai költészet tragikus dimenziói. A Hét 1978/41; uő: Az utolsó leheletig. Igaz
Szó 1982/9. — Király László: Éneket kivonva. Utunk 1969/2. — Metz Katalin: H. G.: Tőmondatok. Igaz Szó
1970/8. — Fábián Sándor: A női önkifejezés szabadságáért. Igaz Szó 1974/6. — Mózes Attila: A szerelem, az
emlékek és a magány emeletei. Igaz Szó 1979/2. — Lászlóffy Aladár: H. lelkének családja. Utunk 1982/29.
ÁVDolg. Vass Éva Mária: H. G. „Zuhanások” című oratóriumának stilisztikai elemzése, különös tekintettel a
képanyagra. 1976.
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Heszke Béla (Marosvásárhely, 1912. okt. 30.) — tanulmányíró, kritikus, esztéta, műfordító. A
középiskolát szülővárosában végezte, a kolozsvári egyetemen szerzett magyar–francia szakos
tanári oklevelet (1933). Párizsi, brüsszeli és lengyelországi tanulmányút után a brassói kat.
gimnáziumban kezdte tanári pályáját, majd a kolozsvári piarista líceumban tanított s a
Pásztortűz szerkesztőségének munkatársa volt. Bölcsészdoktorátust Budapesten szerzett
(1946), ahol 1945 óta középiskolai, majd főiskolai tanár.
Első írását az Erdélyi Tudósító közölte (1933), tanulmányai, fordításai, színházi kritikái,
recenziói itt s a Brassói Lapok, Ellenzék, Keleti Újság, Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Gând
Românesc, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Lapok, az aradi Vasárnap, a budapesti Nagyvilág,
Budapester Rundschau, Parlando hasábjain jelentek meg. Tárgyköre — dolgozatokban és
szöveggyűjteményekben — főleg a francia irodalmi és színházi élet, délszláv irodalom,
népiség, művészetpszichológia, zeneszociológia, fejlődéslélektan. Kolozsvárt fordításában
mutatták be Marcel Achard Domino c. vígjátékát (1942), Luigi Pirandello A becsület
gyönyöre (1942), Roger Ferdinand Mindenért fizetni kell (1944) és Dario Nicodemi Az árnyék
(1944) c. színműveit. A román nyelv, irodalom és művészet ápolója és terjesztője.
Önálló munkái: Brüsszeli délután (francia irodalmi tanulmányok, Brassó 1938); Népiség az új
európai irodalomban (Arad 1940); Kis írói arcképek (Kv. 1942); Színház (Színháztörténeti
breviárium. Kv. 1944); Magyar–román irodalmi kapcsolatok (tanulmány, Bp. 1954); A román
zene története (Bibliotheca Musica, Bp. 1963); Noţiuni de teoria literaturii (tankönyv, Bp.
1969); Az irodalom és a zene koncentrációja a szakközépiskola irodalom-oktatásában
(tanulmány, Bp. 1969).
Hét, A — 1. Temesvárt 1921–22-ben Schiff Béla szerkesztésében és kiadásában megjelent
társadalmi, politikai és szépirodalmi hetilap. A szerkesztő írásai mellett közölte Bardócz
Árpád, Endre Károly, Ferenczy József, Kozmuth Artúr, id. Kubán Endre, Kimmel Károly,
Stepper Vilmos, Szabolcska Mihály és Vuchetich Endre cikkeit, verseit, karcolatait és
műfordításait.
(Sz. J.)
2. Aradon 1926. jan. 1-jén indult politikai, társadalmi és kritikai hetilap. Főszerkesztője Bihari
Tibor, felelős szerkesztője Károly József. Munkatársai közt volt Franyó Zoltán, Krenner
Miklós, Kuncz Aladár, Molter Károly, Tabéry Géza. Négy szám után megszűnt.
(U. J.)
3. A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács társadalmi-politikai-művelődési hetilapja.
1970. október 23-án indult Bukarestben. Alapító főszerkesztő Huszár Sándor, az 1983/44.
számtól főszerkesztő Lázár Edit. Főszerkesztő-helyettesek: Gálfalvi Zsolt (1970–71), Földes
László (1970–73), Márki Zoltán (1973–75), Horváth Andor (1975–83), az 1983/44. számtól
Barabás István. Szerkesztőségi titkár az alapítástól 1986-ig Kovács András. A romániai
magyar sajtó történetében az első olyan hetilap, amely — miként a havi folyóiratok közül a
Korunk — rendszeresen foglalkozik a társadalmi és politikai élet, az irodalom, színjátszás,
film, zene, képzőművészet mellett a közművelődés, történelemtudomány, műszaki és
természettudományok időszerű kérdéseivel, nyomon kíséri a legfontosabb vitákat és
megjelenő műveket akár a művészetek, akár a tudományok minden területéről. Indulásától
kezdve (1974-ig 20 oldalas számokban) korszerű információkat közvetít Romániából és a
nagyvilágból, a nyitottság és alkotó gondolkodás jegyében, a nemzetiségi életre és öntudatra
eső erőteljes hangsúllyal.
Programadó vezércikkében a szerkesztőség leszögezte: „A Hétnek a sokoldalúan fejlett
szocialista társadalom felépítése sokrétű feladatait kell — sajátos jellegének megfelelő
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formában — alkotó vizsgálat alá vennie. Tájékoztatást kell nyújtania arról a nagyszabású
szervezőmunkáról, amely a párt irányításával a gazdasági-társadalmi élet vezetési formáinak
és módszereinek, végső fokon tehát a szocialista termelési viszonyok tökéletesítésének
érdekében az országban folyik.”
Ilyen sokirányú lap legfőbb szerkesztési problémája az egyensúly biztosítása. Évfolyamait
olyan egység jellemzi, amelynek összhangját a munkatársak egyéni véleménynyilvánítása,
szabad vizsgálódása, szemléleti és stiláris különbözősége adja meg. Méliusz József, aki írói,
közéleti tekintélyével támogatta a lap törekvéseit, az egyik TV-adásban úgy jellemezte a
lapot, mint amelyik mindig meg tudta találni a maga helyét a változó időben. A tízéves
évfordulón Huszár Sándor főszerkesztői számvetése a lap fő erényét abban látta, hogy „a
köréje sereglett és az élet szinte minden területén tevékenykedő munkatársi gárdát egyetlen
gondolat köti össze: a cselekvés gondolata. Az országért, a nemzetiségért — önmagunkért
való cselekvés ösztöne hoz egy akolba. Ilyen értelemben A Hét a romániai magyar értelmiség
cselekvő életérzésének kifejezője: a társadalmi cselekvés egy modelljének kifejezője.”
A lap közéleti témájú publicisztikája az időszerű belpolitikai, ritkábban világpolitikai
kérdésekre összpontosítja figyelmét. Ideológiai és gazdasági tájékoztatást nyújtó anyagai
(Gáll János, Sztranyiczki Gábor, Vorzsák Álmos) napjaink kötelező sajtószintjét tükrözik.
Élénk színfolt a Napirenden rovat, jegyzetekkel, kisriportokkal, a Fórum felcímmel jelentkező
olvasói visszhangokkal; a romániai magyar sajtóban legkövetkezetesebben közli az olvasói
véleményeket, nemcsak akkor, ha azok támogatják a lap írásait, hanem ha bírálják vagy
cáfolják is azokat. (Évente mintegy 1000–1500 levél érkezik a szerkesztőségbe.) A
Nemzetközi Kilátó a nagyvilág új, fontos jelenségeit szemlézi (Kászoni Zoltán István,
Németh Csaba); hazai szerzők mellett mintegy félszáz külföldi munkatárs biztosítja a lap
nemzetközi témájú anyagainak frissességét és változatosságát.
Rendszeresen jelentkező riportjaiban a romániai valóság új jegyeit, a társadalmi élet
mozgását, hagyományok megújulását, szokások változásait mutatja be; a riportokban erőteljes
hangsúlyt kapnak a nemzetiségi öntudat, a román–magyar együttélés, a helytörténeti
kutatások kérdései. A lap egyképpen teret ad a hagyományos megmódolású riportnak (Dali
Sándor, Dános Miklós 1974-ig, Vajnovszki Kázmér), a szociológiai fogantatású tényfeltárásnak (Rostás Zoltán, Tófalvi Zoltán) vagy a szépirodalmi ábrázolás és a szociográfiai
tényszerűség elemeit ötvöző riportírásnak (Beke György, Marosi Barna).
Kritikák, esszék, tanulmányok alkotják az irodalmi rovat gerincét. (Rovatvezető haláláig,
1981-ig Baróti Pál, azóta Szávai Géza és Adonyi Nagy Mária.) A heti 12 oldalas számokra
való áttérés óta a lap verset nem közöl. A prózai műfajok közül a tárcanovellát pártfogolja,
mint amilyenek Huszár Sándornak a bukaresti magyar értelmiségi mai életérzését kifejező
írásai. E rovatban jelent meg folytatólagosan Méliusz József regényes esszé-sorozata, amely
kötetben Tranzit kávéház címet kapott. Irodalomkritikával, irodalmi tárgyú esszével,
tanulmánnyal leggyakrabban Bernád Ágoston, Bretter György, Csehi Gyula, Cs. Gyímesi
Eva, Egyed Péter, Fábián Ernő, Földes László, Gálfalvi Zsolt, Gáll Ernő, Horváth Andor,
Kovács János, Láng Gusztáv, Molnár Gusztáv, Rácz Győző, Szász János, Szávai Géza,
Szilágyi N. Sándor, Tóth Sándor volt vagy van jelen. Az irodalmi örökséggel foglalkoznak
Huszár Sándor irodalomtörténeti esszéi (Szabó Dezsőről, Ioan Slavici-ról). Marosi Ildikó és
Szekernyés János a romániai magyar irodalomtörténet köréből közöl fontos részadatokat —
utóbbi a Bánság irodalmi helytörténésze —, Beke György interjúi a magyar–román irodalmi
és művészeti kapcsolatok személyes vonatkozásait kutatják.
Színházi rovatában a lap kritikával kíséri a jelentősebb erdélyi magyar színházi bemutatókat,
rendszeresen beszámol a bukaresti színházi életről. Kacsir Mária rovatszerkesztőn kívül
leggyakrabban Gálfalvi Zsolt, Lőrinczi László, Oláh Tibor, Páll Árpád, Rácz Győző közöl
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színibírálatot, drámatörténeti tanulmányt. A filmkritikát mindvégig Halász Anna jegyezte. A
képzőművészeti anyagok gondozója előbb Ágopcsa Marianna, Adonyi Nagy Mária, majd
Kászoni Zoltán István; a lap grafikai szerkesztője 1978-ig D. Varga Katalin, majd halála után
Szilágyi V. Katalin, a rovat főbb munkatársa Erdélyi Lajos, Mezei József, Murádin Jenő. A
zenei rovat a hazai zenei élet rendszeres fóruma; főmunkatársa László Ferenc, gyakran közölt
az első időkben Vermesy Péter, mindvégig Rónai István.
A lap tudományos oldalai átfogják a történelem, szociológia, filozófia, pedagógia s a reáliák,
műszaki tudományok minden területét; nagy teret szentelnek a jelentősebb, Romániában
megrendezett nemzetközi tudóstalálkozóknak, előmozdítva e keretben Romániának
Magyarországgal s a többi szomszédos állammal való tudományos-kulturális kapcsolatát. A
rovatot haláláig, 1977-ig Dankanits Ádám vezette, utóda a társadalomtudományi
közlemények szerkesztője, Rostás Zoltán. A történelmi vonatkozású közlemények elsősorban
a romániai magyar nemzetiség múltját, a román–magyar együttélés mozzanatait tudatosítják
(Csetri Elek, Demény Lajos, Egyed Ákos, Fazekas János, Jakó Zsigmond, Spielmann József).
A pedagógiai-lélektani témájú írások Baróti Judit gondozásában a korszerű oktatás kérdéseit
tárgyalják, különös tekintettel az anyanyelvű oktatás fontosságára (Fey László, Kovács
Nemere). Ágoston Hugó rovatvezető a tudományos oldalakat tartja nyitva minden modern, új
ismeret, alkotó gondolat előtt; a lap érdeme, hogy magyar nyelven közlő tudományos
szerzőgárdát alakított ki maga körül, amely a korszak szintjén tájékoztatja olvasóit és vonja be
őket a műszaki, tudományos fejlődés időszerű problémáiba. A leggyakrabban jelentkező
nevek e cikkek alatt: Bakk Miklós, Barabás Endre, Bitay László, Daróczi Szabó Árpád,
Dóczy Tamás, Jenei Dezső, Létay László, Mandics György, Németh János, O. Bogáthy
Zoltán, Ondrejcsik Kálmán, Puskás Attila, Salló Ervin, Semlyén István, Spielmann Mihály,
Sz. Benedek István, Veres József, Vörös Előd. A szerzők teljes névsorát megközelítően sem
lehetne felsorolni, a lap 2121 külmunkatársat tart számon.
Ilyen népes szerzői gárda szerepeltetése el sem képzelhető a szerkesztés demokratikus
nyíltsága nélkül. A lap hasábjain néhány fontos művelődési kérdésben tisztázó erejű vita
bontakozott ki: a zenei anyanyelv ügyében 1972-ben (László Ferenc, Szabó Csaba, Rónai
István, László Bakk Anikó, Vermesy Péter, Horváth Tibor, Szenik Ilona), a népművészet
korszerűségéről ugyancsak 1972-ben (Huszár Sándor, Sylvester Lajos, Végh Olivér, Balogh
Edgár, Kabay Lisette, Szőcs István, Láng Gusztáv, Bandi Dezső, G. Olosz Ella, Péntek János,
Kovács Nemere), továbbá a vidéki értelmiség helyzetéről és a család szerepéről a változó
világban. Kerekasztal-beszélgetést adott közre a népi táncról Tófalvi Zoltán 1977-ben. Az
alkotó gondolkodtatás népszerű rovata a Golyóstoll (Horváth Andor).
A ~ 1978 óta évkönyveket jelentet meg, negyedévenként tudományos mellékletet is kiad
*TETT címmel, valamint 1977 februárjától *Könyvbarát c. mellékletet (1981-ig szerkesztette
Baróti Pál); ez utóbbi a Romániában megjelenő magyar, román, német nyelvű könyvek
válogatott jegyzékét tartalmazza, könyvismertetéseket, a könyvkiadással kapcsolatos
interjúkat közöl. Patronálja a lap a székelyudvarhelyi Népszínházat, szervezőmunkája nyomán
jött létre a képtár az Arad megyei Zerinden s a kovásznai állandó képzőművészeti kiállítás;
pártfogolja a szárhegyi képzőművészeti tábort.
(B. Gy.)
Kovács János: Beszélgetés A H. arcéléről. Interjú Huszár Sándorral, Földes Lászlóval és Gálfalvi Zsolttal. Igaz
Szó 1970/11. — Koch Ferenc: A H. természettudományos írásai. Korunk 1972/1. — Cseres Tibor: Válasz egy
bukaresti körkérdésre. Élet és Irodalom, Bp. 1977. márc. 19. — Morvay Zoltán: Mi is az a népszínház? A H.
kerekasztal-megbeszélése Székelyudvarhelyen. A Hét 1977/44. — Rostás Zoltán: Figyelem az ország életét… A
Hét 1978/18; uő: Mit vár az olvasó A H.-től? A Hét 1979/14. — E. Fehér Pál; Nota bene. Élet és Irodalom, Bp.
1980/41. — Graur János: A H. egy évtizede. Beszélgetés Szekernyés János szerkesztővel. Szabad Szó 1980. okt.
26. — Huszár Sándor: Nem az ünnep, az erőgyűjtés napja; Gáll Ernő: További jó munkát!; Beke György:
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Krónikások közérzete. A Hét 1980/43. — Zöldi László: Tízéves A H. Élet és Irodalom, Bp. 1980/43. — Enyedi
Sándor: A H. színházi évkönyve. Magyar Nemzet, Bp. 1983. jan. 5.

Hétfői Hírlap — 1. Kolozsvárt Hajdú Zoltán és Bálint Zoltán szerkesztésében 1921. jún. 13.
és aug. 15. között megjelent politikai és közgazdasági hetilap. A szerény, alig négylapnyi
terjedelmű kiadvány gyorshírekben igyekezett beszámolni a fontosabb napi kérdésekről.
2. A Kolozsvárt 1921 és 1931 közt megjelenő *Sport c. lap új címe 1927-től ~.
3. Erdélyi ~ — az 1928. márc. 19. és dec. 24. között (összesen 39 szám) megjelent politikai,
közgazdasági és társadalmi hetilap a kolozsvári Lapkiadó Rt. főlapjának, a Keleti Újságnak az
olvasótáborát volt hivatva a hétvégi eseményekről tájékoztatni. Változatos tartalmát rangos
munkatársi gárda biztosította. Kádár Imre mint főszerkesztő vezércikkeket, Kőmíves Lajos
irodalmi riportokat, Gaál Gábor színibírálatokat írt, Diamant Izsó a Közgazdaság rovatban
közölt cikkeket. A 26. számtól a szerkesztést Kádár Imrétől és Seress Józseftől Ligeti Ernő
vette át, aki a vasárnaponként történő országos érdekű eseményekről szóló telefon- vagy
távirat-tudósítás, pályázat hirdetésével, valamint a művészeti tárgyú híranyag bővítésével
igyekezett a lap tartalmát élénkíteni. Közleményei dokumentumértékűek.
4. Brassóban 1934. dec. 10. és 1935. febr. 4. között Vértes Imre szerkesztésében megjelent
helyi érdekű politikai-társadalmi hetilap. Célkitűzése szerint hétfőn kora reggel az olvasóhoz
juttatta a vasárnapi sporteseményeket és a legfrissebb híranyagot.
Hétfő Reggel — politikai hetilap Aradon 1930 és 1932 között. Felelős szerkesztő Kocsy
Jenő. 1930 decemberétől alcíme, 1931. febr. 23-tól főcíme Rendkívüli Újság. Munkatársai
közé tartozott Krenner Miklós.
Héthelyi Sándor — Beier Sándor írói neve
Heti Magazin — Temesvárt 1933. dec. 8. és 1934. máj. 19. közt szombatonként megjelent
színvonalas hetilap Fenyves László (a későbbi Ferencz László) szerkesztésében. Felelős
kiadója G. Farkas Sándor. Hasábjain Franyó Zoltán, Gárdonyi István, Méliusz József is
szerepel írásaival, munkatársa Juhl Mór orvosi szakíró, szociológus.
Héti Sándor — Halász Sándor álneve
Heves Ferenc (Máramarossziget, 1903. aug. 4. — 1973. aug. 26. Konstanca) — közíró. ~
Renée férje. Középiskoláit Beregszászban, Nyíregyházán és szülővárosában a Református
Kollégiumban végezte (1921). Magántisztviselő, előbb a Máramarosi Független Újság, majd a
Máramaros c. hetilap szerkesztője (1923–26); jogot hallgatott a kolozsvári egyetemen (1930–
34). Részt vett a marosvásárhelyi Új Szó szerkesztőbizottságában, majd az RKP illegális
erdélyi sajtóbizottságának tagja (1933–40). Mint kommunistát 1941-ben, a II. világháború
kitörése után internálták, a dunántúli Kistarcsáról csak 1945-ben szabadult. Hazatérve
Kolozsvárt pártaktivista, meghívott előadó a Bolyai Tudományegyetemen (1947–50), majd
Bukarestben a Nemzeti Bank tisztviselője haláláig. Első írása a Máramarosi Újságban jelent
meg (1922). Avantgardista verseivel szerepelt Vajda Miklós, Szántó Pál, Győr Ferenc és Erg
Ágoston Bécsben tanuló erdélyi diákok társaságában a Fiatalok könyve c. antológiában (Julius
Fischer Verlag, Bécs 1924), majd barátjával, Erg Ágostonnal összeállították Groteszk plakát
c. verseskönyvüket, melyet a bécsi Fundamentum Verlag jelzésével Máramarosszigeten
nyomtak ki (1926). Mint közíró a Nagyváradi Friss Újság állandó munkatársa (1936–40), az
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internálásból hazatérve az Utunk, Korunk, Brassói Lapok, Igazság és Romániai Magyar Szó,
ill. Előre számára írt politikai cikkeket, könyvismertetéseket. Felidézte a munkásmozgalom
erdélyi hőseinek emlékét: kapcsolatait Déri-Deheleanu Gyulával, Józsa Bélával, Kovács
Katona Jenővel, Brassai Viktorral. Bukaresti barangolás c. cikksorozatában (Igazság 1966–
67) a fővároson kalauzol végig, megírja Erg Ágoston élettörténetét (Korunk 1973/2), a hazai
és nemzetközi munkásmozgalom hagyományait ismerteti.
Halála után megjelent munkája: Heves Renée életútja (Balogh Edgár előszavával,
szemelvényekkel, 1975).
Fábry Zoltán: Tartalékaktivizmus. Korunk 1927/1; újraközölve Korparancs. Pozsony 1934. 37–42.

Heves Renée (Tasnád, 1902. okt. 11. — 1944. jún. 11. után, Auschwitz) — író. ~ Ferenc
felesége. Rabbicsalád konzervatív előítéleteivel szembeszállva hat elemi osztály elvégzése
után önszorgalmával szerezte meg korszerű irodalmi, történelmi és szociológiai műveltségét.
1928-tól egy kolozsvári fűrészmalom alkalmazottja, 1931-től a Magántisztviselők és
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetében tevékenykedett és marxista szemináriumot
vezetett.
Első írásai a baloldali Új Szóban jelentek meg (1935–36), majd a Független Újság és a
Nagyváradi Friss Újság munkatársa. 1938-tól a kolozsvári Munkás Athenaeum női
csoportjának vezetésében vett részt, s írásaival a Korunk és Brassói Lapok hasábjain is
jelentkezett. Tárgyköre a nőmozgalom, a dolgozó nők szociális helyzete, a nő szerepe a
világirodalomban és a politikában. Írt Lorántffy Zsuzsannáról, Petrőczi Kata Szidóniáról,
Árva Bethlen Katáról, Varga Katalinról, Teleki Blankáról, Ady asszonyairól, Kaffka
Margitról és Bédy-Schwimmer Rózáról, a Temesvárról indult békeharcosról. Miután
kommunista férjét 1941-ben letartóztatták és elítélték, irodalmi működése a kistarcsai
internálótáborba küldött leveleire korlátozódott. 1944-ben deportálták, a gettóban is szociális
munkát végzett. Cikkeiből, leveleiből szemelvényeket jelentetett meg életrajzával együtt a
Politikai Könyvkiadó (Heves Ferenc: Heves Renée életútja 1975).
Balogh Edgár: A sárga rózsa útján. Korunk 1964/5; újraközölve Én tintás esztergapadom. 1967. 92–94.
ÁVDolg: Szabó Etelka: H. R. publicisztikai munkássága. 1968.

Hevesi József, családi nevén Hevesi Mónár (Arad, 1948. máj. 5.) — közíró, költő. A
nagyszalontai Arany János Líceumban érettségizett (1966), a marosvásárhelyi Egészségügyi
Technikum hallgatója (1968–70), ugyanott az OGYI-ban szerzett orvosi diplomát (1976).
Ágyai krónika címen az Arad megyei Ágya egészségügyi viszonyairól készítette államvizsgadolgozatát. Előbb a moldvai Micleşti községben (1976–80), majd Seprősön körorvos. Első
írása a Korunkban jelent meg díjnyertes diákpályázatként (1964), az Aeskulap, Gînduri
Studenţeşti, Athenaeum, Thália főiskolás lapok, a Fellegvár, Jövendő ifjúsági mellékletek
munkatársa, versekkel a Művelődés, Igaz Szó, Ifjúmunkás hasábjain, jegyzeteivel,
népgyógyászati tanulmánnyal A Hétben jelentkezett, a Vörös Zászló, Vörös Lobogó, Falvak
Dolgozó Népe, Brassói Lapok közli írásait.
Jámbor Gyula: Körorvos, a század vége felé. Vörös Lobogó 1982. ápr. 4.

hídverés — mindama kezdeményezések gyűjtőfogalma, amelyek a román–magyar közeledést
a két nép íróinak és művészeinek összefogása révén igyekeztek előmozdítani.
Legígéretesebbnek az ún. Váradi Hídverés látszott. Közvetlen előzménye az a vita volt,
amelyet 1935 nyarán Victor Eftimiunak mint a Román Pen Club elnökének Nagyváradról
keltezett tiltakozása a Daday Lorándot sújtó hadbírósági ítélet ellen, valamint Octavian
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Gogának mint Az ember tragédiája román fordítójának tervezett beválasztása a Kisfaludy
Társaságba a nagyváradi román és magyar nyelvű sajtóban kiváltott. A Familia ötpontos
körkérdésére Zilahy Lajos, Babits Mihály, Illyés Gyula, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga,
Camil Petrescu és társaik — összesen 13 magyar és 12 román író — tollából érkező
válaszokból világosan körvonalazódott, hogy az állandósult politikai feszültségek légkörében
a kulturális együttműködés legfőbb kerékkötője a bizalmatlanság egymással szemben. Ezért
vetődött fel egy Nagyváradon és Biharfüreden tartandó román–magyar írói találkozó
gondolata. A szervezés munkáját M. G. Samarineanu, a Familia főszerkesztője és Tabéry
Géza vállalta magára Tiberiu Moşoiu egyetemi tanárnak, Nagyvárad polgármesterének s
egyben a Román Képviselőház alelnökének támogatásával, aki az illetékes kormánykörök,
nevezetesen Nicolae Titulescu külügyminiszter hozzájárulását is megszerezte. Ugyancsak az
ő javaslatára Nagyvárad város törvényhatósága huszonötezer lejes alapítványt létesített
magyar művek román nyelvű és román művek magyar nyelvű kiadására, s pályázatot tűzött ki
egy magyar nyelvű román irodalomtörténet elkészítésére.
A találkozó e biztató előzmények ellenére sem valósulhatott meg. Részben azért, mivel a
nemzetközi helyzet nem kedvezett az ilyenszerű kapcsolatfelvételnek, részben pedig azért,
mivel a KZST meghívására erdélyi felolvasó körútra készülő Babits Mihálytól és feleségétől,
Török Sophie-tól a Művészeti Felügyelőség egy közelebbről meg nem határozott miniszteri
döntésre való hivatkozással megtagadta a fellépési engedélyt. Az ügy áldatlan sajtóvitába
torkollott, Babits Mihály pedig a Nem megyek Biharfüredre c. nyílt levélben határolta el
magát a találkozóra készülő magyarországi íróktól. Ilyen körülmények között Tabéry Géza
kénytelen volt közölni Zilahy Lajossal, Octavian Goga Kisfaludy Társaság-beli tagságának és
a tervezett írói találkozónak a szószólójával, hogy visszalép a szervezés munkájától.
A váradi hídveréskor elvetett mag így csak a háborút követő években szökkenhetett szárba,
amikor a Familia emlékezetes ankétján leszögezett alapelveket kiindulópontnak tekintették a
román–magyar kultúrkapcsolatok fejlesztésében.
(K. K.)
A váradi hídverés. — Pionierii de la Oradea. A Familia-ankét anyagának kétnyelvű kiadása. Szerkesztette
Kemény G. Gábor, bevezeti Gáldi László. Bp. 1946. — Engel Károly: Hídverők példája. Korunk 1970/6. —
Dávid Gyula: Váradi hídverés — 1935. Közli Találkozások. Kv. 1976. 199–208. — Bitay Ödön: „A megegyezés
ideje elérkezett”. Egy kevéssé ismert közeledési kísérlet 45. évfordulójára. Új Élet 1980/16.

Hídverők — 1971-ben az Aranka György Irodalmi Kör felbomlása után alakult irodalmiközművelődési fórum Marosvásárhelyt. Míg az Igaz Szó *Műhely c. irodalmi köre az írók és
olvasók között teremtett kapcsolatokat, a ~ csoportja Bartis Ferenc költő, az Új Élet
szerkesztője vezetésével, a KISZ és a szakszervezetek védnöksége alatt fiatal tehetségek
önképzésére és széles körű népművelésre törekedett. Tízéves fennállása során 493 találkozót
szervezett az ország minden részében, a társadalom minden rétegében érdeklődést keltve az
irodalom értékei iránt. 1980-ban beolvadt az *Igaz Szó Irodalmi körébe.
Marosi Péter: Ahány kör, annyi szokás. Utunk 1976/25.

Hilf László, 1943-tól Híves (Nagyvárad, 1892. dec. 20. — 1968. jún. 2. Budapest) —
újságíró, szerkesztő, színműíró. Színiiskolai növendék volt, újságírói pályára lépett. 1918–19ben a nagyváradi Tiszántúl szerkesztője; egy árvízi riportjáért fél évi börtönre ítélte a
hadbíróság, büntetését Tecuci-ban töltötte le. Hazatérve a Magyar Szó munkatársa, 1921-től a
Nagyváradi Napló belső munkatársa, a napilap gyermekmellékletét szerkeszti. 1928-tól
Szegeden élt, a tanyai lakosság számára szerkesztett Tanyai Híradó c. hetilapot (1939–40).
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Tárcái, kritikái és tanulmányai jelentek meg a lapokban és folyóiratokban. A fronton c. zenés
darabjával (1917) és Gara Ákossal közösen szerzett, Krámer Ödön zenéjére írt Három a tánc
c. operettjével (1918) már az I. világháború alatt bemutatkozott a nagyváradi színpadon, 1919
után itt s a kolozsvári Magyar Színház műsorában a következő darabokkal szerepelt: Bújócska
(Korda Bélával közösen írt négyfelvonásos, Nv. 1921); Inkább a börtön (jelenet, Kv. 1923);
Árnyékok (egyfelvonásos); Bohócok (egyfelvonásos); Johannes mester.
Írói neve Szegedi Hilf László, álneve Hámory László.
Hír, A — progresszív, független politikai napilap 1932. okt. 4. és nov. 1. között Kolozsvárt,
Halász József szerkesztésében. Célkitűzései közé tartozott a nemzeti kisebbségek egyenlősége
s a szociális igazság hirdetése, a korrupció leleplezése. Híranyaga kifejezetten fasisztaellenes;
szórványosan beszámol a Szovjetunióban folyó építőmunkáról, valamint az európai
értelmiség békemozgalmáról is, közölve Romain Rolland hágai felhívását. Irodalomtörténeti
adalék az író Nagy István meghurcoltatásáról szóló beszámolója az okt. 28-i szám első
oldalán. A gazdasági válságtól sújtott kisemberek küszködéséről Gerő Sándor közölt benne
színes riportokat.
hírlapirodalom — *sajtótörténet
Hírnök, A — kéthetenként, majd havonta megjelenő társadalmi és művészeti folyóirat; P.
Trefán Leonárd egy általa 1903-ban alapított római katolikus hitbuzgalmi közlönyből
alakította át az 1921. évfolyam 7. számától fogva. A szerkesztés munkájában hosszabbrövidebb ideig részt vett P. Boros Fortunát, Pap-Jánossy Béla, P. Németh Gellért és Petres
Kálmán is. Utolsó évfolyama az 1942-es.
Állandó rovatai közül az „Ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok” a legtartalmasabb,
színvonalát a romániai magyar művelődési élet jeles szakembereinek közreműködése
biztosította. Munkatársai közé tartozott többek közt Balogh Ernő, Bíró Vencel, Bitay Árpád,
Buday Árpád, György Lajos, Hirschler József, Juhász Kálmán, Kelemen Lajos, Kristóf
György, Márki Sándor, Roska Márton. Hasonló felekezetfelettiség jellemzi — főként a 20-as
években — a folyóirat szépirodalmi anyagát is: hasábjain gyakran találkozunk Gyallay
Domokos, Gyalui Farkas, S. Nagy László és Szombati-Szabó István írásaival. Ez a szélesebb
perspektíva azonban fokozatosan a kortárs katolikus irodalom ismertetésére szűkült. A
törekvést hazai viszonylatban Dsida Jenő, Flórián Tibor, Hanzéros Géza, Kiss Jenő és Pakocs
Károly, európai tekintetben Paul Claudel, Giovanni Papini, Rónay György, Thurzó Gábor
neve fémjelzi.
Figyelemre méltó következetességgel vállalkoztak a munkatársak — elsősorban Józsa János,
Jaklovszky Dénes, Khell István — a román és orosz irodalom klasszikusainak bemutatására.
A Szemle-rovat irodalmi, színházi és képzőművészeti bírálatainak hangvételét P. Jánossy
Béla és Szopos Sándor konzervativizmusa határozza meg, amíg azonban P. Jánossy
polemikus célzatú kirohanásai a Napkelet és az Erdélyi Helikon irányvonala s egyes írók, így
Tamási Áron ellen legfeljebb a két világháború közötti állapotok kórtünete, addig Szopos
Sándor művészetelméleti eszmefuttatásai nem egy reprezentatív életmű jobb megértését
segítik elő.
Ikonográfiai szempontból a számos író- és művészportré, valamint Hankó János, Szopos
Sándor és Tóth István könyvgrafikái emelik a lap dokumentáris értékét.
Sorozatot adott ki A Hírnök Könyvei címmel (1927–29), s rendszeresen megjelentette A
Hírnök Zsebnaptára c. kiadványt (1930–40).
(K. K.)
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Hirschler József (Újpest, 1874. márc. 17. — 1936. nov. 17. Kolozsvár) — művészeti író.
Tanulmányait Bécsben és Rómában végezte, 1906-tól Kolozsvárt plébános, majd kanonok,
pápai prelátus. Ő alapította a kolozsvári Marianum leánynevelő intézetet, egyházi folyóiratok
munkatársa, a *Művészeti Szalon főszerkesztője. Elméleti írásainak tanúsága szerint a
neotomista bölcselet híve volt; tanulmányokat írt Assisi Ferenc és Aquinói Tamás
gondolatvilágáról.
Fő munkaterülete a művészeti alkotások vizsgálata. Írt egyes motívumoknak (például a
keresztnek) az egyházművészetben játszott szerepéről, foglalkozott a Vatikánban található
műalkotásokkal. E témakörben jelent meg Római Tanulmányok c. sorozatának két kötete: A
Vatikán és művészete (Kv. 1926; 2. kiadás A Vatikán művészete, Kv. 1929) és Szent Péter
temploma Rómában (Kv. 1927). Tervbe vett Dante Tanulmányok c. sorozatának I. könyvéből
első részként jelent meg Dante Pokla c. munkája (Kv. 1929). Úti emlékezése: Island
(függelékben idősb Xántus János cikke a sziget felszíni formáinak kialakulásáról, Kv. 1930).
Petres Kálmán: Dr. H. J.: A Vatikán művészete és élete. Pásztortűz 1926/11. — Gyalui Farkas: Dr. H. J.: Szent
Péter templom Rómában. Pásztortűz 1928/7. — Kováts József: Dante-könyv Erdélyben. Pásztortűz 1930/1. —
Babits Mihály: Dante Pokla. Írta dr. H. J. Erdélyi Helikon 1930/3. — Rózsa József: Dr. H. J. 1874–1936.
Pásztortűz 1936/22.

Hitel — 1. Újság formájú félhavi szemle. 1935. jan. 1-től jún. l-ig hat száma jelent meg
Kolozsvárt, ebből az április–májusi összevont. Felelős szerkesztő Koós Kovács István,
szerkesztőségi titkár Makkai Ernő (az 5. számig). Megindítása és tényleges szerkesztése
Venczel József és Makkai László nevéhez fűződik, akik elégedetlenek voltak az Erdélyi
Fiatalok Szabó Dezső-s tájékozódásával s tárgyilagosabb, szociológiai-szociográfiaistatisztikai megvilágításban akarták bemutatni a valóságot. „A változásra ítélt s meg is
változott erdélyi magyar körülmények első nemzedéke vagyunk” — vallják a szerkesztők,
céljuk „rokon felfogású emberek közös munkára szövetkezése”.
Az erdélyi magyarság kritikai önismeretét szorgalmazva a lap nemcsak a fiatal értelmiség
nevelését tekinti feladatának, hanem a művelődés, a tudományosság széles körű terjesztését
is. Jellemző a magyar kisebbség elsősorban kulturális egységként való tételezése s a népi
szemléletből táplálkozó új szociális élményvilág. Hivatásuknak tekintik a román–magyar és
szász–magyar művelődési kapcsolatok ápolását. Juhász István, Kéki Béla, Makkai László, I.
Nagy Géza, Venczel József kulturális és gazdaságpolitikai cikkei mellett a lap szépirodalmat
is közölt Bözödi György, Flórián Tibor, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Toldalaghi Pál
tollából. Az együttélő népek közeledését szolgáló írások közül jelentősek Wolf von
Aichelburg, Makkai László, Grigore Popa, Szemlér Ferenc, Vásárhelyi Z. Emil tanulmányai,
írásai, továbbá Dsida Jenő, Szemlér Ferenc, Makkai László fordításai Arghezi, Bacovia,
Blaga, Adolf Meschendörfer költészetéből. A munkatársak közt szerepel Cselényi Béla,
Heszke Béla, Kiss Jenő, Szenczei László, Tóth Zoltán, Vigh Károly is.
„Könyvekről” rovatában a lap kortárs magyar írók (Kovács György, Illyés Gyula, Szemlér
Ferenc, Szerb Antal, Darvas József, Schöpflin Aladár, Tamási Áron) munkáit recenzálta.
sz. [Szász Endre]: Fiatalok és legfiatalabbak. Keleti Újság 1934. dec. 30. — S. I. [Sulyok István]: Előre fiúk…!
Erdélyi Lapok 1935. jan. 5. — Kacsó Sándor: Meddő értelmiség. Brassói Lapok 1935.

2. Az eredetileg nagy alakú ~ helyébe 1936-ban Venczel József ugyanezen címmel, de új
számozással negyedévenként megjelenő, oktáv alakú szociálpolitikai folyóirat megindulását
kezdeményezte. A lap négy éven át folyamatosan megjelent, az 1940/1-es számot azonban
csak egy év múlva követte az 1940–41/2-es szám, majd az összevont 3–4-es. 1942 áprilisától
havonta jelenik meg „Nemzetpolitikai szemle” alcímmel 1944 augusztusáig. Szerkesztői:
Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József, Vita Sándor. Kívülük a lap főbb munkatársai
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jogismeretben Mikó Imre, művelődéspolitikában Bözödi György, Debreczy Sándor, Domokos
Pál Péter, Lazányi Endre, Lőrinczi László, Vita Zsigmond, Vásárhelyi Z. Emil,
gazdaságpolitikában Asztalos Sándor, Oberding József György, Petrovay Tibor,
egészségügyben Heinrich Mihály, Nagy András, Parádi Kálmán, társadalomkutatásban Szabó
T. Attila (adatokkal Bitay Pál, Illyés Elemér, Kelemen Béla, Kós Balázs, Nagy Ödön, Nonn
György, R. Szeben András), irodalomban-művészetben Bíró József, Kiss Jenő, Kováts József,
Szabédi László. Műmellékleteken Debreczeni László, Gy. Szabó Béla, Szervátiusz Jenő
szerepel.
A lapot indulásakor erős bírálatok érték a felelős szerkesztő- és kiadóként is szereplő Albrecht
Dezső tekintélyuralmi irányzatú, új rendiségi szellemet képviselő írása miatt, de ez a ~ fiatal
munkatársai és olvasói között is ellenkezésre talált. A lapban a reális honi feladatvállalás
került előtérbe. Amikor Tamási Áron egységbe szólította a cselekvő erdélyi magyar ifjúságot,
a ~ is részt vett a Vásárhelyi Találkozó előkészítésében és ülésein, majd egész számot szentelt
az eseménynek Tamási elnöki megnyitójával az élen (1937/3). „A hitel tágas értelemben hinni
és hihetni egymásnak” — hangsúlyozták a szerkesztők átfogó programjukat a közös cél, az
önismeretre való törekvés jegyében, Széchenyi István reformszemléletét idéző ama felfogásuk
szerint, melyet különben Széchenyi Hitel c. 1830-as alapműve első kiadásának felnagyított
címbetűi is jelképeztek a folyóirat borítólapján. A valóságfeltárással, ami számukra az erdélyi
magyarság gazdasági-politikai, társadalmi, művelődési viszonyainak ismeretét jelenti, a fiatal
értelmiség népnevelésre való tudományos felkészítését kívánták szolgálni. Az ellentéteket
áthidaló közösségi munka szükségességét hirdették, leszögezve az 1937/1-es számban
kezdődő rovatuk élén: „Eszmék és elvek cím alatt szabad teret nyitunk a
véleménynyilvánításnak, anélkül hogy a különböző állásfoglalásokat magunkra mindenben
kötelezőnek tartanánk.”
A II. világháború éveiben, amikor a baloldal kiszorul a közéletből s a valóságlátást a magyar
uralkodó osztályok támadó politikája árnyékolja be, felerősödik újra Albrecht Dezső
jobbszárnya. Az új erdélyi munkatársak (köztük Bakk Péter, Berényi Ádám, Erőss Alfréd,
László Dezső, László Gyula, Réthy Andor, Salamon Sándor, Tonk Emil) csoportjával
szemben egyre inkább hivatalos szóvivők kerülnek előtérbe, s az eredeti elképzelésekhez hű
munkatársak már csak a II. világháború után induló sajtóban találnak elveiknek megfelelő
megnyilatkozási lehetőséget.
Balogh Edgár: Új magyar rendiség szószólói Erdélyben. Korunk 1936/4; uő: „Szervezett nemzettársadalom”
kétféle nézetben. Korunk 1936/9. — Szentimrei Jenő: Őrségváltás, műveltségváltás vagy váltógazdaság? I–II.
Brassói Lapok 1936. ápr. 19, 20. — Tamási Áron: Cselekvő erdélyi ifjúság. IV. A Hitel új magyarjai. Brassói
Lapok 1936. ápr. 11; újraközölve Tiszta beszéd. 1981. 312–16. — Ligeti Ernő: Levél Tamási Áronhoz. Független
Újság 1936. ápr. 18–25. — Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967. 49–50.

Hitter Ibolya (Kolozsvár, 1924. márc. 1.) — szakíró, tankönyvíró, szerkesztő. A Kolozsvári
Református Leánygimnázium elvégzése után (1942) a Bolyai Tudományegyetemen szerzett
matematika–fizika szakos tanári diplomát. Nagyenyeden a Bethlen Gábor Középiskola
(1946–48), Csíkszeredában a Pedagógiai Iskola (1948–51) tanára, a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai
Egyetemen tanársegéd (1952–68), majd a Közlekedésipari Líceum tanára Kolozsvárt (1968–
79). A Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője (1957–60), itt jelentek meg szakcikkei.
Társszerzőként közölt a Fizikai Szemlében (1965) és a Revista de Chimie hasábjain is (1971).
Mint fordító, tudományos ellenőrző és szövegösszehasonlító járult hozzá a romániai magyar
matematikai és fizikai tankönyvek kiadásához; fordításában jelent meg E. Nicolau–C.
Bălăceanu Kibernetika (1961), I. Negrescu Az atom (1962) és Şt. Bălan És mégis mozog…
(1962) c. munkája.
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hivatalos közlöny — az állami szervek alkotta jogszabályokat közzétevő időszaki folyóirat.
Az 1832-ben először kiadott román ~ folytatásaként 1949. márc. 2-tól kezdve jelent meg a
Buletinul Oficial al Republicii Populare Române, amelyet 1950. nov. 20-tól magyar
fordításban is kiadtak A Román Népköztársaság Hivatalos Közlönye címmel. 1952. szept. 27től kezdve elnevezése Buletinul Oficial al Marii Adunării Naţionale a Republicii Populare
Române, magyar kiadásában A Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének Hivatalos
Közlönye. Ez I. részében a központi államhatalmi szervek alkotta jogszabályokat, II. részében
a Nagy Nemzetgyűlés munkálatainak gyorsírási jegyzeteit tartalmazza. Egyidejűleg jelent
meg a Colecţia de Hotărîri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al Republicii Populare
Române c. sorozat (magyar címe A Román Népköztársaság Minisztertanácsa Határozatainak
és Rendelkezéseinek Gyűjteménye volt).
1965. aug. 21-től Románia ~ének címe egységesen Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România, magyar kiadása a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye. I. része a
központi állami szervek alkotta jogszabályokat, a II. a Nagy Nemzetgyűlés munkálatait, a III.
a hivatalos közleményeket, valamint a különböző hivatalos hirdetményeket hozza
nyilvánosságra. 1972 végéig mindhárom rész megjelent magyar fordításban, 1973-tól kezdve
csak az I. és II. részt fordítják le.
Hobán Jenő (Hosszúfalu, 1912. máj. 9. — 1965. aug. 26. Kolozsvár) — költő, műfordító. A
brassói Róm. Kat. Líceumban érettségizett (1929), a kolozsvári egyetemen jogi
abszolutórumot szerzett (1935). Újságíróként dolgozott az Ellenzéknél és Esti Lapnál (1933–
42), majd az MNSZ sajtóosztályán, a Világosság szerkesztőségében s Méliusz József mellett a
Művészeti Felügyelőségen Kolozsvárt (1946–49), irodalmi referens, könyvtáros, végül
irodalmi titkár a kolozsvári Állami Magyar Színháznál 1949-től haláláig.
Első versei az Ellenzékben jelentek meg (1932). Verseit és rövid prózai írásait az Erdélyi
Helikon, Brassói Lapok, Ellenzék, Estilap, Nagyváradi Napló, Erdélyi Szemle, majd az
Utunk, Igaz Szó, Előre közölte. Az Ellenzék 1940-es évfolyamában öt folytatásban megjelent
interjúja a Házsongárdi temető nagy halottairól 1982-ben újra nyilvánosságra jutott Kelemen
Lajos művészettörténeti tanulmányainak II. kötetében mint Függelék. Színműveket fordított,
többek közt I. L. Caragiale Farsang, Lucia Demetrius Mai emberek, Camil Petrescu Erős
lelkek, Arthur Miller Az utazó halála c. darabjait; több verse Octavian Şireagu fordításában
románul is megjelent.
Kötete: Megsiratnak, de megbocsátnak (versek, Kv. 1934).
Szemlér Ferenc: H. J.: Megsiratnak, de megbocsátnak. Erdélyi Helikon 1935/2.

Hodács Ágoston — *műfordítás
Hodos László (Marosvásárhely, 1943. júl. 24.) — költő. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte. Számos foglalkozással próbálkozott, jelenleg sofőr a
marosvásárhelyi mentőállomáson. Első verseit az Utunk közölte. Szerepelt a fiatal költők
Vitorla-ének c. antológiájában (1967). Verseskötete: Belső táj, világgal (1969).
Szőcs István: A kritikus széljegyzetei. A költő lehetőségei — de meddig? Igaz Szó 1969/9.

Hofbauer Aurél (Világos, 1867 — 1928. jún. 7. Marosvásárhely) — közíró. Jogi
tanulmányainak elvégzése után megyei, majd városi tisztviselő Marosvásárhelyen, Bernády
György helyettese, később utóda a polgármesteri székben. A Székely Lapok c. társadalmi és
közgazdasági hetilap felelős szerkesztője (1901–05). Nyugalomba vonulása után is (1915)
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folytatja publicisztikai munkásságát. A KZST tagja. Cikkeit a Keleti Újság és Ellenzék közli,
a Zord Idő munkatársa; egyik szerzője a Szász Károly szerkesztésében megjelent
Marosvásárhelyi Almanach c. gyűjteményes kötetnek (Mv. 1920).
Marosi Barna: „Épült dr. Bernády György polgármestersége idejében”. A Megbolygatott világ c. kötetben,
1974. 9–10.

Hofbauer László — *sajtótörténet
Hoffer Géza (Temesvár, 1886. ápr. 1. — 1946. jan. 17. Kolozsvár) — közíró, szerkesztő.
Szülővárosában nevelkedett, mint vasesztergályos kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Az
I. világháború alatt a piski vasúti műhelyben művezető; az 1919-es februári sztrájk miatt
letartóztatták és elbocsátották. Előbb az Erdélyi Munkás, 1920. dec. 15-étől a kolozsvári
Küzdelem munkatársa, ennek betiltása után a Romániai Népszava c. szociáldemokrata hetilap,
1929-től a Munkás Újság napilap szerkesztője, 1934-től az SZDP előbb Kolozsvárt, majd
Bukarestben megjelenő *Előre c. magyar nyelvű hivatalos lapjának felelős szerkesztője a lap
1939. augusztus elején történt betiltásáig.
A budapesti Népszava s a bécsi Arbeiter Zeitung és Világosság munkatársa, a Szocialista
Munkás Internacionálé közlönyének romániai tudósítója volt. Politikai cikkeket, verseket,
novellákat is írt. Szerkesztette az Előre naptárát (1937), Jaurès c. színdarabját a
szociáldemokrata műkedvelő színjátszók többször előadták Bukarestben.
Bruder Ferenc: H. G. Erdély, 1946. jan. 20. — Harasztosi Béla: H. G. emlékére. Világosság 1946. jan. 24.

Hoffmann Ferenc (Stahlau, 1873. jan. 6. — 1945. júl. 28. Budapest) — zeneszerző.
Középiskoláit Pilsenben, hegedű- és zeneszerzési tanulmányait a Bécsi Zeneakadémián
végezte. Hosszú időn át katona-karmester (1895–1919), majd Szatmáron telepszik le. Az
ottani Filharmonikus Társaság egyik alapító tagja, s ennek, valamint az Iparos Dalárdának s a
Hildegarda Énekkarnak karmestere, a Romániai Magyar Dalosszövetség egyik országos
karnagya. Megzenésítette Kiss József és Ady több versét, feldolgozott magyar, román, orosz,
német, osztrák népdalokat, egyházi énekeket. Hangszeres darabjai között számos indulót
találunk.
Kiadott munkái: Magyar népdalkincs (Kv. 1938); Magyar nótakincs (Kv. év nélkül).
Hoffmann Ödön (Budapest, 1900. aug. 28. — 1953. aug. 18. Bukarest) — író, műfordító.
Szülővárosában érettségizett, elvégezte a kétéves Keleti Akadémiát, tisztviselő lett. Utolsó
éveiben Bukarestben korrektor. Elbeszéléskötete jelent meg Húszezeréves álom címmel (Kv.
1923); Ausch Ernővel közösen lefordította Borisz Polevoj Kovácsok c. regényét (Országos
Szakszervezeti Tanács kiadása, 1949).
Hoffmann Viktor — *műszaki irodalom
Hofmann Antal (Fiume, 1912. dec. 6. — 1956. szept. 17. Budapest) — újságíró, költő.
Szatmáron végezte a középiskolát. Előbb a Szatmári Újság, majd Máramarosszigeten
megjelenő lapok belső munkatársa, 1948-tól Budapesten tisztviselő. Versein feltűnően érzik
Ady verseinek hatása. Verseskötetei: Csók és halál (Szatmár 1935); Bocsáss meg!
(Máramarossziget év nélkül).
Írói álneve Antal Ádám.
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Holicska Dezső — *egészségügyi irodalom
Holló Ernő (Gyergyószentmiklós, 1910. jan. 5. — 1983. jan. 21. Sepsiszentgyörgy) — költő,
újságíró. Középiskolai tanulmányait Hajdúböszörményben, Gödöllőn és Aszódon végezte
(1928), majd újságíró lett. 1929-től a Kis Újság, 1930-tól az Új Idők belső munkatársa
Budapesten, írásait közli a Válasz és Vigilia, Erdélyben a Pásztortűz és Vasárnap. 1941-től
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nép állandó munkatársa, 1944–45-ben ugyanott a Szabadság
szerkesztője, később a Népi Egység munkatársa 1949-ig. Versei, elbeszélései, jegyzetei az
Igaz Szó, Utunk, Művelődés, Dolgozó Nő, Megyei Tükör, Előre, Hargita és több más hetivagy napilap hasábjain jelentek meg.
Hol elégikus, hol balladás verseiben a társadalom és természet mindennapos megfigyelései
mintegy életrajzszerűen tükröződnek. Több verseskötete magyarországi éveiben Budapesten
jelent meg (Estéli utazás, 1930; Mindent meglátni benned, lélek, 1933; Tűz a tóparton, 1935;
Férfiének, 1939; Versek, 1941). Több költeményét megzenésítették, így Kleopátra halála c.
versét Kazacsay Tibor (1942). Szerepel a Kapuállítás c. antológiákban (Sepsiszentgyörgy
1971, 1982). Arcképét megfestette Bara Árpád.
Hazai verskötetei: Tisztítótűz (Csíkszereda 1946); Téli készülődés (1966).
Tompa László: Egy székelyföldi költő. Utunk 1946/6. — Vári Attila: Hosszú készülődés. Igaz Szó 1970/1. —
Bardócz Gergely: „A fák szótlanul utána karoltak.” H. E. sírjára. Utunk 1983/8.

Holok Gyula (Leoben, Ausztria 1946. jan. 28.) — tankönyvszerkesztő. ~ Péter öccse.
Középiskolai és műegyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, építészmérnök. 1972 és
1976 között a bukaresti Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó kolozsvári
fiókszerkesztőségének magyar szerkesztője, majd külső munkatársa. Gondozásában jelent
meg több magyar nyelvű műszaki tankönyv, a gépelemek, az építőipar és a műszaki rajz
tárgyköréből.
Holok Péter (Kolozsvár, 1944. jún. 2.) — műszaki fordító. ~ Gyula bátyja. Középiskolát a 10.
számú Líceumban végzett szülővárosában (1962), itt szerezte diplomáját a műegyetem
gépészmérnöki karán (1967). A kolozsvári Libertatea bútorgyár, majd 1971-től a Metalul
Roşu gépgyár tervezőmérnöke; párhuzamosan a bukaresti Didaktikai és Pedagógiai
Könyvkiadó kolozsvári fiókszerkesztőségének belső munkatársa. Hensel Manfréd, Orbán
Béla, Sándor Gyula, Sándor László, Wagner Judit társszerzőkkel és Czondi Gyula
szerkesztővel közösen több román nyelvű műszaki tankönyvet ültetett át magyarra, látott el
magyar–román szójegyzékkel és lektorált, lényegesen hozzájárulva az anyanyelven történő
korszerű technikai oktatás kifejlesztéséhez.
A magyarra fordított új tankönyvek közt több változatban szerepel a Műszaki rajz IX., X. és
XI. osztályosok számára (1972–81), egy tankönyv Építő- és szerelőipari anyagok címmel az
építőipari líceumok számára (1978) s két „kísérleti tankönyv”: az egyik Gépelemek címmel
általános szakismeretek gépkocsikban és traktorokban való alkalmazásáról szól általános
iskolák IX. osztálya számára (1973), a másik alapfogalmakat ad meg a műszaki
rajzoktatáshoz VI., VII. és VIII. osztályosoknak (1982).
Holstein Mária (Nagyenyed, 1876. szept. 1. — 1933. szept. 23. Dés) — neveléstudományi és
ifjúsági író. Sepsiszentgyörgyön tett óvónői vizsgát, 1899-ben a kolozsvári Állami Tanítóképzőben szerzett oklevelet. Tanügyi működését a dési ref. elemi leányiskolában kezdte,
amelynek 1910-től igazgatója. Kitűnő nevelő, számos pedagógiai szakközleményt jelentetett
meg. Gyermekszíndarabjai és meséi közkedveltségnek örvendtek. Egy részüket Katóka
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utazása és egyéb mesék (Kv. 1921) és Mesék, versek (Dés 1922) címen kötetbe gyűjtve is
kiadta.
Kovács László: H. M. (1876–1933). Egyházi Közélet, Dés 1933/10.

homokóra madarai — *irodalmi vita
honismeret — a szülőföldre, az egész országra, az ország megyéire, tájegységeire,
településeire vonatkozó *földtani és földrajzi szakirodalom, valamint *növény- és állattani
szakirodalom, nemkülönben a *helytörténet és *néprajzi irodalom anyagát oktató és
népszerűsítő ismeretterjesztési tudományág. A honismereti írások amellett, hogy tájékoztatnak a bemutatott terület, hely, helység, vidék természeti, gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyairól, közvetlenebb nevelési célt is tűznek maguk elé: megszerettetik a hazát
ifjúsággal és felnőttekkel egyaránt.
A romániai magyar nyelvű honismereti irodalom gazdag erdélyi hagyományok nyomán 1922ben indult fejlődésnek részben a *tankönyvirodalom, részben az ismeretterjesztő irodalom
műfajaival.
A Románia földrajzáról szóló első magyar nyelvű tankönyveket elemi iskolák számára
Szilágyi Márton (Kv. 1922), ill. Caba Ágoston és Nagy Vilmos (Nv. 1922) írták. 1924-ben,
miután miniszteri rendeletre Románia földrajzát román nyelven kezdték tanítani, jelenik meg
Gyulafehérváron Kiss József Útmutató Románia földrajzának tanítására a tanítók számára c.
segédkönyve, amely területek, tájegységek, megyék, települések helymeghatározásához, helyés tájrajzához nyújt román és magyar nyelvű szöveggyűjteményt. 1944 után 1958-ig az elemi
és középiskolákban az ország földrajzának román nyelvű tankönyveit Vallasek Gyula
fordításában használták, ettől kezdve az alsóbb osztályokban a többször is átdolgozott és
felújított földrajz tankönyvek Kristó András és Vofkori László, illetve Tövissi József
fordításában voltak használatban. Két megye (Hargita és Kovászna) földrajzának tankönyveit
ugyancsak az alsóbb osztályok számára Vofkori László, Czáka Lajos és Kristó András, illetve
Gazda László, Kónya Ádám és Gheorghe Briotu készítette el; mindkettő több kiadásban
magyarul és román fordításban is megjelent (1969–81).
A ~ legnépszerűbb ismeretterjesztő műfaja, a *turisztikai irodalom változatos helyi, megyei
és országos keretekben áll a közönség rendelkezésére. Általános honismertetőként már 1948ban megjelent id. Xántus János Románia földrajzi zsebkönyve c. munkája, ugyanilyen céllal
készült ifj. Xántus János Tündérszép tájakon c. útikönyve is (1956, újabb kiadás 1962). Az
országos összkép kialakításához járult hozzá Beke György és Jakab Ernő Alexandru Vlahuţă
útirajzának részleges fordításával (Szépséges Románia. 1956), Bitay Ödön és Veith Júlia
pedig Alexandru Savu egy népszerű munkájának tolmácsolásával (Románia. Rövid földrajzi
ismertetés, 1976). Molnár Jenő értekezését a mai Románia gazdaságföldrajzi képéről a
Csíkszeredai Pedagógusok Háza adta ki kőnyomatos sokszorosításban (1979).
Leggazdagabb a ~ romániai magyar irodalma a helyi-táji jellegű kutatásokban és leírásokban;
e tekintetben a Székelyföld bemutatása áll az élen. Kovászna megyéről tájékoztat a Napfényes
utakon c. kis kötet (Sepsiszentgyörgy 1968), tudományos rangú a Kovászna megye c.
helytörténeti monográfia (Sepsiszentgyörgy 1969). Erdővidékről Bányai János és Kisgyörgy
Zoltán, a Rétyi Nyírről Bányai János, Kovács Sándor és Kovács Zoltán tájékoztat. A régi Csík
vármegye monográfiáját már 1935-ben bemutatta Ferencz Béla, Hargita megye egyes
tájegységei közül a Szent Anna-tóról és a Mohosról Bányai János, Puskás Attila, a Gyilkostóról és a Békás-szorosról pedig Balogh Ernő, Bányai János, Hankó Nándor, Szász Ferenc,
Tulogdi János, Kristó András írt tudománynépszerűsítő tájrajzi munkákat; Gyergyóról Tövissi
József közölt ismertetést.
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A borvizek világának bő irodalma van, kiemelkedő Bányai János több kötete az
ásványvizekről, gázkiömlésekről és természeti kincsekről, valamint negyven szerző Hargita
megye természetes gyógytényezői c. tanulmánygyűjteménye Jakab Kálmán szerkesztésében
(1974). A székely sóvidék bemutatója Bányai János, Beder Tibor, Vofkori László. Ígéretes
kezdeményezés volt Szőnyi Béla fürdőmonográfiája, a Borszék földrajza (1957), sajnos
folytatás nélkül. Két nyelven jelent meg Borsodi László, Fülöp Zoltán, Izsák Zoltán és
Pálfalvi Pál Hargita megye védett és ritka növényei, állatai c. munkája (Csíkszereda 1981).
Sokrétű Közép-Erdély magyar nyelvű honismereti irodalma is. Kolozsvár környékének
kutatója Szádeczky-Kardoss Gyula, Nyárády Erasmus Gyula, Tulogdi János, Xántus János,
Brassói Fuchs Herman. A Mezőség agyagos dombvidékének felszínformáiról Imreh József
világosított fel az Erdélyi-medence talajmozgásait vizsgálva (1944); e táj szakértője Csűrös
István. Kalotaszeg földrajzáról Tulogdi János írt átfogó dolgozatot (1944), e sajátos vidék
földje és népe a néprajzi irodalom művelőin kívül főleg Csapó M. Józsefet, Szabó Attilát,
Tövissi Józsefet foglalkoztatja. A Küküllőmente tájrajzi ismertetője Bányai János, Török
Zoltán, Ipó László, a Felső-Olt mentéről Kristó András, Tövissi József, Török Árpád közölt
ismertetéseket. A Tordai-hasadékkal Nyárády Erasmus Gyula, Bartha Sándor, Brassói Fuchs
Herman, Tulogdi János foglalkozott.
Nagykároly és vidéke, az Érmellék és az Alsó-Szamosvölgy szakértője és tájismertetője
Benedek Zoltán; A szőke Szamos földjén c. kistájrajza (1973) hazai honismereti irodalmunk
értékes példája. A Nyugati-szigethegység élővilága c. kötetében (1981) Csűrös István egy
nagytájról nyújt átfogó képet.
Különlegesen tükröződik irodalmunkban a ~ egyik ága: a barlangászat. Balogh Ernő úttörő
munkássága után, melynek összefoglalása az 1969-ben megjelent Cseppkővilág, DiószeghyKáli László, Török Árpád és mások közlései vetnek világot az erdélyi hegyek mélységeibe. A
Szelek barlangja c. munkában (1961) maga az óriásbarlang felfedezője, Bagaméri Béla
mérnök és két szerzőtársa, Coman Dan és Tóth Kálmán mutatja be a Nyugati-szigethegység
természeti csodáját. A Székelyföld barlangjainak, köztük a homoródalmási Orbán Balázsbarlangnak az ismertetője Kisgyörgy Zoltán bányageológus. Románia barlangjait s azok
élővilágát ismertetve a barlangászat módszertanát nyújtja Egri László Barlangászok könyve c.
munkájában (1979).
E kiemelkedő teljesítményekkel egyidejűleg a bibliográfia 20 tereptárgyra vagy tájegységre
vonatkozó közel 300 tájismereti-tájrajzi cikket, tanulmányt tart számon 45 szakíró tollából. A
~ főleg társadalomrajzi és művelődéstörténeti részét szolgálják a *riportirodalom mindama
szerzeményei is, amelyek egy-egy tájegység keretében vizsgálják a korszerű változásokat.
Ilyen Beke György, Fodor Sándor és Mikó Imre Orbán Balázs nyomdokain c. közös kötete
(1969), az ugyancsak közös — Beke György, Farkas Árpád, Fodor Sándor, Kovács György
írásait tartalmazó — Bővizű patakok mentén c. riportkönyv (1972), Beke György Szilágy,
Fehér, Beszterce-Naszód, majd Máramaros és Szatmár megyét bemutató riportkönyve vagy
legújabban Mátyás Árpád A szülőföld hívása c. székelyföldi cikkgyűjteménye
(Sepsiszentgyörgy 1982).
(T. J.)
Tövissi József: Romániai magyar honismereti irodalom. Kézirat.

honismereti vetélkedő — a *Kaláka néven ismert romániai magyar televíziós adások során
különböző vidékek, városok, iskolák benevezettjeinek részvételével rendezett beszámoló a
szülőföld és munkahely sajátosságairól, a legjobb eredmények jutalmazásával.
Példaadó helyi kezdeményezés a Hargita megyei Siménfalva, Kobátfalva, Rugonfalva és
Tarcsafalva általános iskolát végző tanulóinak 1976 óta évenként megrendezett közös
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honismereti versenye. A „perefernum” (székely szóhasználatban jegyajándék) elnevezésű
vetélkedő célja az országos érvényűre szabott iskolai tananyag helyi, sajátos elemekkel való
bővítése, a kistáj történelmi múltjának, néprajzának megismertetése, a hagyományos értékek
tudatosítása. A falusi csoportok néprajzi kisgyűjteménnyel, irodalmi műsorral neveznek be, s
a vetélkedőn három tárgykörbe sorolható kérdésekre válaszolnak (gazdaság; irodalmi és
történelmi évfordulók; környezetismeret–helytörténet–néprajz). A vetélkedő ügyességi
próbákkal zárul. A legtöbb pontot gyűjtött csoport (iskola) diófából készült vándorplakettet
kap, a résztvevők közt helyezésüknek megfelelően könyvjutalmakat oszt szét a KISZ és a
Művelődési Otthon.
H. Szabó Gyula: Nyikó menti perefernum. Művelődés 1976/8; uő: Vetélkedők a Perefernumtól a Kalákáig.
Művelődés 1978/4. — Bodor Tibor: „Fújjuk, ugye, bátyám”. Hargita 1982. ápr. 7. — Inczefi Tibor: Egy iskola
hozományleveléhez. A Hét 1983/3.

Honti Tibor — *Periszkop
Hoós János (Sárvár, 1858. máj. 11. — 1937. jan. 8. Temesvár) — zeneszerző, zeneíró.
Középiskolai tanulmányait Keszthelyen, Szombathelyen és Győrött végezte, zenei
tanulmányait a budapesti zenedében és tanítóképzőben fejezte be. Déván, majd Temesvárt
volt tanítóképző intézeti zenetanár. Megzenésítette Jakab Ödön, Endrődi Sándor, Pósa Lajos,
Szabolcska Mihály, Kiss József, Draskóczy Ilma verseit. Több mint száz nótát és műdalt
szerzett, a szövegek egy részét maga írta. Zenét szerzett Jakab Ödönnek a múlt században
divatos népszínműveihez, Putifárné c. operettjét a század elején Kolozsvárt mutatták be.
Szerkesztette a Mária-Kert c. zenei szaklapot (1915–21). Zenetörténeti, zeneesztétikai cikkeit
a Temesvári Hírlap és a Temeswarer Zeitung közölte.
Hoppe Teréz, Hoppené Koncsek Teréz (Arad, 1904. okt. 5.) — árvaházban és lelencként
kiadva falun nevelkedett, varrónőként került Bukarestbe, ahol ~ Dezső festőhöz ment férjhez.
„Őstehetség”-ként fedezték fel, írásaiban nehéz életsorsának tapasztalatait, agrármunkások
sorsát dolgozta fel. Az MNSZ művelődési csoportjában tűnt fel, dalait lemezekre vették,
novelláit és hangjátékait az Utunk és a Művelődés közölte, a Román Rádió magyar adása
közvetítette; regényrészlete jelent meg a Bánsági Írásban (1953). 1976 óta Olaszországban él.
Önálló kötete: A szecskavágó (novellák, 1952. Román fordítása Tocătoare címmel, 1952).
Kovács János: H. T.: A szecskavágó. Utunk 1952/19. — Hajdu Győző: A szecskavágó. Irodalmi Almanach
1952/3.

Horák József (Kolozsvár, 1912) — *plakátművészet
Horák József (Kolozsvár, 1942. máj. 11.) — kémiai szakíró, id. ~ József fia. A kolozsvári
Brassai Sámuel Líceumban érettségizett (1959), a Babeş–Bolyai Egyetemen szerezte szerveskémikus diplomáját (1965), a kémia doktora (1980). Előbb az aranyosgyéresi Sodronyipari
Művek kémikusa, 1972 óta a kolozsvári OGYI tudományos munkatársa; főbb kutatási témái
az érelmeszesedés gyógyszertani kezelésével, valamint az analitikai kémia és koordinációs
kémia kérdéseivel kapcsolatosak. E tárgykörökben írt dolgozatai hazai szakfolyóiratokban
(Viaţa Medicală, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Revista de Chimie, Revue Roumaine de
Chimie) és külföldi szaklapokban, így a holland Artherosclerosis, a francia Agressologie, a
bécsi Microchimica Acta, az angol nyelvű Journal Inorganical Nuclear, Chemistry, a
budapesti Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae hasábjain jelennek meg.
Ismeretterjesztő írásait magyar nyelven az Igazság, A Hét, TETT közli.
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A Farmacologie pentru medici (I. 1976; II. 1978) és a Farmacoterapia arterosclerozei (sajtó
alatt) c. kötetek társszerzője, ill. társszerkesztője.
Horay Gusztáv — *Orvosi Szemle 1.
Horizont — 1. a bukaresti Irodalmi Könyvkiadó magyar osztálya által 1965 júniusában
indított s 1970-től a Kriterion Könyvkiadó gondozásában folytatott világirodalmi
könyvsorozat. Az első kötetek szerzőinek névsora (Thomas Mann, Hemingway, Camus,
Lampedusa és Isaak Babel mellett a jugoszláv Ivo Andrić, az ausztráliai Dymphna Cusack, a
spanyol emigránsból francia íróvá lett Jorge Semprun) már jelezte a sorozat akkori
koncepcióját: az előző évek meglehetősen leszűkített szemléletű kiadópolitikája után
elsősorban a XX. századi világirodalom megismerésében kíván jelentős szerepet játszani.
Ebben a törekvésben ugyan a 70-es évek folyamán — főképp a XIX. századi, olykor régebbi
klasszikus prózai alkotásoknak a sorozatba emelésével — történt némi módosulás, a szerzők
túlnyomó része azonban még így is századunk világirodalmából kerül ki: a 149 szerzőből 8 a
XVIII. századi vagy annál korábbi, 23 a XIX. századi és 118 a XX. századi.
A sorozattal együtt egész könyvkiadásunkban jelentkező világirodalmi nyitás természetesen
elsősorban a „nagy” irodalmak értékeivel való kapcsolatot jelentette: a francia irodalmat 28,
az angol és amerikai irodalmat 18–18, a német irodalmat 15, az orosz és szovjet irodalmat 13,
az olasz irodalmat 9 szerző képviseli, további 29 szerző 20 nemzeti irodalom (spanyol, kínai,
japán, ír, ausztráliai, kanadai, osztrák, arab, argentínai, kubai, kolumbiai, perui, iráni, török,
finn, svéd, dán, lengyel, jugoszláv, görög) között oszlik meg. Ezeken kívül a kiadó egyéb
sorozatai (*Magyar Klasszikusok, *Román Írók) mellett évente a ~ sorozatban is megjelentek
a kortárs román és magyar irodalom reprezentatív alkotásai (összesen 19 szerző).
Ezt a jelentős világirodalmi kitekintést természetesen nem lehetett csak hazai műfordítókra
építve megoldani, sőt a romániai magyar műfordító gárda hozzájárulása — a sorozatba
illesztett román irodalmi műveket leszámítva — csak igen szerénynek mondható: az 1965 és
1981 között megjelent 181 mű közül mindössze 12-t fordítottak hazai műfordítók, a többi mű
korábban magyarul már megjelent fordítások átvétele.
Közel két évtizedes története folyamán a ~ kiadásának nagy szerepe volt a román–magyar
közös könyvkiadási megállapodás keretében hatékonyan működő kiadóközi kapcsolatokban.
A megjelent művek túlnyomó részének fordítási jogát a budapesti Európa Könyvkiadó adta át,
az Irodalmi Könyvkiadó, majd a Kriterion könyvexportjának jelentős részét az Európával
egyeztetett sorozatterv alapján megjelent kötetek sok tízezres példányszáma tette ki.
A ~ megindulását követő években az akkori gazda, az Irodalmi Könyvkiadó magyar osztálya
Domokos Géza és Bodor Pál fáradozásai nyomán kezdeményező lépéseket tett romániai
magyar műfordítók fokozottabb bevonására, átmenetileg biztató sikerrel. Az említett 12
szerző művei közül 11 kötet 1967 és 1971 között jelent meg: Sommerset Maugham és Aldous
Huxley Látó Anna, Robert Graves Szemlér Ferenc, René Fallet Szilágyi Júlia, Erich Maria
Remarque Majtényi Erik, Pierre Boulle Halász Anna, Martti Larni Nagy Kálmán, Friedrich
Dürrenmatt Bors Gizella, Vaszilij Akszjonov Domokos Géza, Edmonde Charles-Roux Oláh
Tibor fordításában; a kiadó azonban ezekkel valójában nemcsak szerkesztői feladatot vállalt,
hanem a pangás évtizedei után új műfordító nemzedék nevelését is, ami olykor — a fordítások
minősége, az ellenőrzés szintén nyelvismeretet igénylő feladata miatt — áthidalhatatlan
nehézséget okozott. Ennek következtében az utóbbi évtizedben a sorozat keretében szinte
teljesen háttérbe szorult az eredeti hazai műfordítói hozzájárulás. A második évtized egyetlen
hazai műhelyben készült fordítása Veszjolij Artyom regénye volt 1979-ben Balogh József
tolmácsolásában; néhány novella az argentínai Luis Jorge Borges kötetében (1978) Jánosházy
György fordításában jelent meg, s természetesen a román regényeknek és
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elbeszélésköteteknek hazai fordítóik voltak Lőrinczi László, Papp Ferenc, Szász Béla és
Veress Zoltán személyében.
Alkalmas műfordító gárda — s ami ezzel összefügg: közvetlen világirodalmi kitekintés —
híján, de szerkesztéspolitikai előírások következtében is a 70-es évek elejétől állottak be
változások a ~ belső felépítésében: 1972-től lényegesen nagyobb a sorozatban a klasszikussá
vált művek aránya, s lényegesen kisebb azoké, amelyek — ha a fordításátvételből adódó
néhány éves késéssel is — lényegében a kortárs világirodalom áramába kapcsolták be a
romániai magyar olvasóközönséget, még ha voltak olyan mai művek is, amelyeket romániai
műfordítók szólaltattak meg először magyarul. Természetesen ez a változás arra is
visszavezethető, hogy 1974-ben a Kriterion Könyvkiadónál elindult a *Lektúra sorozat,
ugyancsak világirodalmi (fokozottabban kortárs prózai) profillal, s így a ~ „klasszicizálódása”
érthetőbb.
A ~ köteteihez kezdetben, majd 1973-tól újra utószavak is csatlakoznak. (Közben csak a
védőborító első, majd hátsó oldalán elhelyezett — olykor a kötet végén olvasható — rövid
életrajzi jegyzet tájékoztatta esetlegesen az olvasót a szerző kilétéről.) Ezek szerzőiből az idők
folyamán, főképp az utóbbi évtizedben olyan esszéíró és kritikus gárda alakult ki, amely
ezekben az utószavakban teret kapott klasszikus és kortárs világirodalmi értékekhez kötődő
mondandója számára. 1965 és 1967 között Bácski György, Beke György, Dimény István,
Domokos Géza, Földes László, Halász Anna, Jánosházy György, Majtényi Erik, Molnár
Tibor, Szász János, Szekernyés László, Szemlér Ferenc, Szilágyi Júlia és Szőcs István, az
utóbbi időben (1975-től) — a sorozat szerkesztésében tanácsadóként is közreműködő Deák
Tamás, Horváth Andor és Lőrinczi László mellett — Ágoston Vilmos, Tamás Gáspár Miklós,
Veress Dániel hozzájárulása is jelentős volt, de jelent meg kötet Balogh József, Bernád
Ágoston, Csehi Gyula, Éltető József, Kántor Lajos, Kászoni Zoltán István, Molnár Gusztáv,
Szász János, Szőcs Géza, Zirkuli Péter tollából is.
A ~ kötetei kezdetben (1967-ig) csak fűzve, Szathmáry Sándor sorozatborítójával, majd fűzve
és kötve jelentek meg, védőborítóval, Deák Ferenc sorozatterveibe illesztve ismert romániai
magyar grafikusművészek rajzait, kollázsait s a védőborító hátsó oldalára a szerző fényképét.
A sorozat az első évek után hamarosan meghódította az olvasókat, s 1965-től 1980-ig
összesen 3 millió 600 ezer példányban jelent meg. Az első év 8000-es átlagpéldányszáma
1971-re elérte a 20 000-et s a 70-es években a 35–45 000-et is. Az évente megjelent kötetek
száma 4–21 között ingadozott. A belföldi példányszámon kívül jelentős tételekben készültek a
~ kötetei exportra a Magyar Népköztársaságba s 1967-ben (Victor Hugo, H. G. Wells és R.
Kipling műveiből) Jugoszláviába is.
Beke György: Új sorozat: a H. Interjú Domokos Gézával. Előre 1965. márc. 31.

2. A marosvásárhelyi Metalotehnica Vállalat román és magyar nyelven kiadott üzemi lapja.
1982 nyarán indult, negyedévenként tájékoztatja olvasóit a vállalat gazdasági, politikai,
társadalmi és kulturális, valamint sporttevékenységéről. Szatirikus rovata, a „Szemfüles”
karikatúrái és humoros írásai az üzemi élet visszásságait ostorozzák.
Hornyák József (Gilvács, 1920. márc. 8.) — prózaíró, szerkesztő. Polgári iskolai
tanulmányait magánúton végezte. Nyomdászként dolgozott Nagyenyeden, Berettyóújfaluban
és Nagyváradon, majd 1947-től a Fáklya, 1950-től az Utunk belső munkatársa, a próza-rovat
szerkesztője. Közben 1951–52-ben a bukaresti Mihai Eminescu írói főiskola hallgatója volt.
Első írásai 1946–47-ben jelentek meg a nagyváradi Új Életben és Fáklyában, a bukaresti
Szakszervezeti Életben, majd a Napsugár, Igazság, Igaz Szó, Jóbarát hasábjain. Önálló
novella- és karcolatgyűjteményét 1956-ban adták ki Nyárfa címmel. Póztalan, egyszerű
írásainak hősei kisemberek; a legfinomabb lelki rezdülésekre érzékeny író tömör, plasztikus
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miniatűrökben, a „néma képszerűség” (Sőni Pál) jegyében jeleníti meg őket.
Természetközelsége, játékossága Tersánszky, finom impresszionizmusa, hangulatgazdagsága
Krúdy világát idézi. Stílusát főként a látványszerűség jellemzi: „nincs több írónk, aki ennyire
csak a szemével írna” — jegyzi meg róla Marosi Péter. De a pillanatnyi látvány nála sajátos
többletjelentést hordoz: erkölcsi, társadalomfilozófiai tartalommal telítődik. Írásait egyre
inkább áthatja ez az intellektuális tényező.
Évek, őrangyalok c. kötetében válik észrevehetővé igénye, hogy kilépjen a miniatűrök, a
bagatellek műfajából. Ennek az önmeghaladási törekvésnek az eredménye a Palacsinta,
amelynek hőse a tragikus-groteszk jóság megtestesítője. Mint minden írását, ezt is a szilárd
kompozíció, a sűrítettség jellemzi. A visszaéléseket elszenvedő emberi jóság mint
vezérmotívum több írásában visszatér, így a Fehér páva c. kisregényében.
Művei: Nyárfa (novellák, karcolatok, 1956); Virágos vén berek (elbeszélések, 1956); A
tutajos pohara (elbeszélések, 1963); Romantika (novellák, karcolatok, 1963); Három hét
duzzogás (novellák, karcolatok, 1966); Az intelligens kocsmáros (novellák, 1969); Évek,
őrangyalok (novellák, kisregények, 1974); Fanyereg (novellák, 1976); Fehér páva (kisregény,
novellák, 1980).
(Gy. E.)
Gaál Gábor: Új íróink: H. J. Utunk 1950/8. — Szentimrei Jenő: Üdvözlöm H. J.-et. A Vallomások c. kötetben,
Mv. 1956. 194–99. — Panek Zoltán: Az aranymosó. Utunk 1957/1; uő: Ötven sor H. J.-ról. Igaz Szó 1970/3. —
Bálint Tibor: Menet közben. H. J. Utunk 1959/48; uő: 5 perc H. J.-nél. Utunk 1961/31. — Sőni Pál: Kép és
eszme. Utunk 1962/22; uő: Részlet és egész. Utunk 1967/1. Mindkettő újraközölve H. J. c. alatt, Művek vonzása.
1967. 244–54. — Szőcs István: Tájékozottság és mérték. Utunk 1964/13; uő: A kritika és alanya. Utunk 1964/37.
— Huszár Sándor: H. J., a cinkék barátja. Utunk 1968/47; újraközölve Az író asztalánál. 1969. 329–36. —
Páskándi Géza: Sorsvillanások. Utunk 1970/10. — Marosi Péter: Mit lát H.? Utunk 1974/39; újraközölve Világ
végén virradat. 1980. 46–50. — Markó Béla: H. J.: Fanyereg. Igaz Szó 1970/6. — Baróti Pál: Csendes
varázslat. A Hét 1980/13. — Varró Ilona: Mitől fehér a páva? Igaz Szó 1981/10.

Horkay Elemér (Szeged, 1876. márc. 27. — 1924. jan. 12. Nagyvárad) — újságíró, író.
Pécsett, Miskolcon, Kassán, Máramarosszigeten hírlapoknál dolgozott, 1921-től a Nagyvárad
c. lap belső munkatársa. Népszerű regényeket fordított, alkalmi színműveit játszották, Doktor
Halál c. moziszkeccsét Máramarosszigeten mutatták be (1912), munkái közül Nagyváradon
jelent meg Álmodik a robotos c. tárcagyűjteménye (1914), Huszárok c. regénye (1915) és
Talmida c. szatírikus írása (év nélkül) Nagyváradról, a város élő alakjainak felvonultatásával.
1919-ben az Érdekes Hét szerkesztője Nagyváradon.
Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903–1930). 1980. 131. H. E. Itt tévesen mint „Harvay
Elemér” szerepel.

Horosz Béla (Kolozsvár, 1909. jan. 22.) — újságíró, szerkesztő, sportszakíró. Szülővárosa
Kereskedelmi Középiskolájában érettségizett (1927), felsőfokú tanulmányait a kolozsvári
Közgazdaságtudományi Főiskolán kezdte (1928–30), s az egyetem közgazdasági karán fejezte
be (1941).
1930-tól az Ellenzék, 1934-től a Brassói Lapok belső munkatársa, e lap Gondűző c.
mellékletének szerkesztője. 1937-től a Keleti Újság riportere, közben a Sportkurír c.
kolozsvári hetilapot szerkeszti. 1941 és 1945 között a Szövetség Hitelszövetkezeti Központ
közlönyét, a Szövetkezeti Értesítőt szerkeszti Kolozsvárt. 1945 után különböző iparvállalatok
közgazdásza. Tevékeny szerepet töltött be a kézdivásárhelyi Sportfelszerelési eszközök gyára,
a csíkszeredai Hargita Népművészeti Szövetkezet megszervezésében. 1959-től nyugdíjazásáig
műkorcsolyaedző Bukarestben, Kolozsvárt és Temesvárt; tanítványai közül többen országos
bajnokságok nyertesei, ő maga Románia hatszoros műkorcsolyabajnoka.
A temesvári Sporttudományi Kutatóközpont munkatársa.
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Első írásait a Jóbarát közölte, itt megjelent cikkei Útilevelek nagybátyámhoz c. alatt önálló
kötetben is megjelentek (Kv. 1925). A romániai magyar sportújságírásban ő honosította meg a
mérkőzések eseményeit percről percre részletesen leíró helyszíni tudósításokat; az első hazai
sport-bélyegalbum szerkesztője. Nagy visszhangot keltett a Keleti Újság hasábjain 1939
májusában közölt riportsorozata a tűzvész sújtotta bukovinai Józseffalva pusztulásáról,
nyomában országos közadakozás indult a károsultak megsegítésére. Gyerünk az olimpiára c.
vidám zenés egyvelegét a kolozsvári Magyar Színház Claude Romano (George Sbârcea)
zenéjével mutatta be (1934). Visszaemlékezéseiből A Hét tett közzé részletet. Sport és
informatika c. írása a temesvári Művelődés és Tudományos Egyetem Kilátó c. évkönyvében
jelent meg (Tv. 1982. 121–26.).
Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. Önéletrajzi visszaemlékezések. 1974. 522–23.

Horvát Henrik — *Brassói Lapok 1.; *műfordítás
Horváth Andor (Kolozsvár, 1944. márc. 8.) — esszéíró, műfordító, szerkesztő. ~ Tibor
öccse. Középiskolai tanulmányait a Brassai Sámuel Líceumban végezte (1961), a Babeş–
Bolyai Egyetemen francia–magyar tanári diplomát szerzett (1966). Négy évig Tordán tanított,
1970 óta A Hét belső munkatársa Bukarestben; előbb a világirodalmi rovat szerkesztője,
1975-től az 1983/44-es számig főszerkesztő-helyettes, azután a Művelődés szerkesztőségében
dolgozik.
Első kötetét, amely a Forrás-sorozatban jelent meg (Dávid parittyája, 1979), főként francia
klasszikusok örökségét vizsgáló esszéiből állította össze. Stendhal, Balzac, Proust, Anatole
France regényeit tárgyismerettel és kritikai nyíltsággal közelíti meg. Műveikben — éppúgy,
mint Mauriac vagy Julien Green munkásságában — az önmaga lehetőségeit megsejtő modern
ember felszabadító hatalmát keresi: a szót, Dávid parittyáját, amelyik — Anatole France
hasonlatával — „leveri az erőszakosokat és ledönti az erőseket”. A kötetet 1979-es
franciaországi naplója zárja. Nyomunkban a hírözön c. 1982-es könyvében a 70-es évek végén
írt jegyzeteit gyűjtötte össze; ezek eredetileg a bukaresti rádió magyar műsorában elhangzott
esszék, a nyugati, ill. a harmadik világ valóságát felvillantó híradások kommentárjai, a honi
valóságra, a nemzetiségi létre figyelve, az emberi teljesség védelme jegyében.
Műfordítóként Robert Escarpit A könyv forradalma c. kötetét jegyezte (1973), Gerő Ernővel
együtt társfordítója a Bretter György válogatásában megjelent Louis Althusser-kötetnek
(Olvassuk Marxot, 1977). Válogatásában, előszavával és jegyzeteivel jelent meg Saint-Simon
herceg Emlékiratok c. kötete (1979); gondozta, utószóval látta el a Párizsban élő fotóművész
Brassai 1920 és 1940 között írt leveleit (Előhívás, 1980), antológiát állított össze francia
költők verseiből, bemutatva a francia lírát a kezdetektől napjainkig (Szavak májusa, 1980).
A Hét 1978 óta megjelenő évkönyveinek felelős szerkesztője.
A Korunk, Igaz Szó, Új Élet hasábjain közölt, a televízió képernyőjéről és a rádióban
elhangzó publicisztikai írásai mellett népszerű volt Golyóstoll c. állandó rovata A Hétben,
melyben elsősorban a román irodalmi és művelődési sajtóban, néha a világlapokban közölt
fontos cikkeket, irányt jelző közleményeket szemlézte találó kommentár kíséretében, máskor
minden hozzáfűzés nélkül: a kiválasztott szöveg önmagában kiváltja az olvasó véleményét.
Sok esetben ez a rovat közvetített a magyar olvasókhoz olyan tényeket, állásfoglalásokat,
amelyek feltétlenül szükségesek korszerű világszemléletük kialakításához.
(B. Gy.)
Egyed Péter: Ésszerűség: vagy-vagy. Ifjúmunkás 1980/8. — Puskás Tivadar: A „bűn”-től az „ártatlanság”
illúziójáig. Utunk 1980/13. — Szőcs István: Dávid parittyája. Előre 1980. máj. 14. — Szász János: Egy makacs
szerző esszéi. A Hét 1980/16. — Bernád Ágoston: Az ezredvég kérdései. Igaz Szó 1980/11; uő: Hírek vallatása.
Utunk 1982/33. — Salló László: Nyomunkban a hírözön. Előre 1982. júl. 28.
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Horváth Arany (Magyarózd, 1934. szept. 17.) — szerkesztő, riporter. ~ István leánya.
Kolozsvárt a Kereskedelmi Leánylíceumban érettségizett (1952), tanulmányait a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán folytatta. Első írása 1953-ban
az Utunkban jelent meg. 1968 óta a Művelődés kolozsvári szerkesztője. Interjúit,
publicisztikai írásait, társadalomrajzi riportjait a Dolgozó Nő, Új Élet, Igazság, A Hét is közli.
Ajándékként magamnak és Ózdnak c. alatt emlékezik vissza édesapjára A Hétben (1979/41),
nyomás alatt levő riportkönyve (Fából faragott balladák) a romániai magyar népdal,
népművészet, népi iparosság, közművelődés állandó terepjáráson szerzett összképét tükrözi.
Horváth Attila (Aninósza, 1932. máj. 14.) — pedagógiai szakíró. Középiskolai tanulmányait
Nagyenyeden és Kolozsvárt végezte, a Bolyai Tudományegyetem természetrajzi karán
szerzett tanári oklevelet. Kolozsvárt tanít különböző szakiskolákban román és magyar
nyelven. Ferenczi Gyula pszicho-pedagógussal közösen írt Korszerű oktatáselmélet c. kötetük
(Kv. 1980) az első Romániában magyar nyelven megjelent rendszerszemléletű didaktikai
kézikönyv.
Kozma Magdolna: Korszerűen az oktatásról. Igazság 1981. jan. 28.

Horváth Barna — *Acta 2.; *Munkásakadémia Könyvtára
Horváth Béla (Borosjenő, 1927. ápr. 23. — 1981. szept. 5. Kolozsvár) — színművész,
műfordító. Középiskoláit Aradon, Gyulafehérváron, majd Nagyváradon végzi (1945);
felsőfokú tanulmányait 1947-ben kezdi a kolozsvári Színművészeti Főiskolán, ahol megszerzi
a színészi, majd rendezői képesítést. 1948-tól haláláig megszakítás nélkül a kolozsvári Állami
Magyar Színház tagja, közben az Állami Magyar Opera rendezője is (1955–65).
Első írása Gyönyörű pálya címen az Igaz Szóban jelent meg (1956). Az Utunk, Igaz Szó,
Dolgozó Nő s napilapok közölték cikkeit, karcolatait; az Igazságban jelent meg Emlékszel? c.
sorozata, amelyben emlékiratszerűen örökítette meg a színi pálya eseményeit, problémáit,
egyéniségeit, történeti mozzanatait (1981). Lefordította Horia Lovinescu Ulmi fény c.
színművét (1955) és F. Comişel–Nicu Constantinescu London csillaga c. operettjét (1978).
Mint rendező színre vitte Deák Tamás, Méhes György, Fodor Sándor több darabját, s először
mutatta be — eredeti szöveggel — hivatásos színpadon Bornemisza Péter 1558-as
Szophoklész-átdolgozását, a Magyar Elektrát (1974). Balett-librettót írt Hary Béla zenéjére
Jókai Sárga rózsa c. regénye nyomán (1975).
Marosi Péter: Nagyobb a nyelved a fejednél. Az Elektra-előadásról. Utunk 1974/15. — Banner Zoltán: H. B.
Nekrológ. Utunk 1981/37.

Horváth Ella — *szövetkezeti irodalom
Horváth Emil (Budapest, 1902. máj. 19. — 1978. aug. 12. Marosvásárhely) — munkáslevelező. Mint szabósegéd Marosvásárhelyen kapcsolódik be a munkásmozgalomba, a bukaresti
Új Harcos közli leveleit (1923). Az illegális KRP aktivistája, 1926-tól Franciaországban, majd
a Szovjetunióban tevékenykedik, 1957-ben tér haza Marosvásárhelyre. Osztályharcos
visszaemlékezéseit közli a Vörös Zászló, Steaua Roşie, Revista Arhivelor, a Studii şi
materiale c. gyűjteményes munka III–IV. kötete (Mv. 1972) és A Hét.
H. E. Vörös Zászló 1978. aug. 13.

Horváth Endre (Menyő, 1912. nov. 13.) — orvosi szakíró. A kolozsvári Piarista
Gimnáziumban érettségizett (1929), oklevelét ugyanitt az egyetem orvosi karán szerezte
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(1937); Budapesten szakosította magát, 1940-től Haynal Imre gyakornoka, majd tanársegéde
Kolozsvárt. 1945 szeptemberétől a marosvásárhelyi OGYI keretében folytatta pályáját; 1948tól egyetemi előadótanár, 1957-től professzor, docens doktor (1965), belklinikai osztályvezető
főorvos, az RSZK érdemes orvosa. Nevéhez fűződik a kétéves ápolónőképző iskola létrehozása és a kovásznai szív- és érrendszeri rehabilitációs kórházszanatórium megszervezése.
Magyar, román, német, angol, orosz, olasz szakfolyóiratok (köztük az EME Orvostudományi
szakosztályának Értesítője, Orvosi Szemle–Revista Medicală, Orvosi Hetilap, Viaţa Medicală,
Medicina Internă, Revue Roumaine de Medicine, Revista Medico-Chirurgică, Pediatria,
Wiener Medizinische Wochenschrift, Acta Histochimica, Klinicseszkaja Medicina) munkatársa, napilapokban, rádión és TV-ben az egészségügy népszerűsítője. Számos nemzetközi
tudományos értekezleten vett részt személyesen vagy dolgozatával (Stockholm, Prága, Bázel,
Budapest, Berlin, Ungvár, Tokió, Hamburg, Malaga, Jeruzsálem, Moszkva). Fő kutatási
területe a szív- és érrendszeri bántalmak, különösen az érelmeszesedés és infarktus, valamint
a légzőszervi megbetegedések rehabilitációja. Hazai és külföldi kardiológiai és
belgyógyászati társaságok tagja. Lefordította I. Turai Az orvosi gyakorlat sürgősségi kérdései
c. munkáját (Száva Jánossal, 1952).
Munkái: Ápolónőképző iskolai jegyzet I–II. (Mv. 1947–48); Belgyógyászati diagnosztika
(tankönyv, Dóczy Pállal közösen, négy kiadás, Mv. 1950–59); Belgyógyászati jegyzetek I–III.
(Mv. 1951–59); Medicina internă (egységes tankönyv, társszerzőként A. Mogával, 1963;
önállóan Mv. 1981).
Benke V. János: H. E. Tudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1933/9.

Horváth Éva (Kolozsvár, 1919. márc. 27.) — orvosi szakíró. Gimnáziumi tanulmányait
szülővárosában végezte, oklevelét a kolozsvári egyetemen szerezte (1943), pályáját ugyanitt a
belgyógyászati klinikán kezdte; 1945-től gyakornok, majd tanársegéd a marosvásárhelyi
OGYI 1. számú Belgyógyászati Klinikáján, 1949-től a középfokú Egészségügyi Iskola
igazgatója is. 1971-től nyugdíjazásáig (1977) a 2. számú marosvásárhelyi Belklinika főorvosa.
A periferiális érbetegségekkel és kötőszövetrendszeri betegségekkel foglalkozó írásait az
EME Orvosi Értesítője, Orvosi Szemle–Revista Medicală, Orvosi Hetilap (Bp.), Medicina
Internă és Cardiologia közölte.
Horváth Imre (Margitta, 1906. nov. 4.) — költő. Apja, ~ István gyógyszerész volt, anyja,
Fráter Irén elszegényedett nemesi családból származott. Mint egyetlen gyermek a féltés és
félelem, a magány légkörében nőtt fel, s noha később magánéletében és a társadalomban
társakra talált, költői világára és életvitelére jellemző lett a gyermekkori élmény. 1914
májusában, miután az apa megvette a dési drogériát, átköltöztek a Szamos-parti városba. A
költő első könyv- és színházi élményei kapcsolódnak ide; ötödik gimnazistaként kezd
érdeklődni a költészet iránt, Reviczkyt, Vajdát, Arany Jánost olvassa, főként azonban Heine
Álomképek c. ciklusa hat rá. 1923 őszén Nagyváradra költözik a család, s ő a Gozsdu Líceum
diákja lesz, 1925-ben teszi le az érettségit. Pár hónapig magántisztviselő egy cipőfűzőgyár
irodájában, dolgozik az Economia banknál, a Barna-drogériában.
1927 szeptemberében belép a nagyváradi Estilap szerkesztőségébe, ám ez is keserű kenyeret
jelent. 1928 nyarán leépítik, két évig állástalan. 1930-ban megismerkedik a szatmári Schneller
Irénnel, odaköltöznek a lány szüleihez, ez idő alatt a Szatmári Újság, majd a Szamos
munkatársa. Rövidesen visszatér Váradra, egyedül; 1931 júliusában az Estilapnál dolgozik,
1932 januárjától az Erdélyi Lapok próbaidős munkatársa. Költővé érése ennél a lapnál
kezdődik: első versét itt adja közre Pakots Károly. Sikátorok c. versét követően 1932–33-ban
sűrűn jelen van a lap irodalmi mellékletében, sőt a Ki ez? első oldalra kerül.
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Ezek a versek képviselik a Szigligeti Társaság kiadásában 1932-ben napvilágot látott Tíz tűz
c. antológiában, amely az Erdélyi Lapok köréhez tartozó szerzők (Árvay Árpád, Bélteky
László, Bodnár Mária, Dévald László, Lőrinczy Lajos, Papp Lajos, Ruffy Péter, Sárközi Gerő,
Sziklay Györgyike) verses és prózai munkáit foglalja magába. A költő verseiben ugyan még a
dekadens hangulatok, világfájdalmas érzések uralkodnak, de már az Erdélyi Szemle, a
Pásztortűz és a budapesti Új Idők is el-elfogadja őket. 1933 és 1937 között Aradon
újságíróskodik, a Reggelnél töltött éveket gyakori versközlései mellett riportok, glosszák,
recenziók jelzik. A lap megszűnése (1937. febr. 14.) után rövid ideig az Aradi Közlönynek
dolgozik. Ebben az időben találkozik Diamandy Viktória nagyváradi írónővel, későbbi
élettársával. 1938–39-ben a nagyváradi Magyar Lapoknak (az Erdélyi Lapok utódjának)
alkalmazottja, ettől kezdve verseskönyvei eladásából él, nehéz körülmények közt.
Első kötetei, az Örvény felett (Arad 1934) és a Hangtalan beszéd (Arad 1936) utánérzésektől
nehezen szabaduló vidéki poétát mutatnak; igényesebb kritikusai (Korvin Sándor és Méliusz
József a Korunkban, Kiss Jenő és Szemlér Ferenc az Erdélyi Helikonban) nem lelkesednek
ezért a hangért. Váradon erősödik Heine-élménye, ez döntő hatással van költői érzésére. A
Nyugat vonulatából elsősorban Juhász Gyulával tart rokonságot, de nem vonhatja ki magát a
Nagyon fáj József Attilájának hatása alól sem. Sokat köszönhet a baráti tanácsoknak is: Gáldi
László (még dési iskolatársa), Szántó György, főképpen azonban a nagyváradi Korvin, Csehi
Gyula és Arató András egyengetik útját. Így jut el a Korunkhoz is, 1937-ben Salamon Ernő
küld el Horváth Imre-verseket Gaál Gábornak. A Helikonban 1939-től 1944-ig közöl
rendszeresen. Ennek az időszaknak a kötetei: Adj, kertem, több virágot (Nv. 1939), Elszánt
kötelesség (Nv. 1939), Zenei pillanat (Nv. 1940), Vita nélkül (Nv. 1941), Tavaszi ág (Nv.
1942).
Már ifjúsága éveiben úgy látja, hogy a fény csak borzalmakra világít az emberlakta tájon. A
magány, betegség, szomorúság, megalázottság elől a természetben és a szigorú költői
formákban keres menedéket, így alakítja ki sajátos lírai hangját. Ha költészetében vannak is
kivételek, mindmáig érvényes a Korvin Sándor adta jellemzés: négysorosokban gondolkodik.
Tartalom és forma természetes egymásrautaltsága valósul meg négysoros (helyenként két-,
hat- vagy nyolcsoros) verseiben. Nem a görög epigrammákkal, hanem a kínai és japán
miniatűrökkel rokonok ezek a természetközeli, kép- és gondolatasszociációkat elindító,
erkölcsi tanulságokat sugalló versek. A költő párhuzamokban, ellentétpárokban látja a világot,
a látszat és a lényeg, a külvilág és a belső világ megfelelői az antinómiák, melyekre az
esztétikai hatás épül. A konkrét költői kép és a filozofikus reflexió (jelzés) elkülönítése, a vers
világos kettős tagolása feszültséget eredményez, ami az érzelmi-gondolati effektus hatásos
eszköze (Megölt madár, Csóka a havon, Tavaszi ág, Emlékezés).
Költészete elismerésének a jele a Baumgarten-jutalom. A 40-es években lírája új csúcsokat
hódít meg. Esetében a költői tehetség beérése a fasizmussal és a háborúval való
szembefordulásban konkretizálódik, akárcsak Radnóti lírájában (Rémület, Nekik jobb,
Féregsors, Horog, Péter-Pál, Az utolsó mohikán, Ha egyszer hangod támad). A külvilágból
érkező fenyegetés és a költő betegsége, a megrongált idegek együtt alakítják költészetét,
olyannyira, hogy amikor az előbbi szűnőben, mert a világháborúnak vége, ő még tovább írja a
gyűlölet és pusztulás korából ihletődött, az embertelenségre nemet mondó verseit.
1946-ban születik A sárga ház, a kint és bent egyaránt megbillent egyensúlyú világot
tizennégy remek lírai miniatűrbe foglaló ciklus; a gondolatiság szintjén emelkedő
pillanatképeket készít a váradi idegosztályról, az egyes négysorosok szembeállításával
ellentétpárokat alkotva a cikluson belül. A Vérrel és korommal (1947) múltidézése vezet át az
új történelmi korszak nyíltan agitatív békeharcos verseihez, melyeknek hitelfedezetét,
publicisztikai hangvételük ellenére, épp a korai 40-es évek költészetének spontán
antifasizmusában találjuk meg.
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Ekkor már Jankovich Margit áll mellette élettársként, s ő a népi demokrácia vezető költője
lesz. 1948-ban megírja Hősnél többek című, a munkásosztály hőseinek emléket állító ódáját, s
ezzel az MNSZ országos pályázatán I. díjat nyer. Szerencsés ötvözete e vers a már kialakult
költői formának és az új társadalmi-politikai igényekhez igazodó közéleti költészetnek;
azonos felépítésű versszakaszokból, hatsorosokba sűrített ellentétpárokból alakítja ki a költő
régi és új költői összegezését, a jól tagolhatóságában is egységes ódát. A népköztársaságot
köszöntő Neked tiszteleg négy sora az aktuális politikai költészeten belül a költői
tömörítésnek ugyancsak jó példája. Az Amit az idő parancsol (1949) és a Békét követel az élet
(1951) c. köteteiből azonban jó néhány ellenpélda is idézhető, a lírai fegyelem nemegyszer
átadja helyét a publicisztikai felületességnek vagy a riportos bőbeszédűségnek. 1952-ben
Állami Díjjal tüntetik ki, amit 1956-ban újabb kormánykitüntetések követnek. Válogatott
versei 1954-ben magyarul és románul is megjelennek (fordítója, Ioanichie Olteanu a
tolmácsolásokért később írószövetségi díjat kap). Verseinek újabb kiadása 1960-ban, majd
jóval teljesebb válogatásban az RMI sorozatban 1965-ben olvasható.
A 60-as évektől egyre inkább visszatalál költészetének húsz évvel azelőtti hangjához.
Politikum és a kínzó erkölcsi kérdések felvetése nem válik el egymástól, az ismétlődő
számonkérés közelre és távolra egyaránt mutat, az egész emberiséget érinti — egy sokat
megért élet tapasztalatainak fényében és árnyékában. Ezeknek a tapasztalatoknak a gondolati
általánosítására tesz kísérletet aforizmáiban. Eredetileg gyermekeknek szánt Szertelen ábécé
c. kis kötete (1970) ugyanebben a szellemben fogant, több játékossággal. Más
gyermekköteteiben a nevelő szándék a szembeszökő.
Verseiből Banner Zoltán állított össze önálló előadóestet, ezen Terényi Ede megzenésítésében
verseire szerzett dalok is szerepeltek. Ha egyszer hangod támad címmel Electrecord-lemezre
vették verseit a szerző és Banner Zoltán előadásában (1977).
Portréját Cs. Erdős Tibor festette meg.
Egyéb művei: Csupa titok (1957); Köztetek élek (1958); Hősök hitével (válogatott versek,
Csehi Gyula utószavával, 1960); Horváth Imre legszebb versei (1963); Őszi remény (1964);
Versek (Kántor Lajos tanulmányával, 1965); Szürke szivárvány (1967); Túl a számokon
(1968); Háromszázharminchárom aforizma (1969); Janus-arcú órák (1971); Árnyékváltás
(1973); Virágok mestersége (1976); Együtt a tükörben (1979). Gyermek- és ifjúsági
verseskötetek: Száll a gépünk (1954); A legnagyobb madár (1955); Szertelen ábécé (1970,
1976); Felhők számadója (1978); Betűkre bízom (Tanulók Könyvtára, 1982).
(K. L.)
Kiss Jenő: H. I.: Örvény felett. Erdélyi Helikon 1935/2. — Korvin Sándor: Egy letűnt érzelmiség költői. Korunk
1935/6; uő: H. I. versei. Korunk 1940/3. — I. Szemlér Ferenc: H. I.: Hangtalan beszéd. Erdélyi Helikon 1937/3.
— Gaál Gábor: H. I.: Adj, kertem, több virágot. Korunk 1939/11; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 669–
70.; uő: H. I. — igaz úton. Utunk 1949/7. — Heszke Béla: Elszánt kötelesség. Erdélyi Helikon 1940/4. —
Kovács László: Kínai és japán versek. Erdélyi Helikon 1941/5. — Bajor Andor: A kispolgártól a pártköltőig.
Utunk 1949/22; uő: H. I. köszöntése. Utunk 1976/45. — Csehi Gyula: A magánytól a népig. Utunk 1954/39. —
Szőcs István: H. I. költészetének sajátos vonásai. Igaz Szó 1954/11. — Gáldi László: Költői nyelvünk legújabb
gazdagodása. Magyar Nyelvőr, Bp. 1956/3. — Deák Tamás: Nagy költő nyomában. Utunk 1961/2. — Izsák
József: Hősök hitével. Igaz Szó 1961/2. — Sőni Pál: H. I. költészetének dialektikája. Igaz Szó 1961/3. — Kántor
Lajos: H. I. hűsége. Korunk 1961/4; uő: H. I. költészete a felszabadulás előtt. Igaz Szó 1965/3. — Antal Péter:
H. I. Igaz Szó 1962/11. — Ioanichie Olteanu: H. 1. fordítása közben. Utunk 1964/9. — Mózes Huba: Tudatos
költészet. Korunk 1964/5. — Huszár Sándor: Aki szeretni született… Utunk 1965/3; újraközölve Az író
asztalánál, 1969. 65–76. — Szász János: H. I.: Őszi remény. Igaz Szó 1965/3. — Páskándi Géza: A szigorú rend
tagja. Utunk 1966/2. — Balogh Dezső: H. I. költői szókészlete. NyIrK 1966/2. — Diószegi András: H. I.
miniatűrjei. Közli Megmozdult világban, Bp. 1967. 263–74. — Földes László: Négysorosok világa — világok
négy sorban. Közli A lehetetlen ostroma, 1968. 130–55. — Beke György: Egy műfaj köszöntése. Előre 1970. ápr.
16.; uő: Nagy dolgokat írj meg egy sorban… Utunk 1977/4. — Marosi Péter: Erkölcsében az eleganciája. Utunk
1976/45. — Ruffy Péter: A hetvenéves H. I. Magyar Nemzet, Bp. 1976. dec. 25. — Indig Ottó: Csak egy igaz
versért élek. H. I. költészetéről. Kismonográfia. Kv. 1981. — Fodor Sándor: Hány éves a költő?; Lászlóffy
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Aladár: A lant lilioma; Banner Zoltán: Őrhelyem: Várad. Utunk 1981/45. — Hornyák József: Beszélgetésekről,
születésnap után. Utunk 1981/48.
ÁVDolg: Keszthelyi Mária: H. I. ideológiai fejlődése versei nyomán. 1950. — Hencz Olga: H. I. élete és
költészete. 1963. — Hankó Terézia: H. I. „Virágok mestersége” c. kötete szókészletének szófaji vonatkozásai.
1981.

Horváth István (Magyarózd, 1909. okt. 9. — 1977. jan. 5. Kolozsvár) — költő, regényíró,
elbeszélő. ~ Arany apja. Elemi iskolát végzett szülőfalujában; édesanyja 1920-ban beíratja
ugyan a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba, de az anyagi nehézségek meggátolják
továbbtanulását. Autodidakta módon képezte magát. 1921-től részesművelő Marosdégen,
szolga Ózdon, Kolozsvárt és Bukarestben. 1926-tól 1940-ig szülőfalujában gazdálkodik;
közben napszámos, gyári munkás is. 1940 szeptemberében családjával együtt Kolozsvárra
költözik, ahol előbb alkalmi munkás, majd novembertől szegődményes kisegítő szolga az
Egyetemi Könyvtárban, 1942-től egyetemi altiszt a Filozófiai Intézetben. Már ismert író,
amikor 1945 őszén meghívják szerkesztőnek az MNSZ lapjaként Kacsó Sándor
szerkesztésében újrainduló Falvak Népéhez. Itt előbb az irodalmi, majd a politikai rovatot
vezeti 1949 derekáig. Látása rohamosan gyengül, végül már csak névleges szerkesztő s
elsősorban irodalmi munkásságot fejt ki. 1956-tól 1959-ig az Utunk versrovatát vezeti.
Súlyosbodó betegsége miatt 1962-ben nyugdíjazzák. „Azóta pedig közel húsz éve a
foglalkozása is csak az, hogy ő minálunk, hogy ő közöttünk — Horváth István. A költő, az
elbeszélő, a népköltészeti gyűjtő, a mesemondó” (Marosi Péter). Tragikus halála után —
gázolás áldozata lett — a magyarózdi temetőben helyezték nyugovóra.
Első versei 1937-től jelentek meg a Magyar Népben, költői indulását azonban 1941-től
számíthatjuk, amikor Jékely Zoltán ajánlásával a Pásztortűzben is verssel jelentkezik. Ettől
kezdve az Erdélyi Helikon, Termés, Budapesten a Magyar Élet, Magyar Út, Forrás, Magyar
Csillag közli irodalmi termését, míg riportjait, jegyzeteit az Erdélyi Gazda, Ellenzék, majd
1944 őszétől kezdve a Világosság, Falvak Népe, Utunk, Igaz Szó, Korunk, Művelődés, Előre.
Kései indulása nemcsak hátránnyal járt. A népi irodalom hullámával érkezett paraszttehetség
előtt az irodalom rögtön megnyitotta kapuit, s ugyanakkor felmérhette, hogy a népi irányzat
előtte járt képviselői addig mit végeztek. Élményvilágának eredetét, költői alkatát tekintve
Sinka Istvánnal mutat rokonságot, tudásszomja, szellemi mohósága, filozofikum felé hajló
gondolkodása Veres Péterrel rokonítja. Ám nem rájuk figyel, hanem elsősorban Illyés
Gyulára, Tamási Áronra. „Hozzájuk viszonyítva kerestem azt az irányt, amelyben magamnak
ösvényt verhettem” — mondotta utolsó éveiben.
Írói működésének első szakasza meglepő eredménnyel zárul: 1943 és 1945 között két
verseskönyv és egy elbeszélésgyűjtemény tanúskodik arról, hogy nemcsak írói küldetése vált
tudatossá, hanem megtalálta a költői önkifejezés személyes formáját is. Művészi
tájékozódását, saját lehetőségeinek felismerését megkönnyítette, hogy legelőször a *Termés
műhelyében talált szellemi otthonra, ahol a népi irányzat sajátos erdélyi változatát
megteremtő alkotók gyülekeztek.
Mintha népének hőskölteményét írná, úgy fakadnak föl az íróból egy mitikus paraszti
életfelfogás érzéstömbjei, de mert tárgyiasítani tudja a paraszti sors tarthatatlanságára utaló
élményrétegeit, költeményei már a társadalmi körülményektől meghatározott sorssal való
szembefordulás előfeltételeit is megteremtik. A helyzetfeltárás lázas kiútkereséssel és lázító
kritikával párosul. Mintha csak egy középkori prédikátor panaszáradatát, példázatszerű
figyelmeztetéseit hallanók. A parasztság középkori szinten megrekedt tudatállapotát, a II.
világháború apokalipszist idéző látomásait bibliai zsoltárokon nevelkedett költői eszköztárával fejezi ki.
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A háborút követő évek hoznak ugyan még néhány kiemelkedő értéket költészetében, a régi
társadalmi sérelmek felszínre törése azonban már nem ütközik közegellenállásba; ez művészi
szinten azzal a veszteséggel jár, hogy csökken a költő önfegyelme, intellektuális ereje, eredeti
látásmódról tanúskodó költői nyelve pedig megfakul. A hatalmon belüli helyzetben szem elől
téveszti, majd teljesen elveszíti költészetének korábbi egyetemes távlatait. Már nem egy
tarthatatlan helyzetet akar megváltoztatni, hanem a meglévőt igyekszik állandósítani. Írói
működésében a cezúrát nem a népi hatalomért folyó küzdelem újabb színtereire nyitó
korforduló jelenti, hanem a költő szolgálatvállalásait kényszerű szerepekké változtató
dogmatikus irodalompolitika sematizmusa. A paraszti sorsból fakadó prózája is
tézisregényekbe, tézisnovellákba sikkad a kezdeti sikerek után.
Jóllehet munkásságára hol az eruptív erők működése, hol a konstruktív szándék jelenléte
jellemző, maradandó érvénnyel akkor alkot, amikor ezek az erők egyensúlyhelyzetbe
kerülnek. Ez egybeesik a nemzetiségi öneszmélés mélyebb lélegzetvételével. Nem meglepő,
hogy csak a 70-es évek elején tud akkora visszhangot kiváltani, mint indulása idején. Nem
verseskönyvvel és nem is kimondottan szépprózai alkotással, hanem egy rendhagyó jellegű
falurajzzal: a Magyarózdi toronyaljával, mely egész életművének fókusza (Kv. 1971, Bp.
1980).
Pályájának kezdeteire visszatekintve, az embertelen szintre leszorított, túlérett paraszti
életforma megjelenítésével már indulásakor emberségért kiáltott. Ilyen értelemben első
verseskötete, Az én vándorlásom (Kv. 1943) nem más, mint a költői személyiség
önmeghatározása, s ugyancsak lírai fogantatású elbeszéléskötete, a drámai erejű Kipergett
magvak (Kv. 1944), annak a faluközösségnek a teremtő leltározása, amelynek üzenetével a
világba érkezett. Míg az első még a paraszti tudat primitív világképe jegyében jött létre, a
második már ésszerű számvetés eredménye. A szülőföld valóságát tulajdonképpen már ekkor
fedezi fel kellő mélységben. Érdemes utolsó verseskötetei — Kiáltás halál ellen (1973),
Visító csend (1975), Az idő vízesése (1977) — mellé állítani induláskori „jajkiáltásait”:
pályája végén ugyanolyan súlyos szavú, létért pörlő költészet ez, mint már első
megszólalásakor. Ugyanilyen — és mégis más. A kezdetkor Az én vándorlásom és a Nehéz
szántás (Kv. 1945) verseinek a paraszti múlt és világkép adott távlatot; a Magyarózdi
toronyalja után gejzírként feltörő költészetének pedig már az a művészi látásmód, amely az
enyészettől visszahódított falurajz és korunk új igényeinek szembesítése során átélt belső
drámából fakad. A hiány költészete ez továbbra is, a teljesség sóvárgásának lírája. A költő
olyan bensőséggel tölti ki a hosszú évtizedeken át maga körül érzékelt „légüres teret”, hogy a
maga lelki drámájának kivetítésével a századvégi ember kiürülésére, dehumanizálódására
figyelmeztethet.
Mint prózaíró is már csak utolsó éveiben elkezdett és csonkán maradt önéletrajzi regényében
— Mint a magból kikelt fácska — tudott olvasóinak őszinte művészi élményt biztosítani a
posztumusz Kipergett magvak c. kötetben (novellák, emlékezések, Cseke Péter utószavával,
RMI 1981).
Törik a parlagot c. állami díjas regényét (1950, 1951, 1954) románra Alexandru Aldea
(1952), bolgárra Jordan Stratiev (1953), elbeszéléseit románra Gelu Păteanu és Petre
Mureşanu (Ion Chinezu) fordította (1957), verseiből román nyelvű válogatást mutatott be
Petre Solomon (1954) és Paul Drumaru (1979).
Egyéb művei: Jegenye (népmese Andrásy Zoltán rajzaival, 1948); A vadhattyú (Bulatov orosz
népmeséi magyarul, Nv. 1948); Árad a falu (versek, 1949); Bomlik a rügy (versek, 1950); A
csere (novella, 1951); Új betűvel (versek, 1951); Szépülő hazánk tájain (versek, 1952);
Balogh Eszti hajnala (ifjúsági regény, 1954); Válogatott versek (1954); Csali gróf (regény,
1955); Zölderdő fia (mesék, 1955); Dicsekedő Habakuk (versek Deák Ferenc rajzaival, 1956);
Pacsirta rebben fel (versek, 1956); A szürke kos (elbeszélések Andrásy Zoltán rajzaival,
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1957); Krizantémok (versek, 1960); Tücsökhegedű (gyermekversek, 1961); Fenséges adósság
(válogatott versek, 1962); A tavasz harangja (gyermekversek, 1964); Tanúként (versek,
1964); Horváth István legszebb versei (Lászlóffy Aladár előszavával, 1967); Harmat a
fűszálon (versek, 1968); Nyomok porban, hóban (elbeszélések, 1969); Egy gyöngyszem, két
gyöngyszem (Ózdi népmesék, 1970, 1975); Tornyot raktam (versek, 1972); Örvénylő
harmatcseppek (elbeszélések, 1976); Ütközők között (versválogatás, Bp. 1983); Leválthatatlan őrszem (versválogatás, Cseke Péter előszavával, Tanulók Könyvtára, Kv. 1983).
Álneve Náci Pista, a család falusi ragadványneve után.
(Cs. P.)
Jékely Zoltán: H. I. első verseskönyve. Termés 1944. Téli szám; uő: H. I. hatvan éves. Élet és Irodalom, Bp.
1969/41. — Gaál Gábor: A költő és az anyaga. Közli Valóság és irodalom, 1950. 301–10. — A Törik a parlagot
vitájának tanulságai. Utunk 1951/12. — Csehi Gyula: H. I. költői útja. Utunk 1954/49. — Antal Péter: Jegyzetek
H. I. költői nyelvéről. Igaz Szó 1956/12. — Kántor Lajos: Őszben tavasz. Igaz Szó 1961/3; újraközölve Írástól–
emberig, 1963. 128–40. — Székely János: Gondolat és realizmus. Igaz Szó 1961/4. — Huszár Sándor:
Rapszodikus beszélgetés H. I.-nal. Utunk 1965/12; újraközölve Az író asztalánál, 1969. 87–94. — Lászlóffy
Aladár: H. I. új versei. Utunk 1965/26. — Beke György: Tiszta bor. Falvak Dolgozó Népe 1968. okt. 8. — Deák
Tamás: H. I. verseihez. Előszó a Tornyot raktam c. gyűjteményes kötethez, 1972; újraközölve a Káprázat és
figyelem c. kötetben, 1980. 226–40. — Láng Gusztáv: Költő prózája. Igazság 1969. okt. 8. — Szabó T. Attila:
Magyarózdi toronyalja. A Hét 1972/10. — Márton Gyula: Író a falujáról. Művelődés 1972/5. — Szentimrei
Judit: H. I. hazaérkezett. Igaz Szó 1972/6. — Izsák József: H. I. vándorlásai. Igaz Szó 1973/8. — Csiki László:
És egy cseppet tán boldog is vagyok. A Hét 1973/38. — Marosi Péter: A költő szolgálatváltozásai. Utunk
1973/41; uő: Búcsú H. I.-tól. Utunk 1977/2. — Pomogáts Béla: H. I. költészete. Alföld, Debrecen 1974/3. —
Marosi Ildikó: Akkor is pont vasárnap volt. Közli Közelképek, 1974. 80–84. — Kicsi Antal: H. I. Brassói Lapok
1975/4, 5, 7. — Szőcs István: Hersegő tarlókon. Utunk 1976/47. — Cseke Péter: Magyarózdi Torony. Közli
Víznyugattól vízkeletig, 1976. 90–101.; uő: A Termés szerepe H. I. világszemléletének alakulásában. NyIrK
1980/1, 2. — Kányádi Sándor: Ne hagyj falum. Igazság 1977. jan. 9. — Sütő András: Búcsú H. I.-tól. Utunk
1977/2; újraközölve Évek — hazajáró lelkek, 1980. 196–199. — Mózes Attila: H. I. mikrokozmosza. Igaz Szó
1977/1. — Czine Mihály: H. I.: Az idő vízesése. Népszabadság, Bp. 1978. márc. 18.; újraközölve a Nép és
irodalom c. kötetben, Bp. 1981. II. 384–87. — Király László: A hetvenesztendős H. I. Utunk 1979/41. —
Szilágyi Júlia: Horváth István jelenvalósága. Korunk 1979/10. — Lázár István: Személyes néprajz. Élet és
Irodalom, Bp. 1981/5. — Görömbei András: H. I.: Magyarózdi toronyalja. Alföld, Debrecen 1981/4. — Tóth Pál
Péter: H. I.: Magyarózdi toronyalja. Valóság, Bp. 1981/4. — A Horváth István-jelenség. Műhelybeszélgetés
Kiss Jenő és Cseke Péter között. Korunk 1982/1. — Gálfalvi Zsolt: Irodalomtörténeti tanulságok forrása.
Jegyzetek H. I. prózájáról. A Hét 1982/8. — Borcsa János: „nincs olyan tükör, melyben magam lássam”.
Korunk 1982/6.
ÁVDolg: Tuzson Erzsébet: H. I. jelzői „Fenséges adósság” című kötete alapján. 1965.

Horváth Janka — *gyermekirodalom
Horváth János (Gátalja, 1894. febr. 23. — 1950. ápr. 17. Temesvár) — munkásköltő. Hét
elemi osztály elvégzése után kőműves. Az I. világháborúban súlyosan megbetegedett. Cikkeit,
verseit a temesvári Magánalkalmazottak Szakszervezetének A Holnap c. lapja, a Déli Hírlap,
Temesvári Hírlap, Bánsági Magyar Népnaptár közölte. Részt vett a MADOSZ mozgalmában.
Tükörképek c. verseskötetében (Tv. 1938) a kisemberek életéről szól; versei formailag ugyan
nem kimunkáltak, érzelmi hitelességük s keresetlen közvetlenségük azonban figyelmet
érdemel. A felszabadulás után az MNSZ falujáró aktivistája.
Horváth Jenő (Marosújvár 1900. okt. 13. — 1989. szept. 13. Kolozsvár) — író, költő,
publicista. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban (1920), főiskolai
tanulmányait a kolozsvári Református Teológián s ösztöndíjjal Skóciában végezte,
Debrecenben doktorált (1937). Lelkész Aninószán, 1941-től a nagyenyedi Bethlen Gábor
Teológiai Akadémia, 1945-től Kolozsvárt a Protestáns Teológiai Intézet tanára. 1960-ban
vonult nyugalomba. Hitbuzgalmi írásait az egyházi sajtó, szociális érzésű, a szülőföldhöz
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kötődő verseit, elbeszéléseit, cikkeit 1921-től kezdve a Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Ifjú
Erdély, Ellenzék, 1941 után az Erdélyi Gazda, Szövetkezés, Havi Szemle, Déli Hírlap
közölte; később az Előre és Igazság hasábjain is jelenik meg írása. Szerepel a Versekben
tündöklő Erdély (Kv. 1941) és a Romániai magyar írók antológiája (Nagyenyed 1943) c.
kiadványokban. Összeállításában jelent meg Nagyenyeden a Virágoskert (1941) és Kalászok
(1944) c. vers- és mesegyűjtemény, valamint a Ki-ki magának orvosa (1944) c. egészségügyi
tanácsadó.
Önálló kötetei: Betemetett bányász (versek, Aninósza 1935); Most szedtem a fáról (novellák,
Kv. 1938).
Horváth József (Marosvásárhely, 1889. jún. 25. — 1950. júl. 27. Marosvásárhely) —
külpolitikai szakíró. A kolozsvári egyetemen szerzett magyar–német szakos tanári képesítést.
Szülővárosában a Református Kollégium, majd az Állami Kereskedelmi Iskola tanára, 1929től a KZST tagja. Az Erdélyi Múzeum, Erdélyi Helikon, Keleti Újság és időszaki kiadványok
hasábjain távoli országok, népek politikai mozgalmait ismertette. Önállóan megjelent műve:
Az angolok Indiában (klny. az Erdélyi Múzeum 1932/1–6. számából).
Horváth József (Aranyosgyéres, 1931. jan. 22.) — pedagógus, fizikai szakíró. ~ Stefánia
férje. A nagyenyedi Bethlen Kollégium tanítóképzőjének elvégzése (1950) után a Bolyai
Tudományegyetem matematika–fizika karán szerzett tanári oklevelet (1953). Előbb egyetemi
gyakornok, 1956-tól az Ady–Şincai Líceum tanára, 1961-től a Politechnikai Intézetben
dolgozik, 1974-től a Tehnofrig Szaklíceum, majd 1980-tól a 3. számú Matematika–Fizika
Líceum tanára.
Első cikkét a Matematikai és Fizikai Lapok közölte (1957/2). Ismeretterjesztő cikkei itt s a
Tanügyi Újság, Igazság hasábjain jelentek meg. Mint tudományos dolgozatok társszerzője a
Buletinul Politehnic Cluj, Studia Universitatis Babeş–Bolyai s az országos porkohászati
konferencia Comunicări Ştiinţifice 1. c. kiadvány munkatársai közt szerepel. Brassói,
kolozsvári s temesvári tudományos ülésszakokon önálló dolgozatokat mutatott be
megvitatásra (Studiul unor proprietăţi electrice ale sistemului SiC–Cr2O3; Comportarea
magnetică a compusului oxidic semiconducător NiO–Mn2O3; Conductibilitatea termică a
Mn2O3 cu adăugări de Cr2O3).
Horváth Júlia, Hugo Hauslné (Bihardiószeg, 1933. jún. 3.) — újságíró, szerkesztő. Elméleti
líceumot végzett Nagyváradon (1952), magyar irodalom és nyelv szakos diplomát a Bolyai
Tudományegyetemen szerzett (1956), majd elvégezte a Ştefan Gheorghiu Akadémiát (1967–
69). Újságírói pályáját a Romániai Magyar Szónál kezdte 1952-ben, a lap folytatásaként
megjelenő Előre művelődési (1957–59), majd tájékoztatási és közügyi rovatvezetője (1961–
69), közben a Falvak Dolgozó Népe szerkesztésében is részt vett. Később az Előre
főszerkesztő-helyettese (1969–74), belpolitikai, 1979-től külpolitikai főmunkatársa.
Társadalmi riporter, színikritikái, könyvismertetései, jegyzetei a Korunk, Igaz Szó, Utunk, Új
Élet, Contemporanul hasábjain is megjelentek.
Horváth Kovács Hajnal — *lélektani irodalom
Horváth Lajos (Székelykeresztúr, 1883. febr. 23. — 1960. ápr. 3. Mosonmagyaróvár) —
zeneszerző, zeneíró. Tanítói oklevelét szülővárosa tanítóképzőjében szerezte.
Székelyudvarhelyen és Erzsébetvárosban tanított, 1941-től a székelykeresztúri polgári
leányiskola igazgatója lett, 1944-ben Magyarországra távozott.
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Az I. világháború idején verseskötettel jelentkezett, később népies műdalokat és zenés
népszínműveket írt. Műdalait részben zongorakísérettel, részben kétszólamú feldolgozásban
tette közzé. Nem fogadta el a Kodály-iskolát, s röpirataiban Domokos Pál Pétert támadva
szembefordult az eredeti népdal ápolásával.
Munkái 1919 után: Röpirat (Székelykeresztúr 1930); Hozzászólás (Székelyudvarhely 1930);
101 székely népdal (Székelykeresztúr 1931); Csűrdöngölők (hangjegykiadvány,
Székelykeresztúr 1942).
Írói neve Szittya Horváth Lajos.
Horváth Loránd (Marosvásárhely, 1930. jún. 11.) — műfordító, költő. Szülővárosában a
Kereskedelmi Líceumban érettségizett (1948), a kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns
Teológiai Intézet elvégzése (1953) után ref. lelkész Galambodon, Mezőörményesen,
Székelycsókán, Bágyonban, Magyarborzáson, 1970-től Fintaházán. Első versét az Utunk
közölte (1960). Óhéberből lefordította a Zsoltárok Könyvét (1963), tanulmányát a
zsoltárfordításról és egy fordítását a Református Szemle közölte (1980/1 és 1982/6). Lírája a
klasszicizmusban gyökerezik, A végtelenség oszlopa c. képversét Brâncuşi emlékének
ajánlotta.
Önálló verseskötete: Naptánc (Balázs Imre rajzaival, 1983).
Horváth Margit (Marosvásárhely, 1910. máj. 3.) — koreográfus, tánctudományi szakíró.
Középiskoláit Marosvásárhelyen végezte, 1950-től a Marosvásárhelyi Sportiskolában, 1955től a Népi Művészeti Iskolában dolgozott, 1957-től a Népi Alkotások és Művészeti
Tömegmozgalom Maros Megyei Irányító Központjának munkatársa. Néptánccal és népműveléssel foglalkozó szakcikkeit 1957-től a Művelődés, Falvak Dolgozó Népe és Vörös Zászló
közölte.
Kötetei: Jobbágytelki táncok (Lőrincz Lajossal, Mv. 1965); Táncszvit Erdőszakál és Lövér
táncaiból (Mv. 1970); ugyanez román fordításban: Suită de dansuri din Săcalu de Pădure şi
Lueriu (Mv. 1970).
Horváth Miklós (Dálnok, 1906. máj. 4. — 1982. jan. 10. Marosvásárhely) — orvosi szakíró.
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett (1924), orvosi oklevelét
Budapesten nyerte (1931), Iaşi-ban nosztrifikálták (1932). Sepsiszentgyörgyön iskola-, üzemi,
vasúti és betegsegélyző orvos, 1940-től az anya- és csecsemő-védelem zöldkeresztes
szolgálatának vezetője, 1946-tól Háromszék megye tiszti főorvosa. 1948-ban nevezik ki a
marosvásárhelyi OGYI egészségügyi szervezési tanszékére előadótanárnak, 1950-től a
közegészségtani tanszéket is irányítja, 1957-től egyetemi tanár, 1968-ban vonult nyugalomba.
Szerepet vállalt az MNSZ megyei vezetésében, munkatársa volt a Népi Egység napilapnak
(1945–49). Az Orvosi Szemle–Revista Medicală, Igiena, Communicationes szakfolyóiratok
munkatársa; szakdolgozatai a közegészségtan minden területét felölelik.
Marosvásárhelyen kiadott kőnyomatos jegyzetei: Általános közegészségtan (1951); Részletes
közegészségtan (1952); Közegészségtan (1954); Munkaegészségtan (1955, újabb kiadása
Dienes Sándorral, 1961); Általános és település-közegészségtan (Steinmetz Józseffel és Bedő
Károllyal, 1957). Az Igiena generală şi comunală c. egységes tankönyv (1962) munkatársa.
Horváth Pál (Resica, 1932. márc. 15. — 1978. nov. 11. Beszterce) — népművelő, pedagógiai
szakíró. A nagyenyedi Bethlen Kollégium tanítóképzőjének elvégzése (1950) után a Bolyai
Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett (1955). Egy
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évig levéltáros Tordán, majd 1956-tól a magyar nyelv és irodalom tanára az Andrei Mureşanu
Líceumban és a Liviu Rebreanu Líceumban Besztercén.
Az irodalmi körök és diákszínjátszók tevékenységét az Utunk, Ifjúmunkás, Korunk,
Művelődés számára írt cikkekben kísérte figyelemmel, tankönyvbírálatait a Tanügyi Újság,
Igaz Szó közölte. Beszterce-Naszód megye magyar tömegművelődési munkájának szervezője
volt. Felelevenítette a magyar színjátszást, műkedvelő együttesével a mezőségi falvakat járta.
„Beleírta életét a tájba, mivel megtalálta az utat a megőrző példákhoz” — így jellemezte Beke
György, aki Búvópatakok c. riportkönyvének egyik hőséül választotta.
Elekes Ferenc: Él itt egy ember. Ifjúmunkás 1969. máj. 22. — Barabás Sándor: Az elkötelezettség tudata.
Művelődés 1972/12. — Szépréti Lilla: A tömegművelődés fórumai Besztercén… Új Élet 1976/11. — Beke
György: Huszonegy osztály útravalója. Posztumusz interjú H. P.-lal. A Hét Évkönyve 1979. 258–63.; uő: H. P.
örökében. Művelődés 1980/8–9.

Horváth Sarolta — *Új Cimbora
Horváth Stefánia (Bukarest, 1933. máj. 9.) — újságíró, szerkesztő. Középiskolai
tanulmányait a kolozsvári 3. számú Leánygimnáziumban végezte (1950), a Bolyai
Tudományegyetem matematika–fizika karán szerzett tanári oklevelet (1954). Előbb a Pionír,
majd 1967-től a Jóbarát belső munkatársa.
Első írása az Ifjúmunkásban jelent meg (1954). A gyermekek életét tükröző több ezer
hosszabb-rövidebb írásán kívül közölt fotóregényt (Kényelmes Kelemen, 1964; Ismertetőjel Y,
1968; A W–16 elhallgat, 1970; közösen Kovács Nemerével, ill. Szabó Zsolttal s Darabont Lili
fotóművésszel) és képregényt (Tűz Bábolna hegyén, Tenkeiné Rusz Lívia rajzaival, 1963–64;
románul a Scînteia Tineretului hasábjain, 1965). Sajátos gyermekműfajt képviselnek
tudománynépszerűsítő sorozatai (Otthonunk a világegyetem, 1975; Beszélgessünk a
kibernetikáról, 1977; Tanulni, de hogyan? 1980–82), valamint neves tudósokról, felfedezőkről, így Bolyai Jánosról (románul is közölte a Cutezătorii), Kopernikuszról, Eötvös
Lorándról, Fermiről, Franklinról, a Nobel-díjas holográfus Gábor Dénesről, Galileiről, Aurel
Vlaicuról szóló regényes életrajzai.
Kezdeményezője, majd vezetője a Jóbarát 1969-ben indult, a gyermekek nemzedékeit
önművelésre, természettudományos búvárkodásra, egyéni kutatómunkára ösztönző versenysorozatának (*tantárgyolimpia).
Horváth Sz. István (Kolozsvár, 1951. nov. 13.) — közíró, színikritikus, műfordító.
Középiskolát szülővárosában a 11. számú Líceumban végzett (1970), orosz–magyar szakos
tanári diplomát a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett (1975). Hat évig Désen általános
iskolában tanított, 1982 óta az Electromecanica Kisipari Szövetkezet műszaki fordítója
Kolozsvárt.
Írásait a Művelődés, Utunk, Korunk, Igaz Szó, Echinox, Új Élet közli, az Igazság munkatársa.
Érdeklődésének központjában a színház áll. Már főiskolás korában a *Stúdió '51 alapító tagja,
szereplője és rendezője. Ahonnan a kritika távol marad… címmel felveti a műkedvelő
színjátszás korszerűsítésének kérdéseit (Korunk 1978/10), színészportrékat mutat be A Hét
1982-es Színjátszó személyek c. évkönyvében, a színházi riport művelője. 1980 óta állandó
pedagógiai rovata van a Kolozsvári Rádió magyar adásában.
Mikó Imrével és Kicsi Antallal társszerzője a Balázs Ferenc c. monográfiának (1983).
Horváth Tibor (Csíkszentmárton, 1923. nov. 2.) — gyógyszerészeti szakíró. Szaktanulmányait Kolozsvárt kezdte, Szegeden fejezte be (1946). Magángyógyszertárakban
alkalmazott, 1949-től a marosvásárhelyi 1. számú gyógyszertár vezetője, főgyógyszerész, a
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gyógyszerészeti tudományok doktora (1971), érdemes gyógyszerész (1974). Hazai magyar és
román nyelvű folyóiratokban (Gyógyszerészeti Értesítő, Orvosi Szemle, Farmacia) az egyes
gyógyszerek összeférhetetlenségéről, valamint az általa és munkatársai által vadgesztenyéből
előállított s Castanil néven forgalomba hozott készítménynek a vivőeres rendszerre gyakorolt
erősítő hatásáról számolt be. Találmányként jegyezték be két munkatársával közösen
kidolgozott módszerét a halva előállítására szaponinkivonatok segítségével.
A Csedő Károly szerkesztette Gyógyszerészeti ügyvitel és jogszabályozás c. kőnyomatos
jegyzet (Mv. 1974, 1978) egyik társszerzője.
Horváth Tibor (Torda, 1938. aug. 16.) — nyelvész, ~ Andor bátyja. Középiskolai tanulmányait 1959-ben Kolozsvárt végezte a 7. számú (ma Brassai Sámuel) Líceumban. A Babeş–
Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1960). Előbb
általános iskolai tanár Szilágygörcsönben, majd 1961-től főgyakornok a kolozsvári magyar
nyelvtudományi tanszéken. 1964-től az Egyetemi Könyvtárban dolgozik, jelenleg a
történelem–filozófia kar könyvtárosa.
Első írása emlékezés Bajza Józsefre az Igazságban (1958). Műfordítás-elemző, nyelvművelő,
verstani-stilisztikai cikkeit, könyvismertetéseit a Korunk, Utunk, Igaz Szó, A Hét, NyIrK
közli. Funkcionális verstani tanulmányaiból és a műfordítások stilisztikai elemzéséből leszűrt
tapasztalatait beépíti az első hazai magyar stilisztikai kézikönyv általa írt fejezeteibe (Bartha
János–Horváth Tibor — J. Nagy Mária–Szabó Zoltán: Kis magyar stilisztika. 1968). A 70-es
években a műfordítás és nyelvművelés tárgykörén kívül zenei vonatkozású cikkeket is közöl,
így a népdalvita keretében (Nem a szakma belső ügye. A Hét 1972/14). Bibliográfusként részt
vesz az egyetem alkalmazottainak tudományos munkásságát felmérő kiadványsorozat
szerkesztésében (Activitatea ştiinţifică a Universităţii Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca.
Bibliografie selectivă I. 1974; II. 1979).
Gáldi László: Kis magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr, Bp. 1969/2.

hóstáti kutatás — nyelvészeti, néprajzi, társadalomrajzi és helytörténeti munkálat a
Hóstátban, Kolozsvár keleti, északkeleti és nyugati hagyományos mezőgazdasági és kertészeti
övezetében. A kutatott terület nevének eredete a középfelnémet Hochstadt 'felsőváros'.
A mai hóstátiak ősei a XVI–XVII. századi háborús időkben húzódtak a Székelyföldről,
Kalotaszegről, a Szilágyságból, a Szamos mentéről és a Mezőségről a középkori városfalak
tövébe, sőt a hagyomány szerint Bocskai István fejedelem hajdúkat is telepített közéjük.
Szőlő- és földműveléssel, marhatenyésztéssel és fuvarozással foglalkoztak. Életmódjuk és
foglalkozásuk fokozatosan a városi piachoz igazodott, ma már elsősorban mint híres
zöldségtermesztők ismeretesek. Noha a XVIII–XIX. században is újabb bevándorlókkal
gyarapodtak, oly egységes és sajátos kultúrát alakítottak ki, hogy joggal tekinthetők a
romániai magyar nemzetiség egyik kicsiny, de önálló néprajzi csoportjának. Hagyományaikat
félvárosi mivoltuk ellenére is sokáig megőrizték; ennek egyik külső jeléhez, a földész
viselethez az idősebb nemzedékek még ma is ragaszkodnak és erről könnyen felismerhetők.
A kutatókat elsősorban múltjuk, foglalkozásaik és szokásaik érdekelték. Jakab Elek
várostörténész Kolozsvár múltjában játszott szerepüket tárta fel (1888), Lindner Gusztáv sok
évszázados temetkezési egyesületeiket mutatta be (1894), Németh Sándor egységes
népcsoportként tanulmányozta őket (1899). Elmélyültebb és részletekbe menő kutatás indult a
két világháború között. Vásárhelyi János Hóstáti lakodalom címmel ad életképet a kolozsvári
földészek esküvőjéről (Kv. 1933), Balassa Iván Az a-zás a kolozsvári Hóstát nyelvében c.
munkájában (Kv. 1942) sajátos nyelvészeti adatokat közöl, Sándor Gábor pedig A kolozsvári
Hóstát emberi erővel végzett teherhordási módjai és eszközei (Kv. 1942), majd A hóstátiak
szénavontatása (Kv. 1944) c. könyvében a termelési módnak megfelelő leleményes szokások
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és eszközök kialakulását rajzolja meg. Egyidejűleg K. Kovács László A kolozsvári hóstátiak
temetkezése c. munkájában (Kv. 1944) a még 1587-ben alakult és szakadatlanul fennálló
Kolozsvár-hídelvei Református Földész Kalandos Temetkezési Társulat s a többi hóstáti
„kalandos társulat” kisközösségi szokásrendjét mutatja be.
A szocialista korszak nagymérvű építkezése, ipartelepítése és városrendezése következtében
Kolozsvár mezőgazdasági és kertészeti övezeteinek hagyományos földész életformája
bomlásnak indult, s ez új feladatok elé állította a ~ új művelőit. A 70-es évtized végén egy
fiatal kutatókból álló kolozsvári munkaközösség fogott hozzá a bekövetkezett változások
felméréséhez, a mai Hóstát nép- és társadalomrajzi monográfiájának összeállítását tűzve maga
elé. Eredményeiket figyelemmel kíséri az Igazság és az Ifjúmunkás. Egri László Kik a
hóstátiak? c. alatt (Korunk Évkönyv 1979) körvonalazza a mai tárgykört, Pillich László pedig
Előzetes megközelítések egy Hóstát-monográfiához c. írásával már részletet közöl egy
hosszabb tanulmányból, amely Jungbert Béla, Salamon Anikó és Vetési László
közreműködésével készült (Korunk 1979/6); újabb feldolgozásai Hóstáti család, hóstáti
közösség (TETT 1980/3) és Egy hóstáti nemzetség családszerkezeti vizsgálata (Korunk
Évkönyv 1982) címmel a korszerű ~ előrehaladását igazolják.
Hóstáti felvételek címmel 1982 májusában a Korunk Galéria Feleki Károly fényképeit mutatta
be a hóstáti földészek tegnapi és mai életpillanatairól.
(F. J.)
Lindner Gusztáv: A kolozsvári Kalandos-társulat. Erdélyi Múzeum 1894/11. — Németh Sándor: A kolozsvári
hóstátiak. Közli Erdély népei II. 1899. 23–25. — Dr. Kós Károly: Népélet és néphagyomány. 1972. 204–07. —
Egri László: Kik a hóstátiak? Korunk Évkönyv 1979. 67–74.
ÁVDolg: Kuszálik Piroska: A kolozsvári Hóstát zöldségtermesztőinek szakszókincse. 1968.

Hoványi Gyula (Nagyvárad, 1860. márc. 24. — 1939. nov. 27. Nagyvárad) — jogi szakíró.
Nagyváradi és budapesti jogi tanulmányait a strasbourgi, párizsi és londoni egyetemeken
egészítette ki. 1885-től Budapesten egyetemi magántanár, majd a nagyváradi Jogakadémia
első dékánja, a büntetőjog és jogbölcselet tanára (1911–25). Nagyváradon megjelent
fontosabb munkái: A büntetőjog fejlődése (1897); Jogbölcselet jogi oktatásunkban (1900);
Kereszténység és evolúció (1903); A nemzetközi jog pozitivitása (1918). A craiovai Ramuri
1931-ben Revizuirea în Procedura Penală c. tanulmányát közölte.
Hölgyfutár — társasági képes folyóirat Kolozsvárt 1934. április és 1938. február között.
Szász Endréné Szappanyos Gabriella azzal a célzattal alapította, hogy főként a középosztályt
közvetlenül érdeklő kérdések felvetésével öntudatra ébressze és érdekvédelmi egységbe
tömörítse a romániai magyar nőket. Mivel a lap kezdettől fogva anyagi nehézségekkel
küzdött, rendszeres havi megjelenésének biztosítása végett az 1937-es évfolyamtól irányítását
Szász Ferenc vette át, Sz. Szappanyos Gabriella megmaradt felelős szerkesztőnek, ifj. Vékás
Lajos pedig a társszerkesztő feladatát látta el. A ~t azonban sem ez, sem az 1938-as évfolyam
kezdetén bejelentett átszervezése nem volt képes megmenteni, s így az a Sz. Szappanyos
Gabriella és Desbordes Viktor szerkesztette 1938/2-es számmal megszűnt.
Főmunkatársai Dóczyné Berde Amál és Kovács Dezsőné Pap Mária voltak. A lap a romániai
magyar irodalom szinte minden rangos képviselőjét megszólaltatta hasábjain, s a modern
román és egyetemes magyar irodalomból is igyekezett ízelítőt adni, főként azonban a nők
irodalmi-művészeti tevékenységére vonatkozóan őrzött meg dokumentumértékű adalékokat és
képanyagot.
(K. K.)
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H. Szabó Gyula (Kolozsvár, 1951. jan. 17.) — közíró, szerkesztő, Szentimrei Judit fia.
Szülővárosában végezte a középiskolát (1970), a Babeş–Bolyai Egyetemen orosz–magyar
szakos tanári diplomát szerzett (1974). Már középiskolás diák korában megalapította a
*Stúdió '51 művészi csoportot, s mint rendező részt vett annak klasszikus-népi-avantgardista
programja kialakításában. Mint a siménfalvi Általános Iskola tanára (1974–77) a *honismereti
vetélkedő kezdeményezője; az egyetemi nevelés és a Gaál Gábor Kör egyoldalúságait bírálva
Levelek faluról c. sorozata az Igazságban (1976) a népművelés mindennapi gondjaira
figyelmezteti a fiatal tanárnemzedéket. 1978-tól a Kriterion Könyvkiadó művészeti
monográfiáinak, zene- és képzőművészeti kiadványainak szerkesztője Bukarestben. Írásait A
Hét és Művelődés közli. Előszavával jelent meg Bulgakov Képmutatók cselszövése c.
Molière-drámája (Karig Sára fordítása, 1981).
Hubbes Walter (Brassó, 1929. márc. 19.) — zeneszerző, zenei író, karmester. Szülővárosában
német elemibe járt, középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégiumban végezte (1948), majd négy évig Kolozsvárt a Zeneművészeti Főiskola
hallgatója. Tanulmányait Bukarestben fejezte be, ahol zeneszerzést, vezénylést is tanult,
zenetanári oklevelet szerzett (1964). Közben 1950-től Kolozsvárt munkáskórusokat és népi
zenekart vezetett; 1955-ben Marosvásárhelyen telepedett le, ahol egy évig a Népi Alkotások
Házának szakirányítója, majd 1956 és 1970 között a *Székely Népi Együttes karmestere.
1970-től 1972-ig Sepsiszentgyörgyön vezetett népi együttest.
Számos tömegdalt és pionírdalt komponált (Építsd a hazát; Szép a hazánk; Az osztag dala).
Sok előadást értek meg a marosvásárhelyi együttes számára szerzett művei (köztük a Kádár
Kata vegyeskarra, Viszik a menyasszonyt, Lapádi népdalok, Kőrispataki táncok és
Udvarhelyszéki zsebkendős vegyeskarra és népi zenekarra, Rapszódia népi zenekarra, Egyszer
egy királyfi c. táncjáték gyermekeknek). Zenei tárgyú cikkeit a Művelődés, Utunk, Vörös
Zászló közölte.
Önálló kötetei: Rózsa, rózsa, piros rózsa. Székely népdalgyűjtemény (1957); Gyermekkórusok
(Veress Zoltán, Majtényi Erik, Hajdu Zoltán, Székelyhídi József, Kányádi Sándor, Lászlóffy
Aladár verseire szerzett feldolgozásainak válogatása, 1966).
Zeneszerzői álneve: Elek János.
Huber András (Dés, 1942. nov. 11.) — helytörténész, művészeti író. ~ Győző fia.
Középiskolát szülővárosában az Egységes Líceumban végzett (1960), matematika szakos
tanári oklevelet a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett. Előbb iskolaigazgató a bálványosváraljai
általános iskolában, 1979-től Désen tanár.
Első írását az Igazság közölte (1966), itt s a Korunk, A Hét, Művelődés, Utunk, Tanügyi
Újság, Jóbarát, Szatmári Hírlap s más napilapok hasábjain hely-, színház- és irodalomtörténeti
cikkei, ismertetései, karcolatai jelennek meg. Dési séták c. cikksorozata (Igazság 1980. okt.–
nov.) új adatokat közölt szülővárosa múltjából. Levelek a szülőföldre c. alatt közreadta,
előszóval és jegyzetekkel látta el nagybátyja, Dési ~ István festőművész 1915 és 1943 között
Győző bátyjához intézett leveleit (1982).
Szőcs István: Levelek a szülőföldre. Előre 1982. aug. 4. — Mezei József: Címzett az utókor. A Hét 1983/1.

Huber Győző (Tapolca, 1892. jan. 25. — 1957. febr. 27. Dés) — regényíró. Dési ~ István
bátyja, ~ András apja. Középiskoláit Nagyenyeden és Désen végezte. Részt vett az I.
világháború galíciai harcaiban. Budapesten 1919-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1921től haláláig a dési elektromos művek főmérnöke. A helyi lapok (Szamosvölgyi Napló,
Figyelő, Vármegyei Közélet, Szamosvidék) főmunkatársa, a 20-as években a Keleti Újságnak
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elbeszéléseket és villamossági szakcikkeket írt, a 30-as években az Ellenzék műszaki
rovatának munkatársa volt. Két kisregénye (Emlékek és más hazugságok; Ködbe vesző napok)
folytatásokban jelent meg a helyi sajtóban; kötetben megjelent két regénye: Rajvonal (Kv.
1930, újabb kiadás Kv. 1941); Északi legenda (ifjúsági regény Amundsenről, 1957).
(rei) [Szentimrei Jenő]: Rajvonal. Ellenzék 1930. nov. 16. — Bene Ákos: Rajvonal. Korunk 1931/4. — Huber
András: Előszó Dési Huber István bátyjához, H. Gy.-höz intézett leveleinek gyűjteményéhez. Levelek a
szülőföldre. 1982.

Huber Imre — *tankönyvirodalom
Hubert Péter — *háborúellenes irodalom; *tudományos-fantasztikus irodalom
Hudy Árpád (Arad, 1935. aug. 4.) — újságíró, nyelvész. Szülővárosa 3. számú Líceumában
érettségizett (1974), a Babeş–Bolyai Egyetem filológiai karán magyar–orosz szakot végzett
(1979). A Vörös Lobogó napilap belső munkatársa, a lap ifjúsági oldalának szerkesztője, az
*Ifjú Riporterek Köre egyik vezetője. A filmről mint jelrendszerről írt vitacikkével a
Korunkban jelentkezett (1977), írásait a Brassói Lapok, Utunk, A Hét közli, Szó és érték c.
tanulmánya a TETT 1982/3-as számában jelent meg.
Humanitás — *szabadkőműves irodalom; *Testvériség
humor — a komikumnak kevésbé intenzív és kisebb méretű bírálatot tartalmazó megjelenési
formájaként értelmezve két vonatkozásban jelentkezik irodalmunkban: egyfelől elméleti
megközelítésben, másfelől mint művelt ~, vagyis humoros szépirodalom.
1. Teoretikus láttatásban — így Balázs Sándor Humor és filozófia c. könyvében (1969) — a ~
nem kizárólag irodalmi, hanem általános társadalmi jelenség: a (nevető) alany és a (nevettető)
tárgy közötti viszony. Az objektív és szubjektív oldal taglalása, a humorelméletek
történetének tanulsága ahhoz az alapgondolathoz vezérli a szerzőt, hogy a ~ egy személyre
vagy helyzetre vonatkozó ellentmondás könnyed megragadása a nevető alany
hozzájárulásával. A könyv és a körülötte kialakult eszmecsere (Kallós Miklós: Humor és
filozófia. Korunk 1969/8; Robotos Imre: Kísérlet — kérdőjellel. Igaz Szó 1969/6; Balázs
Sándor: Humor és komikum: Igaz Szó 1969/10; Bretter György: Levél a szerkesztőséghez.
Igaz Szó 1969/11) igazolta, mennyire bizonytalanok és sokértelműek a ~hoz kapcsolódó
fogalmaink. Ugyanezt a többértelműséget érzékelteti Robotos Imre A nevetés vonzásában c.
munkája (1973) is, amely kizárólag irodalmi jelenségként kezeli a ~t, s egyes szépírók —
Arisztophanész, Brecht, Dürrenmatt, Karinthy, Bajor és mások — írásainak elemzése során
jut el elméleti következtetésekhez. A könyv alcíme szerint a szerző értelmezéseket ad közre a
szatíra és a humor köréből, de a kettő közötti határsávok ugyanúgy elmosódnak, mint például
a Legyünk humorunknál c. gyűjteményes kötetben (1982), holott elméleti megvilágításban a ~
különbözik a szatírától: a humorosan bemutatott jelenségek társadalmi veszélyessége kisebb,
mint a szatirizálás tárgyáé, a ~ban az azonosító, jobbító szándék uralkodik, s nem a szatíra
éles eszközeit (gúny, szarkazmus, irónia, paródia) használja. Gyakorlatilag azonban a
humoros szépirodalmat átszövik a szatirizáló és parodizáló elemek, megkülönböztetésül ezért
külön is foglalkozni kell a kimondott *szatíra és *paródia irodalmi jelenségeivel, műfajával.
(Ba. S.)
2. A romániai magyar irodalmi humor — külön műfaji keretek között — a 20-as évek
időszaki sajtójában, legkorábbi adatunk szerint a Benedek Elek és Szentimrei Jenő
szerkesztette Vasárnapi Újság hasábjain jelentkezik először. A lap 1925-ös évfolyamának
utolsó számaiban A mi Pantheonunk címmel humoros közleménysorozat indul, amely
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(Karinthy példája nyomán) a paródia eszközeivel kívánja bemutatni a legismertebb költőket,
írókat. Mivel azonban a lap nemsokára megszűnik, mindössze két ilyen közlemény lát
napvilágot: Szentimrei Jenő Dalár álnévvel jelzett egy-egy paródiája Áprily Lajosról és
Bartalis Jánosról, Guncser Nándor grafikusművész tréfás gúnyrajzaival.
A ~ ezután sokáig inkább csak a „komoly” irodalmon belül kap teret, a jellem- és
környezetábrázolás, a nyelvforma és stílus szerves részeként (Tamási, Karácsony Benő,
Molter Károly, Asztalos István és mások regényeiben, novelláiban); élményvilág,
mondanivaló, világnézeti és alkati beállítottság szerint mindenik írónál sajátos módon, másmás változatban és funkcióval érvényesül. Tamási Áron misztikumot és valószerűt gyakran
elegyítő, játékos humora például a székely falu s a létkörülményekkel dacoló népi észjárás
hiteles rajzának eszköze; Karácsony Benő regényeiben a ~ — ironikus felhangjaival — a
polgári előítéleteken való felülemelkedés, a „kívülállás” kifejezője; Molter Károly
anekdotikus színezetű ~a nemegyszer a társadalmi-erkölcsi konvenciók szatírájává élesedik;
Asztalos István 1944 előtti novelláinak faluképében a ~ tragikomikus árnyalatot kap.
Humoros irodalmunkat jelentős eredményekkel gazdagítja a kritika részéről egy ideig
különben nem eléggé méltányolt Tomcsa Sándor, aki már kifejezetten „humorista író” (ő
maga is annak vallja magát); ő a humoreszk és a szatirikus karcolat, novella különféle műfaji
változatainak eredeti hangú művelője. A két világháború közt — főleg a Brassói Lapok
hasábjain —- megjelent írásaiban a kisváros (Székelyudvarhely), a vidéki kisemberek
jellegzetes világa elevenedik meg. Pellengérre állítja a kispolgári önzést és szűklátókörűséget
éppúgy, mint a helyi hatalmasságok műveletlenségét és a szellemi megrekedtséget; ám
bensőséges hangon, mély együttérzéssel szól a társadalom elesettjeiről. Ez a nemes veretű ~, a
„mosollyal egybeötvözött mélabú” — ahogy Bajor Andor jellemzi az Őszi tárlat kisvárosban
c. posztumusz gyűjtemény (1965) bevezetőjében — „emberek létkérdéseit hordozza, nem a
viccelődés világvárosinak titulált, megtisztelt közhelyeit”.
A tomcsai ~ — mint egyébként irodalmunk minden korábbi hasonló eredménye — Bajor
Andor művészetében talál méltó folytatásra. Bajor ugyancsak a rövidebb terjedelmű humorosszatirikus műfajokat kedveli. Csípős szellemességgel parodizál irodalmi jelenségeket
(sematizmus, álmodernség), találó karikatúraportrékat rajzol kortárs költőkről és prózaírókról
(Kerek perec, 1955, 1957; Pokoli különkiadás, 1968); társadalmi-közéleti fonákságokat,
jellem- és magatartásbeli gyarlóságokat tűz tollhegyre (Répa, retek, mogyoró, 1962; Főúr, írja
a többihez, 1967). Írói egyéniségének, magatartásának azonban mégsem a könyörtelen,
megsemmisítő gúny (szarkazmus) a fő jellemzője, hanem inkább a filozofikum felé hajló derű
— a „mélabús humor” (Földes László); sajátos műfaja pedig — ennek megfelelően — a lírai
hangszerelésű, vallomásos humoreszk, amely tragikomikus és groteszk elemeket is magába
olvaszt (Tücsök és bogár, 1972; Az éjjeliőr nem tud aludni, 1976).
Akárcsak Tomcsa Sándor, saját rajzaival illusztrálja humoros írásait az Igaz Szó és Hargita
hasábjain Balázs Imre.
Inkább szatirikus írói alkat az első Forrás-nemzedékhez tartozó Sinkó Zoltán, aki
humoreszkjeiben éles iróniával teszi nevetségessé korunk emberének erkölcsi-magatartásbeli
torzulásait: a bürokráciát és karrierizmust, a képmutatást és felelőtlenséget, a fontoskodást és
szolgalelkűséget (Kölcsönkönyv, 1965; Ravasz szavak, 1968; Ortopéd kalap, 1970; Lik a
légben, 1973; Ha a kaktusz kivirágzik, 1978). Humorának fő erényeként a frappáns
jellemrajzot és a tömören szellemes nyelvi komikumot emlegeti a kritika. A Forrás-nemzedék
másik humoristája Fülöp Miklós (A hóember nem vérzik, 1973; Humoróra, 1973; Suttogások,
1977).
A rövid humoros műfajok újabb tehetséges művelője a 70-es évek végétől publikáló Zágoni
Attila. Humoreszkjei, szatirikus karcolatai, paródiái (Jégbehűtött szerencse, 1978; A
sóderhivatal, 1981) a modern életjelenségek, erkölcsi-intellektuális magatartásformák
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remekbe sikerült torzképei; eredeti karikírozó készségről, nyelvi-stiláris ötletességről
tanúskodnak.
A ~ természeténél fogva állandóan visszatérő műfaja a szórakoztató irodalomnak is. Ebbe a
kategóriába tartozott a Ha-ha-ha! c. „vidám könyvek” sorozata Kolozsvárt (1920) vagy a
Brassóban kiadott Humoros reklámnaptár (1924), valamint az *élclapok különféle színvonalú
típusai a két világháború között, s ide sorolhatók Szini Lajos népi humorral, tájszólásban írt
„góbéságai” is (Laji bá' a feredőben; Nyüszkölés, 1920). Humoros írásokat szívesen közölnek
a napi és időszaki sajtókiadványok ma is, így az Előre és a Hargita kalendáriumai, az Utunk
évkönyvei és szilveszteri „Ütünk”-számai. Ilyen az Igaz Szó kiadásában forgalomba kerülő
Legyünk humorunknál c. kiadvány (1982), a romániai magyar irodalmi ~ legfrissebb
eredményeinek seregszemléje, s az ugyancsak az Igaz Szó „tarka melléklete”-ként megjelenő
Delfin is előtérbe helyezi a ~t.
A „görbe tükör”-szerű humoros művészi láttatás-kifejezésmód különféle változatai napjaink
„komoly” irodalmából sem hiányoznak; humoros-ironikus elemek Sütő András, Deák Tamás,
Bálint Tibor, Panek Zoltán és más írók műveiben is bőségesen találhatók.
(Má. J.)
Robotos Imre: A formalizmus gúnyképei. Utunk 1957/25; uő: A humor költészete. Igaz Szó 1968/6; uő: A humor
fölénye vagy a humorista fölényérzete. Igaz Szó 1968/9 — Gagyi László: Humor és mérték. Igaz Szó 1959/12.
— Hajdu Győző: A mosoly rakétása. Igaz Szó 1969/9; uő: Líra, humor, szatíra. Igaz Szó 1963/5. — Bajor
Andor: Tomcsa Sándor. Igaz Szó 1965/6. — Lászlóffy Aladár: Élet, halál kisvárosban. Utunk 1966/6. — Kántor
Lajos: Aktív humorisztika. Korunk 1968/5. — Pomogáts Béla: Főúr, írja a többihez. Kritika, Bp. 1969/2. —
Földes László: Bajor Andor mélabús humoráról. Utunk 1969/5. — Bálint Tibor: A humor elégiája. Utunk
1969/9. — Mezei József: A józan humorista. Előre 1970. aug. 19. — Láng Gusztáv: Boldog-e a humorista?
Utunk 1973/21. — Szalay Károly: Bajor Andor humora. Korunk 1974/9. — Szabó Zsolt: Így ütöttek 50 évvel
ezelőtt. Utunk 1976/1. — Molnos Lajos: Humoreszkek és egyebek. Utunk 1977/25. — Molnár Dénes: A
meghökkentés művészete — humorgrafika 1981. Utunk 1981/32; uő: Országos humorgrafika tárlatok
Marosvásárhelyen. Művelődés 1983/4. — Tófalvi Zoltán: A korondi „Kacagó-bál”. Utunk 1982/22. — Anavi
Ádám: A humor társadalmi és lélektani gyökerei. Kilátó. A Kisenciklopédia Évkönyve. Tv. 1982. 132–41. —
Nagy Pál: Csak buzogjon. Művelődés 1983/4.

Hun Nándor (Budapest, 1919. márc. 25. — 1982. febr. 3. Szentendre) — orvosi szakíró.
Középiskoláit Temesvárt végezte, oklevelét 1944-ben a kolozsvári tudományegyetemen
szerezte, ugyanitt a kórbonctani intézet, majd a belgyógyászati klinika gyakornoka,
belgyógyász főorvos; 1949-től a szászrégeni kórház főorvosa, később igazgatója. Jelentős
szerepet vállalt a csíkszentmártoni kórház megszervezésében. Egy ideig az Egészségügyi
Minisztérium tudományos tanácsának, 1961-től a Viaţa Medicală szerkesztőbizottságának
tagja. 1963-ban áttelepedett Magyarországra. Hazai román és magyar nyelvű szaklapokban
(Viaţa Medicală, Medicina Internă, Orvosi Szemle, Revista Medicală) számos közleménye
jelent meg a járványos sárgaságról, a reumás megbetegedésekről és a parazitás
kórállapotokról. Bevezetés a szociális gerontológiába c. monográfiája (Bp. 1972) két kiadást
ért meg.
Hunyadi András (Zselyk, 1925. okt. 1.) — rendező, színműíró, műfordító. Középiskolát
Besztercén végzett (1945), tanári oklevelet a Bolyai Tudományegyetem bölcsészeti karán
szerzett (1949). Előbb művelődési aktivista és a bábszínház munkatársa Kolozsvárt, majd a
Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán és Bukarestben rendezést tanul, s rendezői
diplomát szerez (1956). Azóta a marosvásárhelyi színház rendezője, s többek közt Sütő
András, Méhes György, Kocsis István, Csávossy György darabjait vitte színpadra.
Első írása az Igazságban jelent meg (1949), az Előre, Igazság, Vörös Zászló, Művelődés
színházi és művelődéspolitikai cikkeit, az Igaz Szó verseit közli. Szerkesztésében jelent meg a
Faluról a falunak c. színdarabgyűjtemény (I–II. Mv. 1957–58), amely Bródy, Móricz,
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Gárdonyi, Sarkadi Imre, Urbán Ernő színművei mellett Tiberiu Vornic és az ukrán Ivan
Jakovlevics Franko darabjait juttatja a műkedvelő színjátszók kezébe. Gyűjteményt állított
össze a bábosok számára is (Bábszínművek, 1958). Népi ihletésű bábjátékai és gyermekszínművei a Művelődésben jelennek meg, köztük A szófogadatlan kiskakas (1955/4), Ludas
Matyi (1956/3), A furfangos szegénylegény Muharay Elemér ötlete nyomán (1973/2) s az
Addig jár a korsó… c. kétrészes színmű (1974/2). A Népi Alkotások Háza is több bábjátékát,
színdarabgyűjteményét és alkalmi kiadványát hozta forgalomba, ezek közt van a Kacor király
(Mv. 1972).
Számos román egyfelvonásos és bábjáték mellett drámai műveket is ültetett át magyarra.
Műfordításai között szerepel Lucia Demetrius Hegyen-völgyön lakodalom c. egyfelvonásosa
(Műkedvelők Színháza 1961), Tudor Popescu két szatirikus vígjátéka, az Egyenes adás és a
Szépségverseny (1982) és Tudor Muşatescu Szilveszteréji álom (1983) c. játéka; e darabokat
maga a műfordító rendezi.
Önálló kötete: Erővel is, ésszel is (zsejki és décsei népmesék, év nélkül).
Írói álnevei: Zsejki András, Vári András.
Mesterség, amelyet tudni kell. Metz Katalin beszélget H. A.-sal. Közli Színjátszó személyek. A Hét Évkönyve
1982. 93–95.

Hunyadi László (Küküllődombó, 1933. nov. 16.) — szobrász, fémműves, iparművész.
Marosvásárhelyen végezte a Művészeti Középiskolát, 1959-ben fejezte be szobrászati
tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. A marosvásárhelyi Állami
Bábszínház tervezője, majd ugyanitt 1961-től a Művészeti Középiskola tanára. 1978 óta
szabadfoglalkozású.
Népballadáktól ihletve, az erdélyi fémművesség és ötvösművészet legjobb hagyományait
folytatja fémdomborításaiban és ékszereiben. Műalkotása az új marosvásárhelyi Nemzeti
Színház homlokzati kapuja; plakettet készített Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Petőfi, Arany,
Ady, Erkel Ferenc, Liszt, Bartók, Kodály, Eminescu emlékére.
Jelentősebb térszobrai: Barabás Miklós portréja Márkosfalván (1969); Ispánkúti Emlékmű
Petőfi domborművű arcképével Fehéregyházán (1969); a Kulcsár Béla elgondolása szerint
Kiss Leventével közösen készített agyagfalvi 1848-as emlékmű (1980).
Kováts Iván: H. L. műtermében. Igaz Szó 1967/8; uő: A vörösréz varázsa. Utunk 1970/17. — Murádin Jenő: H.
L. műtermében. Igazság 1970. márc. 20. — Marosi Ildikó: Látogatóban H. L.-nál. Új Élet 1970/12. —
Szekernyés László: Hol vannak az ön szobrai? Új Élet 1972/6. — Szépréti Lilla: Egy emlékmű születése. AjtayGecse Viktor felvételeivel. Új Élet 1978/24.

Hunyadi Mátyás (Nagyvárad, 1958. febr. 16.) — költő. A nagyváradi Alexandru Moghioroş
Líceumban érettségizett (1977), az ugyanitt működő Crişana Nyomdaipari Vállalat
nyomdásza. Első írását az Ifjúmunkás közölte (1975), a Fáklya munkatársa. Versei jelentek
meg az Igazság *Fellegvár c. mellékletében s az Igaz Szó, Utunk, Korunk hasábjain, szerepel
a fiatal írók Kimaradt szó (1979) és Ötödik évszak (1980) c. antológiáiban. Rébuszszerű
verseiről írja Ágoston Vilmos: „…a hitkereső topogásokon szerencsére képes túlnőni és eljut
oda, ahol a szerkesztés egybefoglalhatja a hitet, szépségeszményt és disszonanciát.”
Ágoston Vilmos: Levél Kápéjének. Közli a Kimaradt szó c. antológia, 1979. 21–22.

Hunyady Sándor (Kolozsvár, 1890. október 2. — 1942. okt. 10. Budapest) — író. ~ Margit
színésznő és Bródy Sándor fia. Középiskoláit Budapesten végezte, ugyanitt jogi
tanulmányokat folytatott. Kolozsváron az Ellenzékben kezdte újságírói pályáját, itt szövődik
barátsága Kuncz Aladárral, aki feltehetően első írásainak szerkesztője, írói pályájának
egyengetője is volt. Novellákkal mutatkozott be, az Ellenzék közölte Győzők és legyőzöttek c.
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kisregényét is (1923). Marosvécsen 1926-ban részt vett a *helikoni munkaközösség alakuló
ülésén; első novelláskötetét (Diadalmas katona) 1930-ban az ESZC adja ki. Gaál Gáborhoz
baráti kapcsolatok fűzték. A Feketeszárú cseresznye (1930) pesti sikere avatta színdarabíróvá,
a 30-as években regényekkel is jelentkezik. Ekkor költözik Budapestre, egész életpályáján
magában hordozva kolozsvári élményeit és itt megszerzett írói önérzetét.
A kortárs kritika és az irodalomtörténet egyöntetűen novellisztikáját tartja életműve
legértékesebb vonulatának. Elbeszéléseire a „bohém” nézőpontja jellemző, a társadalmi
kasztokon és osztályokon kívül álló emberé, aki egyetlen réteg szemléletét, értékrendjét és
erkölcsi normáit sem teszi magáévá, éppen ezért valamennyit kritikusan vagy ironikus
fölénnyel szemlélheti. E nézőpontot származása (félzsidó törvénytelen gyermek) is
erősíthette. A maupassant-i novellatípus nagy tehetségű folytatója a magyar irodalomban,
mesterére vall a legtöbbször egyszálú, zárt cselekményszerkezet, csattanó végkifejlettel, a
narráció látszólagos személytelensége, melyet csak közvetett stíluseszközök (jelzők,
hasonlatok) itatnak át finom iróniával. Szereplőit előszeretettel választja a kisváros
foglalkozásuk vagy gondolkodásmódjuk okán „rétegen kívüli” alakjai közül (diák, újságíró,
színész), akiket ez a jellegzetességük sodor a hétköznapitól elütő élethelyzetekbe. De ugyanez
a nézőpont avatja a polgári életforma előítéleteinek, megkövült értékszempontjainak
kíméletlen kritikusává is; az ezeknek az előítéleteknek áldozatul eső kisembersorsok
ábrázolásában tragikus magaslatokig emelkedik.
Novelláinak másik hagyományforrása a mikszáthi anekdotizmus; kedveli az atipikus
történeteket, különc szereplőket. Az anekdotikus mag köré azonban lélektani folyamatok és
drámaivá mélyülő szituációk épülnek; az írót érezhetően nemcsak a történetmondás, a
történetben bujkáló groteszk humor vonzza, hanem az embersorsok fordulását előidéző külső
és belső erők összjátéka is. Ez a sorsfordulókra érzékeny meseszövés avatja kitűnő
drámaíróvá; hogy színműveiben (különösen megoldásaikban) gyakori az olcsó happy end, az
nem annyira tehetségén múlott, mint azon a közönségigényen, melyet — a sikerről lemondani
nem akarván — kielégíteni kényszerült. Legtöbb színdarabja feszültségteli
cselekményépítésével, egy-egy, a szereplők lelkének mélyrétegébe világító jelenetével így is
kiemelkedik a korszak átlagos színpadi terméséből.
Regényeiben is egy-egy drámai szituációt aknáz ki novellisztikus tömörítéssel, rajtuk azonban
már érzik a hősök és társadalmi környezet kölcsönhatásának az a hiánya, melyet a
novellákban a műfaj „karcsúsága” még jótékonyan elfedez. Kiemelkedik közülük önéletrajzi
vonatkozású műve, a Családi album, amely amellett, hogy családi környezetéről fest
gyermekkori emlékei alapján lírai színekkel átitatott képet, a századforduló művészéletének,
Kolozsvár bohémvilágának is dokumentumértékű megjelenítése.
Romániában megjelent kötetei: Diadalmas katona (elbeszélések, Kv. 1930); Feketeszárú
cseresznye (színjáték, Kv. 1930); Irina („A 20 éves Keleti Újság regényajándéka”. Kv. 1938.
Az előző évben Budapesten megjelent Géza és Dusán újraközlése); Bakaruhában c. filmre
vitt elbeszélése La ragazza di Kolozsvár címen olaszul is megjelent (Milánó 1962).
(L. G.)
Jékely Zoltán: Búcsú a világfiságtól. Emlékezés H. S.-ra. Erdélyi Helikon 1942/11; újraközölve A Bárány Vére.
Bp. 1981. 221–29. — Ligeti Ernő: H. S. kolozsvári évei. Jelenkor, Bp. 1943/9. — Kozma Dezső: Bródy Sándor
Kolozsvárt. Korunk 1963/12. — Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Bp. 1968. 86–87, 92. — Méliusz József:
Kávéházi csevegés manapság… Utunk 1969/17, 18; újraközölve Az illúziók kávéháza. 1971. 159–71. — Jancsó
Elemér: H. S. Utunk 1970/36; újraközölve Kortársaim. 1976. 231–36. — George Sbârcea: Író a könyvüzletben.
A magyar írókról és művészekről szóló Befejezetlen emlékirat c. kötetben. 1971. 26–33. — Vécsei Irén: H. S.
Monográfia, Bp. 1973.
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Husz Ödön (Poprádfelka, 1879. okt. 31. — 1965. szept. 15. Budapest) —
természettudományos szakíró, tankönyvíró. A késmárki evangélikus főgimnáziumban
érettségizett, egyetemi tanulmányait Budapesten, Lipcsében és Jénában végezte, Németországban az evolucionista biológus Ernst Haeckel tanítványa volt. 1902-től 1922-ig Désen
középiskolai tanár, 1923–1926 között a kolozsvári Református Leánygimnázium igazgatója,
majd tanára, 1940 után újra Désen gimnáziumigazgató 1943-ig. Az EME választmányi tagja,
az EKE alelnöke. Ismeretterjesztő írásait a Pásztortűz, Erdélyi Múzeum és Erdély közölte.
Munkái: Gyakorlati bevezetés a biológiába. Módszeres vezérfonal biológiai gyakorlatokhoz.
I. Növénybiológia (Dés 1915); Állattan biológiai alapon (Gelei Józseffel, tankönyv, Kv.
1927); Növénytan középiskolák felső osztályai számára (Kv. 1930); Általános biológia
középiskolák felső osztályai számára (Kv. 1932).
Megemlékezés H. Ö.-ről [1879–1965] iskolánk volt biológia tanáráról és igazgatójáról. Cselényi Béla, Horváth
Attila, Kabán Ferenc, Lengyel Ferenc, Mezei Zoltán, ifj. Szabó T. Attila előadásai. Az 1973. március 1–3-án
tartott módszertani-tudományos ülésszak munkálatai. A 3. számú Líceum szakszervezeti csoportjának kiadása.
Kv. 1973.

Húszak Céhe — a romániai magyar írók első tömörülési kísérlete a két világháború közötti
időszakban; radikális írói csoportosulás, amelyet Ligeti Ernő, Nyírő József és Paál Árpád
1922 februárjában Áprily Lajos, Bárd Oszkár, Bartalis János, Benedek Elek, Berde Mária,
Endre Károly, Gulácsy Irén, Kádár Imre, Kós Károly, Molter Károly, Nagy Dániel, Sipos
Domokos, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István, Tabéry Géza, Tompa László és Zágoni
István bevonásával próbált életre hívni — sikertelenül. Feltehetően e kezdeményezés
folytatásaként jelentette be a Keleti Újság 1922 márciusában egy írószövetség megalakításának a tervét, amely végül úgyszintén megvalósítatlan maradt.
Mózes Huba: Irodalom a Napkelet spektrumában. Utunk 1980/2.

Huszár Andor (Kolozsvár, 1926. júl. 10. — 1978. jan. 24. Kolozsvár) — gazdasági szakíró,
szociológus. Tanulmányait szülővárosában végezte, a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán tett államvizsgát (1949). Előbb a Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskolán (1951–
53), majd a Bolyai Tudományegyetem jogi–közgazdasági karán tanársegéd, 1957-től lektor,
1959-től a Babeş–Bolyai Egyetem tudományos szocializmus tanszékén lektor haláláig.
Cikkei, tanulmányai, recenziói a Korunk, Igazság, Előre, Tribuna, Echinox hasábjain jelentek
meg. Közgazdasági és társadalomtudományi dolgozataival több tanulmánykötet öszszeállításában vett részt. Első munkája a reálbér kérdéséről Keszy-Harmath Sándor közreműködésével írt tanulmány volt A munka termelékenysége a kolozsvári vasúti műhelyekben c.
kötetben (románul és magyarul, Kv. 1948). Két tanulmánya jelent meg az Időszerű közgazdasági kérdések c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1955) is: az egyik a takarékossági rendszert és
kiszélesítésének néhány lehetőségét taglalta (1956-ban németül is megjelent), a másik a
helyiipar szerepét világította meg népgazdaságunkban. A Közgazdasági tanulmányok c.
kötetben (1957) a gazdaságosság szempontjáról értekezett Kolozsvár tartomány
építőanyagiparának tevékenységével kapcsolatban. Utolsó éveiben a politikatudomány
foglalkoztatta, a Politikai kisenciklopédia (1977) munkatársa volt.
Kallós Miklós: Nem nyomtalanul. Nekrológ. A Hét 1978/6.

Huszár Emil, családi nevén Siegmeth (Budapest, 1909. máj. 14.) — újságíró. Középiskolát
Székelyudvarhelyen végzett, újságírói pályáját Bukarestben kezdte. Magyarul, románul és
németül írta cikkeit. Egy időben (1932–34) a Brassói Lapok, majd a budapesti Dunaposta
távirati iroda bukaresti tudósítója. Tevékeny részt vett a MADOSZ mozgalmában. A
hitlerizmus uralomra jutása után Németországba utazott, s visszatérve leleplező cikkekben
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számolt be a „nürnbergi pártnapok”-ról és a Hitler-féle fasizmus kegyetlenkedéseiről. 1934ben a bukaresti Tempo román napilap munkatársa lett, majd az athéni Balkan Press távirati
iroda tudósítójaként működött Görögország német megszállásáig. 1944-ben hadifogságba
esett, onnan szabadulva Bécsben telepedett le és az Arbeiterzeitung szerkesztője lett.
Finta Zoltánnal közösen szerzett Kőkereszt c. regényében (Ajándékkönyvtár, Brassó 1934)
társadalmi összefüggéseiben ábrázolja a hírhedt bukaresti bordélynegyed emberi tragédiáit.
Huszár Irma, leánynevén Szigethy (Torda, 1933. febr. 28.) — TV-szerkesztő, riporter. ~
Sándor felesége. Középiskoláit szülővárosában és Kolozsvárt végezte, 1952-től két éven át a
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanítványa, 1954-től a Kolozsvári Rádió
bemondója, majd szerkesztője. „Az irodalom hullámhosszán” és „A művészetek hullámhosszán” c. adássorozatait az *aranyszalagtár őrzi. 1971-től a Román Televízió magyar
szerkesztőségének tagja Bukarestben. Gyermekműsorai révén vált ismertté; 1975-től Emil
Lungu operatőrrel együttműködve több portréjellegű TV-filmet rendezett. Művei a játékfilmek elevenségével hatnak, esszéjellegüket sajátosan komponált sorok, képszerkezetek hangulati elemei erősítik.
Első figyelmet keltő TV-filmje az Agancsos csillag (Balogh Péter szobrairól Lőrinczi László
forgatókönyve alapján, 1976), ezt követte ugyancsak Lőrinczi írói közreműködésével egy
Dsida Jenő-TV-film az előadott versek képvilágából merített érzelmi és gondolati
mozzanatok cselekményes megelevenítésével. További művészi portréfilmjei: Nagy Albert
(Raoul Şorban közreműködésével); Fülöp Antal Andor; Incze Ferenc; Balla József (Huszár
Sándor közreműködésével); Orosz Lujza. Rövidfilmjei: Elfelejtett költészet (forgatókönyv:
Kovács Ildikó); A mosoly áll jól Imolának (forgatókönyv: Huszár Sándor); Bölcs Salamon
csodatettei (forgatókönyv: Méhes György); Mondott valamit? (forgatókönyv: Huszár Sándor).
Huszár Lajos (Nyárádszereda, 1906. jún. 29.) — történész. Tanulmányait a Marosvásárhelyi
Református Kollégiumban, majd a budapesti egyetem filozófiai karán végezte, ahol 1929-ben
doktorált. Mint numizmatikus kezdte pályáját a Magyar Nemzeti Múzeumban, olaszországi és
görögországi tanulmányutakon képezte tovább magát. Az Erdélyi Múzeum közölte
tanulmányát a marosvásárhelyi pénzverde működéséről Apafi Mihály korában (1931/7–8) és
Cochsel Octavian gyulafehérvári éremverő működéséről a XVIII. században (1933/4–6).
Átfogó munkája Az erdélyi pénzverés története (Bp. 1936).
Kolozsvárt jelent meg Bethlen Gábor pénzei c. szakmunkája (1945) az ETI kiadásában.
Huszár Sándor (Kolozsvár, 1929. ápr. 15.) — prózaíró, színműíró, műfordító, szerkesztő. ~
Irma férje. Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte (1948), a
Herbák János Művekben (a mai Clujana) dolgozott, majd az Igazságnál volt
újságírógyakornok (1949–52) s a Bolyai Tudományegyetemen filozófia szakos oklevelet
szerzett (1954). Egy ideig az Utunk szerkesztője, később a kolozsvári Állami Magyar Színház
igazgatója (1959–64). Ismét az Utunkhoz került, majd 1970-től az 1983/44-es számig A Hét
c. országos hetilap főszerkesztője.
Első írása 1952-ben jelent meg az Utunkban, novelláinak, karcolatainak első gyűjteményét
1956-ban adták ki (Valaki közbeszól).
Származása és élményvilága alapján a kritika munkásíróként üdvözölte és Nagy Istvánnal
rokon vonásait kutatta, holott a különbség könnyen érzékelhető. Huszár inkább a perifériára
szorult, szervezetlen munkásrétegek, a legszegényebbek írójaként indult, s vallomása szerint
is Asztalos Istvánhoz állt közelebb. Érzékeny a kisemberek fizikai-erkölcsi nyomorúságára,
de a vaskos életörömre is, amely hétköznapjaikon olykor felülemeli őket. Derűs, lírai humor,
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„vagányságból és érzelmességből gyúrt hősiesség” (Földes László) jellemzi akkori történeteit,
feltűnő bennük a bonyolult erkölcsi problematika. Rokonszenve az elesettek iránt többször is
vitát váltott ki (például Máriskó c. novellája nyomán). Vonzódása a tragikum iránt Jött egy
lány a telepre c. írásában jelentkezik.
Noha munkássága a rövid műfajoktól a bonyolultabb epika irányában alakul, lírai hozzáállása
megmarad. Több művében is vissza-visszatérő hősöket és narrátorokat teremt (Kokó, a bohóc,
Pici úr, a csapos, a nagy Redaktor, a Diri), akik elbeszéléseiből és önelemző
visszaemlékezéseiből egy átmeneti korszak, az 50-es évek minden visszásságát megszenvedő
emberi sors bontakozik ki. Az Esős délutánok a Tarka Ökörben (1974) dekameronszerű
novellafüzér: emlékezetes figurák lírával átszőtt elbeszéléseit tartalmazza, amelyekben alig
van cselekmény. Huszár — mint Kovács János megjegyzi — „kedveli a megfoghatatlan
viszonyulásokat, az illékony helyzeteket, a röppenő hangulatok hullámrezgéseiből
kikövetkeztethető igencsak tragikus sorsokat”, novelláiban „érzelmi viszonyulások légiesítik a
súlyos és terhes tényeket és tetteket”. Az érzelmességet sajátos módon ellensúlyozza a
mindegyre groteszkbe hajló, ironizáló és karikírozó nyelvezet, mintegy a figurák esendőségét,
sebzettségét leplező önvédelem eszközeként.
Így láttam a trapézról c. regényének (1979) színhelye ugyancsak a Tarka Ökör: „egy olyan tér
— írja Szávai Géza —, mely novella- és regénytartalmak számára teremti meg a mesélés
bensőséges atmoszféráját — az epikus ábrázolás invenciójaként, mely ebben a közegben
messzemenő szabadsággal és fantáziával közelíti meg, kebelezi be — láttatja — a világot”. A
narrátorok többszólamúsága jellemzi, műfaja mégis az énregényhez áll közel. A hiteles
tényanyag és a fikció sajátos keveredése, a kitárulkozás és bezárkózás váltakozó tendenciája
teszi nyitottá, többértelművé. Azt a bonyolult folyamatot próbálja megragadni, ahogyan hőse
— a proletárból lett értelmiségi — egy gyorsan és látszólag zavartalanul fölfelé ívelő pálya
során lelki sérüléseket szenved.
Sajátosan intellektuális szövegépítkezés jellemzi Színház (majdnem) az egész világ c. regényét
(1980). A történet — kedélyes kerete (a Tarka Ökör), mókás hangneme, olykor groteszk hőse
ellenére is — tragikumba hajló: a történelem buktatóin megtörő tiszta szándékok modern
kálváriáját példázza.
„Vallomások egy bűntelen nemzedék elkárhozásáról” alcímmel jelent meg mind önmagát,
mind kortársait és korának jellegzetes buktatóit veséző cikkgyűjteménye, a Sorsom emlékezete
(1982), ahol a képzettársítások szövevényéből az 50-es évektől kezdődően három évtized
romániai magyar irodalmi életének belső ellentmondásai, nemegyszer személyi konfliktusai
kerekednek groteszk körképpé.
Nemcsak mint színigazgató jegyezte el magát a színház művészetével (igazgatása alatt került
a kolozsvári színházhoz Kovács György, Vadász Zoltán, Balogh Éva, Péterffy Gyula, a
rendezők közül Harag György, Taub János), hanem mint szerző is. A házasságok a földön
köttetnek c. darabjával 1963 telén mutatkozott be Kolozsvárt, az eredetileg filmnovellaként az
Utunkban megjelent Jött egy lány a telepre pedig pályát futott be. A belőle alakított drámával
nyitott a Székelyudvarhelyi Népszínház (Kovács Levente volt a rendező), s két TV-film is
készült belőle: magyar változata 1978-ban Bokor Péter rendezésében került bemutatásra, a
főbb szerepekben Széles Annával, Vitályos Ildikóval, Fábián Ferenccel, Szabó Lajossal, a
román adás számára pedig Alexandru Orban rendezte 1981-ben. Két novelláját is
megfilmesítették a Román TV magyar adása számára (A mosoly jól áll Imolának; Mondott
valamit?). 1981-ben A mennybemenetel elmarad c. újabb, a dogmatikus időszak hibáit
leleplező darabját Harag György rendezésében mutatták be Kolozsvárt.
A Hét főszerkesztőjeként a romániai magyar szellemi élet legkülönbözőbb ágainak képviselőit mozgósítja a nemzetiségi kultúra, publicisztika, tudománynépszerűsítés szolgálatára.
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Lapjában maga is számos, a hazai magyar irodalom és nemzetiségi tudat alakulásáról szóló
esszével szerepel. Jelentős kezdeményezése a TETT c. tudománynépszerűsítő melléklet,
amellyel tovább tágította a romániai magyarság számára a sokoldalúan teljes, korszerű
műveltség közvetítésének kereteit.
Egyéb művei: Valaki közbeszól (novellák, karcolatok, 1956); Máriskó (novellák, karcolatok,
1958); Számadás helyett (elbeszélések, 1959); A házasságok a földön köttetnek (színmű
három felvonásban, 1963); Árva madár (novellák, 1963); Főpróba után (kisregény, 1964);
Kokó, a bohóc (elbeszélések, 1966); Az író asztalánál. Beszélgetés kortárs írókkal (1969);
Annak emlékére, hogy egyszer összevesztünk (elbeszélések, 1973).
Fordításai: Nicuţă Tănase: Így nőttem fel (Kincses Könyvtár, Mv. 1956); Francisc Munteanu:
Hattonnás bűn (novellák, 1965); Nicolae Breban: Franciska (regény, 1968).
Román fordításban megjelent kötetei: Ultima noapte (válogatott novellák Nicolae Crişan
fordításában, 1956); După-amiezi ploioase la „Boul Bălţat” (Bokor Péter fordításában, Ioan
Grigorescu előszavával, 1977).
(Gy. É.)
Földes László: Külvárosok poézise. Utunk 1957/6. — Bodor Pál: Menet közben. Utunk 1959/46. — Csehi Gyula:
Számadás és ígéret. Utunk 1959/50. — Kántor Lajos: H. S. számadása. Korunk 1960/1. — Kovács János: Régi
téma — új mondanivaló. A Korszerűség és alkotás c. kötetben. 1963. 21–30.; uő: Kétszer a Tarka Ökörben. A
Kétség és bizonyosság c. kötetben. 1981. 158–71. — K. Jakab Antal: A hőstelenített novella. Igaz Szó 1964/6. —
Marosi Péter: Főpróba után. Utunk 1964/28; uő: Miért maradt el? Utunk 1981/16. — Huszár Sándor:
Önmagammal. Megjelent Az író asztalánál c. kötetben. 1969. 377–87. — Mózes Attila: Székfoglalók, tűnődések.
Utunk 1975/36. — H. S. műhelyében. Az Igaz Szó összeállítása az író 50. születésnapjára. 1979/4. — Bernád
Ágoston: Holt-tengeri tekercsek. Brassói Lapok 1979/41. — Szávai Géza: Találkozások a Tarka Ökörben. Utunk
1979/49. — Szász János: Így láttam a színpadról. Utunk 1981/4. — Nagy Pál: H. S.: A mennybemenetel
elmarad. Új Élet 1981/10. — Vásárhelyi Géza: Ön- és bűntudat? Utunk 1983/11. — Molnár Gusztáv: Üzenet a
tárnákba avagy egy bűntelen nemzedék elkárhozása és önmagára találása. A Hét 1983/16. — Luczai András
[Csiki László]: A hit erkölcse — avagy az emlék műfaja. Korunk 1983/7. — Nagy Károly: A teljesebb
igazságért! Korunk 1983/8.

Huszár Vilmos — *filozófiai irodalom; *Szövegek és körülmények
Huszonegyedik Század — 1927–28-ban *A Jövő Társadalma betiltásakor, annak
helyettesítésére Kolozsvárt megjelent baloldali folyóirat Aradi Viktor szerkesztésében. Az
1928-as januári, februári és májusi szám alcíme „Társadalomtudományi és szociálpolitikai
röplapok”. A cikkek általában a szerzők neve nélkül szerepelnek, legnagyobb részüket maga a
szerkesztő írta. Aradi 1928 októberében A nagy pör címmel és „Védőimnek tiszteletem és
hálám jeléül” ajánlással megjelent 32 oldalas füzetét is a ~ 1928-as évfolyama részének
tekintette.
Huzella Ödön (Nagyvárad, 1891. márc. 14. — 1961. máj. 12. Budapest) — költő, újságíró,
művészettörténész. Iskoláit Budapesten végezte, 1911-től Nagybányán műkritikus, 1914-től a
Nagyváradi Napló újságírója, 1917-től 1920-ig a Nagyváradi Friss Újság szerkesztője, közben
a nagyváradi Ipolyi Arnold Múzeum őre és titkára. 1921-től 1928-ig a Brassói Lapok
tudósítója; 1931-től 1942-ig az Erdélyi Lapoknál dolgozik, A Temesvári Hírlap, Ellenzék,
Déli Hírlap munkatársa. 1932-ben Nagyváradon megindította *Az Írás c. irodalmi lapját.
1943-ban hallássérültsége miatt visszavonult, és Budapestre költözött.
Első versei 1906-ban jelentek meg a Budapesti Újságban; hamarosan ugyanott az Új Idők és a
Divatszalon hasábjain szerepel. Az I. világháború után a Tavasz, Magyar Szó és Zord Idő
közli verseit, cikkeit és műkritikáit.
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Kötetei: Panaszok (versek, Nagybánya 1912); A csend (versek, Nv. 1916); Eltemetlek téged is
édes (versek, Nv. 1922); Mégis (versek Nv. 1925); Dac (új versei, Nv. 1930); A remekmű
halála (művészeti tanulmányok, Kv. 1937).
Marosi Ildikó: A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. 1973. 197–98. H. Ö. levelei Sényi
Lászlóhoz.

Hürkecz István (Simonyifalva, 1952. ápr. 5.) — műfordító. Általános iskolát és líceumot
Aradon végzett (1971), a Babeş–Bolyai Egyetemen angol–francia nyelv és irodalom szakos
tanári diplomát szerzett (1975). Szatmárhegyen és Mezőcsáván, 1979-től Egeres-Gyártelepen
általános iskolai tanár, közben a japán nyelv előadója a kolozsvári szabadegyetemen. 1982ben Stuttgartban élő családjához költözött.
Első írását az Ifjúmunkás közölte (1969). Angolból, franciából és japánból fordított versei és
prózai írásai az Igaz Szó, Utunk, Korunk hasábjain jelentek meg. Tevékeny részt vett a
*Stúdió '51 művészi csoport munkájában, az Echinox és Fellegvár munkatársa.
Fordításkötetei: Stéphane Sarkany: Az irodalomelmélet mint társadalomtudomány (franciából
Csehi Gyulával, Korunk Évkönyv 1979); Inoue Jaszusi: Vadászpuska (regény, japánból, Bp.
1982); Mori Ogai: Két kacagó szerzetes (regény, japánból, Bp. 1982). Angolra fordította
Kocsis István A korona aranyból van c. drámáját (kéziratban).
Beszélgetés az életről. Válaszol H. I. Kérdez: Szőcs Géza. Igazság 1979. jan. 20.
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I, Í
idegen szavak — *nyelvművelés; *szótár
időjáráskutatási irodalom — a légkörtan (meteorológia) keretében vizsgálja, értelmezi, írja
le és jelzi előre a levegő állapotát, változásait és azok következményeit; az éghajlat tényezőire
vonatkozó adataiból az időjárási elemek és azok sajátosságai, a levegőtulajdonságok
mennyiségi és minőségi változásai kiolvashatók. Az időjárási típusoknak egy meghatározott
területen hosszabb időn át tartó és megismétlődő megnyilvánulásairól az ~ részlegeként az
éghajlattan (klimatológia) irodalma szól.
Az ~ erdélyi úttörője a gyergyószentmiklósi születésű Ávéd Jákó (1843–1922) matematika–
fizika tanár, a gyulafehérvári meteorológiai állomás vezetője. Az időjárásra, annak hatásaira
vonatkozó romániai magyar szak-, ill. ismeretterjesztő irodalom öröksége a II. világháborút
megelőző időből Simor Ferenc Erdély éghajlata c. kötete, melyet az EMGE adott ki gazdák
számára 1944-ben Kolozsvárt. Az ~ az 50-es évek óta lendült fel, s mintegy 25 szakíró a
magyar nyelvű napi- és hetilapokban, folyóiratokban, népszerűsítő könyvekben közöl
környezetünk egyik legjelentősebb tényezőjével, a légkörrel, idővel, időjárással kapcsolatos
írásokat.
Az ~ első csoportjába tartoznak mindazok a művek, tanulmányok, cikkek, amelyek a légkör
megfigyelésével foglalkoznak. Az időjárás megfigyelésének módszereit Grigercsik Jenő
Gyakorlati meteorológia c. kötete (1958) ismerteti. A légkör teljes bemutatását nyújtja Orbán
László legújabb könyvében (Életterünk a légkör, 1982). Az időprognózissal Benedek Zoltán
Az időjárás és előrejelzése c. könyvében (Antenna, Kv. 1977) foglalkozik; szakavatott
művelője Hegyi István, az Igazság meteorológiai munkatársa. A műholdas időjárásmegfigyelés módszereit és eredményeit népszerűsíti a sajtóban Benedek Zoltán, Major
Miklós, Tövissi József.
Külön csoportot alkotnak az ~ sorában mindazok a gyakorlati jelentőségű munkák, amelyek a
mezőgazdaság és az időjárás összefüggéseire utalnak. Kiemelkedik e téren Pap Géza
Védekezzünk a fagyveszély ellen (1959) és Orbán Lászlóval közösen szerzett Mezőgazdasági
meteorológia (1960) c. kötete. 1973-ban Major Miklós indított Mezőgazdasági kismeteorológia címmel cikksorozatot a Falvak Dolgozó Népe hasábjain, majd könyve is megjelent
Időjárás, éghajlat és mezőgazdaság címen (1980).
Fontos ága az ~nak a kimondottan népszerűsítő meteorológia. Ilyen jellegű Volodin A
természet fenséges és ijesztő jelenségei c. könyve Török Zoltán fordításában (Nv. 1948). Ide
tartozik Xántus János A természet kalendáriuma c. kötete (1957; 2. kiadás 1972) és Szabó
Attila A természet időjelzése c. könyve (1967). Szokatlan időjárási jelenségekre vonatkozó
régi feljegyzéseket ismertetett Ajtay Ferenc, Kónya Ádám, Tövissi József és Vofkori László.
A levegő mozgásairól, a szelekről, ciklonokról, tornádókról, orkánokról Benedek Zoltán és
Csekme Jolán, a légköri elektromosságról Gáll Ferenc és Veress József értekezett a sajtóban.
Nagy András, Mózes Magda, Csizér Zoltán az időváltozásoknak az emberi szervezetre
gyakorolt hatását, a biometeorológia eredményeit népszerűsítette, Kovács Zoltán az időjárás
és a természet rendje közt fennálló viszonyról közölt ismertető írásokat.
Számos, az időjárással kapcsolatos közmondást és szólást tett közzé Csekme Jolán A Hétben
(1978); több meteorológusunk is foglalkozott az időjárásra vonatkozó népi megfigyelésekkel,
nemkülönben hiedelmekkel és babonákkal, tárgyilagosan feloldva a félremagyarázásokat. A
napfolttevékenység időjárás-módosító szerepét Újvári József, Konecsny Károly, Xántus János
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tárgyalta, a légszennyeződés Schmidt Jánost foglalkoztatta, az időjárásról Föld-egyetemlegességben Benedek, Major, Tövissi, Székedi Ferenc és Veress is ír lapokban és naptárakban.
Fontos kiegészítője az ~ a földrajztudománynak is. Ilyen szempontból jelentősek az időjárás
területi alakulását ismertető, gyakorlatilag is fontos eredeti írások az időjárásról. Szatmár
megye éghajlatát Benedek Zoltán, Kovásznáét Kónya Ádám, Hargitáét Péter Péter
tanulmányozta, Vofkori László pedig Székelyudvarhely város éghajlatának leírásával
egészítette ki a *honismeret irodalmát.
Az ~ szempontjából összefoglaló értékű a TETT Időjárás és tudomány c. alatt megjelent
1978/3-as száma, mely az időjáráskutatás romániai szakértőit vonultatja fel, s közli A Hétben
addig megjelent meteorológiai cikkek jegyzékét.
(T. J.)
if — a nagyváradi Fáklya 1971. júl. 23-án indított rovata, teljes nevén: Ifjúsági Figyelő.
Célkitűzése, hogy a korosztályukat érintő társadalompolitikai kérdések napirenden tartásával
a fiatalok valóságlátását fejlessze. Változatos tartalmát jobbára riportok, beszélgetések
alkotják. Kezdetben havonta egyszer teljes oldalnyi terjedelemben, 1974-től havonta kétszer
négy hasábon jelent meg. Irányítója Pető Pál, a Fáklya politikai és társadalmi reszortjának
vezetője. Felelős szerkesztői: Nagy Béla (1971–73), Tőke Csaba (1973–76), Péli Elemér
(1977–79), Nagy L. Róbert (1979–81. ápr. 1.), majd a mai napig Halász Erzsébet.
A nyomdai tér jobb kihasználása végett 1983 februárjában egybeolvadt az Iskola és Élet c.
rovattal, s azóta Ifjúság címen jelenik meg.
Ifjú Erdély — 1. Szépirodalmi, tudományos ifjúsági folyóirat, az *IKE 1923 januárjától
Kolozsvárt megjelenő havilapja. I. évfolyama csak hat számot tartalmaz, azután a tanévhez
illeszkedve jelenik meg évi tíz, 1925/26-tól évi tizenkét szám. Az 1937-es csonka évfolyam
után 1938-tól a naptári év szerinti szerkesztésre tértek át. Utolsó számuk 1944
szeptemberében jelent meg. (Közben 1936–37-ben címe csak Ifjú.) A lap főszerkesztője 1940ig Imre Lajos, majd Nagy András. Felelős (ifjúsági) szerkesztője eleinte Kovács Sándor,
1925-től M. Nagy Ottó, 1927-től Borbáth Dániel, 1928-tól Nagy József, 1933-tól Farkas Jenő,
1935-től Szigethy Béla, 1936-tól Mester István, 1938-tól Juhász István (Lőrinczi László, ifj.
Nagy Géza és Nagy Ödön főmunkatársakkal), 1940-től Sárközy Endre (Nagy Géza, Nagy
István, Makkay Endre, Máthé András, Molter-Marosi Péter főmunkatársakkal). A lap erkölcsi
és ismeretterjesztő cikkek, szépirodalmi alkotások, zenei és színházi szemle, pályázatok,
rejtvények segítségével szolgálta az ifjúság nevelését. 1946-ban kísérlet történt az ~ újbóli
megindítására, néhány szám jelent meg a régi formátumban Gálfy Zoltán szerkesztésében.
Első évfolyamai a középiskolás diákokhoz szólnak s a legrangosabb erdélyi magyar írókat,
költőket, tudósokat sorolják a munkatársak közé, csupán a Járosi Andor vezette „Somvirág”
rovatot tartják fenn a diákmunkatársak részére. Itt jelentkezik Buday György (írással és
metszettel), Kováts József, Wass Albert, Gagyi László, Varró Dezső, Képes Géza. 1924-től
László Dezső és korosztálya fokozatosan átveszi a lap szellemi irányítását, egyre inkább
egyetemi és főiskolai hallgatók írják cikkeit. A VII. évfolyamban Jancsó Elemér a magyar
irodalomról, Bíró Sándor az erdélyi fejedelemségről indít cikksorozatot, a számokat
Debreczeni László rajzai illusztrálják. A következő évfolyamból a Bethlen Gábor- és Adyemlékszám tűnik ki, valamint az erdélyi gondolatról indított körkérdés. A XI. évfolyamban
Jancsó Elemér tanulmányát az erdélyi magyar líráról, a XII. évfolyamban pedig Debreczy
Sándor Kőrösi Csoma-életrajzát közlik folytatólagosan. A 30-as évek közepén az önismeret
kerül előtérbe. Sikeresek 1935-ben az iskola-számok: a kolozsvári, marosvásárhelyi, zilahi
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kollégiumok, az udvarhelyi tanítónőképző, a kolozsvári leánygimnázium tanárai és
tanítványai mutatják be tanintézetüket, számolnak be emlékeikről. 1937-ben József Attilától
búcsúznak. 1938-cal kezdődően egyre inkább az erdélyi magyar ifjúság sorsára, jövőjére
irányul figyelmük. Főiskolai tájékoztatót közölnek, felsorolva a kolozsvári és bukaresti
felsőoktatási intézeteket, s jelezve, hogy milyen eséllyel jelentkezhetik ott egy magyar diák.
Ezt a korosztályt Szabó Dezső (1939-ben a 6–7. számot neki dedikálják), Nyírő József és
Tamási Áron prózája, Bartók és Kodály zenéje foglalkoztatja (1938 májusában Bartók–
Kodály hangversenyt rendeznek).
A lap 1926 és 1942 között 33 kötetből álló sorozatot jelentetett meg Élő Könyvek címen, „Ifjú
Erdély kiadása” megjelöléssel. Ezek közt találjuk László Dezső Bethlen Gáborról, Mózes
András és Kese Attila a magyarok történetéről, valamint Dávid György és Nagy Zoltán a
Kárpátokon túli magyarokról szóló munkáit.
A 40-es években a lap elveszti addigi fontos szerepét; bár olvasótábora nő, hatása
megcsappan. 1943-ban megünneplik alapításának 20. évfordulóját, 1944-ben Kossuth Lajosemlékszámot adnak ki.
Az ifjúság önálló alkotómunkára való nevelésében jelentős szerepe volt az 1924-től
megrendezett öt „diákolimpiász”-nak, majd az 1937-től meghirdetett hét munkatábornak,
melyek anyaga a lap évfolyamaiban megtalálható, valamint a tantárgyanként és művészeti
áganként kiírt pályázatoknak; ezeken belül külön tételeket adtak ki a főiskolás, az alsó, ill.
felső középiskolás, valamint az iparos és kereskedő ifjaknak. A beérkezett írásokat bizottság
bírálta meg, a legjobbakat közölték, a díjazottak később a lap munkatársai lettek. 1924-ben
Grandpierre Emil, Bányai-Baumgarten László, Szabédi Székely László, Bordi András, 1930ban Miszti László, Nagy Géza, Juhász István, Makkai László, 1934-ben Márton Gyula, 1939ben Csetri Elek, Nagy Olga, Köpeczi Béla, Marosi-Molter Péter, 1943-ban Benkő András,
Kallós Zoltán és Móra Bernát nyert jutalmat pályázatával. Hosszabb-rövidebb ideig az ~
munkatársa volt Brüll Emánuel, Szabó T. Attila, Kacsó Sándor, Méliusz József, Szemlér
Ferenc, Gunda Béla, Vita Zsigmond, Szotyori Nagy Géza, Kiss Jenő, Jékely Zoltán, Hegyi
Mózes, Dáné Tibor, Asztalos István, Szenczei László, Gellért Sándor és László Tihamér.
Nagy József: Az I. E. Erdélyi Fiatalok 1930/4. — L. D. [László Dezső]: Az I. E. Bartók–Kodály hangversenye.
Kiáltó Szó 1938/6. — Marosi Péter: Húsz év… Ifjú Erdély 1943/1, 2.

2. A Szocialista Ifjak Szövetsége (SZISZ) szemléje. Egyetlen száma jelent meg 1946
könyvnapjára Ludasi M. György és Jánosházy György szerkesztésében, címlapján az SZDP
választási plakátjával. Lapjain a szerkesztők versein, prózai írásain és fordításain kívül többek
közt Anton Manea, a SZISZ főtitkára, Dáné Tibor (Az erdélyi magyar diákság mai arca),
Halka József (Az ifjúság a munkásmozgalomban), Inován Sándor, Marton Lili, Heintz Dezső
írásait, Salamon László, Nina Cassian, Raffay István verseit is olvashatjuk. Céljuk a dolgozó
rétegek küzdelmes életének tükrözése, a nemzetközi barátkozás fokozásával szolgálni a
szocializmus, a szabadság és a béke ügyét.
(G. Gy.)
Ifjú Kelet — zsidó ifjúsági folyóirat, amely Antal Márk, Déznai Viktor és Hegedűs Árpád
közreműködésével Fürst Oszkár szerkesztésében 1922. február és május között jelent meg
Kolozsvárt átlag egyhavi időközben. Mint a Tarbut (Kultúra) iskolák sokszorosított ifjúsági
közlönyének folytatása az volt a célkitűzése, hogy kapcsolatot teremtsen a különböző
városokban, ill. iskolaközpontokban szétszórt mindkét nembeli zsidó fiatalok között, s a zsidó
műveltség értékeit és az egzakt tudományok eredményeit bemutatva segítségükre legyen
egyéniségük kialakításában. Az ismertebb romániai zsidó írók és szakemberek közül
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Giszkalay János, Hamburg József, Kaczér Illés, Sas László, Szabó Imre és Újvári Péter
tartoztak a harminckét oldalas folyóirat munkatársai közé.
A kolozsvári zsidó gimnáziumok évkönyve az 1940–41. iskolai évről. Közzétette Antal Márk. Kv. 1941. 8.

Ifjúmunkás — 1. A KISZ Központi Bizottságának magyar nyelvű országos hetilapja.
Alapításának éve 1922, első száma az Erdélyi és Bánáti Ifjúmunkás Szövetség hivatalos
lapjaként jelent meg 1922. jan. 1-jén Kolozsvárt a Gutenberg-nyomda betűivel. Felelős
szerkesztője ekkor Tiron Albani, a România Muncitoare egykori budapesti tudósítója, a KRP
alapító tagja, aki a romániai forradalmi ifjúsági mozgalom egységesítésének előkészítésére
indított ifjúsági lapokat irányította. A tényleges szerkesztési munkát Fehér Sándor
nyomdászsegéd, majd Orosz Miklós nyomdászmester végezte. A kéthetenként negyedrét ív
alakban megjelenő lapot 16 szám kiadása után betiltották, ettől kezdve megszakításokkal,
különböző címek alatt, változó kiadási helyeken jelent meg (*illegális mozgalmi sajtó).
2. 1929-ben két ~ c. lap is létezett, az illegális központi lap Marosvásárhelyen, a másik az
Egységes Szakszervezetek ifjúsági osztályának kiadványaként Bukarestben (1929–30). A
KISZ időleges felbomlásának körülményei közt (1937–39) a kommunista ifjúsági lap kiadása
szünetelt. Az ~ I. és II. folyamaira jellemző volt a közvetlen agitatív hang, a munkásfiatalok
osztályharcos szellemű tájékoztatásának igénye, az egykorú pártpolitika elvárásaihoz való
alkalmazkodás, a közvetlen politizáló írások oktató hangja.
3. Az ~ III. folyama 1948 márciusában indult. Újjászervezésével Sebestyén György építészmérnököt bízták meg, ő lett a lap első főszerkesztője. 1949 tavaszától Majtényi Erik, 1950
őszétől Kántor György irányította a szerkesztőség munkáját. Ebben az időszakban a lap
munkatársai közt szerepel Halász Anna, Vajnovszki Kázmér, Blénesi Ernő, Sütő András,
Randják József, Molnár Erzsébet, Páskándi Géza, Oroján Sándor, Molnár Vilmos. A 32 000
példányban megjelenő lap az Ifjúmunkás Szövetség kiadványaként a magyar nemzetiségű
fiatalok politikai-ideológiai tájékoztatója, tömeges nevelésük eszköze volt: agitációs és
propagandafeladatain túl művelődési, tudománynépszerűsítő, tájékoztatási igényeknek is
eleget tett kora színvonalán. Szervezőként maga köré tömörítette e korszak legérdeklődőbb
fiataljait; az akkori önkéntes levelezők névsorában számos mai közéleti személyiség,
politikus, író, szerkesztő, műszaki vezető, pedagógus nevét fedezhetjük fel.
4. 1953-tól kezdve az ~ szerepét az Előre ifjúsági oldala próbálta betölteni. Önálló magyar
nyelvű ifjúsági lap újraindításának szükségessége 1957-ben vetődött fel újra. A lap IV.
folyamának első főszerkesztője Domokos Géza, a szerkesztőség tagja ebben az időszakban
Zöld Lajos, Kincses József, Vajnovszki Kázmér, Molnár Erzsébet, Balogh József, Lázár
László, Kovács Erzsébet, Szekeres Lajos, Bárány Róza, Bodor Tamás, D. Harasztosi Éva;
mellettük a lap munkatársaként dolgozott hosszabb-rövidebb ideig Bálint Tibor, Lászlóffy
Csaba, Hervay Gizella, Oltyán László. Ezeket az éveket az úttörés nehézségei határozták meg.
Első ízben ekkortájt kezdett megfogalmazódni a lapnál az igény arra, hogy az ~ ne csupán
felszíni tematikában, külsőségeiben legyen ifjúsági lap, de mondanivalójának mélyrétegeiben,
hangvételében, stílusában, grafikájában is. Jelentősen hozzájárultak ehhez az olyan külső
munkatársak, mint Beke György, Marosi Barna, akik elsősorban riportjaikkal hívták fel az
olvasók figyelmét az ifjúsági lap sajátos lehetőségeire. A teljessé válásra pár évvel később, az
1962-ben főszerkesztőnek kinevezett Dali Sándor irányításával került sor. A fokozatosan
megfiatalított szerkesztőség — ez idő tájt lett a lap munkatársa a költő Cseke Gábor, a
költőként induló Elekes Ferenc riporter, a fiatalok kapcsolatigényére érzékeny, szervező
alkatú Matekovics János — 1965–66 folyamán szakít az elavult beidegződésekkel, s a valóság
iránti érzékenységet, az őszinte szót, a keresetlenséget, a fiatalok érdekeinek védelmét írja
programja élére. A hangváltáshoz jelentősen hozzájárulnak azok a fiatal újságírók is, akik a
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megújhodó ~nál bontják ki közírói személyiségüket: Fejér László, Gálfalvi György, Müller
Ferenc, Aradi József, a más lapoktól ideszegődött Kocsis István, Kovács Nemere, Domokos
Eszter.
Mintegy négy év alatt a lap felhívja magára a figyelmet, elsősorban közéleti riportjai, a
vitaszellem, az igényes újságírói eszközök használata, a lap fiatalos, közvetlen nyelvezete
révén. Ugyancsak ezeknek az éveknek az eredménye az Irodalmi Melléklet megindítása
(1968): havonta megjelenő négy oldalával a fiatal szerzők számára nyitott első intézményes
keret volt hazai sajtónkban. A Forrás-nemzedék írói-költői szinte kivétel nélkül hasábjain
jelentkeztek első közléseikkel, az ~ közvetítésével váltak ismertté.
Az ~ rövidesen népszerűségének tetőpontjára ért. Az 1968-ban főszerkesztővé kinevezett
Cseke Gábor irányítása alatt álló egységes, összeforrott, szakmailag jól képzett szerkesztőség
szívesen olvasott, széles közönség előtt tekintélyes lapot szerkeszt, az ~ a kor hazai magyar
sajtójának egyik hangadójává válik. Az önmegújítás igénye jegyében a más folyóiratokhoz,
lapokhoz szegődött szerkesztők helyét olyan tapasztalt újságírók veszik át, mint Tar Károly,
Nits Árpád, Zsehránszky István, Bodó Barna, Mirk László, Molnár H. Lajos; a fiatalítás okán
lépnek be a laphoz olyan jó tollú pályakezdők, mint R. László Ferenc, Gergely Tamás. 1979től a lap főszerkesztője Varga József, a távozó szerkesztők helyét Hadházi Zsuzsa és Nagy L.
Róbert veszi át.
A fennállásának 60. évét betöltött ~ jellemzője ma is a hazai valóság érzékeny tükrözése,
erőssége a riport, az igényes publicisztika. A lap tematikailag átfogja a fiatalság életének
legfontosabb jelenségeit, ifjúságközpontú szemlélettel reagál a művelődési élet különféle
jelenségeire, irodalmi melléklete pedig hű a hagyományokhoz. Új jelenség a lapban a fiatal
műszaki értelmiségiek tudománynépszerűsítő szerepeltetése, valamint az olvasókkal való
sokrétű kapcsolat szorgalmazása, egyebek mellett az *Ifjúmunkás Matiné rendezvényei és az
Ifjúmunkás Fogadónapok segítségével. A lap külleme a művészeti szerkesztők — Gergely
Béla, Bencsik János, az utóbbi évtizedben Pusztai Péter — munkája eredményeképpen a
nyomdai lehetőségeknek megfelelően vonzó, fiatalos, igyekszik megfelelni mind az olvasó
elvárásainak, mind ízlésnevelő szerepének.
(K. N.)
Beke György: Az I. kispublicisztikája. Korunk 1966/2. — Éltető József: Ötvenéves az I. Igaz Szó 1972/1. —
Bodea I. Gheorghe: Magyar nyelvű ifjúkommunista lap. Korunk Évkönyv 1974. 79–85. — Veress Pál: Pártsajtó
az illegalitásban. Korunk Évkönyv 1964. 87–99. — Cseke Péter: Egy valóságfeltáró műfaj teherbírása. Korunk
1974/4, 5. — 60 év eszményeink szolgálatában. Tallózás a 60 éves I.-ból. Kézirat 1982.

Ifjúmunkás Matiné — az Ifjúmunkás olvasókapcsolatának egyik formájaként 1967. márc.
26-án marosvásárhelyi előadással indult. I. sorozatának vezetője Matekovics János.
Közérdekű, a fiatalok erkölcsi nevelését szolgáló rendezvényei fokozatosan irodalmi jelleget
öltöttek. A II. sorozat 1976. júl. 25-én kezdődött Csíkszeredában, s a hetilap fogadónapjainak
tapasztalatait gyümölcsöztetve a fiatalok kedvelt közművelődési formájává vált. Vezetője Tar
Károly.
Az ország különböző helységeiben tartott 60 előadás egy-egy időszerű kérdést vont
műsorának középpontjába, amelynek sajátossága a vers, folk és játék hármas ötvözetében
mutatkozott meg. A Szülőföld, a Homo faber, a Mi, együtt, a Mi fiatalok és az Itt és mit? c.
matinék érdeme, hogy a fiatalok különböző kategóriáit egymás mellé állította az apolitizmus
ellen, s távlatot nyitott a közreműködésre felkért magyar művészegyütteseknek. Az ~ számos
költőt és írót, félszáznál több kezdő tollforgatót és kétszáznál több hivatásos és műkedvelő
színészt foglalkoztatott. Irodalmi pályázatot indított Szülőföld, munka, testvériség s
fotópályázatot Fiatalok címmel. Országszerte Baráti Köröket alakított és ösztönzött közmű-
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velődési tevékenységre; táncház-mozgalmunk is az egyik turnén, a Bodzafa Együttes és
Zakariás Erzsébet tánctanításával kezdődött. Az ~ keretében zajlott le a televízió, a kolozsvári
rádió, a Korunk, Művelődés és Igazság segítségével rendezett kolozsvári táncház-találkozó
(1981); ez alkalommal a Korunk szerkesztőségében tapasztalatcserére gyűltek egybe a
romániai magyar nyelvű lapok ifjúsági rovatainak szerkesztői.
Az ~ mai III. sorozatát Varga József főszerkesztő irányítja.
Molnár H. Lajos–Cseke Gábor: Az újjászületett I. M. Ifjúmunkás 1976/30. — Tar Károly: „Mondom, hogy
ország…” Ifjúmunkás 1976/49; uő: Mit akarunk? Emlékfüzet az 50. új matiné alkalmából. 1979 május. —
Pataki László: Táncházműsort láttunk. Ifjúmunkás 1981/16.

Ifjúmunkás Zsebszínház — kísérleti színház a kolozsvári Vasutas Klubban. 1980 nyarán az
Ifjúmunkás Matiné egyik Baráti Köréből alakította Dusa Ödön és Tar Károly. Tagjai
műkedvelő fiatalok. Művészeti vezetője, vezető színésze Dusa Ödön, a 70-es évek elején
használt művésznevén Délceg Edmond, aki sajátos, kevés szóból, csoportos mozgásból,
mimikából és mikromimikából alakított színházat kezdeményezett, részben Eugenio Barba és
Grotowski színházának hatására, s jeleneteit kezdetben a monostori kultúrotthonban,
matinékon, majd a *Visszhang gálaesteken mutatta be.
Az ~ ugyanekkor versközpontú színháznak is mondható. Lírai összeállítások sorával,
pátoszmentes előadásmóddal, a vers tiszteletével, részletek időszerű kiemelésével ajánlja a ma
emberének figyelmébe a teljesebb önismeret lehetőségét. Emlékezetesebb előadásai: Költőnk
és kora; Barátaim verseiből; Szeretni tehozzád szegődtem; Gogol: Egy őrült naplója; Platón:
Szókratész védőbeszéde; Csehov: Hattyúdal; Villon–Szilágyi Domokos: Haláltánc; Szőcs
Géza: Párbaj. A zenés előadásokon 1982-ig a Benyő Krisztina–Bíró János folk-kettős
szerepelt. Kiemelkedő rendezvénye a Tavaszi Dekád, melyre vendégszereplőket és kísérletező
csoportokat is meghívnak.
Cseke Péter: IM-pulzusok. Utunk 1976/24. — Dusa Ödön: A Toborzó ürügyén. Korunk 1977/5. — Tar Károly:
Közhírré tétetik. Ifjúmunkás 1980/3. — Zsehránszky István: Az I. Zs. Művelődés 1981/1. — Lászlóffy Csaba:
Kortársunk, Szókratész. Ifjúmunkás 1981/8. — Jánosy Tibor: Bemutató előtt. Igazság 1982. okt. 13.

Ifjú Proletár — az Erdélyi és Bánáti Ifjúmunkás Szövetség magyar nyelvű sajtószerve.
Egyetlen száma Kolozsvárt jelent meg 1921. márc. 20-án. A kiadásért indított gyűjtés során
egynapi fizetésüket felajánló ifjúmunkások közt találjuk a 18 éves Nagy Istvánt is. A lap Mi
már nem leszünk elnyomott proletárok c. vezércikke a fiatal dolgozók osztályharcos művelődéséért áll ki, beszámol az inasok és segédek munkahelyi sérelmeiről, s Románia
összmunkásságához címmel felhívást közöl. Külön rovatban magyarázza a szövegekben
előforduló idegen szavakat, mint amilyen a parazita, ideális, kapitalista, agrár, agitáció,
probléma, burzsoá, proletár, radikális, reform, demagógia, fizika, kooperáció és sok más kifejezés. A lapot betiltották.
Gheorghe I. Bodea: Ifjú Proletár. Utunk 1982/12.

Ifjú Riporterek Köre — Péterfi Rozáliának, az aradi Vörös Lobogó főszerkesztőjének
kezdeményezésére 1969-ben létrehozott szerkesztői munkacsoport. Eredetileg Diákriporterek
Köre néven kezdte működését. Indításának célja az volt, hogy fiatal külmunkatársakat
neveljen a lapnak. A körben az ország kulturális életének személyiségei, költők, írók,
publicisták tartottak előadást irodalomról, publicisztikai műfajokról. A kör tagjai ifjúsági
oldalakat szerkesztettek, s több hazai napilapban és folyóiratban közölték írásaikat; közülük
számosan a Vörös Lobogó külmunkatársaivá váltak. 1981-ben a szerkesztőbizottság másodszorra is megszervezte a kör tevékenységét jótollú munkás- és diákfiatalok részvételével. Az
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~ néven újjáalakult munkacsoportot Kilin Sándor, Jámbor Gyula és Hudy Árpád, az aradi
napilap szerkesztői vezetik.
Tóth Mária: Látni és meglátni. Előre 1969. máj. 8.

Ifjúság — 1. „diákok, diáklányok, véndiákok szépirodalmi és művészeti képes folyóirata”.
Vértes Imre szerkesztésében s a Szociális Missziótársulat kiadásában 1921 októberétől
Kolozsvárt látott napvilágot félhavonként. Később július és augusztus kivételével minden
hónapban megjelent. Az 1923–24-es tanévben Temesvárt, szerkesztették és adták ki,
főszerkesztőként Réthy Imre, felelős szerkesztőként Schiff Béla jegyezte. 1925-től az ismét
Kolozsvárt megjelenő folyóiratot B. Adorján Jenő szerkesztette, aki 1926-tól beolvasztotta az
ugyancsak általa szerkesztett Véndiákok Lapjába.
Számos verset, elbeszélést, novellát és ismeretterjesztő írást közölt. Munkatársa volt többek
között Benedek Elek, Csűrös Emília, Dsida Jenő, Faragó János, Gyalui Farkas, id. Kubán
Endre, Molter Károly, Ormos Iván, Reményik Sándor, Szabolcska Mihály, id. Szemlér
Ferenc, Walter Gyula.
2. A nagyváradi Fáklya *if rovatának új címe.
Ifjúsági Antenna — az aradi Vörös Lobogó napilap havonta megjelenő ifjúsági oldala. 1971
novemberében indult a korábban rendszertelenül megjelenő Ifjúsági Híradó helyett; az
ifjúságot érintő társadalmi, erkölcsi, művelődési kérdésekkel foglalkozik. 1980-ig Jámbor
Gyula, azóta Hudy Árpád szerkeszti népes külmunkatársi gárda bevonásával.
ifjúsági irodalom — a serdülők és az ifjak életkori sajátosságait figyelembe vevő és irodalmi,
információs érdeklődésüket, általában olvasói igényüket kielégítő irodalom.
Akárcsak a *gyermekirodalom, az ~ is az olvasó életkora szerint meghatározott; gyakran
együtt is szokták emlegetni, „gyermek- és ifjúsági irodalom”-ként. Ez elvileg nem kifogásolható, mert meghatározó ismérvük közös: létalapjuk a gyermek- és ifjúkor sajátos olvasói
igénye. Ugyancsak gyakori, hogy tágabb értelemben ~nak nevezik az óvodáskor előtti ún.
kisdedeknek szóló képeskönyv (leporelló) irodalomtól az érett ifjúság számára írott
regényekig az egész gyermek- és ifjúsági irodalmat. Vannak, akik esztétizáló álláspontról
tagadják az ~ irodalmiságát, szerintük csak az egy és oszthatatlan irodalom létezik, viszont a
könyvkiadói gyakorlat, valamint a világ- és nemzeti irodalmak olyan klasszikus alkotásai,
amelyeket szerzőik eleve a serdülőknek vagy az ifjaknak szántak s mint ilyenek váltak
elismert remekművekké, azt látszanak bizonyítani, hogy az életkori sajátosságok figyelembevétele csak alkotásmódbeli kötöttség, de nem akadálya a teljes értékű irodalmiságnak, még ha
a gyermek- és ifjúsági irodalomban üti is fel fejét leggyakrabban az irodalmiságot megkérdőjelező didakticizmus, a különböző iskolai, mozgalmi, nevelői és oktatói követelmények
irodalmi látszatú dilettáns megmódolása.
Mivel a serdülők nemek szerinti életkori sajátossága jelentősen különbözik, az általános,
mindkét nem igényeit kielégítő serdülőirodalom mellett kialakult külön a fiúknak szóló ún.
„kamaszirodalom” s a serdülő lányok számára írott ún. „csitriirodalom”. Ezt a kiadói
felismerést tükrözi a serdülőknek szóló sokféle „fiúk…”, ill. „lányok könyve”. Az érett vagy
érettebb ifjúságnak szóló szépirodalom általában már csak elvétve differenciálódik nemek
szerint. Jeléül e korosztályok általános társadalmi érdeklődésének, nem utolsósorban a
párkeresés élményének és izgalmainak, az ifjúságnak szánt szépirodalmi művekben
jelentkezik az első vagy az örök szerelem romantikus ábrázolása, de általában is az emberi
magatartás eszményítése.
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Az ~ szükségességét nem vonhatja kétségbe és a közel két évszázados tapasztalat szerint nem
fenyegeti az a tény, hogy az ifjú olvasó vagy a magasabb évjáratú serdülő már az irodalom
egészét is olvassa. Az ~ szakadatlanul bővül olyan írásművekkel, amelyeket szerzőjük
eredetileg nem is az ifjaknak szánt (például Jókai, Mikszáth, Gárdonyi művei), viszont az ~
úgyszólván szerves része a bestseller-irodalomnak, s mint ilyen az irodalmi műveltség
kialakulását gátló ponyvával szemben az egyszerűbb műveltségű olvasó számára „a nagy
irodalom előszobája”.
Az ~ alkotásai lehetnek prózai, költői, drámai művek, tárgy- vagy témaválasztását semmi sem
korlátozza, hősei lehetnek bármilyen korúak vagy korbeliek, mert kizárólag a megírás módja
teszi őket azzá, amik. Tartalmilag a fiatalok tapasztalat- és élményvilágához, ismeretállományukhoz és vágyaikhoz, képzeletükhöz kapcsolódik, amelyek kialakulásában a
családnak, iskolának, munkahelynek, a különféle társadalmi szervezeteknek meghatározó
szerepe van. Különösen kedvelt ifjúsági olvasmány a fantázianyitó kaland-, történeti vagy
tudományos-fantasztikus irodalom, de ez a tárgykör önmagában még nem, csakis az írásmód
teszi ifjúságivá az írásműveket.
Fejlett kiadói és irodalompolitikai körülmények között — nemzetközi tapasztalat szerint — az
~ felét vagy még annál is többet a sajátos megírásmódbeli követelményeknek megfelelő
*ismeretterjesztő irodalomnak kell kitennie. A természettudományos és műszaki ismereteket
közvetítő irodalom mellett ide tartoznak az ideológiai, történeti, társadalmi, egészségügyi
tartalmú munkák és az erkölcsi nevelés szempontjából e korosztályoknál annyira hangsúlyos
érdeklődési körre: a nemi életre, párválasztásra, családalapításra és -kialakításra vonatkozó
írások.
Bár az ifjúság oktatását, nevelését is szolgálják, nem tekintendők az ~ részének a tankönyvek,
példatárak vagy azok a klasszikus, világ- és nemzeti irodalmi kiadványok, amelyeket a
tanulóifjúság számára elő- vagy utószóval, életrajzi adatokkal, szómagyarázatokkal látnak el
(nálunk a *Tanulók Könyvtára sorozat). Ezek részben a *pedagógiai irodalom, részben a
*tankönyvirodalom kategóriájába sorolandók.
Romániában 1948 és 1969 között az *Ifjúsági Könyvkiadó publikált magyar nyelven ifjúsági
könyveket; 1970 óta a magyar ifjúsági könyvkiadás az *Albatros Könyvkiadó hatáskörébe
került. Gyermekkiadónk, a *Creangă Könyvkiadó is ad ki egy-egy magyar nyelvű kötetet a
serdülők számára, úgyszintén a Kriterion Bukarestben és a Dacia Kolozsvárt több kötettel
járul hozzá évente a magyar nyelvű ~ban mutatkozó hézagok pótlásához. A serdülők számára
kiadott Pionír heti folyóiratot felváltotta a *Jóbarát, ifjúsági folyóiratunk pedig az illegális
múltra visszatekintő *Ifjúmunkás. Ezek mellett napilapjainkban bukkannak fel hosszabbrövidebb ideig megjelenő ifjúsági oldalak és rovatok.
Ifjúsági kiadóinknál s ifjúsági lapjainkban kimondottan a serdülőknek szánt írásaikkal,
műveikkel a két világháború közt Benedek Elek, Csűrös Emília, a földrajztudós Tulogdi
János, A kállói kapitány c. történelmi regényével Gulácsy Irén, majd 1944 után Asztalos
István, Fodor Sándor, Dáné Tibor, Gagyi László, Horváth István, Korda István (A nagy út c.
Kőrösi Csoma-életregénnyel), Majtényi Erik, Marton Lili, Méhes György (a népszerű Szikra
Ferkóval), Nagy István (az Ácsék tábort vernek c. ifjúsági regénnyel) szerepeltek, de tudott
szólni a fiatalokhoz szép- és tudományos irodalmunk számos más jeles egyénisége is, köztük
Sütő András, Székely János, Szemlér Ferenc. Ez az irodalom a fiatalság figyelmét a népi
problémák felé fordította, s a kor haladó eszméi iránt tette fogékonnyá, elültetve a fiatal
lelkekben a szülőföld és a néptestvériség szeretetét; alapvetően háborúellenes volt, s
ugyanakkor olvasóit a nemzeti értékek továbbfejlesztésére lelkesítette.
(D. T.)
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Dáné Tibor: Irodalmibb ifjúsági irodalmat. I–II. Korunk 1962/1, 2; uő: Szemben a tényekkel. Korunk 1962/7–8;
uő: Bevezető tanulmány a Farkasűző furulya c. válogatáshoz a hazai magyar ifjúsági prózából. Kv. 1973. —
Izsák József: Példák és eszmék. Hozzászólás az ifjúsági irodalom kérdéséhez. Korunk 1962/3. — Nagy István: A
kollektív erőfeszítés kamasz hőseiért. Korunk 1962/5. — Fodor Katalin: Az életkori sajátosságokról. Korunk
1962/6. — A Korunk szerkesztősége: Vita után a gyermek- és ifjúsági irodalomról. korunk 1962/11. — Dávid
Gyula: Ifjúsági és gyermekkönyvkiadásunk hetvenes éveiről. Korunk 1982/9. — Murvai László: Egy hasznos
kézikönyv kapcsán. Előre 1983. nov. 23.
ÁVDolg: Jakab Gyöngyvér: A romániai magyar ifjúsági regény- és elbeszélésirodalom. 1959.

Ifjúsági Könyvkiadó — az állami könyvkiadói hálózat keretében 1948 őszén létrehozott
kiadóvállalat; az első években az IMSZ Központi Bizottságának közvetlen irányítása alatt
működött (egy ideig az IMSZ Központi Bizottságának Ifjúsági Könyvkiadója nevet is viselte).
1969 végétől, az egész romániai könyvkiadói hálózat átszervezése nyomán, feladatkörének
betöltése a *Creangă Könyvkiadóra és az *Albatros Könyvkiadóra hárult egy-egy magyar
szerkesztővel.
Az ~ magyar nyelvű kiadványokat 1948 novemberétől jelentetett meg, ezek felelős
szerkesztője 1957-ig Szász Béla, aki az egész ~ szerkesztőséget irányította. Őt követte a
kolozsvári szerkesztőségben dolgozó Balla Károly (1957–59), majd Dáné Tibor (1959–61).
Az ~ kolozsvári szerkesztője 1951-től Gáll Margit, majd Kertész Erzsébet. Az 50-es évek
végéig tartó időszakban a bukaresti szerkesztőségben dolgozik Balogh Irma, Henkel Ida,
Majtényi Erik, Szőcs István is. 1954-ben kibővül a kolozsvári szerkesztőség, melynek
munkájáért Szőcs István, majd Balla Károly, Dáné Tibor felel; mellettük a szerkesztőség
tagjai: Kiss Katalin, Vígh Károly, Korda István, Jancsik Pál, a műszaki szerkesztőség tagja
pedig Hlavathy Lajos és Molnár Attila. 1958. okt. 1-től a bukaresti szerkesztőségbe kerül
Petre Judit, aki 1961 és 1969 közt az egész magyar osztály vezetője, mellette a bukaresti
szerkesztőségben dolgozik rövidebb-hosszabb ideig Makfalvi (Bajor) Ella, Hervay Gizella és
Balogh József.
A román, magyar, német és szerb nyelvű könyveket megjelentető ~ közvetlen és
gyümölcsöző együttműködést alakított ki román–magyar közös könyvkiadás keretében a
magyarországi kiadókkal, elsősorban a Móra Ferenc Könyvkiadóval, s feladatának tekintette a
gyermek- és ifjúkorú olvasók különböző rétegeihez szóló eredeti szépirodalmi művek és
fordítások, képeskönyvek és az ifjúsági politikai tanfolyamok számára kiadott munkák,
valamint természettudományos ismeretterjesztő kötetek megjelentetését.
Az ifjúsági politikai irodalomnak különösen az ~ működésének első évtizedében volt nagyobb
súlya: 1948 és 1961 között összesen 62 kiadványt jelentetett meg ebben a témakörben,
legtöbbet az 1948–49-es években (5, ill. 13 művet, ami a kiadó teljes magyar könyvtermése
volt) és 1957–60-ban (évi 6–8 címet). A kiadott művek között találjuk az IMSZ 1949-es
alakuló és 1956-os II. Kongresszusának dokumentumait, a marxizmus klasszikusainak az
ifjúsággal és az ifjúsági politikai munkával kapcsolatos műveit, a KISZ és a Komszomol
történetének vagy egyes epizódjainak feldolgozásait (Vasile Roaită, Filimon Sîrbu, Simó
Donka, Constantin Godeanu, Minszki Lajos életrajzát), az ifjúsági politikai tanfolyamok
tananyagát, honismereti füzeteket. 1962-től ezt a tematikát a Politikai Könyvkiadó veszi át és
folytatja.
Az ~ működésének 22 esztendeje alatt összesen 1164 művet adott ki magyar nyelven: az első,
1958-ig terjedő szakaszban 437-et, a második szakaszban 727-et. Kiadványainak sorában
1949-ben jelenik meg az első szépirodalmi munka, s 1950-ben az első eredeti alkotás. 1952től kisiskolásoknak szóló irodalmi művekkel és természettudományi népszerűsítő
kiadványokkal bővül a kiadó profilja, 1954-ben megindul a *Győz a tudomány és 1955-ben a
*Tanulók Könyvtára c. sorozat. Ezzel párhuzamos a kiadó évi termésének mennyiségi
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növekedése is: az 1948. évi 5 és 1949. évi 18 kiadvánnyal szemben 1957-ben már 87 művet
jelentet meg; az egész első időszakban az óvodáskorúak számára 71, a kisiskolások számára
73, a serdülőkorúak számára 140, a serdültebb ifjúság számára 73 eredeti és fordított
szépirodalmi művet, ezenkívül 28 tudománynépszerűsítő és sportkiadványt, műsorfüzetet és
antológiát. 1958-ban váratlan zuhanás következett az ~ tevékenységében: a megjelent 35 mű
kevesebb, mint az 1952-es termés, s noha 1959-től újra növekedés észlelhető, az 1957-es
szintet csak 1963-ban sikerül megközelíteni. A kiadó működésének második szakaszában
ekkor áll be a stabilitás időszaka 66,7 mű évi átlaggal.
Az eredeti ifjúsági irodalom jó néhány eredménye fűződik az ~ nevéhez. Itt jelenik meg
először Dáné Tibor A fáraó írnoka és Tau-Ceti hívójele, Korda István A nagy út, Méhes
György Verőfény és A Kárpátok kincse, Sombori Sándor Gábor Áron, Szemlér Ferenc A
hárompúpú hegy c. regénye, itt válik népszerűvé Nagy István 1947-es regénye, a Réz
Mihályék kóstolója; a serdülőkorúaknak szóló irodalom listáját Asztalos István, Fodor
Sándor, Gagyi László, Gellért Sándor, Horváth Imre, Horváth István, Kemény János,
Majtényi Erik, Marton Lili, Méhes György, Nagy István, Székely János, Sütő András,
Tölgyesi László kötetei, a kisiskolásokét Antalffy Endre, Bajor Andor (Egy bátor egér
viszontagságai), Bede Olga, Csávossy György, Fodor Sándor (Csipike), Gáll Margit, Hervay
Gizella (Kobak könyve), Hajdu Zoltán, Kiss Jenő (Gyermeksíp), Lászlóffy Aladár (Levelek
vándorlása), Méliusz József és Méliusz Anna, Nagy Olga, Palocsay Zsigmond, Páskándi
Géza, Péterfy Emília, Sípos Bella, Szilágyi Domokos, Veress Zoltán (Tóbiás és Kelemen); az
óvodásokét az említetteken kívül még Létay Lajos (Kakukkvirág, kankalin), Tamás Mária
(Reggeltől estig), Tollas Júlia kötetei gazdagították. E művek sikeréhez grafikai kiállításuk is
hozzájárult; a képzőművészek első nemzedéke (Andrásy Zoltán, Abodi Nagy Béla, Bene
József, Gy. Szabó Béla, Tollas Júlia) mellé hamarosan felsorakozik az új grafikusnemzedék
(Deák Ferenc, Cseh Gusztáv, Feszt László, Rusz Lívia, Unipan Helga, Surány Erzsébet),
amelynek pályája az ~ kínálta lehetőségek révén bontakozik ki.
Az ~nak szerepe van a *Forrás-nemzedék néven ismert új írói rajzás felsorakoztatásában is. A
szerkesztők bizonyos mértékig nemcsak ifjúsági könyvkiadónak, hanem az ifjúság
könyvkiadójának is érezték ezt a kiadót. Itt is teret kapnak — részben a Napsugár c.
gyermeklappal való együttműködés természetes folytatásaként — Bálint Tibor, Köntös-Szabó
Zoltán, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella, Lászlóffy Aladár, Palocsay Zsigmond, Veress
Zoltán és mások, sőt itt jelenik meg a Forrás második nemzedékét első ízben a nyilvánosság
előtt tömörítő Vitorla-ének c. antológia is Lászlóffy Aladár szerkesztésében. Ezzel
párhuzamosan viszont a kiadó szívesen fogadta a profiljához néha csak témájával (vagy azzal
sem) kapcsolódó művek jelentkezését, s különösen a 60-as évek vége felé az eredeti romániai
magyar szépirodalom második legfontosabb fórumává vált. Itt jelent meg Szemlér Ferenc
Napforduló, Szász János Elsők és utolsók és Emberek vagyunk, Méliusz József Város a
ködben, Székely János Soó Péter bánata, Szőcs István Kritikus holdtölte és Rovarcsapda c.
regénye, Fodor Sándor, Hornyák József, Sőni Pál novelláskötete, Beke György és Mikó Ervin
riportkötete, Balogh Edgár publicisztikája, Bartalis János, Bodor Pál, Fényi István, Horváth
Imre, Horváth István, Márki Zoltán, Majtényi Erik, Szilágyi Domokos, Szőcs Kálmán,
Szemlér Ferenc, Tóth István verseskötete, Mikó Imre Bölöni Farkas Sándor-regénye, Sáska
László afrikai önéletrajza. A műfordítások sorában mennyiségével és arányaival a legnagyobb
teret klasszikus és kortárs román művek foglalták el. Az előbbieket az 1955-ben indult
Tanulók Könyvtára sorozatban átfogó válogatásban vagy kisiskolás és óvodáskorúak számára
illusztrált meséskönyveken át (Caragiale, Creangă, Eminescu, Eftimiu, Gîrleanu, Ispirescu,
Ion Pop Reteganul) ismerhette meg a gyermekolvasó, az utóbbiak önálló kötetekben kerültek
a legkülönbözőbb olvasói korosztályokhoz. Ezeknek az évtizedeknek szinte nincs olyan
számottevő román ifjúsági vagy gyermekírója, akinek művei ne jelentek volna meg magyar
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fordításban, kezdve Tudor Arghezin, Mihail Sadoveanun és Cezar Petrescun és folytatva a
sort Demostene Botez, Ottilia Cazimir, Nina Cassian, Constantin Chiriţă, Vladimir Colin,
Teodor Mazilu, Aurel Mihale, Dumitru Mircea, Francisc Munteanu, N. Labiş, Gellu Naum,
D. R. Popescu, Titus Popovici, Radu Tudoran, Octav Pancu-Iaşi, Mircea Sîntimbreanu,
Cicerone Theodorescu, Tiberiu Utan regényein, versein.
A világirodalomból, különösen az ~ működésének első szakaszában a klasszikus és kortárs
orosz és szovjet irodalom alkotásaiból jelenik meg a legtöbb mű. Ezekben az években az
*Orosz Könyv kiadó mellett az ~ szerepe a legnagyobb ezen a téren. A megjelenő művek
legnagyobb része az ifjúsági és gyermekirodalom kategóriájában már Magyarországon
megjelent fordítások átvétele, de amint terjed az orosz nyelv ismerete, jelentkezik egy
romániai magyar műfordítógárda is (Szegő György, Bölöni Sándor, Bajor Ella, Szőcs Ráchel
és mások). Ezeknek az éveknek a terméséből meg kell említenünk Krupszkaja Lenin életéről
szóló könyvét, Jefremov Fehér agyar, Fagyejev Az ifjú gárda c. regényét; a serdülőkorúaknak
szánt művek sorában Sz. Babajevszkij, P. P. Bazsov, Vitalij Bianki, Ny. K. Csukovszkij,
Arkadij Gajdar, Makszim Gorkij, Valentyin Katajev, P. Pavlenko, Puskin, M. Prisvin,
Turgenyev, L. Voronkova regényeit, elbeszéléseit, a kisiskolások számára kívülük Alekszej
Tolsztoj, Majakovszkij, Mamin-Szibirják, Sz. Marsak műveit; az óvodásoknak szóló kötetek
szerzői közül még A. Barto, V. Szutyev, Lev Tolsztoj és mások köteteit.
A világirodalom többi része eleinte jóval szerényebben van képviselve. A felnőttebb ifjúság
olvasmányainak sorában 1948 és 1959 között mindössze négy művet említhetünk meg:
Beecher Stowe Tamás bátya kunyhója, Theodor Storm A viharlovas, E. Voynich A bögöly c.
regényeit és J. Greenwood A kis rongyos c. elbeszélését; bővebb a fiatalabb korosztályok
választéka (Andersen, G. A. Bürger, Cervantes Don Quijotéjának ifjúsági változata, Defoe
Robinson Crusoe-ja, Swifttől a Gulliver utazásai, Chamisso, a Grimm testvérek, W. Hauff, F.
Wolf, Charles Perrault), de majd csak 1963 után bukkan fel Rudyard Kipling, Walt Disney,
Paul Féval neve, s jelentkeznek ezzel egy időben angolból, franciából, németből fordítók.
Az ~ közönségkapcsolatának erősítéséhez már az 50-es évektől a könyvsorozatok is
hozzájárultak. Közülük néhánynak tartós érdeklődést sikerült felkeltenie, s megjelenésük más
kiadók keretében 1970 után is folytatódik. Jelentőségét tekintve ezek közül első helyen az
1955-ben indult *Tanulók Könyvtára áll, amelyben 1955 és 1969 között összesen 111 kötet
jelent meg 968 000 példányban. A sorozat leggazdagabb évei: 1955 (12 cím), 1957 (14), 1964
(10), 1969 (9), a legszegényebb évek: 1958 (2), 1959 (2), 1961 (4), 1969 (4). Az első években
a sorozat magyar és román klasszikusok művei mellett világirodalmi alkotásokat is magába
foglalt (1955-ben E. T. A. Hoffmann, Shakespeare, Lev Tolsztoj, Gogol; 1957-ben Gorkij,
Sienkiewicz, Turgenyev munkáit); 1963 után az ~ a sorozat kizárólagos feladatát abban látja,
hogy klasszikus és kortárs magyar irodalmi művek, gyűjtemények megjelentetésével, azok
alapos, sokszor úttörő bevezető tanulmányaival legyen segítségére a középiskolai
irodalomoktatásnak.
Az iskolai tananyagnál szélesebb irodalmi kitekintést kínál az 1962-ben indított (s 1970 után
az Albatros kiadó által folytatott) *Legszebb versek sorozat, amelyben 1969-ig összesen 30
kötet jelent meg a magyar klasszikus (3), a romániai magyar (12), a román (10), az orosz (2),
a francia, a német és a török (1–1) irodalomból. Az 1961-ben indult *Napsugár-könyvek
(összesen 32 kötet) a kisiskolások körében nyert olvasókat, túlnyomórészt romániai magyar
(19) és román írók, költők (11) — kívülük 2 magyar klasszikus és 1 angol gyermekirodalmi
mű — kis elbeszéléseivel, aránylag szerény (2000–6000 közötti) példányszámban, ami nem
állt arányban a sorozatban megjelent kötetek irodalmi értékével. Viszont nagy népszerűségnek
örvendett a *Mesetarisznya c. sorozat, amely az előbbinél jóval szerényebb kiállításban,
mindössze egy vonzó rajzos címlappal, kisformátumú füzet terjedelemben a 20 000 példányt

204

is elérte. 1960 és 1969 között 72 mű jelent meg a sorozatban, ebből 21 magyar, 15 román, 11
német, 7 orosz, 2–2 francia, görög, szerb, arab és 1–1 olasz, svéd, ukrán, finn, török, délamerikai, maláj, norvég, ír mesefüzet, irodalmi feldolgozásban. A kiadó már az első
időszakban felismerte az ifjú olvasók természettudományos műveltségének fontosságát. 1954ben indította útjára és 1967-ig jelentette meg *Győz a tudomány c. sorozatát, amelynek 23
füzete között 1958-tól már eredeti munkák is napvilágot láttak (Dezső Ervin, Gyurkó István,
Fülöp Géza, Kabán Ferenc, Rohonyi Vilmos, Szabó Attila, Tenkei Tibor, Weissmann Endre
munkái). Ugyanezen a területen gyakorlati célt tűzött maga elé *A kis ezermester c. sorozat
1957-ben és 1958-ban kiadott összesen 7 füzete; ezek között szintén találunk eredeti műveket:
Dáné Tibor, Radó György, Vasas Samu köteteit (ez utóbbi 1963-ban a sorozat felelevenítésére tett kísérlet egyetlen bizonysága). E két sorozattal kitűzött célt próbálta az ~
magasabb szinten megvalósítani néhány önálló természettudományos mű megjelentetésével,
amelyek között első helyen Xántus János munkái (főképp a több kiadást is megért Természet
kalendáriuma), dr. Kós Károly néprajzi gyűjtőkönyve (Mihez kezdjünk a természetben) és
Balogh Ernő több évtizedes erdélyi barlangkutatásának eredményeit összegező kötete
(Cseppkő-világ) említendő.
A sorozatok között van az ~ két olyan kezdeményezése, amely az 1970 utáni új kiadói
struktúrákban folytatódott és részben teljessé vált. Az egyik az irodalmi értékű detektív- és
kalandregényeket tartalmazó Árgus, ez 1966-ban indult és négy év alatt 15 kötetet jelentetett
meg: G. Simenon, Conan Doyle, Karl May, H. Gilbert, F. Dürrenmatt, Felix Aderca, Rejtő
Jenő, Aszódy János, Balogh József, Marosi Barna és mások regényeit. Közkedveltségét
tanúsítja, hogy kötetei többnyire 15–20 000-es példányszámban jelentek meg. A sorozatot
1970-től rövid ideig a *Dacia Könyvkiadó folytatta, majd a 70-es évek derekán a Kriterion
indított *Lektúra címmel részben hasonló érdeklődést kielégítő sorozatot. A másik — és
irodalmi szempontból összehasonlíthatatlanul értékesebb — a *Kismonográfiák című, 1968ban indult, majd a Dacia által folytatott sorozat. Ebben 6–8 ív terjedelmű, önálló irodalmi
kismonográfiák jelentek meg: az első években Móricz Zsigmondról Kántor Lajos, Jonathan
Swiftről Szilágyi Júlia, Tamási Áronról Izsák József, Arany Jánosról Szilágyi Domokos
tollából. A kötetekben, dokumentumfotók kíséretében, az olvasó nemcsak egy-egy írói pálya
összefoglaló képét kapta, hanem önálló, eredeti szempontokban gazdag elemzéseket is már
elfogadott értékek szemléletének megújítására, az értékelést akadályozó előítéletek eloszlatására.
(D. Gy.)
Dávid Gyula: Ifjúsági és gyermek-könyvkiadásunk hetvenes éveiről. Korunk 1982/9.

ifjúsági lap — a serdültebb ifjúság, középiskolai tanulók és főiskolai hallgatók, ifjúsági
szervezetek tagjai, munkás, földműves és értelmiségi fiatalok számára szerkesztett
sajtótermék. Az iskolai kiadványként megjelenő *diáklap és a *főiskolás lap kategóriáitól
abban különbözik, hogy míg ezeket maguk az olvasók, ill. azok képviselői szerkesztik és
írják, az ~ szerkesztői s munkatársai elsősorban szakemberek, pedagógusok, az ifjúsághoz
szóló, velük foglalkozó intézmények és szervezetek megbízottai.
Mivel az 1948-as tanügyi reform előtt a magyar anyanyelvű ifjúság nevelése és oktatása
Romániában szinte kizárólag egyházi keretben történt, a nekik szánt sajtótermékek jelentős
része is felekezeti támogatással jelent meg. A református jellegűek közül kiemelkedő az 1921
februárja és májusa közt Kolozsvárt Kecskeméthy István és Járosi Andor szerkesztette Fölfelé
(„Az erdélyi magyar ifjúság, diákság lapja”), az önképzőköri diáklapból önállósult, Nagy
Jenő, majd Illés Gyula szerkesztésében Kolozsvárt 1920–21-ben és 1922-ben megjelenő
nyomtatott *Remény (Szépirodalmi és tudományos ifjúsági folyóirat), valamint az 1923-tól
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1944-ig Kolozsvárt megjelenő *Ifjú Erdély. A katolikusok népszerű leánylapja volt a
kolozsvári *Erdélyi Magyar Lányok (1920–31) s a hosszabb életű *Jóbarát „irodalmi és
tudományos” folyóirat (1925–40). Az unitáriusok szerkesztették 1929 és 1936 között a
*Kévekötés c. ifjúsági lapot. Zsidó jellegű volt az 1922-ben néhány számot megjelentető *Ifjú
Kelet.
Átfogóbb jellegű, a felekezeti kereteken túllépő a Temesvárt, majd Kolozsvárt szerkesztett
*Ifjúság (1921–26) c. szépirodalmi és művészeti képes félhavi folyóirat és folytatása, a
*Véndiákok Lapja (Kv. 1926–28). A romániai új magyar főiskolás nemzedék lapjaként indult
Kolozsvárt az *Erdélyi Fiatalok (1930–40), de hovatovább kinőtt az ifjúsági keretek közül.
Helyi igényeket elégített ki 1923 és 1927 között a Brassói Diákok c. sokszorosított lap.
A munkásmozgalom állandóan gondot fordított arra, hogy a fiatalságot a haladásnak
megnyerje. A dolgozók legifjabb rétegéhez szólt az *Ifjú Proletár (Kv. 1921); az Erdélyi és
Bánáti Ifjúmunkás Szövetség központi lapja, az *Ifjú Gárda (Kv. 1922); továbbá az
*Ifjúmunkás, amely először 1922-ben Kolozsvárt, majd 1929–30-ban az Egységes Szakszervezetek mellett működő ifjúmunkás szekciók központi lapjaként Bukarestben jelent meg.
A felszabadulás óta az RKP a romániai magyar fiatalok minden korosztálya számára
létrehozott megfelelő ifjúsági sajtóorgánumot. Ezek közül az ~ kategóriájának felel meg az
alsó középiskolai osztályok, ill. általános iskolák tanulóihoz szóló, Bukarestben és Marosvásárhelyen szerkesztett *Pionír (1950–52 és 1953–67), majd utóda, az 1967 óta megjelenő
*Jóbarát, valamint a hagyományos elődeit folytató új *Ifjúmunkás 1948 és 1953 közötti első,
majd 1957 óta második sorozata.
(G. Gy.)
Ifjúságom gyöngykoszorú — *táncház
Igazság — 1. Kolozsvárt a *Képes Újság folytatásaként 1922. okt. 1. és 1923. jan. 14. között
megjelent politikai és irodalmi lap. Szerkesztette és kiadta Roboz Imre. A lap csak három
számot ért meg.
2. Ugyancsak Kolozsvárt 1926 ápr. 1. és 1928. ápr. 8. között eleinte havonta, majd a 23.
számtól kezdve Erdélyi Képes Lap címen hetente megjelenő társadalmi folyóirat. Első
szerkesztője és kiadója Faluvégi Dénes, aki a vallásosságot a tudományokkal összebékítő
erkölcsi kérdéseket helyezte előtérbe. A nagyvilágra való kitekintést jobbára a világsajtóból
átvett antifasiszta karikatúrák és világirodalmi szemelvények biztosították, így Arkagyij
Avercsenko, Jack London, Maupassant, Rabindranath Tagore írásainak átvételével. A
címváltozással egy időben a romániai művelődési élet hírei kaptak nagyobb hangsúlyt.
Közkívánatra a 28. számmal megindult „Az Erdélyi Írók Galériája” c. rovat, amelyben a
rovatvezető Szentimrei Jenő kétrészes összegező tanulmányán kívül Kacsó Sándornak, Ligeti
Ernőnek és Tamási Áronnak jelentek meg írásai. Az 1928-as III. évfolyamot már Török
János, majd Nagy György szerkesztette, akik az utolsó öt szám irodalmi és művészeti
főmunkatársával, Kádár Imrével együtt a lapból modern családi folyóiratot igyekeztek
kialakítani.
A lap munkatársai közt szerepelt Áprily Lajos, Dóczyné Berde Amál, Flórián Tibor, Kabdebó
Erna, Karácsony Benő, Kovács Dezső, Nyírő József, Reményik Sándor, Spectator, Thury
Zsuzsa; kiemelkedik Szopos Sándor értekezése Nagy István festőművészetéről.
(K. K.)
3. A Román Kommunista Párt Kolozs megyei bizottsága és a megyei néptanács magyar
nyelvű napilapja.
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Az első sorozat első lapszáma 1939 júliusában jelent meg az illegalitásba kényszerített párt
hivatalos „havi közlönye”-ként, egy időben az Osztályharc c. marxista folyóirattal. Első
számának fejléce alatt még ez olvasható: „A Kommunisták Romániai Pártjának (K. I.
szekciója) magyar nyelvű hivatalos lapja.” (A zárójelbe tett K. I. a Kommunista
Internacionálét jelenti.) A következő lapszámokon kiadóként már a Kommunisták Romániai
Pártjának Erdélyi és Bánáti Területi Bizottsága szerepel. A megjelenés körülményeiről, a
terjesztésről, egykori munkatársakról, a lap történetének erről a szakaszáról a törvényen
kívüliség körülményei s a konspiráció szigora miatt keveset tudunk, azt is főleg mozgalmi
emberek
vallomásaiból,
kinyomtatott
vagy
csupán
kéziratban
fellelhető
visszaemlékezésekből. Eszerint a párt vezetősége az ~ létrehozásával Szenkovits Sándort és
Gabriel Birtaşt bízta meg, a szerkesztésben részt vett Józsa Béla, Kertész Rezső, Nagy István,
Kohn Hillel, s munkatársai közé tartozott feltehetőleg Kovács Katona Jenő, Heves Renée,
Brassai Viktor, Balla Károly is.
Az első lapszámokat a kolozsvári Dónát út 180. sz. alatt, Maria Stoica mosónő házának
pincéjében nyomtatta Ioan Pîncu egy Boston típusú kézi nyomdagépen. Az illegális Igazság
28/20 cm-es kis formátumban, vékony, jó minőségű papíron, 4, 6 és 8 oldalas terjedelemben
jelent meg, s terjesztették egész Erdélyben és Bánságban. Az első sorozat utolsó
példányszáma 1940 augusztusában, a bécsi döntés előtt látott napvilágot.
Az illegalitásban megjelent 9 (egyesek szerint 10) lapszámból nyolcat ismerünk. A rendkívül
nehéz körülmények közt írt és szerkesztett lap hangvétele hangsúlyozottan agitatorikus,
minden sorával harcra, a pártpolitika akkori feladatainak vállalására, áldozatkész,
fegyelmezett teljesítésére mozgósító. Fő jellemzője az egyszerű, egyenes beszéd, az
őszinteség, a kemény szembenézés a hibákkal, a szigorú bírálat.
A második sorozat mint a KRP Északerdélyi Tartományi Bizottságának hetilapja 1945. márc.
8-án indult meg Erdélyi Szikra címmel Kolozsvárt, de ugyanazon év májusában — a 10.
számtól kezdődőleg — az ~ címet vette fel. 1945. nov. 7-től napilap. Az első években egész
Erdély területén terjesztették. 1950 és 1965 között az RMP Kolozsvár tartományi
bizottságának és a tartományi néptanácsnak, 1965 és 1968 között az RKP Kolozsvár
tartományi bizottságának és a tartományi néptanácsnak, majd az 1968-as területiközigazgatási átszervezés óta az RKP Kolozs megyei bizottságának és a megyei néptanácsnak
a lapja. Az ~ főszerkesztője Nagy István (1945–46), Aszódy János (1946), Gáll Ernő (1946–
49), Kovács András (1949–70), Reisz Katalin mint főszerkesztői teendőkkel megbízott
főszerkesztő-helyettes (1970–72), Keszthelyi Gyula (1972–83) és Gocella István (1983. nov.
3-tól). A lapnak mint a megyei pártszerv hivatalos sajtóorgánumának fő jellemzője volt és
maradt a nyelvi és publicisztikai igényesség, az állandó törekvés arra, hogy a legjobb
tollforgatók hadrendbe állításával teljesítse feladatát. Már az első időkben itt folytatta
publicisztikai tevékenységét belső munkatársként Orosz Irén (1945–50), Balla Károly (1948–
51), Salamon László (1948–50), Zimán József (1951–61).
A 40-es évek végén és az 50-es évek elején innen indult, de legalábbis megfordult a lapnál a
korszak minden jelentős fiatal romániai magyar írója, költője, kritikusa, publicistája, azok,
akik ma a romániai magyar irodalom derékhadát képviselik, így Bálint Tibor (1953–55),
Bodor Pál (1949–51), Bretter György (1954–57), Banner Zoltán (1955), Hajdu Győző (1952),
Huszár Sándor (1949–52), Mikó Ervin (1949–52), Márki Zoltán (1948–49), Marosi Péter
(1948–49), Panek Zoltán (1949–50), s közülük többen ma is közölnek az ~-ban. A 60-as évek
elején Kovács András főszerkesztő jó képességű, fiatal tollforgatókkal frissítette fel a
szerkesztőséget, s a nemzedékváltás egyben szellemileg, szemléletben és kiállásában is
megfiatalította a lapot. A nagy tapasztalatú szerkesztők mellett, mint Bajka Pál, László
Ferenc, Okos György, Ördög Béla, Reisz Katalin és mások, a szerkesztőség belső munkatársa
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lett Bazsó Zsigmond, Kiss János, Kádár János, Katona Ádám, 1950-től haláláig Kászoni
Gáspár (a mezőgazdasági rovat szerkesztője), Krizsán Zoltán, Lászlóffy Csaba, Mezei József,
Murádin Jenő, Orbán Ferenc, Sinkó Zoltán, Szenyei Sándor és Tar Károly, akik közül többen
ma is az ~, néhányan pedig más lapok vezető munkatársai. Az utóbbi évtizedben még az ~hoz került Molnos Lajos, Szőcs Géza (1982-ig) és Pillich László. A frissítés következtében a
lap jellemzője lett a közügyi telítettség, a problémafelvetés, az igényes beleszólás a politikaitársadalmi fejlődés menetébe. Mind nagyobb teret és súlyt kapott a művelődésszervezés, a
felelősebb, igényesebb népnevelés, a nemzetiségi tudatalakítás.
1969 januárjától minden vasárnap különoldal jelent meg Vasárnapi oldal címmel, amely egyegy klasszikus, többnyire erdélyi, leginkább kolozsvári magyar író, költő munkásságát
ismertette. 1970 és 1973 között 12 oldalon jelent meg az ~, külön irodalmi melléklettel s a
„Műhely”, „Szép Szó”, „Korok, emberek”, „Valóságunk” és „Látóhatár” c. különoldalak
hasábjain jelen voltak a magyar és a román klasszikusoknak, a világirodalom kiválóságainak
írásai. Az ~ 1978 és 1981 tavasza között *Fellegvár címmel — az immár négy oldalra
csappant terjedelem ellenére — különoldalt bocsátott a fiatal tollforgatók rendelkezésére, akik
Szőcs Géza szerkesztésében összesen 99 alkalommal jelentkeztek sok vitára okot adó, de
kétségtelenül figyelemre méltó, érdekes írásokkal. A „Fiatalok Vitafóruma” címen továbbélő
Fellegvár leggyakrabban jelen levő munkatársai: Bréda Ferenc, Cselényi Béla, Egyed Péter,
ifj. Feszt László és Juhász András. Az ~ immár négy évtizedes legjobb hagyományaihoz hűen
igyekszik megőrizni politikai és társadalmi problémafelvető jellegét, nyelvi és publicisztikai
igényességét, megtartani jó kapcsolatait az olvasókkal. Több mint húsz éve a lap grafikai
szerkesztője Turós László.
(O. F.)
Kertész Rezső: Így készült az illegális I. Igazság 1946. szept. 2. — Kovács András: Hogyan harcolt a fasizmus és
a háború ellen az illegális I. Igazság 1955. márc. 8. — Constantin Antip: Istoria presei. Note de curs. Academia
„Ştefan Gheorghiu” 1973. 202. — Veress Pál: Pártsajtó az illegalitásban. Korunk Évkönyv 1974. 96; uő:
Holnap indulok hozzád. 1976. 261. — Cseke Péter: Irodalomról az I. Utunk 1975/46. — Jordáky Lajos: Kovács
Katona Jenő. 1977. 82–89.; uő: Józsa Béla. 1978. 13. — László Ferenc: Sorok az egykori I.-ról a párt szavával.
Igazság 1981. máj. 3.
ÁVDolg: Pongrácz Mária: Észrevételek és megállapítások az újságírói stílusról az I. tanulmányozása során.
1964. — László Ferenc: A kolozsvári I. ötévi irodalmi anyaga. 1969–1973. 1974. — Orbán Ferenc: Az I. az
illegalitásban. 1979.

Igaz Szó — szépirodalmi folyóirat. Marosvásárhelyen jelenik meg 1953 júniusától
kéthavonta, 1954 januárjától havonta. Címlapján feltüntetett önmeghatározása szerint 1953
márciusától az RNK írószövetsége Magyar Autonóm Tartományi Fiókjának folyóirata; 1957
januárjától „Szépirodalmi folyóirat”; 1962 márciusától „Szépirodalmi folyóirat. A Román
Népköztársaság Írószövetségének havi folyóirata”; 1965 augusztusától „Szépirodalmi
folyóirat. Románia Szocialista Köztársaság Írószövetségének havi folyóirata”; 1969
januárjától az RSZK Írószövetségének havi folyóirata.
Főszerkesztője indulásától Hajdu Győző. Gyakorlatilag ő vezette a folyóiratot 1963 júliusa és
1970 májusa között is, bár ekkor a kolofon Kovács Györgyöt jelölte meg főszerkesztőként.
Főszerkesztő-helyettes volt az évek során Gagyi László, Gálfalvi Zsolt, Papp Ferenc, Márki
Zoltán, Sütő András; 1970 májusától e szerepet Jánosházy György tölti be. Szerkesztőként
dolgozott a folyóiratnál Deák Tamás, Éltető József, Erőss Attila, Izsák József, Kiss Jenő,
Majtényi Erik, Nagy Pál, Oláh Tibor, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos. Az ügykörök
jelenlegi szerkesztői: Gálfalvi György (Fórum, Disputa, Szemle, Írók Műhelye), Markó Béla
(Irodalom és Iskola, Művészvilág, Kilátó), Nemess László (próza), Székely János (vers).
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A lapnak állandó szerkesztője volt Bukarestben Szemlér Ferenc, utána Gálfalvi György, majd
Majtényi Erik, Kolozsvárt sorrendben Marosi Péter, Deák Tamás, Szilágyi Domokos,
Jánosházy György, Kiss Jenő. Kolozsvári szerkesztő Panek Zoltán, sepsiszentgyörgyi
szerkesztő Farkas Árpád.
A mai romániai magyar irodalom egy jelentős része az ~ hasábjain jelent meg. A folyóiratnak
sikerült áttörnie az 50-es évek dogmatikus beszűküléseit, bevonva a népi írók és Tamási Áron
sokáig megtagadott művészetét a szocialista kultúra vállalt és ápolt hagyományai közé. Egész
fennállása alatt közös fóruma volt minden romániai magyar írónak, és utat nyitott minden új
művészi kísérletezésnek. Indulásától kezdve sikerült munkatársai közé vonni az idősebb
nemzedék legnevesebb alkotóit, Tompa Lászlót, Szentimrei Jenőt, Molter Károlyt, az akkori
középnemzedékhez tartozó Kovács Györgyöt, Nagy Istvánt, Asztalos Istvánt, Horváth Istvánt,
Szemlér Ferencet, Kiss Jenőt, valamint a felszabadulás után indult legtehetségesebb írókat,
mindenekelőtt Sütő Andrást, Szabó Gyulát, Papp Ferencet, Székely Jánost, Majtényi Eriket,
Fodor Sándort. Itt kapták az első elismerően számba vevő sorokat a Forrás első
nemzedékének alkotói (Gálfalvi Zsolt: Hat új név. 1956/12). Ugyanígy a 60-as, majd a 70-es
években feltűnt fiataloknak is a folyóirat igyekezett műveik közlésével, kerekasztalmegbeszéléseken és irodalmi színpadon fellépést biztosítani.
Az ~ különleges szerepet töltött be az irodalmi közírás, az irodalompolitikai publicisztika
kifejlesztése terén, gondja volt az esszé mint műfaj ápolására, s szívesen újította fel a nép
szolgálata szellemében akár a szociográfiai riportot, akár a visszaemlékezést a honi
történésekre, a memoárirodalom erdélyi hagyományát.
A romániai magyar irodalom néhány kiemelkedő műve először az ~ hasábjain kapott
nyilvánosságot. A folyóirat közölte többek közt Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c.
naplójegyzeteit (részletekben), drámái közül itt jelent meg az Egy lócsiszár virágvasárnapja,
a Csillag a máglyán és a Káin és Ábel, valamint a Vidám sirató egy bolyongó porszemért c.
játék; itt kapott nyilvánosságot Székely János három drámája, a Caligula helytartója, a
Hugenották és a Vak Béla király, nemkülönben Deák Tamás drámája is, Az érsek imája.
Indulásától kezdve az ~ arra törekedett, hogy a román irodalom legjobb alkotásaira felhívja
olvasói figyelmét. Az évek során teljes vagy súlypontos számokat szentelt a román irodalom
klasszikusainak, többek közt Eminescu, Coşbuc, Creangă, Vasile Alecsandri személyiségének, az évfordulók alkalmával hangsúlyozva életművük máig sugárzó tanulságait.
Sadoveanu, Arghezi, Zaharia Stancu művei előtt még életükben egy-egy különszámmal
tisztelgett. A kortárs román irodalomból közölt fordítások áttekintésekor egy idejét múlt
ranglista nyomait is felfedezhetjük, de az is tény, hogy egy-egy fiatal alkotóra vagy jelentős
műre sokszor azonnal felfigyeltek az ~ műfordítói. Ana Blandiana versei például — Kányádi
Sándor fordításában — már 1965-ben megjelennek a folyóiratban, Ion Alexandru versei —
ugyancsak Kányádi fordításában — 1966-ban, s Alexandru Ivasiuc, D. R. Popescu, Marin
Preda nagy sikerű regényeiből megjelenésükkel párhuzamosan közölt részleteket a lap. A
fordítók között leggyakrabban Fodor Sándor, Franyó Zoltán, Deák Tamás, Jánosházy György,
Kányádi Sándor, Kiss Jenő, Papp Ferenc, Székely János, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos,
Tóth István, Veress Zoltán nevével találkozunk.
Haladó hagyományaink ápolása szempontjából jelentősek az ~ különszámai. Az évek során a
folyóirat Ady Endre (1957/11 és 1977/10), Petőfi (1969/7), Bartók Béla (1970/9 és 1981/2), a
Bolyaiak (1972/3), Móricz Zsigmond (1978/6), Bethlen Gábor (1980/9) és Arany János
(1982/10) emléke előtt tisztelgett ünnepi összeállításokkal, amelyek a szakemberek és olvasók
körében itthon és határontúl egyaránt elismerést váltottak ki. Különszámmal emlékezett meg a
folyóirat a romániai magyar irodalom szocialista hagyatékáról (1973/7) s különszámban
mutatta be olvasóinak a romániai német nyelvű irodalom alkotóit (1971/2).
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Az ~ hathatósan hozzájárult az irodalmi élet megszervezéséhez, a romániai magyar irodalom
öntudatának, önmagáról alkotott képének alakításához. Ebben fontos szerepet töltöttek be az ~
ankétjai, kerekasztal-megbeszélései, a lap hasábjain folyó viták. Így kerekasztalnál tárgyalták
meg a Forrás második nemzedékének fiatal alkotóival az írói elkötelezettséget (1968/5), a
romániai magyar dráma kérdéseit (1970/11), Kántor Lajos és Láng Gusztáv
irodalomtörténetét (1972/1–4); volt kerekasztal-vita a szociográfiai írásokról (1974/7), „a
sajátosság méltóságáról” (1978/9 és 1979/1), a romániai magyar regényről (1979/11) s az
irodalombírálatról (1982/1–2).
A folyóirat kezdettől fogva igyekezett fórumhoz segíteni a fiatal írókat. A 70-es években
gyakoribbá válnak a „Növekvő nemzedék” és az „Irodalmi körök műhelyében” c. rovatok,
majd az irodalmi körökkel külön-külön folytatott párbeszédek után az ~ 1977 augusztusában
megrendezte a romániai magyar fiatal írók találkozóját; ezt 1978-ban két újabb találkozó
követi. Már 1977 augusztusában a folyóirat különszámot szentel a fiatal íróknak, 1978-ban az
~ mellékleteként megjelenik a *Fiatalok (három szám, a Tavasz, a Nyár és az Ősz
negyedévenként külön füzetben, a Tél a lap 1970. decemberi számába bekötve), s 1980-ban a
folyóirat Ötödik évszak címmel önálló antológiát ad ki fiatal írók és képzőművészek
munkáiból.
Az ~ 1981-ben évkönyvet jelentetett meg Legyünk humorunknál címmel, szerkesztette Panek
Zoltán és Farkas Árpád. 1982-ben indult a lap két új melléklete: a tarka, szórakoztató, külön
forgalmazott Delfin és a betétként közreadott Diákszínpad.
A folyóirat külön rovatban („Irodalom és Iskola”) műelemzések, írói reflexiók, önéletrajzi
visszaemlékezések és írói fényképek közlésével igyekszik a tanulók és tanárok munkáját
segíteni; elsősorban számukra készültek az ~ könyvjelzői is, amelyek fényképekkel, rövid
életrajzi adatokkal és bibliográfiával mutatják be a romániai magyar irodalom alkotóit. Bár az
~ elsősorban szépirodalmi folyóirat, „Művészvilág” c. rovatában időről időre elemző cikkeket
közöl a romániai magyar színjátszás, képzőművészet és zenei élet problémáiról. Az 1970-es
Bartók Béla-emlékszám közli a romániai magyar zeneszerzők életrajzi adatait; 1972
novemberében a lap nagy visszhangot kiváltó különszámban gazdag műmellékleten mutatja
be a romániai magyar képzőművészek alkotásait és rögtönzött kislexikonban ismerteti az
alkotók életpályáját; 1976 januárjában különszám foglalkozik a romániai magyar
színművészet égető kérdéseivel.
Lehetőségeihez mérten az ~ igyekszik kitekintést nyújtani olvasóinak a világirodalomra.
1974-ig több-kevesebb rendszerességgel megjelenő rovatok — a „Fordítók műhelye” és a
„Kilátó” — szolgálták ezt a célt; 1974 januárjától a laptestbe bekötve ugyancsak *Kilátó
címmel jelenik meg a folyóirat színes papírra nyomott világirodalmi melléklete, mely egy-egy
ország, ill. nyelvterület irodalmából nyújt alkalmi válogatást.
Gy. Szabó Béla a szerkesztőség kérésére készítette el fametszetben a stilizált Apáczai-fejet,
amely az olvasó ember jelképeként az 1957. januári számtól kezdődően került a folyóirat
fedőlapjára, majd később a címoldalra. Az ~nak az olvasókkal való kapcsolatát szolgálják a
gyakori író–olvasó találkozók, az *Igaz Szó Irodalmi Köre és Színpada, továbbá a
szerkesztőség gyűléstermében rendezett Műhely-találkozók.
(Gá. Gy.)
Hajdu Zoltán: Egy új rovat margójára. Igaz Szó 1954/6. — Marosi Péter: Riportirodalmunk egyes kérdései.
Jegyzetek az I. Sz. riportjairól. Igaz Szó 1954/6. — Hajdu Győző: Szerkesztői gondok. Igaz Szó 1954/7; uő:
Menet közben. Igaz Szó 1958/5; újraközölve Öt esztendő címmel Műhely 1967. 101–14. — Cseke Péter: Kilátó
— a szellem óceáni kikötőire. Utunk 1978/1. — Beke György: Zászlóhajtás. A Hét 1978/41. — Marosvásárhelyi
gondolatok. Szerkesztőségi cikk. Utunk 1978/41. — Nagy Pál: Tudunk-e még együtt énekelni? Utunk 1981/41.
ÁVDolg: Szalai Gyöngyike Adél: Esztétikai problémák az I. Sz.-ban. 1979.
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Igaz Szó Irodalmi Köre — a Marosvásárhelyi Írók Társasága irányításával és támogatásával
induló kör — eredetileg *Műhely néven, a *Hídverők csoportjával párhuzamosan működve —
az 1971-ben megszűnt *Aranka György Irodalmi Kör örökébe lépett. 1972 és 1974 között
Éltető József és Gálfalvi György vezette. Kétévi szünet után 1976-ban alakult újjá, azóta
tevékenységéért az Igaz Szó három szerkesztője, Gálfalvi György, Markó Béla és Nemess
László felel. A körben gyakran olvas fel írásaiból Fekete Miklós, Káli István, Kelemen Attila,
Mánya Zita, Tompa Z. Mihály, Vargha Sándor. A tagok rendszeresen megvitatják a frissen
megjelent Forrás-köteteket és a marosvásárhelyi fiatal írók újabb könyveit.
Az irodalmi műsort tárlatvezetés, a fiatal képzőművészek és fotóművészek alkotási
problémáinak megvitatása, a műkedvelő színjátszók műsorának megtekintése és értékelése
egészíti ki. Hagyományossá vált, hogy a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet I. éves
hallgatói e körben mutatkoznak be először a marosvásárhelyi közönségnek, s a színinövendékek a későbbiekben is pódiumot kapnak itt egyéni vagy csoportos előadóestjeik
számára. A meghívott előadók közt szerepelt többek közt Balogh Edgár, Szász János, Székely
János. 1977-ben, Ady születésének 100. évfordulóján, Boér Ferenc e körben mondta el Ki
látott engem? c. műsorát.
Markó Béla: Nézők és résztvevők. Művelődés 1979/6.

Ignácz Rózsa (Kovászna, 1909. jan. 25. — 1979. szept. 24. Budapest) — író, műfordító.
Kolozsvárt érettségizett (1928), Budapesten elvégezte a Színművészeti Akadémiát (1931). A
Nemzeti Színház tagja (1931–39), a budapesti Színházi Magazin párizsi tudósítója (1939–40),
napilapok esszéistája és riportere.
Első írását Benedek Elek közölte a Cimborában (1925). Budapesten megjelent regényeiben és
útirajzában a moldvai és bukovinai csángók életét eleveníti meg (Anyanyelve magyar, 1937;
Született Moldovában, 1940; Keleti magyarok nyomában, 1941), megírja Laborfalvy Róza
életregényét (Róza leányasszony, 1942), a színházi világ kérdéseire később is visszatér
(Prospero szigetén, 1960). Romániához fűződő mély kapcsolatait fejezik ki műfordításai:
Alexandru Toma, George Coşbuc verseit, Caragiale és Sadoveanu novelláit, Alexandru Sahia,
Eusebiu Camilar regényeit ülteti át magyarra budapesti kiadók és a Kriterion gyűjteményes
kiadványai számára. Mint ifjúsági író meséskönyvekkel és regényekkel (köztük az erdélyi
tárgyú Torockói gyász c. történelmi regénnyel, 1959) jelentkezik, útirajzaiban argentínai és
afrikai élményeit dolgozza fel, néger és hawaii meséket és mondákat közöl. Anatole France
egyik magyar fordítója.
Ihász Aladár — *gyermekszínmű
Ikafalvi Diénes Jenő — *Diénes Jenő
IKE, teljes nevén Ifjúsági keresztyén Egyesület — 1921. febr. 28-án alakult ref. ifjúsági
szervezet. Tanár-irányítója 1924-ig Kecskeméthy István, majd Imre Lajos, 1935–36-ban
Maksay Albert, utána Nagy András. A középiskolás, földműves, iparos-kereskedő, 1925-től
pedig FIKE névvel egyetemi ifjakat is magába tömörítő egyesület tavaszi és nyári
konferenciákat szervezett, ahol aktuális kérdéseket tárgyaltak meg; ezeken a 20-as években
román ifjúsági küldöttek is részt vettek. Ifjúsági vezetői közül jelentős szerepet játszott Bedő
Béla, Benedek Géza, Borbáth Dániel, László Dezső, M. Nagy Ottó, ifj. Nagy Géza és Tonk
Emil. 1937–38-ban Imre Lajos és Szabó T. Attila irányításával faluszemináriumot indítottak.
Az ~ a II. világháború után is folytatta tevékenységét, szucsági (1946) és aranyosegerbegyi
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(1947) FIKE-konferenciáival szerepet vállalva a népi demokrácia közéletében; 1948-ban adta
át helyét a szocialista rendszer ifjúsági kereteinek.
Kiadóvállalata az *Ifjú Erdély c. folyóiratot jelentette meg; később könyvekkel is jelentkezett.
Legsikerültebb kiadványai A mi játékaink (Jenei Sándor és Nagy Ödön munkája, Kv. 1936) és
A mi dalaink c. kottás dalgyűjtemény (Berecky Sándor szerkesztésében, Kv. 1936); ez utóbbi
nyolc kiadást ért meg.
illegális mozgalmi sajtó — a forradalmi munkásmozgalom magyar nyelvű kiadványait öleli
fel a KRP, a KISZ, az Egységes Szakszervezetek, a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja, a
Vörös Segély és más szervezetek kiadásában 1924 májusától — a Román Kommunista Párt
illegalitásba tételével kezdődően — 1944. augusztus 23-áig. Ezek részben a párt, ill. az általa
irányított szervezetek központi vezetőségének, részben területi szerveinek, továbbá helyi
szervezeteinek hosszabb-rövidebb időtartamú sajtótermékei voltak, kéziratos vagy gépírásos
formában, különböző módszerekkel sokszorosítva. Csak ritkábban készültek titkos nyomdai
úton.
A magyar nyelven megjelent illegális újságok és kiadványok nagy száma is jelzi, hogy a KRP
nagy jelentőséget tulajdonított a román nép és a vele együtt élő nemzetiségek közös harci
frontja kialakításának, annak, hogy célkitűzéseik a tömegek minél szélesebb rétegeiben
anyanyelvükön tudatosulhassanak.
Az ~ tematikája azokat az ideológiai, politikai, szervezeti kérdéseket foglalta magában,
amelyek a tőkés-földesúri rendszer elleni harc mindennapi és távlati sikereit voltak hivatva
elősegíteni, alkalmazkodva a politikai helyzetből adódó feltételek megszabta szervezeti
formák kialakításához, a harci módszerek alkalmazásához, nemkülönben a tömegmozgalmak
célkitűzéseinek meghatározásához a kizsákmányolás, az állampolgári jogok korlátozása, a
fasizmus elleni, az ország függetlenségének megvédéséért, a katonai fasiszta diktatúra
megdöntéséért folytatott harcban. Az illegális mozgalmi sajtó szerkesztéséből, anyagának
megírásából a romániai kommunista mozgalom élharcosai mellett számos munkás, paraszt és
értelmiségi vette ki a részét, segítve terjesztését a dolgozók körében.
A romániai magyar nyelvű ~ termékeiből kronológiai sorrendben a következőket ismerjük:
1. Ifjú Leninista. A KISZ magyar nyelvű központi lapja. Bukarest. Megjelenik 1924.
december és 1927. december között, megszakításokkal. Eddig 9 száma ismeretes.
2. 1925. Május 1. Megjelenik Kolozsváron a KRP kiadásában. Egyetlen szám.
3. Bilincs. A kolozsvári katonai börtön politikai foglyainak kiadványa 1926 decemberében.
Egyetlen szám.
4. Emléklap. A KRP kiadványa 1929 januárjában Temesváron, Rosa Luxemburg és Karl
Liebknecht meggyilkolásának 10. évfordulója alkalmából.
5. Vörös Lobogó. A KRP temesvári helyi bizottságának kiadványa 1929. július és 1930.
szeptember között. Eddig 3 száma ismeretes 1929-ből és egy száma 1930-ból.
6. A Kommunisták Romániai Pártja Erdélyi Tartományi Értesítője. Megjelent 1929. július és
1933. április között, megszakításokkal, váltakozó címmel. Eddig ismeretes számai: 1929.
július–november; 1930. január–október; 1932. január–február; 1933. február–április.
7. Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ II. kerületének 1. szekciója Temesváron, 1929. július és
szeptember között. Eddig első 3 száma ismeretes.
8. Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ 1929 novemberében. Egy száma ismeretes. A nagyváradi
ifjúmunkások lapja.
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9. Ifjúmunkás. Szerkesztik és kiadják a Marosvásárhelyi Ifjúmunkás Szervezet Üzemi
Bizottságai, 1929 októberében. Egy száma ismeretes.
10. Ifjú Bolsevik. Kiadja a KISZ III. kerülete Marosvásárhelyen, 1929. november és 1930.
január között. Két száma ismeretes.
11. Avantgárda. Kiadja a KISZ III. kerületének első szekciója Marosvásárhelyen 1929 és
1930 októbere között. Egy száma ismeretes 1930 novemberéből.
12. A munkanélküli. Kiadja a Temesvári Egységes Szakszervezetek mellett működő
munkanélküli bizottság, 1930. március 2–27. között. 2. száma ismeretes.
13. Földmunkás. Kiadja a nagyváradi Városi és Falusi Dolgozók Blokkja helyi bizottsága
1930. május és december között. Első 3 száma ismeretes.
14. Egységes Ifjúmunkás. Kiadja az Egységes Ifjúmunkás Szekció Temesváron 1930. július és
október között. Két száma ismeretes.
15. Egységes Munkás. Kiadják a Temesvári Egységes Szakszervezetek, 1930 júniusától. Hat
száma ismeretes.
16. Egységfront. A marosvásárhelyi felnőtt és ifjú üzemi és munkanélküli bizottságok kiadása
1930 júliusában és 1931. február 15-én.
17. Lenin Követői. Kiadja a KISZ nagyváradi szervezete 1930-ban. Ismeretes a 2–3. száma
júniusból.
18. Cella. Szerkesztették a kolozsvári börtön politikai foglyai 1930 augusztusában.
19. Falusi Dolgozó. Kiadja a KISZ kolozsvári bizottsága 1930 októberében. (A KISZ
Parasztreszortja.)
20. Földmunkás. Kolozsvárt 1930-ban, a KRP és a KISZ helyi bizottságának kiadásában.
21. Vörös Segély. Tartományi értesítő. Kolozsvár, 1930. október — 1934. április,
megszakításokkal. Eddig 7 száma ismeretes.
22. Lenin Követői. A KISZ Erdélyi Tartományi Értesítője. Kolozsvár, 1931. Egy száma
ismeretes.
23. Ifjú Dolgozó. Az Egységes Szakszervezetek kolozsvári ifjúsági csoportjának kiadványa,
1931–1932.
24. Kommunista Ifjú Rohamos. Kiadja a KISZ Erdélyi Tartományi Titkársága. Kolozsvár,
1931. augusztus — 1933. Eddig 4 száma ismeretes.
25. Egeresi Ifjú Harcos. Egeresi forradalmi ifjúmunkások kiadványa 1931 novemberében.
Egy száma ismeretes.
26. Textilmunkás. Kiadja a KRP aradi szekciójának textilgyári sejtje. 1931. október. Egyetlen
szám.
27. Nyomor. Kiadja a KRP Akció Bizottsága Déván, 1931 novemberében. Ez a száma
ismeretes.
28. Szatmári Kommunista. Kiadja a KRP Szatmár megyei tagozata. 1931. december — 1932.
augusztus 15. Két száma ismeretes.
29. Ifjú Dolgozó. Kiadja a kolozsvári Egységes Szakszervezetek Ifjú Csoportja. — 1932.
február. A 7-es száma ismeretes.
30. Ifjú Bolsevik. Kiadja a KISZ brassói szekciója, 1932 januárjától. Első száma ismeretes.
31. Ifjúmunkás. Kiadja a KISZ temesvári szervezete 1932 januárjában. Ez a száma ismeretes.
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32. A Forradalmár. A KRP aradi szekciójának lapja. 1932. április 15. Ez a száma ismeretes.
33. Vörös Erdély. A KRP Erdélyi Tartományi Bizottságának lapja. 1932. jún. 1. — 1935. máj.
1. Megszakításokkal jelenik meg. Eddig ismert száma: 1932: 1, 4.; 1933: 1, 3–9.; 1934: 9–10.;
1935: 2–5.
34. Vörös Front. A KISZ Erdélyi Tartományának Antimilitarista Lapja. Megjelenik
Kolozsvárt, 1932. augusztus és 1933. július között. Két száma ismeretes.
35. Terror ellen. A Romániai Vörös Segély brassói szekciójának lapja. Megjelenik 1932
szeptember–októberében. Eddig ismert a 2. száma.
36. Le a Terrorral. A Vörös Segély Erdélyi Tartományi Bizottságának lapja Kolozsvárt,
1932. szeptember–október. Október 11-i száma ismert.
37. A Nemzetközi Vörös Segély Szatmármegyei Tagozatának Értesítője. 1932. október. Első
száma ismert.
38. Tömegakarat. Kiadja a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja temesvári szekciója. 1932.
november. Egyetlen szám.
39. Barcasági Forradalmár. Kiadja a KRP brassói szekciója. 1932. november — 1933.
augusztus. Eddig két száma ismeretes.
40. Gummi Gyár. A brassói gumigyár üzemi lapja. 1932–1933. Egy száma ismert.
41. Terror ellen. Kolozsvár, 1932. december — 1933. Két száma ismert.
42. Tömegharc a Fehér Terror Ellen. A Vörös Segély Erdélyi és Bánáti Tartományi
Bizottságának kiadványa. 1933. január.
43. Kommunista Ifjúmunkás. Kiadja a KISZ Erdélyi Tartományi Bizottsága. Kolozsvár (?),
1935. január. Ismert számai: 1933: 4, 5, 7.; 1934: 2–3.; 1935: 1.
44. Le a Terrorral. A Vörös Segély lugosi csoportjának kiadása. 1933. Egy száma ismert.
45. A falu elnyomottjai. Kiadja a kolozsvári Vörös Segély parasztszekciója. 1933. március. Ez
a száma ismert.
46. Felszabadulás. Az aradi Vörös Segély kiadása 1933 márciusában.
47. Ifjú Harcos. A KISZ kolozsvári szekciójának kiadványa 1933 májusában.
48. Bánáti Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ Bánáti Kerületi Bizottsága. Temesvár, 1933. júl.
15. Egyetlen ismert szám.
49. Biharmegyei Kommunista Ifjúmunkás. Kiadja a KISZ Bihar megyei szekciója. Nagyvárad,
1933. szept. 15. Ez a száma ismert.
50. Szakszervezeti Értesítő. Kiadja a brassói forradalmi szakszervezetek tanácsa, 1933
októberében. Ez a száma ismert.
51. Ifjúharcos. Kiadja a KISZ bánáti tartománya, Temesvárt, 1933 októberében. Ez a szám
ismert.
52. Bánáti Szikra. A KRP Bánát Tartományi Bizottságának lapja. Temesvár. 1933. november.
Ez a szám ismert.
53. Vörös Paraszt. Kiadja a KRP Erdélyi Tartományának II. Kerületi Bizottsága Désen, 1933
novemberében. Ez a szám ismert.
54. Írjatok! Kiadja az erdélyi proletár sajtóbarátok köre. Kolozsvárt. 1933. szeptember 1.—
1934. március (1–3. szám).
55. Kommunista Ifjúharcos. Kiadja a KISZ Kolozs megyei szekciója. 1934. január.
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56. Kaszárnya. A KRP KB-a antimilitarista lapja. 1934. január. Ez a száma ismert.
57. Értesítő. A KRP Központi Bizottsága értesítője. 1934. január–december. Bukarest.
Ismertek a 16–19-es számai.
58. Kalapács és Sarló. Kiadja a KRP Erdélyi III. Tartományi Bizottsága Brassóban. 1934.
február — 1935. június. Ismert 4 száma.
59. Vörös Zászló. Kiadja a KRP Ilfov megyei bizottsága 1934 márciusában, Bukarestben.
Első száma ismert.
60. Kommunista. Kiadja a KRP Kolozs megyei bizottsága 1934 októberében. Ez a szám
ismert.
61. Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ Erdélyi Tartományi Bizottsága Kolozsvárt, 1935
januárjában. Ez a szám ismert.
62. Bánáti Kommunista Ifjúmunkás. A KISZ Bánáti Tartományi Bizottságának lapja.
Temesvár. 1935. január. Ismert ez a száma.
63. Vörös Zsilvölgye. Kiadja a KRP Zsilvölgyi Tartományi Bizottsága Petrozsényben 1935
áprilisában. Ez a száma ismert.
64. Igazság. A KRP magyar nyelvű hivatalos lapja. Megjelent Kolozsváron 1939. július és
1940. július között havonta. 1939. szeptember és 1940. július között a KRP Erdélyi és Bánáti
Területi Bizottságának Közlönye. Ismert számai: 1939: 1–6.; 1940: 1–4.
65. Osztályharc. A KRP Erdélyi és Bánáti Területi Bizottságának Közlönye. Megjelenik
Kolozsváron, 1940. február és március. Első két száma ismert.
66. A Segély, Szolidaritás Frontja Északerdélyi Tartományi Közlönye. Kolozsvárt, 1941
januárjában. Első száma ismert.
67. Vörös Máramaros. A kommunista
Máramarosszigeten, 1941. január–március.

párt

megyei

titkárságának

kiadványa

68. Vörös Segély és Szolidaritás Frontja Északerdélyi Tartományi Közlönye. Kolozsvárt,
1941. február. Ez a száma ismert.
69. Szabad Szemle. A KRP által irányított illegális kiadvány Temesváron 1941-ben. Ismert
száma a májusi (7-es).
70. Szabad Szó. Temesváron, 1941. júl. 7–16. között. Első két száma ismert.
71. Népszabadság. Temesváron 1942. febr. 7. — 1943. okt. között. Eddig ismert számai:
1942: február, május, szeptember; 1943: január, március, július, október.
72. Ellenállás. Temesváron 1942. febr. 20. — 1943. július. Ismert számai: 1942: február,
szeptember; 1943: március, július.
73. Bánsági Magyar Szó. Temesváron, 1944 áprilisában. A KRP kiadása. Ez a száma ismert.
(V. L.)
Jordáky Lajos: Bibliografia presei socialiste din Transilvania. Kv. 1962. Gépirat a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtárban. — Veress Pál: Pártsajtó az illegalitásban. Korunk Évkönyv 1974. 87–99.
ÁVDolg: Molnos Enikő Anna-Mária: A romániai magyar irodalmi élet illegális és féllegális formái a két
világháború között. 1974.

illemtan — a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összességét
tartalmazó kézikönyv; a *szabadidő-irodalom egyik legkorábban kialakult csoportja. Az ide
sorolható művek létrejöttét a polgárosodó társadalom kialakulása határozta meg; a korai ~ok
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majd mindegyikében kimutatható, miképpen igyekszik a polgár — elsősorban a kispolgár —
külsőségekben alkalmazkodni a rangban, vagyonban fölötte állók viselkedéséhez. Ez jellemzi
a legkorábbi magyar nyelvű ~ainkat is, bár ezek jó része inkább egyfajta kalauz az
illemszabályokat tánc- és illemtanároktól tanfolyamon már elsajátított fiatalok számára.
Iskolapéldája ennek a könyvtípusnak a Stein János kolozsvári nyomdájában kiadott Szerelmi
levelező, vagyis irányadó, miképpen kell mindennemű szerelmi, úgymint szerelmi viszonyt
kezdő, szerelmi viszony alatti, újévi, születés- és névnapi, szemrehányó, értesítő s nőül kérő
leveleket szerkeszteni, a szerelmesek hasznára (Kv. 1878. IV. kiad.), amelyben nem csupán
dagályos stílusban fogalmazott levélminták találhatók, de megtanulásra javallott szerelmes
versek, emlékkönyvbe való idézetek, horoszkópok, különféle társasjátékok is.
Hasonló művet évtizedekkel később a Brassói Lapok könyvosztálya jelentetett meg, címe:
Szerelmi levelező (Fiatalok tanácsadója) a legkülönfélébb alkalmakra szolgáló levélmintákkal. A főbb tartalma ezenkívül: A társasélet illemszabályai, színnyelv, virágnyelv,
legyezőnyelv, bélyegnyelv, a napok és órák megjelölése virágnyelv útján, emlékversek (Brassó
1925), később pedig Nagy Samu marosvásárhelyi könyvnyomdája Szerelmi levelező, a
szerelmesek postája, füzet, mely falun nélkülözhetetlen (Mv. 1940) címmel. E névtelen és
igénytelen kiadványokkal szemben Vámszer Géza Ízlés, modor, divat (Székelyudvarhely
1928) c. könyve már a korszerű ízlésformálás szándékával készült. Szerzője korának ízlésformáló elveit népszerűsíti szép kiállítású, saját rajzaival illusztrált könyvében, „együtt
tárgyalván ízlést, modort, divatot, a társadalmi élet és berendezkedés kérdéseiben útmutatásokkal szolgál úgy az ifjúságnak, mint minden társadalmi osztályunknak”. Az
elmondottakon kívül a kötet olvasója találkozik a lakáskultúra, a környezetalakítás, valamint a
hagyományos illemtanok nagy kérdésköreivel — az illemszabályokkal, viselkedési
szabályokkal, öltözködéssel, kozmetikával — is. Címétől részben eltérően illemtan is Krón
Ernő Mit kell tudni a lányoknak a házasság előtt? A jó házasság titka tapasztalt anyák és okos
asszonyok tanácsai szerint (Mv. 1933) c. könyve, akárcsak Bianchini Stella (Hogyan
udvaroljunk? Tv. 1937) vagy Kunz Henrietta (A hódítás művészete. Lugos 1937) kötete; ez
utóbbi kettő azonban már-már a ponyvaízű pikantéria határát súrolja.
1944-et követően meglehetősen későn terelődött a figyelem a társadalmi érintkezés, a jó
modor, a viselkedés szabályaira. Hosszú ideig az volt ugyanis a felfogás, hogy a szocialista
ideológia és erkölcs térhódításával maguktól elterjednek az új viselkedési normák is. A régi
illemszabályokat a polgári erkölcs kifejeződéseinek tekintették és utasították el. Később az
iskolára hárult a viselkedési szabályok elsajátíttatásának feladata, amely ennek természetszerűen nem tudott egymagában megfelelni. A társadalmi igényt először a 60-as évek közepén
a Dolgozó Nő és az Ifjúmunkás vette észre, s tételes szabályok vagy ún. fumettik (fényképtörténetek) közlésével próbálta a felnőttek, ill. az ifjúság között népszerűsíteni az elemi
jómodor korszerűsített szabályait, vagy cikksorozatokban tűzte tollhegyre a fiatalok
viselkedésében mutatkozó devianciákat. Ilyen cikksorozatból született meg Dali Sándor Le a
kalappal (1967) c. könyve, amely nem sokkal később németül, egy évtizeddel később pedig,
általánosabb hangvételű változatban, Mindenki viselkedik (1977) címmel másodszor is
megjelent.
Közben az Előre Kiskönyvtár sorozatába iktatta Szőcs István Más is ember (1975) c. könyvét;
ez már a szocialista etika és a lélektan oldaláról közelíti és haladja meg az ~ok hagyományos
kérdéskörét, bár azon belül is korszerű ismereteket közvetít, s szentenciózus hangvételű
szabályok helyett a mai élethelyzeteknek megfelelő magatartási normákat igyekszik
megfogalmazni. Róna Éva helyenként már a nemzetközi társas érintkezés igényeit is
figyelembe vevő könyve (Hogyan viselkedjünk? Illem, udvariasság, jó modor, 1976)
tartalmában szintén korszerű, de megfogalmazásainak szentenciózus volta, vélt és valós
stílustalanságai miatt heves sajtókritikát váltott ki.
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A téma továbbra is foglalkoztatja a folyóiratokat. A Dolgozó Nő állandó rovatot tart fenn
Illemszótár címmel, s rendszeresen teret ad ilyen kérdések taglalásának az Ifjúmunkás. ~i
vonatkozású kérdéseket is tárgyal a Politikai Kiadónál megjelent Lányok könyve (1972) és
Fiúk könyve (é.n.), vagy Erős Blanka Lányoknak fiúkról (1976) c. kötete.
Az ~hoz sorolhatók a falusi lakodalmak hagyományos rendjét megszabó ún. *vőfélykönyvek.
Csűry Bálint 1924-ben adta ki néprajzi szempontból is értékelt vőfélykönyvét (Magyar
lakodalom. Kv. 1924), amelynek népszerűségét 1938-ban megjelent új kiadása is bizonyítja.
Ugyancsak a közönségigényt jelzi a Vass Béla és Kovács Ferenc „vőfélyek” összeállításában
készült Lakodalmi hívogató (Mv. 1940), ez rímes sorokban a nyárádmenti lakodalom egyes
mozzanatait követi. A közölt vőfélyszöveg, ill. a lakodalom többi szereplőjének verses
mondókája feltehetőleg a századfordulón íródott kántorrigmus, s kéziratos füzetként
terjedhetett faluról falura, mígnem kellő üzleti érzékkel nyomtatásban nem kanonizálták a
szöveget. Az ilyen és hasonló kiadványok hatását máig meg lehet figyelni a széki lakodalom
vőfélyszövegében, amely feltehetően a marosvásárhelyi kiadvány gerincére épül, további
szövegromlásokkal.
(K. N.)
Illés Ferenc — *Fáklya 3.
Illés József (Nagyvárad, 1934. nov. 3.) — újságíró, közíró, szerkesztő. Mint asztalos
ifjúmunkást hívták meg riporternek az Előréhez Bukarestbe (1953), gazdasági rovatvezető
Nagyváradon a Fáklyánál (1955), újra az Előre riportere (1957–62), főszerkesztő-helyettes
(1962–72), közben a Falvak Dolgozó Népét szerkeszti, majd az RKP Központi Bizottságának
sajtóosztályán tevékenykedik. A líceumot Nagyváradon és Bukarestben, a Közgazdasági
Akadémia ipargazdasági szakát Bukarestben végezte el. A Ştefan Gheorghiu Akadémia
újságíróegyetemén 1976 óta számos magyar hallgató diplomadolgozatának tudományos
irányítója, különös tekintettel a nemzetiségi lapok sajátos kérdéseire.
Első riportját (a dicsőszentmártoni téglagyárról) az Előre közölte 1953-ban. Útleírásait,
publicisztikai írásait A Hét, Munkásélet, Jóbarát, Dolgozó Nő, Utunk közli. Jugoszláviai
jegyzetei jelentek meg az Öt világrész utasai c. útirajz-antológiában (Az Előre Kiskönyvtára
1975), román szerzők munkáinak fordításával az Előrében, Ion Băieşu egyik szatírájának
átültetésével az Utunkban (1974) szerepel. Bukaresti levél címen a kolozsvári rádió magyar
nyelvű adásában minden pénteken publicisztikai jegyzettel, Hétfői jegyzet címen a Román
Televízió magyar adásában közéleti kérdések elemzésével és lapszemlével van jelen.
Illésné Sas Jolán — *Sas Jolán
illusztráció — nyomtatott szöveggel társult, annak jobb megértését szolgáló kép, rajz,
fénykép, ábra. Irodalmi mű esetében az alkotás mélyebb átélését a szöveggel gyakran
egyenértékű művészi ~k segítik. Ez utóbbiak közé már a legkülönbözőbb technikákban
készült képzőművészeti alkotások sorolhatók: rajzok, metszetek, karcok, továbbá festmények
és plasztikai munkák, szobrok, domborművek is.
Az erdélyi lap- és könyvkiadásban, mint egyébként másutt is, a fametszetdúcokra átvitt képek
vagy rézmetszetek, kőrajzok képviselték az illusztrációk kezdeti nyomdai technikáit.
Festmények, szobrok reprodukcióit csak századunk elejétől, a maratott klisék általánosabb
elterjedésétől kezdve viszik át könnyűszerrel könyveink, folyóirataink lapjaira. A vonalas
rajz, a metszet, a fehér-feketére egyszerűsítő grafikai mű azonban továbbra is kedvelt műfaja
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maradt az ~nak. A romániai magyar *grafika bőven élt azzal a lehetőséggel, melyet számára
az I. világháború után a folyamatosan gyarapodó könyvkiadás és folyóirat-kultúra kínált.
Képzőművészetünk jeles alkotói illusztrálták az ESZC 1925 és 1940 között megjelent 66
kiadványát, amelyekben 509 szövegkép látott napvilágot, közülük 345 a rajzok és metszetek
száma, a többi reprodukció, fénykép, alaprajz, térkép és hasonmásnyomat. A céh könyveinek
leggyakrabban jelentkező illusztrátorai: Kós Károly, Bánffy Miklós, Buday György, Gy.
Szabó Béla, L. Krausz Ilona. E sorozaton kívül ugyanezen időszakban számos illusztrált versés prózakötet jelent meg; szövegképeik szerzői között van Tóth István, Kóra-Korber Nándor,
majd képzőművészeink új nemzedékének tagjai közül Andrásy Zoltán.
Folyóiratainkban a két világháború között a legtöbb képet a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon
közölte. Külön kiemelendő Benedek Elek lapja, a Vasárnapi Újság, melynek közleményeihez,
rovataihoz Kós Károly készítette a rajzokat. A Minerva nyomda reprodukciós technikájának
korszerűsítése (a 20-as évek közepén) lehetővé tette, hogy az itt nyomott lapok és folyóiratok
(különösen a Pásztortűz) egyre több szövegképet tegyenek közzé. Irodalmi alkotáshoz,
értekező prózához nem mindig társítottak a szöveggel együtt létező ~t, hanem csak az írás
hangulatához találó képzőművészeti munkát. Ez a gyakorlat máig is jellemzi lapjainkat, s
ilyenformán a reprodukált képek csak több-kevesebb joggal, olykor határesetet képezve
tekinthetők ~nak. Ugyanakkor e képek képzőművészetünknek valóságos galériáját mutatják
fel. Helyet kaptak benne a nagybányai művésztelep alkotói s olyan jeles erdélyi művészek,
mint Nagy István, Szolnay Sándor, Nagy Imre, Szervátiusz Jenő, Gy. Szabó Béla, Bordi
András, Nagy Albert, Mohy Sándor, Miklóssy Gábor.
A II. világháborút követően a JBA adott ki illusztrált könyveket, majd az Állami Irodalmi és
Művészeti Kiadó folytatta tovább ezt a hagyományt. Szövegképes kiadványokat jelentetett
meg magyar nyelven az Ifjúsági (később Ion Creangă) Könyvkiadó, a Tanügyi és Pedagógiai
Könyvkiadó s nem utolsósorban a nemzetiségi irodalom kiadását felelősségteljesen
továbbvivő Kriterion. Műszaki szerkesztőik közül Tóth Samu, Bálint Lajos, Hlavathy Lajos
és Deák Ferenc tett különösen sokat azért, hogy illusztrált köteteik magas művészi
színvonalon és a legrátermettebb grafikusok foglalkoztatásával kerüljenek el az olvasóhoz.
Folyóiratok szerkesztőségei is hatékony ösztönzői lettek az ~s munkának. Az Utunk, Igaz
Szó, Korunk, Napsugár, Dolgozó Nő, Új Élet, Művelődés, Pionír, Jóbarát maga köré tudta
gyűjteni a szövegképek készítésére kedvvel vállalkozó, sokszor még a főiskolák padjaiból
jelentkező képzőművészeket. Több lap állandó grafikai szerkesztőként alkalmazott
illusztrátorokat. Árkossy István, Cseh Gusztáv, Csutak Levente, Deák Ferenc, Plugor Sándor,
Soó Zöld Margit, Turós László, Walter Frigyes helyezkedett el lapoknál, folyóiratoknál.
Az alkalomszerűen felkért illusztrátorok hosszú névsorából a rendszeresebben jelen levőket
emeljük ki: Abodi Nagy Béla, Andrásy Zoltán, Baász Imre, Bardócz Lajos, Bene József, Feszt
László, Finta Edit, Haller József, Nagy Imre, Paulovics László, Rusz Lívia, Surány Erzsébet,
Gy. Szabó Béla, Tollas Júlia, Tóth László, Unipan Helga.
(M. J.)
Méhes György: Egy elhallgatott műfaj: a könyvillusztráció. Utunk 1957/43. — Vetró Artúr: Az irodalom és
képzőművészet kölcsönhatása. Utunk 1966/32. — Murádin Jenő: Kerekasztal a szép könyvről. Igazság 1968. jan.
27.; uő: Az Erdélyi Szépmíves Céh illusztrátorai és illusztrációi. Könyvtári Szemle 1972/2.

Illusztrált Világ — havonta megjelenő képeslap Kolozsvárt 1926-ban. Főszerkesztője
Domokos-Haraga Balázs. Rövid, aktuális és főleg szenzációs riportokat közölt gazdag
képanyaggal. Állandó rovata: „Bűnügyi krónika”, „Okkultizmus”, „Gyermekvilág”. A 4.
számtól kezdve címe Érdekes Újság, főszerkesztője Ferenczy György. A lap jellege ugyanaz
maradt, kevesebb képpel, viszont minden számban egy-egy elbeszélést olvashatunk Csermely
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Gyula, Ferenczy György tollából eredeti közlésben, Herczeg Ferenc, Krúdy Gyula, Erdős
Renée, Szenes Béla tollából másodközlésben. A lap a 11. számmal megszűnt.
Illyés Elemér — *Orbán Balázs emlékezete
Illyés Géza (Sóvárad, 1883. szept. 4. — 1950. máj. 28. Dicsőszentmárton) — történész. A
Marosvásárhelyi Református Kollégiumban érettségizett (1903), a Kolozsvári Református
Teológián végzi tanulmányait, miközben a tudományegyetem bölcsészeti karán is hallgat
előadásokat s történelem–pedagógiai tárgykörből doktorátust szerez. 1907-től haláláig
Magyarkirályfalván lelkész. 1941 és 1944 között a Bethlen Kollégium akadémiai tagozatán
történelmi tárgyakat adott elő.
A Küküllő-vidék levéltárainak búvárlása után 1926-tól a Református Szemle hasábjain
számos adatközléssel, közéleti férfiak jellemrajzával járult hozzá az erdélyi múlt alaposabb
megismeréséhez. Az Ünnepnapok II. sorozatában külön is megjelent élet- és jellemrajzai:
Bethlen János (Kv. 1929); Bethlen Miklós (Kv. 1930); Gróf Mikó Imre (Kv. 1931). Eredeti
kutatásokon alapuló tanulmányokat tett közzé a Református Családban Lorántffy
Zsuzsannáról (1931/10, 11, 12) és Petrőczy Kata Szidóniáról (1932/4). Az Útban Bonyhai
Simon Györgyről (1934/8), gróf Listius László válóperéről (1936/4) és Apafi Mihály
fejedelemről (1936/10).
Önálló dolgozata: Milyenek voltak a pásztorok és a rektorok a XVII. században (Nagyenyed
1942). Az erdélyi ref. zsinatok emlékeiről és végzéseiről szóló főműve kéziratban a
kolozsvári egyházkerületi levéltárban.
Mózes András: Dr. I. G. lelkipásztor élete és munkássága. Református Szemle 1980/1.

Illyés Gyula romániai kapcsolatai — a költő (1902–1983) bécsi és párizsi emigrációs
éveiben kezdődnek: innen kapcsolódik be Szántó György aradi Periszkopjába 1925
júniusában, nemcsak verssel (Kronstadti pályaudvar), hanem a szürrealizmusról szóló tanulmánnyal is. Korai szereplése Gaál Gábor Korunkjában is forradalmi múltjához kapcsolódik:
1928-ban A köztársaság jövője címen recenzált francia cikkgyűjteményből a kommunisták
véleményét hiányolja; Vallási újjáéledés (1929) címmel tanulmányt közöl a materializmus
társadalmi feltételezettségéről; méltatja Berda József (A líra él, 1930) és a kommunista
emigráns Hidas Antal verseit (Egy proletár-költő, 1930).
Első verseskötetéről, az új hangot hozó Nehéz földről (1928) nemcsak a Nyugat (Németh
László) ír elismeréssel, hanem a Korunk is: Gaál Gábor cikke csupa lelkes felkiáltójel, a
költőt Berzsenyi–Vörösmarty–Ady vonulatba állítja, s versei között néhány olyat talál, mely
„az idő kapuira való”; egyértelmű végkövetkeztetése is: „Ma ez a költő!” E véleményének
megfelelően, amikor először közöl verset a Korunkban, 1932 decemberében József Attila
Invokáció c. verse mellett Illyés Hősökről beszélek c. elbeszélő költeményét választja
nyitányul; ez a nyílt forradalmi kihívás, harchirdetés a Korunk kiadásában önálló füzetben is
megjelent (1933). Illyés az Erdélyi Helikonnak is munkatársa: 1930 januárjában Kuncz
Aladár szólaltatja meg a „Fiatal magyarok” ankétban, 1932 és 1934 között pedig tizenegy
verse jelenik meg a folyóiratban, köztük olyan jelentős mű, mint a Nem szabadulhatsz, amely
a népből jött értelmiségi feloldhatatlan elkötelezettségének kulcsverse (végleges címe: Nem
menekülhetsz).
Az 1936-ban megjelent Puszták népe, a XX. századi magyar prózának ez az alapműve, amely
azóta is a szociográfiai hűségű valóságláttatás és a szépirodalmi ábrázolás kitűnő ötvözetének
példája, tagadhatatlanul hatással volt a romániai magyar irodalomra (1957-ben románul is
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kiadták Emil Giurgiuca fordításában). Megjelenésekor a Korunk szerkesztője — Féja Géza,
Veres Péter és Remenyik Zsigmond hasonlóan önéletrajzi-vallomásos műveivel együtt — a
korabeli törekvésekkel, így a Gusti-féle román szociológiai iskolával vetette össze (Korunk
1937/5). Hasonló visszhangot váltott ki Illyés Petőfi c. könyvméretű költői esszéje is
(1937/4).
Mint a Nyugat társszerkesztője Babits mellett, majd mesterének halála után a Magyar Csillag
szerkesztője 1944 áprilisáig, a német megszállásig, Illyés rendszeresen közölte Erdélyből
Asztalos István, Bartalis János, Jékely Zoltán, Nagy István, Tamási Áron írásait, de szerepelt
hasábjain Horváth István, Létay Lajos, Szemlér Ferenc és Szentimrei Jenő is. A román–
magyar testvériséget szolgálta 1946 és 1948 között mint a Válasznak, a népi írók
folyóiratának szerkesztője.
Versei, prózai és drámai alkotásai, esszéi közül jó néhány romániai kiadásban is megjelent
középiskolai tankönyvekben, antológiákban (Föld, csillag I. 1970; Nagy tél után, 1974) és
önálló kötetekben: Honfoglalók között. Riportsorozat a dunántúli földosztásról (Kv. 1945);
Illyés Gyula legszebb versei (1966); Világszerzés (versek, 1969); Puszták népe (1972); Petőfi
Sándor (1972); Fáklyaláng (színmű, 1973). Ez a Fáklyaláng Kovács Györggyel a főszerepben
a marosvásárhelyi Székely Színház egyik legnagyobb sikere volt az 50-es években; a Kegyenc
Kolozsvárt 1969-ben került bemutatásra, s a Dupla vagy semmi a sepsiszentgyörgyi Állami
Magyar Színház előadásában (1975) váltott ki országos elismerést.
Mint műfordító, Illyés a világlíra számos remekét ültette át magyarra, köztük van a
legismertebb román népballada, a Mioriţa (Bárányka), a Korbea c. betyárballada, Coşbuc és
Arghezi több költeménye (például a Testamentum). Egyik román fordítója, A. E. Baconsky
Illyés népiségét az Argheziével és Jeszenyinével rokonította. Verseinek román kötete Szemlér
Ferenc válogatásában Poetul şi porumbelul címmel jelent meg Constantin Olariu fordításában
(1977).
Születésének 70. évfordulóján román és romániai magyar írók közösen vonultak fel a költő
üdvözlésére; az Igaz Szó 1972/10-es számában ez alkalomból megjelent méltatásokat és
megemlékezéseket Virgil Teodorescu testvéri üdvözlete nyitotta meg; Sütő András, Lászlóffy
Aladár, Veronica Porumbacu, Szemlér Ferenc, Deák Tamás, Panek Zoltán, Aurel Rău,
Jordáky Lajos, Romulus Guga, Constantin Olariu és László Gerő írásai mellett Tamási Áron
egy kéziratban megmaradt naplórészlete is (Illyés Gyulával Erdélyben) szerepel.
A költő születésének 80. évfordulója alkalmából jelent meg Izsák József Illyésmonográfiájának első része Illyés Gyula költői világképe címmel (Bp. 1982).
(K. L.)
Gaál Gábor: Egy költő szól. Korunk 1929/3; uő: Szálló egek alatt. Korunk 1935/10; uő: A mai magyar
szociográfia és az irodalom. Korunk 1937/5. Mindhárom újraközölve Válogatott írások I. 1964. 295–96, 569–
72, 607–13. — Szerb Antal: I. Gy.: Oroszország. Erdélyi Helikon 1934/10. — Szemlér Ferenc: I. Gy.: Petőfi.
Erdélyi Helikon 1937/2; uő: I. Gy. és a román költészet. Igaz Szó 1972/10. — Kemény Gábor: I. Gy. Petőfi
könyve. Korunk 1937/4. — Gálfalvi Zsolt: I. Gy.: Kézfogások. Utunk 1957/3; uő: Felelős költő a törékeny
világban. A Hét 1982/45. — Kántor Lajos: I. Gy. — vagy a cselekvés költészete. Korunk 1969/4; újraközölve
Alapozás. 1970. 238–52.; uő: Katedrálisok kora. A Fáklyaláng romániai kiadásában, 1973. 97–102.; újraközölve
Korváltás. 1979. 293–97. — Mikó Imre: I. Gy. és a Puszták népe. A romániai kiadás előszava, 1972. 5–23. —
Jordáky Lajos: A költő és a régi Korunk. Igaz Szó 1972/10. — Illyés Gyula: Gaál Gábor madártávlatból.
Korunk Évkönyv 1976. — Balogh Edgár: Köszönet a szomszédból. Kortárs, Bp. 1982/11. — Bodor Pál: A
méltóság önismerete. Népszabadság, Bp. 1983. ápr. 22. — Izsák József: A győztes játékos. Élet és Irodalom, Bp.
1983/16. — Szász János: Lehullt egy csillag. A Hét 1983/17. — Király László: In memoriam I. Gy. Utunk
1983/17. — Hajdu Győző: Kháron ladikján. Igaz Szó 1983/5.
ÁVDolg: Szabó László: A parasztság életének ábrázolása I. Gy. felszabadulás előtti műveiben. 1953. — T.
Balogh Eszter: Műfaji problémák I. prózájában. 1972.
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Illyés József — *sportirodalom
Illyés Kinga — *előadóművészet
Imecs Julianna (Kolozsvár, 1949. aug. 31.) — műszaki fordító, ~ Márton lánya. Szülővárosa
zenei líceumában érettségizett (1968), főiskolai tanulmányait a Kolozsvári Politechnikai
Intézet építészmérnöki karán végezte (1975). A Vegyipari Építkezési Tröszt marosvásárhelyi,
majd kolozsvári munkatelepén dolgozott, 1979-től a kolozsvári Nemfémes Anyagokat Kutató
és Tervező Intézet munkatársa. Magyarra fordította V. Măciucă és M. Bîrzescu tankönyvét az
építőipari líceumok IX. osztálya számára Építő- és szerelőipari anyagok címmel (1981).
Imecs Mária (Kolozsvár, 1921) — *műszaki irodalom
Imecs Mária (Kolozsvár, 1948. febr. 17.) — műszaki fordító és szakíró. ~ Márton és ~ Mária
leánya, ~ Julianna testvére. Szülővárosa 11. (ma 3.) számú középiskolájában érettségizett
(1965), mint évfolyamelső szerzett villamosmérnöki oklevelet a Kolozsvári Politechnikai
Intézetben (1970). Pályáját mint kutatómérnök Bukarestben kezdte, majd a kolozsvári
Tehnofrig Gépgyár tervezőmérnöke, 1975-től tanársegéd, 1978-tól adjunktus a Kolozsvári
Politechnikai Intézet elektrotechnikai karán.
Kutatási tárgyköre a teljesítményelektronika, a villamos gépek tranziens folyamatai, a
villamos léptetőmotorok és a mikroprocesszorok alkalmazásai. Az élelmiszeripar számos
területén használt gépek és gépsorok (folytonos dagasztó gépcsoport, emeletes szalagos
kenyérsütő kemence, vákuumos húsdaráló gép, gépesített zsemlye- és kiflivonal) tervezője;
több találmányát szabadalmazták (sztatikus konverterrel táplált aszinkronmotorok szabályozási rendszerének mikroszámítógépes vezérlése, ugyanez szinkronmotorokkal, 1977).
Társszerzőkkel írt román nyelvű dolgozatai a Kolozsvári Politechnikai Intézet és a Brassói
Egyetem tudományos közlönyeiben jelentek meg (1977–78). Kelemen Árpáddal közösen írt
angol nyelvű tanulmányait egy-egy genfi (Seminar on Computer Aided Design 1979) és
stuttgarti (Preprints Eurocon 1980) kiadvány, valamint a III. Nemzetközi Automatikai
Konferencia (1979) és a II. Országos Hajtástechnikai Konferencia (1980) antológiája közölte.
Magyar nyelvű szakdolgozatával (Villamos gépek, 1982) Budapesten, angol nyelvűekkel
Stuttgartban (1980), Zürichben (1983) és Lausanne-ban (1983) nemzetközi konferenciákon
szerepelt.
Fordításában jelent meg románul Kovács K. Pál Kossuth-díjas akadémikus Villamos gépek
tranziens folyamatai (Bp. 1970) c. munkája átdolgozva és kiegészítve Analiza regimurilor
tranzitorii ale maşinilor electrice címmel, Kelemen Árpád társszerzésében (Buk. 1980).
Simon Elek mellett mint szerkesztő és egyeztető részt vett a magyar iskolák számára román
nyelvből fordított Hajtástechnika és automatizálás c. XII. osztályos tankönyv (1979, 1981)
elkészítésében.
Munkái (társszerzőkkel): Mutatoare (1978); Mutatoare. Aplicaţii (1980); Mutatoare şi
Electronica industrială (főiskolai jegyzet, Kv. 1981): Electronică de putere (1983).
Imecs Márton (Segesvár, 1909. máj. 20. — 1984. aug. 22. Kolozsvár) — műszaki szakíró. ~
Mária (1921) férje, ~ Mária (1948) és ~ Julianna apja. A Székelykeresztúri Unitárius
Főgimnáziumban érettségizett (1927), a kolozsvári egyetemen matematika–fizika szakos
tanári képesítést szerzett (1931). A Kolozsvári Református Kollégium tanára, majd a
budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elvégzésével (1944) építészmérnöki
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pályára lép. 1944-től 1949-ig a kolozsvári Dermata Bőr- és Cipőgyár mérnöke, közben az
1947-ben Kolozsvárt létesített Almérnöki Intézet magyar tagozatán matematikát tanít. 1949től 1958-ig a kolozsvári Mechanikai Intézet (később Politechnikai Intézet) tanára; előadásai az
ábrázoló mértan, analitikai és differenciálgeometria, szerszámgép-alapozás, szilárdságtan és
alkalmazott matematika tárgykörébe tartoznak. 1958-tól nyugalomba vonulásáig (1971) a
kolozsvári Tehnofrig Gépgyár főtervező-építészmérnöke.
Jelentősebb tervezése a Flacăra Készruhagyár épülete (1949) s a Tehnofrig Gépgyár általános
teleprendezése, műhelyei, laboratóriumi és géptervező termei, darupályái, főbejárati épülete.
Tudományos írása a csepptartály méretezéseiről a Kolozsvári Politechnikai Intézet
kiadványában jelent meg (Lucrări ştiinţifice, Kv. 1959). Több magyar nyelvű szakmunkája,
köztük a Matematika c. előadás-gyűjteménye kéziratban.
Imets Béla, Tusnádi Imets, T. Imets (Gyergyószentmiklós, 1896 — 1944, Balatonfüred) —
szerkesztő, író. Középiskolát Marosvásárhelyen végzett, az I. világháborúból rokkantként
került haza. Banktisztviselő, a szülővárosában megjelenő Székely Szó szerkesztője (1924–
25), majd ugyanitt a Gyergyói Újság szerkesztője (1926–27), e lapokban jelennek meg versei
és elbeszélései. Havasalji csokrosrózsa c. realista kisregényében (Gyergyószentmiklós 1923)
a székely nép szociális viszonyairól fest balladaszerű képet, Muskátaszál és veres cserep
címmel székely balladát dolgoz fel (Gyergyószentmiklós 1927).
Reményik Sándor: T. I. B.: Havasalji csokrosrózsa. Pásztortűz 1923/30. — Márkos Albert: T. I. B.: Havasalji
csokrosrózsa. Erdélyi Irodalmi Szemle 1924/5.

Imets Dénes (Tusnádújfalu, 1929. aug. 18.) — népzenekutató, drámaíró. Középiskolát
Csíkszeredában végzett (1949), Szászrégenben tanítói oklevelet (1954), a kolozsvári zenei
főiskolán zenetanári képesítést (1964) szerzett. Újtusnádon, Csíkszentsimonban, Csíkszentimrén tanító (1949–60), Csíkszeredában rajoni főkönyvtáros (1960–62), majd ugyanitt a
Matematika–Fizika Líceum, 1980-tól a 12. számú iskola zenetanára.
Népzenekutatásai eredményeként szövegkönyveket, verses-zenés összeállításokat készített;
kászoni, tusnádi és csíkszentimrei népdalgyűjteményeiből részleteket mutatott be a Hargita.
Bartók és Kodály nyomában Csíkban c. tanulmánya az Árkos 1971 c. kiadványban
(Sepsiszentgyörgy 1972), Csíki fonó c. feldolgozása a Művelődésben (1972/1), Kádár Kata c.
szövegkönyve ifjúsági együttesek részére a Napsugár mellékleteként (1973/9) jelent meg. A
XVIII. század székely társadalmának problémáiból, a madéfalvi veszedelem eseményeiből
ihletődött Veszedelem c. történelmi drámáját 1979 decemberében mutatta be a Csíkszeredai
Népszínház. Menasági lakodalom címen népi művészcsoportok számára szövegkönyvet,
Lakodalmas címen a Hargita Dal- és Táncegyüttes számára verses-zenés összeállítást
készített.
Önálló kötete: „Repülj, madár, repülj…” (menasági népdalok és balladák gyűjteménye Imets
László borítólapjával és metszeteivel, Csíkszereda 1970).
Imets Izra Károly — *Székelyföld
Imets László (Csíkszereda, 1934. márc. 13.) — képzőművész. A csíkszeredai Műszaki
Középiskolában érettségizett (1952). A faiparban, majd feketekerámia-műhelyben dolgozott,
a Hargita megyei Néptanács Helységrendezési Osztályának technikusa. A kezdeti
rajztanulmányok és festészet után 1966-tól fametszéssel foglalkozik. 1967-től hazai tárlatokon
és egyéni kiállításokon, exlibriseivel külföldi kiállításokon is részt vett. Metszeteit közölte az
Utunk, Vörös Lobogó, Szabad Szó, Előre, Ifjúmunkás, Művelődés, Hargita, Vörös Zászló.
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Irodalmi portrét, fametszetet készített Petőfiről, Benedek Elekről, Bartók Béláról, Kőrösi
Csoma Sándorról, Bethlen Gáborról. Illusztrálta Ady Most már megállhatok c. versét, Imets
Dénes „Repülj, madár, repülj…” (1970), Kövesdi Kiss Ferenc Reménység-dajkálók (1977),
valamint Domokos Pál Péter Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángó-magyarokkal (Bp.
1981) c. könyvét.
Implon Irén (Nagyvárad, 1927. okt. 9.) — újságíró, szerkesztő. Szülővárosában az Állami
Líceumban érettségizett (1945), a Bolyai Tudományegyetemen magyar irodalom szakos
tanári diplomát szerzett (1951). A Fáklya irodalmi titkára, ill. riportere (1952–57), a Tanügyi
Újság nagyváradi tudósítója (1958–60), középiskolai tanár Nagyváradon (1960–66), majd újra
a Fáklya szerkesztője, 1968-tól főmunkatársa; a lap „Látóhatár” c. művelődési rovatát vezeti
több mint másfél évtized óta, irányító szerepet vállalva a város és Bihar megye szellemi
életében. Írásai itt s a Bihari Napló, Tanügyi Újság, Új Élet, Utunk, Művelődés hasábjain
jelennek meg. Élményanyaga a szülőföld, helytörténeti riportjai lírai hangvételűek. Álneve
Bihari Anna, Bihari Ilona.
Imre Andor — *sportirodalom
Imre Aladár — *Munkásélet
Imre Lajos (Hódmezővásárhely, 1888. nov. 4. — 1974. márc. 8. Kolozsvár) — pedagógiai
író, szerkesztő. Id. ~ Lajos irodalomtörténész fia. Középiskolai tanulmányait szülőhelyén
végezte, Kolozsvárt teológus és egyetemi hallgató (1906–10), tanulmányait a skóciai
aberdeeni és a heidelbergi egyetemen folytatta. 1913-ban Kolozsvárt a neveléstudományok
doktorává avatták. Marosvásárhelyt, majd Kolozsvárt hitoktató, később lelkész Kolozskarán.
1921-től 1948-ig Kolozsvárt a gyakorlati teológia professzora, közben (1945–47) a Bolyai
Tudományegyetem pedagógiai tanszékének professzora is.
Az *Ifjú Erdély főmunkatársa (1930–40), *Az Út havi folyóiratot szerkeszti (1923–44),
közben 1928-ban szerkesztője *A magyar Ifjúság Könyvtára sorozatnak is. Központi témája a
falu közművelődése, az ifjúságnevelés mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban.
Pedagógiai szakmunkássága a Schneller István-féle kolozsvári pedagógiai iskolához — a
személyiség pedagógiájához — kapcsolódik; román–magyar kulturális közeledést szorgalmazó nézetei Balázs Sándor szerint egybecsengtek Tavaszy Sándor optimista kisebbségbemutatásával, s a két világháború közti korszakban nagy hatással voltak az ifjúságra egy
erkölcsileg megalapozott erdélyi magyar kisebbségtudat értelmében. Ez a humánum uralkodik
nevelésügyi írásaiban. Jelentősebb írásait a Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Erdélyi Múzeum,
Kiáltó Szó, Református Szemle, Szellem és Élet közölte.
Pedagógiai tárgyú munkái: A falu kultúrája (Kv. 1914); Vezérfonal az ifjúság gondozására
(Bp. 1920); A falu művelődése (Kv. 1922); A modern nevelési rendszerek kritikája (Kv.
1928); Ifjúsági játékok könyve (Kv. 1928); Az ifjúság válsága (Nb. 1930); A protestantizmus
és a proletariátus (Kv. 1932); A falunevelés irányelvei (ETF 59, Kv. 1933); A közművelődés
mint társadalmi feladat (ETF 118, Kv. 1940); A népnevelés mint pedagógiai feladat (Szellem
és Élet Könyvtára, új sorozat 27, Kv. 1942).
Tavaszy Sándor: I. L: Vezérfonal az ifjúság gondozására. Pásztortűz 1923/6. — Dr. Dávid Gyula: I. L.
Református Szemle 1973/5–6. — Balázs Sándor: Tavaszy Sándor filozófiája. 1982. 124.

Imre Lajos (Litke, 1900. márc. 21. — 1974. szept. 22. Debrecen) — kémiai szakíró.
Tanulmányait Budapesten végezte. 1928 és 1930 között Berlinben ösztöndíjas, a később
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Nobel-díjas O. Hahn laboratóriumában dolgozik. 1940-től a kolozsvári egyetemen tanár, 1944
és 1948 között a Bolyai Tudományegyetemen tanít, 1950-től Debrecenben folytatja munkáját.
A radioizotópos nyomjelzéssel, határfelületek fizikai kémiájával foglalkozó dolgozatai
magyar, német, angol nyelven jelentek meg. Az *Acta Bolyaiana matematikai és természettudományi sorozatának egyik szerkesztője.
Romániában megjelent munkái: Anyag és kultúra (Kv. 1946); Sugárzó atommagok (a
Dermata-művek gépész- és vegyészkörének támogatásával, a Bolyai Tudományegyetem
kiadásában, Kv. 1946); Bevezetés az általános kémiába (Kv. 1948).
I. Mádi: L. I. Acta Universitatis Debrecenensis. 1974. 125–33.

Imre Sándor (Nagyvárad, 1891. dec. 26. — 1944 körül) — dramaturg, műfordító, író,
színháztörténész. Budapesten érettségizett, ugyanott készült jogi pályára, de már egyetemi
évei alatt esztétikai tanulmányokat is folytatott, a színházművészet elmélete és gyakorlata
foglalkoztatta. 1923-tól a kolozsvári Magyar Színház dramaturg-rendezője. A romániai
magyar drámairodalom fejlődésében jelentős 1923-as és 1924-es Janovics-féle pályázatok
lebonyolításában vett részt, az elüzletiesedett színházzal szemben az erdélyi magyar színház
sajátos hivatásáért, a modern színházi formanyelv érvényesítéséért küzdött.
Novellákat, verseket, esztétikai cikkeket írt, a Keleti Újság színikritikusa volt (1922–23).
Kötete jelent meg Dr. Janovics Jenő és a színház c. alatt (Kv. 1922), majd összeállította a Dr.
Janovics Jenő harmincéves színészi és huszonkét éves igazgatói jubileuma c. emlékalbumot,
benne Janovicsról írt színháztörténeti tanulmányával (Nv. 1924). A nagyváradi Szigligeti
Színház számára színdarabbá dolgozta át Tabéry Géza Szarvasbika c. regényét, színpadra
alkalmazta Schnitzler Arthur Reigen (bemutatás 1921-ben Körtánc címmel), lefordította
Strindberg Kísértetek szonátája és Wedekind Pandóra szelencéje c. művét. A szatmári *Revü
hetilap (1932–33) munkatársa. Ismeretlen helyen halt meg mint munkaszolgálatos a II.
világháborúban.
Önálló munkái: Mint az új bor (színjáték, bemutatta a Fővárosi Operett Színház, Bp. 1927);
Színház (esztétikai tanulmányok és szabadegyetemi előadások gyűjteménye, Nv. 1939).
Imreh Barna (Angyalos, 1908. jún. 20. — 1982. márc. 15. Sepsiszentgyörgy) — író, helytörténész, néprajzi író. Tanulmányait szülőfalujában és a Székely Mikó Kollégiumban végezte
(1926), teológiai tanulmányokat folytatott Kolozsvárt, Budapesten, Halléban, Königsbergben
és Brüsszelben, ahol bölcsészdoktori címet szerzett. 1933-tól ref. lelkipásztor Brassóban,
Mezőbándon s újra Brassóban. 1974 óta nyugdíjasként Sepsiszentgyörgyön élt.
Első írása a marosvásárhelyi Vadász Újságban jelent meg (1927), itt s a kolozsvári
Ellenzékben közölte elbeszéléseit, vadásztörténeteit, tárcacikkeit. Írásai jelentek meg az
Erdélyi Múzeum, Református Szemle, Ifjú Erdély, Keresztény Magvető, majd a Korunk, A
Hét, Művelődés, Aluta hasábjain, valamint a Megyei Tükör napilapban. A debreceni Magyar
Népnyelv munkatársa volt.
Fontosabb tanulmányai: Mezőbánd helynevei (ETF 138, Kv. 1942); Küküllő-, Maros- és
Nyárád-vidéki helynevek a XVI–XIX. századból (Dolgozatok a Ferenc József Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből 10. 1943); Az alsórákosi „sereg” (Népismereti
Dolgozatok 1978); Sepsiszentgyörgy helynevei (Kisgyörgy Zoltánnal és Győrbíró Pállal,
Aluta 1980); Ókori „tankakadályok”? (A „Kakasborozdák” rejtélye. A Hét 1981/19).
Elkészítette Alsórákos falumonográfiáját, ennek földtani és turisztikai része megjelent az
Aluta XII–XIII. kötetében (1981).
Írói álnevei: Tikósy, Módy Pál.
Ferenczi Géza–Ferenczi István: A „Kakasborozdák” rejtélyéhez. A Hét 1982/19.

224

Imreh István (Sepsiszentkirály, 1919. szept. 12.) — történetíró, szociológus. Ifj. ~ István
apja. Középiskoláit Kolozsvárt és Brassóban végezte, a főiskolát a kolozsvári magyar
egyetem közgazdasági karán (1940–44); ugyanitt doktorált gazdaságtörténetből (1944). Előbb
vezető közgazdászként a kolozsvári Victoria szövetkezetben dolgozott, de már 1945 végétől
az ETI munkatársa az intézmény megszűnéséig (1947). A Bolyai Tudományegyetem előadótanárává nevezték ki (1948); előbb a jog- és közgazdaság-tudományi karon tevékenykedett,
majd 1950-től a történelem szakon, a két kolozsvári egyetem egyesítése (1959) óta a Babeş–
Bolyai Egyetemen az egyetemes legújabb kor történetének előadója nyugalomba vonulásáig
(1983). Közben a kolozsvári Történeti Intézet munkatársa (1949–54) és az EME történeti
levéltárának megbízott igazgatója (1950–53). A Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli
tagjává választotta (1977).
Első írása a kolozsvári Március c. főiskolás lapban jelent meg 1943-ban.
Szaktanulmányait magyarul a Társadalomtudomány, Társadalomtudomány és Politika,
Irodalmi Almanach, Korunk, Agrártörténeti Szemle (Bp.), Acta Universitatis Debrecenensis,
Aluta, Igaz Szó, A Hét, Új Élet, Művelődés, románul a Studii, Studia, Anuarul Institutului de
Istorie din Cluj, Acta Musei Napocensis, Terra Nostra, Napoca Universitară, németül a
Forschungen zur Volks und Landeskunde közli. Népszerűsítő cikkei és ismertetései a
Március, Székelység, Utunk, Falvak Népe, Falvak Dolgozó Népe, Igazság, Előre, Tribuna,
Făclia, Új Idő, Brassói Lapok, Hargita, Vörös Lobogó, Megyei Tükör hasábjain találhatók.
Társszerzője a Szülőföldünk (Sepsiszentgyörgy 1944) és Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus
kezdeteiről (1956) c. köteteknek. Hozzájárult több országos vállalkozásból született történeti
szintézishez, így munkatársa az Istoria României III. kötetének (1964) és a magyarul Erdély
története c. alatt megjelent műnek (1964), egyik szerkesztője a Történeti kronológia (1976)
jelenkori részének. A szabófalvi Szeszka Erdős Péterrel együttműködve először adott hírt
moldvai csángók jogszokásairól a Népismereti dolgozatok 1978 c. gyűjteményes kötetben.
Érdeklődésének középpontjában Erdélynek a feudalizmusból a kapitalizmusba vezető
időszaka áll. Azon belül a székelység története foglalkoztatja, annak gazdasági, társadalmi és
politikai vetülete. Tanulmányaiban és cikkeiben vizsgálta a székely falu mezőgazdasági
fejlődését, állattartását, szőlőművelését, társadalmi rétegződését, a falu belső rendjét. Állandó
témája a székely szabadparaszti tömegek harca a feudalizálódás ellen, majd Háromszék 1848as önvédelmi harca.
Az agrártörténet-írás új útjait keresve már 1947-ben rámutatott a székely falutörvények
jelentőségére, 1956-ban bemutatta a majorsági gazdálkodást a Székelyföldön a feudalizmus
bomlása idején, feldolgozta jegyzőkönyvek, katonalevelek, naplók, számadások alapján az
eredeti paraszti írásbeliséget (Korunk 1960/7, 1964/7), s a Kriterion *fehér könyvek
sorozatában megjelentette a székely faluközösségi határozatok dokumentumgyűjteményét
(1973). E jelentős mű a székely falu egyediségét vizsgálja, azét a faluét, amely zártságával és
a társadalmi rend jellegénél fogva sajátos életformának volt a hordozója. A XVIII–XIX.
század időszakából ilyen munkával, mely az ősi székely faluközösség és a falu belső rendje
tükörképét nyújtja, eddig nem rendelkeztünk. „Lapjain — írja a szerző bevezetésében — egy
elsüllyedt, a múltba veszett, de a székelyekben és tágabban Kelet-Európa népeiben mind a
mai napiglan élő világról vallatjuk forrásainkat: a falujegyzőkönyveket. Cselekedjük ezt
annak a történetkutatói szemléletmódnak az elkötelezettjeként, amely a néptörténetben az
önismeret forrását látja, és fő feladatul írja elő a dolgosként jellemzett szürke hétköznapok
társadalmi valóságának feltárását.”
Már mint az 1943-as bálványosváraljai *falukutatás résztvevője tudományos szinten foglalkozott a társadalomrajzzal. A Változó valóság c. szociográfiai tanulmánykötet (1978)
szerkesztésével hidat teremtett a valóságkutató idősebb és újabb nemzedékek között, s ebben
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a szerepben rendezte sajtó alá Az önismeret útján c. alatt (1980) egyetemi tanítómestere, a
szociológus és falukutató Venczel József válogatott írásait. A marxista társadalomtudomány
szintjén sürgeti és szolgálja az esedékes romániai magyar *helytörténet művelését. Bemutatja
Rajka Pétert, az első kolozsvári gépgyártót (Korunk 1958/10–11); a Kelemen-emlékkönyvben
(1957), az 1848. Arcok, eszmék, tettek c. gyűjteményes kötetben (1974), a folyóiratokban,
lapokban is új s újabb adatokkal gazdagítja az ágyúöntő Gábor Áron szabadságharcos képét.
A történeti statisztika köréből előbb Csetri Elekkel közösen írt román nyelvű tanulmányt
Erdély társadalomfejlődéséről 1848 előtt, ez később magyarul önálló kötetben jelent meg
Erdély változó társadalma 1767–1821 címmel (1980), majd Pataki Józseffel együtt közölt
hasonló tárgykörű tanulmányt a székely falu gazdasági-társadalmi szerkezetéről a XVI.
század végén és a XVII. század elején a Székely felkelés 1595–1596. c. tanulmánygyűjteményben (1979).
A román–magyar közös múlt tárgykörébe vág több Bălcescuval foglalkozó tanulmánya. A
Román–Magyar Történeti Vegyesbizottság II. ülésszakán Ştefan Pascuval és Kovács Józseffel
közösen referátumot mutatott be a közép- és kelet-európai államok agrárpolitikájáról a felvilágosodott abszolutizmus korában (román nyelvű megjelenés 1977-ben).
Eddigi munkásságának mintegy summáját találjuk az Erdélyi hétköznapok 1750–1850 c.
kötetében (1979): figyelme középpontjában itt „a székely székbeli magyarság” újabbkori
története áll. A kötet román kiadását Ştefan Ştefănescu, a N. Iorga Történettudományi Intézet
igazgatója vezette be.
Önálló munkái: Székely falutörvények (Bolyai Tudományegyetem és ETI kiadása, Kv. 1947);
Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima jumătate a secolului XIXlea (1955); Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. Adatok
a XVIII. század végi és a XIX. század eleji székelyföldi nagybirtok gazdálkodásáról és a
paraszti földek kisajátításáról (1956); Újkori egyetemes történeti előadások. 1870–1918
(egyetemi jegyzet, Kv. 1958); A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a
feudalizmus utolsó évszázadából (1973); Erdélyi hétköznapok 1750–1850. Társadalom- és
gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról (1979); Erdély változó társadalma
1767–1821 (Csetri Elekkel közösen, 1980); Viaţa cotidiană la secui 1750–1850 (fordította
Gelu Păteanu, Florica Perian, Papp Ferenc. Előszót írt Şt. Ştefănescu, 1982); A törvényhozó
székely falu. I. A székely falutörvények világa. II. Székely falutörvények, rendtartások. 1581–
1847. III. Jegyzetek. Lektorálta Jakó Zsigmond (1983).
(Cs. E.)
Bodor András–Jakó Zsigmond: Történetkutatás a „Bolyai” egyetemen. Utunk 1956/27. — Bözödi György: A
székely úrbéresek és a székely örökségföld kérdése. Hozzászólás I. I. könyvéhez. Igaz Szó 1956/9. — Imreh
István: Válasz Bözödi Györgynek. Igaz Szó 1956/11. — Pataki József: Eredmények és feladatok a székelyek
történeti múltjának feltárásában. Korunk 1957/2. — Kovács Erzsébet: Hogyan dolgozik a parasztság
történetének kutatója? Előre 1972. máj. 4. — Benkő Samu: Falusi írástudók vallomása a székelység múltjáról.
Utunk 1974/6. — Tófalvi Zoltán: A székely falu történetének kutatója. A Hét Évkönyve 1978. — Horváth Sz.
István: Változó valóság. Utunk 1979/46. — Beke György: Regéktől a valóságig. Beszélgetés a hatvanéves I. I.nal. A Hét 1980/5. — Csetri Elek: „Az alkotás legnyugodtabb évei” küszöbén. Korunk 1980/3. — Egyed Ákos:
Korszerű gazdaság- és társadalomtörténet. Utunk 1980/13. — Magyari András: Régi hétköznapok valósága.
Előre 1980. ápr. 23. — Nagy Béla: Korok és modellek. Beszélgetés I. I. történésszel. Fáklya 1980. júl. 11. —
Messzer László: Történelmi statisztika. Előre 1981. jan. 21. — Páll Árpád: I. I.-nál. Új Élet 1982/21. — Ştefan
Ştefănescu: A sajátosság általános értéke. Előszó I. I. Viaţa cotidiană la secui 1750–1850 c. kötetéhez. A Hét
1982/44.
ASZT: I. I. Bethlen Gáborról. LM 2681.
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Imreh István, Imreh Sz. (Kolozsvár, 1945. júl. 9.) — biológus, genetikus. Id. ~ István fia.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a 11. számú Líceumban (ma 3. számú
Matematika–Fizika Líceum) végezte (1963), a Babeş–Bolyai Egyetem biológiai karán, az
állattani kutatói szakon szerzett oklevelet (1968). Diplomadolgozatát a Meleg-Szamos
rovarlárváinak dinamikájáról (1968), doktori dolgozatát Lazányi Endre irányítása alatt a sugárhatásra jelentkező kromoszómatörési és újraegyesülési folyamatok sugárvédő és
sugárérzékenyítő anyagokkal való befolyásolhatóságáról (1973) írta. 1968-tól a kolozsvári
Megyei Klinika Nukleáris Orvostani Laboratóriumában biológus, 1976-tól megszervezi és
főbiológusként vezeti a klinika sugárgenetikai laboratóriumát. Egy évet (1974–75) UNESCO–
UNDP ösztöndíjjal az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában dolgozott. Szaktanulmányai a hazai Clujul Medical, Orvosi Szemle, Contribuţii Româneşti în Radiobiologie,
Radiologia, Revue Roumaine Physiologic, valamint a berlini Studia Biophisica, a stuttgarti
Nuclear-Medizin, a budapesti Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae hasábjain s
különféle konferenciák kiadványaiban jelennek meg.
Fontosabb kutatási eredményei: anafázisteszt kidolgozása növényi kromoszómamutációk
vizsgálatára, emlőssejtek fúziója és a szomatikus hibridsejtek kromoszómaanalízisének
finomítása, orvosi, szakmai és baleseti sugárterhelés kromoszomális vizsgálatának romániai
bevezetése. Tagja az RSZK Biológiai Társaságának és Orvostudományi Társaságának, az
Európai Radiobiológiai Társaságnak (ESRB) és 1979-től elnökségi tagja az Európai
Környezet-Mutagenezis Társaságnak (EEMS). Ismeretterjesztő cikkeit magyar nyelven a
Korunk, Igazság, Előre, A Hét, TETT és Művelődés közli. A Román Televízió magyar
adásában A sugárgenetikai laboratórium vendégei c. tudományos sorozat szerkesztője.
Bodó Barna: A sugárgenetikus. Ifjúmunkás 1978. febr. 19. — Cseke Péter: Azzá váltunk-e, akivé akartunk? Egy
biológus nemzedék indulásáról. Korunk 1979/7–8. — Márki Zoltán: Sejtek és sugarak. Előre 1982. máj. 9.

Imreh József (Kolozsvár, 1924. szept. 11.) — geológus szakíró. Szülővárosában érettségizett
(1942), itt végezte egyetemi tanulmányait (1950), Iaşi-ban doktorált ásványtanból. Pályáját a
Bolyai Tudományegyetemen kezdte, a Babeş–Bolyai Egyetem geológiai tanszékének
előadótanára. Első írása 1957-ben a budapesti Földtani Közlönyben jelent meg. Szakcikkeit
hazai (bukaresti, kolozsvári) és külföldi (bécsi, budapesti, római, strasbourgi, stuttgarti)
geológiai szakfolyóiratok közlik, ismeretterjesztő írásaival az Igazságban jelentkezett.
Tudományos tevékenysége a kristály- és ásványtan mellett a geokémia területére is kiterjed,
főleg az Erdélyi-medence üledékeiben előforduló cölesztin kristályok kérdése foglalkoztatja.
Egyéni eredménye három új statisztikai érték (D, T, S) bevezetése a kristálytani
vizsgálatokba; Piet Hartman holland professzor egy Moszkvában tartott kristálytani
konferencián hívta fel rá a figyelmet. Eredményeket ért el a stroncium geokémiai vizsgálata
során is; 1970–71-ben egy NSZK-beli szakintézetben volt vendégkutató.
Kristálytani tankönyvét román nyelven adták ki (1966). A magyar nyelvű Geológiai
kislexikon (1983) társszerzője.
Nádas Ferenc: Merre tart a korszerű ásványtani kutatás? Igazság 1981. dec. 4.

Imreh Lajos (Sepsikőröspatak, 1917. ápr. 18.) — pedagógus. Középiskolai tanulmányait a
Kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte (1937), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett
magyar nyelv és irodalom, egyetemes történelem szakos tanári diplomát (1948). Előbb
Kolozsvárt, majd 1948-tól Tordán középiskolai tanár, 1954-ig iskolaigazgató, 1973-ban
nyugalomba vonult. A Tanügyi Újság, Művelődés, Munkásélet, Falvak Dolgozó Népe,
Igazság közölte írásait. Összegyűjtötte édesapja, id. ~ Lajos székely tréfamester 372 humoros
történetét. A *Jósika Miklós Irodalmi Kör egyik vezetője.
Vöő Gabriella: Kutya jár a kertben. TETT 1980/3.
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Incze Andor (Kolozsvár, 1911. febr. 25. — 1986. jan. 9. Kolozsvár) — földrajzi szakíró. ~
Jolán férje. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt a Piarista Gimnáziumban (1928), egyetemi
tanulmányait itt és a prágai Német Egyetemen végezte, 1936-ban szerezte meg a földrajz–
geológia szakon tanári oklevelét. 1942-ben doktorált a kolozsvári egyetem természettudományi karán A magyar természeti földrajz fejlődéstörténeti vázlata c., nyomtatásban is
megjelent értekezésével. Tanárként működött a román tannyelvű Gh. Bariţiu Gimnáziumban
(1940–44), ugyanekkor egyetemi tanársegéd (1943), adjunktus (1945), majd egyetemi
előadótanár a Bolyai Tudományegyetemen (1948) és a Babeş–Bolyai Egyetemen (1959)
nyugalomba vonulásáig (1976).
Első írását a Jóbarát ifjúsági lap közölte (1925). Széles körű világgazdasági tájékozottságon
alapuló szaktanulmányait az Erdélyi Múzeum, Revista Ştiinţifică „V. Adamachi”, Revista
Geografică Română, Földrajzi Közlemények, Studia Universitatis Babeş–Bolyai és más
szakfolyóiratok közölték. Gazdaságpolitikai, pedagógiai, orvosföldrajzi, geomorfológiai és
földrajztörténeti írásai jelentek meg a Korunk hasábjain (Arábia kőolajtelepei, 1957; A
monopóliumok és a nemzeti függetlenség, 1958; A francia finánctőke birodalma, 1958; Egy
szuperkartell alapítása, működése és bomlása, 1959; A monopóliumok hálójában, 1962;
Algéria a független államalapítás küszöbén, 1962).
Önálló kötetei: America de Nord. Geografie fizică (egyetemi tankönyv, 1968); America
Centrală şi America de Sud. Geografie fizică (egyetemi tankönyv, 1968).
Incze Árpád (Sepsiszentgyörgy, 1944. okt. 26.) — földrajzi és talajföldrajzi szakíró.
Középiskoláit a Székely Mikó Kollégiumban (1962), egyetemi tanulmányait a Babeş–Bolyai
Egyetemen végezte (1967). Előbb a Maros megyei Talajtani és Agrokémiai Hivatal, 1982-től
a Maros megyei Vízgazdálkodási Hivatal tudományos alkalmazottja.
Több társával, köztük Málnási Gézával együtt a gyomorrák földrajzi elterjedését vizsgálta
Maros és Hargita megyében, összefüggésben egyes talajtani tényezők változékonyságával, s a
kutatás eredményét a budapesti X. Magyar Onkológus Kongresszuson terjesztette elő (1973).
Egyéb szaktanulmányai kolozsvári és bukaresti mezőgazdasági szakkiadványokban s a
csehszlovákiai Neoplasma hasábjain (társszerzőkkel, Pozsony 1976/3) jelentek meg; ismertető
cikkeit A Hét, Előre, Vörös Zászló közli. A Falvak Dolgozó Népe munkatársa (1972–78).
Incze Ernő — *Jókai Mór emlékezete
Incze Gábor — *Jókai Mór emlékezete
Incze János (Szinérváralja, 1909. okt. 19.) — képzőművész. Négy gimnáziumi osztályt a
szatmári Eminescu Líceumban végzett (1924). Boltosinas, kertész, festőmunkás a kolozsvári
Iris porcelángyárban, közben látogatja a Képzőművészeti Iskolát, majd a nagyenyedi Bethlen
Kollégiumban szerez tanítói oklevelet (1934). Előbb Zilahon tanít, majd Désen telepszik le,
nyári szüneteit a nagybányai Szabad Festőiskolában töltve Ziffer Sándor mellett. 1938-ban két
albumban jelentkezik linóleummetszeteivel (A régi Dés; Hétköznapok), 1941-ben részt vesz a
Barabás Miklós Céh fiataljainak kolozsvári tárlatán, s azóta az ország minden részében
szerepel önálló vagy kollektív kiállításokon. 1969-ben tanulmányutat tesz Olaszországban, úti
beszámolóit a Korunk, Utunk, A Hét közölte.
Alakos tájfestészete — elsősorban Dés megjelenítésével — megszerezte számára az „erdélyi
Brueghel” elnevezést, életrajzírója, Jánosházy György a modern festészet nagyjai közül
inkább Chagallhoz hasonlítja, Jagamas Jánosról és Varró Dezsőről készített portrét. Nagy
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Olga széki népmesegyűjteményéhez szánt illusztrációi körül élénk vita támadt, az Ifjúsági
Könyvkiadó visszautasította, az Utunk és a Korunk leközölte a rajzokat s a művész védelmére
kelt.
Önarckép főcímmel megjelent munkája (1982) a szerző ajánló sorai szerint „nem időrendbe
szedett önéletrajz, inkább mozaikok sorozata egy gyermek festővé válásáról, majd a festő
életútjáról, amely egyáltalán nem mondható rózsákkal — inkább tövisekkel — kirakottnak…”
A munka első része korjelenítő erejével a hagyományos erdélyi *emlékirat sajátosságait
mutatja fel, a továbbiakban az erdélyi magyar művészeti életnek s a szerző külföldi
utazásokon szerzett képzőművészeti élményeinek dokumentuma.
Kötete: Önarckép azaz lelátás hat évtized tetejéről (1982).
Szabédi László: I. J. képkiállítása. Utunk 1947/52; újraközölve Nyelv és irodalom. 1956. 270–73. — Méhes
György: Egy elhallgatott műfaj: a könyvillusztráció. Utunk 1957/43. — Bodor Pál: Még egyszer I. J.-ról. Utunk
1958/13. — Jánosházy György: I. J. igaza. Egy üdvös vita margójára. Korunk 1958/7; uő: I. J. Monográfia,
képesalbum, 1977.— Márkos András: I. J. műhelyében. Korunk 1964/1. — Gazda József: A groteszk szerepe I.
J. művészetében. Korunk 1969/10. — László Gyula: Baráti sorok I. J.-ról. Korunk 1974/2. — Erdélyi Lajos:
…amiért a harkálynak kopácsolnia kell. Beszélgetés I. J.-sal. Utunk 1979/30. — Mózes Attila: Milyen is egy
házfal? Utunk 1981/32. — Szőcs István: Írott önarckép. Előre 1982. dec, 29. — Luczai András: Önarckép,
háttérrel. A Hét 1983/1. — Huber András: Lelátó. Igazság 1983. máj. 26.
ASZT: I. J. Désről és festészetéről. LM. 918.

Incze Lajos — *Parajdi Incze Lajos
Incze László (Barót, 1928. dec. 14.) — történész, muzeológus. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában, Segesváron és Székelyudvarhelyen végezte, itt érettségizett (1947). A Bolyai
Tudományegyetemen történelem–filozófia szakos tanári képesítést szerzett (1952). Tanári
pályáját Mezőbándon kezdte, 1953-tól 1970-ig Kézdivásárhelyen tanított. Nagy szerepe volt a
Kézdivásárhelyi Állandó Céhtörténeti Kiállítás (1970–72), majd a sajátosságánál fogva
hírnévre szert tett Céhtörténeti Múzeum megszervezésében, 1972-től itt muzeológus.
Tudományos munkásságának fő területe a helytörténet, céhtörténet, kézműipar-történet.
Szerkesztésében adták ki Sylvester Lajossal közösen a Kézdivásárhely c. várostörténeti képes
albumot (Sepsiszentgyörgy, év nélkül), melyben Céhek és céhhagyományok Kézdivásárhelyen
c. tanulmányával szerepel. Jelentős szakmai dolgozata: Céhpecsétek és céhbehívótáblák a
Kézdivásárhelyi Múzeum gyűjteményében (Aluta 1974).
Incze Sándor (Brassó, 1925. aug. 11.) — orvosi szakíró. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégiumban érettségizett (1944), oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1950).
Az orvostudományok doktora, az RSZK Akadémiája biomérnöki körének tagja. Előbb az
OGYI élettani–táplálkozástani intézetében, ill. 1. számú belklinikáján dolgozott, 1954-től
Brassóban főorvos, 1972 óta a 3. számú belgyógyászati osztály vezetője.
Szakközleményei hazai román, magyar (Orvosi Szemle, Viaţa Medicală), ill. magyarországi
(Orvosi Hetilap, Acta Physiologica) és belgiumi szakfolyóiratokban jelentek meg. Főleg a
keringési rendszer betegségeivel foglalkozik, kiemelkednek a perifériás vérkeringést
szabályozó készülékről s a levegő negatív ionjainak a szervezetre gyakorolt pozitív hatásáról
szóló dolgozatai. Különleges szabályozó és negatív ionokat gyártó készüléket szabadalmaztatta. Népszerűsítő cikkeit a táplálkozásról, fekélybetegségről, magas vérnyomásról,
perifériás érártalmakról az Előre, Steagul Roşu, Brassói Lapok közli.
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Inczefi Lajos (Szászrégen, 1903. márc. 16.) — természettudományi szakíró. Négy
gimnáziumot szülővárosa evang. német középiskolájában végzett, a Marosvásárhelyi
Református Kollégiumban érettségizett (1922), a budapesti műegyetemen szerzett
vegyészmérnöki diplomát (1927). Pályáját a botfalusi cukorgyárban kezdte, 1930-tól 1945-ig
a kolozsvári Dermata cipőgyár üzem-, ill. főmérnöke, 1948-tól a brassói bőr- és cipőgyár
főmérnöke, 1952-től a kolozsvári Chimica Szövetkezet mérnöke, ahol számos fűszernövényt
értékesítő technológiát dolgozott ki. 1964 óta nyugdíjas. Első írását a brassói Vörös Zászló
közölte (1951). Ismeretterjesztő természettudományi cikkei A Hét, TETT hasábjain jelennek
meg. Kötete: Ízek, zamatok, illatok. Fűszernövényeink és felhasználásuk (Kv. 1975).
d. l. [Dankanits László]: Mint egy régi jó gyógyszerkönyv. A Hét 1976/8.

Incze-Osváth Jolán — *földtani és földrajzi szakirodalom
Indig Ottó (Brassó, 1890. nov. 18. — 1969. máj. 22. Bellinzona, Svájc) — újságíró, író,
színműíró. A kolozsvári egyetemen végzett jogot, ugyanitt az Ellenzék belső munkatársa
(1916–26), majd a Hétfő Reggel felelős szerkesztője (1926). Első verseit a Közös úton c.
almanach (Kv. 1912) közölte, elbeszéléseivel tűnt fel, humoros karcolatainak gyűjteménye a
Papírkosár c. kötet (Kv. 1922). Játék c. vígjátékát Kolozsvárt mutatták be (1923), s bár 1930
körül Budapestre költözött, erdélyi tárgyú darabja, A torockói menyasszony (1931) Kolozsvárt
is sokáig műsoron maradt; e darabot több nyelvre lefordították s filmesítették (1937). A
budapesti bemutatók után Kolozsvárt is előadták Ember a híd alatt (1933) és Magasiskola
(1934) c. színműveit. 1938-tól Párizsban, 1951-től Münchenben élt.
Regényei: Két ember eltéved (Bp. 1936); Kánikula (Bp. 1947); Pipacs (francia gyermekek
harcáról a német megszállók ellen, Bp. 1948).
Indig Ottó László (Gyertyámos, 1936. okt. 18.) — irodalomtörténész, közíró. Középiskolát
Nagyváradon végzett, a Babeş–Bolyai Egyetem filológiai karán szerzett magyar nyelv és
irodalom szakos tanári képesítést (1960), majd doktorátust a századfordulós nagyváradi sajtó
magyar irodalmi anyagáról írt disszertációjával (1975). Előbb a bábszínház titkára, 1961-től
általános iskolai tanár Nagyváradon. Könyvismertetéseit, kritikáit a Fáklya, Igazság, Előre,
Ifjúmunkás, ill. Familia, Tribuna és Crişana közli, kutatásainak eredményeit a Bihari Napló, A
Hét, NyIrK és magyarországi folyóiratok (Irodalomtörténet, Tiszatáj) hasábjain hozza
nyilvánosságra. Szerkesztésében jelent meg a Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében
c. gyűjtemény (Téka 1975) és Horváth Imre Betűkre bízom c. versválogatása (Tanulók
Könyvtára 1982).
Irodalomtörténeti munkásságából kiemelkedik két munkája Juhász Gyuláról, melyekben az
irodalmi helytörténet és a személyiségrajz eszközeivel eddig ismeretlen adatokhoz juttatta a
Juhász-kutatást (1978, 80). Elsőnek dolgozta fel monografikusan Horváth Imre líráját (1981).
A nagyváradi színjátszás történetéről írt munkája (a bemutatott színdarabok repertóriumával)
sajtó alatt.
Önálló kötetei: Juhász Gyula Nagyváradon (az 1908–191l-es költői szakasz statisztikáival,
1978); Nincs szebb jövendők májusánál (Juhász Gyula életútja. Kismonográfia, Kv. 1980);
Csak egy igaz versért élek (Horváth Imre költészetéről. Kismonográfia, Kv. 1981).
Gergely Géza: Kezdet, amely folytatásra vár. A Hét 1975/24. — Szőcs István: Juhász Gyula Nagyváradon. Előre
1978. júl. 13. — Adonyi Nagy Mária: Leltár vagy irodalomtörténet? Utunk 1978/27. — Ilia Mihály: I. O.: Nincs
szebb jövendők májusánál. Somogyi-könyvtári Műhely, Szeged 1981/2. — Robotos Imre: A rendteremtő
értelem. A Hét 1981/45. — Árvay Árpád: Kismonográfia a költőről. Előre 1982. márc. 31.
ASZT: I. O. Nagyváradról és a holnaposokról. LM 2908 és 2928.
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Informator — *Gyulafehérvár magyar irodalmi élete
Inován Sándor — *sportirodalom
Iorga-intézet Nemzetiségtörténeti Osztálya, teljes nevén Nicolae Iorga Történettudományi
Intézet Nemzetiségtörténeti Osztálya — az 1936-ban Nicolae Iorga neves román történész
alapította bukaresti intézmény 1971-ben alakult részlege.
Az intézet 1948-tól — a tudományos élet átszervezése után — a Román Akadémia keretében
működött 1971-ig, amikor az új Társadalmi és Politikai Tudományok Akadémiája vette át.
Vezető szerepet tölt be a romániai történelemkutatásban, 1965 óta viseli alapítójának nevét.
Munkásságát nemzeti és egyetemes történeti kutatásra, forráskiadásra, a történetírás elméleti
és módszertani kérdéseinek feldolgozására összpontosítja. Fontosabb forráskiadványai:
Documenta Romaniae Historica (a Documente Hurmuzaki új sorozata); Călători străini
despre ţările române; Inscripţiile medievale ale României; Cronicile medievale ale României.
Az intézet égisze alatt jelent meg az Istoria României II–IV. kötete.
Az intézet széles nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, s hat munkatársa ma doktori
disszertációk irányítását biztosítja a következő szakterületeken: Románia középkori, újkori és
legújabb kori története, egyetemes középkori történelem. Munkatársainak száma meghaladja a
hatvan kutatót, könyvtára több mint százhúszezer kötetből áll. A keretében 1971-ben
létrehozott Nemzetiségtörténeti Osztály feladata a romániai nemzetiségek, mindenekelőtt a
romániai magyarság történetének kutatása volt, figyelembe véve, hogy a német nemzetiség
történetével Nagyszebenben külön akadémiai kutatóközpont foglalkozik. Az intézeti
osztályok felszámolása óta a romániai magyar történetkutatás külön Nemzetiségtörténeti
Kutatócsoport keretében folyik, melynek munkatársai a következők:
Demény Lajos intézeti főmunkatárs 1971 óta irányítja a munkacsoportot. Folytatja a Székely
Oklevéltár újabb köteteinek előkészítését, Bethlen Gábor és kora c. munkájával (1982) járult
hozzá a fejedelem emlékezetének korszerű felújításához, s jelenleg egy Dózsa-monográfián
dolgozik.
Iancu Bidian 1971 és 1976 között dolgozott a Nemzetiségtörténeti Osztályon, az erdélyi
szászok XV–XVII. századi gazdaságtörténetével foglalkozott. Csucsuja István 1975 és 1979
között tartozott a kutatócsoporthoz. A romániai magyar haladó erők felfogása az 1848–49-es
erdélyi forradalomról foglalkoztatta az MNT számára írt tanulmányában (1976), majd két
kötetben is feldolgozta az 1877-es román függetlenségi háború erdélyi kapcsolatait (1977).
Vekov Károly 1972 óta vesz részt a nemzetiségtörténeti kutatásban, tárgyköre Erdély XII–
XVI. századi története. Dolgozata jelent meg Începuturile literaturii istorice din Transilvania
în limba maghiară în secolul al XVI-lea c. alatt a Studii şi materiale de istorie medie c.
kötetben (1978). Tüdős Kinga fordító 1981 márciusa óta tagja a munkacsoportnak.
Közreműködik a romániai magyarság művelődéstörténeti kronológiájának összeállításában.
A ~ kiadványai: A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel
I. (tanulmánygyűjtemény, rövidítve MNT, 1976. A II. kötet sajtó alatt); Székely felkelés.
1595–1596 (Előzményei, lefolyása, következményei. Szerkesztette Benkő Samu, Demény
Lajos, Vekov Károly. 1979); Székely Oklevéltár (Új sorozat I. Udvarhelyszéki törvénykezési
jegyzőkönyvek 1569–1691. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. 1983); A romániai
magyar nemzetiség művelődéstörténeti kronológiája (előkészületben).
iparművészeti irodalom — az iparművészettel, iparművészekkel, egyéni és csoportos
kiállításokkal, az iparművészet történetével és technikájával foglalkozó szakirodalom. A régi,
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nemes értelemben vett kézműiparról s mai leszármazottjairól szóló cikkeket, köteteket
foglalja magában. Az ~ érdeklődési körébe tartozik a bútor-, agyag- és üvegművesség, az
ötvös-, kovács-, szövő- és hímzőmesterség és a csipkekészítés számtalan változata, díszes
könyvek kötése és mindaz, ami az ember életterének, közvetlen környezetének
megnemesítését, otthonosabbá tételét szolgálja a maga sajátos eszközeivel. Éppen ezért az ~
az ipar- és a népművészet határeseteit is vizsgálja, kitekintéssel mind a képzőművészet, mind
az ipar felé.
A hazai magyar iparművészet célját Kós Károly 1923-ban a kolozsvári Vasárnapi Újság
hasábjain jelölte ki (Guild of Handicraft; újraközölve Hármaskönyv. 1969. 59–69.), egy
Angliából kiinduló európai mozgalomra irányítva a figyelmet, amely az ipar uniformizáló
hatásának ellensúlyozására „stílust, formát a népnél keresett […]. Ez a művészet nem az
elavult és visszahozhatatlan korok halott, használhatatlan, a modern ember által meg sem
érthető formáinak gépies utánzásából táplálkozott, de a modern szükséglethez és a modern
gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodva alkotta meg a maga szerkezeti formakincsét, mindig
szem előtt tartva azt is, hogy a régi történelmi stílusból azt szabad és kell átvenni, átformálva
az új szükségletekhez, amit […] a milliók a magukénak azokból elfogadnak. Csak így
lehetséges a régit alapul véve mégis új stílust: élő művészetet teremteni.”
Kós Károly nyomdokán haladt Debreczeni László is, aki Erdély népművészete és a magyar
iparművészet c. cikkében (Az Iparművész, Bp. 1941/1) leszögezi, hogy amikor ToroczkaiWigand Ede, majd Kós Károly és Zrumeczky Dezső „tanulmányozták a magyar nép
építőmunkáját és megalkották az új magyar iparművészet elveit […] és gyakorlatilag
kiformázták stílusukat, az építészethez szorosan kapcsolódó lakás-művészetben ugyancsak a
szerzett tanulságok szerint az új szellemet és az új formákat honosították meg. S kezük
nyomán bútorban, szőnyegben, festésben, kerámiában, bőr-, vas- és üvegmunkában egyszerre
teljességgel lép elénk az erdélyi népművészet szellemében fogant új magyar építőművészet.”
Debreczeni népi építészeti írásai közül kiemelkedik Fatornyos hazámból c. sorozatának A
templomok belsejéről és A házak belsejéről c. részlete (Ifjú Erdély 1929/6, 8). Az Ellenzékben
Moll Elemér műépítész Modern lakásművészet, majd A modern lakásművészet problémái c.
alatt (1933. jún.–okt.) hívta fel a figyelmet az iparművészet legsürgetőbb feladataira.
Művészeti folyóirat a két világháború között csak egy, a *Művészeti Szalon (1926–32)
biztosított teret az ~nak, az is jobbára az egyházi vonatkozásokkal foglalkozott, de ritkábban a
lakásbelső alakításának fejlődéséről, a művészi porcelán és kerámia, valamint a bútortervezés
kérdéseiről is közölt írásokat. Erdélyi vonatkozású iparművészeti-történeti írások e
folyóiratban Roska Márton (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Régiségtárának majolikagyűjteményeiből, 1926/10, 1927/3, 1928/3), Kelemen Lajos (írásainak java része újraközölve
Művészettörténeti tanulmányok II. 1982), Csányi Károly (A magyar agyagművesség
múltjából, 1930/5–7), Layer Károly (A habán fájánszok, 1931/5–6) és mások tollából jelentek
meg. Kelemen Lajos a Pásztortűz, Keresztény Magvető és Erdélyi Múzeum hasábjain közölt
műemlék-leírásainak számos iparművészeti vonatkozása van. B. Nagy Margit Reneszánsz és
barokk Erdélyben c. munkájában (1970) Szépülő otthonok c. alatt ismertette a fejedelmi,
nemesi és polgári otthonok sajátos alakulását a XVI–XVIII. században.
A 20-as évek legjelentősebb romániai magyar iparművész-egyénisége Ferenczy Noémi
(1890–1957), a nagybányai Ferenczy művészcsalád textilművész tagja. Nagybányán és
Párizsban tanult, 1924-ben a modern művészek nemzetközi kiállításán Bécsben és 1927-ben
az európai iparművészet lipcsei seregszemléjén egyedül képviselte a romániai iparművészet
élvonalát. Kiállításairól az erdélyi lapokban 1920 és 1932 között számos méltatás látott
napvilágot. 1942-ben Ferenczy Noémi és Domanovszky Endre kárpitjait egy iparművészeti
kiállítás keretén belül mutatták be a kolozsvári Redut (ma Néprajzi Múzeum) termeiben.
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1966-ban a Máramarosi Művészet c. tárlaton, majd a nagybányai művészkolónia alapításának
75. évfordulóján rendezett ünnepi kiállításon szerepeltek falikárpitjai. „Műveiben a megújuló
gobelin-művészet legfőbb értékeit valósítja meg. Visszaadja a textilfelület anyagszerűségét,
dekoratív, díszítő szerepét. És tudatosítja: a szövött kárpit nem másolás eszköze, nem a
festmény átültetésének foglalata. Magasabb rendű művészet, a festészettel egyenrangú
alkotás” — írja Ferenczy Noémi művészetéről Murádin Jenő (A Ferenczy művészcsalád
Erdélyben. 1981. 79–104.).
Schlosser Jenő kerámiáiról 1923-ban egy temesvári kiállítás alkalmából a Temesvári Hírlap és
a Vasárnapi Újság tudósít; ő volt a dicsőszentmártoni kerámiai művek művészeti vezetője.
Papp Aurél porcelánkísérleteiről ugyancsak a Vasárnapi Újság ír (Erdélyi porcelánok,
1924/36). Ringler Miklós bútor- és Radó Zsuzsi textilpróbálkozásairól az Erdélyi Helikon
számol be (1926/5). Belső berendezések művészi tervezésében és kivitelezésében Elek János
marosvásárhelyi műbútorasztalos jeleskedett. 1929-ben Planuri moderne de mobile —
Modern bútortervek — Moderne Möbelmappe címmel albuma jelent meg Kolozsvárt 54
konyha-, ebédlő-, háló-, úriszoba- és kertibútor-tervvel.
A 30-as évektől a Székelyföldön Gál Ferencné Gyergyószentmiklóson, Paál Gáborné és
Vámszer Gézáné Csíkszeredában igyekezett a „székely festékes”-nek nevezett szőnyeget
divatba hozni. Gálné és Szervátiusz Jenő közös kolozsvári kiállítását Vásárhelyi Z. Emil
méltatta a Pásztortűzben (1936/21).
Az erdélyi ötvöshagyományokat folytatva Fuhrmann Károly ötvösművész már 1941-től helyet
követel az iparművészeknek is a Barabás Miklós Céh tagjai sorában, s az 1948-as kolozsvári
iparművészeti kiállítástól kezdve napjainkig részt vesz az iparművészeti élet valamennyi
megnyilvánulásában, hazai és külföldi kiállításokon. A modern ötvösművészet új kifejezésformájával, az anyag, a funkció és a díszítés kiegyensúlyozott harmóniájával nagy értékű
művészi tárgyakat alkotott: 1982-es retrospektív kiállításán — a Kolozsvári Művészeti
Múzeumban — felmérhető volt művészi pályája a régészeti leletek formakincsétől az
atomrobbanás látomásáig. Szimbolikus jelrendszere, az anyag és a mesterség ismerete és
szeretete nyomja rá bélyegét valamennyi alkotására.
Erdélyben a két világháború között az iparművészképzés hiányzott. Az iparművészek ezért
helyi mesterektől, majd külföldi tanulmányutakon, Budapesten (Bandi Dezső, Fuhrmann
Károly, Szentimrei Judit), Párizsban (Ferenczy Noémi), Helsinkiben (Szentimrei Judit)
fejlesztették tovább tudásukat. Az iparművészeti oktatás a Kolozsvári Magyar Művészeti
Intézetben (1949–50), majd 1950-től a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet
lakberendezési, kerámia és textil tanszékén indult meg. A lakberendezési tanszéken (1949–
57) Virgil Salvanu építész, tanszékvezető mellett Erdős Tibor festőművész és Lázár Erzsébet
lakberendező dolgozott. Az 1971-ben létrehozott ipari formatervező tanszéket szintén Salvanu
vezeti, munkatársa Kröbl Mária és Thury Mária. A textil tanszék vezetője nyugdíjazásáig
(1967) Bene József festőművész, Ciupe Mária iparművész rajzot, festészetet és kompozíciót
tanított (1954–74), Szentimrei Judit iparművész és népművészeti kutató a gobelin, szőnyeg és
szőttes kivitelezési technikáját, valamint a hallgatók nyári népművészeti kutató, gyári és
szövetkezeti gyakorlatát vezette (1950–74). Balaskó Nándor szobrászművész 1949-től 1970ig a kerámia tanszék, Kósa-Huba Ferenc szobrász és keramikus 1949-től 1973-ig az
agyagművesség gyakorlati vezetője volt, 1960 óta az üvegművesség gyakorlati vezetője Egri
László iparművész. Debreczeni László előbb az intézet műszaki vezetője (1949–55), majd
nyugalomba vonulásáig (1963) népművészetet, ábrázoló mértant és perspektívát tanított.
A főiskolai oktatással fellendült az iparművészeti élet és az ~ is. Debreczeni László, KósaHuba Ferenc, Kröbl Mária és Szentimrei Judit gyakran szerepel lakberendezésről, modern
kerámiáról, a mindennapi élet esztétikájáról szóló írásaival a hazai magyar sajtóban. Az 1954-
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es bukaresti iparművészeti biennálétól, valamint az első kolozsvári tartományi kiállítástól
(1957) kezdve az iparművészek munkáját széles körű sajtóvisszhang kísérte. Érdemes
kiemelnünk Balázs Péter Megújhodó iparművészet (Utunk 1957/52), Debreczeni László Az
iparművészetről és a kolozsvári iparművészeti kiállításról (Művelődés 1958/2) s Jegyzetek
egy iparművészeti kiállításról (Korunk 1958/4), továbbá Szőcs István A meghittség művészete
(Utunk 1960/36), valamint Banner Zoltán Modern népi iparművészet (Korunk 1965/3) és
Hova tűnnek a keramikusok? (Utunk 1967/4) c. írásait. A kiállítások sikerein felbuzdulva az
Utunkban külön rovat nyílt „A mindennapi élet esztétikája”, az Előrében pedig „Lakás és
berendezés” címmel.
A főiskolai szintű iparművészképzés következményeképpen örvendetesen megszaporodtak a
híradások fiatal, pályájukra lépő vagy már pályájuk delelőjén levő iparművészekről,
különböző városokban alakult iparművész csoportokról. Egyéni és csoportos kiállításokon,
megyei, országos és nemzetközi tárlatokon szereplő s az ~ban gyakran említett
textilművészek: Bukarestben Benkő Mrazek Berta (szőnyeg) és Köllő Erzsébet (divat);
Temesvárt Jecza Bíró Klára és Zimán Vitályos Magda (szőnyeg); Nagyváradon Holló Barna
(szőnyeg) és Lepizsán Fekécs Zita (szőnyeg, makramé); Szatmáron Márkusz Uszkai Erzsébet
és Bandi Katalin (divat); Nagybányán Lugosi Edit és Kozma István (textil és fém); Kolozsvárt
Ciupe Mária (batik, imprimé, gobelin), Deák Beke Éva, Károly Gyöngyi, Jeney Erzsébet, F.
Halay Hajnal, Ráduly Liszka Mária, Botár Edit (bábművészet, textil), Szentimrei Judit és
Szervátiusz Bach Hedda; Marosvásárhelyt Nagy Dalma, Szabó Bódis Erzsébet, Orbán Fülöp
Imre (kosztüm, szőnyeg), Tamás Anna (kosztüm, gobelin); Petrozsényban Imling Frida;
Csíkszeredában Bakos Erzsébet, Török Erzsébet; Székelyudvarhelyt Zsigmond Aranka;
Sepsiszentgyörgyön Deák M. Ria; Kovásznán Gazdáné Olosz Ella; Brassóban Simó Enikő
(bábművészet, textil).
A kerámia és az üveg szak végzettjei nagyobbára a népművészeti szövetkezetek, a kolozsvári
porcelángyár, a segesvári fajanszgyár, valamint a tordai és gyulafehérvári üveggyárak
tervezői lettek. Az ~ bővebben foglalkozott Jakobovits Márta, Molnár Mária és Sántha Imre
kerámiáival.
A lakberendezési szak végzettjei közül Sóvágó János és Starmüller Géza számos középületet,
kiállítást, múzeumot és múzeumbelsőt tervezett, s szakszerű írásaival az ~ fejlesztéséhez is
hozzájárult, Péter Dezső a máramarosszigeti múzeum szervezője, majd az ottani faipari
kombinát stílbútortervezője lett.
Fejlődött az ötvösművesség is. Nagy Enikő rekesz-zománcos ékszerei, a kolozsvári Pongrácz
Antónia, a nagybányai Kozma István és a sepsiszentgyörgyi Szilágyi Zsolt fémdomborításai
visszhangot keltettek az ~ban. Elismerést váltottak ki a kovácsolt vassal dolgozó
fémművesség alkotásai is, így a kolozsvári Művészeti Múzeum — a régi Bánffy-palota —
vasrácsos kapuja (tervezte Balázs Zoltán, kivitelezte Papp László). Újabban a kolozsvári
Szamos-híd új vaskorlátjára figyelt fel a sajtó (Károly Sándor iparművész alkotása).
A 70-es évek második felében az ~ kevésbé volt termékeny, a lakberendezés korszerű
iparművészetének azonban új lendületet adott A Hét ismeretterjesztő melléklete, a TETT,
melynek 1981/2-es száma A lakás címmel a lakótér korszerű otthonosabbá tételét
szorgalmazza.
Az ~ érdeklődéssel kíséri Bandi Dezső marosvásárhelyi képzőművész évtizedek óta folytatott
modellező kísérletezését, amellyel a népművészetet korszerű iparművészetté kívánja
fejleszteni mind a szövés-fonás, kötés, varrás, mind a kerámia, faragás és más háziipari
mesterségek széles körű művelésének területén. Társadalmi mozgósító munkásságáról, mely
falvaknak-tájaknak adja vissza művészi alkotóképességét, maga is számot ad írásban, filmen,
kiállításokon. Ugyancsak az eredeti népművészet és az iparművészet szerencsés kapcsolása
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miatt keltettek figyelmet Csulak Magda népi ihletésű szőttesei-varrottasai, amelyeket már első
kolozsvári bemutatásuk alkalmából köszöntött a *Hölgyfutár (1934/7); a művészete alapjául
szolgáló árapataki hímzések gyűjteményét Gazdáné Olosz Ella rendezte sajtó alá (125 magyar
szálánvarrott hímzésminta. Sepsiszentgyörgy 1972).
Szerepet vállalt az ~ fejlesztésében a *Korunk Galéria is 1973-ban indult kiállítássorozatával;
prospektusai, albumjai és megnyitó rendezvényei az iparművészetet a képzőművészet
rangsorába emelik s a sajtó és rádió útján népszerűsítik. Az iparművészek közül többek közt
itt jutottak irodalmi feldolgozáshoz Fodor I. György, Pongrácz Antónia, Tamás Pál, Röser
Ferenc fémdomborításai, Bakó-Hetei Rozália fajansztányérai, Zsigmond Aranka, Sajgó Fodor
Erzsébet, Kozma Erzsébet, Zimánné Vitályos Magda textilmunkái, Kasza Anna népi
szőnyegei; itt került értékelésre Sántha Imre, B. Székely Ilona, Józsa János kerámiája,
Haszmann József és Pál, Balázs János fafaragása, Erőss János csont- és Török István népi kőfaragása, Nagy Enikő zománcművészete, nemegyszer megvilágítva a *népművészeti irodalom
és az ~ határterületeit.
(Sze. I.)
A modernek első nemzetközi kiállítása Bécsben. Keleti Újság 1924. szept. 25. — Siklóssy László: Erdélyi
szőnyegekről. Pásztortűz 1925/7; uő: Erdély műkincseiről. Művészeti Szalon 1926/1. — Látó Anna:
Nagybányától a világhírig. Brassói Lapok 1937. szept. 7. — Szentimrei Judit: Szép otthonok hírnökei. Utunk
1960/32; uő: Milyen a korszerű lakás? Korunk 1961/7. — Jeney Erzsébet: Az iparművészet lényege és
sajátosságai. Utunk 1960/41, 42. — Kovács Iván: Derűs mai otthon. Utunk 1961/17. — Killmann Viktor:
Iparművészeti kiállítás ipari szempontból. Utunk 1963/21. — E. Szabó Ilona: Máramarosi Művészet. Utunk
1966/37. — Murádin Jenő: Gondolatok rajzban és fémben. Papp Lászlóról. Igazság 1966. szept. 18.; uő:
Gondolatok Fuhrmann Károly kiállításán. Igazság 1982. nov. 17.; uő: Hídverők. Károly Sándorról. Igazság
1983. máj. 11. — Ágopcsa Marianna: Emberi érzések hullámhosszán. Kozma Istvánról. A Hét 1973/2. — Gazda
József: Pongrácz Antónia munkái. Új Élet 1973/3. — Kiss Jenő: Üveg és zománc. Egri Lászlóról és Nagy
Enikőről. Utunk 1973/17. — Fodor Sándor: A virágok törvénye. Kotsis Nagy Margit üvegkeramikusról. Utunk
1973/31. — Tömöry Péter: Küzdelem a fémmel. Szilágyi Zsoltról. Új Élet 1973/21. — Wágner István:
Üvegiparművészet '73. Utunk 1973/47. — Bunta Magda: Az erdélyi habán kerámia. 1973. — 127 artişti plastici
clujeni. Katalógus. Kv. 1974. — Kancsura István: Az egyszerűség tisztaságával. Tamás Annáról. Utunk 1975/35.
— Muzsnay Árpád: Népművészetből kinövő iparművészetet! Interjúk képzőművészekkel, népművészekkel.
Falvak Dolgozó Népe 1975/45. — Szabó Barna: Orbán Fülöp Irma gobelinjei. Előre 1976. jan. 30. — Banner
Zoltán: Szőnyeg — képzelt falakra. Szervátiusz Bach Hedda kiállítása. Utunk 1980/33. — Szépréti Lilla: Kötött,
ványolt gyapjúgúnyák. Bandi Katalin ruhakreációi. A Hét 1980/27. — Kröbl Mária: A lakberendezés gyakorlati
kérdései. TETT 1981/2. — Szőcs István: Fuhrmann Károly visszatekintő kiállítása. Előre 1982. dec. 23; uő:
Erdélyi üvegművesség. Előre 1983. jún. 29. — Mircea Grozda: Tapiseria contemporană românească. 1982. —
Bunta Magda–Katona Imre: Az erdélyi üvegművesség a XIX. század végéig. 1983. — Balogh Ferenc: Debreczeni
László, az építő és iparművész. 1983. — Takács Gábor: Fuhrmann Károly műhelyében. Művelődés 1983/2.

Ipó László (Felsőboldogfalva, 1911. márc. 4.) — festőművész. Ifj. ~ László apja. Középiskolát Székelykeresztúron végzett (1926), ahol Daday Gerő festőművész volt a mestere. Itt
volt első egyéni kiállítása (1936), megyei tárlatokon Marosvásárhelyen és Csíkszeredában vett
részt (1953–67), a Szárhegyi Művésztáborban dolgozott (1981), olajfestményeiből állandó
tárlat nyílt a Székelykeresztúri Múzeumban (1982). Különböző stílusiskolákon át kifejlődött
művészete környezetének lélektanilag hű emberábrázolásában jutott el eredményekig. Mint
portréfestő Kelemen Lajost (1944), Tompa Lászlót (1955), Tomcsa Sándort (1961), György
Dénest (1970), Molnár Istvánt (1976) örökítette meg olajfestményen, megfestette Benedek
Elek arcképét (1979).
Szécsi András: I. L. hetvenéves. Új Élet 1981/6. — Györffi Kálmán: „Azután már jobb volt”. I. L. képei előtt.
Előre 1983. jún. 30.

Ipó László (Székelykeresztúr, 1939. jan. 10.) — geológus, szakíró. Id. ~ László festőművész
fia. Középiskoláit szülővárosa líceumában végezte (1956), a Babeş–Bolyai Egyetem
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geológia–földrajz karán szerzett diplomát (1965). Pályáját a marosvásárhelyi Talajvizsgáló
Intézetnél kezdte; 1968-ban Bányai János geológus meghívására a Székelyudvarhelyi
Múzeumhoz került s a természettudományi részleget vezette. Kezdeményezésére jött létre az
ásványvizek, gyógylápok és gázömlések kutatásával foglalkozó laboratórium. 1972-től
Csíkszeredában, 1977 óta Marosvásárhelyen vízföldtani kutató.
Első írását a Hargita közölte (1969), e lap külső munkatársa. A természet- és
környezetvédelem, hon- és helyismeret, valamint földtudományok tárgyköréből vett — főleg
a borvizeket, sósfürdőket; gyógylápokat és gyógyiszapokat ismertető — publicisztikai írásai
az Új Élet, A Hét, Előre, Megyei Tükör hasábjain, tudományos igényű dolgozatai pedig a
Csíkszeredában kiadott Hargita Kalendárium (1971), Hargita megye útikönyve (1973),
Hargita megye természetes gyógytényezői (1974) és A székelykeresztúri múzeum emlékkönyve
(1974) c. kötetekben szerepeltek. Két forgatókönyvet szerzett a Román Televízió magyar
adása számára mesteréről, Bányai Jánosról és tudományos hagyatékáról (1970, 1972).
Bartis Ferenc: Mennyit ér egy pohár víz? Beszélgetés I. L. hidrogeológussal. Új Élet 1978/4.

Iránytű — a baróti líceum diáklapja, a már 1966–67-ben kilencszer megjelent Életünk
folytatója. 1970-ben három, 1971-ben egy száma jelent meg. Tanár-irányítója Nagy Rozália
és Tatár Zsuzsa volt. Elődjéhez hasonlóan a diáklapok témáin túl külön színt képviselt
Erdővidék népköltészeti örökségének feltárása, jelenének bemutatása révén.
Írás, Az — Huzella Ödön Nagyváradon indított irodalmi folyóirata. Első száma 1932. aug.
28-án jelent meg, második számával megszűnt. A tiszavirágéletű lap az álirodalom és
álművészet ellen hirdetett harcot; hasábjain Benedek Marcell Magyar író 1932-ben címmel az
írók sorsának bizonytalanságát elemzi a gazdasági válság éveiben, éles bírálattal a
könyvkiadókkal szemben. Ebben az „irodalmi, művészeti, zenei hetilap”-ban kezdi meg
Szántó György A gáz c. regényének közlését (a lap megszűnte után az Aradi Közlönyben
jelent meg folytatásokban), s itt hozzák nyilvánosságra Babits Mihály egy 1908-ban
Nagyváradon Horvát Henrik műfordító névjegyére írt nyolcsoros versét (Gyöngylelet). A
munkatársak közt szerepel Berde Mária. A lap lefektetett lúdtollat ábrázoló fejlécét Morvay
Árpád készítette.
Jancsó Miklós: Egy elfelejtett folyóiratról. Utunk 1975/44.

Irinyi Kiss Ferenc (Iriny, 1947. márc 4.) — költő, újságíró. Középiskolát Nagykárolyban
végzett (1965), magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát a Babeş–Bolyai Egyetemen
szerzett (1971). Szatmáron tanít, előbb a Brassói Lapok (1971–73), majd a Szatmári Hírlap
belső munkatársa. A 70-es években a szatmári Irodalmi Kört irányította.
Verseit az Utunk, Igaz Szó, Echinox, Ifjúmunkás, Előre, Hargita és Bányavidéki Fáklya közli.
A fegyverkovács beszéde c. kötetében (Kv. 1971) megjelent verseinek hangja a csendes, de
konok töprengőé, ez eredményezi az apró dolgok átpoetizálását. Több verse jelent meg az
Afirmarea c. irodalmi antológiában (Szatmár 1978).
Kicsi Antal: I. K. F.: A fegyverkovács beszéde. Igaz Szó 1972/3.

Írjatok! — illegális kommunista szépirodalmi lap Kolozsvárt, három száma jelent meg 1933.
szept. 1. és 1934. márc. között. Szerkesztette Nagy István és Józsa Béla, kiadta „az erdélyi
proletár sajtóbarátok köre”. A lap célját Nagy István Válasz egyeseknek c. vitacikkében így
fogalmazza meg: a proletárírók kötelessége, hogy „a dolgozó tömegek kínját és nyomorát és
forradalmi harcát tárják elénk, egyszerű, a tömegek által érthető szavakkal és formában,
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megmutatva a kizsákmányolt és elnyomott tömegeknek azt az utat, amelyen haladniok kell,
hogy lerázhassák a kapitalista igát”. A lapot Józsa Béla illusztrálta, novellákkal Gyújtó Péter
álnéven Nagy István, egész számot betöltő, hosszú verssel, név nélkül Veress Pál szerepelt. A
2. szám „A grivicai harcok és áldozatainak emlékére, írjatok!” címváltozattal jelent meg, a
bukaresti vasutas-megmozdulás „forradalmi útját” hirdetve. Itt jelent meg először Józsa Béla
Kolozsvár februárja c. verse.
Abafáy Gusztáv: Nagy István írói pályájának kezdetei. NyIrK 1964/1. — Nagy István: Hogyan tovább?
Önéletrajzi regény III. 457–60. A kötet közli az I. második számának címlapját.

Irodalmi Almanach — az RNK Írószövetsége Kolozsvári Tagozatának folyóirata. Négy
évfolyamon át váltakozó időközökben jelent meg 1949 januárja és 1953 márciusa között 17
kötetben, összesen 2519 oldal terjedelemben. Egy bizottság szerkesztette, élén Tamás Gáspárral. Mellette dolgozott a fiatal Kányádi Sándor, később bekapcsolódott a szerkesztésbe
Kiss Jenő, Létay Lajos.
A folyóirat ama célkitűzéséhez híven, hogy az irodalomnak a kulturális forradalom teljessé
tételében és a szocialista építésben betöltött hivatását szemléltesse, a társadalmilag elkötelezett szépirodalmi alkotások közlése mellett állandó rovatot biztosított az időszerű ideológiai
kérdések taglalásának, kifejezésre juttatva a dolgozó tömegek világméreteket öltő békevágyát,
rendszeresen közölt szemelvényeket a szovjet és a kínai irodalomból, s újszerű
megvilágításban méltatta a magyar irodalom XIX. századi klasszikusait. Széles körű
munkatársi gárdája folytán — melynek sorában a már kiforrott íróegyéniségek mellett az
akkor induló fiatal nemzedék képviselői is szerepeltek — az ~ az időszak romániai magyar
életének szinte teljes keresztmetszetét adta. Ezt a szerepét az 1953-ban megindult
marosvásárhelyi *Igaz Szó vette át.
Az ~ 1952-es évfolyamától kezdve néhány reprodukciót is közölt; főként Kovács Zoltán
Bălcescu-képe és Miklóssy Gábor Móricz Zsigmond-portréja érdemel ikonográfiai figyelmet.
ÁVDolg: György Dénes: I. A. 1950–1953. 1960.

irodalmi díj — a közösségi elismerés intézményesített formája, amellyel az erre a célra
kijelölt bizottság (zsűri) döntése alapján — a díj jellegétől függően — évente vagy egy-egy
meghatározott ünnepi alkalom kapcsán kimagaslóan rangos alkotásokat, esetenként egész
életműveket jutalmaznak. Jóllehet rendszerint anyagi juttatáshoz van kötve, igazi vonzóereje a
még eredményesebb munkára serkentő erkölcsi sikerélmény. A különböző díjaknak a
romániai magyar művelődésben fontos szerep jutott. Vázlatos áttekintésük:
1. Közületek dija. Az Erdélyi Helikon nagydíjaként Kemény János és felesége az I. helikoni
találkozón (1926) évi 30 000 lejt ajánlott fel irodalmi alkotások jutalmazására. A jelen lévő
tagok javaslatára az első évben a díjat a tehetséges fiatal erdélyi magyar író, Kacsó Sándor
kapta külföldi tanulmányút céljára. A következő esztendőkben a tagok által újraválasztott
bizottság döntései alapján a következők kapták a nagydíjat:
1927. Makkai Sándor, aki lemondott a neki ítélt díjról a beteg Tessitori Nóra javára. — 1928.
A díjat megosztották Kós Károly és Tamási Áron között. — 1929. Tompa László Ne félj! c.
verseskötetéért. — 1930. Nem adták ki a díjat, hanem elhatározták, hogy pályázatkiírás
formájában egy modern szempontú magyar irodalomtörténet támogatására fordítják. — 1931.
Kuncz Aladár posztumusz Fekete kolostor c. művének ítélték oda, s az alapítók
rendelkezéseivel összhangban a már meghirdetett 100 000 lejes irodalomtörténeti pályázat
tőkéjéhez csatolták.
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A nagydíjat Kemény János anyagi nehézségei miatt a következő esztendőkben nem tudták
kiadni, csupán Szerb Antalnak folyósították egy magyar irodalomtörténet megírására adott
megbízással egyidejűleg a pályázati feltételekben foglalt 30 000 lej előleget. Bánffy Miklós az
1936-os helikoni találkozón azt javasolta, hogy az Erdélyi Helikon az évek óta megszűnt
nagydíjat egy, az Erdélyi Szépmíves Céhvel és a Kolozsvári Magyar Színházzal karöltve
kiírandó irodalmi drámapályázat jutalmazása formájában újítsa fel, elősegítve a romániai
magyar drámairodalom színvonalának emelését. A kiírási szabályzat 1937-ben Kádár Imre
javaslatára oda módosult, hogy a drámabíráló bizottság ezentúl az évad elteltével
pályázatkiírás nélkül, vagyis ~jal jutalmazza a legjobban sikerült romániai magyar drámát.
Az Erdélyi Helikon jutalmaként 1927-ben Olosz Lajos indítványára a Bornemissza Elemérné
Szilvássy Karola által a folyóirat céljaira gyűjtött 30 000 lejt Kibédi Sándor és Finta Zoltán
írók között osztották meg. 1931-ben Berde Mária kapta Földindulás c. művéért a helikoni
évad legjobb regénye számára Bánffy Miklós részéről megajánlott jutalmat.
HLev I–II. 1979.

2. Állami díj: a II. világháború utáni évtizedek legrangosabb díja. Az RNK Alkotmánya 44. és
45. cikkelyei értelmében a Minisztertanács 1949. dec. 22-én alapította az alábbi öt
tárgykörben elért kimagasló teljesítmények jutalmazására: a) matematika és fizika; b)
biológia, földrajz és földtan; c) műszaki és agrártudományok; d) orvostudomány; e)
történelem, bölcselet és jogtudomány; f) nyelvtudomány, irodalomtudomány és művészet. A
határozat megszabta, hogy az állami díj két osztályát évente kell odaítélni. Az I. osztályú
díjjal kitüntetettek az 500 000 lej pénzjutalom és aranyjelvény mellett arra is jogot kapnak,
hogy az RNK állami díjasa (Laureatul Premiului de Stat al Republicii Populare Române)
címet viseljék. A II. osztályú díjjal kitüntetetteket 200 000 lejjel és ezüstjelvénnyel
jutalmazták.
Az Államtanács a díjkiosztás módját ismételten szabályozta. A 119/1952-es dekrétum
részletesebben felsorolja, hogy milyen téren elért teljesítményeket jutalmazhat a
Minisztertanács. A 16–25. pont a különböző művészeti ágakra (zene, festészet-grafika,
szobrászat, építőművészet, film, színház, széppróza, költészet, dramaturgia, irodalombírálat)
vonatkozik. Ettől fogva az állami díjnak három osztálya van 25 000, 15 000 és 7 500 lej
pénzértékben, s a kitüntetettek az arany-, ezüst- és bronzjelvényeken és díszokleveleken kívül
azt a jogot is megkapták, hogy az „állami díjas” címet viseljék. A dekrétum a díjak osztályok
és tárgykörök szerinti számának évenkénti meghatározását, valamint az újonnan létesített
Állami Díj Bizottság működési szabályzatának kidolgozását a Minisztertanács hatáskörébe
utalta. Mivel az állami díj odaítélése versenypályázat jelleget nyert, a szabályzat értelmében a
javaslati joggal felruházott testületek és intézmények (köztük az RNK Akadémiája,
Írószövetség, KISZ) legkésőbb minden év okt. 15-éig voltak kötelesek a díjazásra javasolt
műveket megfelelő indoklással benyújtani. Az Állami Díj Bizottság a javaslatokat
felülvizsgálta, és legkésőbb azon év dec. 10-ig döntés végett a Minisztertanács elé terjesztette.
A jegyzékbe csak az illető évben végképp befejezett (nyomtatásban megjelent, kiállított)
alkotásokat lehetett belefoglalni. Miután a Minisztertanács döntését nyilvánosságra hozták, a
díjak kiosztásáról a minisztertanácsi határozatban megszabott helyen és időpontban az Állami
Díj Bizottság gondoskodott.
Az Államtanács további két lényeges módosítása az volt, hogy előbb az 57/1954 számú
dekrétumával az irodalom és művészet terén osztályok szerint kiosztandó díjak összegét
felemelte, majd 1961. júl. 3-án kelt 170. számú dekrétumával megszabta, hogy minden
második évben Augusztus 23-a küszöbén ítéljék oda az állami díjakat, melyek pontos
összegét esetről esetre a Minisztertanács lett hivatva megállapítani. Az átszervezett, nagyobb
létszámú Állami Díj Bizottság, amelynek ekkor már Nagy István is tagja volt, egyazon
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személyt csak egy ízben javasolhatott állami díjra; kivételes esetekben a Minisztertanács
eltekinthetett ettől a megszorítástól. Külön cikkely szögezte le, hogy csupán a javaslat
megtétele előtt legalább hat hónappal befejezett vagy megjelent alkotások vehetők
figyelembe.
Az évek folyamán számos élmunkás és műszaki értelmiségi mellett több hazai magyar író és
művész is részesült a magas elismerésben. Íróink közül állami díjat kaptak (az évszám után
szögletes zárójelben a díjat odaítélő minisztertanácsi határozat kelte, a római szám a kiosztott
díj osztályát jelöli) a következő szerzők és művek:
1949 [1951. márc. 12.]. Asztalos István: Szél fúvatlan nem indul. Regény (II).
1950 [1952. nov. 29.]. Horváth István: Törik a parlagot. Regény (III); Hajdu Zoltán–Sütő
András: Mezítlábas menyasszony. Színjáték (III).
1951 [1952. nov. 29.]. Kovács György: Foggal és körömmel. Regény (II); Horváth Imre:
Békét követel az élet. Verseskötet (II).
1952 [1954. júl. 24.]. Létay Lajos: Új világ épül. Verseskötet (II); Kiss László–Kovács Dezső:
Vihar a havason. Színmű (III).
1953 [1954. nov.]. Asztalos István: Fiatal szívvel. Regény (II); Sütő András: Emberek
indulnak. Elbeszélések (III); Szemlér Ferenc: Harcolni híven. Verseskötet (II); Majtényi Erik:
Őrségen. Verseskötet (III).
1954 [1955. dec. 21.]. Kiss Jenő: Úti rapszódia. Verseskötet (III).
1955 [1957. márc. 15.]. Nagy István: A legmagasabb hőfokon. Regény, 2. átdolgozott kiadás
(I); Szabédi László: Válogatott versek (II).
1962 [1963. ápr. 28.]. Szabó Gyula: Fűhúzó április. Elbeszélések (30 000 lej).
1964 után az állami díjat egyedi esetekben, rendszerint csak egész életműért ítélték oda.
Tudományos műveikért állami dijat kaptak: 1950–51. Palocsay Rudolf (I). — 1953. Nyárády
E. Gyula (I). — 1955. Izsák Sámuel, Valeriu I. Bologával közösen (II). — 1964. Zörgő
Benjámin, Al. Roşcával és Vasile Pavelcuval közösen (I).
Állami díjas romániai magyar képzőművészek: 1949. Bordi András (II). — 1950–51. Barabás
István, Gy. Szabó Béla, Csorvássy István (II). — 1952. Miklóssy Gábor (I), Szőnyi István,
Agricola Lidia, Fekete József (II), Szobotka András (III). — 1953. Abodi Nagy Béla, Vida
Géza (III). — 1954. Szőnyi István, Szobotka András (I), Abodi Nagy Béla, Kazár László (III).
— 1962. Erdős I. Pál (30 000 lej). — 1964. Szervátiusz Jenő (30 000 lej).
Állami díjjal jutalmazott színpadi alakítások, rendezések: 1952. Delly Ferenc, Kovács
György, Szabó Ernő, Tompa Miklós (II). — 1954. Andrási Márton, Kovács György (I).
Állami díjas zeneszerző: 1955. Eisikovits Mihály Miksa (II).
Asztalos István: A nagy kitüntetés. Utunk 1951/20. — Colecţia de legi, decrete, hotărîri şi dispoziţii 1956/IV. és
1964/VI. — Colecţia de Hotărîri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri 1964/60. — Repertoriul general al
legislaţiei în vigoare publicată pînă la 1 ian. 1966. 527–28.

3. Írószövetségi díjak. A Romániai Írók Szövetségének vezetősége a 60-as évek kezdetétől
fogva oszt díjakat különböző kategóriák szerint, így az együttélő nemzetiségek irodalma,
elsőkönyvesek vagy műfordítás (román irodalmi művek átültetése az együttélő nemzetiségek
nyelvére, hazai magyar, német és más írók műveinek fordítása románra) címen.
Több mint húsz romániai magyar író — köztük több fiatal is — kapott az „Együttélő
nemzetiségek irodalma” kategóriában díjat, köztük Adonyi Nagy Mária, Bajor Andor, Bodor
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Pál, Gáll Ernő, Hervay Gizella, Kacsó Sándor, Kányádi Sándor, Kenéz Ferenc, Király László,
Marosi Péter, Molnár H. Lajos, Mózes Attila, Rácz Győző. 1977-ben Franyó Zoltán, 1981ben Kiss Jenő és 1982-ben Horváth Imre az Írószövetség különdíját kapták meg, a hetvenéves
Méliusz Józsefet pedig az Írószövetség nagydíjával tüntették ki (1979).
Az „Elsőkönyvesek” kategóriájában többek közt Király László (1971), Saszet Géza (1972),
Váradi B. László (1972), Szőcs Géza (1975), Szilágyi N. Sándor (1978) és Egyed Péter
(1980) részesült írószövetségi elismerésben.
A romániai magyar irodalom fogadtatása szempontjából jelentős, hogy írásaink román
fordítóit ismételten tüntették ki díjjal. Így Emil Giurgiuca 1962-ben Méliusz József Ameddig
ellátok, Paul Drumaru 1972-ben Bálint Tibor Zokogó majom, Dan Culcer 1975-ben Markovits
Rodion Szibériai garnizon, másodszor is Paul Drumaru 1981-ben Király László Az elfelejtett
hadsereg c. könyvének tolmácsolásáért részesült díjazásban.
A hazai magyar műfordítások színvonalát dicsérik a román irodalmi művek átültetéséért
juttatott díjak. Így Veress Zoltánt 1969-ben Vasile Voiculescu, Beke Györgyöt 1970-ben és
Szemlér Ferencet 1973-ban Zaharia Stancu, Deák Tamást 1974-ben George Călinescu,
Majtényi Eriket 1975-ben Virgil Teodorescu, Lőrinczi Lászlót 1981-ben Mihail Sadoveanu
fordításáért jutalmazták.
A díjak minél méltányosabb elosztását volt hivatva szolgálni az RSZK Írószövetségének az az
1968-as döntése, hogy a szövetség folyóiratai is osszanak díjakat. A magyar nyelvű
folyóiratok közül az Utunk az 1967-ben megjelent legjobb alkotások figyelembevételével
1968-as költészeti díját Kányádi Sándornak, a drámairodalmi díjat pedig Páskándi Gézának
ítélte oda. A szépprózai és irodalomkritikai díj sorsáról az Igaz Szó szerkesztőbizottsága
döntött, a választás Bajor Andorra és Molter Károlyra esett.
A 70-es évektől kezdve az Írószövetség vezetőségének díjain kívül az egyes Írói Társaságok
is osztanak díjakat az előző évi könyvtermés értékelése alapján. A díjak számát a tagok
létszámával arányosan az Írószövetség vezetősége határozza meg. 1980-ban például a
Kolozsvári Írók Társasága hat, a marosvásárhelyi és temesvári három-három, Brassó és
Nagyszeben pedig két-két 7000 lejes díjat oszthatott ki. A kolozsvári magyar írók közül ekkor
Balla Zsófia, Deák Tamás és Tompa István az előző évben megjelent köteteikért részesültek
díjazásban. 1981-ben a díjakat Kolozsvárt Kádár János (vers), P. Lengyel József (próza) és
Kántor Lajos (irodalomtörténet) kapta; a Marosvásárhelyi Írók Társaságának díjai ugyanekkor
Györffi Kálmánnak (próza) és Sütő Andrásnak (színmű) jutottak.
E decentralizált díjazási rendszer mozgósító erejét az a számszerű adat is tükrözi, hogy 1979ig bezárólag csupán Kolozsvárt 19 romániai magyar író (köztük Láng Gusztáv kétszer)
részesült az elismerésnek ebben a formájában. A díjazottak névsorát az Írószövetség központi
és területileg illetékes folyóiratai közlik.
4. Akadémiai díjak. A Román Akadémia ez irányú hagyományát az Államtanács 1956. júl.
17-én kelt 356. számú dekrétuma helyezte új alapokra, melynek értelmében az RNK
Akadémiája az egyes osztályok előterjesztésének figyelembevételével évi közgyűlésén
huszonegy — egyenként 10 000 lej értékű — díjat oszthat ki a különböző tudományágak
területén végzett kutatómunka, valamint az irodalmi, képző- és zeneművészeti alkotás
serkentésére. Minden díj a hazai tudományosság, ill. történelmi múlt egy-egy kiváló
egyéniségének a nevét viselte (agrártudományok: Dózsa György-díj, széppróza: Ion Creangădíj, képzőművészet: Ion Andreescu-díj és így tovább). Az Államtanács felhatalmazása alapján
az RNK Minisztertanácsa 1964. dec. 19-én kelt 1010. számú határozatával a kiosztható díjak
számát harmincegyre emelte.
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Számos romániai magyar műszaki értelmiségi mellett akadémiai elismerésben részesültek a
következők:
1964. Kelemen Béla és a Román–Magyar Nagyszótár munkaközössége (Cipariu-díj).
1969. Egyed Ákos és szerzőtársai az Alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare în
România c. munkáért (Ştefan Gheorghiu-díj).
1971. Méliusz József Az illúziók kávéháza c. kötetéért (Creangă-díj).
1973. Pataki József a vajdahunyadi vár XVI. századi gazdasági irományainak sajtó alá
rendezéséért (Bălcescu-díj); Bretter György Párbeszéd a jelennel c. tanulmány- és
esszégyűjteményéért (Vasile Conta-díj); Kántor Lajos és Láng Gusztáv A romániai magyar
irodalom 1944–1970 c. munkájáért (Cipariu-díj); Eisikovits Mihály Miksa a polifóniáról írt
zenetörténeti munkájáért (George Enescu-díj).
1974. Lászlóffy Aladár A következő ütközet c. kötetéért (Eminescu-díj).
1975. Szabó T. Attila az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. kötetéért (Cipariu-díj); Angi
István Zene és esztétika c. kötetéért (Ciprian Porumbescu-díj); Egyed Ákos A parasztság
Erdélyben a századfordulón c. munkájáért (Ştefan Gheorghe-díj); Kallós Miklós Sociologie,
politică, ideologie c. munkájáért (Simion Bărnuţiu-díj).
1977–1978. Sütő András Engedjétek hozzám jönni a szavakat c. munkájáért (Creangă-díj);
Sőni Pál Nagy István c. monográfiájáért (Bogdan Petriceicu Haşdeu-díj).
1980. Benkő Samu és Károlyi Dénes mint az „1848-as forradalom” munkaközösség tagjai a
Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania c. Okmánytár I.
kötetének gondozásáért (Bălcescu-díj).
1981. Imreh István az Erdélyi hétköznapok c. munkájáért (Bălcescu-díj).
Premii ale cărţilor „Kriterion”. Közli Catalog Kriterion 1970–1979. 299–307. — Hírek. NyIrK 1978/1. 119.

5. Fiatal írókat támogató dijak. A két világháború között néhány szórványos próbálkozáson
kívül (Erdélyi Helikon 1926, 1927) úgyszólván semmi sem történt e téren, 1944 után viszont
mind az állam, mind a társadalom felkarolta a tehetségkutatásnak ezt a módját. Az
Írószövetség és a területileg illetékes Írói Társaságok díjai mellett országos viszonylatban
legnagyobb súlya a KISZ Központi Bizottsága által rendszeresen osztott KISZ-díjaknak van.
1972-ben Szilágyi István, 1973-ban Györffi Kálmán, 1974-ben Gálfalvi György részesült
ebben a díjban egy-egy kötetéért, 1975-ben ez a díj Kenéz Ferencnek jutott Átvilágított
földgömb c. verseskötetéért. 1978-ban Molnár H. Lajos kapta És akkor átmentem a tűzön,
1979-ben pedig Káli István Mit tud az a nagy sárga gép c. munkájáért.
Fiatal íróit támogatja az Ifjúmunkás is. 1983 júliusában osztották ki például az 1982-es
Ifjúmunkás-díjakat: versért G. Cseke Vanda, prózáért Tóth Tibor, irodalmi riportért Láng
Zsolt és Gagyi József részesült kitüntetésben.
Ide sorolhatjuk a Pionírszervezet Országos Tanácsának a gyermekirodalom fellendítését
szolgáló olyan díjait is, mint a Napsugár 1965-ben Tamás Máriának ítélt díját „a jó
szerkesztésért” vagy a Cutezătorul és Jóbarát 1976-ban osztott Arany toll-díját, melyet az ifjú
olvasók szavazatai alapján a romániai magyar írók közül Fodor Sándor, Kányádi Sándor,
Marton Lili és Sütő András kapott meg.
6. Díjak magánkezdeményezésből. E gyűjtőnév alá azok a díjak sorolhatók, amelyeknek
alapítójuk nem teremtett intézményes keretet. Ilyen volt az 1913-ban alapított George Enescu
zeneszerzői díj, melyet évente a világhírű művész elnöklete alatt a Közoktatási
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Minisztériumban ülésező zsűri adott ki. A romániai magyar művészek közül Chilf Miklós
szerzeményeit két ízben, 1933-ban és 1937-ben részesítette a zsűri dicséretben.
Az Utunk Ország-rovata 1971. ápr. 9-én közölte a Ifjúmunkás ama bejelentését, hogy hat
irodalomkritikus, Földes László, K. Jakab Antal, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Marosi Péter és
Szőcs István szótöbbséggel Páskándi Géza Az eb olykor emeli lábát c. drámakötetét minősíti
az 1970-es év „romániai magyar irodalmi könyvé”-nek, s ezért Pezsgő-díj átadásával
jutalmazza. A hírt élénk vita követte az irodalmi életben. A következő évtől az Utunk
folyamatosan közölte az irodalomkritikusok állásfoglalásának szövegét Az év könyve c. alatt,
úgyhogy a Pezsgő-díj odaítélése a nyilvánosság előtt folytatódott. Az „ad hoc” zsűri tagjai
közé később bevonták Bretter Györgyöt, Rácz Győzőt, Tamás Gáspár Miklóst, majd Egyed
Pétert és Mózes Attilát, mivel időközben elhunyt Földes és Bretter, Tamás Gáspár Miklós
eltávozott, Láng pedig kilépett a tagok közül. Az állásfoglalások célja, hogy a vitaszellemet
erősítsék az évenkénti írószövetségi díjak odaítélése előtt.
Pezsgő-díjat kaptak: 1970. Páskándi Géza. — 1971. Lászlóffy Aladár. — 1972. Szilágyi
Domokos. — 1973. Sütő András. — 1974. Bodor Ádám. — 1975. Szilágyi István. — 1976.
Lászlóffy Aladár. — 1977. Panek Zoltán.— 1978. Bálint Tibor és Pusztai János. — 1979.
Székely János, aki visszautasította. — 1980. Köntös-Szabó Zoltán.— 1981. Kenéz Ferenc. —
1982. Király László.
Bölöni Domokos korondi író-tanár kezdeményezésére 1973 óta minden évben a cseredombi
borvízkútnál is díjat osztanak ki, a legsikerültebbnek ítélt könyvújdonság szerzőjének.
Székely János: Levél a pezsgődíj zsűrijéhez. Utunk 1980/14. — Láng Gusztáv: Levél Székely Jánosnak. Utunk
1980/23.

7. Tudományos teljesítményekért adott irodalmi díjak a romániai magyar művelődés minden
irányú harmonikus fejlődését hivatottak szolgálni. 1981 elején hirdette meg a Korunk
szerkesztősége Bolyai-díj címen romániai magyar tudományos szerzők elismerő jutalmát. Az
évente kiosztásra kerülő jelképes díj célja az anyanyelvűség és nemzetiségi kultúra ápolása a
természet- és társadalomtudományok terén. Az előző év legszínvonalasabb, a szocialista
építés jelenlegi szakaszában leghasznosabb, könyvalakban megjelent magyar nyelvű
tudományos, műszaki és ismeretterjesztő munkáit jutalmazzák vele. Először 1982. máj. 8-án,
az Appendix megjelenésének 150. és Bolyai János születésének 180. évfordulója alkalmából
osztották ki Egyed Ákos történésznek Falu, város, civilizáció és Weszely Tibor
matematikusnak Bolyai János matematikai munkássága c. kötetéért. Másodszor 1983. máj.
11-én a társadalomtudományi díjat Szabó T. Attila akadémikusnak szavazták meg az Erdélyi
Magyar Szótörténeti Tár III. kötetéért, a természettudományi díjat pedig Gábos Zoltán
egyetemi tanárnak Az elméleti fizika alapjai c. szakmunkáért. A Bolyai-díj ünnepélyes
kihirdetésekor nyújtják át Tőrös Gábor nagybányai szobrászművész Kányádi-idézetet hordozó
(AKI MEGÉRT, S MEGÉRTET, EGY NÉPET MEGÉLTET) Bolyai-kisplasztikáját. Az
elhangzott jelentéseket a Korunk közli.
V. Z. [Veress Zoltán]: A Korunk Bolyai-díja — 1981. Korunk 1982/7. — Herédi Gusztáv: Megfelelő
intézményeket létrehozni. Korunk 1982/8. — Nemzetiségi művelődéstörténetünk mérlegén. Igazság 1983. máj.
28.

8. Külföldi díjak. A romániai magyar művelődés rangját jelzi, hogy alkotói munkásságát más
országokban is megbecsülik. Így Berde Mária Romuald és Andriána c. regényét 1927-ben
Ormódy Amália-díjjal, Gulácsy
Irén Fekete vőlegények c. történelmi regényét 1928-ban Péczely-díjjal jutalmazta az MTA.
A modern magyar irodalom fejlesztésében oly nagy szerepet játszott magyarországi
Baumgarten-alapítvány működése idején (1929–49) Baumgarten-díjat kaptak a következő
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erdélyi magyar írók: 1929, 1930, 1933. Tamási Áron. — 1937. Reményik Sándor. — 1938.
Kós Károly. — 1939. Jékely Zoltán. — 1940. Wass Albert. — 1941. Reményik Sándor és
Tompa László. — 1942. Berde Mária és Szentimrei Jenő. — 1943. Asztalos István és Tamási
Áron. — 1948. Bözödi György.
Létezett Baumgarten-jutalom is, ebben 1939-ben Bözödi György, 1943-ban Szabédi László
részesült, ugyanakkor Horváth Imrének segélyt szavazott meg a kuratórium.
Bustya Endre 1979-ben a Budapesten Dénes Zsófia által Ady Endre emlékére alapított
jutalmat nyerte el alapvető fontosságú kutatási eredményeinek elismeréséül.
A Budapesten székelő Magyar Nyelvtudományi Társaság évi közgyűlésén a
nyelvjáráskutatásban elért kiváló eredmények jutalmazására érmet oszt ki, melyet a
népnyelvkutatásban új irányt szabó egykori kolozsvári tanárról Csűry Bálint-emlékéremnek
neveznek. A Romániában folyó magyar nyelvészeti kutatás magas színvonalát jelzi, hogy az
emlékérmet eddig már hárman kapták meg: Gálffy Mózes (1980), Vöő István (1981) és
Murádin László (1982).
Nemzetközi viszonylatban rendkívül megtisztelő az 1964 óta évente Bécsben osztott Herderdíj. A Nyugat és Kelet közti művelődési és irodalmi kapcsolatokért egész életművével
kifejtett munkássága jutalmául ezt a romániai magyar írók közül eddig ketten kapták meg:
1970-ben Franyó Zoltán, 1979-ben Sütő András.
(K. K.)
Ruffy Péter: Kik kapják a Baumgarten-díjat. Négy erdélyi név élvonalban. Újság, Bp. 1943. jan. 7. — Anavi
Ádám: A Herder-díj és a legújabb Herder-díjas. Igaz Szó 1970/3. — Gálfalvi Zsolt: Irodalmi díjak jelentése. A
Hét 1979/28. — Szépfalusi István: „Románia büszke lehet Sütő Andrásra”; Sütő András: Európai szellemi
közösségben. Utunk 1979/29.

Irodalmi Kerekasztal — a Nagyváradi Művelődési és Tudományos Egyetem irodalomnépszerűsítő fóruma. A 70-es évek elején Robotos Imre vezette. Új kibontakozására 1978
őszén került sor, amikor Bölöni Sándor műfordító, dramaturg és munkatársa, Varga Gábor
mérnök korszerű vitafórummá alakította át s együttműködve a nagyváradi magyar
színművészekkel és az Ady Endre Irodalmi Körrel a tudományos ismeretszerzést művészileg
is szemléletessé tette.
Az ~ az egész országból meghívott előadói — köztük (az előadások sorrendjében) Kányádi
Sándor, Bálint Tibor, Kántor Lajos, Bajor Andor, Szőcs István, Beke György, Gellért Sándor,
Dávid Gyula, Kovács János, Egyed Ákos, Vásárhelyi Géza, Farkas Árpád, Sütő András,
Imreh István, Marosi Ildikó, Székely János, Bustya Endre, Tóth István, Gy. Szabó Béla, Cs.
Gyímesi Éva, Láng Gusztáv — irodalomtörténeti, nyelvművelő és helytörténeti kérdéseket
vetettek fel.
Két nyilvános ankét a helybeli Clubul Literarral közös rendezésben a kultúrák közeledését
szolgálta. Az 1978–79-es tanévben A műfordítás a kölcsönös megismerés és a barátság
szolgálatában címmel került sor értekezletre, melyen Aurel Gurghianu a Steaua, Létay Lajos
az Utunk és Radu Enescu a Familia szerkesztőségét képviselte. Az 1979–80-as tanévben
Kölcsönös megismerés címmel Al. Andriţoiu és Vasile Spoială a Familia, Romulus Guga a
Vatra s Ritoók János a Korunk szerkesztőjeként tartott kerekasztal-megbeszélést a román–
magyar–német irodalmi kapcsolatokról.
1981. máj. 26–27-én itt rendezték meg a Művelődés országos tapasztalatcseréjét: Gáll Ernő a
felnőttnevelés időszerű feladatairól s Toró Tibor a tudomány és irodalom kapcsolatairól szóló
előadásával nyitotta meg a kerekasztalvitát. 1982. febr. 23-án Domokos Géza és Balogh
Edgár itt adta át a közönségnek a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Nagyváradon
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kinyomott I. (A–F) kötetét; az ünnepi jelleget öltött rendezvényen hat színművész (Andrássy
Katalin, F. Bathó Ida, Fábián Enikő, Fekete Károly, Hajdu Géza és Meleg Vilmos) Tamási,
Dsida, Sütő, Kányádi, Farkas Árpád és Gittai István írásaiból összeállított lírai játékot
mutatott be.
Az ~ meghívott előadóival a nagyváradi Fáklya rendszeresen külön interjúkat készít.
Varga Gábor: Újjászülető „hangos újság”. Utunk 1979/16. — Beke György: Emberek és intézmények. Új Élet
1980/4. — Juhász Zoltán: Az életképes művelődés lelke: az alkotó szellemű tenniakarás. Egy nagyváradi
tapasztalatcsere margójára. Előre 1981. jún. 23. — Znorovszky Attila: Ismeretterjesztés és világnézet. A
művelődési tanácskozásról. Művelődés 1981/11. — Csurka István: Egy gyékényen. Magyar Nemzet, Bp. 1982.
márc. 11.

Irodalmi Könyvkiadó — az 1950-ben létesült *Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó
névváltoztatása után 1960-tól működő állami könyvkiadó vállalat; változatlanul vitte tovább
elődje szervezeti felépítését és
profilját. Magyar alosztálya a kiadó nemzetiségi osztályán belül működött bukaresti és
kolozsvári szerkesztőségekkel. Vezetője (és egyben az egész nemzetiségi osztály felelőse)
főszerkesztői minőségben 1960-ban Méliusz József, utána rövid ideig Kővári Attila, Fassel
József, majd 1961 és 1965 között Domokos Géza, 1967 és 1969 között Bodor Pál volt; a
bukaresti szerkesztőséget 1965 és 1967 között Szász Béla, a kolozsvárit 1967-ig, nyugalomba
vonulásáig Kacsó Sándor, majd 1969-ig Kerekes György vezette.
Ugyancsak Kolozsvárt működött az ~ magyar műszaki szerkesztősége is 1968-ban
bekövetkezett haláláig Tóth Samu, utána munkatársa, Bálint Lajos vezetésével, 1967-től Deák
Ferenc grafikus közreműködésével. Az ~ magyar nyelvű könyvein kívül egy időben a Jogi és
Közgazdasági, az Akadémiai, a Mezőgazdasági és Erdészeti, valamint a Tudományos
Könyvkiadónál megjelent magyar nyelvű könyveket is ez a műszaki szerkesztőség gondozta,
s ugyanitt az ~nak mintegy 120 román nyelvű könyve is megjelent.
Tevékenységét különösen az első években a korábbi keretek határozták meg. Változatlanul
legfontosabb kiadója volt az új romániai magyar irodalomnak, folytatta a klasszikus és kortárs
román irodalom közvetítését a magyar olvasó felé (könyvexportja révén a magyarországi
olvasók felé is), s folytatta azokat a sorozatokat, amelyeket még elődje indított meg (*Kincses
Könyvtár, *Magyar Klasszikusok, *Román Írók). Ugyanakkor 1960 és 1962 között
megjelentetett jó néhány olyan orosz klasszikus és szovjet irodalmi művet, amelyeket
legnagyobbrészt az *Orosz Könyv kiadó megszűnése után vett át. A névváltoztatás után kívül
maradtak tevékenységén bizonyos nem közvetlenül irodalmi területek, így a művészet,
művészettörténet, folklór, történelem, filozófia, nyelvtudomány, amelyeken elődje 1955 és
1958 között biztató eredménnyel működött.
Az ~ kiadásában 1960 és 1969 között összesen 747 magyar nyelvű mű jelent meg: az évi
kiadói termés az 1960-as 52 címtől (egy 1964–66-os visszaeséstől eltekintve) folyamatosan
emelkedett, és 1969-ben elérte a 123 címet. Ezzel együtt két irányban is változás következett
be: a kiadó egyrészt közvetítője, sőt a maga eszközeivel serkentője lett a romániai magyar
irodalomban különösen az évtized második felében érezhető előnyös változásnak, belső
megújulásnak, másrészt arra törekedett, hogy mind sokrétűbben lépést tartson az irodalom
iránt megnyilvánuló új olvasói elvárásokkal, az összetettebb művelődési igényekkel.
Ez a változás érvényes mindenekelőtt az eredeti szépirodalomra. A költészetben az idősebb
nemzedékhez tartozó Bartalis János, Endre Károly, Horváth Imre, Kiss Jenő, Létay Lajos,
Méliusz József, Szemlér Ferenc, a középnemzedékhez tartozó Kányádi Sándor, Majtényi
Erik, Páskándi Géza, Szász János, Székely János, Tóth István, a prózában Horváth István,
Kemény János, Kovács György, Nagy István, Tamás Gáspár, Szemlér Ferenc, ill. Bajor
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Andor, Fodor Sándor, Hornyák József, Huszár Sándor, Panek Zoltán, Papp Ferenc, Szabó
Gyula főképp a 60-as évek második felére eső kötetei már írói pályájukon és a romániai
magyar irodalom egészében is számottevő gazdagodást jelentettek, a drámairodalom terén
pedig a korábbi szórványos és egy-egy színpadi művet tartalmazó kötetek után 1967-től
megjelennek egyes szerzők (Deák Tamás, Földes Mária, Méhes György, Szemlér Ferenc)
gyűjteményes drámakötetei is, amelyek már e műfajnak a színpaddal párhuzamos irodalmi
térhódítását jelezték.
A kortárs romániai magyar irodalomban bekövetkezett változás különösen jelentősnek
bizonyult az új költői-prózaírói rajzások jelentkezésével. Az 1961-ben indított *Forrás
sorozat az évtized végére már a második nemzedéket indítja útjára, s az 1969-ig megjelent 53
kötet szerzői közül sokan (a költészetben Hervay Gizella, Király László, Lászlóffy Aladár,
Szilágyi Domokos, Szőcs Kálmán, a prózában Bálint Tibor, Kocsis István, Köntös-Szabó
Zoltán, Lászlóffy Aladár, Pusztai János, Szilágyi István, Telegdi Magda, Veress Zoltán)
hamarosan már második, sőt harmadik kötetükkel jelentkeznek; e művek nemcsak irodalmi
eseményekké, hanem a romániai magyar irodalom új minőségi szintjének értékjelzőivé is
válnak.
Ez a folyamat az ország egész irodalmi életében, a román irodalomban is bekövetkezett
változás része volt, s természetes, hogy az ~nál 1960 után magyar fordításban megjelent
román irodalmi művek — a fordítói érdeklődésnek és a kiadópolitikai tájékozódásnak
megfelelően — ezt a változást is tükrözik. A román irodalom klasszikus értékeinek
újrakiadása mellett kiadói eseménynek tekinthető a fiatalon elhunyt Nicolae Labiş, az
újrafelfedezett Bacovia, a prózaírók közül Vasile Voiculescu, Pavel Dan köteteinek, az új
román írónemzedékből pedig Eugen Barbu, Şt. Bănulescu, Fănuş Neagu, Marin Preda, D. R.
Popescu regényeinek, elbeszéléseinek megjelentetése. Az évtized nagy jelentőségű összegező
teljesítménye a román irodalom magyar nyelvű megismertetése terén A román irodalom kis
tükre öt vaskos kötetének (1961–64) kiadói megszerkesztése, szövegeinek lefordíttatása és
gondozása. Ez a gyűjtemény a román irodalom kezdeteitől a két háború közötti időszakig
bezárólag nyújt minden maradandó íróra kiterjedő s szemelvényekben minden jelentős művet
bemutató képet. Ehhez mérhető vállalkozás a Faragó József bevezetőivel és gondozásában,
Kiss Jenő fordításában, Plugor Sándor illusztrációival megjelent román népköltészeti sorozat,
amelynek első két kötete a klasszikus balladákat (A bárányka, 1963), ill. a betyárénekeket
(Novákékról szól az ének, 1969) tartalmazza; további négy kötete már a Kriterion kiadásában
jelent meg.
Az irodalomszemléletben a 60-as évek második felére mind jellemzőbbé váló nyitás a magyar
klasszikus és a romániai magyar irodalmi hagyományhoz való viszony megújulásában is
kifejezésre jutott. 1961-ben megindult a *Romániai Magyar Írók sorozat, amelyben 1969-ig
összesen 55 kötet jelent meg, átfogó bevezető tanulmányokkal. Ezek, valamint az egyes írói
életművek legjavát felölelő kötetek hozzásegítettek két világháború közötti örökségünk
hitelesebb és elmélyültebb megismeréséhez, hiszen az előző évtizedben is publikáló és a
Korunk köréhez tartozó költők, prózaírók, kritikusok mellett ekkor került sor a helikoni
irodalmi örökség megbízható újraértékelésére (Berde Mária, Dsida Jenő, Karácsony Benő,
Kuncz Aladár, Ligeti Ernő, Olosz Lajos, Tamási Áron), az avantgárd hagyomány
újrafelfedezésére (Nagy Dániel, Markovits Rodion, Szántó György, Szilágyi András) is. Ez a
folyamat a sorozat 1970 utáni időszakában folytatódott és vált teljessé, úttörő szerepet játszva
korábbi leegyszerűsítő beállítások meghaladásában.
Az erdélyi magyar művelődés többnyire kiadatlan vagy nehezen hozzáférhető régi értékeire is
ráirányult a figyelem, s az 1966-ban indult ún. *fehér könyvek négy kötete (Bölöni Farkas
Sándor, Borsos Tamás, Wass Pál, Köteles Sámuel) alapos bevezető tanulmányaival is
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újraelindítója lett a hazai művelődés- és tudománytörténeti kutatásnak; ugyanakkor a
szövegek mintaszerű gondozása a következő évtized szövegfilológiai munkájának kezdetét
jelentette.
Számottevő megújulás következett be az ~ világirodalmi tájékozódásában is. Az 1965-ig
folyamatosan megjelenő *Kincses Könyvtár újabb 62 kötete a magyar klasszikus és kortárs
romániai magyar irodalom, valamint a klasszikus és kortárs román irodalom alkotásain kívül a
világirodalomból is nyújtott olvasmányt, ez azonban (8 orosz és szovjet, 3–3 francia és olasz,
2–2 cseh és német, 1–1 angol, amerikai, jiddis, spanyol) még csak bátortalanul jelzett nyitási
szándékot a nyugati irodalmak felé. Az 1965-ben indított és a Kriterion által folytatott
*Horizont sorozat azonban már ennek a nyitásnak a jegyében indul és bontakozik ki a
budapesti Európa Könyvkiadóval való termékeny együttműködésben, ösztönzést nyújtva a
műfordítói lehetőségek révén is.
Ugyanilyen jelentős az 1962-ben indult *Drámák sorozat, amelynek elődjében, az 1960 és
1963 között megjelentetett *Műkedvelők Színháza sorozatban a hazai magyar és román
szerzők (Dimény István, Kiss Jenő, Károly Sándor, Simon Magda, Sütő András, Szász János,
ill. Teofil Buşecan, Paul Everac, Dan Tărchilă) mellett még csak egy szovjet (Lev
Szinyelnyikov) és egy spanyol (Carlos Larra) szerző darabját találjuk. Az új sorozatban
viszont már az egyetemes drámairodalom klasszikus művei (Szophoklésztől G. B. Shaw-ig)
mellett helyet kapnak a modern dráma kiemelkedő alkotásai (így García Lorca: Vérnász;
Heinrich Böll: Danton halála; Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása; O'Neill: Amerikai
Elektra; Tennessee Williams: A vágy villamosa), amelyekkel a közönség hazai magyar
színházaink műsorrendjében is találkozhatott ezekben az években.
A 60-as évek elején az ~ a kritika fellendítéséhez is hozzájárult: az 1962-ben indított *Kritikai
Kiskönyvtárnál azonban jelentősebbnek bizonyul az, hogy az évtized közepétől gyakrabban
vállalkozik önálló kritika- vagy esszégyűjtemények megjelentetésére (Szemlér Ferenc, Balogh
Edgár, Csehi Gyula, Deák Tamás, Földes László, Jánosházy György, Hajdu Győző, Mikó
Imre, Méliusz József, Sőni Pál), s az 1964–65-ben kiadott első Gaál Gábor-kötetek után 1968tól a Romániai Magyar Írók sorozatban is elindítja a két világháború közötti irodalomkritikai
örökség (Szentimrei Jenő, Molter Károly, Franyó Zoltán, Kós Károly, Szabédi László)
újraértékelését.
Minőségileg magasabb szintre lép az irodalom- és művelődéstörténet-írás is: Benkő Samu
Bolyai János vallomásai c. könyve (1968), Izsák József Asztalos Istvánról (1967), Marosi
Péter Salamon Ernőről (1969), Kicsi Antal Kováts Józsefről (1969), Kozma Dezső Petelei
Istvánról (1969) készült monográfiája, nemkülönben Jancsó Elemér (1966) és Vita Zsigmond
(1969) tanulmánykötetei, Csehi Gyula Klio és Kalliopé (1965) és Modern Kalliopé (1969) c.
szintézisei, a Kis magyar stilisztika (1968), Huszár Sándor interjúkötete, Az író asztalánál
(1969), Domokos Sámuel könyve, A román irodalom magyar bibliográfiája (1966) számos
területen és műfajban jelzik a kor színvonalának elérésére törekvő irodalomtörténeti alapozás
igényét.
Végül jelentősek az ~ utolsó éveiben egy összetettebb műveltségmodell megteremtésére
mutató kezdeményezések: a megjelenő művek között ott vannak a később rendkívül
népszerűvé váló *Téka sorozat első kötetei, megindul a *Művészeti kismonográfiák sorozata
(első kötete Gazda József könyve Gyárfás Jenőről 1969-ben), hosszú szünet után 1969-ben
egyszerre négy népköltési gyűjtemény lát napvilágot, s megjelennek az első filozófiai és
nyelvtudományi munkák is.
Az ~ kezdeményezései a különböző humán tudományok — művészettörténet, zenetudomány,
színháztörténet, orvostörténet, társadalomtörténet, fotótörténet — tárgykörével még ennél is
szélesebb területeket ölelnek fel. A kiadónak még az átszervezés előtt összeállított és
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kibocsátott munkaterve 257 címet tartalmaz, amelyben több éves és széles kitekintésű távlati
terv körvonalai rajzolódnak ki: sorozatok, népköltési gyűjtemények, kötetek az erdélyi
magyar művelődés múltjának feltárására, a romániai magyar nyelvjárások atlaszai, a romániai
magyar írásbeliség lexikális számbavétele, a romániai magyar irodalom átfogó
bibliográfiája… E tervek valóra váltása és a romániai magyar könyvkiadás profiljának a kor
igényeihez való igazítása azonban már az 1969 végén létrehozott új nemzetiségi kiadóra, a
*Kriterion Könyvkiadóra, valamint a többi, magyar nyelvű kiadványok megjelentetését is
vállaló országos és területi kiadóra hárul a 70-es évektől kezdve.
(D. Gy.)
irodalmi kör, rövidítve IK — országszerte alakuló művelődési közösség a helyi szellemi erők
kibontására és az irodalom hagyományos és új javainak terjesztésére a szellemi gócokban
vagy vidéken. Felkarolja és megvitatja a fiatalok munkáit, s meghívásokkal, előadásokkal
közvetlen kapcsolatot teremt tagjai és az irodalmi közélet személyiségei, lapjai, intézményei
között. Ilyen körök már az 50-es és 60-as években keletkeztek, egy részük azonban az első új
irodalmi rajok kibocsátása után felbomlott vagy alkalmi rendezvényeknek adta át helyét.
Újabb fellendülés és intézményes állandósulás csak a 70-es években mutatkozik, s ez jelentős
mértékben az Igaz Szó és a Művelődés gondoskodásának köszönhető. Az Utunk Körök hírei
rovatcím alatt rendszeresen tükrözi az ~ök munkáját.
1982-ben a következő romániai magyar ~ök tűntek ki működésükkel: 1. Ady Endre IK
Nagyváradon; 2. Apor Péter IK Kézdivásárhelyen; 3. Arany János IK Nagyszalontán; 4.
Franyó Zoltán IK Temesvárt; 5. Gaál Gábor IK Kolozsvárt; 6. Igaz Szó IK-e
Marosvásárhelyt; 7. Jósika Miklós IK Tordán; 8. József Attila IK Lugoson; 9. Kemény János
IK Régenben; 10. Kiss Károly IK Zilahon; 11. Kós Károly IK Bánffyhunyadon; 12. Kölcsey
Ferenc IK Szatmáron; 13. Mikes Kelemen IK Sepsiszentgyörgyön; 14. Olosz Lajos IK
Zerinden; 15. Petőfi Sándor IK Nagybányán; 16. Salamon Ernő IK Gyergyószentmiklóson;
17. Sipos Domokos IK Dicsőszentmártonban; 18. Tamási Áron IK Csíkszeredában; 19.
Tomcsa Sándor IK Székelyudvarhelyen; 20. Tóth Árpád IK Aradon.
Nemcsak irodalmi, hanem szélesebb feladatkörre kiterjeszkedő munkaprogrammal működik
az Ady Endre Művelődési Kör Szatmáron, a Kós Károly Műszaki-Művelődési Kör a
kolozsvári Hűtő- és Élelmiszeripari Kutató és Tervező Intézetben, a Látóhatár Kör Temesvárt
és a Vasárnapi Fórum Nagykárolyban. A fennálló ~ökben is uralkodó törekvés, hogy az
írásbeliség művelését a szépirodalmon túlmenőleg általános művelődési, tudományos és
ismeretterjesztő vonatkozásaiban ápolják. A középiskolákban az egykori *önképzőkör
mintájára működő ~ök tanári irányítással az irodalomtörténeti oktatást egészítik ki.
Hatékonyan az ~ ott működik, ahol a helyi szerzők jelentkezését megfelelő stilisztikaiesztétikai és társadalmi-nemzetiségi felkészültségű szakbírálat elemzi, ahol a lírát és prózát
művészi előadásban elevenítik meg, lemezeket és filmeket forgatnak, s a meghívott írókat,
művészeket, szakembereket vita- és munkamegbeszéléseken fogadják.
Balogh Edgár: Az irodalmi körök szerepe. Utunk 1965/17. — Szilágyi Aladár: Váradi fiatalok; Fábián Imre:
Szalontai fiatalok. Igaz Szó 1971/1. — Kántor Lajos: Intellektuális és népművelési fórum. Korunk 1972/9. —
Marosi Péter: Ahány kör, annyi szokás. Utunk 1976/25. — Gálfalvi György: Rejtett értékek. Igaz Szó 1977/1. —
Markó Béla: A marosvásárhelyi IK. Igaz Szó 1972/2. — Szőcs Géza: Gaál Gábor irodalmi kör, KolozsvárNapoca. Igaz Szó 1977/3. — Soltész József: Bemutatjuk a szatmári IK-t. Igaz Szó 1977/6. Pongrácz P. Mária: A
temesvári Ady-kör évgyűrűi. Igaz Szó 1977/8. — Csanádi János: Szembesítés az Olosz Lajos IK-ben. Művelődés
1978/1. — Znorovszky Attila: Hullámhegy — hullámvölgy. Művelődés 1979/5. — Barabás László: Elöljáró
beszéd. Sipos Domokos IK. Művelődés 1979/6. — Kercsó Attila–Farkas László: IK és közművelődés
Gyergyószentmiklóson. Művelődés 1980/1. — Gergely Tamás: Versközelben. A Mikes Kelemen művelődési kör
ciklusai. Ifjúmunkás 1983/10.
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irodalmi levelezés — írói pályákat és kapcsolatokat, az irodalmi élet mozzanatait közvetlen,
kötetlen formában megvilágító írói dokumentáció, az irodalomtörténet nélkülözhetetlen
forrása. A magántulajdonban lévő írói levelek szétszóródásának, pusztulásának veszélyét
felismerve, folyóirataink, könyvkiadóink egyre következetesebben szorgalmazzák
összegyűjtésüket, közzétételüket.
Az érdeklődés az ~ iránt a romániai magyar irodalom két világháború közötti szakaszában
érthető módon még kevésbé terjedt ki az egyidejű levelezésre, hanem inkább az
irodalomtörténeti előzmények felé fordult, s az előző korok levélanyagának felfedezésére és
közlésére irányult. Kiemelkedik e téren Jancsó Elemér kutató és feldolgozó munkássága.
Aranka, Döbrentei, Gyarmathi, Kemény Zsigmond, Jókai, gróf Mikó Imre többnyire ismeretlen leveleit hozta nyilvánosságra, főleg a Pásztortűz és a budapesti Magyar Nyelv
hasábjain, divatossá téve a „régi levelesládák” megnyitását (1940–44), s a II. világháborút
követő időszakban kezdte közölni a kibontakozott romániai magyar irodalom jeleseinek levélváltását, nemcsak alkalmi adatközlésként, hanem Irodalmi levelezések címen csoportosítva is
a NyIrK hasábjain (1966–71).
Irodalmi életünk mai fejlettségi fokán növekvő figyelem fordul már a két világháború között
eltelt időszak személyiségei és szellemi termékei felé, s ez abban is megnyilvánul, hogy
könyvkiadóink munkaterveiben az ~ egyre többször önálló kötetekbe foglaltan jelentkezik. E
kötetek közül még a romániai magyar irodalom előzményeire vet fényt Petelei István
irodalmi levelezése (sajtó alá rendezte Bisztray Gyula, 1980), de már a korokat áthidaló
leghosszabb életű irodalmi-művelődési társaságunk dokumentumait teszi hozzáférhetővé A
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája 1876–1948 (sajtó alá rendezte
Marosi Ildikó, 1973). A romániai magyar irodalmi élet megszervezéséért folytatott
küzdelmekről tájékoztat Benedek Elek irodalmi levelezése I. 1921–1929 (közzéteszi Szabó
Zsolt, 1979; II. 1925–1928 sajtó alatt); egy nagy szerkesztő pályájának fordulatairól és a
Korunk szerkesztésének gondjairól vall a Gaál Gábor: Levelek (1921–1945) c. gyűjtemény
(sajtó alá rendezte Sugár Erzsébet, 1975); a két világháború közötti időszak kulcsfontosságú
irodalmi intézményeinek dokumentumait tárja elénk A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh
levelesládája (1924–1944) I–II (közzéteszi Marosi Ildikó, 1979); egy-egy sajátos írói-művészi
pálya alakulását idézi Horváth Andor válogatásában Brassai (Halász Gyula) Előhívás (1920–
1940) c. leveleskönyve (1980), továbbá Jancsó Elemérné Máthé-Szabó Magda s Juhász
András rendezésében Kuncz Aladár: Levelek (1907–1931) és Huber András összeállításában
Dési Huber István Levelek a szülőföldre c. Kötete (mindkettő 1982-es kiadás).
Az időszaki sajtó hasábjain megjelent gazdag forrásanyagból kiemeljük Szabédi László
levelezésének darabjait (Igaz Szó 1969/4; Korunk 1977/3, 1979/7–8; Utunk 1979/15), Ady
Endre és Boncza Berta levélváltását, melyet Bustya Endre tett közzé a Csinszka-vita
alkalmából a Korunk, A Hét és az Utunk hasábjain (1977–78), továbbá Dsida Jenő leveleit
Imbery Melindához Marosi Ildikó közlésében (A Hét 1980/25–38).
Ugyancsak megemlítjük -tól, -től vonatkozásban Áprily Lajos (Utunk 1970/35, 1972/16;
NyIrK 1972/2, 1973/1, 1976/1; Igaz Szó 1974/3), Asztalos István (Igaz Szó 1973/6, Kós
Károly (Igaz Szó 1973/12, A Hét 1977/35), Osvát Kálmán (Utunk 1968/45), Salamon Ernő
(Utunk 1974/7), Sipos Domokos (NyIrK 1968/2; A Hét 1974/16), Tamási Áron (NyIrK
1968/2); Igaz Szó 1969/4; Utunk 1972/50) és Tompa László (Igaz Szó 1973/6) leveleit.
Ugyanígy megemlíthetők -nak, -nek vonatkozásban Berde Mária (A Hét 1978/29), Bözödi
György (Igaz Szó 1969/3), Franyó Zoltán (Igaz Szó 1972/8), Jancsó Elemér (NyIrK 1967/1;
Korunk 1971/12), Kacsó Sándor (Igaz Szó 1969/6), Kovács György (Igaz Szó 1981/4; Utunk
1981/17), Molter Károly (Igaz Szó 1969/11) és Nagy István (Igaz Szó 1973/7) levelei.
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Szántó György, Dienes László, Gaál Gábor, Balogh Edgár és Méliusz József révén a romániai
magyar irodalomhoz kapcsolódik a Fábry Zoltán válogatott levelezése (1916–1964) c.
gyűjtemény (válogatta Csanda Sándor és Varga Béla, Pozsony 1978).
Az ~ közlésének rejtett formája az elküldött vagy érkezett levelek csatolása valamely
cikkgyűjteményhez, életrajzhoz, monográfiához. Így függelék gyanánt közöl írói leveleket
Tabéry Géza Két kor küszöbén (összeállította Robotos Imre, 1970), Dienes László „sejtelme
egy földindulásnak…” (válogatta Sugár Erzsébet, 1976), Jordáky Lajos Józsa Béla, Ritoók
János Kettős tükör (A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti
irodalmi kapcsolatok történetéből, 1979) c. kötete, s ugyanilyen rejtett a Levélváltás Józsa
Bélával 1943-ban c. közlés Mikó Imre Akik előttem jártak c. kötetében (1976).
A romániai magyar irodalomtörténet-írás ma már nélkülözhetetlen része a kiadott vagy még
kiadatlan ~ szembesítése az irodalmi múlt más forrásokból való feltárásával. Ez az alapvető
igény teszi szükségessé az íróktól származó vagy hozzájuk címzett levelek tervszerű
begyűjtését bármely illetékes *irodalmi múzeum kézirat- és levéltárába.
(M. H.)
Jancsó Elemér: Irodalmi levelezések. Korunk 1971/12. — Láng Gusztáv: Levelek a közelmúltból. Utunk
1980/14. — Ritoók János: Nélkülözhetetlen „levelesláda”; Balogh Edgár: Élő forrás. Korunk 1980/7–8.

irodalmi múzeum — jeles írói személyiségek emlékét őrző intézmény emlékkiállítás,
emlékszoba, emlékház, emlékmúzeum vagy könyvtárak, helyi, megyei, országos múzeumok
gyűjteményei formájában. A romániai magyar irodalmi emlékezést a következők szolgálják:
1. *Ady Endre Emlékmúzeum Nagyváradon. 1979 óta 43 új szerzeménnyel gazdagodott, ezek
között van György Mihály grafikus 6 Ady-versillusztrációja és Váró Márton Ady-plakettje. A
múzeum — együttműködve testvérintézményével, a nagyváradi Iosif Vulcan Múzeummal —
a bihari román–magyar kulturális kapcsolatok történetével foglalkozik: e tárgykör
bizonyítékaiból kiállítást szerveztek, s Tóth János múzeumigazgató Prezenţa lui Ady Endre în
presa şi literatura română c. előadást tartott (1980), majd tanulmányt közölt Societatea
literară „A Holnap” din Oradea címmel a Crisia évkönyvében (1981). Megkezdődött a
Szigligeti Társaság működésének kutatása is.
2. *Arany János Emlékmúzeum Nagyszalontán.
3. Benedek Elek Emlékház Kisbaconban. A nagy mesemondó születésének 110. és halálának
40. évfordulója alkalmából 1969. máj. 25-én nyilvánították emlékházzá a régi írói otthont. Az
egykori ebédlőteremben az író életművét, a belső szobában az írói pályafutást mutatják be. Itt
őrzik Benedek Elek könyvtárát (140 mű az íróé), kéziratait (90 eredeti, 198 másolat),
írótársainak hozzá intézett 256 levelét s a fénykép- és cikkgyűjteményt. Az írót örökíti meg
Kádár Tibor, Szécsi András, Méder Ilona festménye, Kósa Bálint, Imets László metszete,
Gergely István, Szilágyi Zsolt plakettja, Balogh Péter mellszobra. A park számára készült
Gergely István életnagyságú Benedek-szobra.
Az emlékház jelentőségét mutatja, hogy több szakértő végzett itt gyűjtőmunkát, köztük
Faragó József, Lengyel Dénes, Szabó Zsolt, Hegedűs János. Évente sok ezer látogató keresi
fel a kisbaconi Benedek-kúriát, az ugyancsak az író emlékét idéző kertben évente
emlékünnepség zajlik le. Bár az emlékháznak mint a sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum
kihelyezett egységének külön költségvetése nincsen, a múzeumi anyag részben családi
erőforrásokból, részben a könyveket, lapokat, fényképeket, emléktárgyakat adományozó
közönség jóvoltából állandóan gyarapszik. Múzeumőr Bardóczné Gajzágó Éva.
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Kocsik József: A kisbaconi Benedek Elek emlékház. Vörös Lobogó 1969. okt. 18. — Kovács Ágnes: Das Elek
Benedek-Gedenkmuseum. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae XIX. 1970. 229–45. — B.
Gajzágó Éva: Emlékház és hagyományápolás. Korunk 1980/7–8.

4. Bod Péter Emlékkiállítás Magyarigenben. A kis múzeum 1969-ben a *Magyar Athenas
irodalmi lexikon szerzője halálának 200. évfordulója alkalmából létesült az író egykori
munkahelyén, nem messze sírjától. A példamutató gyűjteményt Szegedi László gondozza.
5. Józsa Béla Emlékkiállítás Hodgyában. A Székelyudvarhelyi Múzeum részlegeként 1975ben a munkásköltő szülőfalujában nyílt meg a Művelődési Otthon egyik szobájában. A
kiállított anyag zöme fénykép-reprodukció: családi képek, az író egykori szociofotó-felvételei,
munkáinak, jegyzeteinek fényképmásolata. Eredeti néhány használati tárgy. Az otthon
közelében áll Ferencz Ernő alkotása, az 1979-ben felavatott Józsa-bronzszobor.
6. Petőfi Múzeum Fehéregyházán. Az 1849. júl. 31-i segesvári csata hőseinek emlékoszlopa
— Petőfi egyik feltételezett sírhelye — közelében külön kis épületben elhelyezett
ereklyegyűjtemény. Emléktárgyai főleg fotókópiák és tartósított emlékkoszorúk.
Szépréti Lilla: Friss virágok Fehéregyházán. Új Élet 1980/14.

7. Petőfi Múzeum Koltón. 1960 januárjában nyílt meg Palkó Gábor koltói tanító
kezdeményezésére. Teleki Sándor kastélyának egyik déli oldalon fekvő szobájában kezdetben
a költő életéhez s koltói tartózkodásához kapcsolódó másolatokat és bútorokat állítottak ki.
1968-tól Varga Andrásné Pál Rozália tanárnő és Sebők Mihály, egykori urasági béres
ténykedése nyomán tovább gazdagodott a gyűjtemény. A külföldön élő
Teleki utódok értékes eredeti okmányokat küldtek, kiállításra került Tőrös Gábor Petőfiplakettje, Várvédő István Petőfi-mellszobra, B. Krajnik Ilona Petőfi és Júlia c. olajfestménye,
Gy. Szabó Béla két metszete, Benczédi Sándor kisplasztikája. A nagy látogatottságnak
örvendő zarándokhelyet a nagybányai Megyei Múzeum patronálja.
Tófalvi Zoltán: A koltói Petőfi-emlékszoba gondozója. Új Élet 1982/10. — Beke György: Boltívek teherbírása.
Barangolások Máramaros és Szatmár megyében. 1983. 136–42.

8. *Tamási Áron Emlékház Farkaslakán. Az író szülőházában elhelyezett emléktárgyak,
bútorok gyűjteménye, a tárlókban Tamási számos nyelven megjelent munkái, 23 családi
vonatkozású levele, róla szóló cikkek és fényképei. Itt őrzik az Ősvigasztalás c. színmű
kéziratát, Nagy Imre Tamási-portréját, Cseh Gusztáv metszetét. A Csíkszeredai Múzeum
irányítása alatt működő emlékházat az író születésének 75. évfordulóján, 1972. szept. 24-én
avatták; egyidejűleg leplezték le a templomkertben Szervátiusz Jenő és Tibor Tamásiemlékművét, s a szülőház falába emléktáblát helyeztek el. Az emlékházat az író öccse,
Tamási Gáspár, a Vadon nőtt gyöngyvirág c. emlékezés (1970) szerzője gondozta haláláig
(1982), azóta testvérhúga, Erzsébet és annak férje, Sípos Ferenc őrzi.
Farkas Árpád: Levélféle a hetvenöt esztendős Tamási Áronhoz. Igaz Szó 1972/9. — Beke György: Kőbe vésett
Ábelek. A Hét 1972/39. — Sütő András: Rendes feltámadás. Emlékműavató beszéd. Hargita Kalendárium 1974.
128–29.

9. Tomcsa Sándor Emlékkiállítás. A Székelyudvarhelyi Múzeum helyi irodalomtörténeti
részlegeként 1973-ban nyílt meg Törvényszék utca 31. szám alatt. Anyagállománya hűen
tükrözi az író nemcsak irodalmi, hanem karikaturista és népművelő tevékenységét is. Egy
falragaszgyűjtemény drámáinak színházi bemutatóira s az általa rendezett műkedvelői
előadásokra emlékeztet. Állványon Székely József gipsz Tomcsa-feje. Értékes a kézirat- és
levélgyűjtemény.
10. Tompa László Emlékkiállítás. A Székelyudvarhelyi Múzeum helyi irodalomtörténeti
alegységeként 1972-ben nyílt meg Törvényszék utca 10. szám alatt, a költő egykori lakásán.
A szoba minden bútordarabja az egykori dolgozószobából való: itt van a költő íróasztala,
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könyvtára, folyóirat-gyűjteménye. Az egyik tárlóban válogatás az itt őrzött 1121 darabból álló
levelezésből (köztük Benedek Elek, Kuncz Aladár, Benedek Marcell, Németh László, Áprily
Lajos, Tamási Áron, Molter Károly, Sipos Domokos, Gaál Gábor, Sütő András levelei). Egy
másik tárló a költő kéziratait őrzi, köztük 92 saját verskéziratát; itt látható a Lófürösztés
eredeti fogalmazványa. A következő tárló a Tompa László életéről és műveiről írt könyveket,
értékeléseket, bírálatokat tartalmazza, egy negyedik tárlóban kaptak helyet a költő kötetei és
idegen nyelvű antológiákban németül, angolul, oroszul megjelent versei.
Állványon Benczédi Sándor agyagból és Verestóy Árpád gipszből készült Tompa-feje. A
falon Nagy Imre tus- és szénrajza Tompa Lászlóról.
11. Tótfalusi Kis Miklós Emlékkiállítás Misztótfaluban. 1959. szept. 1-jén nyitotta meg
Molnár József lelkész a régi ref. parókia épületében. A gyűjteményben a XIV. századi
templom maradványai, a helység pecsétjei, helytörténeti dokumentumok, az egykori
fazekasság termékei mellett Tótfalusi Kis Miklós (1650–1702) életéhez és nyomdász,
nyelvész, könyvkiadó munkásságához fűződő könyvek, tanulmányok, emlékek láthatók,
köztük az 1685-ben nyomtatott Aranyos Biblia egy példánya is.
Beke György: Boltívek teherbírása. 1983. 31.

12. Magyar irodalmi anyag található a nem kimondottan magyar személyiségekhez kötött
~okban is. A bukaresti Román Irodalmi Múzeumnak Domokos Éva irányítása alatt külön
nemzetiségi részlege van, főleg kapcsolattörténeti anyaggal: itt őrzik Franyó Zoltán és Jancsó
Elemér több kéziratát, Nagy István, Bartalis János, Jékely Zoltán számos levelét, valamint
Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, Emanoil Bucuţa leveleit Bitay Árpád hagyatékából.
A kolozsvári Emil Isac Emlékmúzeumnak gazdag a magyar irodalmi vonatkozású anyaga, s a
marosvásárhelyi *Teleki Téka letétei közt szerepel többek közt Bárd Oszkár és Turnowsky
Sándor kézirat- és levéltára. Hasonló letéteket őriz Nagyenyeden a Bethlen Könyvtár. Az
egyes *könyvtárak és *levéltárak romániai magyar irodalmi anyagának repertóriuma még
nem készült el. Számos irodalmi hagyaték családi gondozásban maradt.
Dánielisz Endre: Négy ország irodalmi múzeumaiban. Korunk 1962/7–8. — Beke György: Az irodalomtörténeti
kutatás gondjai. A Hét 1971/42. — Csire Gabriella: Jelentős tudományos és nevelési fórum. Beszélgetés Al.
Oprea irodalomtörténésszel, a Román Irodalmi Múzeum igazgatójával. Előre 1982. nov. 5.

irodalmi olimpia — *tantárgyolimpia
irodalmi pályázat — intézmények és szerkesztőségek részéről kiadott versenyfelhívás egyes
irodalmi tárgykörökben tapasztalt űrök betöltése, a munkakedv serkentése és új lehetőségek
felfedezése céljából. A beküldött alkotásokat bírálóbizottsági döntés alapján díjazzák.
1. Közületek, intézmények pályázatkiírásai. A temesvári Arany János Társaság 1923-ban a
Jókai-centenárium tiszteletére és egy Szabolcska Mihály emlékérem elkészítésére hirdetett
irodalmi, költői, zenei és képzőművészeti pályázatot. Ugyancsak 1923-ban zajlott le a
kolozsvári Magyar Színház keretében az *Írói Olimpiász, melynek Janovics Jenő felajánlotta
ezüst vándorserlegét Marosvásárhely írói csoportja kapta.
1925-ben a lugosi Magyar Kisebbség pályázatot írt ki az erdélyi magyarság történetének
megírására, különös tekintettel a művelődés történetére. A pályadíjat, 25 000 lejt, Bánffy
Ferenc ajánlotta fel, mely összeget egy névtelen mecénás újabb 10 000 lejjel egészített ki. Öt
pályázat érkezett be tervezettel és egy-egy kidolgozott fejezettel, ezek közül a Karácsonyi
János, Kelemen Lajos és Krenner Miklós személyéből álló bírálóbizottság Király Pál
erzsébetvárosi nyugalmazott főgimnáziumi tanárnak ítélte az I. díjat. A tervezett könyv nem
készült el, de a pályázatkiírást tartalmas vita követte a sajtóban, melynek végső tanulsága az
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volt, hogy egy elszigetelő „nemzetiségtörténet” helyett Erdély egyetemes történetének teljes
kapcsolatrendszerét kell kidolgozni. Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ebben az
értelemben bízta meg Bíró Vencelt Erdély történetének megírásával.
1926-ban az Erdélyi Irodalmi Társaság írt ki pályázatot egyfelvonásos színdarabokra. A 2000
lejes I. díjat Kibédi Sándor nyerte, Czinczár Miklós, Krimsky Géza és Nikodémusz Károly
1000–1000 lej jutalomban részesült. A marosvásárhelyi KZST 1928-ban Gulácsy Irén
adományának felhasználásával versekre, 1930-ban Agyagási Károly és neje alapítványának
kamataiból erdélyi költők verseinek megzenésítésére írt ki pályázatot. Utóbbi nyertese Zeno
Vancea (I. díj), Trózner József és Bródy Miklós. A bekövetkezett gazdasági válság
következtében az alapítvány elértéktelenedett, s kamatai nem fedezték további pályadíjak
kiadását.
A Helikon íróközössége az V. marosvécsi találkozón (1930) átfogó magyar irodalomtörténet
megírására hirdetett pályázatot. Molter Károly, Makkai Sándor és Babits Mihály
véleményezése alapján a díjat Szerb Antal kapta: a szerző 1933-ban a VIII.
marosvécsi találkozón részleteket mutatott be művéből, mely 1934-ben Magyar
irodalomtörténet címmel az ESZC kiadásában két kötetben meg is jelent.
Az ESZC és a Kolozsvári Magyar Színház 1936 júliusában a XI. marosvécsi találkozón
közösen írt ki drámapályázatot. Nyertes lett Tamási Áron Tündöklő Jeromos c. drámája; az
előadásra alkalmasnak ítélt színpadi alkotások között szerepel Nagy István Özönvíz előtt,
Kakassy Endre A vörös kör, Nagy Borbála Zeng az erdő és Hegedűs Árpád Játék túl a
színpadon c. darabja is.
A II. világháború után az MNSZ hirdetett irodalmi tárgyú országos zenepályázatot, melynek I.
díját Medgyes Lajos Békeszózat c. versének vegyeskari feldolgozásával Chilf Miklós nyerte
el. Az MNSZ országos közművelődési bizottsága 1948. máj. 1-jén számos tételből álló
irodalmi és képzőművészeti pályázatot írt ki. Háromfelvonásos falusi színdarabbal Sombori
Sándor (Árvíz) és Tomcsa Sándor (Jubileum) szerzett díjat; különösen gazdagnak bizonyultak
a népi demokrácia vértanúinak emlékére kiírt pályatételek. Ocskó Teréz alakját Gredinár
Aurél (Huszonhárom éves volt), Fónagy Jánosét Szemlér Ferenc (A kelepce) vitte színpadra
egyfelvonásos darabban, a vértanúk emlékét idéző versek közül az I. díjat Horváth Imre
Hősnél többek c. verse nyerte, s jutalomban részesült Létay Lajos, Szobotka András és Rózsa
Aliz költeménye. A pályanyertes zenei szerzemények közt Eisikovits Miksa egy Horváth
István-vers (Törd a jármot) vegyeskari feldolgozásával, Márkos Albert szabadságindulóval,
Jodál Gábor és Jagamas János mártírokat (Józsa Bélát és Szabó Árpádot) idéző művel
szerepelt. A képzőművészeti pályamunkák közül I. díjat kapott Nagy Albert A vértanú c.
festménye Józsa Béláról, díjnyertes lett Andrásy Zoltán Józsa Béla a bányászok között c.
munkája, Szolnay Sándor Kovács Katona Jenő mártírhalálát ábrázoló festménye és Gy. Szabó
Bélának a népi demokrácia romániai magyar vértanúira emlékeztető fametszete is. A
szobrászok közül Kós András pályamunkájával I. díjat kapott, elismerés fogadta Benczédi
Sándor, Máthé József, Márkos András műalkotásait.
Szentimrei Jenő: Szempontok a megírandó „Erdély történeté”-hez. Magyar Kisebbség 1925/3. — Bíró Vencel:
„Erdély történelme” kérdéséhez. Magyar Kisebbség 1925/5. — Puskás Lajos: Még néhány gondolat Bánffy
Ferenc tervéhez. Magyar Kisebbség 1925/6. — Asztalos Miklós: Az erdélyi tudat kialakulása. Magyar
Kisebbség 1926/2–5. — Balogh Edgár: Vértanúk emléke. Az MNSZ pályázata. Utunk 1958/20. — Az ötödik
helikoni találkozó jegyzőkönyve.
HLev. I. 251–67. — Jelentés a Szépmíves Céh és a Magyar Színház drámapályázatáról. Aláírta Kós Károly,
Járosi Andor, Kádár Imre. Hlev II. 1979. 113–17. — Balázs Sándor: Becsülni és becsültetni. Egy hajdani
történetírási vállalkozás tanulságai. A Hét 1980/47.
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2. Folyóiratok és napilapok pályázatkiírásai. A marosvásárhelyi Zord Idő vers- és
novellapályázatán 1920-ban Tompa László Idegen falusi fogadóban c. versét és Nyírő József
Haldoklik a székely c. novelláját díjazták. Az 1921-ben kiírt újabb pályázat lírai tétele
eredménytelen maradt, a „kisnovella” díját Sipos Domokos Templomrabló c. írása kapta, a
„nagynovella” díját megosztották Sipos Domokos Boldog idők és Sivó Ági Vera Emberek
halála c. elbeszélése között.
A Napkelet (a Keleti Újsággal karöltve) 1920-ban írt ki irodalmi pályázatot. Az elbeszélés
díját Nagy Dániel Annuska menyasszony lett, Nyírő József Értelek, virág és Pap József Bobka
c. írása között osztották meg. A versdíjat csak 1921-ben adták ki Bartalis János Varjak c.
verséért, Becsky Andor A vers anarchiája c. írása pedig dicséretben részesült.
A Keleti Újság 1922-ben kiírt és megújított novellapályázatának eredményét csak 1923-ban
hirdették ki: a díjat megosztották Balla Böske Bűn és Tamási Áron Föld embere c. írása
között, miután Tamásinak a pályázatra beküldött első írását (Szász Tamás, a pogány) előzőleg
már a lap 1922. júl. 23-i számában közreadták.
Az Ellenzék 1923-ban történelmi regényre és novellára hirdetett pályázatot. A regénypályázat
eredménytelen maradt, a novella díját Nyírő József Rapsonné rózsája c. írása kapta. 1925-ben
a lap másodszor is novellára írt ki pályázatot, s a legjobbnak ítélt elbeszéléseket rendre
megjelentette, közölve Tompa László, Molter Károly, Benedek Elek és mások kritikai
észrevételeit is. A díjat megosztották Berde Mária Télutó és Sipos Domokos Vajúdó idők
küszöbén c. írása között.
Újabb jelentőségre a lapok pályázatai csak a 60-as években emelkedtek. Az Utunk 1962-ben
olyan írók számára írt ki pályázatot elbeszélésre, novellára, karcolatra, akik kötettel még nem
jelentkeztek. A beküldött írásokat folyamatosan közölték, s 1963-ban az I. díjat Szilágyi
Istvánnak adták, a II.-at Szabó Zoltán, a III.-at Szíves Sándor kapta. 1967-ben a köztársaság
kikiáltásának 20. évfordulójára Vallomás a szülőföldről címen hirdetett pályázatot az Utunk, s
a beérkező anyagból állította össze az Utunk Évkönyv 68 c. kötetet, megnyitva új vállalkozása,
az évkönyvek sorozatát.
A Művelődés pályázataiból már 1958-ban kiemelkedett egy népdalgyűjtési pályázat, melyet a
kolozsvári Folklórintézet javaslatára a marosvásárhelyi Népi Alkotások Házával karöltve
hirdettek meg olyan helységek népdalkincsének feltárására, ahol még nem volt rendszeres
gyűjtés. 1971-ben az RKP fél évszázados fennállásának tiszteletére írtak ki pályázatot,
melynek díjazottjai közt Gáll Ernő szociológus, Kovács Zoltán festőművész, valamint
Gergely István és Vida Géza szobrászok szerepeltek.
A Hét szerkesztősége részéről kitűzött Berde Áron-díj 1972 és 1975 között négy ízben került
meghirdetésre azzal a céllal, hogy fellendítsék a romániai magyar nyelvű tudományismertető
közírást. Összesen 12 szakírót jutalmaztak, így 1975-ben Fey László tanárt pedagógiai
népszerűsítő cikkeiért és Vasas Samu tanárt főleg bionikai tárgyú ismertetéseiért. A folyóirat
Könyvtár-melléklete is pályázatot írt ki Találkozásom a könyvvel címmel, az 1981-ben zárult
első szakasz legsikerültebb munkáit a nyertes szerzők nevére készített művészi ex librissel
jutalmazta a bírálóbizottság.
A Korunk 1980-ban kiírt Változó valóság c. szociológiai, szociográfiai és társadalomnéprajzi
pályázatára 20 munka érkezett; a szerkesztőség nem állított fel rangsort, hanem valamennyi
dolgozatot dicséretben részesítette, s azokat *Metamorphosis Transsylvaniae címet viselő
1982-es évkönyvében közzétette. A folyóirat 1982-es újabb pályázata Sors és emlékezet
címen „egy nemzetiség folytonosságának még megszólaltatható emlékeit” kívánja rögzíteni.
A pályázat 1983. dec. 31-én zárul.
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3. Pályázatok középiskolások és egyetemi hallgatók számára. Az Erdélyi Helikon 1929-ben
hirdette meg pályázatát a végzős középiskolások kiemelkedő magyar irodalmi ismereteinek
jutalmazására. A Kolozsvári Református Kollégiumban tartott versenyen csak a II. és IV. díjat
adták ki az Él-e Arany? pályatétel kidolgozására. A pályázatot 1930-ban megismételték A
magyar falu XIX. századi irodalmunkban c. tétellel.
A KZST 1932-ben Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola székfoglalója emlékére 4000
lejes alapítványt tett felsőbb osztályos középiskolai tanulók részére történelmi tárgyú szünidei
dolgozatok jutalmazására. A szatmári Kölcsey Kör 1936-ban két pályatételt tűzött ki: Kölcsey
és a nyelvújítás címmel középiskolások, A mai erdélyi magyar regényirodalom általános
kritikai ismertetése címmel egyetemi hallgatók számára.
A felszabadulást követő időszak legjelentősebb ifjúsági pályázata az évről évre ismétlődő
*tantárgyolimpia. Szervezéséről a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztérium, a Filológiai
Tudományok Társasága és a KISZ Központi Bizottsága gondoskodik; a középiskolások
magyar irodalomtörténeti eredményeit rendszeresen közli az Utunk.
Régi hagyomány elevenedett fel azzal a szokással, hogy a hozzátartozók iskolai alapítványt
tesznek elhunyt családtagjuk emlékére. A kolozsvári Brassai Sámuel Ipari Líceumban Juhász
Máté-jutalomban részesül évente egy jó előmenetelű tanuló, országos körút költségeinek
fedezésével. A kolozsvári 3. számú Matematika–Fizika Líceum Fodor Éva-díjat oszt évente
ajándékkönyvek formájában.
Az 1982-ben elhunyt nép- és iparművésznő végakarata értelmében 10 000 lejes
pénzhagyatékából Csulak Magda-díj létesült annak a Kovászna megyei középiskolás diáknak
a jutalmazására, aki „különösebb érdemeket szerzett a népművészet terén”.
(K. K.–M. H.)
Irodalmi Szalon — *Északi Színház; *kamaraszínház
Irodalmi Színpad — a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház 1957–1982 közötti alkalmi
rendezvénysorozata, amelynek keretében — olykor más fórumokkal (Vörös Zászló, Igaz Szó,
Megyei Tükör) közösen — irodalmi estek, emlékműsorok vagy egyéni előadóestek követték
egymást. Az emlékezetesebb rendezvények: a Juhász Gyula- (1957), Ady Endre- (1957, 1969,
1977), József Attila- (1958, 1980), Csehov- (1960), Caragiale- (1962), Arany János- (1978,
1982), Kudelász Ildikó Kányádi-est (1970), Molnár Gizella magyar népballadaestje (1971),
Székely János Dózsája Nemes Levente előadásában (1973), Az éden elvesztése című Illyésoratórium Nászta Katalin előadásában (1977), Daróczi Zsuzsa néger költői estje (1977),
Király József Tamási-estje (1978), Márton Árpád Szavaink szépapái c. előadóestje, Arany
Toldija Nemes Levente előadásában (1978), Balázs Éva Farkas Árpád-estje (1981), Kocsis
István Árva Bethlen Katája Krizsovánszky Szidónia előadásában (1982) stb.
irodalmi társaság — az irodalmi művek alkotóinak tömörülése — jogilag kötött vagy
kötetlen formában — az összetartozás kifejezése, közös feladatok megvalósítása, a szellemi és
anyagi érdekek védelme céljából. Nem határolható el élesen az irodalom, a művészet és a
tudomány népszerűsítését szolgáló művelődési egyesülettől, amely nemcsak az irodalmi,
hanem a tudós társaságok szerepkörét is igyekszik betölteni.
A romániai magyar irodalmi tömörülések előfutárai között olyan társaságokat tartunk számon,
amelyek egy része az I., sőt egy ideig a II. világháború után is tevékenykedett. A
legfontosabbak ezek közül (zárójelben feltüntetett alapítási évük sorrendjében): a
marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság (1876), az aradi *Kölcsey Egyesület (1881;
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hasonló nevű egyesület később Nagykárolyban és Szatmáron is létesült), a kolozsvári
székhelyű *Erdélyi Irodalmi Társaság (1888), a nagyváradi *Szigligeti Társaság (1892), a
temesvári *Arany János Társaság (1903) és Dél Irodalmi Társaság (1908), a nagybányai
*Teleki Társaság (1908), a kolozsvári Kelet (1918) és a nagyváradi Ady Endre Társaság
(1919).
A két világháború között a romániai magyar írók első tömörülési kísérlete Ligeti Ernő, Nyírő
József és Paál Árpád nevéhez kapcsolódik, akik 1922 februárjában tizenhét társuk
bevonásával *Húszak Céhe néven próbáltak létrehozni radikális írói csoportosulást.
Feltehetően az ő kezdeményezésük folytatásaként jelentette be a Keleti Újság 1922. márc. 12i számában, hogy az írók a Napkelet c. folyóirat május 13–14-re kitűzött országos Petőfiünnepsége alkalmával „kongresszust tartanak Kolozsváron, és megalakítják az írószövetséget”. Végül sem a Napkelet ünnepségének megrendezésére, sem az írókongresszus
összehívására nem kerülhetett sor. 1926-ban a Franyó Zoltán kezdeményezte aradi *Ady
Endre Társaság még az alapszabályok véglegesítése előtt felbomlott, időközben azonban
létrejött a korszak legígéretesebb szabad írói tömörülése, a *helikoni munkaközösség.
Kiadójának szerepét az *Erdélyi Szépmíves Céh vállalta, folyóirata, az *Erdélyi Helikon
(1928–44) vezető irodalmi orgánumnak számított.
1933 tavaszán az ESZC kiadói politikájával elégedetlen szerzők egy része Köröskisjenőn
alapított ellenzéki irodalmi csoportosulást *Erdélyi Magyar Írói Rend (EMÍR) néven.
Mintegy háromesztendei működése alatt hét könyvet adott ki. 1933 nyarán a fiatal
tollforgatók Jancsó Elemérrel az élen nemzedéki alapon kezdeményezték egy kolozsvári *Ady
Endre Társaság megalakítását. Könyvek és folyóiratok megjelentetését, a közönséggel és a
más nemzetiségű írókkal való kapcsolataik szorosabbra vonását tervezték. Méliusz Józsefnek
a Brassói Lapok 1933. szept. 10-i számában megjelent cikke szerint a társaság alkalmas lett
volna arra, hogy az exkluzív irodalmi egyesületek és a klikkszellem ellen küzdve a
fasizmussal szembeforduló irodalmi egységfrontba tömörítse a haladó írókat. Erre —
működési engedély hiányában — nem kerülhetett sor, de a tervet a kolozsvári *Munkás
Athenaeum művelődési szervezet keretében létrejött Forradalmi Írók Munkaközössége (1938)
magáévá tette és megvalósítására törekedett. A csoportosuláshoz Asztalos János, Balla
Károly, Brassai Viktor, Gáll Ernő, Heves Renée, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Korvin Sándor,
Kovács Katona Jenő, Nagy István, Román Viktor és Salamon László tartozott; kapcsolatban
állt velük Arató András, Csehi Gyula, Heves Ferenc, Méliusz József, Deutsek-Pásztai Géza és
Salamon Ernő. A közösség tagjai az 1939-es és 1940-es *Munkás Naptárt mintegy saját
évkönyvükké alakították. Önálló kiadványként többek közt Józsa Béla Petőfiről szóló
népszerű brosúráját és Nagy István elbeszéléseit jelentették meg.
1942 augusztusában a Helikon 15. marosvécsi találkozójának résztvevőit Szabédi László
tájékoztatta a fiatalabb szerzők új írói közösségének létrejöttéről. A közösség okt. 15-i
nyilatkozatát Asztalos István, Derzsi Sándor, Gagyi László, Hegyi Endre, Horváth Imre,
Horváth István, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Parajdi Incze Lajos, Szabédi László, Szabó Lajos,
Szenczei László, Varró Dezső és Wass Albert írta alá. Céljai megvalósítására a közösség 1942
ősze és 1944 nyara között kiadta a *Termés c. negyedévi folyóiratot.
Átfogóbb írói szervezkedésre a II. világháború után került sor. A kolozsvári magyar írók
1945. ápr. 15-én fogalmazták meg egy írói szövetség megalakításának szükségességét, s a
szervezéssel Szentimrei Jenőt, Nagy Istvánt, Szabédi Lászlót, Kiss Jenőt és Jékely Zoltánt
bízták meg. Az előkészítő bizottság kívülük a következő írókat hívta meg a közgyűlésre:
Asztalos István, Balogh Edgár, Bányai László, Bartalis János, Benedek Marcell, Berde Mária,
Bözödi György, Derzsi Sándor, Endre Károly, Hegyi Endre, Horváth István, Jancsó Elemér,
Janovics Jenő, Jordáky Lajos, Koroda Miklós, Kós Károly, László Gyula, Méliusz József,
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Molter Károly, Szabó Lajos, Szemlér Ferenc, Tavaszy Sándor, Tomcsa Sándor, Zolnai Béla.
Az 1945. máj. 13-i közgyűlés kimondta a *Romániai Magyar Írók Szövetsége (RMÍSZ)
megalakulását. Elnökké Nagy Istvánt, alelnökké Szabédi Lászlót, titkárrá Méliusz Józsefet,
pénztárossá Asztalos Istvánt választották.
1946. márc. 31-én létrejött a Bánsági Magyar Írók Szervezete is, élén Markovits Rodionnal,
Lázár Józseffel, Szobotka Andrással és ifj. Kubán Endrével. A szervezet még ugyanabban az
évben megjelentette a Bánsági Magyar Írók Antológiáját.
1946. jún. 22-én megindult az RMÍSZ folyóirata, az *Utunk. A folyóirat főszerkesztőjét, Gaál
Gábort a székelyudvarhelyi írókongresszus 1946. jún. 30-án a szövetség új elnökévé
választotta. 1947. szept. 28-án a szövetség országos értekezletet tartott; a résztvevők itt
tudomásul vették a Román Írók Szövetsége ama tervét, hogy a jövőben mint *Romániai Írók
Szövetsége folytatja működését, s elhatározták csatlakozásukat a közös jellegűvé váló
szövetséghez. Egyidejűleg a Bánsági Magyar Írók szervezete is felfüggesztette különállását.
A román, magyar és jiddis írókat (később a németeket és szerbeket is) egyesítő Romániai Írók
Szövetségének (elnök Zaharia Stancu, alelnök Gaál Gábor) első nyilvános jelentkezésére
Bukarestben 1948. jan. 25-én ünnepség keretében került sor. Még ez év tavaszán 39 szerző —
köztük Asztalos István, Balogh Edgár, Gaál Gábor, Horváth Imre, Horváth István, Kacsó
Sándor, Kemény János, Kiss Jenő, Kós Károly, Kovács György, Méliusz József, Molter
Károly, Nagy István, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, Tompa László —
kiáltványban tett hitvallást az ország íróinak közös céljai mellett.
1949 márciusában újjászervezett formában létrejött a Román Népköztársaság Írószövetsége
— mai nevén *Románia Szocialista Köztársaság Írószövetsége — , mely a román és más
nemzetiségű szerzők mellett a romániai magyar írók számottevő részét is felöleli. 1969-től az
írószövetség keretében területi központokként szervezett írói társaságok működnek.
(M. H.)
irodalmi vita — különböző nézetek, felfogások, eszmei irányulások nyilvános gondolatcseréje, összecsapása és kiegyenlítődése irodalmi megnyilatkozások megítélése körül, a
műveket illető *kritika szakmaiságán túlmenő erkölcsi és közügyi (nemzetiségi–társadalmi–
politikai) érveléssel és összefüggésrendszerben. Az irodalomtörténet-írás általában megkülönböztet ugyan a romániai magyar irodalom fejlődésmenetében áramlatokat, csoportosulásokat,
iskolákat, nemzedékeket, e kategóriák kiforrása, teljesedése és kölcsönviszonyulása azonban
az 1919-től máig zajló viták tanulmányozásának hiánya folytán háttérben maradt. Újabban
növekvő figyelem fordul a vitacikkek tárgyköre, a véleménycserék menete, az ellentétek
keltette közérdeklődés megoszlása és a nyíltan vagy hallgatólagosan kialakuló döntések,
esetleg szintézisek felé, éppen e szellemi mozgásjelenségekben ismerve fel az irodalmi
fejlődés egyik hajtóerejét. Bár a több mint hat évtizede ismétlődő változatos viták felmérésének kezdetén vagyunk, az eddigi törekvésekből kiviláglik, hogy a mindenkori összecsapásokból előítélet-mentes tárgyilagossággal közös konklúziók szűrhetők ki, megtalálva a
maradandó értékek kiválasztódásának eredővonalát.
A romániai magyar irodalom keletkezési vitája egészében még feltáratlan, egy-egy részlet
azonban főleg az emlékiratokból és sajtómonográfiákból ismert s irodalomtörténetileg is
kibányászott. Eleinte különböző városokban a helyi sajtó körül támadtak irodalmi gócok, s a
kolozsvári Napkelet 1920-ban feltett irodalmi körkérdései közt már szerepel a gond: „Mik a
magyar irodalom feladatai Erdélyben?” Közéleti hátteret és politikai nyomatékot egy önálló
erdélyi magyar irodalom kibontakozásának eszméje akkor kapott, amikor 1921 elején Kós
Károly két társával, az ugyancsak közíró Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal Kiáltó szó címen
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röpiratba foglalta a romániai magyarság öncélú életvállalásának programját, állást foglalva az
erdélyi népek együttélését jelző *transzilvanizmus mellett. A fellépés nem maradt
ellenvélemény nélkül. Főleg azonban az alföldi városokban, mint Nagyvárad, Arad,
Temesvár, ahol a budapesti liberális-urbánus szellemi hagyományoknak erősebb volt a
gyökere, ezt az erdélyi hangvételt vidékiességnek fogták fel, s elkezdődött az az évtizedeken
át ismétlődő különleges „kozmopolita-vita”, melynek során a felek vagy a provincializmust,
vagy a honi kérdésektől való elidegenedést vágták egymás szemébe, hogy újra meg újra az
egyetemesség és patriótaság, európaiság és erdélyiség összeegyeztethető, sőt azonos voltának
kívánsága kerekedjék felül. Az önálló erdélyi magyar irodalom kifejlődésének igényét
azonban a történelmi változásokkal nem számolók skizma-vádjával szemben is meg kellett
védeni, majd a repatriáló Makkai Sándor „nem lehet”-tételével szemben is, a honi helytállás
sarkigazságának fogadva el szenvedélyes viták során a Reményik Sándor kifejezte „ahogy
lehet” vagy „lehet, mert kell” jelszavát.
A bekövetkező gazdasági válság, az osztályharc élesedése és a feszültség megnövekedése
fasizálódás és munkásmozgalom között növekvő mértékben világnézeti elemeket juttatott
érvényre az ~ számos változatában, s a szellemi élet egyre árnyaltabb differenciáltsága is
hozzájárult az ellentétek fokozásához, a sajátos kisebbségi helyzetben azonban minden
oldalon erősödtek az egybehangzások, és nem hiányoztak azok sem, akik a közös érdekű
megegyezés útját keresték. Mind az Erdélyi Helikon, mind a Korunk mai filológiája rátalált
már az egykor szemben álló felek érveléseinek lényegbeli kiegyenlítődésére, így Kós Károly
és Gaál Gábor vitája az „erdélyi gondolat”-ról mai felülvizsgálatban a kozmopolitizmus és
provincializmus egymásra szórt vádjai ellenére mindkét oldalon honi feladatokra való ráállást
jelzett, és egyben az egyetemes európai vagy világszint igényét hordozta magában, távlatosan
érvényre juttatva Szentimrei Jenő egykorú, a két lapot egymás kiegészítésében értékelő
állásfoglalását.
A már eredetileg vitafórumnak elképzelt Korunk, mely alapítója, Dienes László szerint
„…helyet ad minden világnézeti iránynak, amely valódi meggyőződésen alapszik”, tág teret
nyitott az irodalmi kifejezésmód mindenkori megvitatásának. Kiemelkedő 1927-ben Déry
Tibor vitája „a homokóra madarai” lírai realitásáról; Sinkó Ervinnel és Pap Józseffel együtt a
költészet közérthetőségének és a szürrealista képalkotásnak a kérdéseit vették elmés vizsgálat
alá. A vitakeltő Déry-cikket a szerző utólagos jegyzetével 1974/10-es számában — mintegy a
neoavantgardizmus alátámasztására — újraközölte a Korunk.
Bő irodalom kerekedett Berde Mária 1929-es Vallani és vállalni c. cikke és a körülötte támadt
— az erdélyi és bánsági magyar napilapokra is kiterjedt — szenvedélyes disputa
újraolvasásából is. A történelmi regények időszerűtlenségéről s az írók korszerű
helytállásának hiányairól szóló eszmecsere gazdag dokumentumanyagát bemutatva, Tóth
Sándor 1971-ben ezt a vitát s főleg a Kacsó Sándor hozzászólása nyomán támadt sajtócsatát
„az erdélyi írók gyávasága” körül kapcsolatba hozta az „erdélyi gondolat” vitájával. A saját
szavai szerint is jelzésszerű tájékoztatást 1981-ben Kántor Lajos Utunk-beli cikksorozata már
szélesebb irodalomtörténeti összefüggésekbe helyezi, mégpedig Mózes Huba közben kiásott
Berde-vallomására támaszkodva, mely szerint az erdélyi magyar irodalom megújhodását
sürgető vita kezdeményezője maga Kuncz Aladár, az Erdélyi Helikon szerkesztője volt. Az ~
ismerete kellő dokumentáció, újraolvasás és összehasonlító értelmezés során
irodalomtudományunk nélkülözhetetlen tartozékának bizonyult, s a vitacikkek műfajisága
szerint egyben ráirányítja figyelmünket publicisztika és irodalom mélyebb összefüggéseire.
Új begyűjtést és feldolgozást igényel több, egy-egy írói személyiséghez kötött ~, különös
tekintettel arra, hogy nemcsak a két világháború közt zajlott, hanem fel-felújul azóta is.
Konzervatívok és haladók a 20-as években nem egy vonatkozásban nemzedéki jelleget öltő
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Ady-vitája a 70-es években prozódiai vitaként lobbant fel újra, de kiterjedt a költészet olyan
családi vonatkozásaira is, mint aminőt a Csinszka-kérdés rejteget. Egészében feltáratlan még a
Tamási Áron életművét kísérő polémia csak napjainkban szintézisre jutott változatossága,
mint ahogyan a Bánffy-jelenség körül ismétlődő eszmei ütközések vagy különösen az 50-es
években új hévvel kirobbant Dsida-viták újraolvasása is irodalomtörténeti feladat.
Akárcsak a napi politikában, ahol az OMP hivatalos grófi-polgári vezetésével szemben újra
meg újra néppárti, reformsürgető ellenzéki mozgalmak, majd politikai különvonulatok léptek
fel, mint amilyen volt a munkásmozgalommal szövetkező MADOSZ is, úgy az irodalmi
életben is voltak kirajzások az átfogóaknak vélt, de nem ellentmondásmentes keretekből, így a
helikonista munkaközösségből, s ezeket a megnyilatkozásokat heves ~ kísérte. Az EMÍR
akciója vagy a külön antológiákkal felvonuló fiatal írók nemzedéki jellegű mozgolódása (az
Ady Endre Társaság 1933-ban, a tizenhét fiatal erdélyi író társulása a Bözödi-féle Székely
bánja kiadására, Szemlér Ferenc Jelszó és míthosz c. cikke a transzilvanizmus ellen, majd az
Erdélyi Enciklopédia csoport fellépése) részleteiben már feldolgozott, de a kísérő szellemi
összecsapások, írásbeli nézetcserék, nemegyszer pamfletek a belőlük adódó tanulságokkal
együtt eltűntek az időben, noha a fiatalok törekvései az Erdélyi Helikon táborán belülről is
kaptak erősítést. Elég Kacsó Sándor Ki a kastélyból a kertbe! vagy Szentimrei Jenő Ki a
szalonból az ugarföldekre! c. írásait idéznünk a Brassói Lapokból (1936). Inkább
eseménytörténetében, mint a mellette és ellene érvelő viták oldaláról ismert az 1937-es
Vásárhelyi Találkozó, melynek demokratikus nemzetiségi közületteremtő s a román–magyar
viszonyt szabályozó jelentőségét Csatári Dániel (1967) és Turzai Mária (1977) könyvben
méltatta. Maguk a fiatal értelmiség kongresszusán elhangzott viták kiadatlanok.
Az ~ lényegesen hozzájárult a nemzetiségi érdekeket fenyegető beszűkülések és
kizárólagosságok felszámolásához. A fiatal értelmiség ama része, mely a Hitel körül
csoportosulva jobboldali befolyásnak volt kitéve, a fellépéseit bíráló hozzászólások nyomán a
konkrét honi feladatok népi-demokratikus megoldása felé fordult, a Korunk pedig levetve
proletkultos-sematikus túlzásait, egy tudatosan vállalt népfronti-nemzetiségi irányvonalon
közelítette meg a román–magyar megegyezésre és demokratikus kibontakozásra késztető
*Vásárhelyi Hitvallás tételeit. A fasizmus előretörése, a hitlerizmust szolgáló népeket
egymással kijátszó bécsi diktátumok, majd a II. világháború megpróbáltatásai szétzilálták a
kialakuló közösséget, s átmenetileg a harmadikutas Termés és a megszűnt Korunk
folytatásaként fellépő észak-erdélyi antifasiszta írói csoport között keletkezett új vita, főleg a
48-as Erdély c. zsebkönyv (Kv. 1943) körül, majd ez szélesedett politikai eszmecserévé „Egy
névtelen munkás” (Józsa Béla) leveleinek sajtóvisszhangjában.
1944 után a volt Vásárhelyi Találkozó szétvált elemei újra egymásra találtak, s az MNSZ
keretében létrejött a román demokrata erőkkel szövetkező magyar népi egység. A kezdeti
forradalmi szakasz humánumát idővel felváltó szektás túlzások azonban új szellemi
ellentéteket váltottak ki, s ha a dogmatikus és antidogmatikus álláspontok összecsapása
mindmáig nem is jutott még átfogó irodalomtörténeti feldolgozásig, a bírálatokban és
irodalmi műfajokban (versekben, regényekben, drámákban) napvilágra került tény- és
vitaanyag változatossága és gazdagsága sietteti a számbavételt. Annál is inkább, mert sem a
dogmatizmus áldozatául esett Gaál Gábor rehabilitálásának, sem a helikonista írók vagy a
hasonlóképpen egy ideig elhallgatott népi írók korszerű befogadásának és újrakiadásának
megindult folyamata még nem jutott el a teljes kifejlethez.
Felmérésre, összegezésre, mélyebb értelmezésre vár még számos olyan ~ is, mely főleg a
Korunk, A Hét, Igaz Szó és Utunk hasábjain már az egymást követő Forrás-nemzedékek
jelenlétében zajlott le: így a Sütő András Csipkerózsika c. írása (Korunk 1978/6) körül
elkezdődött ún. Csipkerózsika-per, A Hét vitája a népi kultúráról és az Arany János óta
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hagyományos kozmopolita-vita, más formákban népi–urbánus vita erdélyi „gyökér-vita”változatának fel-felújulása. Ezekben ismételten a honi kötődés és felelősség, a nemzetiségi
sajátosság, a népszolgálat igehirdetői kaptak hajba az esztétizmus, az egyetemes emberi
horizont, a világkitekintés, az írói szabadság ugyancsak igazságokat hordozó szószólóival, a
viták során azonban kölcsönösen lefoszlottak az előítéletek, általánosítások és
személyeskedések, s nem maradtak el azok a hozzászólások, melyek a sajátosság méltóságát,
a népi kötődést, honiságot közös nevezőre tudták hozni az esztétikum, egyetemesség, írói
szabadság követelményeivel, utat nyitva egy adandó tárgyilagos vitamérlegelés ésszerű
konklúzióinak. Ugyanitt jutott előbbre vivő eredményekre mind a Gáll Ernő Monológ vagy
párbeszéd? c. jegyzete (Korunk 1969/12) nyomán fellobbant irodalom-centrizmus-vita, mind
a magyar irodalmi tankönyv és oktatás vitája is (1978).
Egy hovatovább nélkülözhetetlen vitatudomány, Diskussions-wissenschaft, polemológia
számadó lehetőségeit közelítette meg Tóth Sándor Sajtóvitáink seregszámlája c. tanulmányában (Korunk 1979/1–2) egyetemi hallgatóinak könyvészeti felmérései alapján. A
fiatalok kilenc év (1964–72) vitaanyagát jegyezték ki az Ifjúmunkás, Igaz Szó, Korunk,
Utunk, A Hét, Előre, Megyei Tükör és Művelődés évfolyamaiból; a megvizsgált 112 vitának
minősülő cikkanyagban legkevesebb húsz hozzászólóval szerepel az Ifjúmunkás romantika(1966) és Vitorla-ének-vitája (1967), az Igaz Szó kerekasztal-disputája az írói elkötelezettségről (1968) és drámairodalmunkról (1970), az Ifjúmunkás vagány-vitája a modernizmusról (1971), A Hét eszmecseréje a tudományos ismeretterjesztésről (1971–72) s A Hét,
Korunk, Utunk, Igaz Szó vitája a Kántor–Láng-féle irodalomtörténeti munkáról (1972). A
tanulmányíró beható elemzéssel elválasztja a vitákat és álvitákat, kiküszöböli az ártalmas
vagy meddő vitákat, a módszeres kritikai vitameder feltételeit tárgyalja, és közös
erőfeszítéseket kíván, hogy az ütköző felek „tisztultabb légkörben, nemesebb eszközökkel
vívhassák meg egymással eszményeik érvényesítésére irányuló vitáikat”.
(B. E.)
Tóth Sándor: „Vallani és vállalni”, avagy vita az írók gyávaságáról. Korunk 1971/12; uő: Sajtóvitáink
seregszámlája. Korunk 1979/5; uő: A szótértés előfeltételeiről. Korunk 1979/5. — Balogh Edgár: Egy elévült
vita történetéhez. Korunk 1971/12; uő: Kós Károly vitája. Korunk 1973/11; uő: Lehetséges irodalmi szintézis.
Utunk 1974/32. — Nagy György: A kezdeti transzilvanizmusról. Korunk 1973/11. — Mózes Huba: A húszas
évek romániai magyar irodalomkritikai törekvéseinek kérdéséhez. NyIrK 1977/2. — Kántor Lajos: Erdélyi
írástudók, egy vita tükrében. Utunk 1981/10; uő: „…vegyenek részt az Erdélyi Helikon feljavításában”. Utunk
1981/11; uő: Vita a gyávaságról. Utunk 1981/12; uő: Honfoglalás a jövőben. Utunk 1981/25; uő: Cselekedni
kellene. Utunk 1981/35.
ÁVDolg: Molnár Ilona: A Vallani és vállalni vita. 1975.

irodalomelmélet — romániai magyar viszonylatban az irodalomtudomány többi ágához
képest kevésbé önállósult. Egyrészt azért, mert a tárgykör rendkívül információigényes,
nemzetközi kitekintést követelő tevékenységet, nemkülönben megfelelő anyagi és intézményes kereteket feltételez, másrészt, mert a nemzetiségi lét körülményei között háttérbe
szorul az irodalompolitikai célokat (például az önismeretet) közvetlenül nem szolgáló
alapkutatások szükséglete. Ezért az ~et itt inkább csak magában a kritikában és irodalomtörténet-írásban érvényesülő, alkalmazott formájában lelhetjük fel.
Kivételes kísérletként tarthatjuk számon Kuncz Aladár máig kiadatlan értekezését, amely egy
Toldy Ferencről írott disszertációt (1907) fejleszt tovább Az irodalomtörténet elméletének és
módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta címmel. Az 1908-ban keletkezett dolgozat korabeli
viszonylatban korszerű szintézise az irodalomkutatás első módszertani fordulópontja, a
francia pozitivizmus óta jelentkező elméleteknek és alkalmazásuk történetének Toldy
Ferenctől Riedl Frigyesig. Ez a tudománytörténeti tanulmány a megformálást tekintve
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egyetlen, itt-ott még iskolásan követi forrásait, de már érvényesül benne a módszertani
hagyomány kritikai szemlélete, az ítéletmondás bátorsága. Kuncz későbbi kritikai
munkásságának elméleti hátterét Taine környezetelmélete, Brunetière racionalizmusa, a
századforduló francia pozitivizmusa és — mintegy ellenpólusként — Riedl vitalista
irodalomszemléletének hatása képezi. Az alapos tájékozottságon túl az önálló koncepció felfelvillanó igénye Kunczot az irodalomkutatás kimagasló személyiségévé avathatta volna, ha
nem forgácsolja őt szét a kisebbségi értelmiségi feladatok kényszerű sokoldalúsága.
Irodalomkritikánkban ennek ellenére ő a legkövetkezetesebb képviselője annak a
művészetközpontú irodalomfelfogásnak, amely az egyoldalú vagy kizárólagosságra törekvő
ideologikummal szemben a tehetség és az eredetiség szempontjait, a művészet sajátos értékeit
részesíti előnyben, és ennek megfelelően a szigorú műelemző kritikára is példát mutat.
Esztétikai-elméleti képzettség és következetesség tekintetében Kuncz egyetlen méltó párja és
ugyanakkor ellenfele Gaál Gábor, aki viszont a valóságközpontú irodalomfelfogás harcos
híve. A mű értékét eldöntő legfőbb vonatkozási rendszer az ő számára a valóság, ill. az a
szerep, amelyet az irodalom a valóság alakításában, megváltoztatásában betölt. Ez egyrészt a
létszükségletként felfogott realizmus (majd szocialista realizmus) programjához, másrészt
ahhoz a szemlélethez vezeti, amely szerint kritikáiban a művek közvetlen közönségalakító
célzatát a művészi ismérvek fölé helyezi.
A II. világháború után kibontakozó irodalompolitika nem az irodalmi jelenség elméleti
vonatkozásaiban elmélyülő szakirodalomnak, hanem a közvetlenül nevelő, irányító célzatú
kritikaírásnak kedvez. Ez a kritika normatív módon érvényesíti a realizmus elveit, és a napi
politikai követelményeknek megfelelően kampányszerűen indít hadjáratot hol az esztétikum,
hol az énközpontúság, az intimizmus vagy az apologetizmus és kozmopolitizmus ellen. Az
elméleti kérdéseket is érintő viták (például a típus fogalmáról, a konfliktus szerepéről a
különböző műfajokban) nem a fogalmak tulajdonképpeni tisztázását szolgálják, hanem az
irodalmi ábrázolás receptjeit kívánják felállítani.
A fogalomtisztító, rendszeres elméleti gondolkodást az 50-es évek közepétől Szabédi László
esztétikai-poétikai munkássága képviseli. A költői képről (1952), valamint Természeti formák
és emberalkotta formák (1956) c. tanulmányaiban egy átfogó esztétikai rendszerezés vázlata
körvonalazódik, a magyar verstan történetében pedig kiemelkedő teljesítmény eredeti
koncepciójú könyve, A magyar ritmus formái (1955). Csehi Gyula a 60-as években folytatott
elméleti vizsgálódásai az irodalmi jelenségnek nem annyira poétikai, mint inkább szociológiai
vonatkozásait állítják előtérbe (Munkásosztály és irodalom, 1963), műfajelméleti kísérleteiben
pedig széppróza és valóság, epikus fikció és valóságmodell összefüggéseivel foglalkozik
(Klio és Kalliopé, 1965; Modern Kalliopé, 1969).
Az az elméleti képzettség és módszeres műelemző igény, amelyet Földes László képvisel,
nagy szerepet játszik a kritikaírás szellemének megújulásában (A lehetetlen ostroma, 1968).
Elemzéseinek műközpontúsága példamutató ama kritikusi új nemzedék számára, amely
műbíráló gyakorlatában végképp leszámol a normatív, szociologizáló irodalomszemlélettel és
módszerrel (Láng Gusztáv, Kántor Lajos, K. Jakab Antal, Szilágyi Júlia).
A 60-as években főleg a líra iránti elméleti érdeklődés megélénkülésének vagyunk tanúi.
Serkentő szerepet játszanak ebben Páskándi Géza líraelméleti
esszéi éppúgy, mint a Gondolatok a líráról c. Utunk-beli cikksorozat (1967), amelyben a
korszak kiemelkedő kritikusai, esszéistái szólalnak meg. K. Jakab Antal tanulmányigényű
kritikáiban mutatkozik meg leginkább az esztétikai-elméleti képzettség, elsősorban a líra és a
dráma vonatkozásában. Felülvizsgálja, újradefiniálja az esztétika és poétika olyan bonyolult
kategóriáit, mint a drámaiság, a groteszk, a jelkép, és figyelemre méltó véleménye van
stíluselméleti kérdésekben is (A névmás éjszakája, 1972).
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A világszerte megújuló ~ eredményeinek közvetítésében nagy szerepet játszanak azok a
stilisztikai kutatások, amelyeket a 60-as évektől Szabó Zoltán irányít az egyetemen. Az
irodalomelméletnek a jeltudomány és a szövegelméletek révén bekövetkezett változását jól
tükrözik azok a stíluselméleti tanulmányok, amelyek olykor a poétika alapvető kérdéseit is
képesek új oldalról megvilágítani. A stilisztikai szakirodalomból ebben a vonatkozásban
kiemelendő P. Dombi Erzsébet könyve a szinesztéziáról (Öt érzék ezer muzsikája, 1974),
valamint Szabó Zoltán A stilisztika nyelvészeti alapjai (1977) c. könyve. A poétika számára
ugyancsak lényeges problémákat helyez korszerű megvilágításba J. Nagy Mária kézikönyve
is, A szó művészete (1975). Főként az oktatás szempontjából hasznos Láng Gusztáv verstani
sorozata az Utunk +1 oldalain (1971/39–52; 1972/2–11).
A 70-es években az irodalomkritika és irodalomtörténet elméleti megalapozottsága két
forrásból is tovább gazdagodik: egyfelől az ún. esszéíró nemzedék (Molnár Gusztáv, Ágoston
Vilmos, majd Szőcs Géza és Egyed Péter) filozófiai-elméleti tanulmányai révén, másfelől az
irodalomtudomány kortárs eredményeit mindinkább felhasználó irodalomtörténészek, Láng
Gusztáv, Rohonyi Zoltán, Cs. Gyímesi Éva munkái nyomán. A kutatómunka fellendítését
szolgálja a nagyobb lélegzetű tanulmányok közlésére indított kötetsorozat, amelynek első
darabja az Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1981, amely alkalmat ad a romániai
magyar irodalomtudomány elméleti megalapozottságának felmérésére is (Cs. Gyímesi Éva:
Elméleti alapok a romániai magyar irodalomtudományban. NyIrK 1982/1–2). Novellaelméleti szempontból figyelemre méltó vállalkozás Kántor Lajos munkája: Líra és novella. A
sólyom-elmélettől a Tamási-modellig (1982).
(Gy. É.)
Tóth Sándor: G. G. Tanulmány Gaál Gáborról, a Korunk szerkesztőjéről. 1971. — Pomogáts Béla: A
tanulmányíró Kuncz Aladár. Kuncz Tanulmányok, kritikák c. kötetében. 1973. —Tamás Gáspár Miklós: A teória
esélyei. Forrás 1975. — Molnár Gusztáv: Az elmélet küszöbén. Forrás 1976. — Ágoston Vilmos: Humanizmus:
ettől eddig? Forrás 1977. — Szávai Géza: A kritika dilemmái. Jegyzetek Gaál Gáborról. A Szinopszis c.
kötetben, 1981. — Láng Gusztáv: Földes László öröksége. A Hét 1982/23–25.

irodalomtörténet — az irodalomtudomány egyik ága, amely az irodalmat történetiségében, a
filológia eredményeire támaszkodva vizsgálja, szoros és elengedhetetlen kapcsolatban az
irodalomelmélettel, az irodalomkritikával és az összehasonlító irodalomtudománnyal. A
nemzetiségi lét viszonylatában az önismeret elmélyítésének egyik leghathatósabb, nélkülözhetetlen eszköze.
A hazai magyar tudományosság vonatkozásában hagyományteremtő megalapozóinak sorát
Bod Péter nyitja meg, s a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen egykor magyar
irodalmi előadásokat és szemináriumokat tartó Imre Sándor, Meltzl Hugó, Szász Béla, Szabó
Károly, Ferenczi Zoltán, Hegedűs István, Szinnyei József, Széchy Károly, Ferenczy József,
Böhm Károly, Erdélyi Pál, Gyalui Farkas, Haraszti Gyula, Voinovich Géza, Dézsi Lajos,
Zolnai Gyula, valamint Erdélyi László zárja.
Romániai magyar művelésének állandó intézményes alapja 1922-től napjainkig a magyar
nyelv és irodalom Kolozsvárt megszervezett egyetemi oktatása, ill. kutatása, kezdetben 1922–
44 között Kristóf György, a későbbiekben György Lajos, 1944 után Jancsó Elemér, Gaál
Gábor, Szabédi László, Szabó György, Csehi Gyula, Faragó József, Szigeti József, Székely
Erzsébet, Antal Árpád, Balogh Edgár, Abafáy Gusztáv, Sőni Pál, Pataki Bálint, Dávid Gyula,
Varró János, V. Szendrei Júlia, Mitruly Miklós, Láng Gusztáv, Kozma Dezső, Rohonyi
Zoltán, Cs. Gyímesi Éva közreműködésével. A felsőfokú irodalomoktatás segédeszközeként
látott napvilágot nyomtatásban is Sőni Pál A romániai magyar irodalom története (1969),
Jancsó Elemér A magyar irodalom a felvilágosodás korában (1969), Szigeti József A régi
magyar irodalom története (1971), Antal Árpád A magyar irodalom a reformkorban és 1848–
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49-ben (1979), valamint Kozma Dezső Magyar irodalom a XIX. század második felében.
1849–1905 (1980) c. egyetemi jegyzete.
A tudományszak elő- és részmunkálatainak eredményeit 1924 és 1929 között az Erdélyi
Irodalmi Szemle, 1930 és 1947 között az Erdélyi Múzeum, ill. a két folyóirathoz kapcsolódó
*Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat tette hozzáférhetővé. 1957-től a részeredmények
közvetítésének feladata elsősorban a *Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekre hárul.
Az irodalomkutatás alkalmi (és részleges) seregszemléjére a két világháború között a Magyar
irodalomtörténet 1939 c. Kristóf-emlékkönyv, legutóbb pedig a Kriterion Könyvkiadó
sorozatindítónak szánt Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1981 c. kötete
vállalkozott.
Nagyobb lélegzetű összefoglalások, monografikus igényű, munkák többé-kevésbé rendszeres
megjelentetésére az Irodalmi, az Ifjúsági, a Kriterion és a Dacia Könyvkiadó törekedett, ill.
törekszik. Jó szolgálatot tesz a *Kismonográfiák népszerű sorozata, amely 1968-ban az
Ifjúsági Könyvkiadónál indult, 1970-től pedig a Dacia Könyvkiadó gondozásában lát
napvilágot.
A több mint hat évtized folyamán önállóan megjelent művek — amelyek között szigorúan
szaktudományos és népszerűsítő jellegű egyaránt akad — különböző arányban és változó
színvonalon hasznosítják a pozitivizmus, a szellemtörténet, a korszerű társadalomtudományok
és újabban a szemiotika szempontjait.
Az önálló művek túlnyomó része egy-egy szerző életpályáját, munkásságát mutatja be.
Kötetet szentelt a magyar irodalom jelentős alkotói közül Berzsenyi Dánielnek Finta Gerő
(Brassó 1936), Csokonai Vitéz Mihálynak V. Szendrei Júlia („Mely széles a poétai mező…”
Kv. 1970), Kölcsey Ferencnek Rohonyi Zoltán (Kv. 1975), Petőfi Sándornak Benedek Elek
(Dicsőszentmárton 1922), Spectator (Arad 1922), Halász Gyula (Brassó 1922, 1935), Kovács
Dezsőné (Kv. 1928) és Marosi Péter (Fényesebb a láncnál a kard. 1949), Arany Jánosnak
Szilágyi Domokos (1969) és Kozma Dezső (Arany János breviárium. Kv. 1982), Jókai
Mórnak Kristóf György (Kv. 1925) és Nagy Sándor (Brassó 1925), Eötvös Józsefnek Fábián
Ernő (Az ember szabad lehet. Kv. 1980), Mikszáth Kálmánnak és Krúdy Gyulának Kozma
Dezső (Kv. 1977, 1981), Ady Endrének Makkai Sándor (Magyar fa sorsa. Kv. 1927), Móricz
Zsigmondnak Kántor Lajos (1968), Török Gyulának Kováts József (Kv. 1930), Karinthy
Frigyesnek Robotos Imre (Utazás egy koponya körül. Kv. 1982), Juhász Gyulának Indig Ottó
(Nincs szebb jövendők májusánál. Kv. 1980), József Attilának Mózes Huba („Majd a
szabadság békessége is eljön…” Kv. 1970), Szabó Lőrincnek Lászlóffy Aladár (Kv. 1973).
A romániai magyar szerzők sorából monografikus igénnyel foglalkozott Apáczai Csere
Jánossal Tavaszy Sándor (Kv. 1925) és Fábián Ernő (Kv. 1975), Mikes Kelemennel és
Kemény Zsigmonddal Veress Dániel (A rodostói csillagnéző. Kv. 1972; Szerettem a sötétet és
szélzúgást. Kv. 1977), Szentiváni Mihállyal Antal Árpád (1958), Kriza Jánossal Antal Árpád,
Faragó József és Szabó T. Attila közös kötetben (1965, átdolgozott 2. kiadás Kv. 1971),
Petelei Istvánnal Kozma Dezső (Egy erdélyi novellista. 1969), Fülöp Áronnal Bakóczi Károly
(Székelyudvarhely 1923), Asztalos Istvánnal és Tamási Áronnal Izsák József (1967, 1969),
Salamon Ernővel Marosi Péter (1969, 2. kiadás 1972), Kováts Józseffel és Tompa Lászlóval
Kicsi Antal (1969, 1978), Gaál Gáborral Tóth Sándor (G. G. 1971, románul 1974), Áprily
Lajossal Vita Zsigmond (1972), Kós Károllyal Varró János (Kv. 1973), Benedek Elekkel
Marton Lili (Elek nagyapó. 1975), Nagy Istvánnal Sőni Pál (1977), Tabéry Gézával Robotos
Imre (Eszmék ütközésében. Kv. 1979), Méliusz Józseffel Szávai Géza (Helyzettudat és
irodalom. Kv. 1980), Horváth Imrével Indig Ottó (Csak egy igaz versért élek. Kv. 1981),
Balázs Ferenccel Mikó Imre–Kicsi Antal–Horváth Sz. István (1983).
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Egy-egy rövidebb írói pályaszakaszt mér fel Dávid Gyula Tolnai Lajos Marosvásárhelyen
(1974) és Indig Ottó Juhász Gyula Nagyváradon (1978) c. munkája. A méltatott irodalmi
személyiség erdélyi, ill. romániai vonatkozásait tárja elénk Kristóf György Eötvös Józsefről
(Kv. 1932), Kántor Lajos József Attiláról (A hiány értelmezése. 1980), Dávid Gyula–Mikó
Imre (1972) és Kozma Dezső (1976) Petőfi Sándorról, valamint Tabéry Géza–Incze Ernő
(Nv. 1921), Kristóf György (Kv. 1925), Dávid Gyula (Kv. 1971) és Vita Zsigmond (1975)
Jókai Mórról szóló könyve. Egy-egy kimagasló irodalmi alkotás keletkezési körülményeit,
utóéletét vizsgálja Szigeti József A Balassi-Comoedia és szerzője (Bp. 1967), Kántor Lajos
Százéves harc „Az ember tragédiájá”-ért (Bp. 1966), valamint Lőrinczi László Utazás a
Fekete kolostorhoz (1975) c. kötete.
Az egyes műfajok közül az erdélyi emlékiratokkal Kemény Katalin (Kv. 1932), az
anekdotával és a regény előzményeivel György Lajos (A magyar anekdota története és
egyetemes kapcsolatai. Bp. 1934; A magyar regény előzményei. Bp. 1941), a romániai magyar
líra kezdeteivel és újabb korszakával Jancsó Elemér (Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Kv.
1934) és Cs. Gyímesi Éva (Találkozás az egyszerivel. Kísérlet mai líránk értelmezésére.
1978), a kortárs hazai magyar drámairodalommal Kötő József (Kv. 1976) foglalkozott.
Egyedülálló Demény István Pál Kerekes Izsák balladája (1980) c. könyve, amely az
összehasonlító-tipológiai módszer segítségével az elveszett hősi magyar epika egyik
cselekménytípusát rekonstruálja.
Mozgalmak, irányzatok korszak-meghatározó jellegzetességeit Rohonyi Zoltán A magyar
romantika kezdetei (1975) és Sőni Pál Avantgarde-sugárzás (Modern törekvések a romániai
magyar irodalomban. 1973) c. munkája összegezte.
Az intézmények irodalmát Hofbauer László Vidéki irodalmi társaságaink története a XVIII.
század végétől a XIX. század végéig (Bp. 1930), Balogh Edgár Itt és most (Tanulmány a régi
Korunkról. Kv. 1976), valamint Mózes Huba Sajtó, kritika, irodalom (1983) c. kötete
képviseli.
A magyar irodalom történetének átfogó áttekintésére nálunk elsőként Borbély István (A
magyar irodalom története I–II. Kv. 1924–25), majd Vathy Elek (A magyar szépirodalom
története. Kv. 1928) vállalkozott. Szerb Antalnak, a Helikon írói társaság pályázata
nyertesének esszéisztikus tartású, azóta sok kiadásban megjelent művével (Magyar
irodalomtörténet I–II. Kv. 1934) az ESZC ajándékozta meg az olvasókat.
Egy rövidebb korszak erdélyi magyar irodalmának összefüggéseit Kozma Dezső villantotta
fel a századforduló kolozsvári sajtójának tükrében (A valóság igézete. Kv. 1972).
A romániai magyar irodalom kezdeteinek történetét a Kristóf Györgynél doktoráló Ion
Chinezu foglalta össze Aspecte din literatura maghiară ardeleană (1919–1929) (Kv. 1930) c.
disszertációjában, majd Tolnai Gábor, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának
irodalomtörténésze dolgozta fel a tárgykört Erdély magyar irodalmi élete c. munkájában
(Szeged 1933). A hazai magyar irodalomtörténet-írásnak 1944 után súlyos akadálya volt az a
dogmatikus szemlélet, mely alábecsülte, sőt megtagadta és elítélte a két világháború között
felvirágzott helikonista irodalmat. Nagy István egyetemi előadásaiban elfogultan igyekezett
kirekeszteni az irodalom értékes hagyományait, s csak az 1957-ben az Utunk hasábjain
lepergett *Nézzünk hát szembe vitasorozat hozott fordulatot. 1966ban már az Előre „távolsági
kerekasztal”-rendezvénye vitte előbbre a tisztulást. Ez az ankét A romániai magyar
irodalomtörténet-írásról címmel sikerként hivatkozik a *Romániai Magyar Írók könyvsorozat
kiszélesült skálájára s Jancsó Elemér, Sőni Pál, Balogh Edgár, Mihai Beniuc, Méliusz József,
Kacsó Sándor, Izsák József és Kántor Lajos nyilatkozataival nyit ablakot az irodalmi
hagyományok minden értékét tárgyilagosan megítélő új irodalomtörténet-írás felé. Kántor
Lajos és Láng Gusztáv rövidesen megjelent közös irodalomtörténete (Romániai magyar
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irodalom 1945–1970. 1971, javított 2. kiadás Romániai magyar irodalom 1944–1970. 1973)
ugyancsak a II. világháború utáni negyedszázad körképét adja, de visszatekintésében és
értékeléseiben már teljesen szakít a dogmatikus elfogultságokkal és kirekesztésekkel.
A román irodalom kérdéseiben igazít el Bitay Árpád A román irodalomtörténet összefoglaló
áttekintése (Gyulafehérvár 1922), Kakassy Endre A fiatal Eminescu (1959), Eminescu élete és
költészete (1962), Mihail Sadoveanu (Egy nagy élet és egy nagy életmű története, 1964),
valamint Kormos Gyula Liviu Rebreanu (Kv. 1975) c. kötete. A világirodalom felé nyújt
kitekintést Szilágyi Júlia Swift és a huszadik század c. kismonográfiája (1968).
Kapcsolattörténeti kérdésekkel foglalkozik Veégh Sándor Petőfi a románoknál (Csíkszereda
1934) és Ritoók János Kettős tükör (A magyar–szász együttélés múltjából és a két
világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből, 1979) c. munkája. Megírandó
szintézisek előmunkálataként és forrásaként tarthatjuk számon egykori irodalomszervezők
emlékiratait (S. Nagy László Harc a végeken. Kv. 1930; Tabéry Géza Emlékkönyv. Kv. 1930;
Ligeti Ernő Súly alatt a pálma. Kv. 1941), kortárs tollforgatók (Lám Béla, Kacsó Sándor,
Nagy István, Balogh Edgár és mások) önéletrajzi visszaemlékezéseit, továbbá
irodalomkutatók tanulmánygyűjteményeit, mint amilyen Kristóf György Petőfi és Madách
(Kv. 1923) és Az erdélyi irodalom múltja és jövője (Kv. 1924), Szigeti József A mű és kora
(1970), Jancsó Elemér Irodalomtörténet és időszerűség (1972) és Kortársaim (1976), Csehi
Gyula A baloldali forrásvidék (Kv. 1973), Jordáky Lajos Irodalom és világnézet (1973),
Balogh Edgár Mesterek és kortársak (1974), Dávid Gyula Találkozások (Tanulmányok a
román–magyar irodalmi kapcsolatok múltjából. Kv. 1976), Mikó Imre Akik előttem jártak
(1976), Veress Dániel Mikes és a szülőföld (1976), Sőni Pál Írói arcélek (1981), Kovács János
Kétség és bizonyosság (1981) c. munkája.
Hasonló szempontból jelentősek az irodalmi levelezések gyűjteményei, így a KZST, a
Helikon és ESZC „levelesládája”, Gaál Gábor, Benedek Elek leveleskönyve. Ide sorolhatók
az interjúkötetek is (Huszár Sándor: Az író asztalánál. Beszélgetések kortárs írókkal. 1969;
Beke György: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a magyar–román irodalmi kapcsolatokról.
1972; Közelképek. Húsz romániai magyar író. Az interjúkat készítette Marosi Ildikó. 1974;
Gálfalvi György Marad a láz? 11 interjú. 1977; „A legszebb élet, amit magamnak el tudtam
képzelni”. Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. 1978).
Az ~ értékes dokumentumai az Erdélyi Ritkaságok, a fehér könyvek, a Romániai Magyar Írók
és a Tanulók Könyvtára c. sorozatok bevezetővel és filológiai apparátussal ellátott kötetei,
valamint a mindenkori kritikagyűjtemények. Az ~ népszerűsítéséről s oktatásügyi
alkalmazásáról elsősorban a *tankönyvirodalom gondoskodik.
(M. H.)
Jancsó Elemér: Hazai magyar irodalomtudományunk útja. Utunk 1956/27; uő: A magyar irodalomtörténetírás
feladata a Román Népköztársaságban. NyIrK 1958/1–4; uő: A romániai magyar irodalomra vonatkozó
kutatások. NyIrk 1968/2; uő: A magyar irodalomtörténetírás ötven esztendeje a kolozsvári tudományegyetemen.
Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Series Philologia 1969/2. — Kozma Dezső: A két világháború közötti
romániai magyar irodalom kutatásának újabb eredményei. NyIrK 1969/1. — Kántor Lajos–Láng Gusztáv:
Romániai magyar irodalom 1944–1970. 1973. 63–70. Irodalomtörténet-írás — Irodalomtörténet és
irodalomtanítás. Hozzászólások a romániai magyar irodalom új tankönyvéhez. Korunk 1979/5. — Szigeti
József: Történet és tudat. Az új magyar irodalomtörténeti tankönyvről. A Hét 1979/17. — Mózes Huba:
Irodalomtörténet-írás — 1978. NyIrk 1979/1. — Cs. Gyímesi Éva: Irodalomtörténet-írásunk elméleti kérdései.
A Hét 1981/47, 48. — Csire Gabriella: Korszerű magyar irodalomtörténet XII. osztályosok számára. Előre 1981.
dec. 6.
ÁVDolg: Karczagi Sándor: Az erdélyi irodalom hőskora. Fejezet az erdélyi magyar irodalom történetéből 1919–
1926. 1980. — Székely Julianna: A romániai magyar novellisztika első évtizede. 1972.
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irodalomtudomány — *irodalomelmélet; *irodalomtörténet; *kritika
Írói Olimpiász, teljes nevén Erdélyi Írói Olimpiász — irodalmi rendezvénysorozat
Kolozsvárt a Janovics Jenő igazgatta Magyar Színház és a Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti
Társaság keretében egyesült lapok (Vasárnapi Újság és Pásztortűz) közös rendezésében. 1923.
nov. 11-én a nagyváradi írók műsorával nyílt meg; ezen Gulácsy Irén, Marót Sándor, Tabéry
Géza, és Hilf László egyfelvonásosait mutatták be, Bíró György, Kondor László és Ruth
Klára verseit szavalták. A második rendezvény nov. 18-án a marosvásárhelyiek műsora volt:
Osvát Kálmán, Antalffy Endre és Molter Károly konferált, Berde Mária és Tompa László
saját versét adta elő, Színi Lajos humoreszkkel szerepelt, Csergő Tamás és Balogh Endre
prózai munkáiból olvasott fel. Az utolsó matinén dec. 2-án Arad és a Bánság írói mutatkoztak
be Kolozsvár közönségének; a műsoron Franyó Zoltán és Szombati-Szabó István versei, Nagy
Dániel prózája, zeneszámok, táncszámok szerepeltek.
A Dózsa Endre, Janovics Jenő és Kuncz Aladár alkotta bírálóbizottság döntése szerint a
vándorserlegként felajánlott antik ezüstkupát Marosvásárhely írói csoportja kapta, s terv
szerint a rendezvény folytatását a KZST vállalta. „Hogy közönségébresztő? Erre valóban kitűnő eszköz. De felbecsülhetetlen a szellemek egy összhangba való kicsendítése szempontjából” — hirdette meg Szentimrei Jenő az ~ beharangozójában, a kolozsvári nyitás után
azonban a főleg gazdasági természetű ellentétek az irodalmi szervezkedés terén ennél a
kívánatos összhangnál erősebbeknek bizonyultak, s a rendezvénysorozat folytatása elmaradt.
Szabó Zsolt: Gyökerek után kutatva. Korunk 1982/1.

Irsai Lajos — *törvénymagyarázat
Isac Emil és a magyar irodalom — A magyar irodalomhoz fűződő kapcsolatainak lényegét
maga Emil Isac (1886–1954) határozta meg a progresszív román sajtóról szóló s Ady
Endrének ajánlott cikkében: „Nem kell azonban prófétai meggyőződés ahhoz, hogy végre a
román és magyar kultúrérintkezést azok fogják megcsinálni, akik mindkét részről
szenvedelem és elfogultság nélkül képesek egymás bűneit és erényeit megbírálni” (Huszadik
Század, Bp. 1914/3).
Ehhez a bátor szókimondással párosult elvéhez a költő több mint fél évszázadon át hű maradt
attól kezdve, hogy első — Alecsandriról szóló — írása a kolozsvári Ellenzék 1902. dec. 10-i
számában megjelent. A következő esztendőben az akkor Kun Béla felelős szerkesztésében
megjelenő Kolozsvári Friss Újság munkatársául szegődik, ahol maró gúnnyal megírt közéleti
kommentárjait, útirajzát és néhány magyarra fordított versét közlik. Csakhamar szoros
kapcsolatba kerül a századelő jobbára fiatalok által szerkesztett kolozsvári folyóirataival is (A
Fáklya, Egyetemi Lapok, Erdélyi Lapok, Haladás, Kolozsvári Szemle, Új Erdély), s írásainak
megcsontosodott nézeteket semmibe vevő hangvétele általános rokonszenvet kelt. Olyan
kezdeményezések fűződnek nevéhez, mint a román irodalom főbb irányzatait ismertető
előadássorozat, amelynek meghívott előadói a kortárs román szellemi élet legkiválóbb
képviselői lettek volna (1911); magyar tudósok és közéleti férfiak felkérése, hogy szóljanak
hozzá a bukaresti Noua Revistă Română európai visszhangot keltett körkérdéséhez, amely a
Balkán félsziget tartós békéjének előfeltételeit volt hivatva tisztázni (1913); a Szentimrei Jenő
szerkesztésében megjelenő Új Erdély hasábjain nyilvánított „szabad véleménye” Erdély
kultúrájának elodázhatatlanná vált demokratizálásáról (1918). Kapcsolatot talált a magyar
progresszió központi sajtóorgánumaival is. Publicisztikai és szépirodalmi írásait a Független
Magyarország (1910), Huszadik Század (1914–18), Jövendő (1914), Népszava (1918),
Esztendő (1918), Nyugat (1913–32), Szabadgondolat (1918) és Világ (1911–18) közli. A
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Bodor Aladár hagyatékában (MTA Kézirattára) fennmaradt leveléből kitűnik, hogy magyar
nyelvű írásaiból kötetet szándékozott összeállítani a Tevan Könyvtár számára. Terve a
világháborús nehézségek miatt nem valósulhatott meg.
Isac személyes kapcsolatait a kölcsönös megértés szolgálatába állította. A kolozsvári magyar
írók közül egykori iskolatársához, Kuncz Aladárhoz fűzte barátság; Sütő Nagy László, a
Kolozsvári (később Erdélyi) Szemle szerkesztője negyed évszázadon át élvezte támogatását;
Jékey Aladárral való ismeretségét közös rajongásuk Ady Endre iránt tette bensőségessé.
Ady egyébként kulcsfontosságú szerepet játszik Isac világnézetének alakításában, ugyanis
„Ady nevére hivatkozott mint a román–magyar viszony igazságos történelmi megoldásánál
számba jövő megannyi politikai, társadalmi és kulturális kérdés tisztázására felhozott érveinek
messze világító támaszára” (Ion Brad). Személyesen 1909 nyarán ismerkedtek meg
Kolozsvárt. Közös problémáikról folytatott beszélgetéseik hatására Isac a magyar költő
leglelkesebb román hívéül szegődik, életcéljának tekintve, hogy Ady egyéniségét
megismertesse a román irodalmi közvéleménnyel.
Feltehetőleg Kuncz Aladár közvetítésével kerül kapcsolatba a Nyugat többi nagy írójával,
elsősorban Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. Velük folytatott levelezéséből a XX.
századi román–magyar írói összefogás ígéretes lehetőségének körvonalai bontakoznak ki;
kölcsönös műfordítói tevékenységüket össze szándékozták kapcsolni az I. világháború idején
és a későbbiekben a „kulturális testvériség demonstrálásával” (Babits).
Isac a két világháború közötti években az európai írók Henri Barbusse és Romain Rolland
kezdeményezte szolidaritási mozgalma, a Clarté szellemében — amelyhez 1919-ben Babits
Játszottam a kezével c. versére hivatkozva csatlakozott — igyekszik emigrációba kényszerült
radikális magyar íróbarátait (Bölöni Györgyöt, Hatvany Lajost és társait) támogatni; mint az
erdélyi színházak művészeti felügyelője is elő akarja segíteni az erdélyi magyar műveltség
zökkenőmentes beilleszkedését Románia szellemi életébe. Jóllehet ez irányú működése a
kortársak számára nemegyszer ellentmondásosnak tűnt, célkitűzéseit gyakori programadó
nyilatkozatain kívül olyan gesztusok fémjelzik, mint a nagybányai művésztelep
létjogosultságának védelme, a magyar írókhoz intézett manifesztumai az Ideea europeană
(1920), Nagyváradi Napló (1920), Napkelet (1921), Bécsi Magyar Újság (1922) hasábjain,
valamint az erdélyi magyar költők Octavian Şireagu által a Román Pen Club megbízásából
összeállított antológiájához írott előszava.
Az 1944 utáni években attól a meggyőződéstől indíttatva, miszerint „minden nyelv egyformán
fejezheti ki a szeretetet, a megértést, a barátságot” (Jancsó Elemér emlékkönyvébe írt sorai),
kiveszi részét az irodalmi élet új alapokra helyezéséből. A România Liberă, Igazság, Utunk és
Világosság hasábjain a román és magyar irodalom nagyjainak példájára hivatkozva int a
közös sorsvállalás kötelezettségére, sőt — törékeny egészségi állapota ellenére — 1947 kora
tavaszán arra is vállalkozik, hogy egy román íróküldöttség tagjaként Budapesten, „a művészet
és barátság városában” (România Liberă 1947. máj. 17–18.) a kulturális közeledés érdekében
munkálkodjék.
Kapcsolattörténeti szempontból jelentős, hogy hosszú évtizedeken át Emil Isac egyike volt a
magyarul legtöbbet megszólaltatott román költőknek. Majtényi Erik tolmácsolásában Őszi
ének címen 1962-ben posztumusz magyar kötete is megjelent, Mircea Zaciu előszavával.
(K. K.)
Jékely Zoltán: Egy vasárnap délután I. E.-nél. Világosság 1946. máj. 6. — Méliusz József: Örök erdélyi
beszélgetés [Levél helyett I. E.-nek]. Igazság 1946. szept. 25. — Jancsó Elemér: I. E. ünnepéhez. Utunk 1947/6;
uő: I. E. (1886–1954). Utunk 1954/14; uő: E. 1. és a modern magyar irodalom. Studia Universitatis Babeş–
Bolyai, Series Philologia 1964/2; újraközölve Irodalomtörténet és időszerűség. 1972. 355–75. — Máté Gábor: I.
E. magyarul. Korunk 1963/9. — Józsa János: E. I. magyar nyelvű publicisztikája. Igazság 1966. máj. 22. —
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Murádin Jenő: E. 1. és Popp Aurél levelezése. NyIrK 1968/2. — Engel Károly: E. I. és Babits Mihály
levélváltása. Utunk 1972/7. — Köllő Károly: E. I. indulása a kolozsvári magyar sajtó tükrében. Igazság 1974.
márc. 23.; uő: E. I. magyar írásaiból. Utunk 1974/12; uő: Kíméletlen lelkekre van szükség. A Hét 1977/46. —
Ion Brad: E. I., új eszmék szószólója. Monográfia. Fordította Bustya Endre és Farkas László. Kv. 1975. — Szász
János: E. I. igényei. Előre 1976. máj. 23. — Vezér Erzsébet: E. I. és a magyar progresszió. Levelezése Jászi
Oszkárral. Korunk 1978/8. — Balogh Edgár: Üzenet cigarettás dobozban. Új Élet 1981/19; újraközölve
Acéltükör mélye, 1982. 80–82.

Isák József — *Izsák József
iskolahálózat — az írásbeli művelődés legfőbb előfeltétele. A népoktatást szolgáló, nálunk
többnyire egyházi kézen volt falusi elemi iskolák mellett különösen jelentősek voltak az
internátussal (szeminárium, finevelő, konviktus), ellátott, alsó, közép és felső tagozattal
rendelkező protestáns (református, unitárius) kollégiumok és katolikus gimnáziumok. Ezek
alapítási ideje, „első megnyitása” sok esetben a XVI–XVII. századig vezethető vissza. Fontos
szerep hárult rájuk az anyanyelvi műveltség terjesztésében, az irodalmi-tudományos élet
kialakításában.
A protestáns intézetek önállóbban, felekezetenként, egyházkerületenként szabták meg
tanintézeteik működési kereteit, a katolikus iskolák viszont egységesebb irányítás alatt
állottak, tanterveikben kevés volt az eltérés. A XVI. századi katolikus iskolák többsége
jezsuita vezetés alatt állott, s az 1599-ben kinyomtatott Ratio Studiorum szerint működött:
három-négy grammatikai osztályt egy poétikai meg egy retorikai osztály követett. Felsőbb
tagozatnak számított a három év filozófiai, majd négy év teológiai tanfolyam. Ennek
változatait alkalmazták a protestánsok is. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után 1777-ben a
Mária Terézia utasítására összeállított I. Ratio Educationis foglalta egységes rendszerbe a
közoktatás minden ágát. Eszerint az ötosztályos gimnáziumot a kétéves akadémiai
(bölcsészeti, teológiai, jogi, orvosi) kurzus követte. A továbbtanulók egyetemre mehettek.
Mivel a protestáns iskolák ezt nem akarták alkalmazni, II. József külön törvénnyel, a Norma
Regiával szabályozta 1781-től az alsó- és középfokú oktatást Erdélyben. Ennek megfelelően
az egy tanító vezette három csoporttal működő elemi után a három grammatikai, továbbá a
poétikai és retorikai osztályokkal működő gimnázium következett. Minden osztályt egy-egy
tanár oktatott. Az első Ratiót részben módosította az I. Ferenc-féle II. Ratio Educationis
(1806), amely a grammatikai osztályok számát négyre emelte, s a magyar nyelvet a rendes
tárgyak közé iktatta. Az 1840-es évek közepén — országgyűlési határozat nyomán — rendre
bevezették a magyar tanítási nyelvet.
A forradalmat követő önkényuralmi rendszer az iskolapolitikában is meghozta az
egységesítést. Az Organisations-Entwurf (1849) címen ismert tanügyi törvény négy elemi
után négy al- és négy főgimnáziumi osztályt írt elő. Növelte a reáltárgyak súlyát, bevezette a
szaktanári rendszert és minden nemzetiség anyanyelvének oktatását. 1871-től a Pauler
Tivadar-féle tanterv is az Entwurfra alapozott. Az iskolákat négyosztályos al-, hatosztályos
nagy- és nyolcosztályos főgimnáziumokra osztotta. 1875-től megnyíltak a nyolcosztályos
reáliskolák is. Az 1883-as tanügyi törvény megengedte, hogy a protestáns és görögkeleti
iskolák (melyek anyagi fenntartásáról az egyházak gondoskodtak) külön tanterv szerint
működjenek.
Az I. világháború után 1922–23-ig a régi rendszer szerint folyik az oktatás, rendre bevezetik a
román nyelv, Románia története és földrajza (utóbb román nyelvű) tanítását. 1923-tól
alkalmazzák a többször is módosított egységes román tantervet: a négyosztályos gimnáziumot
a négyosztályos líceum (tanítóképző vagy felső kereskedelmi iskola) követi. A IV.
gimnáziumi osztály után abszolváló vizsgát kell tenni. Az 1925-ben kiadott új középoktatási
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és az Anghelescu-féle magánoktatási törvény megszigorította az érettségi (bakkalaureátusi)
vizsgát. Két tagozat kivételével ekkoriban minden magyar tannyelvű iskola felekezeti kézen
volt; ezek magántanulókat és más felekezetűeket nem vehettek fel. Állandó problémává vált a
nyilvánossági jog megszerzése, megőrzése; enélkül ugyanis a tanulók csak úgy kaphattak
érvényes bizonyítványt, ha év végén állami iskolában külön vizsgát tettek le. 1928-tól 1935-ig
a líceum hétosztályos, azután nyolcosztályos volt, hetediktől választani lehetett a reál és
humán tagozat között. Az egyes felekezetek magyar tannyelvű tanonciskolákat is
fenntartottak.
1940 és 1944 között Erdély északi részében a magyarországi tanterveket és tanügyi
rendelkezéseket alkalmazták. Ezek keretében állami magyar tannyelvű ipari középiskolák is
alakultak, így Kolozsvárt az Állami Gép- és Villamosipari Középiskola nappali és esti
tagozattal, mely jegyzeteket is kiadott. A II. világháború végeztével átmeneti tantervek szerint
az iskolahálózat tovább működött, míg az 1948. aug. 3-án törvénybe iktatott román tanügyi
reform szét nem választotta a tanügyet az egyháztól, létrehozva az egységes állami
iskolahálózatot, ezen belül az önálló vagy tagozati magyar tannyelvű iskolák rendszerét.
1956-ig tíz, azután tizenegy osztály elvégzését követi az érettségi; a tizedik osztálytól humán
és reál tagozat működik. 1964-ben bevezetik a nyolcosztályos kötelező oktatást, s ennek
megfelelően 1968-tól a tizenkettedikesek érettségiznek. Ekkor meg is könnyítik az érettségit.
1975-től tízosztályos a kötelező oktatás, a XI.-be felvételizni kell. 1978-tól teljesen új
iskolahálózatot és tanterveket alakítanak ki, melyek szerint számos általános és a legtöbb
középfokú tanintézet ipari és mezőgazdasági, ill. kereskedelmi, közgazdasági, egészségügyi,
pedagógiai és művészeti szakjelleget kap, külön biztosítva a tanoncoktatást. Országosan több
matematika–fizika, történelem–filológia és biológia–kémia profilú líceum osztályaiban marad
meg az elméleti képzés túlsúlya. A legtöbb líceum mellett XI–XIII. osztállyal esti tagozat
működik.
Az 1850-es évektől kezdve az iskolák elnevezése egységesen gimnázium, néhány — több
tagozattal működő — protestáns tanintézet megőrzi a kollégium címet. Az I. világháború után
az intézetek hivatalos román neve líceum lett, magyarul a gimnázium megjelölést használták.
1952-től középiskola (şcoală medie) a neve minden érettségit nyújtó tanintézetnek, 1965-től
újra visszatérnek mind a román, mind a magyar megjelölésben a líceum szóra, 1977-től pedig
ehhez járul a profilt is körvonalazó ipari, mezőgazdasági, művészeti és más szakmai jelző. Az
1950-es évek végétől több iskolát neves személyiségekről neveztek el.
Az egyes tanintézetek legfontosabb adatait a *középiskola és irodalom c. gyűjtőszócikkbe
tömörítettük.
(G. Gy.)
Líceumaink sorsa. Magyar Kisebbség 1924/14. — Fritz László: Az erdélyi magyarság iskolaügyének tíz éve.
Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929. Kv. 1930. — Barabás Endre: A magyar iskolaügy helyzete Romániában
1918–1940–41. Kisebbségi Körlevél, Pécs 1943/5–6. — Gárdonyi Jenő: Ipari középiskolák Észak-Erdélyben.
Erdélyi Iskola 1944/2. — Debreczy Árpád: Anyanyelvű oktatás. Közli A romániai magyar nemzetiség, 1981.
190–98. — Nemzetiségi oktatás Románia Szocialista Köztársaságban. 1982. — Murvai László: Társadalom és
iskola. Cikkek és tanulmányok. 1983.

iskolai értesítő — általában tanévenként kiadott, 50–150 lapos füzet, mely teljes képet nyújt
egy-egy tanintézet tanárainak és diákjainak az évi munkájáról. Eredete a XVIII. század végéig
vezethető vissza. Akkor már kis füzetben adták ki a tanév végi vizsgákon elért
érdemsorozatokat, esetleg előzetesen a vizsgák rendjét, a tananyagot, a vizsgáztatók és a
vizsgára állók névsorát is. A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárnál és az Akadémiai
Könyvtárnál őrzött gazdag gyűjteményekben a Kolozsvári Katolikus Gimnáziumnak 1814-től,
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az aradinak, szatmárinak és nagyváradinak 1829-től (Cséplő Péter iskolatörténete szerint
Nagyváradon 1787-től adtak ki!), a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak 1845-től
kezdve maradtak fenn ilyen kiadványai. A tulajdonképpeni iskolai értesítők (évkönyvek,
tudósítványok, évi jelentések, almanachok) kiadását az 1850–51-ben bevezetett
Organisations-Entwurf írta elő. Volt, ahol külön kiadták az évkönyvet és az érdemsorozatot is
(így a Kolozsvári Katolikus Főgimnáziumnál 1869-ig). Az 1870-es évek végétől szinte
minden tanintézettípus — óvoda, elemi és népiskola, polgári iskola, ipariskola, kereskedelmi
iskola, tanítóképző, zenekonzervatórium, főiskola, teológia — jelentetett meg értesítőt.
Az ~ valamelyik tanár tudományos programértekezésével kezdődött (ez egyben doktori
értekezés vagy székfoglaló beszéd is lehetett). Gyakran helyette jubiláló vagy elhunyt tanárok
életrajza, ünnepi beszéd, útleírás, könyvtári címjegyzék olvasható. Különösen fontosak a
helytörténeti s a főleg új épületek felavatásakor, évfordulókkor közzétett iskolatörténeti
összefoglalások. Az 1895–96-os (millenniumi) és az 1940–41-es értesítők szinte kivétel
nélkül az intézet történetével foglalkoznak, adattárat, statisztikát jelentetnek meg. A
tulajdonképpeni értesítő főbb részei: az intézet rövid története, az elmúlt tanév fontosabb
eseményei (rendeletek, változások a tantestületben, ellenőrzések, ünnepélyek), az iskola
felettes szervei és vezetősége, a tanári kar és beosztása (esetleg órarendje), a tanárok iskolán
kívüli működése, az elvégzett tananyag osztályonként, a használt tankönyvek jegyzéke, a
diákok fegyelmi és egészségi állapota, köri és sporttevékenysége, jutalmazottak, a tanulók
névsora és év végi osztályzata, az érettségi tételek és eredmények, pályaválasztás, statisztikai
kimutatások, az iskola felszerelésének gyarapodása, internátus, tájékoztató a következő
tanévről. Egyes fejezetek a kisebb iskoláknál kimaradhattak.
Az I. világháborút követő években az ~ terjedelme csökkent, a legfontosabb adatokra
korlátozódott, néhány tanintézet két-három évre összevont értesítőt adott ki. 1922-től a 30-as
évek végéig kötelező módon minden magyar tannyelvű iskola értesítője kétnyelvű volt:
ugyanazt hozta románul és magyarul. Több iskola a 30-as évek második felében lemondott az
értesítő kinyomtatásáról. Utoljára 1944-ben jelentek meg az értesítők.
A 60-as évek végétől kezdve újra elszórt kísérletek történtek az ~ megindítására. Többnyire
évfordulók alkalmával vagy a diáklapok mellékleteként jelenik meg. Az évfordulós
iskolamonográfiák (*iskolatörténet) is tartalmaznak évkönyvi fejezetet. 1968-ban a
Székelykeresztúri Líceum, 1970-ben a Székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum adott ki
kétnyelvű évkönyvet, 1969–70-ben a marosvásárhelyi Al. Papiu Ilarian, 1969 és 1980 között a
nagyváradi Emanuil Gojdu Líceum jelentetett meg román nyelvű évkönyvet. A legrendszeresebben a sepsiszentgyörgyi Matematika–Fizika Líceum *Gyökerek c. diáklapjának külön
évkönyvszámai viszik tovább az értesítők hagyományát (1973–79), beszámolva az iskolai élet
olyan új területeiről is, mint a pionír- és KISZ-munka, a műszaki-termelési gyakorlat, a
tantárgyversenyek, a Daciada és a Megéneklünk Románia-fesztivál. Rövid évkönyvi fejezet
jelent meg a kolozsvári *Fiatal Szívvel és a *Hajnal néhány számában is.
A felsőoktatási intézetek közül különösen jelentős a kolozsvári egyetem értesítősorozata,
mely már 1872-től három részben jelent meg: Acta Universitatis — Beszédek, 1940-től 1942ig Beszámoló (tanévnyitó és -záró, beiktató beszédek, valamint az egyetemi tanárok irodalmi
munkásságát és az oklevelet nyert abszolvensek névsorát tartalmazó függelék); Almanach —
Évkönyv (az egyetem vezetősége, karai, tanárai, intézetei, a hallgatók névsora, statisztika);
1944-ig Tanrend (félévenként, a meghirdetett előadások felsorolása). Különösen értékes az
1940–41. évi Beszámoló melléklete az egyetem tanárainak 1940 előtti tudományos
munkásságáról (szerkesztette Monoki István, Kv. 1944). A Bolyai Tudományegyetem egyes
karai kiadásában 1945 és 1947 között jelent meg Tan- és vizsgarend. A Babeş–Bolyai
Egyetem öt alkalommal adott ki Kolozsvárt román, angol, francia, német és orosz nyelvű
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évkönyvmonográfia jellegű kötetet, amely a magyar diákok és tanárok adatairól is tájékoztat:
ez az Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj (1959–1965, 1965–1970, 1971, 1976–1977 és
1979). Rendszeresen jelentetett meg értesítőt a kolozsvári Református Teológiai Fakultás és
az Unitárius Teológia, majd 1949 és 1951 között az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai
Intézet.
Az ~ nélkülözhetetlen adatforrásul szolgál az egyes tanintézetek történetéhez, tájékoztat a volt
tanítványok életrajzáról és a tanárok pedagógiai-tudományos tevékenységéről.
(G. Gy.)
Csepreghy András: Egy korszak tükre: az iskola. A Hét 1982/29, 30, 31.

iskolai színpad — kollégiumok, gimnáziumok, líceumok tanulóifjúságának hagyományos
fóruma, ahol többnyire a tanulmányokba illeszkedő drámai anyagot adnak elő diáktársakból
és szülőkből álló közönség előtt. Erdélyben a diákszínjátszásnak nagy múltja van: minden
nevezetesebb felekezeti iskola az erkölcsi nevelés szolgálatába állította, avagy világi céllal
szórakoztatásra szánta. A protestánsok iskoladrámái kedves anakronizmusokkal magyarították
ízes anyanyelvre a bibliai és klasszikus témákat; a jezsuita iskoladrámák latinul is nemzeti
hősöket teremtettek, s a magyar hallgatósághoz alkalmazkodva egyaránt hagytak ránk
misztériumjátékokat és népi humorral fűtött vígjátékokat.
A romániai magyar ~ 1919 után általában minden középiskolára kiterjedt, s 1944 óta növekvő
mértékben vált a fiatalság korszerű nevelésének és önformálásának hasznos eszközévé. Kellő
számbavételek hiányában az előadott darabok szerzője, címe, rendezője s a bemutatás dátuma
ma már csak részben állapítható meg; a romániai magyar diákszínjátszás története a
fennmaradt adatok alapján városonként így foglalható össze:
1. Aradon Berthe Nándor tanár rendezésében a Katolikus Gimnázium diákjai Kisfaludy A
kérők c. vígjátékát (1941), Mikszáth A Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényének színpadi
változatát (1942), Móricz Sári bíróját (1945), majd az Iglói diákok c. operettet (1947) adták
elő. A hagyományt folytatva a Magyar Vegyeslíceumban, majd a 3. számú Középiskolában
Karinthy Frigyes Visszakérem az iskolapénzt (1953) c. darabját, majd Molnár Ferenc A Pál
utcai fiúk (1959) c. regényének dramatizált változatát mutatták be Mózer István rendezésében.
Itt került színre Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. darabjának I. felvonása is (1960)
Husztik Katalin tanárnő rendezésében. A Magyar Pedagógiai Líceum, majd a 4. számú
középiskola Fazekas Mihály Lúdas Matyiát (1957) és Kisfaludy A kérők c. darabját (1958)
adta elő, a rendező itt is Mózer István volt.
(U. J.)
2. Bánffyhunyadon a két világháború közt népszínműveket adott elő az ifjúság; ekkor tűnt fel
Bokor Ilona, a sepsiszentgyörgyi társulat későbbi színművésznője. A felszabadulás után az
algimnázium tanulói Morvay Pál rendezésében a János vitéz előadásával (1946) toborozták
faluról falura járva népi kollégiumok tagjait, majd iskolájuk tornatermében színpadot
állítottak fel, ahol Csokonai Özvegy Karnyónéja és Móricz Sári bírója is színre került. 1955
után a líceummá kiépült magyar középiskola növendékei Szigligeti és Móricz darabjai mellett
A Pál utcai fiúkkal, majd Szentimrei Jenő Csáki bíró lánya c. balladajátékával arattak sikert,
1967 és 1974 között évről évre bemutatva a Székelyföldön s televíziós adásban is Kalotaszeg
folklórját. Műsoron szerepelt Vasas Samu feldolgozásában a Görög Ilona ballada (1972),
valamint a Fehér Kalára c. gyerőmonostori ballada (1957) is. A bánffyhunyadi diákok
tevékeny részt vesznek a *Kós Károly Művelődési Kör országos sikerekig jutott színpadi
tevékenységében.
(V. S.)
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3. Brassóban a 20-as években idősb Szemlér Ferenc igazgató szorgalmazta a Róm. Kat.
Gimnázium műkedvelőinek tevékenységét. A gimnáziumban végzett diákok is
bekapcsolódtak a polgári iskolában Meisel Rezső igazgató szervezte Volt Diákok
Önképzőkörébe, s együtt adták elő Gabányi, Kisfaludy (1925), Szigligeti (1926), vígjátékait,
majd Mikszáth A vén gazember c. regényének dramatizált változatát. Nemes Nagy Zoltán és
Fábricz József Pintyőke c. brassói operettjét 1939-ben mutatták be.
1944 után a tánc és zene művelése került előtérbe; 1958-ban a gimnázium diákjai Kádár Kata
balladáját vitték színre Opra Benedek tanár feldolgozásában, Reiff István zenéjére. 1977-ben
a diákegyüttes a Légy jó mindhalálig bemutatásával szerepelt. Az Unirea Líceum Búzavirág
nevű magyar népi együttese a 70-es években számos fesztiválon mutatta be műsorát.
(Sz. S.)
4. Csíkszeredában a mai Matematika–Fizika Líceum követi elődjének, a csíksomlyói
gimnáziumnak páratlanul gazdag színjátszó hagyományait. A diákok 1968-ban Miklós József,
1979-ben Váli Éva rendezésében újították fel Szentes Regináld Masenius nyomán szerzett
Rusticus imperans c. csíksomlyói iskoladrámáját. A műsoron szerepelt Kisfaludy A fösvény
(1971), Molière Kényeskedők (1972), Priestley Az anya napja (1973), Móricz Ludas Matyi c.
darabja; bátor vállalkozás volt Szophoklész Antigonéjának bemutatása (1980). A hazai
szerzők közül Komzsik István szerepelt a diákszínpadon Sakk-matt c. darabjával (1973). A
líceum Irodalmi Színpada Benedek Elek, Tamási, Kosztolányi, Radnóti, Szabó Lőrinc, Ady,
Babits, József Attila, Bartók, Móricz emlékezetére állított össze műsorokat.
A mai 1. számú Ipari Líceum diákjai Gergely Sándortól a Vitézek és hősök (1976), Móricztól
a Légy jó mindhalálig jeleneteivel (1979) tűntek ki; Irodalmi Színpadukon az Emlékezés
Bolyai Jánosra c. összeállítás és egy Vörösmarty-emlékműsor szerepelt. A 2. számú Ipari
Líceum három éven át ismételte Ez az ember! c. verses-zenés (1977–79), két éven át Otthon a
világban… c. verses (1979–80) összeállítását Józsa Gizella rendezésében.
(A. I.)
5. A Kézdivásárhelyi Róm. Kat. Gimnázium (ma 3. számú Ipari Líceum) mint az egykori
kantai gimnázium utóda a XVII–XVIII. századból fennmaradt iskoladrámák hagyományát
újította fel (1949), majd a tanítóképző és az erdészeti osztály végzős tanulói Szigligeti
Csikósát (1950), Móricz Hét krajcárjának színpadi változatát (1952), Gergely Sándor Vitézek
és hősök c. darabját (1953) mutatták be. Hazai szerzők közül Seprődi Annától A Szent Annató regéje (1956) és az Andris meseországban (1958) c. játék szerepelt a műsoron Tempfli
Mária rendezésében. A diákszínjátszók Gogol, Rozov és Vinnyikov orosz szerzők színműveit
is előadták. Szőcs Géza tanári irányítása alatt Virgil Stoenescu–Octavian Sava Magaviseletből
elégtelen (1961), Hašek Svejk, a derék katona (1969) és Páskándi Géza Az eb olykor emeli
lábát (1971) c. darabja került sorra. Méhes György 33 névtelen levél c. színművét (1972)
Apró Éva, Petőfi Az apostolát (1973) Kiss Lázár, Sütő András Vidám siratóját (1977) Józsa
Irén rendezte.
(B. Z.)
6. Kolozsvárt hagyományos a diákszínjátszás. Az első jezsuita iskoladrámát 1581-ben adták
itt elő; a fiatal Mikes Kelemen is színpadra lépett 1702-ben a Farkas utcai gimnáziumban,
melynek utóda ma a 3. számú Matematika–Fizika Líceum. Gazdag színjátszó hagyományait
különösen az 50-es évek óta újítja fel az iskola. Eleinte népmese-feldolgozások,
gyermekoperák követték egymást. Emlékezetes Pussiné Kovács Mária rendezésében Molnár
Ferenc–Török Sándor A Pál utcai fiúk c. darabjának hatszor ismételt előadása (1957–58),
majd Corneille Cidjének ugyancsak hatszori bemutatása nemcsak Kolozsvárt, hanem a
kalotaszegi Magyarbikalban és Mákófalván is (1968–69). Virágok vetélkedése címen 1970
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tavaszán Csortán Márton és Nagy László tanulók virág- és históriás énekekből állítottak össze
műsort. Ugyancsak Pussiné rendezésében került sor a Kalevala nyolc énekének előadására
(1971–72), majd az iskola fennállásának 400. évfordulója alkalmából Mikes Kelemen
Törökországi levelek c. művét dramatizálta Patócs Mihályné és Balázs László tanuló.
Ugyancsak az évforduló jegyében újította fel T. Czeglédy Enikő a Kénts-ásó Demeter s Török
Márta a Kocsonya Mihály házassága c. régi iskoladrámákat. Dramatizált Caragiale-karcolatok
Kovács Ildikó színirendező és Halmos Katalin zenetanárnő munkája nyomán kerültek
előadásra (1980–81).
A XVII. század elejéig nyúlik vissza az Unitárius Kollégium (ma Brassai Sámuel Ipari
Líceum) Színjátszó Körének működése is. 1957-től kezdve a diákok Sinka Zoltán tanári
irányítása alatt Caragiale-darabokkal, dramatizált Móricz-írásokkal, Karinthy-művel és
Horváth Béla színművész segítsége mellett Marton Lili A porcelánkisasszony c. színművével
(1978) szerepeltek.
A volt Református Kollégium, 1959 óta Ady–Şincai Líceum diákjai Nagy Géza rendezésében
Csokonai Tempefői c. darabjának színrevitelével (1948) arattak sikert. Az 50-es években
Borbáthné Vajna Éva rendezésében Maeterlinck A kék madár c. műve (1955), majd Kovách
Aladár Téli zsoltár c. Apáczai-drámája került sorra (1959), s az iskola humán profilját
tükrözte Rostand Cyrano de Bergeracjának (1960) és Shakespeare Makrancos hölgyének
(1964) színre vitele is. Csetriné Lingvay Klára rendezte Vörösmarty Csongor és Tündéjének
vidéken többször is megismételt diákbemutatását (1967); a színjátszók közül lépett később
művészi pályára Simon András.
A volt Református Leánygimnázium helyébe lépő, Gaál Gábor utcai Líceum (ma általános
iskola) színjátszóinak volt köszönhető Csiky A nagymama c. darabjának előadása (1959); ők
vitték színre Máté Piroska rendezésében Kisfaludy A kérők (1967), majd Hans Sachs
Paradicsomot járt diák c. darabját (1970), s rendkívüli teljesítményt nyújtottak Páskándi Géza
Kalauz nélkül c. abszurdoid komédiájával (1971). Petőfitől Az apostol (1972), Radnótiszavalóest, Csokonai Karnyónéja (1974) váltogatta egymást műsorukban.
Emlékezetes a leánygimnáziumokban divatozó ~ a két világháború között. A Marianum volt
az *Erdélyi Magyar Leányok műsorfüzeteinek bölcsője, s a diákszínjátszást irányító tanárok
(köztük Bitay Árpád, Désy Magda, Gergely Ágota, Kende János, Rajka László) segítségével
Calderón misztériumjátéka (1920), a Dante-évforduló alkalmából előadott Divina Commediarészlet (1922), Shakespeare Szentivánéji álom (1923), Sachs A vándordiák a paradicsomban
(1924) és Schiller Ének a harangról (1924) c. műve került színre. Játszottak Heltai-vígjátékot,
Mozart-gyermekoperát, dramatizálták Jókait (Senki szigete), az erdélyi szerzők közül színre
hozták Szalay Mátyás Noémi c. darabját (1927). Előadták Kodály Pünkösdölőjét Kocsis M.
Cecília betanításában (1936), bemutatták Dienes Valéria A tíz szűz c. orkesztikáját (1937).
Az 1940-ben Császár Károly igazgatása alatt magyar és román tagozattal megnyílt Kolozsvári
Állami Leánygimnázium tanulói 1941 nyarán A kérőket, a román tagozatosok pedig Móra
Ferenc Aranykoporsójának román nyelvű színpadi változatát adták elő. Az 1941–42-es
tanévben a Csongor és Tünde s egy Csiky-darab (A nagymama) szerepelt műsorukon.
Az ~ Kolozsvárt a jelentősebb iskolák életéből kiragadott példákon kívül is elterjedt volt s
maradt mind a mai napig minden líceumi tagozaton és általános iskolában.
(G. Gy.)
7. Kovászna magyar középiskolájának diákszínjátszói Kisfaludy- és Móricz-bemutatók után
Mrożek Károly és Ionesco A kopasz énekesnő c. darabjaival kísérleteztek, majd Gazda József
rendezésében Tamási-ciklussal tűntek ki. 1975-től kezdve sorra került a Boldog nyárfalevél,
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Hullámzó vőlegény, Csalóka szivárvány és Vitéz lélek c. Tamási-mű, s ezekkel iskolákat és
falvakat látogattak Háromszéktől a Szilágyságig, Maros megyétől Hargita megyéig.
(B. Z.)
8. Marosvásárhelyen a Református Kollégium színjátszó hagyományát Tamási darabjával
folytatta a diákság: már 1947-ben színre hozta a Tündöklő Jeromost a Kultúrpalota
nagytermében; még abban az évben ugyanitt játszották el Seprődi Anna mesejátékát is a Szent
Anna-tó regéjéről. A Tanítóképző tanulói 1948-ban Varga Katalin-emlékünnepséget
rendeztek, majd Bocskói Viktor Újgazdák és Asztalos István A tejes c. egyfelvonásosát
mutatták be Gernyeszegen.
Az 50-es években a Református Kollégium helyébe lépő Bolyai Farkas Líceum vált az iskolai
színjátszás központjává. A volt kollégium fennállásának 400. évfordulója alkalmával Győry
Béla tanár irányításával 300 férőhelyes színháztermet szereltek fel, s itt mutatták be Horváth
Ágoston Bolyairól írt egyfelvonásosát (1957). Kialakult a diákok és tanárok közös
színjátszásának szokása. Az új teremben került színre Lavotta Károly színművész
rendezésében a Légy jó mindhalálig (1958) és Virgil Stoenescu–Octavian Sava darabja, a
Magaviseletből elégtelen (1960). Kozma Béla igazgató kezdeményezésére a 60-as években
színjátszó versenyeket rendeztek, ezek zsűrijében Tompa Miklós, Szabó Lajos, Kovács
György színművész és más színházi szakemberek is részt vettek. Az együttest Kovács
Levente, a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet előadótanára és Kisfalussy Bálint
akkori színinövendék irányította; Afinogenov Kisunokám (1961), Viktor Rozov Boldogság,
merre vagy? (1962) és Szerencsés órában (1963), a szlovák Peter Karvas Antigoné és a
többiek (1964) c. darabjával jelentkeztek, számos rövid színművet, köztük Csehov és
Caragiale egyfelvonásosait mutatták be. Ezekben a darabokban tűntek fel a később színi
pályára lépett Kincses Elemér, Borbáth Ottilia, Csergőffy László és a televíziós rendező
Csáky Zoltán. A Bolyai-színjátszás fénykorában — a 60-as évek közepén — heti három
előadással rendszeres iskolai repertoár-színház működött a díszteremben.
Diákegyüttesek léptek fel más középiskolákban, így a 4. számú Líceumban, ahol Albert Meltz
A próba c. darabját adták elő, továbbá a Papiu Ilarian Líceumban és az Építészeti Líceumban
is; ezeket a színjátszó csoportokat a Színművészeti Intézet hallgatói vezették (1978–82).
(Ko. L.)
9. A nagybányai iskolai színjátszás hagyományai az egykori Schola Rivuliana (1547–1757)
diákjátékosaiig vezethetők viszsza; nem véletlenül írta meg Juhász Máté misztériumdrámáját
Nagybányán (1761). Mindezek folytatója a város főgimnáziumában 1887-ben megalakult
Petőfi Önképzőkör. A diákművelődésnek a 20-as években újra divatja támadt. A diákok Adyés Petőfi-emlékestet szerveznek (1922), előadják A Noszty fiú esete Tóth Marival c. Mikszáthregény színpadi változatát (1927). A II. világháború után Gergely Sándor Vitézek és hősök
(1946), Móricz Sári bíró (1947) és Légy jó mindhalálig (1948), majd Szigligeti Liliomfi
(1949) és A csikós (1950) c. darabja szerepel a gimnazisták műsorán. Rendezőjük Metz József
irodalom szakos tanár. 1951-ben a Vegyipari és Bányászati Technikai Középiskola
növendékei ismételték meg a már 1929-ben előadott Mikszáth-darabot.
Új pezsgést hozott a diákszínjátszásba az 1953-ban végzett színinövendékek „fiatal színház”ának megjelenése Nagybányán mint az új Állami Színház magyar tagozata. A magyar
középiskolások már 1954-ben Déry Tibor Talpsimogató c. darabjával lépnek színpadra,
rendezőjük Cseresnyés Gyula színész. Bár a hivatásos színház 1956-ban Szatmárra távozott, a
nagybányai ~ előbb Stoenescu–Sava Magaviseletből elégtelen c. színművével arat sikert
(1959), majd a *Petőfi Sándor Irodalmi Kör keretében Karinthy A falusi nagybácsi c. darabját
adja elő, Csokonai születésének 200. (1966) évfordulójára pedig egy Dorottya-feldolgozással
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jelentkezett (1973), főszerepben Várady Máriával, aki azóta a sepsiszentgyörgyi színház
művésze lett. Ugyancsak innen indult színi pályára Márton Árpád, aki diákrendezőként
Nagybányán Vadrózsák címen szervezett balladás fonóestet s Móricz Légy jó mindhalálig c.
darabját újította fel, egyben bemutatva Móricz betyár-novellájának dramatizált változatát is
egy Móricz-ünnepség alkalmából. A nagybányai diákszínjátszók közül került ki Papp Éva is,
a szatmári Északi Színház művésznője. A lelkes gárda Mikszáth Két választás Magyarországon és Statisztika c. írásait is színpadra alkalmazta. A diákműkedvelést Thurman Mária,
Kruzsniczki Erzsébet, Miklós Irén és Rácz Katalin irodalom szakos tanárnők irányítják.
A 80-as évek elején újabb két Mikszáth-novellát vitt színre Dolgozatírás címen Kiss Kornél
matematikatanár, a felnőttek műkedvelő mozgalmának irányítója, mozgósítva a közép- és
főiskolás diákokat.
(K. S.)
10. Nagyenyeden az első — reánk maradt — iskoladrámát, Miskolczi Zsigmond Cyrus
kitétele c. darabját 1698. jan. 24-én adták elő. 1792-ben a Nagyenyedi Magyar Társaság
Próba c. zsebkönyvében Molière két vígjátékának fordítása szerepel. A kollégium szabadtéri
előadásainak szereplőiből kerültek ki a Kolozsvári Színjátszó Társaság olyan jeles színészei,
mint Jancsó Pál és Fehér János. E hagyomány folytatódott az I. világháború után is.
Vígestélyeken, gyermekélőadásokon (a rendezők közt volt Áprily Lajos) főleg helyi szerzők
alkotásait mutatták be, így idősb Veres István A manók tánca c. zenés mesejátékát Csűrös
Emília szövegével (1930), majd a László Marcella szövegére szerzett Zizi c. mesejátékot,
mellyel ellátogattak Tordára és Kolozsvárra is (1937). A műsoron Benedek Elek Többsincs
királyfija is szerepelt.
Új lendületet kapott az ~ szokása 1947-től kezdve. Jelentősebb előadások: Kovách Aladár:
Téli zsoltár; Tamási Áron: Énekes madár (1947); Szimonov: Az orosz kérdés; Nagy István:
Özönvíz előtt (1948); Szigligeti: Csikós (1949); Mikszáth: Különös házasság c. regényének
színpadi változata (1950); Gergely Sándor: Vitézek és hősök, Darvas József: Szakadék (1952);
Caragiale: Viharos éjszaka, Móricz: Sári bíró (1953); Móricz: Légy jó mindhalálig, Karinthy:
Visszakérem az iskolapénzt (1956); Arbuzov: Irkutszki történet, Arany: A nagyidai cigányok
színpadra feldolgozva (1957); Stoenescu–Sava: Magaviseletből elégtelen (1958); Csiky
Gergely: Ingyenélők (1962); Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (1966); Kacsóh Pongrác; János
vitéz, Szigligeti: Liliomfi (1967); Móricz–Benedek: Lúdas Matyi (1968); Mark Twain: Koldus
és királyfi színpadra feldolgozva (1969); Molière: A botcsinálta doktor (1972); Bródy: A
tanító úr nadrágja; Sütő András: Fügedes a paradicsomban (1975); Szophoklész: Antigoné
(1977); Sütő: Vidám sirató egy bolyongó porszemért (1979); Arany: Toldi szerelme Méhes
György feldolgozásában (1983).
A rendezést a főgimnázium és tanítóképző, ill. a mai líceum tanárai és tanárnői vállalták. A
Bethlen Kollégiumból indult színi pályára Nagy István, Borsos Barna, Tamás Simon.
(V. Zs.)
11. Nagyváradon a magyar nyelvű iskolai színjátszás hagyományait a két világháború között
főként az irgalmasnővérek óvónőképzőjének növendékei ápolták: Kiss Magda zenetanár
vezetésével Demény Dezső Kisopera c. szerzeményét (1935) és Poldini Ede Csipkerózsa c.
művét (1938) mutatták be.
Az 1944-es fordulatot követő évtizedekben virágkorát éli. Az 1947–48-as tanévben alakult
ABC diákegyüttes Móricz- és Tamási-jelenetekkel, mese- és balladafeldolgozásokkal járta
vasárnaponként a bihari falvakat. Az 50-es évek elején András Ágoston irányításával vitték
színre a Klasszikus Vegyes Líceum növendékei Kisfaludy Károly Mátyás diák c. bohózatát és
Arany A bajusz c. elbeszélő költeményének dramatizált változatát. Másik sikeres
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vállalkozásuk Móricz Légy jó mindhalálig c. színművének bemutatója (1954) Tátray Barna és
Szentkirályi Aladár tanárok rendezésében. A Tanítóképző színjátszó csoportja Kiss Magda
vezetésével ért el sikereket: Arany Rózsa és Ibolya c. elbeszélő költeményének az 1953–54-es
tanévben bemutatott dramatizált változatát négyszer kellett a nagyközönség előtt
megismételniük. A következő tanévben Kacsóh János vitézét, majd Poldini Ede Jancsi és
Juliska c. zenés darabját játszották. 1956-ban Verdi Trubadur és Rossini Hamupipőke c.
operáiból mutattak be részleteket. 1957-ben Kodálytól a Háry János, 1959-ben a Székely fonó
szerepelt műsorukon. Emlékezetes az Alexandru Moghioroş Líceum ifjúságának Csongor és
Tünde-bemutatója Tuduka Oszkár, Kiss Magda és Urszinyi Judit tanárok rendezésében
(1959). Egykori szereplői közül hivatásos színész lett Bányai Irén, Vásárhelyi Katalin és
Szabó Lajos. A nyugalomba vonuló Kiss Magda utolsó rendezése Sütő András Bogár
Zsuzsika búcsúzik c. novellájának színpadi változata volt (1960). A címszerepet Széles Anna
játszotta.
Schneider Antal és Tuduka Oszkár tanárok irányításával a líceum esti tagozatának növendékei
is bekapcsolódtak a diákszínjátszásba: 1965 és 1970 között Karinthy-, Csehov- és Móriczjeleneteket mutattak be, majd 1971-ben García Lorca Vérnász c. drámáját adták elő. A nappali
tagozatosok előadásai közül Petőfi A helység kalapácsa c. vígeposzának színpadi változata
jelentett sikert, rendezte Makkai Margit tanár Kakuts Ágnes színművész közreműködésével.
1980-ban Papp Ildikó tanárképzős növendékei Gaál József A peleskei nótárius c. vígjátékát
adták elő, legutóbb pedig az 1983-as iskolanap tiszteletére Raimund Binder Tévutak és
Karinthy Visszakérem az iskolapénzt c. egyfelvonásosát.
Az ~ számára utánpótlást biztosítanak a pionírszervezetek gyermekszínjátszói.
(T. E.)
12. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium diákszínjátszó hagyományait követve
1947-ben Kodály Háry Jánosát mutatták be Salamon Sándor rendezésében, majd a Csongor
és Tünde került színre Kiss Árpád tanári irányítása alatt (1948). A kollégium helyébe lépő 1.
számú Ipari Líceum ifjúsága is a magyar klasszikusokat választotta: Kisfaludy A kérőkjét
(1954) Lelkes Gábor, Móricz Légy jó mindhaláligját 1954-ben Lavotta Károly, majd 1972ben Szánthó Anikó rendezte, a Sári bíró (1957) pedig Kovács Ádám rendezésében került
színpadra. Jókai A kőszívű ember fiai c. regényének drámaváltozatát Hervai József vitte
sikerre (1956), Karinthy Tanár úr kérem c. novellájának színpadi változatát (1973) Szánthó
Anikó tanította be.
(B. Z.)
13. A szamosújvári ~ kialakulásában különleges szerepet játszott az örmény elemi iskola, ahol
Heves Györgyné Madaras Mária 1924-től évről évre szavalatok és balett mellett
gyermekszíndarabokat rendezett. A tanítási nyelv román volt, de heti négy órában magyar
nyelvet is tanítottak, s ez tette lehetővé a gyermekszínjátszást. A színre került mesejátékok és
daljátékok nagy részét maga Hevesné írta, megszerezvén munkájával az Erdélyi Helikon
díszoklevelét (1943). Az előadások sorozata 1944 után a magyar tannyelvű elemi iskolában
folytatódott; a május elseje tiszteletére szerzett Álom az erdőben c. háromfelvonásos daljáték
1953-ban százhúsz gyermekszereplőt vitt a színpadra. Több színdarabhoz a zenét Iosif Rusu
zenetanár szerezte. Hevesné nyugalomba vonulása után Buzdugán Anna és Gabányi János
tanárok rendeztek elemi iskolásokkal színielőadásokat, bemutatva többek közt Asztalos István
A tejes és Feleselj, kisfiam c. egyfelvonásosait a 60-as években.
Az elemi fokú előkészítések nyomában komoly eredményekkel léptek színpadra a
Kereskedelmi Középiskola diákjai. Enyedi Bálint nyomdász, a helyi műkedvelők vezetője, 12
előadásból álló sorozatot rendezett velük, színre hozva többek között Vörösmarty, Petőfi,
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Csokonai, Kisfaludy, Gárdonyi, Tamási, Tömörkény, Móricz, Barát Endre játékait. Itt tűnt fel
XI. osztályos diák korában Vadász Zoltán, a későbbi színművész. Az 1947–48-as tanév
folyamán a magyar középiskolások Gabányi János és Hancz Imre tanárok rendezésében
Sárközi György Dózsa György c. történelmi drámájával arattak sikert; az 1950–51-es
tanévben Móricz Zsigmond–Benedek Marcell Lúdas Matyiját tízszer ismételték.
A Petru Maior Líceum magyar tagozata Sütőné Balázs Erzsébet tanárnő rendezésében
Kisfaludy A kérők c. vígjátékát mutatta be (1970).
(G. J.)
14. Szatmáron a II. világháborút követő két évtized lett az ~ virágzó időszaka. A magyar
középiskolák az MNSZ felajánlotta Petőfi-kupáért versenyeztek, s az Állami Magyar Líceum
Antal Péter tanár rendezésében Victor Hugo Hernani, a Katolikus Leánygimnázium pedig
Molière A tudós nők c. darabjával ért el sikert (1947). A Református Fiúgimnázium ifjúsága
Ligeti László tanár irányítása alatt Szigligeti–Móricz Csikós és Fehér Klára Becsület c.
színművét mutatta be (1948).
Antal Péter rendezte az akár az előadásmód, akár a közönségsiker szempontjából kiemelkedő
további két líceumi előadást is: Móricztól a Légy jó mindhalálig (1952) és Szigligetitől a
Liliomfi (1954) c. darabot, s eredményesen kezdeményezte tanárok és diákok közös fellépését
Kisfaludy A kérők c. színművében, mellyel a Tanítóképző a megye számos községében
vendégszerepelt (1955). Divatba jött maguknak a tanároknak a fellépése is, így a Magyar
Leánylíceum tanárai Jókai A kőszívű ember fiai bemutatásával (1955–56), a Magyar
Fiúlíceum tanárai pedig Gogol A revizor c. darabjának színrevitelével arattak elismerést.
(B. L.)
15. Székelykeresztúron az Unitárius Kollégium növendékei az iskola megalapításától (1793)
kezdve rendszeresen léptek színpadra. A megmaradt legrégibb színlap szerint 1877-ben
Szigligeti Szökött katona c. népszínművét mutatták be. A Székelykeresztúr c. hetilap híradásai
szerint a Képezde növendékei 1913-ban Csiky Anna, 1914-ben Zilahy Lajos A rongyos
katona c. színművével szerepeltek, az iskola zenekara pedig számos zenés darab előadását
tette lehetővé. E hagyomány folytatásaként mind a Kollégium, mind a Tanítóképző Intézet
diákjai 1919 után is felléptek, főleg zenés darabokban, operettekben. Emlékezetes a
Csipkerózsa c. énekes tündérjáték bemutatása (1929). A rendezők közt szerepel Péterfy Gyula
zenetanár. Ebben az időben készült el mindkét iskola beépített színpada.
1945 után is jól felszerelt színpad szolgálta mindkét intézmény diákszínjátszását. A
díszleteket rajztanárok irányításával maguk a diákok készítették el jeles festőművészek (Ipó
László, Szécsi András, Kiss László) közreműködésével. A Pedagógiai Iskolában annak
megszűnéséig (1955) Arany és Vörösmarty színpadra alkalmazott költeményeit adták elő,
feltűnt Makarenko Az új ember kovácsa c. pedagógiai művének dramatizált változata s egy
irodalmi összeállítás Dunának, Oltnak egy a hangja címen. A tanár-rendezők közt találjuk
Balázs Lászlót, Haáz Sándort.
Az Ipari Líceum ifjúsága az elmúlt három évtized során Vörösmarty, Kisfaludy, Mikszáth,
Karinthy klasszikus színművei s a János vitéz mellett Sütő András (Fecskeszárnyú szemöldök;
Szerelem, ne siess), Tamási (Hegyi patak), Tomcsa Sándor (Mézesmadzag) darabjait mutatta
be; a román szerzők közül ugyanekkor Eminescu, Caragiale, Creangă, Davidoglu, Camil
Petrescu románul és magyarul is szerepelt a diákszínjátszók műsorán, a világirodalomból
pedig Csehov, Rozov, Molière egy-egy műve. Jelentős volt az iskola ifjúságának gazdag
népköltészeti gyűjteményéből válogatott népmesék és balladák előadása (1957–59), melynek
anyaga a kolozsvári folklórintézet gyűjteményébe került. Emlékezetes Gárdonyi Géza A
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lámpás c. darabjának bemutatása (1982). Az előadások rendezői: Farkas Jenő, Farkas Margit,
Ilyés Ferenc, Kállai Krisztina, Nagy Emma, Solymosi Emma tanárok.
Az 1. számú Általános Iskola számos előadása közül kitűnt Veres Ferenc tanár A legszebb
játék c. darabjának bemutatása (1975), több Méhes-darab s Benedek Elektől a Gyémánttá vált
könnyek (1982).
(G. S.)
16. Székelyudvarhelyen az ~ régi hagyományára utal Hermányi Dienes József anekdotája egy
csizmadialegényről, akit „egy nagypénteken a theatrumban felfeszítettek volt”. A Református
Kollégiumban 1801-ben diákok mutatták be Dugonics András Az arany perecek c.
regényének drámaváltozatát Matskási Júlia címen. Emlékezetes Szabó Dezső rendezői
munkássága négyéves (1909–13) udvarhelyi tanárkodása idején: Beaumarchais, Molière,
Anatole France és Gábor Andor darabjai szerepeltek színpadán.
E régi hagyomány elevenedett fel a két világháború között, amikor a kollégiumi diákok
Kisfaludy Csalódások c. vígjátékával (1921), később a kollégium örökébe lépő Tanítóképző
növendékei Saja Sándor zenéjére Makkai Sándor Gyöngyvirág c. énekes mesejátékával
(1928) s Zilahy Lajos Süt a nap c. színművével (1942) léptek közönség elé. A Katolikus
Gimnázium műsorán az Iglói diákok (1928, 1946) és a Postás Katica (1931) c. operettek
szerepeltek.
Az 1948-as tanügyi reform után valamennyi középiskolában történt próbálkozás a
diákszínjátszó hagyományok felújítására. Tartósabban ez a Dr. Petru Groza Líceumban
honosodott meg, ahol 1974 óta Hermann Gusztáv rendezésében minden évben bemutattak egy
színművet. Tomcsa Sándor Örvendetes járvány, Sütő András Fügedes a pokolban és Fügedes
a paradicsomban, Méhes György Ha jön a szerelem és Kubán Endre Utolsó találkozás c.
egyfelvonásosai mellett a műsoron Kányádi Sándor Ünnepek háza c. kétrészes drámája
(1976), Méhes György 33 névtelen levél c. vígjátéka (1980) és sorozatszerűen Tamási népi
játékai szerepeltek (Énekes madár, 1988; Vitéz lélek, 1981; Boldog nyárfalevél, 1982).
(H. G.)
17. Temesvárt a magyar diákszínjátszás előzményei a múlt század utolsó negyedéig nyúlnak
vissza. Századunk elején az egykori Főreáliskola önképzőköre Kunfi Zsigmond vezetésével
már Shakespeare-drámákból adott elő részleteket, s az iskola felsős tanulója, Hauser Arnold, a
későbbi művészetszociológus, Hamlet-monológgal, Biberach beszédével, Antonius
szónoklatával szerepelt. Az Állami Főgimnázium diákjai Turóczi-Trostler József irányításával
teremtettek színpadot, részleteket mutatva be Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros c.
darabjából (1916).
A hagyomány folytatásaként 1948 után a Magyar Vegyes (később 4. számú) Középiskola
Molière (1950–51), Gogol, Csehov (1952), Csiky és Caragiale (1957) vígjátékaiban léptette
színpadra tanulóit. Irányító tanárok: Mertz Károly, Salamon Erzsébet, Kulcsár Sándor.
Szakmai segítséget nyújtott Sarlai Imre színművész. A 10. számú Középiskola Kosztolányi
Édes Anna c. regényéből elevenített fel jeleneteket egy irodalmi törvényszék keretében
(1968).
Rendszeres színjátszás Szekernyés Irén irányításával az 1970-ben alakult magyar tannyelvű 2.
számú Matematika–Fizika Líceumban bontakozott ki. Bemutatták Illyés Gyula Tűvétevők c.
parasztkomédiáját (1971), Szentimrei Csáki bíró lánya c. kalotaszegi balladafeldolgozását
(1972), majd ciklusban Kisfaludy, Csokonai, Katona József (A rózsa, vagyis a tapasztalatlan
légy a pókok között), Vörösmarty (A fátyol titkai), Szigligeti, Csiky (A vadrózsa) klasszikus
művei kerültek színre, nemegyszer újra felfedezve a darabot. Megalakulása óta a színjátszó
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csoport tanácsadója Cseresnyés Gyula, a temesvári Állami Magyar Színház rendezője. A
diákszínészek előadásaikkal rendszeresen felkeresik Temes, Arad és Hunyad megyék
magyarok lakta településeit.
(Sz. J.)
18. A zilahi Wesselényi Kollégium diákjai iskolájuk hagyományos önképzőköri munkáját
folytatva a 30-as években tanáraikkal közös szereposztásban mutatták be Moldován János
rajztanár irányítása mellett Móricz Légy jó mindhalálig, Karinthy A bűvös szék, Bródy A
tanítónő, Fazekas Mihály Lúdas Matyi c. szerzeményeit, valamint Tatár Géza tanár
rendezésében Az ember tragédiája egyes jeleneteit (1938–39). A már régebben alapított Ady
Endre Önképzőkörrel párhuzamosan 1941-től működő Reményik Sándor Önképzőkör
szavalóversenyeket és balladaesteket indított Józsa Gerő tanár vezetésével a helyes magyar
kiejtés és szép beszéd művelésére, s ezek keretében dramatizált Arany- és népballadákat
vittek színpadra a diákok. Az 1948-as államosítás után is folytatódott a diákszínjátszás, és
Szimonov Orosz emberek c. darabjának bemutatásán (1949) fedezte fel Szabó Lajos, a
kollégium egykori, akkor már a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet tanára Krasznai Paulát,
a későbbi kolozsvári színművésznőt. Az 1953-tól nagy tanítványa, Ady Endre nevét viselő
középiskola — a mai Matematika–Fizika Líceum — ifjúsága rendszeresen megtartott
ünnepségeken ápolja Ady Endre emlékét.
Az 1945-ben létesült Ipari Leányiskola, majd az évekig működő Tanítóképző is bekapcsolódott a diákszínjátszásba; Erdei Erzsébet rajztanárnő a leánynövendékekkel Harsányi
Zsolt Az arany alma c. regényének színpadra átírt változatát adatta elő (1948).
(Ko. K.)
Alszeghy Zsolt–Szlávik Ferenc: Csíksomlyói iskoladrámák. Bp. 1913. — Musnay László: Adatok az erdélyi
színészet történetéhez. Erdélyi Múzeum 1943/2. — Vita Zsigmond: A Bethlen kollégiumi színjátszás a XVII. és
XVIII. században. ETF 158. Kv. 1943; uő: Társadalombírálat és aktualitás a régi iskolai színpadokon. A szerző
Tudománnyal és cselekedettel c. kötetében, 1968; uő: A régi iskolai színjátszás. Utunk 1975/15. — Kilián István:
Ismeretlen iskoladrámagyűjtemény a XVII–XVIII. századból. Miskolc 1967; uő: XVIII. századi iskoladráma
Molière nyomán. Klny. a Déri Múzeum 1979-es Évkönyvéből. Debrecen 1981. — Katona Ádám: Lant és gitár.
Igazság 1970. máj. 20. — Bognár Gábor: Színjátszó diákok. Művelődés 1973/1. — Gazda József: Kell-e a
diákszínjátszás? Korunk 1976/1–2. — Józsa Ödön: Taps a diákszínjátszóknak. Művelődés 1976/5. —
Znorovszky Attila: Színjátszás és irodalmi műveltség. Művelődés 1977/12. — Boér Jenő: Hasznos időtöltésnél
több. Művelődés 1979/1. — Pászka Imre: Az iskolai színjátszás élmény és útravaló. Szabad Szó 1980. júl. 12. —
Gaal György: Diákszínjátszás Kolozsvárt. Művelődés 1983/11.

iskolatörténet — elemi, közép- és főiskolák, a hozzájuk tartozó intézmények, felszerelések,
valamint a diáktársadalom történetével foglalkozó tudományos és népszerűsítő irodalom.
Nagyobb lendületet a századfordulón kapott, amikor központi utasításra a legtöbb tanintézet
történetét összeállították s a millenniumi iskolai értesítőben vagy önállóan megjelentették.
Ebben az időszakban olyan összefoglaló munkák születtek, mint Bakcsy Gergely (Szatmár),
Cséplő Péter (Nagyvárad), Domján István és Csutak Vilmos (Sepsiszentgyörgy), Dósa Dénes
(Szászváros), Himpfner Béla (Arad), Koncz József (Marosvásárhely), Morvay Győző
(Nagybánya), Pfeiffer Antal (Temesvár), Sándor János (Székelykeresztúr), Sarmaságh Géza
(Szatmár), Somogyi Jenő (Zilah), P. Szatmáry Károly és Váró Ferenc (Nagyenyed), Török
István (Kolozsvár) önállóan megjelent iskolatörténetei. Ide sorolható Gönczy Lajos értesítői
klny.-a is a Székelyudvarhelyi Református Kollégium történetéről (1893).
Az I. világháborút követően az 1948-as tanügyi reformig egyetlen — az előbbiekhez mérhető
— tudományos iskolatörténet jelent meg nálunk: 1935-ben Gál Kelementől két kötetben A
kolozsvári Unitárius Kollégium története 1568–1900. A katolikus iskolákra és tanügyre nézve
részletes tájékoztatást nyújt Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene (Dicsőszentmárton
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1925) c. hatodfélszáz oldalas kötet több fejezete; a katolikus iskolázás erdélyi történetét 1918ig Boga Alajos foglalja ismét össze (Kv. 1940).
Igényesebb iskolatörténeti tárgyú értekezéseket közölt az Erdélyi Múzeum, ill. az ETF
sorozat. Ebben Hofbauer László a Remény c. zsebkönyvről (1931), Herepei János a dési,
kolozsvári és gyalui református iskolákról (1941, 1943, 1947), Vita Zsigmond a Bethlen
Kollégium ifjúságának irodalmi törekvéseiről a reformkorban (1943), Bíró Vencel pedig a
kolozsvári jezsuita tanintézetről (1931, 1945) adott ki dolgozatokat. Bitay Árpád kis munkája
a gyulafehérvári Majláth Főgimnázium megalakulásának körülményeit vizsgálja (Arad 1940);
Józsa János doktori értekezése (Piariştii şi românii pînă la 1918. Nagyenyed 1940) és Bíró
Vencel könyve (A kegyesrend Besztercén, Medgyesen és a kolozsvári főiskola bölcsészeti
karán. Kv. 1948) más-más szempontból foglalkozik a nálunk legismertebb tanítórenddel.
Ugyancsak Bíró Vencelnek jelent meg két iskolatörténeti tanulmánya a Kolozsvári Szemlében
(1943/1 és 1944/1).
Egy készülő iskolatörténeti sorozat első — folytatás nélkül maradt — kötete Bisztray Gyula
Nagyenyedi Helikon c. munkája (Nagyenyed 1933), mely 1849-ig követi az intézet sorsának
alakulását.
A tanintézetek múltjának összefoglalására a különböző — emlékünnepélyekkel összekötött —
évfordulók, véndiák-találkozók is alkalmat adtak. Ezeket többnyire az iskolai értesítők közlik.
A 40-es évek elején mindegyik megjelenő értesítő tartalmazott iskolatörténeti fejezetet.
Ugyancsak az ünnepi alkalmak megörökítésére emlékkönyveket és -albumokat állítottak
össze, s ezekben a legfontosabb rész az iskola történetéről szól.
1922-ben ünnepelték a nagyenyedi Bethlen Kollégium alapításának 300. évfordulóját; erre
jelent meg egy Szabó András szerkesztette Emlékkönyv (az Enyedi Újság melléklete 1922.
okt. 7–9.), melynek iskolatörténeti fejezetét Garda Kálmán jegyzi, majd két 1926-ban
megjelent emlékalbum. Az egyik A 300 éves nagyenyedi Bethlen Kollégium Emlékalbuma
1622–1922 (szerkesztette egy Járai István vezette bizottság), tulajdonképpen az évfordulóra
írott megemlékezéseket, verseket, beszédeket gyűjti kötetbe. Közülük Garda Kálmáné és
Fogarasi Alberté iskolatörténeti jellegű. Tudományosabb a nagyenyedi Bethlen Kollégium
volt diákjainak testvéri egyesülete által kiadott, Lukinich Imre szerkesztette Nagyenyedi
Album (Bp. 1926). Ez tizenkét tanulmányban foglalja össze az intézettel kapcsolatos
tudnivalókat; történeti vonatkozású Szigethy Lajos, Szőnyi Sándor, Garda Samu és Szilády
Zoltán dolgozata. Az évforduló kapcsán s Bethlen-tanulmányaiban Kristóf György a
kollégiumról is többször írt (Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. Kv. 1924; Bethlen
Gábor és a magyar irodalom. Bp. 1930). Ugyancsak ő foglalkozott néhány cikkében a
szászvárosi Kún Kollégiummal. Ez utóbbi 1925-ös véndiák-találkozóját Görög Ferenc
szervezte meg, s szerkesztésében készült el A Szászvárosi ref. Kún Kollégium Emlékkönyve
(Kv. 1925), melyben ő és Nagy Sándor írják az iskolatörténeti részt.
Évfordulóval összekötött véndiák-találkozó nyomán született meg a Kolozsvári Róm. Kat.
Főgimnázium öregdiákjainak kiadásában az Öreg diák visszanéz c. kötet (szerkesztette
György Lajos, Kv. 1926) Bíró Vencel, Bitay Árpád és György Lajos iskolatörténeti írásaival.
Három évvel később 350 éves fennállását ünneplendő készült el A kolozsvári Róm. Kat.
Főgimnázium Emlékalbuma 1579–1929 (Kv. 1930). Történeti részét Bíró Vencel írta, az
épületeket bemutató tíz rajzot Hankó János készítette. A Székelykeresztúri Unitárius
Kollégium véndiákjai is 1926-ban tartottak nagyszabású találkozót, ennek emlékét őrzi a
Keresztúri véndiákok albuma (szerkesztette Péter Lajos, Székelykeresztúr 1926). Az iskola
történetét Gálfalvi Samunak az alapítási évfordulóra megjelent Száznegyven év c. füzete
(Székelyudvarhely 1934) foglalja össze, egy évtized múlva pedig 150 év emléke címmel
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szerkeszti kötetbe (Kv. 1944) Péter Lajos az 1943-as ünnepi véndiák-találkozón elhangzott
verseket, beszédeket. Ő jegyzi az iskolatörténeti részt is.
A Józsa Gerő, Szász Árpád, Tapsony Endre és Tatár Géza összeállította Emlékkönyv a Zilahi
Református Wesselényi Kollégium 300 éves jubileumára (Zilah 1946) c. kötetben Józsa Gerő
történeti vázlatán kívül M. Nagy Ottó, Márton Gyula és Nagy Sándor idézi fel a híres tanárok
emlékét, az ismertté vált tanítványok versei, írásai teszik színessé a kiadványt.
Alkalmi megemlékezések, iskolabemutató és -történeti cikkek számos folyóiratban, ifjúsági
lapban jelentek meg. Rendszeresen közölt a Jóbarát ilyen cikkeket a kézdivásárhelyi (1926/6),
kolozsvári (1926/8, 1927/5, 1930/3, 1937/3) és székelyudvarhelyi (1928/5) főgimnáziumokról. Figyelemre méltó ugyanitt Bagossy Bertalan ismertetése a középkori (1932/2, 3)
és az újkori (1935/5) iskolaszervezésről, diákéletről. Az Erdélyi Magyar Lányokban Hirschler
József mutatja be a középkori iskolát (1922/5–8). Az Ifjú Erdély 1934 januárja és 1935
májusa között kollégiumi számokat jelentetett meg, amelyekben a református tanintézetek
emlékét idézték fel az akkori és régi tanítványok.
A két világháború közötti iskolatörténet és -politika aktuális kérdéseit a Magyar Kisebbség
(1924/14), Gál Kelemen írásai (Pásztortűz Almanach, Erdélyi Irodalmi Szemle 1926/1, 2,
Erdélyi Múzeum 1930/1–3), az Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929 (Kv. 1930), valamint
Balázs András (1929), Jancsó Elemér (1935) és Barabás Endre (A magyar iskolaügy helyzete
Romániában. Kecskemét 1944) önállóan is megjelent dolgozatai foglalják össze.
Az 50-es évek végétől kezdve főleg az iskolák könyvtárait, művelődési hagyományait kezdik
kutatni. Először a Kelemen Lajos-emlékkönyvben (1957) jelentkezett több szerző ilyen
vonatkozású tanulmánnyal. Benkő Samu és Farczády Elek a marosvásárhelyi, Vita Zsigmond
a nagyenyedi református, Benczédi Pál pedig a Kolozsvári Unitárius Kollégiumról ír,
Szentmártoni Kálmán a torockói iskoláról közöl adatokat. Közülük Vita Zsigmond további
munkásságát nagyrészt a nagyenyedi kollégiumnak szenteli (Tudománnyal és cselekedettel,
1968), az intézet fennállásának évfordulójára 1962-ben és 1972-ben a Korunk, a Művelődés
és a Pedagógiai Szemle oldalain közölt dolgozatokat, Benkő Samu pedig a székelyföldi s
főleg a Marosvásárhelyi Református Kollégiumra vonatkozó kutatásait a Sorsformáló értelem
(1971) c. kötetben összegezi. A filozófia erdélyi oktatásának hagyományait számos
tanulmányában Hajós József vizsgálja. Jakó Zsigmond a nagyenyedi és székelyudvarhelyi
kollégiumok könyvtárairól írt értekezéseit az Írás, könyv, értelmiség (1976) c. kötetben adta
közre. Kívülük a Korunkban a nagyenyedi kollégiumról Bakó Béla (1977/5), a nagybányairól
Balogh Béla–Oszóczki Kálmán (1970/11), a székelyudvarhelyiről Albert Dávid (1980/10), a
falusi oktatásról pedig Dankanits Ádám (1970/11) és Sebestyén Kálmán (1973/11), a
Művelődésben Székely Attila (1978/11) és Hermann Gusztáv (1980/3–6) közölt jelentősebb
tanulmányokat.
A kolozsvári és nagyváradi zsidó líceumok történetét két emlékkönyv egy-egy fejezete
dolgozza fel: A kolozsvári zsidóság emlékkönyve (New York 1970), A tegnap városa (Tel
Aviv 1981).
A 70-es évek végén megszületnek az új szempontú ~i kutatómunka első eredményei. Ezeket
részben a Művelődéstörténeti Tanulmányok 1979-es és 1980-as kötete közli: Sebestyén
Kálmán és Sipos Gábor a népoktatásról, Benkő András a nagyenyedi zenetanításról, György
Lajos és Lakó Elemér a kolozsvári iskolai könyvtárakról, Kilián István pedig a
kézdivásárhelyi diákszínjátszásról értekezik. Jakó Zsigmond–Juhász István Nagyenyedi
diákok 1662–1848 c. kötete (1979) egyrészt a diáktársadalom és -élet alakulását, másrészt a
közzétett diáknévsor alapján az iskola földrajzi-társadalmi hatósugarát vizsgálja. Az 1980
áprilisában megtartott Korunk-délelőtt tizenhét felszólalója (Korunk 1980/7–8, 9) a hazai
iskolatörténet-írás soron következő feladatait vitatta meg.
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A kifejezetten tudományos értekezések mellett az iskolaalapítási évfordulókon egyes
tanintézetek román és magyar nyelvű monográfiákat, ünnepi évkönyveket jelentetnek meg,
melyekben egy-egy tanár foglalja össze az iskola történetét, kiegészítve a legújabb adatokkal,
esetleg adattárral. Ilyen kiadványok: A csíkszeredai Líceum monográfiája (1968, benne Antal
Imre iskolatörténete); A székelykeresztúri Líceum évkönyve (1968, Ütő László); A
székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza Líceum monográfiája (1968, Papp András és
munkatársai); a sepsiszentgyörgyi 1. számú Líceum monográfiája (1969); A székelyudvarhelyi
Pedagógiai Líceum évkönyve (1970, Ferenczi Emma–Hegedűs Gyula); Almamater. A
kézdivásárhelyi 3. számú Ipari Líceum (volt Kantai Gimnázium) monográfiája (1980, Ötvös
Gyula–Ötvös Vera–Tempfli Mária).
Ugyanebben az időszakban az iskolai diáklapok közölnek számos iskolatörténeti írást,
megemlékezést, tanulmányt. Kiváltképpen a sepsiszentgyörgyi *Gyökerek, a csíkszeredai
*Lyceum, a kolozsvári *Fiatal Szívvel és *Hajnal ápolják a hagyományokat. A mai kolozsvári
3. számú Matematika–Fizika Líceum fennállásának 400. évfordulójára összeállított Hajnalszámban olvasható Gaal György Négyszáz év c. iskolatörténeti írása. A Korunkban Jakó
Zsigmond közölt erre az évfordulóra írt jelentős tanulmányt, ugyanitt a Brassai Sámuel
Líceum 420 éves múltjáról Bodor András értekezett. A Korunkban jelent meg a 350 éves
tordaszentlászlói iskola évfordulójára készült emlékkönyv egy részlete is Boldizsár Zeyk Imre
tollából.
Felsőoktatási intézményeink közül a kolozsvári egyetem múltját kutatták legtöbben. 1922-ben
jelent meg Márki Sándor tízfejezetes monográfiája Szegeden, majd 1941-ben a Bisztray
Gyula, Szabó T. Attila és Tamás Lajos szerkesztette Erdély magyar egyeteme c, tizenkét
tanulmányt tartalmazó kötet. Az Erdély (Bp. 1940) c. kiadványban Imre Sándor foglalja össze
a felsőoktatás történetét. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945–1955) c. emlékkönyvnek a Bányai László írta előszava tartalmaz történelmi vonatkozásokat. Díszes
albumszerű munka Ştefan Pascué: A kolozsvári „Babeş–Bolyai” egyetem (Kv. 1972), mely a
középkorig nyúl vissza adatokért. Az egyetem csillagászati oktatását Heinrich László (Az első
kolozsvári csillagda, 1978), az építészetit N. Dávid Ildikó (a Művészet és felvilágosodás c.
kötetben, Bp. 1978) dolgozta fel. Az 1958-ig magyar tagozattal is működő kolozsvári
mezőgazdasági akadémia százéves történetét az Institutul agronomic „Dr. Petru Groza” Cluj
1869–1969 (Kv. 1969) c. kiadvány, a marosvásárhelyi orvostudományi intézet adatait pedig a
többnyelvű Institutul de Medicină si Farmacie din Tîrgu-Mureş 1945–1967 (Mv. 1967) c.
kötet összegezi.
A legújabb kutatások az erdélyi diákok külföldi egyetemjárását, peregrinációját vizsgálják.
Kézikönyvvé vált máris Tonk Sándor Erdélyiek egyetemjárása a középkorban (1979) c.
munkája. Későbbi korszakot vizsgál G. Henk van de Graaf A németalföldi akadémiák és az
erdélyi protestantizmus a XVIII. században 1690–1795 c. doktori értekezése (Kv. 1979),
valamint Szabó Miklós tanulmánya a Művelődéstörténeti tanulmányok 1980-as kötetében.
(G. Gy.)
Széplakiné Demeter Lenke–Széplaki Károly: Az uzoni iskola 325 éve. Művelődés 1973/10. — Antal Imre: Iskola
viharban. Újabb adatok az első csíki középfokú iskola történetéhez. A Hét 1979/13. — Jakó Zsigmond: Négy
évszázad a művelődés szolgálatában. Korunk 1979/7–8. — Boldizsár Zeyk Imre: Fényforrás századokon át.
Tordaszentlászló iskolája 1606–1981. A Hét 1981/52; uő: A 375 éves tordaszentlászlói iskola I–II. Korunk
1982/1, 2. — Bodor András: A kolozsvári Brassai Sámuel Középiskola múltjából I–II. Korunk 1982/5, 6. —
Csepreghy András: Egy korszak tükre: az iskola. A Bolyai Farkas Líceum statisztikája, 1919–1940. I–III. A Hét
1982/29–31.

ismeretterjesztő irodalom — a tudományos irodalom sajátos területe. Célja valamely
szaktudomány eredményei — állása, fejlődése, újabb felfedezései vagy elméletei — iránt
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érdeklődő széles vagy szélesebb körű olvasóközönség tájékoztatása. A tudományos
szakirodalomtól alapvetően az különbözteti meg, hogy a nem szakmabeli olvasó tudományosműszaki tájékozódási szintjén annak igényét elégíti ki. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az ~
szerzője tárgyköre fogalomrendszerét csak a kiszemelt olvasóréteg elvárható általános
műveltségi szintjéig tekinti ismertnek; ezért — egy rendszerint oldottabb, közérthetőbb
előadásmód segítségével — abba úgy vezeti be az olvasót, hogy az a szakterület
alapfogalmainak, módszerének és szemléletének lényegét felfogja, a tudományos-műszaki
eredmények és vívmányok általános, a társadalomra és az emberre gyakorolt hatását
felismerje, azokkal kapcsolatban állást foglaljon s ezáltal világnézetét alakítsa. Ezért az ~
sikeresebb alkotásait — különösen ha azok megmódolásuk, nyelvi és stíluserényeik,
gondolati-szerkezeti megoldásaik szempontjából az esszé vagy az elbeszélő próza
követelményeihez, esetleg a szórakoztató, mulattató irodalom követelményeihez közelítenek
— objektív ismeretközlő célkitűzésüket is figyelembe véve teljes értékű irodalmi alkotásnak
tekinthetjük.
Az ~ tárgya a természet- és a társadalomtudományok bármely szakterülete lehet, sőt a
különböző szakterületek szemléletének, vívmányainak olyan társítása is, amelyet az ~i mű
eszmei mondanivalójának kifejtéséhez a szerző alkalmasnak talál, feltéve, ha eljárása nem
mond ellent a tudományosság követelményének, mert nem téveszthető szem elől, hogy
sajátosságai ellenére az ~ lényegében a *tudományos irodalom tartozéka.
Az ~ szintjét a szerző által kiszemelt olvasóréteg általános iskolázottsága, felkészültsége vagy
tudományos műveltsége, esetleg életkora határozza meg. Az ~ ugyanis lehet gyermek- vagy
ifjúsági olvasmány is. Mint ilyen nemcsak szintjében alkalmazkodik az olvasónak a
közoktatás követelményei alapján felbecsülendő ismereti szintjéhez, hanem a megírás
módjában is a kiszemelt korcsoport olvasói igényét törekszik kielégíteni; tartalmát, tárgyválasztását nem köti a tanterv, és megmódolásában a szak- és szakmai irodalomtól az
különbözteti meg, hogy célja egy széles ifjúsági olvasótábor tájékoztatása, gondolatainak
felébresztése, állásfoglalásra késztetése és esetenként akár gyönyörködtetése vagy szórakoztatása is.
Viszont a korszerű tudományos eredményekre, adatokra támaszkodó, azokat tárgyaló ~ mint
sajátos információs lehetőség és eszköz is jelentős társadalmi szerepet tölt be, amenynyiben
— különösen mint folyóiratirodalom — a legkülönbözőbb szakterületeken tevékenykedő
tudományos és műszaki dolgozók általános tájékoztatását szolgálja korunkban, amikor a
legjelentősebb tudományos és műszaki gondolatok és ötletek néha nagyon is távol álló
határtudományi területeken pattannak ki. Ezért az ~at joggal nevezik „tudományos információs irodalom”-nak is, bár ez a megnevezés egyoldalúan az ~ szakjellegét hangsúlyozza.
(Korszerűtlen a „tudománynépszerűsítő irodalom” megnevezés, mert egy olyan — nálunk
már lényegében lezárult — történelmi időszakra utal, amikor egy viszonylag alacsony
ismereti szintű és elmaradott világnézetű, gyakran babonás népesség előtt a tudományos
szemlélet elismertetéséért kellett megküzdeni.) Már a „tudományterjesztő irodalom” az ~mal
szinonim kifejezés.
Sajátos nemzetiségi körülményeink között, amikor tudományos dolgozóink és különböző
felkészültségű szakembereink és szakmunkásaink általában nem az anyanyelvükön sajátítják
el és művelik szakterületüket, az ~nak jelentős nyelvművelő, szak- és szakmai anyanyelvfenntartó szerepe is van.
A romániai magyar ~ publikációs kereteit 1948-tól 1969-ig a Tudományos Könyvkiadó
(1962-ig magyar szekcióval, majd magyar szerkesztővel és ennek megfelelő terjedelemmel),
az Ifjúsági Könyvkiadó, a Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, a Jogi és
Közgazdaságtudományi Könyvkiadó és az Orvostudományi Könyvkiadó biztosította. 1970-
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től, a könyvkiadók átszervezésétől kezdve a Kriterion, a Dacia, a Tudományos és
Enciklopédiai, a Ceres, a Pedagógiai és Didaktikai, ill. gyermekek és az ifjúság részére a Ion
Creangă és az Albatros Könyvkiadó publikál eredeti (a Műszaki Könyvkiadó román
eredetiből fordított) magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztő könyveket. Alkalmilag
egyik-másik Megyei Művelődési Ház (leginkább a Hargita és Kovászna megyei) szintén ad ki
helyi vonatkozású ismeretterjesztő kötetet magyar nyelven. Magyar ismeretterjesztő folyóirat
hiányában 1956 előtt a napilapok, a Dolgozó Nő és a Román Rádió magyar adása adtak helyet
népszerűsítő hangvételű ismeretterjesztő írásoknak. 1957-től, a Korunk új folyamának
megindulásától ez a folyóirat biztosít keretet magasabb színvonalú ismeretterjesztésünk
számára, 1970-től pedig A Hét és negyedévenkénti melléklete, a *TETT járul hozzá jelentősen
a romániai magyar ~ teljessé tételéhez.
A gyermekek és a tanulóifjúság részére 1957-es megjelenésétől kezdve a Napsugár, a 60-as
évek elejétől a Pionír, később utódlapja, a Jóbarát közöl kisebb ismeretterjesztő cikkeket.
1977-től a Román Televízió magyar nyelvű heti adásában rendszeresen helyet biztosít
ismeretterjesztő adásoknak.
Közművelődési életünkben fokozódó szerepet töltenek be az ismeretterjesztő tudományos
könyvsorozatok. A Kriterion gondozásában megjelenő *Korunk Könyvek hazai és külföldi
neves szakemberek tollából átfogó módon tájékoztatnak napjaink alapvető tudományos
kérdéseiről, míg a Dacia *Antenna sorozatában legnagyobbrészt elsőkönyves szerzők vetik fel
és mutatják be sokoldalúan a reáltudományok egy-egy kérdését. Népszerűsítő igénynek
tesznek eleget a *Kriterion Kézikönyvek, s műfajilag kifejezetten az ifjúság tájékoztatását
szolgálja 1970-ig a *Győz a tudomány c. sorozat, valamint a gyermekek számára szerkesztett
A kis ezermester, mely eredetileg az Ifjúsági Könyvkiadó sorozata volt, s 1970 óta a Ion
Creangă Könyvkiadónál jelenik meg.
(D. T.)
Hamar Márton: Miért fontos a tudományos ismeretterjesztés? Korunk 1970/51 — Körkérdés a közművelődésről.
Ifj. Szabó T. Attila válasza. Művelődés 1970/6. — Lőrincz Kálmán: Tanácskozás az ismeretterjesztésről.
Művelődés 1972/4. — Dankanits Ádám: Ismeretterjesztő közírásunk forrásvidékén. Korunk Évkönyv 1974.
129–37. — A tudományos könyv — munkaeszköz. Kerekasztal-beszélgetés. Korunk 1976/1–2. — Dávid Gyula:
Természettudományos és ismeretterjesztő könyvkiadásunk. 1978–1980. Korunk 1981/9.

Ivándi Ferenc, családi nevén Izsák (Marosvásárhely, 1909. nov. 5. — 1982. dec. 14.
Temesvár) — műfordító, kritikus, művészeti író. Izsák Sámuel és Bálint-Izsák László
testvére. Középiskolát szülővárosa Református Kollégiumában és a temesvári Zsidó
Líceumban végzett, a franciaországi Grenoble egyetemén kereskedelemtudományi diplomát
szerzett (1929). Temesvárt a Magyar Általános Hitelbank helyi fiókjánál, majd a Gyapjúipar
Rt.-nél s az Azur Festékgyárnál volt tisztviselő. Cikkeit, kritikáit, tanulmányait s nyelvművelő
jegyzeteit a Szabad Szó, Bánsági Írás közölte. Nagyobb tanulmánya jelent meg a Bánsági
Üzenet c. antológiában (Tv. 1957) a Bánát tartományi képzőművészet felszabadulás utáni
fejlődéséről s a Bánáti Tükör c. antológiában (Tv. 1961) Endre Károly költészetéről.
Elbeszéléseket, novellákat és regényrészleteket fordított románból és franciából a Bánsági Írás
és Szabad Szó számára.
izraelita irodalom — Romániában magyar nyelven is megjelenő, az izraelita vallásra
vonatkozó teológiai, egyháztörténeti tanulmányok, lapok, folyóiratok és évkönyvek
összessége, amelyek tágabb értelemben az egész erdélyi zsidóság történetét, életét érintik.
Az 1867-es emancipálást és kongresszust követően három irányzat különböztethető meg
benne. Azok a hitközségek, amelyek az első kongresszusuk megszavazta statútumot elfo-
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gadták, kongresszusi vagy „neológ” megjelöléssel, a többiek 1871-től autonóm „ortodox”
elnevezéssel tömörültek szervezetbe, az egyik irányzathoz sem csatlakozók pedig a „status
quo ante” jelzőt használták.
Az ortodox irányzat ~a elsősorban vallási értekezésekből, responsumgyűjteményekből,
magyarázó szótárakból állt, ezeket héberül írták, a nagyközönségnek szánt kiadványaik,
újságjaik azonban magyarul vagy több nyelven jelentek meg. Wezel Albert (1863–1938)
tordai főrabbi szellemi irányítása alatt állott a Moskovits Vilmos szerkesztésében Tordán
megjelenő Hoemesz — Az Igazság c. ortodox hetilap (1933–40); a nagyváradi Fuchs
Benjámin (1877–1936) főrabbi irányát követte a Wasserstrom Sándor és a novellistaként
ismert Leitner-Lukács Zoltán szerkesztésében megjelent Népünk–Unser Volk c. ottani hetilap
(1929–40). A kolozsvári hitközség magyar nyelvű havi értesítőt adott ki 1940-ben. A Chevra
Kadisa betegsegélyző és temetkezési szentegylet alapítási évfordulójára két díszes
emlékkönyv is megjelent (Kétszáz esztendő az emberszeretet szolgálatában. Nv. 1931; Száz
év a kegyelet és jótékonyság szolgálatában. Kv. 1936).
A neológok általában a módosabb, nagyobb világi műveltségű rétegekből kerültek ki, kevésbé
szigorúan tartották be a hagyományos vallási szabályokat, s szertartásaiknál, kiadványaikban
a magyar vagy német nyelvet használták. Szövetségük 1924-től kinyomatta Kolozsvárt
működő irodájuk jelentéseit. Ugyancsak Kolozsvárt indult meg Lővy Ferenc és Lax A.
Salvator szerkesztésében a tanulmányokat is közlő *Zsidó Naptár (1935–40), Temesvárt
pedig Drechsler Miksa és Naschitz Imre szerkesztésében tudományos és szépirodalmi
anyaggal a *Zsidó Évkönyv; 1936–37-ben a naptárt és az évkönyvet összevonták. Számos
erdélyi rabbi volt munkatársa az 1926 és 1928 között külön erdélyi kiadásban is megjelent
budapesti Múlt és Jövő, valamint a Szatmáron 1930-tól 1940-ig Frischmann Dezső és Henrik
szerkesztette *Zsidó Jövő c. irodalmi és társadalmi havi folyóiratnak.
Az ~ erdélyi neológ művelői első tanulmányaikat az 1895-ben alapított Izraelita Magyar
Irodalmi Társulat (IMIT) budapesti évkönyveiben közölték, az Erdély–Bánáti Rabbiegyesület
azonban 1934-ben és 1939-ben már Romániában jelentetett meg Közlemények címmel két
gyűjteményes kötetet (a II. kötet emlékkönyv Lővy, Lenke és Singer főrabbik tiszteletére).
Az egyházi írók közül kiemelkedik Eisler Mátyás (1865–1930). Nyelvészeti dolgozattal
Budapesten doktorált (1889), Kolozsvárt főrabbi, s az egyetemen a sémi nyelvek
magántanára, az erdélyi haladó zsidóság egyik vezető egyénisége. Tanulmányokat írt Apáczai
héber tanulmányairól (IMIT évkönyve 1900), az erdélyi zsidók múltjáról (Erdélyi Múzeum
1901); a KZST tagja. Híres könyvgyűjtő, Hebraica-gyűjteményének töredékét a Kolozsvári
Egyetemi Könyvtár őrzi. Prédikációi németül jelentek meg (Im Wandel der Zeiten. Kv. 1928).
Ugyancsak jelentős írói személyiség Kecskeméti Lipót (1865–1936). A középkori zsidó
költészetről írt dolgozatával doktorált Budapesten (1888), nagyváradi főrabbi, kitűnő szónok,
a magyar nyelv művésze, költő és műfordító; beszédeit Ady Endre is hallgatta. A KZST tagja.
Prédikációinak két nagyváradi gyűjteménye (1922, 1937) mellett két, a bibliakritika
módszerével megírt — egyenként háromkötetes — műve is megjelent (Jeremiás. Bp. 1932;
Ézsaiás. Nv. 1935). A 70. születésnapján elhangzott beszédeket is kötetbe foglalták (Nv.
1935).
A KZST tagja Lővy Ferenc (1869–1944), a marosvásárhelyi status quo ante hitközség
főrabbija is, szakíró, műfordító. Magyarra fordította Max Nordau Doktor Kohn c. drámáját
(Kv. 1920), tankönyve jelent meg Bibliai történet címen (3. kiadás Mv. 1922), tanulmányt írt
a Talmudról a Zsidó Naptárban (1935–36), felidézte Kiss József emlékét a Zsidó Évkönyvben
(1939–40). Lenke Manó (1868–1940) lugosi főrabbi Bibliai olvasmányok c. tankönyvet adott
ki (Lugos 1924), Singer Jakab Temesvár–gyárvárosi főrabbi helytörténeti dolgozatok
szerzője.
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Berlini, párizsi, oxfordi tanulmányai után Drechsler Miksa (1883–1970) Temesvár–belvárosi
főrabbi vallásfilozófiai értekezéseivel hozott újat Jehuda ha-Levi vallásos rendszerének
bölcseletét vizsgálva (Közlemények II.). Egy Isak ben Chajim Hakohen rabbiról írt héber
munkája Szinérváralján jelent meg (1932).
Nébel Ábrahám (1887–1947) fogarasi, 1925-től nagyszalontai főrabbi a zsidóknak a
kereskedelemben játszott szerepéről (Közlemények II.), a zsidó nevelésügyről (négy
folytatásban, Zsidó Naptár) és a talmudi munkásjogról írt beszédeinek gyűjteménye: Mózesi
osztályrészünk vártáján (Nv. 1940).
Feldmann Sámuel, a berni egyetem történészdoktora, 1928-tól nagyszentmiklósi főrabbi A
német klasszikusok és a Biblia c. tanulmánya (Közlemények II.) mellett Biblia és kultúra c.
önálló kötettel is jelentkezett (1930). A Bécsben és Prágában képzett Deutsch Ernő, 1927-től
brassói főrabbi, a nagyszentmiklósi és karánsebesi zsidók történetét kutatta (Közlemények II.;
Zsidó Évkönyv 1937–40). A fiatalabb generáció képviselője, Weinberger Mózes, 1934-től
kolozsvári főrabbi, tanulmányaival egyházi kiadványokban szerepelt, az Antal Márk
Emlékkönyv (Kv. 1943) szerkesztője. 1944-ben Izraelbe vándorolt, jelenleg Moshe Carmilly
néven a Yeshiva University professzora New Yorkban.
(G. Gy.)
Fritz László: Az erdélyi magyar nyelvű zsidóság. Közli Erdélyi Magyar Évkönyv, Kv. 1930. 109–17. — Stern
Mór: Szatmári zsidók útja. Szatmár 1931. — Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. A chassidizmus
regénye Kv. 1935. — Album comemorativ–Emlékkönyv Dr. Kecskeméti Lipót főrabbi temetéséről. Nv. 1936. —
Weinberger Mózes: Dr. Eisler Mátyás irodalmi működése. Hitközségi Értesítő, Kv. 1936/4–7. — Szabó Imre:
Erdély zsidói. Kv. 1938. — Sós Endre: A nagyváradi zsidók útja. Bp. 1943. — Volt egyszer egy Dés… Bethlen,
Magyarlápos, Retteg, Nagyilonda és környéke I–II. Szerkesztette Singer Zoltán. Tel Aviv 1969. — A kolozsvári
zsidóság emlékkönyve. Szerkesztette Dr. Carmilly–Weinberger Mózes. New York 1970. — A marosvásárhelyi
zsidóság története I–II. Szerkesztette Ferri [Friedmann] Jicchák. Tel Aviv 1977. — A tegnap városa. A
nagyváradi zsidóság emlékkönyve. Szerkesztette Schön Dezső, Heller Nose, Rubinstein Sándor, Grossman
Ödön, Gréda József, Rappaport Ottó. Tel Aviv 1981. — Gaal György: Magyar nyelvű zsidó irodalom
Romániában. Közli Évkönyv. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Bp. 1983/84.

Izsák Domokos (Csehétfalva, 1895. nov. 5. — 1977. máj. 26. Bencéd) — parasztköltő, népi
elbeszélő. Hat elemit végzett szülőfalujában, 1920-tól Bencéden gazdálkodott és a falu
szószólójaként közéleti szerepre is vállalkozott: 1946–48-ban országgyűlési képviselő, az
MNSZ parlamenti csoportjának tagja.
Tehetségére Gyallay Domokos figyelt fel, első versei a Magyar Népben jelentek meg 1927ben; bevonták az Erdélyi Szemle baráti körébe is. Tompa László biztatására elbeszélésekkel
jelentkezett a Székely Közéletben. Az 50-es években regényírással próbálkozott: Nasztenyka
c. történelmi riportja és Zúgnak a kövek c. székely népi regénye kéziratban maradt. A 70-es
években újra felfedezték; riportjai és cikkei jelentek meg a Falvak Dolgozó Népében.
Kötete: Dalok erdőn, mezőn… (Tompa László bevezetőjével, Kv. 1935).
Tompa László: I. D.: Dalok erdőn, mezőn… Székely Közélet 1935. aug. 24. — Cseke Péter: Hová lett I. D.?
Falvak Dolgozó Népe 1971. jún. 22.; uő: Ki hallott I. D.-ról? A Látóhegyi töprengések c. kötetben, 1979. 19–33.

Izsák István — *Vörös Zászló
Izsák József, Isák (Sepsiszentgyörgy, 1921. aug. 1.) — irodalomtörténész, kritikus. Középiskolát szülővárosában végzett, tanári oklevelét magyar nyelv- és irodalomból a Bolyai
Tudományegyetemen szerezte (1946). Előbb középiskolai tanár Sepsiszentgyörgyön és
Kolozsvárt, majd 1958-tól Marosvásárhelyt az Igaz Szó szerkesztője, 1960-tól ugyanitt a
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Pedagógiai Főiskola egyetemi előadótanára 1980-ig, a magyar nyelv és irodalom tanszék
megszűntéig. Nyugalomba vonult 1981-ben.
Első írását az Erdélyi Helikon közölte (1943), kritikai és irodalomtörténeti tanulmányai itt s a
Pásztortűz, Sorsunk (Pécs), Erdélyi Múzeum, Igaz Szó, Utunk, Korunk, NyIrK, Előre, Alföld
(Debrecen), Irodalomtörténet (Bp.) hasábjain jelennek meg. A kortárs magyar írókat bemutató
írásaiból kiemelkednek Tamási-tanulmányai, így bevezetője az Ábel a rengetegben
újrakiadásához (1970), az Ősvigasztalás első bemutatása (1971), a Rendes feltámadás
képszerkezetének (1972) és egy novella faunmotívumának (1974) elemzése, valamint a
sajátos Tamási-féle regénytípus jellemzése a Jégtörő Mátyás legújabb kiadásában (1980). A
középiskolák XII. osztálya számára készült Magyar irodalom c. tankönyv (1981) romániai
magyar irodalmi fejezetének szerzője.
Három írói monográfiája maga is írói teljesítmény: hőseinek irodalmi munkásságát egész
életfolyamatuk összefüggésrendszerében, magával ragadó regényként mutatja be. Az Asztalos
István 1967-ben úgy magyarázza meg az író művészi realizmusát, hogy „az igazmondás
szükségét saját sorsában hordozta”, a humánumának titka, hogy „megszenvedett gyermek- és
ifjúkora jussán […] kívánta az emberhez méltó életet”. Az 1969-ben megjelent Tamási Áron
sem pusztán irodalmi koráramlatnak fogja fel az író realizmusával összefonódott népiességet,
hanem úgy láttatja, hogy az „kényszerű és parancsoló útkeresés a népi megmaradás és
társadalmi haladás érdekében”. S hősének népi irodalmát éppenséggel az emberiség
egyetemes távlatai közt értelmezi Illyés Gyula költői világképe c. harmadik monográfiai
művében (1982).
A román–magyar irodalmi kutatások terén jelentős Móricz és Sadoveanu (Igaz Szó 1967/9),
Az Erdélyi Helikon és a román irodalom (NyIrK 1968/2), valamint Jebeleanu — a hídverő
(Igaz Szó 1970/3) c. tanulmánya.
Munkái: Bölöni Farkas Sándor, a történetíró (Kv. 1947); Nemzethalál-félelem a régi magyar
költészetben (ETF 204. Kv. 1947); Asztalos István (monográfia, 1967); Tamási Áron
(kismonográfia, 1969); Magyar irodalom a XX. században (egyetemi jegyzet, Mv. 1978);
Illyés Gyula költői világképe (monografikus tanulmány, Bp. 1982).
Varró János: „Hadat izenő követként…” Korunk 1967/5. — Kovács János: A nélkülözhetetlen monográfia. I. J.:
Asztalos István. Igaz Szó 1967/6. — Sőni Pál: I. J.: Asztalos István. NyIrK 1967/2. — Tamás Gáspár:
Monográfia Tamási Áronról. Utunk 1969/6. — V. D. [Veress Dániel]: I. J.: Tamási Áron. Igaz Szó 1969/9. —
Tóth István: Levélféle a hatvanéves I. J.-hez. Igaz Szó 1981/8. — Csire Gabriella: Korszerű magyar
irodalomtörténet XII. osztályosok számára. Előre 1981. dec. 9. — Iszlai Zoltán: Elszámolás a költészetről. Élet
és Irodalom, Bp. 1983/2.

Izsák László, Bálint-Izsák (Marosvásárhely, 1911. máj. 25. — 1986. szept. 27. Temesvár) —
író, újságíró, publicista. ~ Sámuel bátyja. Középiskolai tanulmányait szülővárosában,
Nagyváradon és Temesvárt végezte (1930). Temesvári vállalatoknál tisztviselőként, ill.
munkásként dolgozott. Első nyomtatásban megjelent írását 1925-ben a Temesvári Hírlap,
cikkeit, tanulmányait, vitaírásait a legális és illegális munkássajtó közölte. A 30-as évek
elejétől a Korunk munkatársa: Gaál Gábor folyóiratában szépirodalmi, irodalomkritikai,
történelmi, politikai és közgazdasági anyagokkal jelentkezett. A lap 1932/6-os számában
közölte Rosner László útja c. regényének egy részletét; a kéziratot a sziguranca egy
házkutatáskor elkobozta. 1939-ben a 6 Órai Újságot bérelő s szerkesztő kommunista
újságírócsoport vezetője; itt kül- és belpolitikai és vitacikkei jelentek meg.
A háború után gyárigazgató, intézményvezető, kulturális aktivista felelős munkakörökben.
Rövid ideig a Temesvári Állami Magyar Színház aligazgatója. 1955 és 1959 között a Szabad
Szó közművelődési rovatának szerkesztője. Tevékeny tagja a temesvári Ady Endre, ill.
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Franyó Zoltán Irodalmi Kör vezetőségének. Szerkesztette a kör tagjainak írásait felölelő
*Lépcsők c. antológia három kötetét (1977, 1980, 1984).
Főleg munkásmozgalmi tárgyú elbeszéléseit, novelláit, regényrészleteit, tanulmányait és
cikkeit a Szabad Szó, Utunk, Bánsági Írás, az újraindult Korunk és A Hét, valamint a
*Bánsági Üzenet és *Bánáti Tükör c. antológiák közölték. Kritikusa, Herédi Gusztáv
kifogásolja írásainak a munkásirodalom kezdeteire visszavezethető retorizmusát, de leszögezi:
„…ezek az írások sajátos korból származó üzenetük, erős erkölcsi töltésük révén ma is
jogosan számítanak érdeklődésre.”
Megjelent kötetei: Az első brigád (novella, 1950); Sodró erők (regény, 1963); Holdsütésben
(három kisregény, Tv. 1976); A Nap jegyében (regény, Tv. 1979), Piros orchidea (novellák,
Tv. 1983).
Írói álnevei: Bálint István, Bálint László, Bálint-Izsák László.
Gálfalvi Zsolt: Igényesség vagy merészség? Utunk 1958/38, 39. — Herédi Gusztáv: Holdsütésben. Korunk
1977/7.

Izsák Márton (Galócás, 1913. ápr. 12.) — szobrászművész. Tanulmányait a marosvásárhelyi
Ipari Középiskolában kezdte és Budapesten fejezte be (1933), ugyanott az Iparművészeti
Főiskolán Simai Imre és Mátrai Lajos tanítványa volt. Több évtizeden át (1945–74) a
marosvásárhelyi Művészeti Líceum igazgatója. Csorvássy Istvánnal közösen készített szobra
a két Bolyairól 1957 szeptembere óta áll a marosvásárhelyi Bolyaiak terén, a Bolyai Farkasról
elnevezett, négy évszázados kollégiumi múltra visszatekintő iskola előtt. Ugyancsak
Marosvásárhelyen avatták fel Szentgyörgyi Istvánról, Mihail Eminescuról és Bartók Béláról
készült mellszobrait. Salamon Ernőt megörökítő mellszobra Gyergyószentmiklóson, Nicolae
Bălcescuról készített mellszobra Sepsiszentgyörgyön áll. Elkészítette N. D. Cocea, George
Enescu és Kovács György színművész szobrait is.
Izsák Sámuel (Marosvásárhely, 1915. dec. 20.) — orvos- és gyógyszerészet-történész.
Középiskoláit a temesvári Zsidó Líceumban végezte, orvosi tanulmányait Bolognában kezdte,
Kolozsvárt folytatta, de a faji törvények miatt félbeszakítva, oklevelét csak 1948-ban nyerte
el. A kolozsvári OGYI orvos- és gyógyszerészet-történeti tanszékén kezdi egyetemi pályáját,
az orvostudományok doktora (1967), egyetemi tanár (1977) nyugalomba vonulásáig (1981).
A Román Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Társulat (1956), az Academia Internationale
d'Histoire de la Médicine (1966) rendes tagja, az Academia Italiana di Storia delle Farmacia
(1970) és a Magyar Orvostörténelmi Társulat (1978) tiszteletbeli tagja. Részt vett a
dubrovniki (1959), pécsi (1962), sienai (1963), heidelbergi (1970), bukaresti (1970), prágai
(1971), londoni (1972), párizsi (1973), budapesti (1974) és barcelonai (1980) nemzetközi
szakmai kongresszuson.
Kutatási területei: a felvilágosodás kori orvostudomány Erdélyben, Moldvában,
Havasalföldön és a Bánságban, hazai járványtörténet (pestis, kolera), kolozsvári orvosi
könyvkiadás, oktatás és kórházügy, orvosi ismeretek a középkori Európában, a Servetus
felfedezte kisvérkör és a felfedezés erdélyi vonatkozásai, egyetemes és hazai gyógyszerészettörténet, román–magyar orvosi kapcsolatok. Tanulmányaiban több kiemelkedő orvos
munkásságának ismeretéhez hozott új adatokat (Ioan Molnar-Piuariu, Michael Neustädter,
Vasile Popp, C. Caracas, Ferenczi József, Oroszhegyi (Szabó) Józsa, Nicolae Kretzulescu,
Fialla Lajos, Grósz Frigyes, Maria Cutzariade-Crăţunescu, Marta Buteanu, Victor Babeş,
Valeriu L. Bologa, Váradi Sámuel, Alexandru Vitzu).
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Szakközleményeit hazai (Farmacia, Clujul Medical, Revista Medicală–Orvosi Szemle,
Revista Medico-Chirurgicală, Acta Musei Napocensis) és külföldi szakfolyóiratokban, így a
budapesti Orvosi Hetilap és Orvostörténeti Közlemények, a párizsi Revue d'Histoire de la
Médicine Hebraique és Revue d'Histoire de la Pharmacie, valamint a londoni The
Pharmaceutical Journal hasábjain, népszerűsítő és egyéb témájú cikkeit az Utunk, Dolgozó
Nő, A Hét, Igazság, Új Út, Universul (1949), Lupta Ardealului hasábjain jelentette meg;
orvostörténeti tárgyú beszélgetéseit (1960, 1980–82) a kolozsvári rádió magyar adása
közvetítette. Mint múzeumszervező, nevéhez fűződik a nagyszebeni Brukenthal Múzeum
gyógyszerészeti gyűjteményének tudományos rendszerezése (1950), a kolozsvári Gyógyszerészet-történeti Gyűjtemény létrehozása (1954).
Önálló munkái: Aspecte din trecutul medicinii româneşti (1954); Din trecutul legăturilor
medicale româno-maghiare (1956), magyarul: A román–magyar orvosi kapcsolatok
múltjából. Ford. Dr. Derzsi László. 1957); Iuliu Baraş — un mare popularizator al ştiinţelor
naturii (1956); Ştefan Stîncă. Viaţa şi opera lui medicală (1956); Nicolae Kretzulescu —
iniţiatorul învăţămîntului medical românesc (1957); Studii şi cercetări de istoria medicinii şi
farmaciei din R. P. R. (az Oktatásügyi Minisztérium II. díjával kitüntetett munka, 1962);
Farmacia de-a lungul secolelor (1979). Társszerzője a Contribuţii la istoria medicinii în R. P.
R. (1955) című munkának, amelyért a szerzőket Állami Díjjal tüntették ki, az Adalékok a R.
N. K. orvostudományának történetéhez c. kötetnek (1955, V. L. Bologával), a Fapte şi oameni
din trecutul medicinei în patria noastră c. munkának (1962, V. L. Bologával), az Istoria
medicinii c. egységes tankönyvnek (1963, többekkel) és a Studii de istoria medicinii c.
kőnyomatos kiadványnak (Kv. 1968, V. L. Bologával).
Munkatársa több román nyelvű orvostörténeti összefoglaló munkának (Din istoria medicinii
universale. 1970); Istoria medicinii româneşti. 1972; Dicţionar cronologic de medicină şi
farmacie. 1975; Medicina. Seria Din istoria ştiinţelor în România. 1980; szerkesztője a
kolozsvári OGYI kiadásában megjelent In memoriam Valeriu Lucian Bologa (Kv. 1981) című
kőnyomatos kötetnek.
Matoušek, Miloslav: Z minulost'i rumunské mediciny. Casopis lékarú ceskych 1955/25. — Spielmann József: Az
orvostudomány-történeti kutatások fellendülése a Román Népköztársaságban. Utunk 1955/19; uő: Legături–
tradiţii. Contemporanul 1957/30; uő: Könyv a gyógyszerészet múltjáról. Korunk 1979/10. — Schwann,
Stanislaw: Westepem i przypisem zaopatrzyl Ştefan Stîncă Biuletin Glównej Biblioteki Lekarskiej (Warszawa)
1957/5. — Şt. G. Ciulei: Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei în R. P. R. Revista medicochirurgicală 1963/3. — G. Brătescu: O valoroasă contribuţie istoriografică. Contemporanul 1979/23. — Crişan
Mircioiu: Farmacia de-a lungul secolelor. Tribuna 1979/28. — Matekovics György: A gyógyító szótól az
életmentő késig. Szabad Szó 1979. máj. 17. — Elena Ciurea–H. Popescu: Farmacia de-a lungul secolelor. Clujul
Medical 1979/3. — Beke György: Az orvoslás közös művelődési hagyományai. Beszélgetés dr. I. S. egyetemi
tanárral. A Hét 1981/19. — Pierre Julien: Une histoire roumaine de la pharmacie. Revue d'Histoire de la
Pharmacie (Paris) 1981/248. — Murádin Jenő: Janus-arcú orvostudomány. Igazság 1982. márc. 12.

Izsák Zoltán (Brassó, 1951. jún. 2.) — biológus. Szülővárosában érettségizett (1970), a
Babeş–Bolyai Egyetemen biológia szakos tanári diplomát szerzett (1975). Csíkszeredában
előbb az Ipari Líceum, 1979 óta a Matematika–Fizika Líceum tanára. A bukaresti Grigore
Antipa Természettudományi Múzeum munkatársa. Több mint tízezer darabból álló
lepkegyűjteménye elsőnek jelez Romániában néhány új fajt s a tudomány számára több új
alfajt. A lepkék vándorlási jelenségeiről szóló szaktanulmányát a ploieşti-i Természettudományi Múzeum Comunicări şi referate c. írásgyűjteménye (1976), a Gyergyószentmiklós
és Gyilkos-tó környékének ritka lepkefajaira vonatkozó tanulmányát az Acta Hargitensia
(1980) közölte. Borsodi Lászlóval, Fülöp Zoltánnal és Pálfalvi Pállal közösen szerkesztette a
Hargita megye védett és ritka növényei, állatai c. kétnyelvű kiadványt (Csíkszereda 1981).
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Jagamas Ilona, Ferencz Lászlóné (Dés, 1919. ápr. 23. — 1983. okt. 13. Kolozsvár) —
újságíró, elbeszélő, szerkesztő. ~ János húga, Ferencz Zsuzsanna anyja. A Kolozsvári Ref.
Leánylíceum négy osztálya és az állami román nyelvű kereskedelmi középiskola elvégzése
(1937) után mozgásművészeti tanfolyamon vett részt. Újságírói pályáját 1939-ben a Keleti
Újságnál kezdte, 1944 decemberétől a Világosság szerkesztőségében, 1946-ban az MNSZ
sajtóosztályán, majd a Népvédelmi Egyesületnél, 1948-tól a kolozsvári rádiónál dolgozott,
később a Romániai Magyar Szó tudósítója, tornatanárnő, színházi könyvtáros, a Pionír
szerkesztője (1954), klubigazgató a békási munkatelepen (1955), az Utunk alkalmazottja,
1958-tól két éven át újra újságíró a Dolgozó Nőnél; itt jelent meg szerkesztésében az
Asszonyok kalendáriuma (1959).
Első írását 1937-ben az Ellenzék közölte. Cikkei az Ellenzék, Keleti Újság, Hölgyfutár,
Pásztortűz hasábjain, 1944 óta a Világosság, majd a Művelődés, Utunk, Ifjúmunkás, Tanügyi
Újság, Dolgozó Nő, Előre, Vörös Zászló, Tribuna hasábjain jelentek meg; verseiben,
elbeszéléseiben, riportjaiban és esszéiben a női sors kérdései foglalkoztatják. Önéletrajzának
egy sajtótörténetileg érdekes fejezetét Kolozsvár, szerkesztőség c. alatt az Utunk közölte
(1981/6).
Jagamas János (Dés, 1913. jún. 8.) — zenetudományi szakíró. ~ Ilona bátyja. Középiskolát a
Kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban végzett (1931), zenei tanulmányait a kolozsvári
zenekonzervatóriumban kezdi (1936–40), a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
folytatja (1941–44) és Kolozsvárt fejezi be (1947–48). Közben tanító Alőrön, óvónőképzői
zenetanár, magán-zenekonzervatóriumi igazgató Kolozsvárt, 1949-től a Magyar, ill. Gheorghe
Dima Zenekonzervatórium lektora, majd előadótanára (szakjai: folklór, formatan, zenei
paleográfia), nyugdíjazásáig (1976) a kolozsvári Folklórintézet főkutatója.
Vikár, Seprődi, Bartók, Kodály és mások erdélyi és moldvai gyűjtőmunkáját folytatva újabb
gyűjtéseket végzett a Fekete-Körös völgyében, Kalotaszegen, a Mezőségen, a Nagy-Szamos
és Felső-Maros mentén, a Kis-Küküllő mentén, az udvarhelyi, gyergyói és csíki székelyek,
valamint a moldvai, gyimesi és barcasági csángók körében. Mintegy 6000 népi dallam
gyűjtőjeként s dallamlejegyzéseinek tökélye révén is a Bartók utáni délkelet-európai
népzenegyűjtés kiválóságai között a helye. Gyűjtése nagy részét a kolozsvári Folklórintézet
őrzi; értékéről az 1954-es moldvai csángó dal- és balladakötet, valamint az 1974-es Romániai
magyar népdalok c. kötet 300 dallamot tartalmazó anyaga tanúskodik.
Népzenetudományos írásai közül jelentős az Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok
kérdéséhez (1956), amely aldialektusokra osztva a Bartók szerinti „IV. dialektusterület”-et írja
le újra az időközben föltárt népzene alapján, és megállapítja, hogy a moldvai csángó népzene
külön dialektusnak tekintendő. A magyar népdal régi és új stílusának, valamint a magyar
népzene és műzene kapcsolatainak kutatójaként is jelentős eredményeket ért el. A magyar
népdaltípusok és népies dalok morfológiai elemzését és osztályozását egyéni módszerrel
végzi; idevágó munkája kiadás alatt. Az általános zenetudomány körébe tartozó Bartóktanulmánya a Mikrokosmos I. és II. füzetének hangsorairól (1974) szintúgy morfológiai
elemzés, ill. alaktani elemek rendszerbe foglalása. Jelentős pedagógiai életműve: közvetve
vagy közvetlenül tanítványa minden mai romániai magyar népzenekutató, s e szűkebb körön
kívül is számos muzsikus hivatkozik rá mint mesterére.
A budapesti Ethnographiában a falu nótájáról (1957/2), a Korunkban a romániai magyar
népzenekutatásról (1957/9), az Árkos 1971 c. kiadványban (Sepsiszentgyörgy 1972) a magyar
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népzene és műzene kapcsolatáról ír, az 1973-as Korunk-évkönyvben feldolgozza népzenénk
kutatásának történetét, vitacikkeiben tisztázza, mi népdal és mi nem az (Művelődés 1980–81).
Szaktanulmányait közlik a Bartók-dolgozatok c. gyűjteményes kötetek (1974, 1982), a
*Zenetudományi írások három kötetében pedig a magyar népdal régi és új stílusának
kapcsolatairól (1977) s a kupolás kvint szerkezetű magyar népdal és a fúga expozíciójáról
értekezik (1980), majd a hétfalusi csángók közt folytatott népdalgyűjtést ismerteti (1983).
Szerzeményeiből önálló kötetet adott ki Öt gyermekkar címmel (1955), hat további
kórusműve a Szállj, szép szavú dal c. gyűjteményben (1972) jelent meg.
Munkái: Énekeskönyv a középiskolák VIII. osztálya számára (nevek feltüntetése nélkül,
1949); Moldvai csángó népdalok és népballadák (Faragó Józseffel közösen, 1954); Adatok a
romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez (németül a Studia Memoriae Belae Bartók
Sacra c. kötetben, Bp. 1956, 1957, magyarul Zenetudományi írások, 1977; Romániai magyar
népdalok (Faragó Józseffel közösen, 1974). Előkészületben: Magyaró énekes népzenéje és A
magyar népzenekutatás vázlatos áttekintése.
(L. F.)
Beke György: Kiművelt szív. J. J. portréja. Előre 1970. aug. 2. — Viorel Cosma: Muzicieni români. Compozitori
şi muzicologi. 1970. 253. — Almási István: J. J. Művelődés 1971/9.; uő: A tudós szenvedélye. A Hét 1973/23;
uő: Romániai magyar népdalok. Utunk 1975/13. — László Ferenc: Ismét komponál. A Hét 1973/23. — Herédi
Gusztáv: Aranykút. A Hét 1975/13. — Benkő András: J. J., a nevelő. Utunk 1978/24. — Ortutay Gyula: Magyar
néprajzi lexikon II. Bp. 1979. 657. — Ferencz Zsuzsanna: Nótától az elemtárig. Interjú J. J.-sal. A Hét 1979/23.

Jakab Antal (Szatmár, 1914. aug. 13.) — újságíró, közíró. K. ~ Antal apja. Debrecenben
érettségizett (1932), édesapjától a kőművesmesterséget is eltanulta. Mint székelyföldi riporter
ízes nyelvezetével tűnt fel a Brassói Lapok hasábjain. 1941-től a sepsiszentgyörgyi Székely
Nép, 1943-tól a marosvásárhelyi Székely Szó belső munkatársa. 1944 után szülővárosában
kapcsolódott be az MNSZ munkájába. Irtsuk ki a sovinizmus maradványait c. brosúrájával
(Dolgozó Magyar Nép Kiskönyvtára 1948) hozzájárult a román–magyar együttélés
konszolidációjához. Bukarestben a Romániai Magyar Szó munkatársa lett, majd az 50-es
években kőműves, vasesztergályos, később Kolozsvárt nyugalomba vonulásáig a Kutató és
Tervező Intézet technikusa.
Jakab Antal (Marosvásárhely, 1942) — *K. Jakab Antal
Jakab Géza, családi nevén Szentgericzei Jakab (Kolozsvár, 1904. febr. 13. — 1972. jan. 2.
Budapest) — költő, újságíró. Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Unitárius
Kollégiumban végezte (1922), a budapesti egyetem közgazdasági karának hallgatója volt.
Hírlapírói pályáját a kolozsvári Újságnál kezdte, később a Keleti Újság munkatársa, 1935-től
a Rendkívüli Közlöny szerkesztője, 1938-tól az Aradi Közlöny belső munkatársa. A II.
világháború után Zalaegerszegen lett könyvtáros.
Tagja volt a *Tizenegyek írói csoportjának. Verseit, művészeti és társadalmi cikkeit
Kolozsvárt A Hírnök, Pásztortűz, Vasárnapi Újság, Ellenzék, Keleti Újság, Budapesten a
Nyugat és Napkelet, Csehszlovákiában a Prágai Magyar Hírlap és Kassai Napló közölte.
Dalszerű költeményeit jó formaérzék, a Nyugat első nemzedékének líráján iskolázott
természetlátás és zeneiség jellemzi. Ahogy a Pastel d'amour c. versében vallja: „a szépség e
villanása” foglalkoztatja, itt-ott feltűnik azonban az Ady-hatás is.
Verseskötetei: Erdélyi utakon (Bp. 1925); Álmodik a gyopár (Kv. 1927). Később
Zalaegerszegen írt könyv- és sajtótörténeti munkákat, így kötetben dolgozta fel a „Zrínyirejtély”-t (1964).
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Jakab Ilona — *nyelvatlasz
Jakab Irma, Turós Lászlóné (East Chicago, 1930. szept. 4.) — újságíró, szerkesztő. A
székelyudvarhelyi tanítóképző elvégzése után (1949) a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán szerzett diplomát (1954); előbb az Előre szerkesztőségében dolgozott, majd 1955
óta a Dolgozó Nő szerkesztője, 1963-ig főtitkára, 1973-tól főszerkesztője.
Jakab Jenő, Szentgericzei — *Termés
Jakab Kálmán (Désfalva, 1925. okt. 26.) — orvosi szakíró. Középiskoláit a Róm. Kat.
Gimnáziumban végezte (1946), oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1952).
Előbb körorvos Csíkszentsimonban, belgyógyász szakorvos a csíkszentmártoni kórházban,
1962től Csíkszeredában kórházi és poliklinikai orvos, majd osztályvezető főorvos, ill.
egészségügyi felügyelő, 1974-től belgyógyászati főorvos, 1979-től a megyei kardiológiai
osztály vezetője. Az orvostudományok doktora (1983).
Tudományos dolgozatai a Lucrările simpozionului de la Sinaia (1963), Lucrările
simpozionului de medicină generală (1972), Cel de al doilea congres naţional de medicină
internă (1973), valamint Congresul naţional de gastro-enterologie (Kv. 1976) c. kiadványokban, magyarul az Acta Hargitensia hasábjain (1980) jelentek meg, tanulmányát közölte a
Neoplasma c. csehszlovákiai folyóirat (1976). A Hargita munkatársa. A reumás megbetegedés, a szívártalmak kórtanával és kezelésével foglalkozik, különös tekintettel a gyógyfürdők és mofetták terápiás hatására.
Szerkesztésében jelent meg a Hargita megye természetes gyógytényezői c. gyűjteményes kötet
(Csíkszereda 1974, román nyelven is).
Jakab Lajos — *kísérőzene
Jakab László (Szilágysomlyó, 1892. febr. 4. — 1967. jan. 6. Szilágysomlyó) — író. Mint
nyomdászmester Budapesten, Kolozsvárt, Szilágysomlyón és Zilahon dolgozott. Összetört
életek c. könyve (Szilágysomlyó 1928) háborús emlékeiről szól; az általa kezdeményezett
Erdélyi Családi Könyvtár egyetlen kötete. Az ezredesné adjutánsa címen Szatmáron
bemutatott operett szövegének szerzője (1933). Összegyűjtötte és Elbeszélések régi somlyói és
szilágysági íróktól c. alatt (Szilágysomlyó 1938) megjelentette a maga és helyi társai — B.
Józsa Gyula, Hamvai Sándor és giczei Diószeghy Mór — írásait.
Írói neve Bakai László.
Jakab Sámuel (Görgénynádas, 1931. nov. 19.) — földrajzi szakíró. Középiskoláit
Erzsébetvárosban és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban (1951), egyetemi
tanulmányait a Babeş–Bolyai Egyetem természeti földrajz szakán (1960) végezte. Geológus,
talajkutató Kolozsvárt (1961–62), majd a Talajtani és Agrokémiai Hivatal munkatársa
Marosvásárhelyt. Jelenleg a marosvásárhelyi Gyümölcstermesztő Kutatóállomás munkatársa.
Az országos Talajtani Társaság talajgenetikai és rendszertani bizottságának tagja; a bukaresti
egyetemen védte meg doktori értekezését negyedkori lejtőfolyamatokról és képződményekről
a Küküllő menti dombvidéken (1977).
A földrajztudományok köréből elsősorban a talajgenetika, talajföldrajz és lejtőfejlődés
folyamataival foglalkozik; figyelemreméltóak orvosföldrajzi megfigyelései is. Szakcikkei a
talaj antropogén hatású változásairól hazai szakfolyóiratokban és kiadványokban, többek közt
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a bukaresti Buletinul Societăţii de Ştiinţe Geografice, Ştiinţa Solului, továbbá a kolozsvári
Studii şi Cercetări de Agronomie hasábjain s a marosvásárhelyi Megyei Múzeum Studii şi
Materiale c. évkönyvében jelentek meg. Írásait közölte a budapesti Geographica Medica és a
pozsonyi Neoplasma is. Ismeretterjesztő írásaival A Hét, Falvak Dolgozó Népe, Előre, Vörös
Zászló, Igazság, Tanügyi Újság oldalain jelentkezik.
Jakabffy Elemér (Lugos, 1881. máj. 17. — 1963. máj. 19. Szatmár) — nemzetiségpolitikus,
közíró, helytörténész. Tanulmányait a lugosi gimnáziumban, majd a budapesti egyetemen
végezte, ahol jog- és államtudományi doktorátust szerzett. Ügyvédként dolgozott
szülővárosában, nemzeti szabadelvű párti programmal a németbogsáni választókerület
országgyűlési képviselője volt (1910–18). Az I. világháború után a romániai magyar
közéletben fejtett ki széles körű tevékenységet.
Éveken keresztül az OMP bánsági tagozatának elnöke, tagja az országos vezetőségnek.
Legjobb munkatársaival, Spectatorral, Balogh Artúrral, Szentimrei Jenővel, Bitay Árpáddal,
Hegedűs Nándorral, Paál Árpáddal és a melléje felzárkózó fiatalokkal, Asztalos Sándorral,
Mikó Imrével, Takáts Lajossal az OMP reformszárnyának képviselője. Hevesen visszautasította az antiszemitizmust, a fajelméletet és erőszakos asszimilációt, a fasizmust és
háborút, s így nemegyszer közös arcvonalra került a MADOSZ és a munkásmozgalom
irányvonalával, például amikor a spanyol polgárháború idején a baszkok és katalánok mellett
kiállt, helytelenítette Mussolini szlávellenes kijelentéseit vagy szembefordult a bánsági
Gauleiterrel. Hirdette a román néppel való barátságot s a nacionalista sajtó támadásainak
visszaverése során Nicolae Iorga, Petru Groza, Victor Cheresteşiu, C. Rădulescu-Motru,
Nicolae Titulescu, Teodorescu-Branişte, Silviu Dragomir, Victor Iamandi írásainak elvi
állásfoglalásaira, nyilatkozataira támaszkodik. 1928-ban Háromszék, majd két cikluson át
Szatmár megye képviselője a román parlamentben; 1940–1944 között a Romániai Magyar
Népközösség Elnöki Tanácsának tagja.
Életének jelentős alkotása a *Magyar Kisebbség c. folyóirat, melyet 1922-ben alapít Sulyok
Istvánnal és Willer Józseffel (a „lugosi triumvirátus”). Sulyok kiválása után 1939-ben
Willerrel együtt szerkeszti tovább a lapot, egészen annak 1942-ben történt megszüntetéséig.
1923-tól kiadja a lap *Glasul Minorităţilor c. testvér-folyóiratát, mely 1926-tól német és
francia szövegeket is közölt. Különlenyomatait Bánsági és Erdélyországi Füzetek, majd
*Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek címmel szociológiai és politikai, ill. művelődésés helytörténeti sorozatként jelentette meg.
Mint nemzetiségpolitikus a romániai magyarság képviseletében több ízben részt vett a genfi
nemzetközi népkisebbségi konferenciákon, békés megoldást keresve az olasz és német
fasiszta háborús törekvésekkel szemben; mint lapszerkesztő a romániai magyar szociográfiai
és szociológiai kutatás előmozdítója, a kisebbség- vagy nemzetiségtudomány szervezője, a
történelmi hagyományok és a helytörténet ápolója. 1949-ben Hátszegen írt, kéziratban maradt
kétkötetnyi önéletírásával gazdagította az erdélyi emlékiratirodalom örökségét.
Önálló kötetben megjelent fontosabb munkái: A románok hazánkban és a Román
Királyságban (kultúr- és szociálpolitikai tanulmány, Bp. 1918); Régi krassóiak (Lugos 1919);
Napló az 1918. évi forradalom eseményeiről (Lugos 1920); Emlékirat a lugosi magyarság
sérelmeiről (Lugos 1921); Erdély statisztikája (Lugos 1923); Tibiscum (Lugos 1924); Az
1790–91-iki magyar országgyűlés előzményei Krassó vármegyében (Lugos 1925); Az 1848. év
eseményei Krassó vármegyében (Lugos 1928); Adatok a románság történetéhez a magyar
uralom alatt (Lugos 1931); A bánsági magyarság húsz éve Romániában (Páll Györggyel
közösen, Bp. 1939); Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az
erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt (Lugos 1940); A Bánság
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magyar társadalmának kialakulása a XIX. század folyamán (Lugos 1940); Krassó-Szörény
vármegye története különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre (Lugos 1940).
Írói álnevei: Cseresnyés Iván, Hagepian.
(Sz. J.)
Balogh Edgár: Figyelemre méltó örökség. Korunk 1969/10; uő: Kettős örökség erkölcse. Korunk 1972/10.
Mindkettő újraközölve Lugosi örökség c. alatt Mesterek és kortársak, 1974. 472–79. — Mikó Imre: J. E. és a
Magyar Kisebbség. Korunk 1973/8; újraközölve Változatok egy témára, 1981. 148–64. — Szekernyés János:
Egy visszaemlékezés olvasása közben. J. E. hagyatéka. Művelődés 1981/6.

Jakabos Ödön (Nyújtód, 1940. jan. 25. — 1979. okt. 22. Brassó) — író, utazó. A
kézdivásárhelyi középiskolában érettségizett (1956), a brassói vasúti technikum elvégzése
után nyolc éven át forgalmista Imecsfalván, Bereckben, Kézdivásárhelyen, majd a kovásznai
Fafeldolgozó Vállalat tisztviselője. Közben utazásaira készült, ezek során Csoma Sándor
útvonalát akarta végigjárni és dardzsilingi sírját felkeresni. Ezért nyelveket tanult, s több száz
levelezőtársat szerzett Európában, Ázsiában.
1968-ban kerékpáron bejárta Magyarországot és Csehszlovákiát, 1970-ben Nyugat-Európát.
Útinaplóiból részleteket Eszter-változat c. alatt a Megyei Tükör (1970. okt. 30. — 1971. jan.
21.), Nekivágni c. alatt az Ifjúmunkás (1970/27–38) sorozatosan közölt. Kitűzött életcéljának
megfelelően 1972. okt. 15-én indult Jugoszlávián, Bulgárián, Törökországon, Irakon,
Kuvaiton át Indiába, majd Pakisztánon, Iránon, Törökországon és Jugoszlávián át érkezett
haza 1973. jún. 26-án. Számos bel- és külföldi városban tartott előadást útiélményeiről s
Kőrösi Csoma munkásságáról. 1976-ban nyugdíjazták, 1979-ben — már betegen — újabb
európai útra vállalkozott, de a fáradalmakat nem bírta és visszatért. Kézdivásárhelyen
temették. Kőrösi Csomával való „közös vonásai”-ra felfigyelve Vetró András elkészítette
mellszobrát.
Útinaplójának egyes részleteit Kuvaittól Indiáig címmel folytatásokban közölte az Új Élet
(1981). A napló Gálfalvi György utószavával teljes egészében könyvalakban is megjelent
Indiai útinapló c. alatt Kőrösi Csoma Sándor nyomában alcímmel (1983).
Gálfalvi György: Nekivágni. Interjú J. Ö.-nel. Ifjúmunkás 1969/25; uő: Harmadszor is: nekivágni. Interjú J. Ö.nel. Ifjúmunkás 1972/42. — Czegő Zoltán: Autóstoppal, tevestoppal Csoma Sándor nyomában. A Hét 1972/42.
— Bitay Ödön: Az utolsó levél. Nekrológ helyett. A Hét 1979/44. — Huber András: Vándorúton Indiában.
Igazság 1983. okt. 26.

Jaklovszky Dénes (Kolozsvár, 1884. okt. 28. — 1968. jún. 5. Székelyudvarhely) —
pedagógiai szakíró, műfordító. Szülővárosában végzett középiskolai és egyetemi tanulmányai
után latin–görög szakos tanári oklevelet nyert. Középiskolai tanár volt Nagyszombatban,
Gyulán, Székelyudvarhelyen és Nagykárolyban. Az I. világháború idején fogságba esett, ott
tanult meg oroszul. 1923-ban oklevelet szerzett román és francia nyelvből és irodalomból is.
1943-ban vonult nyugalomba, de Székelyudvarhelyre visszatérve az 50-es évek derekáig újra
tanított.
Nevelési tárgyú írásait és irodalmi fordításait oroszból, románból, németből, latinból és
görögből az Erdélyi Szemle, Erdélyi Tudósító, Keleti Újság, Ellenzék, A Hírnök, Pásztortűz,
Székely Közélet, Székelység, Erdélyi Lapok, valamint iskolai évkönyvek és naptárak
közölték. Lev Tolsztoj Sok föld kell-e az embernek? c. munkája az ő fordításában jelent meg
(Kv. 1925). Latinból fordította és bevezetéssel ellátta Lakatos István csíkkozmási plébános
1702-ből való kéziratos művét: Székelyudvarhely legrégibb leírása (Erdélyi Ritkaságok 6. Kv.
1942).
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Jákó Elemér — Jakobovits Elemér írói neve
Jakó Zsigmond (Biharfélegyháza, 1916. szept. 2.) — történetíró. A középiskolát a
hajdúböszörményi Bocskai-főgimnáziumban végezte (1934). Főiskolai szakképesítését a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem történeti–nyelvtudományi karán szerezte (1939),
ahol 1940-ben doktorált. Disszertációját (Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp. 1940) az
MTA Kőrössy-díjjal tüntette ki. Előbb Bécsben, majd Innsbruckban és Salzburgban volt
tanulmányúton. Kezdetben a budapesti egyetemen, később a Magyar Országos Levéltárban
dolgozott mint gyakornok. 1941-ben Kolozsvárt telepszik meg, és az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Levéltárának szolgálatában előbb levéltáros, majd igazgató (1948–50). A háború
végső szakaszában és azután a múzeumi és levéltári gyűjtemények biztonságba helyezése,
majd újjárendezése terén szerez érdemeket. Már 1942-től egyidejűleg a kolozsvári magyar
egyetem tanársegéde, 1945-től a Bolyai Tudományegyetemen előbb helyettes, majd rendes
tanár, utóbb a Babeş–Bolyai Egyetem történelmi tanszékének professzora 1981-ben történt
nyugdíjba vonulásáig. Közben 1949-től kezdve a kolozsvári akadémiai Történeti Intézet
munkatársa, docens doktor, 1970-től a Politikai és Társadalomtudományi Akadémia rendes
tagja. Írásait a budapesti Levéltári Közlemények, Levéltári Híradó, Magyar Könyvszemle,
Századok, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Romániában a Hitel, NyIrK, Studia,
Korunk, Művelődés, Könyvtári Szemle, ill. a Revista Arhivelor, Hrisovul, Studii şi Cercetări
Istorice, Anuarul Institutului de Istorie, Acta Musei Napocensis, Revista Bibliotecarilor,
Studia Bibliologica, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Revue Roumaine d'Histoire,
Csehszlovákiában a Historicky Časopis közli. 1957-ben a Kelemen-emlékkönyv, 1979-ben a
Művelődéstörténeti tanulmányok szerkesztőbizottsági tagja. Súlyában és arányaiban jelentős
történetírói munkássága érinti a társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténet kérdéseit, de
leginkább művelt szakterülete a történeti segédtudományok. A társadalomtörténetnek főleg
erdélyi közép- és újkori települési vetületét érintette gyűjteményes kötetben és tanulmányban
(Erdély és népei. Bp. 1941; Románok és magyarok I. Bp. 1943; Siebenbürgen und seine
Völker. Leipzig 1943; Szolnok-Doboka magyarsága. Dés–Kv. 1944). A társadalom- és
művelődéstörténet szempontjainak összekapcsolása jellemzi a középkori erdélyi értelmiség
kialakulásáról írott tanulmányát (Korunk 1967/1, 2). Társadalomtörténeti kutatásai során eljut
az erdélyi feudalizmus egyik alapvető kérdése, a parasztmozgalmak kutatásához (Adatok a
torockói jobbágylázadások történetéhez. Kv. 1945). A gazdaságtörténet terén kitűnt
nagyarányú uradalomtörténeti forráskiadványával (A gyalui vártartomány urbáriumai. Kv.
1944). Úttörő munkát végzett a hazai üzemtörténeti kutatásban (A magyarpataki és a kalini
hamuzsír-huta története. 1956; román változata a Studii şi Cercetări Ştiinţifice 1953-as
évfolyamában).
Már a 40-es évek elején érdeklődött a levéltártan és levéltárügy iránt. Tanulmányt írt Az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladatai (Kv. 1942) címen, és Jelentésben
számolt be annak 1942. és 1943. évi működéséről (Kv. 1943, 1944). A történeti kutatások
elősegítése végett bemutatta az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába bekerült, ill.
magánosoknál őrzött különböző forrásgyűjteményeket (Erdélyi Múzeum 1943, 1944, 1945).
A középkori oklevélanyag feltárását célzó tervei keretében Valentiny Antallal együtt külön
füzetben ismertette a Thorotzkay család levéltárát (Kv. 1944). Hasonló tárgykörből való az
erdélyi szász levéltárügy két évtizedéről (Levéltári Közlemények 1940–41) és a naszódi
határőrmúzeum iratgyűjteményéről (Erdélyi Múzeum 1944) írott beszámolója. Levéltári
kérdésekre később is szívesen visszatért; közölte az erdélyi hatósági levéltárak rendezésére
vonatkozóan kiadott egykori utasításokat (Revista Arhivelor 1958), felhívta a figyelmet a
Kolozsvárt őrzött családi levéltárak szlovákiai vonatkozású anyagára (Historicky Časopis
1957). Középkori kutatásai során közeli kapcsolatba került az intézménytörténettel (Az erdélyi
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vajda kancelláriájának szervezete a XVI. század elején. Hrisovul 1946, Erdélyi Múzeum
1947). Idevág a Gróf Mikó Imre-féle Erdélyi Történelmi Adatok felújítását célzó kísérlete
(Adatok a dézsma fejedelemségkori adminisztrációjához. Kv. 1946). A történeti
segédtudományok terén az írásbeliség, az oklevéltan és a paleográfia kérdéseivel foglalkozott
(A laikus írásbeliség kezdetei a középkori Erdélyben. Levéltári Híradó, Bp. 1956/2–3;
megjelent román és francia nyelvű változata is). Az erdélyi latin paleográfia és középkori
pecséttan kérdéseit a Román Akadémia középkori oklevélkiadványának bevezető köteteiben
mutatta be részletesen (Documente privind istoria României. Introducere I–II. 1956).
Tanulmánya az erdélyi oklevélírások XII–XV. századi fejlődéséről magyarul is megjelent
(Levéltári Híradó, Bp. 1958). Végül paleográfiai kutatásainak eredményeit Radu
Manolescuval együtt külön kötetben, s a hozzá csatolt hasonmás-albumban foglalta össze
(Scrierea latină în evul mediu, 1971). Ezzel megteremtette az alapokat a latin paleográfia
korszerű hazai oktatásához és műveléséhez.
Az utóbbi két évtizedben az erdélyi könyv- és könyvtártörténet kérdéseit kutatta, ezen belül a
nyomdászat, papírmalmok, kodikológia, filigranológia (vízjegykutatás) múltját és feladatait.
Először Heltai Gáspár és Hoffgreff György kolozsvári nyomdájának történetére vonatkozó
ismereteinket gazdagította új adatokkal, azután a Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári
nyomdájának múltját tárta fel (Magyar Könyvszemle, Bp. 1961, 1965; Művelődéstörténeti
tanulmányok 1979), felfedte a balázsfalvi nyomda kezdeteit (Sub semnul lui Clio. Kv. 1974;
Művelődés 1974/12). A nagyszebeni nyomdával kapcsolatos kutatásai során nyomára bukkant
a legrégibb létező román nyelvű nyomtatványnak (Korunk 1964/11; Magyar Könyvszemle,
Bp. 1965; jelent meg román és német nyelvű változata is). Könyvtörténeti, segédtudományi
vizsgálódásai elvezették az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetéhez (Studia 1962,
1964; Revista Bibliotecarilor, 1969, 1970). Számba vette a romániai papírgyártás múltját,
papírtörténeti irodalmát és a kutatások feladatait (Studia 1969; Könyvtári Szemle 1966;
Revista Bibliotecarilor 1969), kiadta a XVI. századi erdélyi vízjegyeket (Studia 1968).
Korábbi könyvtörténeti eredményei közül felemlíthetjük, hogy Váradi Péter könyvtárának
kolozsvári töredékére, Mátyás király törvénykönyvének újabb maradványára sikerült
rábukkannia (Magyar Könyvszemle, Bp. 1958) s fényt derítenie a Corvina és Erdély
kapcsolatára; bemutatta a kolozsvári könyvtárak középkori latin kódexeit, elkészítette az
erdélyi magyar könyvtártörténet vázlatát (Magyar Könyvszemle, Bp. 1966; Könyvtári Szemle
1967; Korunk 1972). Az erdélyi bibliofilia nagy egyéniségei közül Batthyány Ignác, T.
Cipariu és mások tevékenységét kutatta, s eredményeit több tanulmányban közölte (Anuarul
Institutului de Istorie Cluj 1967; Revista Arhivelor 1967; Revista Bibliotecarilor 1968; Studia
bibliologica 1969). A tudománytörténet területéről kiadta az 1803–1804. évi gredistyei
régészeti ásatások iratanyagát (Acta Musei Napocensis 1966, 1968, 1971, 1972), több
drámatörténeti emléket tárt fel (NyIrK 1962, 1965). Jelentősek Köleséri Sámuel és a román
tudományosság kapcsolatait tisztázó eredményei (Könyvtári Szemle 1968; NyIrK 1969;
Revista Bibliotecarilor 1969; Revue Roumaine d'Histoire 1969). Az Istoria României II. és
III. kötetében (1962, 1964) felvázolta a X–XVII. századi erdélyi magyar művelődést.
A 70-es évektől kutatásainak eredményeit több kötetben mutatta be. Közzétette Rettegi
György visszaemlékezéseinek általa felfedezett kéziratát (Emlékezetre méltó dolgok. 1718–
1784. 1970), kötetbe foglalta össze a nagy kolozsvári nyomdász és betűmetsző, Misztótfalusi
Kis Miklós írásait, és tisztázta művelődéstörténeti helyét (Erdélyi féniks, 1974). Az erdélyi
művelődéstörténet, az erdélyi írásbeliség múltjára, a levéltártörténetre, könyv-, könyvtár- és
nyomdatörténetre vonatkozó kutatásaiból tanulmánykötetet tett közzé (Írás, könyv, értelmiség,
1976; román változata Philobiblon transilvan. Virgil Cândea előszavával, 1977). Egy Tékakötetben az európai bibliofilia legrégibb középkori emlékét közölte Bodor András
fordításában (Richard Bury: Philobiblon. 1971). Művelődéstörténeti foglalatosságai vezették
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el az iskolatörténethez. Így adta ki és dolgozta fel a Bethlen Kollégium diákmatrikuláit
(Nagyenyedi diákok 1662–1848. Juhász Istvánnal, 1979). Munkatársként részt vett a romániai
középkori oklevélanyag közzétételében (Documente privind istoria României. C. Transilvania
I–IV. 1951–55; X, XI. 1977, 1981). Több ízben is foglalkozott a romániai magyar
nemzetiségtörténet sajátságainak és feladatainak meghatározásával (A hazai magyar
történetírók szerepe. Korunk 1970/4; Kelemen Lajos üzenete. Korunk 1978/5).
Egyik tanítványa, Tonk Sándor „a romániai magyar marxista történetírás legnagyobb alakjáról” szólva kiemeli, hogy ~ munkássága túlszárnyalja a történetírás kereteit, s történetíróink
nesztora valóban a szocialista nemzetiségi önismeret és a román néppel való állami együttélés
kapcsolatrendszerére építi tudományos szakmaiságát. Saját maga erről így vall 1974-es
Korunk-cikkében: „Indokolt és jogos […] az együttélő nemzetiségeknek az az igénye, hogy
az ország történetével és a közös hagyományokkal való találkozásokon túlmenően saját
tömegeik múltjának különleges vonatkozásaival szintén megismerkedhessenek, és így
teljesíthessék ki önmagukat. Ha ezt nem tennék, ideológiailag is elmaradnának országunk
általános fejlődésétől, visszahúzó erőt alkotnának a szocialista nagycsaládban, ami
semmiképpen sem lenne kívánatos az újszerű hazafiság kialakulása szempontjából sem. A
nemzetiségek múltjuk feltárásában, hagyományaik ápolásában és közös célok elérésében is
együtt kívánnak haladni az ország egészével.”
(Cs. E.)
Szabó T. Attila: Három akadémiai kitüntetés. Erdélyi Múzeum 1942/2; uő: Egy tanulmánykötet és ami előtte
történt. Korunk 1977/5. — Répertoire international des médiévistes V. Poitiers 1971. — Kovács Erzsébet: Mit
üzennek a mának a régi írásos emlékek? Előre 1972. ápr. 13. — Csetri Elek: J. Zs. 60. születésnapjára. Utunk
1976/37. — Tonk Sándor: J. Zs. köszöntése. Korunk 1976/8. — Virgil Cândea: Az írásbeliség műemlékei. A Hét
1976/51. — Fügedi Erik: J. Zs.-ról, legfrissebb könyve nyomán. Századok, Bp. 1977/6. — Szabó Zsolt: J. Zs.
Interjú. Brassói Lapok 1977/3. — Nagy Pál: Kettős szolgálat vonzásában. Igaz Szó 1977/12. — Demény Lajos:
Nemzetiségtörténeti kutatás a szocialista Romániában. A Hét 1980/32. — Sebestyén Mihály: Valóság és
lehetőség a romániai magyar történetírásban. Korunk 1980/7–8. — Profesorul Jakó Sigismund. Imreh István és
Pompiliu Teodor bevezető tanulmányával, J. Zs. munkáinak jegyzékével. Kv. 1981. — Balázs Sándor–Bodor
András: A társadalomtudományi gondolkodás a népi hatalom évtizedeiben. Közli A romániai magyar
nemzetiség. 1981. 256–258. — Páll Árpád: A kor emberéhez akarunk eljutni. Beszélgetés J. Zs.-dal. Új Tükör,
Bp. 1982/21. — Beke György: „A történészkedés nemes szakma, de egyben erkölcsi kérdés is”. Beszélgetés J.
Zs. professzorral. A Hét 1983/58.

Jakobi József (Kolozsborsa, 1882. dec. 9. — 1967. dec. 30. Kolozsvár) — orvosi szakíró.
Oklevelét a kolozsvári egyetem orvosi karán szerezte (1909), egészségügyi tanári (1910) és
tisztiorvosi képesítést (1912) nyert. Előbb a kórvegytani intézetben Purjesz Zsigmond, majd a
belgyógyászati klinikán Jancsó Miklós mellett tanársegéd, 1919-től magángyakorlatot folytat,
a kolozsvári Zsidó Kórház egyik alapítója, 1923-tól belgyógyász főorvosa. Az 1944-es
deportálás idején barátai hét hónapig bújtatták, ezt követően haláláig folytatta kórházi és
magánorvosi munkáját. A belgyógyászat és az orvosi kémia tárgykörébe vágó szakdolgozatait
a kolozsvári Orvosi Szemle, az Erdélyi Orvosi Lap, az EME orvostudományi szakosztályának
Értesítője s a budapesti Orvosi Újság, Orvosi Hetilap, Gyógyászat közölte.
Különlenyomat formájában is megjelent dolgozatai közül kiemelkednek: A keményítőnek
nyálemésztési termékeiről (Kv. 1920); Az ortostatikus albuminuriáról (Kv. 1921); A spanyol
influenzáról („Grippás saját eseteim kapcsán”. Kv. 1929); Az állati száj- és körömfájás emberi
vonatkozásairól (Kv. 1931); A dobverő újabb klinikai jelentőségéről (Kv. 1931).
Jakobovits Elemér (Nagyvárad, 1897. jún. 5. — 1979. jan. 26. Nagyvárad) — újságíró,
sportíró. 1916-ban Nagyváradon érettségizett, megkezdett jogi tanulmányait az I. világháború
miatt félbeszakította. 1930-tól a Nagyvárad, majd a Szabadság belső munkatársa,
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sportrovatvezető. Ada-Káhlén és a Kazán-szorosnál c. füzetében (Nv. 1932) a Nagyváradi
Atlétikai Club turistáinak ezer kilométeres autóútját írja meg; Számum… c. kis kötete (Nv.
1936) „egy idegenlégiós története”; sportregénye, a 15 esztendő a zöld-fehérek kapujában
(Nv. év nélkül) a NAC fénykorát ismerteti. Kovalovszky Miklós Emlékezések Ady Endréről c.
gyűjteményének (Bp. 1961) egyik adatközlője, az Ady-bibliográfia számon tartja mint a költő
egy ismeretlen portréjának bemutatóját (Utunk 1957/47), valamint Ady és Iosif Vulcan 1902ben a nagyürögdi román iskolában történt találkozásának megörökítőjét (Korunk 1963/5). Írói
neve: Jákó Elemér.
Jakobovits Márta, ~né Sárközy (Tasnádszántó, 1944. szept. 22.) — keramikus,
képzőművészeti író. ~ Miklós felesége. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban kezdte, a
nagyszalontai Arany János Líceumban végezte (1961); a nagyváradi hároméves Műépítészeti
Technikum elvégzése után a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett kerámia
szakos diplomát (1971). Megyei és országos tárlatokon szerepelt, egyéni kiállításokat
rendezett Nagyváradon, Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön, valamint Franciaországban,
Olaszországban, Lengyelországban, az NDK-ban és Hollandiában (1976–81).
Képzőművészeti írásait a Fáklya, Korunk és A Hét közli.
E. Szabó Ilona: J. Miklós és M. Utunk 1980/4. — Gazda József: Harmónia és szépségideál. J. M.
alkotóműhelyében. Előre 1982. szept 24.

Jakobovits Miklós (Kolozsvár, 1936. aug. 9.) — festőművész, muzeográfus, képzőművészeti
író. ~ Márta férje. A marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskolában érettségizett (1954), a
Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán mint Kádár Tibor és Miklóssy Gábor tanítványa
szerzett diplomát (1959). A nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának díszlettervezője
(1961–63), majd középiskolai rajztanár. 1965-től a Körösvidéki Múzeum képzőművészeti
részlegének munkatársa. Tevékeny részt vállalt a város művészeti életének irányításában, a
Romániai Képzőművészek Szövetsége nagyváradi fiókjának titkára. Rendszeresen jelentkezik
a megyei és országos tárlatokon és külföldi csoportkiállításokon; 1981-ben egyéni kiállítása
volt Utrechtben. Festészete az expresszionizmus és szürrealizmus jegyeit hordozza. Művészeti
tárgyú írásai a Fáklya, A Hét, Korunk és Utunk hasábjain jelennek meg.
Robotos Imre: Groteszk látomás. A Hét 1979/27. — E. Szabó Ilona: J. M. és Márta, Utunk 1980/4. — J. M.
Borghida István bevezetőjével. Kriterion Galéria 1981. — Újvári Ella: Kriterion Galéria. Előre 1981. okt. 14. —
Gazda József: Arcképvázlat J. M.-ról. Új Élet 1982/16.

Jámbor Erzsébet (Marosvásárhely 1901 — 1952, Tel Aviv) — színműíró. ~ Ferenc felesége.
Continental R. T. c. társadalmi drámáját 1935. jan. 26-án mutatta be a kolozsvári Magyar
Színház. A mű a tőkés világ lélekromboló hatására utalt s mintegy előkészítette a talajt Nagy
István hasonlóan „tiszta osztályvonal”-t képviselő drámája, az Özönvíz előtt számára. Egy
másik, Anyai szív c. drámája hasonló felfogásban, de erős leegyszerűsítéssel a szülő és
gyermek viszonyát meghatározó kispolgári életforma ellentmondásaira és ütközéseire
mutatott rá; egy részlete megjelent (Korunk 1935/2). Az evroni Emlékházban Anna ártatlan
(vígjáték, Kv. 1934) és Nem én öltem c. darabjainak gépírásos példányát őrzik.
Kötő József: A régi Korunk és a romániai magyar színi mozgalom. Korunk 1971/1.

Jámbor Ferenc — *Új Kelet
Jancsik Pál (Brassó, 1936. nov. 12.) — költő, műfordító. Szülővárosában érettségizett, 1954
őszétől Kolozsvárt él. A Bolyai Tudományegyetemen 1959-ben magyar tanári diplomát
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szerzett; tagja volt annak a diákcsoportnak, amely a Forrás első nemzedékének magvát
alkotta. Államvizsga után fél évet szerkesztőként az Utunknál dolgozott. 1960-tól 1970-ig az
Ifjúsági Könyvkiadó, 1970től a Dacia szerkesztője. Kiadói munkájának legjelentősebb része a
Tanulók Könyvtára sorozat szerkesztése, amely igényes válogatásban, irodalomtörténeti
apparátussal juttatja el főképpen a magyar, kisebb mértékben a világirodalom klasszikus
műveit a tanulóifjúsághoz és a szélesebb olvasóközönséghez. Fiatal romániai magyar költők
verseiből 1974-ben antológiát állított össze Varázslataink címmel. Egy-egy kötetet válogatott
Szabó Lőrinc (1971) és Juhász Gyula (1975) lírájából.
Szomjas tenger c. Forrás-kötetéhez (1963) Kiss Jenő írt előszót, aki mint költő-szerkesztő már
a brassói középiskolásban felfedezte a tehetséget. Ebben a rokon költői hang is szerepet
játszott: kettejük lírája ugyancsak a természet, az erdélyi táj bűvöletében fogant, s a munka
tisztelete, az építés dicsérete szintén meghatározó motívuma az induló költő műveinek. Mégis
a riport-versek divatja idején meglepetésként hatottak költeményei, mert a leírást a lírai
élmény hitelesítette, a látvány többnyire egységben jelentkezett nála a belső impulzussal
(Zápor, napsugár; Agitáció). Nem idegen tőle Áprily és Dsida költői öröksége, az elégiára
hangoltság és a játékos formákba bújtatott meditáció. Gyermekeknek írt legjobb verseit is ez
emeli az alkalmiság fölé (Hintaló). Második verseskönyve, a Fűszálon csillag (1968) s még
inkább a Szavak szemek (1979) ennek a költői hangnak további, lassú, de határozott
érlelődését bizonyítja. Már ritkábban értelmezi a képeket, az eszme illusztrálását sikerül
elkerülnie, leírásait feszültebbé teszi a néhol sejtelmes-szimbolikus színváltás. Amikor mégis
maga értelmez, a versen belül, ironikus-önironikus módon teszi, vállalva az ódivatúság vádját.
Hisz az örök lírai témákban (természet, szerelem, gyermek), bízik az emberi szó erejében,
„szavak szemek” egymásra találásában. Harmadik kötetének címadó verse a költészet
misztériumának megragadása; szinte eszköztelenül, egyszerre mutatja fel benne az egyént és a
közösséget, a múltat és a jelent, a konkrétat és az általánost, a szépséget és a felelősséget,
tulajdonképpen két szó variálásával.
Műfordítói tevékenysége ugyancsak jelentős. Elsősorban a klasszikus és kortárs román líra
tolmácsolója, de fordított németből is (Hölderlin, Paul Celan). Társszerzője a Szivárvány c.
gyermekvers-antológiának (1961), közreműködött Mihai Beniuc Legszebb versei fordításában
(1962), továbbá a román népballadákat és népdalokat tartalmazó Kihajtott a bükk levele (Bp.
1961) és Hej, zöld levél (1966) c. kötetekben, az Építő Amfion (1967) és a Csillagok születése
(1972) c. antológiákban, Eminescu és Coşbuc magyar gyűjteményes kiadásában. Román
gyermekversek (Nina Cassian) tolmácsolása mellett két önálló műfordításkötete jelent meg:
Ion Vinea elbeszéléseinek válogatása (Sóhajok paradicsoma, 1975) és Ioan Alexandru
legszebb versei (1976). Románra Tudor Balteş fordította néhány versét (Tineri poeţi maghiari
din România. Generaţia „Forrás”, 1979).
Egyéb munkái: Tavaszi tánc (gyermekversek, 1965); Verőfényben (gyermekversek, 1976).
(K. L.)
Szász János: 3. P.: Szomjas tenger. Előre 1963. júl. 10. — Majtényi Erik: Szóljon csak az a hegedű… Előre
1963. nov. 9. — Veress Zoltán : J. P.: Fűszálon csillag. Utunk 1968/28. — Salamon László: A „törékeny
szépség” és a „bátor jóság” költője. Igazság 1968. nov. 27. — Kántor Lajos: A költészet misztériuma. Utunk
1979/39. — Borcsa János: „Szárnyalj föl, ének”. Korunk 1980/3.

Jancsó Adrienne (Marosújvár, 1921. márc. 25.) — előadóművésznő. A Marosvásárhelyi
Református Kollégium elvégzése (1938) után tűnt fel mint szavalóművész, főleg a népballada
tolmácsolójaként s kortárs költők bemutatójaként. 1942-ben férjhez ment Jékely Zoltán
költőhöz. 1943-tól a Kolozsvári Nemzeti Színház, 1944-től a kolozsvári Állami Magyar
Színház tagja. 1947-ben a budapesti Madách Színházhoz szerződött, további színészi pályáján
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ugyanott az Irodalmi Színpad művésze lett. Önálló előadóestéi közt Testvérkezet!
Testvérkezet! c. összeállítása (1958) román és erdélyi magyar költők termését mutatja be,
Csak tiszta forrásból c. műsora (1965) a magyar és román népköltészetet párosítja,
Földédesanyám c. népköltészeti programjában (1970) székelyföldi és moldvai csángó
balladák szerepelnek, Botozgató c. műsora (1982) az öregkor szépségeit és szomorúságait
eleveníti meg irodalmi szemelvényekkel. Műsoraival Csehszlovákiában, Jugoszláviában és az
Amerikai Egyesült Államokban is fellépett.
Kántor Lajos: J. A. hangjai. Utunk 1980/44.

Jancsó Béla (Marosújvár, 1903. júl. 25. — 1967. júl. 28. Kolozsvár) — közíró, kritikus,
orvosi szakíró. ~ Elemér bátyja. A Kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett (1921);
Budapesten, Kolozsvárt és Szegeden végzett egyetemi tanulmányai után orvosi pályára lép,
fogorvosi gyakorlata és orvostörténeti kutatásai mellett azonban diákkorától kezdve író.
Doktori tézise az 1742–43. évi erdélyi pestisjárvány adatait dolgozza fel (1933). Mint
egyetemi tanársegéd (1940–44) hűen megőrizte mesterének, Valeriu Bologa professzornak a
kolozsvári Orvostani Intézet-beli gyűjteményeit; a hadifogságban testi-lelki orvosa
fogolytársainak; hazatérve egy ideig a Bolyai Tudományegyetem könyvtárosa Bartalis János
mellett. Közlekedési baleset áldozata lett.
Már mint a Gyulai Pál Önképzőkör elnöke szerkeszti a kollégisták Remény c. lapját, ennek
1921. febr. 1-i számában szembeszáll a konzervatív egyházi vezetőkkel, s néptestvériséget
hirdet a nemzeti elfogultságokkal szemben. Berzsenyi-tanulmányának helyet ad Budapesten a
Nyugat (1926). Írásait a Vasárnap, Ellenzék, Újság, Vasárnapi Újság, Brassói Lapok, Erdélyi
Helikon, Erdélyi Fiatalok, Pásztortűz, Erdélyi Szemle, Keleti Újság, Ifjú Erdély, majd a
Művelődés közli.
Tagja a *Tizenegyek írói csoportjának, maga is szerzőként szerepel e csoport úttörő
jelentőségű antológiájában (1923) a művészet lélektani és társadalmi jelentőségét fejtegető
tanulmánya mellett az expresszionizmust bemutató, Baudelaire, Romain Rolland írói arcképét
megrajzoló és egy Petőfiről szóló esszével is. „Székely szívtől a világ szívéig: ez a mi utunk”
— ezzel a mottóval jelzi sajátos erdélyiségének nemzetközi humánumát és európaiságát.
Tanulmányt ír az elfelejtett Kölcseyről, Kemény Zsigmondról, Vajda Jánosról, kritikusként a
figyelem központjába emeli Nyírő József, Tamási Áron, Kacsó Sándor, Tompa László, Sipos
Domokos eredeti színekkel és mélységekkel jelentkező írásait. Makkai Sándor oldalán harcol
Adyért, felfigyel Olosz Lajos költészetének plasztikus voltára. A korabeli romániai magyar
kritikában etikai igényességével, szigorúságával is kitűnik: elég Áprily Lajos távozásakor írott
cikkére (Áprily elmegy. Brassói Lapok 1929. szept. 1.) és a Jancsó Elemér 1935-ös Nyugatbeli tanulmánya körül támadt vitában elfoglalt álláspontjára (Erdélyi Fiatalok 1935/2)
hivatkozni, ahol a szülőföldhöz való hűséget, ill. a sajátos és korszerű kiegyensúlyozását kéri
számon.
Életrajzírója, Mikó Imre így jellemzi: „…a romániai magyar irodalom indulását és a
nemzedéki őrségváltást a húszas-harmincas évek fordulóján Jancsó Béla írásainak ismerete
nélkül megérteni nem lehet.”
Az irodalomtól közügyi szerepet, népszolgálatot vár, de a népi öntudat legfőbb műhelyének a
népnevelést tekinti. Gyakorlati megvalósításokra törekszik, hivatást lát abban, hogy a
kolozsvári Székely Társaság főiskolás szakosztályát vezesse, főmunkatársként
bekapcsolódjék az *Erdélyi Fiatalok szerkesztésébe és falumunkájába, vagy hogy a Kacsó
Sándor-féle ÁGISZ szövetkezet kiadásában megjelenő *Hasznos Könyvtár szervezéséből
kivegye részét. Az ifjúsági élet erjesztője, falumonográfiákat sürget, magyarul népszerűsíti a
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Gusti-féle falumunka rendszerét, s túl elvi különbségeken örömmel üdvözli az első kolozsvári
magyar nyelvű munkás szavalókórust.
Eszmei alakulására Szabó Dezső volt hatással: a konzervatív erőkkel szemben a népi erők
szellemi vezérét látta benne, s ha szélsőségeiben nem is, népmentő faluszemléletben és
„harmadikutas” politikai magatartásban azzal a reménnyel követte, hogy a romániai
magyarságot önerejének alkotó kifejtésére s mind a románsággal, mind a szászokkal közös
társadalmi haladásra bírja. Ilyen szempontból élt fenntartással a Vásárhelyi Találkozóval
szemben (1937), nem bízván abban, hogy ott a Hitel „jobb” és a Korunk „bal” oldala — mint
közvetlen barátai, Tamási és Kacsó hirdették — közös népi feladatokra volna
egybekapcsolható. Filozófiai felfogásában inkább az ösztönösre hivatkozott, mint a tudatosra,
nem véletlenül szélesítve érdeklődési körét a festészet, színjátszás, zene esztétikuma felé.
Orvosi-egészségügyi munkái: Egészségügyi tanácsadó az erdélyi magyar nép számára (a
Kiáltó Szó Könyvei 2. szám, Kv. 1934); A szoptató anya és gyermeke (Kacsó Lászlóval,
Hasznos Könyvtár, Brassó 1935); Harc az ember legapróbb, de legveszedelmesebb ellenségei
ellen (Hasznos Könyvtár, Brassó 1936). Irodalmi és művészeti tárgyú írásait halála után Mikó
Imre adta ki Irodalom és közélet címmel (1973).
(B. E.)
Mikó Imre: J. B. idézése. Utunk 1972/9; uő: J. B. irodalmi hagyatéka. J. B. Irodalom és közélet c.
cikkgyűjteményének bevezető tanulmánya. 1973. 5–28. — Izsák József: Mint az égő fáklya… J. B. ébresztése.
Igaz Szó 1974/5. — Szilágyi Júlia: A helyszín hatalma. Korunk 1975/1–2. — Hlev. Tamási Áron — J. B.-hoz. I.
44–46; Buday György — J. B.-hoz. I. 309–10, 346–48.; J. B. — Kacsó Sándorhoz. II. 111–13, 193–94.
ÁVDolg: Morvay Zoltán: J. B. élete és munkássága. 1968.

Jancsó Elemér (Marosújvár, 1905. ápr. 10. — 1971. nov. 12. Kolozsvár) —
irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. ~ Béla öcscse, Máthé-Szabó Magda férje.
Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1922), négy évig
az Eötvös Kollégium tagjaként a budapesti tudományegyetem magyar és francia szakos
hallgatója; doktorátus után két esztendeig a párizsi Sorbonne-on tanult, 1929-ben hazajött, és
a kolozsvári egyetemen licenciátus-diplomát szerzett. 1942-ig egykori iskolájának tanára
Kolozsvárt, élmény- és ismeretanyagát közben finnországi és észak-afrikai utazások
gazdagítják. 1934-től a KZST tagja, 1942-től az ETI tudományos kutatója, 1945-től a Bolyai
Tudományegyetem, majd az egyesítés után haláláig a Babeş–Bolyai Egyetem magyar
irodalmi tanszékének vezető professzora.
Irodalompolitikusi és kritikusi fellépése a fiatal realista írók Új Arcvonal c. antológiájában
már 1931-ben heves ellentéteket váltott ki, s a vélemények összecsapását fokozta Erdély
irodalmi élete 1918-tól napjainkig c. tanulmánya a Nyugatban (1935), melyben egy egyoldalú
középosztály-szemlélet esztéticizmusával szemben az írók közügyi szerepe, valóságfeltáró
szociális feladatai mellett foglalt állást, türelmetlensége azonban, mellyel a történelmi
humanizmust képviselő transzilvanizmusnak is ellentmondott, a fiatalok közt is ellenkezésre
talált. Ebben a szakaszban az Ifjú Erdély, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Múzeum,
Pásztortűz, Független Újság s több magyarországi irodalomtudományi folyóirat munkatársa,
az Erdélyi Fiatalok alapítóinak egyike, kezdeményez „népi szellemű és demokratikus”
irodalmi egyesülést Ady Endre Társaság címen (1935), a Nyugat-beli cikke körül támadt
*irodalmi vita során talál el Antal Márk marxista szemináriumába, s részt vesz a
demokratikus Vásárhelyi Találkozó munkálataiban (1937). Felekezeti iskola tanára lévén,
álneveken vált a Korunk munkatársává.
Tudományos munkájának művelődéstörténeti jelentősége, hogy Borbély István, Kelemen
Lajos, Kristóf György nyomában az új, korszerű szellemi tájékozódás élő tényezőjévé tudta
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tenni az erdélyi múlt haladó értékű hagyománykincsét. 1939-ben indítja meg *Erdélyi
Ritkaságok c. sorozatát, 14 eladdig kiadatlan erdélyi munkát jelentetve meg, közülük maga
rendezvén sajtó alá Káli Nagy Lázár visszaemlékezését az erdélyi magyar színészet
hőskorára, valamint Bölöni Farkas Sándor Nyugateurópai utazását és 1835–36-os naplóját.
Érdeklődése a felvilágosodás és a reformkor szellemi életének maradandó értékei iránt
vezérelte az erdélyi magyar jakobinusokról, a magyar szabadkőművesség irodalmi és
művelődési szerepéről írt munkáiban, mindazokban az irodalomtörténeti tanulmányaiban,
amelyekben Aranka Györgyöt, Batsányi Jánost, Barcsay Ábrahámot, Bod Pétert, Gyarmathi
Sámuelt, Döbrentei Gábort, Jósika Miklóst mutatta be. Ez irányú kutatói munkásságának
legfőbb teljesítménye Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai c. akadémiai kiadvány.
Különös szorgalommal gyűjtötte és közölte az irodalmi levelezéseket: Aranka György,
Gyarmathi Sámuel, Döbrentei, gróf Mikó Imre, Benkő József, Bölöni Farkas Sándor kiadatlan
levelei mellett Gellért Oszkár, Ady, Kosztolányi, Móricz, Kuncz Aladár, Bárd Oszkár,
Tamási, Buday György, Endre Károly, Gaál Gábor, Szántó György, Szemlér Ferenc leveleit is
közreadta, szétszórtan az Ellenzék, Székely Szó, Pásztortűz, Keresztény Magvető, Erdélyi
Múzeum, Igaz Szó, NyIrK, Korunk s a magyarországi Széphalom, Irodalomtörténet, Magyar
Nyelv hasábjain. Ugyanígy szolgált érdekes adalékkal Lucian Blaga személyiségrajzához két,
Bárd Oszkárhoz címzett ismeretlen levelének megjelentetésével (NyIrK 1969/2).
Bevezető tanulmányával jelent meg Kuncz Aladár emlékezéseinek kötete, a Fekete kolostor
új kiadásban (1965).
Mint tanár nemzedékeket nevelt az irodalom szeretetére s indított el a tudományos kutatás
útján. Sajátos nemzetiségpolitikai feladatának tekintette a nevelésügy szolgálatát az
ismeretterjesztő népművelő szerepében. Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének
tükrében c. munkájában 1918-tól 1931-ig dolgozta fel a nemzetiségi lét központi kérdésének
tekintett iskolaügyet. Maga a tény, hogy Réthy Andor bibliográfiai vázlata az elhalt tudós 102
önálló munkájáról és az időszaki sajtóban nyilvánosságra hozott 779 írásáról ad számot,
eléggé jellemzi, hogy kutatói munkáját egy életen át mindenkor az irodalom és
irodalomtörténet népszerűsítése követte. 1945-től kezdve írásait a Világosság, Utunk, Igazság,
Falvak Népe, Romániai Magyar Szó, Igaz Szó, Művelődési Útmutató, Előre, Tribuna, Viaţa
Românească, Művelődés, Új Élet közölte, tanulmányaival a NyIrK, Korunk, Studii şi
Cercetări Ştiinţifice, Studia Universitatis Babeş–Bolyai (series Philologia) hasábjain és
magyarországi szakfolyóiratokban jelentkezett. Úttörő munkát végzett irodalmi
szöveggyűjtemények szerkesztésével is a középiskolák számára (1953–54). A tudományos és
az ismeretterjesztő munka kettős egységét igazolja két posztumusz írásgyűjteménye is: az
Irodalomtörténet és időszerűség s a Kortársaim.
Bár a múltat feltáró irodalomtörténész buzgalmával rendezte sajtó alá Batsányi, Kazinczy,
Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty műveit, ellentétben az egyes korszakokba bezárkózó
szakosodással, közvetlenül nyomon követte s bíráló elemzéseivel kísérte saját korának
irodalmát is. Tervezett nagy műve a romániai magyar irodalom történetéről ugyan nem
készült el, de érzékeny érdeklődése az élő irodalom iránt egész életén át megnyilvánult. 1934ben jelent meg Az erdélyi magyar líra tizenöt éve c. tanulmánya; Reményik Sándor
személyiségének és költészetének mai új értékelésekor jut érvényre 1942-es monográfiája a
költőről; öregkorában is szembe tudott szállni Ifjú szívekben és mindig tovább c. cikkében
(Utunk 1969/8) azokkal, akik Ady jelentőségét alábecsülve újra vitát támasztottak a költő
hagyatéka körül.
Részt vett az Istoria teatrului în România c. háromkötetes kézikönyv szerkesztésében (1965–
73); az RNK, ill. RSZK Akadémiája kolozsvári fiókja keretében működő Nyelvtudományi
Intézet munkálataiban a Magyar Irodalomtörténeti Munkaközösség vezetője, itt készültek
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kéziratban maradt monográfiái a kolozsvári Magyar Színház történetéről s Kazinczy életéről,
munkásságáról. Irodalomszervező és intézményteremtő törekvései közt szerepelt egy
romániai magyar irodalmi múzeum megszervezése; hasonló akciókat tervezett a kallódó írói
hagyatékok és magángyűjtemények megmentésére is, de csak saját könyvtárát és
kéziratgyűjteményét tudta irodalom- és sajtótörténeti dokumentációs gócponttá fejleszteni
(könyvtára és kéziratgyűjteménye családi tulajdonban maradt).
Szövegkiadásai: Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792–1821 c. alatt Káli Nagy Lázár
visszaemlékezései (Erdélyi Ritkaságok 1. 1939, 2. kiadás Kv. 1943); Bölöni Farkas Sándor:
Nyugateurópai utazás (Erdélyi Ritkaságok 11. Kv. 1943); Az új Erdély hajnalán c. alatt
Bölöni Farkas Sándor naplója 1835–36-ból (Erdélyi Ritkaságok 15. Kv. 1944); Batsányi
János Válogatott munkái (Haladó Hagyományaink 13. 1953); Magyar irodalom (külön
kötetben a VII., IX. és X. osztály számára, 1953–54); Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő
Társaság iratai (1955); Csokonai Vitéz Mihály Válogatott művei (1958, 1969); Kazinczy
Ferenc Válogatott munkái (1960); Mint az égő fáklya, mely setétben lángol. Szemelvények a
felvilágosodás irodalmából (1962); Vörösmarty Mihály: Válogatott lírai költemények
(Tanulók Könyvtára 1965); Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Feljegyzések a francia
internáltságból (1965); Berde Mária: Tüzes kemence — Szent szégyen (1967); Kazinczy
Ferenc: Fogságom naplója (1969); Lucian Blaga Legszebb versei (1970); Bölöni Farkas
Sándor naplója (Téka 1971); A barokktól a romantikáig (Rohonyi Zoltánnal, 1971). Önálló
művei: Északafrikában (útijegyzetek, Kv. 1931); Északi rokonainknál (Nv. 1932); A
bukovinai magyarok mai helyzete (Bp. 1934); Az erdélyi magyar líra tizenöt éve (Kv. 1934);
Az irodalomtörténetírás legújabb irányai (ETF 65. Kv. 1934); Társadalomtudományi
szempontok a magyar irodalomban (Kv. 1934); Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig
(Bp. 1935); Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében 1914–1934 (Bp 1935);
A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században (Kv.
1936); Erdély a felvilágosodás századában (Kv. 1937); Nyelv és társadalom (ETF 92. Kv.
1937); Reményik Sándor élete és költészete (Erdélyi Füzetek 1. Kv. 1942); Bölöni Farkas
Sándor élete és munkássága (Kv. 1943); Erdélyi jakobinusok (Kv. 1947); A magyar irodalom
a felvilágosodás korában (egyetemi tankönyv, Kv. 1969); Irodalomtörténet és időszerűség
(tanulmánygyűjtemény 1929–1970. Szigeti József bevezetőjével és Réthy Andor J. E.bibliográfiájával, 1972); Kortársaim (tanulmányok, cikkek, portrék, bírálatok 1928–1971,
sajtó alá rendezte Mózes Huba, 1976).
Álnevei: Dezséri György, Újházy Elemér.
(B. E.)
Jancsó Béla: Vádak az erdélyi magyar irodalom ellen. Vitacikk. Erdélyi Fiatalok 1935/2; újraközölve Irodalom
és közélet, 1973.106–19. — Réthy Andor: J. E.: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Erdélyi Helikon 1935/3. —
Balogh Edgár: J. E. az erdélyi irodalom válságáról. Interjú. Magyar Újság, Pozsony 1936. ápr. 5.; uő: J. E. képe
alá. Igaz Szó 1965/4. Mindkettő újraközölve Mesterek és kortársak, 1974. 379–84. Kétszer J. E.-ről. — Szabó
Lajos: Az erdélyi magyar színészet hőskora. Erdélyi Fiatalok 1939/2. — Kocziány László: Az Erdélyi Magyar
Nyelvmívelő Társaság iratai. Igaz Szó 1956/4. — Hajdu Győző: J. E. Igaz Szó 1967/4. — Huszár Sándor: J. E. a
tudós és kora. Megjelent Az író asztalánál c. kötetben, 1969. 111–18. — Szigeti József: Egy szintézis tanulságai.
Utunk 1969/39. — Beke György: A barátság húrjain. Előre 1971. szept. 12.; újraközölve Tolmács nélkül, 1972,
138–49; uő: J. E. levelesládája. A Hét 1980/24. — Láng Gusztáv: J. E. halálára. Utunk 1971/47. — Kántor
Lajos: J. E. hűsége. Korunk 1971/11. — Nagy Miklós: J. E. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1972/1. —
Mikó Imre: J. E. időszerűsége. Utunk 1972/49; újraközölve Akik előttem jártak, 1976. 195–201. — Tordai
Zádor: A tanár halála. A Közönséges emberi dolgok c. kötetben, Bp. 1974. 68–74. — Tolnai Gábor: J. E.-ről.
Irodalomtörténet, Bp. 1975/1. — Pomogáts Béla: Utolsó látogatás J. E.-nél. Utunk 1975/20. — Rohonyi Zoltán:
Pár szál virág egy házsongárdi síremlékre. Bárd Oszkár és Szauder József levelével. Könyvtár 1980/1. — Dávid
Gyula: J. E.-ről születésének 75. évfordulóján. Utunk 1980/16.
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Jancsó Ilona, Csománé (Szilágysomlyó, 1869. júl. 17. — 1927. aug. 1. Szilágysomlyó) —
írónő. Gyapjú községben volt tanítónő. A Szilágyság, Szilágysomlyó, A Hírnök c. lapok
munkatársa, tárcaírója. Írásaiban a valóság kis rezdüléseit ragadja meg lélektanilag,
romantikus nosztalgiával. Kötetei: Tövisbokor (elbeszélések, Zilah 1902); Elbeszélések
(Szilágysomlyó 1925).
Jancsó Miklós (Kolozsvár, 1868. okt. 14. — 1930. jún. 19. Szeged) — orvosi szakíró.
Oklevelét a kolozsvári egyetemen szerezte, pályáját a Purjesz Zsigmond vezette
belgyógyászati klinikán kezdte; két esztendeig Robert Koch berlini bakteriológiai intézetében
és a boroszlói belgyógyászati klinikán szakosodott. 1911-ben vette át a kolozsvári tanszék és
klinika vezetését. Az I. világháború utolsó éveiben a Pasteur hadikórházat is irányította. 1919
után Kolozsvárt magángyakorlatot folytat, 1921-től Szegeden a belgyógyászat professzora.
Kiterjedt tudományos kutatómunkájában a malária kérdésével foglalkozott, s erről átfogó
monográfiát írt (1906). Dolgozata a malária kórtanáról (1920) és a visszatérő láz terjesztőiről,
ill. a fertőzés módjáról (1921) Kolozsvárt az Erdélyi Orvosi Lapban jelent meg, Önállóan
kísérletileg előidézett álmok és histeriaformás tünetek c. tanulmánya különlenyomatban is
(Kv. 1922).
Janitsek Jenő (Kolozsvár, 1920. szept. 1.) — nyelvész. Szülővárosában a Bariţiu Líceumban
érettségizett (1938), a Bolyai Tudományegyetemen jogi (1951), a bukaresti Gorkij-intézetben
orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett (1954). A kolozsvári egyetemen az
orosz nyelv, majd a szlavisztika tanszékére került, innen lektorként ment nyugalomba (1981).
Főleg helynévkutatással, tanulmányaiban a román–magyar–szláv helynevek kölcsönhatásával
foglalkozik, ebben a tárgykörben írta doktori értekezését is (Contribuţii la studiul relaţiilor
lingvistice ucrainene. Onomastica din Maramureş).
Összegyűjtötte 46 máramarosi falu személy- és helyneveit s a Kolozsvár környéki falvak
földrajzi neveit (kéziratban). Sorozatosan, gondosan kidolgozott közlési módszer alapján,
tárgykörét feltérképezve közzétette Erdővidék és néhány szomszédos falu —
Magyarhermány, Nagy- és Kisbacon, Bibarcfalva és Bodos, Vargyas, Középajta, Szárazajta
és Zalánpatak, Apáca és Nagyajta, Miklósvár és Köpec, Barót és Olasztelek, Bölön,
Felsőrákos, Bardóc és Száldobos — (NyIrK 1969–78), Farkas Zoltánnal együtt Torockó és
Torockószentgyörgy (NyIrK 1981/1) helynévanyagát.
Helynévfeldolgozó és -értelmező tanulmányai nyelvészeti folyóiratokban (Limba Română,
Cercetări de lingvistică, Studia), valamint más névtudományi szakmunkákban (Studii şi
materiale onomastice; Studii şi cercetări onomastice; Probleme onomastice) jelentek meg.
Jankó Béla — *matematikai szakirodalom
Jánky Béla (Székelyudvarhely, 1931. máj. 1.) — költő, szerkesztő, ifjúsági író, műfordító.
Középiskolát Gyulafehérvárott a Majláth Gimnáziumban és Kolozsvárt az Ady–Şincai
Líceumban végzett (1950), magyar irodalom szakos diplomáját a Bolyai
Tudományegyetemen szerezte (1954). Első írása 1950-ben az Utunkban jelent meg. 1952-től
az Igazság, 1957-től a Dolgozó Nő művelődési rovatvezetője, 1974-től a Napsugár
szerkesztője. Írásait e lapokon kívül az Igaz Szó, Művelődés, Jóbarát, Ifjúmunkás, Előre közli.
Költészetét magas erkölcsiség és elmélkedő elmélyedés jellemzi: „…lassan fejlődött,
szemérmes-finom élményeit, fájdalmait énjét titkoló homályokba vonva” — írja róla Márki
Zoltán. Román népdalokat fordított (1961), Duiliu Zamfirescu két kisregényét tolmácsolta
(1965), fordításában jelentek meg Ion Barbu legszebb versei (1971), a mai román költészet
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Constantin Cubleşan válogatta antológiájában (Csillagok születése, Kv. 1972) műfordításaival
szerepel, magyarra ültette át Lucian Blaga több versét (1975).
Szerkesztésében jelent meg a Tanulók Könyvtára Ady-verseskötete (1966).
Önálló kötetei: Leánykérő (versek, 1956); Ezüst ember tánca (versek, 1969); Fecskelánc
(gyermekversek, Árkossy István rajzaival, 1981); Fiúban, földben (versek, 1982).
Izsák József: J. B.: Leánykérő. Igaz Szó 1956/11. — Panek Zoltán: Készülődés. Utunk 1969/19. — Lászlóffy
Csaba: J. B.: Ezüst ember tánca. Utunk 1970/3. — Mandics György: Tükörjáték fényben és homályban. Igaz Szó
1973/3. — Fodor Sándor: A szerencsés költő. Igaz Szó 1981/4. — Lászlóffy Aladár: Fejek a lélek testén. Utunk
1982/40. — Márki Zoltán: Újrakezdeni és újat kezdeni. Előre 1983. ápr. 27.

János Pál (Csíkdánfalva, 1921. jún. 4.) — muzeológus, néprajzi író. Iskoláit szülőfalujában és
Csíkszeredában végezte, Marosvásárhelyen tanítói képesítést szerzett (1941). Előbb tanító
Jobbágytelkén, Csíkdánfalván és Gyergyóremetén, 1949-től a csíkszeredai Pedagógiai Iskola
tanára, majd igazgatója. 1952-től Csík rajonban tanfelügyelő, 1959-től a Csíkszeredai
Múzeum őre, 1964-től igazgatója. Közben a Babeş–Bolyai Egyetemen mint magyar nyelv és
irodalom szakos tanár fejezi be tanulmányait. Muzeológiai munkássága mellett sokrétű
tudományos, publicisztikai tevékenységet fejt ki. Cikkei, tanulmányai magyar és román
nyelven a marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, székelykeresztúri múzeumok évkönyveiben, az
Aluta, Studii şi cercetări de istorie veche, Hargita hasábjain jelentek meg; írásaiban
helytörténettel, természetjárással, tárgyi és szellemi néprajzzal, a múlt kiemelkedő
személyiségeivel, népi értékek hasznosításával foglalkozik.
Dolgozatai közül különlenyomatban is megjelent Csíkszeredában: Csíki szőttes szoknya,
rokolya (1970), Lăzi de zestre din Ciuc — Csíki írott szuszékok (1971), Adalékok a XVIII–
XIX. századi csíki népviselethez (1971), Cultura Jigodin, o cultură cu ceramica murală (Petre
Romannal és Horváth Csabával, 1973), Csíkból előkerült alakos kályhacsempék (Demény
István Pállal és Kristó Tiborral, 1980). Szerkesztette a Nagy Imre-fametszetek c. kisalbumot
(Csíkszereda 1978) és Simó Györggyel együtt összeállította a festőművész csíkszeredai és
zsögödi adományainak és hagyatékainak jegyzékét Nagy Imre posztumusz Följegyzések c.
naplója (1979) függelékében.
Jánosházy György (Kolozsvár, 1922. jún. 20.) — költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. A
Kolozsvári Unitárius Kollégium elvégzése (1942) után a Bolyai Tudományegyetemen
jogtudományi (1946), a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán rendezői (1952)
oklevelet szerzett. Előbb a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank tisztviselője (1943–45),
majd az Erdély (1945–48), ill. az Igazság (1948) szerkesztője, az Állami Magyar Opera
dramaturgja és rendezője (1949–58), Marosvásárhelyen a Művészet c. folyóirat szerkesztője
(1958), Kolozsvárra visszatérve a Korunk szerkesztőségében irodalmi és művészeti
rovatvezető (1958–63), végül újra Marosvásárhelyen az Igaz Szó szerkesztője, ill. 1969-től
főszerkesztő-helyettese.
Első verseit a budapesti Újság közölte (1943). Írásai és műfordításai jelentek meg Budapesten
a Népszava, Új Idők, Híd, Forrás, majd Kortárs, Nagyvilág, Romániában pedig az Erdélyi
Helikon, Utunk, A Hét, Előre, Művészet, Új Élet, Korunk, Igaz Szó hasábjain.
Műfordításaival jelentős szerepet játszott a román irodalom magyar nyelvű tolmácsolásában.
Mihai Eminescu, Alexandru Philippide, Ion Barbu verseit fordította le költői újrateremtéssel;
fordításában és utó-, ill. előszavával jelentek meg Dan Deşliu (1955), Geo Bogza (1959) és
Tudor Arghezi válogatott prózai írásai (1963), Camil Petrescu Velencei történet c. színműve
(1969), részben saját fordításában Ion Pillat válogatott versei (1974). Ő ültette át Francisc
Păcurariu Labirintus c. regényét (1979).
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Angol, francia, olasz, spanyol, katalán, német nyelvtudása segítségével ablakot nyitott a
romániai magyar szellemi élet világirodalmi kitekintése számára. Fehér kövön fekete kő
címen (1965) spanyol és portugál, Körtánc fantomokkal címen (1972) mai katalán költőket
mutatott be magyarul; fordításaival szerepel számos antológiában, így az ibériai világ
költészetét bemutató Heszperidák kertje c. gyűjteményben (Bp. 1971), A küzdő Sámson
fordításával vett részt Milton válogatott költői műveinek magyar kiadásában (Bp. 1978),
valamint a Tenger és alkonyég között c. angol lírai gyűjteményben (Kv. 1978); az ő
fordításában jelent meg Shakespeare III. Edward c. drámája (1969) és Thomas Otway A
megóvott Velence vagy Az elárvult összeesküvés c. tragédiája (1978). Előszóval látta el Daniel
Defoe A londoni pestis c. művét (Téka 1980), utószavaival jelent meg magyarul G. B. Shaw,
Dürrenmatt, Calderón, G. García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpenter, J. M. Eça
de Queirós, Ben Johnson több romániai kiadású műve (1963–82).
A magyar klasszikus irodalom korszerű értelmezéséhez és népszerűsítéséhez járultak hozzá
Vörösmarty, Katona, Madách, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes műveihez írott előszavai a
Tanulók Könyvtára sorozatában. A Csongor és Tünde román nyelvű kiadása is az ő
tanulmányával jelent meg.
Operaszöveget írt Petőfi A helység kalapácsa c. elbeszélő költeményéből, melyet Junger
Ervin zenéjével 1967 decemberében mutatott be az Állami Magyar Opera Kolozsvárt.
Háromfelvonásos librettót készített elő Hencz József Budai Nagy Antal-operája számára.
Művészettörténeti tájékozottságáról nemcsak Incze Jánost és Bene Józsefet bemutató
monográfiái vallanak, hanem műkritikái is, melyekkel évtizedeken át értékeli és bírálja
kiállító képzőművészeinket, előadó- és színművészeinket a folyóiratokban és napilapokban.
Esszéi kellemes és világos modorukkal teszik kedveltté az irodalom és művészet világát.
Önálló munkái: Az őrült nagyúr jármában (versek, Kv. 1947); Három klasszikus dráma
(tanulmányok, 1964); Fehér kövön fekete kő (spanyol és portugál versek, 1965); Bábel tornya
(jegyzetek a mai nyugati drámáról, 1966); Százegy szonett (műfordítások, 1968); Rím és
rivalda (esszék, kritikák, 1969); Körtánc fantomokkal. Modern katalán költők (műfordítások,
bevezetővel, 1972); Csillagok osztályosa (versfordítások, 1973); Incze János (monográfia,
1977); Korok, emberek (esszék, tanulmányok, Kv. 1978); Bene József (monográfia, 1980).
Kacsó Sándor: Kirándulás a szent berekbe. Igaz Szó 1955/10. — Földes László: J. Gy.: Bábel tornya. Utunk
1966/43. — K. Jakab Antal: Parttalan sematizmus. Utunk 1966/47. — Jordáky Lajos: Az esszé dicsérete. Utunk
1969/27. — Oláh Tibor: Ismerős és ismeretlen tájakon. Igaz Szó 1979/10.

Jánosi Béla (Gyergyószentmiklós, 1936. márc. 1.) — fizikai szakíró. Középiskolát a Bolyai
Tudományegyetem munkásfakultásán végzett (1955), a Babeş–Bolyai Egyetem matematika–
fizika fakultásán tanári diplomát szerzett (1960). Marosvásárhelyen 1961-től a Pedagógiai
Főiskola tanársegédje, 1978-tól ipari líceumi igazgató. Fizikai szaktanulmányai a Gazeta de
Matematică şi Fizică (1963), Revista Fizică si Chimie (1967), Electronica (1971) hasábjain
jelentek meg, Gyorsítók elektromosan töltött részecskék számára c. cikkét a Matematikai és
Fizikai Lapok 1963/7-es száma közölte.
Jánosi János, Ion Ianoşi (Brassó, 1923. máj. 1.) — esztéta, irodalomtörténész. Látó Anna fia.
Szülővárosában érettségizett (1947), a Bolyai Tudományegyetemen filozófiai tanulmányokat
végzett (1949), majd Leningrádban tanult, ahol doktorátust szerzett (1955). Instruktor az RKP
Központi Bizottsága mellett, a bukaresti Színművészeti Intézet lektora, majd az esztétika
előadótanára a bukaresti egyetemen, 1968-tól egyetemi tanár. Két nyelven ír, mind a román,
mind a magyar irodalom értékeit egyetemes világirodalmi összefüggésekben és mércék szerint elemzi. Az Utunk hasábjain esztétikai jegyzetekkel, a marxista humanizmus módszeréről,
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demokrácia és művészet kapcsolatáról szóló írásokkal jelentkezett; az Igaz Szóban megjelent
tanulmányai Leonov és a modern regény, Fagyejev esztétikai nézetei és a nyugati realizmus
kérdéskörébe világítanak, Thomas Mann és a mitologikus gondolkodás c. eszmefuttatása
pedig Mann és Goethe közt von párhuzamot és egy harcos humanizmus indítékait fedi fel a
József-tetralógiában. A Korunknak az új folyam indulása óta munkatársa: jegyzetet ír a
tragikumról (1957), feldolgozza Tolsztoj tárgyilagos történelemszemléletét (1960), Dosztojevszkij hősének lázadását és kudarcát elemzi (1964), filozófia és művészet testvéri
viszonyáról értekezik (1974), Marx „reális humanizmusa” foglalkoztatja (1977).
Irodalomszemléletének körképe román nyelven megjelent műveiben válik teljessé.
Kiemelendő Romanul monumental şi secolul XX. c. kötete (1963), melynek első fejezete a
*Kritikai Kiskönyvtár I. köteteként magyarul is megjelent. Ugyancsak jelentős Romanul unui
oraş: Petersburg-Petrograd-Leningrad c. városregénye (1972), valamint az Alegerea lui Iona
c. etikai-filozófiai esszéje (1974), mely külön fejezetet szentel Babits Jónás könyve c.
humanista főművének. A Schiţă pentru o estetică posibilă (1975) magyarul is megjelent. Az
Umanism — viziunea şi întruchipare c. kötet (1978) akadémiai, a Secolul nostru cel de toate
zilele (1980) írószövetségi díjat nyert. Művészet és nem-művészet közt húz határvonalat
Neartă — artă c. munkája (1982).
A népszerű Biblioteca Pentru Toţi sorozatban antológiákat bocsátott közre Marx, Engels,
Lenin (1974–78), Hegel (1979) és Kant (1981) munkáiból válogatott művészi és irodalmi
szemelvényekből. Előszóval látta el Madách Az ember tragédiája (1978), Sütő András Három
dráma (1979) és Déry Tibor A kiközösítő (1981) c. munkáinak román nyelvű kiadását.
Magyarul megjelent kötetei: A regényeposz (Kritikai Kiskönyvtár 1962); Tanulmányok
(Kritikai Kiskönyvtár 1966); Szépség és művészet (Bp. 1978).
Kovács Albert: A regényeposz esztétikája. Korunk 1963/10. — Vera Călin: Egy értékes irodalomesztétikai
tanulmány. Igaz Szó 1964/6. — Szász János: Régi dolgok? A Hét 1974/22. — Marian Popa: Dicţionar de
literatura română contemporană. 1977. 268–69. — Kántor Lajos: Helyzet és választás. Utunk 1981/18.

Jánossy Béla — *P. Jánossy Béla
Janovics Jenő (Ungvár, 1872. dec. 8. — 1945. nov. 16. Kolozsvár) — színművész, rendező,
irodalomtörténész, forgatókönyvíró, művelődéspolitikus. Eredetileg mérnöknek készült, majd
a budapesti Színiakadémiát végezte el. Miskolcon, Marosvásárhelyen, Szolnokon, Zilahon,
Désen, Temesvárott, Budán színészkedett, 1896-ban a kolozsvári Nemzeti Színházhoz
szerződött, s a kolozsvári egyetemen Csiky Gergely realizmusáról írta doktori értekezését.
1902-től a szegedi, 1905-től 1930-ig a kolozsvári színház igazgatója. Több évtizedes
művészettörténeti jelentőségű munkássága során a kolozsvári színjátszás nagy hagyományait
folytatta, korszerűsítő tevékenységének alapelvévé téve az anyanyelvi közművelődésre,
önismeretre és emberséges cselekedetekre ösztönző színház megteremtését.
Az 1911–12-es évadban magyar drámatörténeti ciklust szervezett, melynek keretében Sztárai
Mihály, Bessenyei, Csokonai, Katona, Kisfaludy, Gaál József, Teleki László, Nagy Ignác,
Szigligeti, Hugó Károly, Szigeti József, Jókai, Tóth Ede, Rákosi Jenő, Dóczi Lajos, Herczeg,
Gárdonyi, Lengyel Menyhért, Bródy, Molnár Ferenc darabjait adták elő. Realista
színházpolitikai elveinek kialakításában szerepet játszott különleges vonzalma *Csiky Gergely
emlékezete iránt: nemcsak felújította, hanem újszerűen át is értelmezte kedves szerzőjének
színműveit. A következő évad eseménye az antikdráma-sorozat, az 1913–14-esé pedig a
Shakespeare-ciklus volt.
1919 után elévülhetetlen érdemeket szerzett a romániai magyar színjátszás szervezett
kereteinek megteremtésében. A romániai magyar szellemi élet és irodalom serkentői és
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megteremtői közé tartozott. Az Erdélyi Színpártoló Egyesület elnöke, a KZST tagja. A
segítségével rendezett *Írói Olimpiász közönségalapot hozott létre a sorskérdéseken meditáló
romániai magyar írásművészet számára. Úgy találta, hogy nálunk a dráma a többi műfaj
mögött halad, holott tömeghatásában élenjáró lehetne, s ezért 1923-ban, 1924-ben és 1930ban pályázatokat hirdetett eredeti drámák írására. Jelentős írók kerültek színpadra e
pályázatok nyomán, köztük Karácsony Benő, P. Gulácsy Irén, Benamy Sándor. Humanizmusa
jegyében a román–magyar kulturális közeledés előharcosa. Játékrendjére Blaga, Eftimiu,
Caragiale, Iorga darabjait tűzte ki, szoros személyi kapcsolatot tartott Iorgával, Costa Foruval.
Társulata két ízben is, 1924-ben és 1925-ben Bukarestben vendégszerepelt.
Színi rendezése és műsorpolitikája karöltve járt a közönség igényeinek sokoldalú
megközelítésével. Ifjúsági bérletelőadásokat szervezett, amelyek előtt ő maga vagy a szellemi
élet egy-egy kiváló személyisége tartott népszerűsítő előadást; ezek többnyire önálló füzetben
is megjelentek. Együttműködve a szakszervezetek kultúrbizottságaival, külön munkásciklusokat iktatott a műsorba: így egyetlen ciklusban színre került Gorkij Éjjeli menedékhely,
Ibsen Kísértetek, Anatole France Crainquebille, Molière Dandin György, Heyermans Remény,
Caragiale Az elveszett levél c. színműve. Játékrendjén szerepeltek a korszerű európai
drámatörekvések képviselői (Georg Kaiser, Čapek, Wedekind), s merész rendezéseivel új
kapcsolatot teremtett színpad és közönség között, kora stílusirányait, főként Reinhardt tanait
alkalmazva. Szakított mind Az ember tragédiája, mind a Bánk bán hagyományos
beállításával, s a művek alapvető tendenciáját érzékeltette.
A magyar filmgyártás úttörői közé tartozott mint vállalkozó, filmesztéta, forgatókönyvíró és
filmrendező; kolozsvári stúdiójában az I. világháború időszakában filmiskolát teremtett, innen
indult pályájára a világhírűvé vált Kertész Mihály (Michael Curtis) és Korda Sándor
(Alexander Korda). Élő kapcsolatot teremtve *film és irodalom, között, az 1914-ben alapított
PROJA (*Projectograph Janovics), később Corvin, majd Transsylvania filmgyár 1920-ig 48
filmet hozott forgalomba.
Számos harcos, haladó politikai állásfoglalást képviselő írás szerzője. Számszerűségében is
lenyűgöző mennyiségű cikk és tanulmány őrzi emlékét a Napkelet, Keleti Újság, Pásztortűz,
Ellenzék és több más folyóirat hasábjain. Bár mind a reakciós hatóságok, mind az OMP
jobbszárnya részéről támadásoknak volt kitéve, a színház kötelékéből kiszorítva is folytatta
áldozatos színi munkáját. A 30-as években írja meg a három épülethez kötött kolozsvári
magyar színjátszás történetét (kéziratban), majd maga mellé véve Imre Sándort, Fekete
Mihályt, Táray Ferencet s több más régi színész munkatársát, 1936-ban megrendezi a később
híressé vált szabadtéri játékot Szegeden, Az ember tragédiája és a Bizánc bemutatásával
koronázva meg művészi pályáját. Hosszú évek újabb megalázásai közben 1943-ban beállt a
Józsa Béla kezdeményezésére szerkesztett 48-as Erdély antifasiszta munkatársai közé 48-as
magyar színpad c. írásával. A bujdosás megpróbáltatásai után tért vissza Kolozsvárra, ahol
1945 júniusában az MNSZ kívánságára újra átvette a Magyar Színház igazgatását. A Bánk
bán előkészületei közben érte a halál. A tragikus hírt Fekete Mihály jelentette be az ünnepi
közönségnek.
Önálló kötetei: Csiky Gergely élete és művei I–II. (Bp. 1900–02); A magyar dráma irányai
(Bp. 1908); A magyar dráma fejlődése (Bp. 1913); A Farkas utcai színház (Bp. 1941); A Bánk
bán nyomában (Kv. 1942): A Hunyadi téri színház (kézirat, Kv. 1942).
(K. J.)
Imre Sándor: Dr. J. J. és a színház. Kv. 1922. Dr. J. J. harmincéves színészi és huszonkét éves igazgatói
jubileuma. Összeállította Imre Sándor (Nv. 1924). — Jordáky Lajos: J. J. 1872–1945. Igaz Szó 1956/11; uő: J. J.
képe előtt. Utunk 1965/48; uő: J. J. az író és az irodalmár. Igaz Szó 1970/11; uő: J. J. és Poór Lili. Két színész
arcképe. 1971; uő: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903–1930). 1980. — Török László: J. J. filmjei az
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emlékezet vásznán. Korunk 1968/6. — Méhes György: J. J. ébresztése. Közli Régi és új Thália. A Hét Évkönyve
1981. 73–76.
ÁVDolg: Bartunek István: J. J. élete és munkássága. 1963. — Zsehránszky István: J. J. rendezői
munkásságának első korszaka. 1966.

Jantsovits Jenő (?—?) — író. Árvaszéki ülnök. A Nagyvárad c. napilap közölte verseit és
elbeszéléseit a 10-es években. A Szigligeti Színház 1912-ben Kettő közül c. színjátékát, 1913ban Katóka c. vígjátékát mutatta be. Mint a Szabadság munkatársa lelkes cikkben számolt be
Az első proletáreste a nagyváradi színházban c. alatt 1919. ápr. 6-án Gorkij Éjjeli
menedékhelyének ünnepi előadásáról, mely „diadalmasan dübörgő Marseillaise-zel kezdődött” s Tabéry Géza, az Ady Társaság elnöke tartott „jól érthető, nagyon élvezetes, tanító
előadást”. Kötete: Három a csók (regény, Nv. 1920).
Járai István (Mezőkeszü, 1883. dec. 10. — 1933. máj. 18. Budapest) — pedagógus,
publicista. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte. Márki Sándor
tanítványa; 1908-ban történelem és latin szakos tanári oklevelet szerzett és a nagyenyedi
Bethlen Kollégiumhoz került tanárnak. 1917-ben a főgimnázium igazgatója lett. Élete végéig
a németországi tanulmányútján megismert „munkaiskola” szellemében szolgálta a kollégiumi
nevelés ügyét.
Széles körű tudását a tanári katedrán kívül is számos nyilvános előadásban, cikkben és
tanulmányban adta át. Már fiatal korában foglalkozott a szocializmus tanításával, és tanári
székfoglaló előadását a történelmi materializmusról tartotta. Történelemtanításában
megvilágította a társadalmi mozgalmak gazdasági hátterét, s mint tanár és igazgató különleges
gondot fordított a szegény tanulók támogatására. Jelentős társadalmi munkásságot fejtett ki, és
a fiatal nemzedék törekvéseit határozottan támogatta. Már 1919-ben román–magyar
szójegyzéket készített tanítványai számára. Cikkeit a Közérdek, Enyedi Újság, Keleti Újság,
Református Szemle, Erdélyi Fiatalok és más lapok közölték.
Fontosabb tanulmányai: A Bethlen-kollégium a demokrácia szolgálatában (megjelent A 300
éves nagyenyedi Bethlen-kollégium Emlékalbuma 1622–1922 c. kötetben, Nagyenyed 1926);
Apáczai Csere János emlékezete (Református Szemle 1926); Kőrösi Csoma Sándor (az EME
X. vándorgyűlésének emlékkönyvében, Kv. 1932).
(V. Zs.)
Tabéry Géza: Igazgató Úr Enyedre csendben visszatér. Újság 1933. máj. 28. — Szabó Lajos: J. I. 1884–1933.
Erdélyi Fiatalok 1933/2. — Vita Zsigmond: J. I. Ifjú Erdély 1933/11; uő: J. I. küzdelme az új iskolai szellem
kialakításáért. A szerző Művelődés és népszolgálat c. tanulmánykötetében. 1983. 248–57. — Reményik Sándor:
Erdélyiek Erdélyben. Pásztortűz 1936/4. — Beke György: Tolmács nélkül. 1972. 187. — Ádám Zsigmond:
Igazgatónk J. I. volt. A Hét 1978/17.

Járai Rezső (Telcs, 1917. ápr. 24.) — közíró, szerkesztő. Részt vett a kolozsvári Munkás
Athenaeum munkájában. Éveket töltött hadifogságban, 1948 óta Bukarestben él. Első
főszerkesztője a *Művelődési Útmutató (a későbbi Művelődés) c. folyóiratnak. 1960-tól az
Albina c. folyóirat főmunkatársa nyugdíjazásáig. Első írása a Korunkban jelent meg (1937), a
folyóirat munkatársa 1940-ig, majd a második folyam első éveiben (1958–59). Több cikkel
jelentkezett — főként a romániai magyar irodalom tárgyköréből — a Contemporanul és
Gazeta Literară hasábjain, írásait közölte az Utunk, A Hét, Előre.
Járdányi Pál — *Erdélyi Tudományos Intézet
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Járosi Andor (Újsándorfalva, 1897. dec. 5. — 1944. dec. 26. Magnyitogorszk) — író,
színikritikus. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban és a Kolozsvári
Református Kollégiumban végezte, Eperjesen és Kolozsvárt folytatott teológiai tanulmányait
Marburgban fejezte be. 1920-tól a kolozsvári magyar evangélikusok lelkésze, 1931-től
teológiai magántanár.
A Pásztortűz állandó munkatársa, 1939-től szerkesztőbizottsági tagja. Főleg könyvismertetéseket írt, a művelődési életet figyelemmel kísérő Krónika rovatot vezette, 1936-tól
rendszeresen közölt színikritikákat. Részt vett az ESZC és a kolozsvári Magyar Színház
drámapályázatának bírálóbizottságában (1936), az EIT tagja, az Ifjú Erdély és Erdélyi
Helikon munkatársa, a marosvécsi Helikon-találkozók meghívottja. Zenebarát, hangversenyeket rendezett és hangversenykritikákat írt. Állást foglalt a *transzilvanizmus mellett
(Erdélyiség és irodalom. Pásztortűz 1936/1), elismerően értékelte a Vásárhelyi Találkozót
(1937), kolozsvári esperesként tiltakozott a fasizmus, a zsidók elhurcolása ellen. 1944 őszén
hadifogságba került, ott halt meg.
Írásait mély humanizmus, realista szemlélet és értelmezés jellemzi. A nagy Késztető címmel
Ernst Elias Niebergall hesseni költőről emlékezik meg egy Niebergall-emlékfüzetben (1934),
az Erdélyi csillagok c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1935) Petelei Istvánról közöl esszét, több
tanulmányban elemzi költő-barátja, Reményik Sándor költészetét (1936, 1941), Schweitzer
Albert c. portréjában pedig humanista eszményképét mutatja be (Pásztortűz 1939/3).
Reményik Sándor Az én lelkipásztorom (1932), Toldalagi Pál Éjszaka Kolozsváron (1939) és
Bartalis János Egy év… (1942) c. versét neki dedikálta.
(G. Gy.)
J. A. emlékezete. Lelkipásztor 1949. dec. — Herédi Gusztáv: Az utóélet rezdülései. Korunk Évkönyv 1976. 75–
81.

Járosy Dezső (Csatád, 1882. dec. 7. — 1932. szept. 13. Eger) — zeneesztéta, kritikus,
orgonaművész, zeneszerző. A temesvári Hittani Intézet elvégzése után Koessler János
növendékeként zeneszerzést és orgonajátékot tanult a budapesti Zeneakadémián. 1906-ban a
temesvári kat. székesegyház karnagyává, 1910-ben a budapesti Zeneakadémia tanárává
nevezték ki. 1917-ben alapította s haláláig szerkesztette a Temesvárt megjelenő *Zenei
Szemle c. folyóiratot, korának egyik legkitűnőbb magyar zenei szaklapját. Kiadásában és
szerkesztésében jelent meg 1921 és 1929 között megszakításokkal és változott címeken az
*Egyházi Zeneművészet, Musica Ecclesiastica, Musikalische Rundschau, 1929-től a Banater
Musikzeitung is. Évtizedeken át a Temesvári Hírlap zenekritikusa és vezércikkírója volt,
tanulmányait, cikkeit a Genius, A Hírnök, Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Vasárnap s a
szerkesztésében megjelenő zenei szaklapok közölték. Irodalmi tevékenysége a zenetudomány
minden ágára kiterjedt, elmélyülten foglalkozott zenetörténelemmel, zeneesztétikával,
zenekritikával.
Mint zeneesztéta hangsúlyozza a hagyomány szerepét a zenei fejlődésben, s felismeri a népi
zene alapvető jelentőségét a modern nemzeti iskolák kibontakozásában. A legválságosabb
időben állt Bartók Béla és Kodály Zoltán mellé; a két nagy zeneszerző nem egy műve a Zenei
Szemle hasábjain látott először napvilágot. A legnagyobb elismerés hangján írt Bartók és
Enescu temesvári hangversenyeiről, nagyra értékelte Richrd Wagnernek a zenetörténelemben
új korszaknyitó muzsikáját. A temesvári *Arany János Társaság elnöke (1925–30), a
Temesvári Zenekedvelők Egyesületének alelnöke; széles körű tevékenysége elismeréseképpen a Pázmány-egyesület, az EIT és KZST tagjai közé választotta. Mint orgonaművész
közel száz hangversenyt adott.
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Értékesek „esztétikai méltatásai” Grieg (Bp. 1908), Wagner (Bp. 1908), Rimszkij-Korszakov
(Bp. 1909), Chopin (Tv. 1910), Liszt (Bp. 1910) zenéjéről; nézeteit egységbe foglalja A
zeneesztétikai szép a zenetörténelemben c. munkája (Bp. 1909).
Romániában megjelent munkái: Forradalom és zeneművészet (Tv. 1920); Liederkranz (Tv.
1921); Schubert szelleme (Tv. év nélkül); Beethoven (Arad 1927); Chopin (Arad 1927); Liszt
(Arad 1927); Bécsi zenei képek (Tv. 1928).
Braun Dezső: J. D. élete és működése. Tv. 1932. — Szekernyés János: Bartók és a Zenei Szemle. Utunk 1971/16.

Jász Dezső (Nagykároly, 1897. dec. 15. — 1981. okt. 11. Berlin) — szerkesztő, író,
hadtörténész. 1919-ben munkatársa Franyó Zoltán lapjának, a Vörös Lobogónak. A Magyar
Tanácsköztársaság leverése után emigrációba kényszerült, Csehszlovákiában a Kassai
Munkás c. napilap munkatársa, majd meghívják Romániába, hogy az RKP Brassóban kiadott
Világosság c. magyar nyelvű központi lapját szerkessze. Az időközben betiltott lap helyett a
marosvásárhelyi Előre szerkesztését veszi át, majd ennek elhallgattatása után néhány időszaki
kiadványt jelentet meg *Proletár c. alatt. Bukarestbe költözése után Bortnyik Sándor
fametszeteivel s az emigráció jeles íróinak közreműködésével a Májusi Emléklap c. kiadványt
állította össze (1923). Ugyancsak Bukarestben indítja meg a *Munkás c. pártlapot (1923. máj.
27. — 1924. ápr. 9.), amely a bekapcsolódó írók, köztük Kahána Mózes, valamint a
munkásriporterek és levelezők segítségével a román és magyar dolgozók összefogásának és
közös osztályharcának lett erős fegyvere. A lap betiltásával egy időben ~-t megfosztják román
állampolgárságától és kiutasítják.
További emigrációs pályáján a spanyol köztársasági hadsereg dandárparancsnoka, ill.
hadműveleti főnöke, majd a francia ellenállási mozgalom egységparancsnoka. A háború után
Berlinben letelepedve számos német, francia és spanyol nyelven, majd Budapesten magyarul
megjelent munka szerzője; kiemelkedő műve, a Hugenották, a XVI. századbeli Franciaország
katolikus–protestáns háborúinak körképe (1974). A sok közül egy c. emlékirata (1977)
romániai működését is megvilágítja.
Grün Magda: Ötven éve jelent meg a bukaresti „Munkás”. Új Élet 1973/12.

Jászberényi Emese (Dicsőszentmárton, 1940. jún. 7.) — szerkesztő, riporter. Középiskolai
tanulmányait a Marosvásárhelyi 2. számú Leánylíceumban végezte (1957), a Babeş–Bolyai
Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1962), azóta a
Marosvásárhelyi Rádió-stúdió szerkesztője. Előbb a Fiatalok Híradója, majd a Szivárvány c.
ifjúsági műsort vezette, újabban a művelődési osztályon dolgozik. Rádió-riportjaiban számos
írót és művészt szólaltatott meg, köztük Bodor Pált, Kányádi Sándort, Szabó Gyulát, Sütő
Andrást, Dóczy Pál orvosprofesszort, Zoltán Aladár zeneszerzőt, Nagy Imre festőművészt.
Rádióra alkalmazta Márki Zoltán A tavasz nem hasonlít semmihez (1971), Francisc Munteanu
Sziénai föld (1971) és Ecaterina Lazăr 18 évesen… (1972) c. irodalmi munkáit. Cikkei A Hét,
Művelődés, Ifjúmunkás hasábjain jelennek meg.
Szépréti Lilla: Szivárvány születik. A Hét 1978/21.

játékoskönyv — a *szabadidőirodalom e csoportja a századfordulón önállósult az akkoriban
divatos szerelmi levelezőkbe, illemtanokba épített fejezetekből, azzal a céllal, hogy a
gyermekek vagy felnőttek körében „időtöltésül, szórakozásképp végzett eme szabad
tevékenység” szabályait írásba foglalja, a szórakoztató vagy oktató-nevelő célú játékokat
szélesebb körben elterjessze.
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Az első mai értelemben vett romániai magyar ~ek, óvónőknek, tanítóknak, szülőknek ajánlva,
a húszas évek végén jelennek meg. Eredeti anyagával úttörő köztük Kovács Lajos
Gyermekjátékok c. munkája (Déva 1927), amelyet — alcímének tanúsága szerint — „tanítók,
tanítónők, óvónők, tanítójelöltek és szülők részére” írt. Nem sokkal későbbi Imre Lajos
kötete, Az ifjúság játékos könyve (Kv. 1929), amelyben 75 játékleírást találunk, az iskoláskorú
ifjúság igényeinek megfelelően válogatva. A név nélkül kiadott Ma-Yong, régi kínai játék
(Szilágysomlyó 1925) a felnőtteket ismerteti meg a 20-as évek e világszerte divatos játékának
szabályaival és „elszámolásával”. A 30-as évek elején két bridzskönyv is napvilágot lát,
Szömörkényi Rezsőé (Bridzskönyv. Arad 1934) és a Fleischer Endréé (A modern kontrakt
bridzs kézikönyve (Nagyvárad 1932). A két világháború közötti időszak többi ~e jobbára
sportjátékokat népszerűsít (*sportkönyvek).
A 40-es évek második felében az első ~et tanítók, tanárok szükségleteinek kielégítésére a
Közoktatásügyi Minisztérium Testnevelési Ügyosztálya adta ki (Játékoskönyv. Kv. 1949). Ezt
követte a Didaktikai játékok (1953), már az Állami Pedagógiai és Didaktikai Könyvkiadó
gondozásában, szintén a szerzők nevének feltüntetése nélkül. Sz. M. Sityik Mozgásos játékok
(1954) c. könyvét fordításban a Testnevelési és Sportkiadó, Sóvágó Margit és Martonossy
László sporttanárok Pionírjátékok (1960) c. kötetét pedig az Ifjúsági Könyvkiadó jelenteti
meg. Ez utóbbi ugyan elsősorban a pionírvezetők számára készült, de a hasznos időtöltést
kereső magányos gyermek vagy kis csoport is talált benne szórakoztató játékot. Tíz évvel
később a Hargita megyei KISZ-bizottság kiadásában jelent meg kétnyelvű (Mirk László–
Sprecz Ferenc: Culegere de jocuri distractive şi hazlii — Szórakoztató játékok gyűjteménye.
Csíkszereda, 1970), majd újabb tíz év múlva a szerzők egyike jelentette meg önálló kötetét
(Mirk László: Szórakoztató játékok. Kv. 1980), immár nemcsak a szervezett és iskolai, hanem
a spontán kisközösségi igényekre is gondolva. Ezen a téren azonban újat hozni nem könnyű,
különösen hogy közben romániai kiadásban is hozzáférhetővé vált az eddig legigényesebb,
fiataloknak készült magyar játékoskönyv, Vargha Balázs Játékkoktél (1972) c. munkája.
A ~ek másik vonalát, amelyet az említett Didaktikai játékok c. könyv nyitott meg, Hamburg
Péter könyve (Matematikai játékok. 1958) vitte tovább. Ugyanebbe a vonulatba illeszkedik be
Berger György Fejtörő játékok, játékos fejtörők (Kv. 1975) c. kötete is, amely matematikai
fejtörőket, matematikai sakkrejtvényeket, dobókocka-rejtvényeket tartalmaz, valamint Szabó
Kálmán munkája, a Játékos nyelvtan, játékos helyesírás (1978), mely kifejezetten iskolai
igényeket elégít ki.
Az óvodáskorú gyermekekkel való foglalkozásban nyújt segítséget Péterfy Emília, Selmeczi
Marcella és Maxim Éva Vers, ének, játék, mese az óvodában (1972) c., több kiadást is megért
gyűjteménye; a benne található játékok jórészt gyermekközösségekben játszhatók igazán.
László Bakk Anikó Egyedem-begyedem (1981) címmel állított össze mondókákat, énekes
gyermekjátékokat; ez a kötet már a szülők számára is segítség gyermekeik nevelésében.
(K. N.)
Játékszín — a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács által kiadott *Művelődés évente
kétszer megjelenő műsorfüzete. A lap rovataként indult, 1979-től vált önálló mellékletté
Koppándi Ágnes, majd 1982-ben Znorovszky Attila szerkesztésében. 1982/1-es számával
szűnt meg.
A műkedvelők rendelkezésére bocsátott vidám és szatirikus jelenetek, verses monológok,
bábjátékok, kórusművek és táncjátékok szerzői közt szerepelt Anavi Ádám, Bereczki Károly,
Károlyi S. Mihály, Kiss János, Kiss Zoltán, Olysói Kornélia, Orbán Károly, Papp Zoltán,
Péter István, Sylvester Lajos, Tar Károly, Varga Gábor, Zágoni Attila. Zenei anyaggal
szolgált Boros Zoltán, Birtalan József, Dancs Árpád, Elekes Csaba, Kozma Mátyás, László
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Attila, Mátray László, Mészáros József. Koreográfus Jánosi József, Péter Sándor. A ~ magyar
fordításban közölte Dan Tărchilă, Iosif Costinaş egyfelvonásosait, a magyar klasszikus
drámák közül Móricz Csiribiri, Hunyady Sándor Bakaruhában, Barta Lajos Zsuzsi, Szigeti
József A vén bakancsos és fia, a huszár (Móricz átdolgozásában), Géczy István A gyimesi
vadvirág, Bárd Oszkár Citera c. darabjait.
A kiadvány grafikusa Bencsik János.
Jávor Béla, családi nevén Jenser, együtt is használva Jenser-Jávor (Nagykároly, 1894. júl. 3.
— 1973. jún. 11. Nagyvárad) — újságíró, elbeszélő, ifjúsági író. Szülővárosában érettségizett,
a budapesti és bécsi egyetemen jogot hallgatott, a máramarosszigeti ref. jogakadémián
végbizonyítványt szerzett (1921), tanulmányait közben megszakította katonai szolgálata az I.
világháborúban és szibériai hadifogsága. Előbb CFR-hivatalnok Turnu Severinben, 1923-tól a
gyulafehérvári, majd a kolozsvári róm. kat. gimnáziumban tanít. Újságírói pályáját mint
riporter a Keleti Újságnál kezdte 1925-ben, 1931-től az Erdélyi Lapok (később jobboldalivá
válva Magyar Lapok) bukaresti tudósítója, 1939-től belső munkatársa.
Első írása a Nagykároly és Vidéke hasábjain jelent meg (1921). Novelláit a Keleti Újság,
Ellenzék, Brassói Lapok, Erdélyi Magyar Lányok, Cimbora, Pásztortűz, Vasárnap, A Hírnök,
ifjúsági elbeszéléseit a Jóbarát közölte. Önálló kötetei: Három leány (Népszerű Regények,
Brassó 1924); Krizantém (az aradi Kölcsey Egyesület pályázatán I. díjat nyert novella alapján
írt regény, Kv. 1924); Asszonyok, leányok, szeretők (írásgyűjtemény, Kv. 1929).
Jávor József (? — 1963. okt. 25. Budapest) — újságíró, színműíró. A Keleti Újság bánsági
szerkesztője, később a Brassói Lapok munkatársa. Fő tevékenységi köre a közgazdasági
riport. Fél tizenkettő (1919) és A csodálatos köntös (1920) c. bohózatait a nagyváradi
Szigligeti Színház mutatta be. Verseit és elbeszéléseit a Tavasz közölte.
Jecza Péter (Sepsiszentgyörgy, 1939. okt. 16.) — szobrászművész. ~ Tibor öccse. A
Marosvásárhelyi Művészeti Középiskolában Izsák Márton, a kolozsvári Ion Andreescu
Képzőművészeti Főiskolán Kós András, Romul Ladea volt a tanára. Előbb a temesvári
Pedagógiai Főiskolán, ill. a Temesvári Egyetem rajztanárképző karán tanított (1963–79), majd
a temesvári Traian Vuia Politechnikai Intézet építészeti karának adjunktusa; formatant ad elő.
1963-tól rendszeresen szerepel a Temes megyei és az országos kiállításokon, öt nagyméretű
faszobrát a Velencei Nemzetközi Biennálén mutatta be, 1979-ben pedig a Ravennai
Nemzetközi Szobrászati Biennálén aranyéremmel tüntették ki Dante világa c. kompozícióját.
Egyéni kiállítást Bukarestben (1973), valamint az NSZK több városában rendezett, 1975-ben
az NSZK Képzőművészeti Szövetségének állandó tagjává választották.
Monumentális alkotásai ékesítik a temesvári Ifjúsági Művelődési Ház homlokzatát, a
karánsebesi új kórház előtti teret, valamint az orsovai és újszentesi róm. kat. templomok külső
falait és belső terét. Előszeretettel mintázza meg az irodalom, tudomány és történelem jeles
egyéniségeinek jelképpé lényegülő vonásait. Elkészítette Franyó Zoltán (gipsz, 1964) és
Dózsa György (gipsz, 1977) portréját, valamint Dimitrie Pompeiu (bronz, 1968), Bölöni
Farkas Sándor (gipsz, 1972), Bartók Béla (gipsz, 1975), Romul Ladea (gipsz, 1972)
mellszobrát. Kőrösi Csoma Sándornak, a nagy magyar Kelet-kutatónak adózó szobra
Kovászna város főterét díszíti; Lázár Mihály munkásmozgalmi harcos mellszobrát a
sepsiszentgyörgyi Szemerja lakótelepen állították fel; Dózsa György dálnoki szülőházának
helyét az általa tervezett emlékoszlop jelöli.
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Változatos plasztikai formákban rögzíti a kiegyensúlyozottság és a megbolygatott szimmetria,
az ellentét és a harmónia, a mozgás és a nyugalom tömör alakzatait. Erősen stilizált, a mértani
elemeket bátran felhasználó, a plasztikai gondolatok lényegére összpontosító művein a
felületek és tömegek újszerű viszonylatait teremti meg.
(Sz. J.)
Herédi Gusztáv: Fogalmak szobrásza. Korunk 1967/8. — Farkas Árpád: J. P. A Hét 1971/25. — Wagner István:
Indulástól beérkezésig. Interjú. Igaz Szó 1971/8. — Szekernyés János: Egyensúly és harmónia. A Hét 1977/13;
uő: Biennálé a természet és művészet viszonyáról. Interjú. A Hét 1978/41; uő: J. P. szobormetaforái. Korunk
1980/12.

Jecza Tibor (Sepsiszentgyörgy, 1937. okt. 22.) — szerkesztő. ~ Péter bátyja. Középiskoláit a
Székely Mikó Kollégiumban végezte (1954), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar
nyelv- és irodalomtanári oklevelet (1959). Előbb tanár Nyárádremetén, 1961-től 1968-ig
szülőföldjén tanít, majd pártaktivista, 1972-től a Megyei Tükör főszerkesztő-helyettese, 1974től 1983 nyaráig főszerkesztője. Összeállította a Kapuállító c. antológia I. kötetét (1969), s
egyik szerkesztője az Aluta II–IV. kötetének (1970–72).
Jékely Zoltán (Nagyenyed, 1913. ápr. 24. — 1982. márc. 20. Budapest) — költő, műfordító.
Áprily Lajos fia, Jancsó Adrienne előadóművésznő férje. Szülővárosa s a Bethlen Kollégium,
melynek diákja, apja pedig tanára volt, életre szóló élményt jelentett számára, költészetének
visszatérő, meghatározó motívuma. Ahogy Enyed, „a világ közepe” c. esszéjében (1942) írja,
ez volt az a város, „ahol nem vármegyei urak, hanem tanárok, tehát mindenekelőtt szellemi
életet élő emberek a társadalmi élet arbiterei”. Erős történelmi tudata itt alakult ki, majd
tovább formálódott a Kolozsvári Református Kollégiumban, miután 1926-ban átköltöznek a
Szamos-parti városba (lírájának a Szamos ugyancsak kulcsszava); apja e másik ősi schola
magyar és német irodalom tanára s az erdélyi irodalmi élet vezető egyénisége. Kicsi szamosi
óda c. versének (1941) e sora: „A gyermekkor életelem…”, mindezt együtt jelenti. 1929-ben
gyermekei továbbtanulására hivatkozva Áprily családostul Budapestre távozik, ~ ott fejezi be
középiskolai tanulmányait és beiratkozik a bölcsészetre; 1935-ben magyar
irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából doktorátust szerez (tétele:
Az erdélyi irodalom kezdetei a háború után — Kuncz Aladár). 1935 és 1941 között
könyvtáros az Országos Széchényi Könyvtárban, 1941-től 1944 őszéig a kolozsvári Egyetemi
Könyvtár alkalmazottja.
Újabb kolozsvári évei 1946 augusztusáig (amikor visszatér a budapesti Széchényi
Könyvtárba) nemcsak költészetének, hanem közéleti-irodalomszervezői tevékenységének is
legtermékenyebb szakaszát jelentik. Tagja a Termés-csoportnak, amely 1942 őszétől
negyedévenként (évszakonként) a népi szellem, egy újfajta közösségformálás jegyében
irodalmi-művészeti folyóiratot ad ki Kolozsvárt. Szabédi László, Kiss Jenő, Bözödi György
és Asztalos István mellett tevékeny részt vállal a szerkesztésben, versei, fordításai, szépprózai,
drámai és kritikai írásai a Termés jelentős részét képezik. 1944 októberétől közel két éven át a
Világosságnak, az MNSZ kolozsvári napilapjának művészeti rovatvezetője, a háború
befejeződése után demokratikus alapon újjászerveződő irodalmi élet fontos tényezője.
Publicisztikai cikkei, riportjai, interjúi az Utunk megindulása előtti időszakban elsőként adnak
helyzetjelentést és prognózist (Hol vannak a magyar írók?; Szentimrei Jenő hazajött; Benedek
Marcell műhelyében; Min dolgozik az erdélyi tudós?; A készülő új tankönyvek műhelyében),
rendszeresen beszámol a magyar és román színház előadásairól, sőt politikai publicisztikát is
művel (Dózsa-unokák sereglése; Látogatás a kolozsvári munkásvértanúk otthonában). A
háborúra, öldöklésre nemet mondó, a Világosság 1946. ápr. 27-i számának vezér-helyén
megjelent A Bárány vére c. írását választotta később (1981) esszé- és publicisz-
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tikagyűjteménye címéül. 1954 után teljesen az irodalomnak élt, számos verseskötete,
elbeszélése, regénye, műfordítása jelent meg. Dante (Az új élet), Goethe (Faust I.), Schiller,
Shakespeare, Racine, Thomas Mann, Jarry, Cocteau, Trakl mellett sokat fordított Eminescutól, Arghezitől és Blagától is.
Verseivel a 30-as évektől rendszeresen jelen volt az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz
hasábjain. 1944-ben az ESZC adta ki Angalit és a remeték c. színművét, 1946-ban a JBA (A
halászok és a halál), ill. a marosvásárhelyi Bolyai Könyvtár (Minden mulandó) jelentette meg
egy-egy prózai kötetét.
Lírája részben folytatása annak az erdélyi magyar költészetnek, amelynek egyik legjelentősebb képviselője éppen Áprily, de filozófiai kérdésfelvetésében, szüntelen birkózásában a
halál gondolatával közvetlenül kapcsolódik a XX. századi, sőt a századforduló „dekadenseit”
megelőző korok intellektuális költészetéhez. Számára Nagyenyed, a Szamosmente, Erdély
nem csupán a gyermekkor, majd a férfiévek tája, festői környezete, hanem a lírai elmélkedés
tárgya, önállósuló értelme; a konkrétumokhoz tapadó nosztalgia és általában az emberi,
közösségi sors, élet és halál filozófiája verseiben nem választható el egymástól. Költészete
tehát, az Áprilyétól eltérőleg, nem nevezhető transzilvanistának, jóllehet fogantatása és
kiteljesedése e tájakhoz, embereihez, múltjához kötött, sőt a legfőbb jellegzetességének tudott
jegye („a mulandóság költője”) szintén a költő és szülőföldje viszonyával magyarázható.
Elégikus hangú versei közt szinte kivételnek tekinthető a Világosságban 1945 májusában
megjelent, a múlt árnyaival leszámolni akaró, optimista ars poeticája, A harminckettedik
tavasz — mintegy ellenpontjaként a híres 1936-ból való A marosszentimrei templomnak. E két
véglet között a költő egész lírája az értékek megőrzésében, a megmaradás akarásában, az
emberi teljesség keresésében, nyelvi gazdagságban és formafegyelemben kivételesen
egységesnek mondható. Ezek a költői értékek teszik a magyar műfordítás egyik modern
klasszikusává. Petre Pascu versben búcsúztatta (În cafenea, la masă…); halála első
évfordulóján Kányádi Sándor Krónikás ének c. versével idézte emlékét (Utunk 1983/11).
(K. L.)
Kiss Jenő: J. Z. versei. Erdélyi Helikon 1937/3; újraközölve Emberközelből, 1979, 176–79. — Beke György: J.
Z. válaszol munkatársunk kérdéseire, A Hét 1972/9; újraközölve J. Z. címmel Tolmács nélkül, 1972, 267–75. —
Létay Lajos: J. Z. Utunk 1982/13. — Lőrinczi László: Levél-féle halott barátokról. A Hét 1982/13. — Vita
Zsigmond: J. Z. Enyed vonzásában. Korunk 1982/12.

Jékey Aladár (Szászfenes, 1846. jan. 7. — 1919. okt. 10. Kolozsvár) — költő, műfordító.
Tanulmányait Kolozsvárt végezte, rövid ideig jogot tanult, majd közigazgatási pályára lépett:
segédjegyző Vérmezőn édesapja mellett, írnok a bánffyhunyadi járásbíróságon, időközben az
újságírással is megpróbálkozott Pesten. Az irodalmi élet perifériájára szorítva is „lelkileg
benne élt az irodalomban, s figyelte jelenségeit” (Schöpflin Aladár). 1873-ban elküldte addigi
verseit Gyulai Pálnak, aki — sajnos — kíméletlenül ledorongolta lírájának finom erotikájú
hangvétele miatt. Az értetlen bírálat hatására minden kéziratát megsemmisítette, és eltökélte,
hogy felhagy az irodalommal. 1877-ben a tekei telekkönyv-vezetőséghez helyezték át. Itt
nősült meg s illeszkedett be a bohém vérmérsékletével szöges ellentétben álló tisztviselői
életformába. Később visszakapta önbizalmát, s újabb versei budapesti folyóiratok (többek
közt a Fővárosi Lapok, A Hét) hasábjain, valamint a kolozsvári sajtóban jelennek meg, főként
azután, hogy 1886-ban Kolozsvárra nevezték ki, ahol 1913-ban mint telekkönyvhivatali
igazgató vonult nyugdíjba.
Az EIT 1888-ban tagjai közé választotta, s 1919. szept. 19-én megünnepelte az akkor már
súlyos beteg költő működésének fél évszázados jubileumát. Alkotókedvének megőrzéséhez
Ady Endréhez fűződő barátsága is hozzájárult. „Ama meg nem tévesztők közül való — írta
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róla 1916-ban Ady a Nyugatban megjelent Tavaszunk kérdez c. verse kapcsán —, akik
nekünk örömünk és elégtételünk: megéreztek, bejelentettek, szeretnek bennünket, harcolnak
értünk. Azok közül való, akiknek a művészi örök ifjúság igazán sajátjuk, s nem erőlködés
vagy szemérmetlen csalás.”
Három gyűjteményes kötete jelent meg. A Jékey Aladár költeményei 1879–1889 (Kv. 1891) a
porig sújtott költői hivatástudat darvadozásának jegyében fogant. Az Arany Őszikéivel rokon
vershelyzeteket egyéni látásmódján szűri át, úgyhogy „bárha nem fejez ki szokatlanul új,
meglepő gondolatokat, az a mód […], mellyel elmondja, a hangulat, melyet kifejez, az
előadás, mellyel kíséri, a háttér, melybe illeszti, meglep, s az ismert dolgok új bájt nyernek”
(Ferenczi Zoltán). Ezt az újszerűséget merész szókapcsolataival és lírává szelídült Arany
János-i balladasorok zeneiségével teszi hitelessé. Tudatos művészre vall a költő ciklusteremtő
készsége is. Az Apró dalok c. kötetben (Kv. 1896) a saját költői hivatására rátalált lírikus vall
a kisemberek világáról: a tisztes munkáról (Munka után; Sztrájk), a természettől való
elidegenedésről (A fészek), az elsekélyesedett, csupán a talmi prosperitást hajhászó
irodalomról (A szalon poétákhoz; Modus vivendi). Az addig használt tiszta népdalforma
mellett egyre sűrűbben alkalmaz a modern témaválasztásával összhangban álló
strófaszerkezeteket.
A Versek (Kv. 1919) gyűjteményes kötet már a költő lírájának summáját nyújtja. A Főnixdalok ciklusban cicomátlan egyszerűséggel költi újra ifjúsága kielégíthetetlen tüzének
vágyait. Halk szomorúság lengi át a férfikor verseiből válogatott Igában ciklust is, midőn a
robot „durva gép” módjára gyötörte le „a költő lelkéről a szárnyakat” (A műhelyben). A kötet
második részét képező Öreg nóták életművét egyértelműen az Ady-nemzedékbeliekhez
kapcsolják, akikkel A „Holnaposok”-nak c. ciklusban nyíltan is sorsközösséget vállal.
Műfordítói tevékenységéből néhány francia és német szerző (Sully-Prudhomme, Paul
Verlaine, ill. Goethe, Lenau) verseinek átültetése ad ízelítőt.
Komolyan foglalkoztatták verstani problémák is; 1890-ben a Fővárosi Lapok hasábjain Petőfi
Őrültjének versalakjáról folytatott hosszabb polémiát.
Több versét megzenésítették. Legismertebb a Mezei bokréta („Bokrétát kötöttem / Mezei
virágból…”), Lavotta Rezső szerzeménye. Arcképei: az Erdélyi Írók és Művészek Almanachja
1892 c. kötetben (fénykép) és az 1919-es Versek-kötetben (Kodrean Kornél két rajza).
(K. K.)
Ferenczi Zoltán: J. A. költeményei. Kolozsvár (napilap) 1891. ápr. 7. — Ady Endre: Egy ifjú költő. Nyugat, Bp.
I. 565. — Illyés Jenő: A beteg J. A. Erdélyi Szemle 1919/5–6. — S. Nagy László: J. A. Erdélyi Szemle 1919/33;
uő: Ady Endre és J. A. barátsága. Magyar Szó 1920/1; uő: Harc a végeken. Az erdélyi irodalmi küzdelmek
hőskorából. Kv. 1930. 41–46. Az elfelejtett költő. — Deák Albert: J. A.-hoz; Kovács Dezső: Jékey Aladárról
Jékey Aladárnak. Erdélyi Szemle 1919/36. — Schöpflin Aladár: J. A. Nyugat, Bp. 1919. 1109. — Gergely Pál:
Egy szelíd szavú költő emlékezete. Magyar Nemzet, Bp. 1980. jan. 22.

Jelen — a Szatmári Hírlap 1979 januárjában megindult és 1982 májusáig megjelent ifjúsági
oldala. A régebben Krilek Sándor szerkesztésében megjelent Diákélet c. rovat helyébe lépett
azzal a céllal, hogy kéthetenként megjelenve nemcsak diákok, hanem más munkáskörből való
fiatalok kérdéseivel is foglalkozzék. Irinyi Kiss Ferenc szerkesztette.
Jellinek Ede — *Petőfi Sándor emlékezete
Jenei Dezső (Naszód, 1919. nov. 7.) — szakíró, műfordító, szótárszerkesztő. A kolozsvári
Gheorghe Bariţiu Líceumban tette le az érettségi vizsgát (1937), gépészmérnöki diplomát a
budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett (1942). Előbb a
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Magyar Siemens–Schuckert Művek mérnöke, 1945-től a kolozsvári magyar tannyelvű Gépés Villamosipari Középiskola, 1947-től a kétnyelvű Kolozsvári Almérnöki Intézet tanára,
1948-tól a kolozsvári Mechanikai Intézet tanára két iskolaéven át, a Tehnofrig Gépgyár
főmérnöke nyugalomba vonulásáig (1949–73).
Főmérnöksége alatt vált a Tehnofrig Délkelet-Európa egyik legnagyobb élelmiszer-ipari
gépgyárává. Fontosabb kutatási témái: háromfázisú aszinkron villamos motorok
fordulatszámának változtatása, hűtő- és élelmiszer-ipari berendezések és technológiai sorok
fejlesztése. Mint szakértő számos nemzetközi — kormányközi és minisztériumok közti —
tárgyaláson szerepelt. Tanulmányúton volt a Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország,
Magyarország, NDK, Bulgária, NSZK, Dánia, Belgium, Franciaország, az USA számos
városában.
Első műszaki könyvismertetése a Korunkban jelent meg (1974/11). További írásait az 1944
után megjelent hazai magyar nyelvű műszaki irodalomról, műszaki könyvekről, szakma és
anyanyelv viszonyáról a Korunk (1976/3, 1978/4, 1979/12), továbbá A Hét 1978-as és 1979es évkönyve közölte. Mint a Kriterion író–olvasó találkozóinak s a Tehnofrigban működő
*Kós Károly Műszaki-Művelődési Kör üléseinek előadója az anyanyelven történő műszaki
oktatás és ismeretterjesztés szorgalmazója. Több társával együtt részt vett az Atanasiu–
Arieşanu–Peptea-féle fémmegmunkáló szakmunka II. részének fordításában (A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei, 1980), tagja a bukaresti Műszaki
Könyvkiadó és az MTA közös kiadványaként készülő román–magyar és magyar–román
műszaki nagyszótár szerkesztőbizottságának. A Munkásélet hetilap Műszaki Értelmező
Kisszótár c. rovatának szerkesztője.
Munkái: Útmutatások az elektrotechnikai laboratórium mérési gyakorlataihoz (főiskolai
jegyzet, Füstös Kálmánnal, Kv. 1949); Román–magyar műszaki szótár (Biró Andrással és
Rohonyi Vilmossal, Kriterion Kézikönyvek 1979); Magyar–román műszaki szótár I–II (Biró
Andrással és Rohonyi Vilmossal. Kriterion Kézikönyvek 1981).
Rostás Zoltán: A műszaki könyv útja. Beszélgetés J. D.-vel. A Hét Évkönyve 1978. 157–58. — Beke György:
Szakma és anyanyelv. Beszélgetés Rohonyi Vilmossal és J. D.-vel. A Hét Évkönyve 1979. 285–94.; uő: Így látja
a szakember. Beszélgetés J. D.-vel a magyar nyelvű szakoktatásról. A Hét 1981/27. — Szabó Piroska: J. D.
Arcképcsarnok. Művelődés 1981/8–9.

Jenei Sándor — *IKE
Jenei Jung János (Oroszborgó, 1901. febr. 22. — 1979. okt. 31. Budapest) — színműíró.
Nyolc gimnáziumi osztályt Szamosújvárt végzett (1910), vasúti tisztviselő lett, magánúton
tanulta meg a színészi pálya ismereteit, s Janovics Jenő segítségével színi pályára lépett.
1925-től Szatmáron, Aradon, Temesvárt, majd Csehszlovákiában szerepelt, 1932-től a
kolozsvári Magyar Színházhoz szerződött. 1935-ben mutatták be Kolozsvárt, majd
Budapesten Kóbor Tamással együtt írt Kölcsönadom a jeleségem c. operettjét (zenéjét
szerezte Adorján András), 1938-ban pedig Nemes Ferenccel közösen írt Kék nejelejcs c.
daljátékát; Az asszony és Dalol a Volga c. daljátékok szövegírója is. 1942-ben költözött
Budapestre, vasúti főraktárosként vonult nyugalomba, a Jászai Mari Művészotthonban halt
meg.
Munkája: Szülők tanuljatok! (kisregény, Kv. 1937).
Jeney Lajos (Nagyenyed, 1894. dec. 23. — 1981. jan. 16. Kolozsvár) — grafikus.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában, az orvosi egyetemet Kolozsvárt végezte, az I.
világháborús frontszolgálat miatt megszakítással. A 20-as évek elejétől a zsilvölgyi
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Vulkánban általános orvos, a II. világháború után Kolozsvárt üzemorvos a Dermata
cipőgyárban.
Rajzai, anyagban kivitelezett grafikái (linómetszetek, rézkarcok, kőrajzok) a temesvári
háromnyelvű Nyomdász Évkönyv 1925–26-os évfolyamában tűntek fel először, s ugyancsak
1925-ben jelenik meg 60–60 számozott példányban két grafikai munkája Nagyenyedi Lajos tíz
eredeti linómetszete (Lupény 1925) és Nagyenyedi Lajos tíz eredeti kőrajza (Kv. 1925)
címmel. Szintén 1925-ben nyer díjat a Berde Mária Romuald és Andriána c. regényének
címlaptervére kiírt pozsonyi pályázaton. 1928-ban illusztrációival jelent meg Sipos Domokos
Vajúdó idők c. novelláskötete az ESZC kiadásában. A 20-as és 30-as évekből szecessziós
fogantatású ex librisei ismertek.
Művészneve Nagyenyedi Lajos.
Gábor Dénes: Egy elfelejtett grafikus — J. L. Könyvtár 1981/3.

Jeney-Lám Erzsébet, Jeney Ádámné (Kolozsvár, 1931. szept. 14.) — művészeti író,
illusztrátor. Lám Béla leánya. Elvégezte a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola
textiltervezői szakát (1956), s a Babeş–Bolyai Egyetemen lélektan–gyógypedagógia szakból
szerzett diplomát (1978). A Művelődés szerkesztője (1956–57), a kolozsvári Művészeti
Múzeum muzeológusa (1959–62), tanársegéd a Pedagógiai Főiskolán (1962–70), lektor a
Babeş–Bolyai Egyetem lélektani karán (1970–77), majd ugyanitt a Pszichopedagógiai Intézet
tudományos kutatója. Első írása a Művelődésben jelent meg (1956). Művészeti cikkeivel a
Korunk, Utunk munkatársa, másfél évtizeden át a Napsugár illusztrátora. Desenul didactic c.
jegyzete a magyarázó rajzról gazdagon illusztrálva jelent meg (Kv. 1974), a Kós–Szentimrei–
Nagy-féle Moldvai csángó népművészet (1981) c. kiadvány eredeti szőttes-, varrás- és
hímzésmintáinak egyik gyűjtője és megrajzolója. Grafikáival és akvarelljeivel egyéni és
csoportkiállításokon szerepel.
Jenser Béla — *Jávor Béla
J. Nagy Mária, Józsáné (Segesvár, 1934. jún. 27.) — nyelvész. A középiskolát
Marosvásárhelyen a 2. számú Líceumban végezte (1952), a Bolyai Tudományegyetemen
szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1956). Pályáját 1957-ben az
egyetem magyar nyelv- és irodalomtudományi tanszékén adjunktusként kezdte, jelenleg a
Babeş–Bolyai Egyetem lektora. Cikkei és tanulmányai 1960-tól jelennek meg a NyIrK,
Korunk, A Hét hasábjain. A Jelentéstan és stilisztika c. gyűjteményes kötetben (Bp. 1974)
Vajda János költői stílusáról írt doktori értekezésének egy részletével szerepel; cikkeket
közölt a Gálffy Mózes és Murádin László szerkesztette Anyanyelvünk művelése c.
tanulmánykötetben (1975), a modern műelemzés formavilágába vezet be „a szó művészetéről” írt kézikönyve (1975); a szóhasználat stilisztikumát új megvilágításban tárgyalja az
Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok c. gyűjteményben (1981).
Munkái: Kis magyar stilisztika (Bartha Jánossal, Horváth Tiborral és Szabó Zoltánnal, 1968);
A mai magyar nyelv kézikönyve (Balogh Dezsővel és Gálffy Mózessel, 1971); A szó
művészete (Bevezetés a stíluselemzésbe, 1975).
Szabó Zoltán: Stílus és stíluselemzés. Utunk 1975/30. — P. Dombi Erzsébet: Új nézőpontból átrendezni. A Hét
1975/40. — Gálffy Mózes: A műelemzés kézikönyve. Tanügyi Újság 1975. nov. 18. — Cs. Gyímesi Eva: A szó
művészete, avagy: kétségek tudománya. Korunk 1975/12. — Murvai Olga: J. N. M.: A szó művészete. Művelődés
1976/2. — Károly Sándor: Egy újfajta stilisztikai kézikönyv. Magyar Nyelvőr, Bp. 1976/4.

Joánovics Pál — *műszaki szakirodalom
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Jóbarát — 1. Alcíme szerint „Irodalmi és tudományos folyóirat az ifjúság számára”.
Megjelent Kolozsvárt 1925. szept. 15. és 1940. jún. 15. között július és augusztus kivételével
minden hónap 15-én P. Olasz Péter szatmári Új nemzedék c. füzeteinek folytatásaként. Kiadta
a Kolozsvári Róm. Kat. Főgimnázium tantestülete. Felelős szerkesztője Rózsa József,
társszerkesztők P. Olasz Péter (a III. évfolyam végéig), Uitz Mátyás (a XII. évf. végéig) és
Reischel Artúr (a XIII. évf.-tól fogva).
A gondosan szerkesztett húszoldalas folyóirat az erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés és
szépirodalom mellett az ifjúságot érdeklő szinten minden kérdésnek állandó rovatot biztosított
a cserkészettől a pályaválasztásig. Két-három évenként változtatott borítólapját és gazdag
illusztrációit a korszak jeles művésztanárai, Kollár Gusztáv, Reinhofer Jenő, Szopos Sándor
és Vámszer Géza rajzolták; jelent meg hasábjain rajz Kós Károlytól is. Munkatársai sorában
rendszeresen szerepel Balogh Ernő, Bíró Vencel, Bitay Árpád, Bányai László, Hirschler
József, Kiss Jenő, Kristóf György, Lakatos István, Reményik Sándor, Octavian Şireagu,
Vámszer Géza és Venczel József. A természettudományos műveltség terjesztése terén Brósz
Ilona, Wildt József és ifj. Xántus János végeztek igényes munkát.
Irodalomtörténeti szempontból dokumentumértékű a Fakadó rügyek rovat, amely — többek
között — Bányai László, Dsida Jenő, Fényi István, Flórián Tibor, Kiss Jenő, Rónay György
és Sőtér István zsengéit közölte. Fényképanyagából a hazai sport- és cserkészmozgalommal
kapcsolatos eredeti felvételek érdemelnek figyelmet, főleg azok, amelyek Illyés Sándor
aviatikai cikkeit illusztrálták. Így láthatjuk az óceánrepülő Lindbergh ezredest Szamosfalván
(1938–39/1).
(K. K.)
2. A *Pionír folytatásaként 1957. szeptember havában Bukarestben megindult ifjúsági hetilap,
az Országos Pionír Tanács folyóirata. Közös szerkesztésben jelenik meg Cutezătorii c. román
testvérlapjával. Felelős szerkesztője 1974-ig Hadai Jenő, utána 1981-ig Bartha Zoltán, 1981
óta Takács Gizella és Şerbescuné Gáll Klára. Egyes ügyköröket Balogh Irma, Bokor Katalin,
Horváth Stefánia, Tóth Mária lát el, egy ideig a szerkesztőségben dolgozott Forró László és
Szabó Zsolt. A példányszám elérte már a 60 ezret.
A lapot tudománytörténeti sorozata s a tanulás módját népszerűsítő rovata hasznos iskolai
segédeszközzé emeli; népszerű irodalmi anyagát házi szerzői, Bajor Andor és Méhes György
szolgáltatják, az írással próbálkozók rovatát sokáig Majtényi Erik vezette; a folytatásos írások
közül emlékezetes Dehel Gábor ifjúsági történetsorozata és Beke György képregénye a
törökverő Kinizsi Pálról. Bár a színes képanyag a Cutezătorii kliséinek átvétele, eredeti
művészi illusztrációkkal is találkozunk, így Deák Ferenc, Cseh Gusztáv, Hadai Klára
rajzaival; kiemelkedett Szervátiusz Tibor Kalevala-sorozata a 70-es évek elején.
Jelentős szerepet vállalt a ~ ifjúságunk honismeretének, a szülőföldhöz és anyanyelvhez való
kötődésének ápolásában. Éveken át (1969–80) folyt hasábjain a *tantárgyolimpia, mely az
iskolában szerzett ismeretek helyszíni alkalmazására, napi használatára nevelt, s országos
hírnévre emelkedtek néprajzi, nyelvészeti, irodalmi, természettudományi gyűjtőversenyei.
1970-ben egy népviseletvarró pályázata (Zsuzsi és Andris baba felöltöztetése) eredményeként
Szentimrei Judit szakirányítása alatt Románia minden magyarok lakta táját felölelő
népviseletgyűjtemény állott össze; anyaga a Kézdivásárhelyi Városi Múzeumban kapott
elhelyezést. 1971-ben a „Síppal-dobbal” elnevezésű pályázaton dr. Kós Károly és Faragó
József néprajzi szakirányításával gyermekjátékszereket gyűjtöttek vagy rekonstruáltak a
versenyzők. 1972-ben zajlott le Szabó Attila szakirányításával az „Ezerjófű” c.
növényismereti pályázat, amelyre 4950 herbáriumi lap érkezett be; a gyűjteménynek az
Árkosi Agronómus Ház adott otthont. A sikeres gyűjtést 1975-ben a „Csodabab” c.
etnobotanikai verseny követte, ebben a termelt helyi babfajtákat gyűjtötték össze a ~ olvasói.
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Közben 1973-ban került sor a „Többsincs királyfi” nevezetű folklórversenyre; ezen Forró
László szakirányításával helyi mondákat, meséket, dűlőneveket s más nyelvi kincseket
jegyeztek le a fiatalok. 1976-ban a ~ közmondásgyűjtő versenye zajlott le, melyhez Faragó
Józsefnek a Pionírban még 1958-ban megjelent Hogyan gyűjtsünk közmondásokat? c. írását
vették alapul.
A lap sikeres rendezvényei közé tartoznak a honismereti vetélkedőkkel, ügyességi
versenyekkel egybekötött ifjúsági találkozók, melyek egy-egy tájegység (Zsilvölgye,
Barcaság és mások) ifjúságát hozzák össze; évről évre ismétlődik a „Bekecsi csillagtúra”,
melyen sok száz fiatal részesül a tanulmányokkal egybefűzött táborozás élményében,
beleértve az irodalmi nevelést és feldolgozást.
A lap 1982 óta *Pro natura címen természetismereti és természetvédő versenyt rendez Béldi
Kálmán és Szabó Attila irányításával. A versenypontok között madárvédelem,
gyümölcsfaoltás, természetvédelmi területek feltárása és térképezése szerepel. Az egyes
megyék nyertes csapatai Kovászna megyében jutalomtáborozáson vesznek részt, ahol
országos vetélkedőre kerül sor. Az eredményeket a bukaresti magyar nyelvű TV-adás is közli.
(Sz. Zs.)
Szabó Attila–Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. 1976. 7–10. — Szabó Zsolt: Irányított néprajzi
gyűjtőversenyek általános iskolás tanulókkal. Népismereti Dolgozatok 1976. 73–84. — Beke György: Tudsz-e
verset mondani? Hargita 1973. jún. 13.; újraközölve Vállald magad, 1978. 120–23.

Jócsák János (Újvidék, 1917. okt. 2. — 1962. szept. 20. Kolozsvár) — tankönyvíró.
Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1934), felsőfokú
tanulmányait a kolozsvári egyetemen kezdte meg 1937-ben, majd a Bolyai
Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1947).
Kolozsvári középiskolákban tanított. Az 50-es években úttörő volt tankönyvírói
tevékenysége: magyar olvasókönyveket szerkesztett az V–VII. osztályosok számára (a
szerzők nevének feltüntetése nélkül, 1954–55), majd Csehi Gyulával és Fejér Miklóssal
együtt Irodalomtörténeti alapfogalmak címen tankönyvet s egy szöveggyűjteményt állított
össze (1956) a VIII. osztály használatára, Fejér Miklóssal és Székely Erzsébettel pedig
közösen szerkesztették meg a IX. osztályosok magyar irodalomtörténetét és szöveggyűjteményét (1957); ezek szakítva az előző évek dogmatikus merevségével, érvényt
szereztek az irodalmi művek esztétikai értékelésének s a sajátos nevelői szempontoknak.
Elismeréssel írta az Igaz Szó: „…ilyen igényes, széles ismeretkörre kiterjedő magyar
irodalomtörténeti tankönyv még nem jelent meg hazánkban.”
Izsák József: Sokat váratott magára. Igaz Szó 1958/1.

Jodál Endre (Székelyudvarhely, 1947. szept. 8.) — műszaki író, műfordító, szótárszerkesztő.
~ Gábor fia. Középiskoláit Kolozsvárt a Brassai Sámuel Líceumban végezte (1965),
elektromérnöki oklevelet a Kolozsvári Műegyetemen szerzett (1971). A Számítástechnikai
Intézet tudományos főkutatója Kolozsvárt; a Magyar–román műszaki szótár társszerzője.
Franciából fordította román nyelvre a Manual de operare Fortran IV pentru SIR1S 2 c.
kézikönyvet (Kv. 1977). Önálló munkája: Programozási ismeretek és algoritmusok a
gyakorlatban (1984). Számítástechnikai kislexikona előkészületben.
Jodál Gábor (Székelyudvarhely, 1913. ápr. 12. — 1989. dec. 6. Kolozsvár) — zeneszerző. ~
Endre apja. Szülővárosában a Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1930), Kolozsvárt
szerzett jogi doktorátust (1937), majd Budapesten Kodály Zoltán és Siklós Albert tanítványa a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1942 óta Kolozsvárt élt. Színházi, majd főiskolai
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korrepetitor, 1948-tól a Magyar Művészeti Intézet, 1950-től a Gheorghe Dima
Zenekonzervatórium tanára. Nyugalomba vonult 1977-ben.
Kamaraműveit választékos, jobbára posztimpresszionista harmónia- és színkezelés jellemzi,
zenekari művei (Meseország kapujában, 1952; Szimfonietta, 1957; Divertimento, 1964) a
Kodály-iskola nemzeti színezetű neoklasszicizmusát folytatják. Jelentős dal- és kórusszerző,
alkotásai: Kilenc háromszólamú női kar és Hét dal Áprily Lajos verseire (1947–49),
gyermekkarok Jancsik Pál, Kányádi Sándor, Kiss Jenő, Lászlóffy Aladár, Létay Lajos, Tamás
Mária, Veress Zoltán és más hazai költők verseire, vegyeskarok Anavi Ádám, József Attila,
Márki Zoltán, Petőfi, Tompa László és mások verseire (1950–61), Öt dal József Attila
verseire (1964), ókínai és kortárs román költők verseinek számos megzenésítése.
Néhány cikkét A Hét, Igaz Szó, Utunk közölte. Vegyeskaraiból önálló kötetet adott ki a
bukaresti Zenei Kiadó (1962), Szimfonietta c. zenekari művét lemezre vette az Electrecord
(1976), több kisebb műve jelent meg a Napsugár és a Művelődés hasábjain, valamint dal- és
kórusgyűjteményekben.
Lakatos István: J. G. Utunk 1957/4; uő: J. G. munkássága. Igazság 1964. ápr. 25. — Viorel Cosma: Muzicieni
români. Compozitori şi muzicologi. 1970. 257. — Csire József: Kórusok. Művelődés 1970/4. — Rónai István: A
versszerető zeneszerző. A Hét 1973/12; uő: Szimfonietta és Orgonaverseny. A Hét 1976/1. — Zoltán Aladár:
Szabad változatok egy mű témájára. A Hét 1973/20; uő: A zene népszolgálat. A Hét 1974/29. — László Ferenc:
Az ECE 01041. számú Electrecord-hanglemez borítékszövege. 1976.

Jóestét — 1932. jún. 18. és 1940. aug. 30. között Kolozsvárott minden este megjelenő
független politikai napilap. Első főszerkesztője S. Nagy László volt, de már az I. évfolyam 83.
számától (1932. szept. 23.) a szerkesztésért és kiadásért felelős Mayer Antal egyedül irányítja
az újságot. Célkitűzése, hogy — miként testvérlapja, a Jóreggelt (1932. jún. 18. — 1933. jan.
1.) — olcsó pénzért tömör formában megbízható, gyors tájékoztatást biztosítson kisembereknek a nyomasztó gazdasági válság és az egyre feszültebbé váló nemzetközi helyzet
közepette. Ennek megfelelően, jobbára névtelenül (aláírás nélkül) közölt cikkei, riportjai és
hírmagyarázatai központjában a városi közügyek, valamint a helyi események állanak; a
munkásmozgalmakról szóló részletes beszámolóiból hiányzik ugyan az osztályharcos szellem,
de a helyenként bulvár hangvételű lap külpolitikai rovata következetesen antifasiszta
irányvonalat követ (ilyen címekkel: Rejtélyes tervek a fasizmus árnyékában; Mussolini, Hitler
és Gömbös titkos akciója az európai békefront ellen).
Munkatársai közé tartozott Halász József, Perényi János, Rajnay Tibor, Ványolós István és
Zamora S. János, s viszonylag gyakran nyilatkozott hasábjain a romániai művelődés
kérdéseiről kritikus szellemben Emil Isac.
(K. K.)
Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések — a Bolyai Tudományegyetem jog- és
közgazdaságtudományi karának sorozata 1946–47-ben Jordáky Lajos szerkesztésében.
Kiadványai: 1. Jordáky Lajos: Az erdélyi társadalom szerkezete; 2. Kislégi Nagy Dénes:
Pénzromlás és árszínvonal; 3. Asztalos Sándor: A román hozadéki és jövedelmi
adórendszerről; 4. Nagy Zoltán: Erdély gazdasági életének szövetkezeti megszervezése; 5.
Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban; 6. Szász István: Az erdélyi rét- és
legelőgazdaság fejlesztésének lehetőségei; 7. Buza László: A Dekalogos és a nemzetközi jog.
Jogi Kalauz — a Keleti Újság c. kolozsvári napilap 1938. jan. 20-tól megjelenő csütörtöki
melléklete. A 4–8 oldalnyi terjedelemben megjelenő mellékletet kezdetben Szabó Miklós, az
1939/37. számtól kezdve pedig Röszler Viktor szerkesztette. Eredetileg a „Keleti Újság–Jogi

320

Kalauz” címet viselte, utolsó 21 száma azonban 1940. ápr. 12-től kezdve 1940. aug. 30-ig
Somodi András felelős igazgató és Röszler Viktor felelős szerkesztő jegyzésével ~ címen
önálló hetilapként jelent meg. Profilja szerint az életbevágó fontosságú intézkedésekről „házi
törvénytár” formájában rendszeresen tájékoztatta olvasóit, fokozatosan újabb és újabb
rovatokkal bővülve; közülük főként a „Jogi Kalauz postája” kortörténeti dokumentumértékű,
mivel neves jogászok bevonásával az olvasók közérdekű kérdéseit vitatta meg.
Jogi Kis Könyvtár — a Tudományos Könyvkiadó gondozásában megjelent sorozat. Felölelte
a jogélet különböző területeit, s azok egyes elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyalta. Kötetei:
1. Asztalos Sándor: Az állami döntőbíráskodás (1956); 2. Bíró Lajos: A szocialista társadalmi
tulajdon büntetőjogi védelme (1956); 3. Fekete György–Asztalos Sándor: Lakóházak építése
állami hitellel (1957); 4. Szabó Pál Endre: A polgári per mint jogvédelmi eszköz (1957); 5.
Asztalos Sándor: Alkalmazás, áthelyezés, a munkaszerződés felbontása (1957); 6. Román
Dezső–Fodor Sándor: A védekezés a bűnperekben (1957); 7. Gergely Jenő–Mócsy László: A
huligánság (1957); 8. Kerekes Jenő: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak jogai és
kötelességei (1957); 9. Takács Lajos: Tudnivalók a nemzetközi jogról (1957); 10. Szamek
Imre: A hivatali bűncselekmények (1957); 11. Csákány Béla: Az állami vállalat saját
pénzeszközei (1958); 12. Fekete György: Házasságkötés, a házasság felbontása (1958); 13.
Kovács Edit: Szülők, gyermekek és rokonok jogviszonyai (1958); 14. Asztalos Sándor: A
szállítási szerződések (1958); 15. Asztalos Sándor–Mikes János: Az alkalmazottak felelőssége
(1959).
jogi szakirodalom — a jogtudomány elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a jogalkotás és
jogalkalmazás feladataival, jogismerettel, a jogtudat fejlesztésével foglalkozik. A
jogtudomány különböző ágazatainak, valamint a kapcsolódó határtudományoknak
megfelelően szakosodik. Beszélünk jogelméleti, jogbölcseleti, jogtörténeti, alkotmányjogi,
államigazgatási, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi jogi, munkajogi, földjogi, szövetkezeti
(mezőgazdasági termelőszövetkezeti) jogi, magán-, ill. polgári jogi, ezen belül család-,
örökösödési, dologi és egyéb jogi, büntetőjogi, nemzetközi köz- és magánjogi, kisebbségjogi
(*kisebbségi kérdés irodalma), polgári és büntető eljárásjogi irodalomról.
A jogtudományok művelése Erdélyben hosszú századokra nyúlik vissza. A magyar nyelvű ~
őse itt Werbőczy Hármaskönyvének — a római és a kánonjog, valamint a szokásjog eme
ötvözetének — Heltai-féle kiadása Kolozsvárt Weress Balázs fordításában (1571). A
hagyományos latin nyelvű jogi oktatás helyébe magyar jogi oktatást sürgetett és valósított
meg Apáczai (1656), a diákok számára versbe szedve nyomatta ki a Hármaskönyv magyar
fordítását Homoródszentpáli Nagy Ferenc (1669). Mária Terézia alatt a kolozsvári Báthori
Egyetem jogi karral egészült ki, s a jogi oktatás azután sem szűnt meg, miután II. József az
egyetemet Lyceum Academicummá alakította át. Ebben a piarista líceumban került
forgalomba 1830-ban Soómezei Vajda László két magyar nyelvű tankönyve: Az erdélyi
polgári magános törvények históriája és Az erdélyi polgári törvényekkel való esmeretségek.
Az egyes felekezetek kollégiumaiban is megindult a jogi oktatás, a latin helyébe mindenütt az
anyanyelv került, így Simion Bărnuţiu 1834-től Balázsfalván románul tartotta jogi előadásait.
A XVIII. század végén felső oktatást adó jogakadémia nyílt Nagyváradon, majd 1836-ban
Nagyszebenben és Máramarosszigeten is; a Marosvásárhelyi Református Kollégium 1794 óta
működő főiskolai jellegű jogi tanszékének tanára, Dósa Elek Erdélyhoni jogtudomány c.
háromkötetes munkájával (Kv. 1861) elnyerte az MTA nagydíját. Új szakaszba lépett a
jogtudomány a kolozsvári egyetem megalapításával (1872); a máramarosszigeti jogakadémiát
kivéve a felekezeti iskolák jogi oktatása megszűnt, az állami jellegű nagyváradi jogakadémia
azonban 1934-ig megőrizte önállóságát, a nagyszebeni jogakadémia beolvadt az új egyetem
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jogi karába. A jogi kar tanszemélyzete szakirodalmi munkásságával az EME 1906-ban alakult
Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályában jelentkezett: ez a szervezet 1918-ig nyolc
gyűjteményes kötetet adott ki. A szerzők közt szerepel Somló Bódog jogbölcsész A jog
alkalmazásáról és A helyes jog elméletéről c. tanulmányaival.
Az I. világháború után a jogtudományok magyar elméleti művelői a Ferenc József
Tudományegyetem Szegedre költözésével erősen megfogyatkoztak. A kisebbségi viszonyok,
az akkori gazdasági élet körülményei folyományaképpen a jogtudományok magyar művelőit
elsősorban a jogalkalmazás gyakorlati kérdései foglalkoztatták. Gyakorlati szükséglet hívta
életre a *törvénymagyarázatok szakirodalmát: a jogélet legkülönbözőbb területeire vonatkozó
törvények ismertetését, továbbá a román–magyar és magyar–román jogi szótárakat, amelyek a
román jogi nyelvben való tájékozódást s általában a jogi nyelv fejlődését segítették elő.
Közülük megemlítjük Traian Popnak, a Ferdinand Egyetem büntetőjogi tanárának 1921-ben
megjelent szótárát. Ugyancsak a gyakorlati szükséglet nyomán készültek a középiskolák
számára írt jogi tankönyvek (*tankönyvirodalom), melyek közül kiemelendő Bilinszky Lajos
nagyszebeni iskolaigazgató Kolozsvárt 1928-ban megjelent két kötete: Közigazgatási jog és
Magánjog a felső kereskedelmi iskolák II. osztálya számára.
E korszak önálló szakmunkái: 1921-ben jelent meg Kolozsvárt Békás Győzőnek a trianoni
békeszerződést kommentáló munkája; Kocsán János ugyanakkor megjelent könyvében a
választott bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályokat tárgyalta. A történelmi Erdélyben
érvényben maradt osztrák polgári törvénykönyv és a más területeken hatályban hagyott
magyar magánjog kérdéseivel behatóan foglalkozott Camil Negrea, a kolozsvári Ferdinand
Egyetem tanára, akinek idevágó munkái közül magyar nyelven jelent meg 1922-ben az
ausztriai általános polgári törvénykönyv örökösödési jogszabályairól és a magyar magánjog
örökösödési jogrendszeréről szóló könyv. Gaál Endrének a Csíki Magánjavakkal kapcsolatos,
1923-ban megjelent tanulmánya a székely jogtörténet szempontjából is figyelemre méltó.
Balázs Sándor és Köves Sándor Román–magyar jogi „vademecum” c. tájékoztatót adott ki
(Kv. 1926). A székely jogtörténet egyes kérdéseit tárgyalja Elekes Andor tanulmánya a
Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyvében (1929). Hoványi Gyula, a büntetőjog és
jogbölcselet tanára 1911 és 1925 közt a nagyváradi Jogakadémián, a craiovai Ramuri
hasábjain Revizuirea în Procedura Penală c. szaktanulmányával jelentkezett (1931). Elméleti
és gyakorlati tevékenységével egyaránt kitűnt Balogh Artúr állambölcseleti, de
különösképpen kisebbségjogi munkássága. A kisebbségjogi irodalom jelentős művelőiként
kell megemlítenünk Jakabffy Elemért és Gyárfás Elemért.
Jelentős szerepet töltöttek be a jogtudat élesztése és fejlesztése, a jogelmélet, a jogalkotás
különböző kérdéseinek tisztázása és a jogi ismeretterjesztés terén különféle folyóiratok és
lapok jogi rovatai. Láday István vezette 1932–33-ban a Kolozsvárt román és magyar nyelven
megjelent Consum c. közgazdasági hetilap jogi rovatát. 1937. jan. 1-től 1939. szept. l-ig jelent
meg Asztalos Sándor szerkesztésében az Erdélyi Gazda Jogi Melléklete. 1937 folyamán a
Magyar Kisebbség melléklete volt a *Kisebbségi Jogélet. 1938. máj. 1-től 1940. szept. 30-ig a
Brassói Lapoknak volt Csákány Béla szerkesztette jogi rovata. 1938. jan. 20-tól 1940. aug.
30-ig jelent meg Kolozsvárt a Keleti Újság–Jogi Kalauz (1940. ápr. 12-től csupán Jogi
Kalauz) előbb Szabó Miklós, 1939-től Röszler Viktor szerkesztésében.
A jogi ismeretek terjesztéséből kivették részüket a többi napilapok (Ellenzék, Magyar Lapok,
Új Élet) is, jogi rovata volt a Független Újságnak és a Magyar Népnek, s ilyen rovattal jelent
meg a Huszár Kálmán szerkesztette nagyenyedi Szövetkezés, valamint a Kolozsvárt kiadott
Szövetkezeti Értesítő.
A II. világháború időszakában Kolozsvárt a jogterületek tudományos szakművelői közül
kitűnt Balázs P. Elemér (polgári eljárásjog), Bónis György (jogtörténet), Buza László
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(nemzetközi jog), Csekey István (közjog, közigazgatási jog), Heller Erik (büntetőjog,
büntetőeljárás-jog), Horváth Barna (jogbölcselet), Martonyi János (közigazgatási, pénzügyi
jog), Mikó Imre (nemzetiségi jog), Nagy Lajos (kisebbségi jog), Sövényházy Ferenc
(kereskedelmi és váltójog), Szászy István (magánjog), Személyi Kálmán (római jog), Tury
Sándor Kornél (kereskedelmi és váltójog).
A háború után a népi demokratikus, majd a szocialista fejlődés s az ennek során létrejött
egyetemi és tudományos intézeti keretek, elsősorban a Bolyai Tudományegyetem, majd 1959től a Babeş–Bolyai Egyetem jogtudományi kara, új lehetőséget nyújtottak a magyar nyelvű
jogtudományi irodalom fejlődésének mind a maguk kebelében, mind a jogélet más terein.
Ismertebb művelői: Asztalos Sándor (munkajog és polgári jog), Balogh András (államjog,
államigazgatási jog), Bíró Lajos (büntetőjog, büntető eljárási jog), Csákány Béla (államigazgatási, pénzügyi jog), Dáné Tibor (kriminalisztika, törvényszéki orvostan), Deák Ferenc
(polgári jog), Demeter János (alkotmányjog, jogbölcselet), Fekete György (szövetkezeti,
polgári jog), Fogarasi József (pénzügyi jog, jogtörténet), Gergely Jenő (büntetőjog), Hegedűs
Sándor (polgári jog), Kerekes Jenő (munkajog, mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog),
Király Ernő (jogelmélet, nemzetiségi jog), Kiss Géza (római jog, polgári jog), Kovács Edit
(gazdasági jog), Lőrincz László (államjog, jogszociológia), Lupán Ernő (mezőgazdasági
termelőszövetkezeti jog, polgári jog), Mócsy László (büntetőjog, kriminalisztika), Nemes
István (polgári jog), Pásztai Géza (munkajog), Román Dezső (római jog, büntetőeljárási jog),
Szabó Pál Endre (polgári eljárási jog, nemzetközi magán- és kereskedelmi jog), Takács Lajos
(nemzetközi jog).
A Bukarestben megjelenő román nyelvű szakfolyóiratokon kívül, mint amilyen a Justiţia
Nouă és a Studii şi Cercetări Juridice, jogi tanulmányokat közöl magyar szerzőktől *A
Kolozsvári V. Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei — Társadalomtudományi Sorozat
(1956–57), majd folytatólag, részben magyarul is, a Studia Universitatum Babeş et Bolyai
(1958), ill. 1959-től a *Studia Universitatis Babeş–Bolyai.
A jogászképzés és jogalkalmazás sajátságaiból következőleg a jogtudományi munkák
legnagyobb részét a romániai magyar jogász-szerzők román nyelven közölték, míg magyar
nyelven a 40-es és 50-es években főképpen a jogtudományi sorozatok pótolták a
szükségleteket. Ilyenek voltak részben vagy egészükben: az EME Jog-, Közgazdaság- és
Társadalomtudományi Szakosztályának Értekezései (1939–45), a *Jogtörténeti és Népi Jogi
Tanulmányok (1944–47), a *Jog és Közgazdaságtudományi Értekezések (1946–47) és a
*Népbírák Könyvtára (1948–49). Ismeretterjesztő jellegű volt a *Jogi Kis Könyvtár (1956–
59).
Hozzájárult az élő magyar jogi nyelv műveléséhez és fejlesztéséhez a Kolozsvári Ítélőtábla
mellett az Igazságügyminisztérium irányításával 1948–50-ben működött Jogi Iskola magyar
tagozata, élén Linzmayer Károly táblai tanácselnökkel.
Új lendületet kapott a romániai magyar ~ A Román Népköztársaság alkotmánya c.
tanulmánygyűjtemény (1957) megjelenésével. A Takács Lajos, Demeter János és Román
Dezső szerkesztette munka a Bolyai Tudományegyetem nyolc tanárának jogtudományi írásait
közölte az állam társadalmi rendszeréről, a köztársaság jellegéről, az államhatalom és
államigazgatás szerveiről, az állampolgárok alapvető jogairól és kötelezettségeiről, valamint a
választási rendszerről. Az Előre Kiskönyvtárában látott napvilágot Szepessy Tibor kétkötetes
Kis jogi tanácsadó c. munkája (1973). A Kriterion Kézikönyvek sorozatában jelent meg
Hegedűs Sándor, Kiss András és Nemes István szerkesztésében a Román–magyar jogi szótár
(1978). Kovács Edit Ion Albuval közösen a polgári és örökösödési jog szókincsét felölelő
román–magyar kézikönyvet állított össze (Îndrumări de terminologie juridică românomaghiară. Drept civil, succesiune, 1979), Lupán Ernő a polgári jog általános részének
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személyekre vonatkozó szakkifejezéseit foglalta hasonló kézikönyvbe (Îndrumar de
terminologia juridică româno-maghiară. Drept civil. Partea generală. Persoanele. Kv. 1981).
Középiskolai használatra készült, de általános érdeklődésre tarthatott számot a Románia
Szocialista Köztársaság Alkotmánya c. VII. osztályos tankönyv I. Filipescu bukaresti
egyetemi tanár és szerzőtársai szerkesztésében, Hadházy Jolán és Vita László fordításában
(1977). Számos más, eredetileg románul megjelent jogi ismeretterjesztő munkát is
lefordítottak magyar nyelvre, ezekkel kapcsolatban a magyar jogi nyelv helyességéért,
tisztaságáért sokat tett Asztalos Sándor, Bíró Lajos és Szabó Pál Endre. A jog gyakorlati
alkalmazásában jelentős szerepe van a napilapok jogi szakértőinek, akik az általános
ismeretnyújtáson kívül konkrét esetekben is a közönség segítségére vannak.
Kiemelkedő e téren az Előre oldalain Szepessy Tibor, az Igazságban 1960-tól máig
Podhradszky László jogi munkatárs tevékenysége. A Román Televízió magyar adásában
ismétlődően szerepel a „Paragrafus” c. ciklus, Egeressy László temesvári államügyész jogi
ismertető és tanácsadó rovata.
Magyar nyelvű jogi szakmunkákat is forgalomba hozott a *Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
(1953–57).
A magyar jogi nyelv hivatalos elismerését jelenti, hogy az ország *hivatalos közlönye
egészében vagy egyes részeiben 1950. nov. 20-tól magyar nyelven is megjelenik, az 1971. évi
468. számú törvényerejű rendelet pedig a néptanácsok kötelességévé tette, hogy azokban a
megyékben, ahol nemzetiségek élnek, ezek nyelvén is ismertessék az állampolgárok jogait és
kötelességeit.
(Cs. B.)
Mikó Imre: Jogász a közéletben; Lőrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai;
Csákány Béla: Jogi szaknyelv — jogi köznyelv; Kiss András: Román–magyar jogi szótár; Balogh András:
Törvényesség az államigazgatásban; Nemes István: Jogi oktatásunk múltja az egyetem létrehozásáig;
Podhradszky László: Jogi tanácsadás két kolozsvári lapban. Jogtudományi cikkgyűjtemény, Korunk 1972/10. —
Király Ernő: Nemzetiségi jog — nemzeti tulajdon. Jogtudományi Közlöny, Bp. 1983/1.

Jogi Zsebkönyvek — Nagyváradon a 20-as évek elején indult jogi ismeretterjesztő és
törvénymagyarázó sorozat. Csak 2. kötete ismeretes, Czeglédy Miklós két társszerzővel,
Bárdos Imrével és J. Predoviciuval közösen szerkesztett munkája: Az agrárreform törvény
végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körös-völgy- és Máramarosra vonatkozólag (Nv.
1921).
Jogtörténeti és Népi Jogi Tanulmányok — sorozat Bónis György szerkesztésében
Kolozsvárt, a következő két tanulmány jelent meg benne: 1. Tárkány Szűcs Ernő: Mártély
népi jogélete (1944); 2. Bónis György–Valentiny Antal: Jacobinus János erdélyi kancellár
formuláskönyve. 1602. Klny. a Kelemen Lajos születésnapjára Szabó T. Attila
szerkesztésében készült, csak önálló füzetek alakjában megjelent tanulmánygyűjteményből
(Kv. 1947).
Jókai Mór emlékezete — A magyar irodalom XIX. századi nagyjai közül — nem számítva
az Erdélyben születetteket — Petőfi mellett a legszorosabb és legsokrétűbb Jókai
kapcsolódása Erdélyhez, tájaihoz, az itt élő népek múltjához-jelenéhez. Szerepet játszottak
ebben családi kötelékei (feleségének, Laborfalvi Rózának atyafiai éltek Háromszéken) és a
48-as nemzedék erdélyi nagyjaihoz fűződő ifjúkori személyes barátsága, de azok az
elbeszélései, regényei is, amelyekben témáért mindjárt a szabadságharc leverése után Erdély
közelebbi és távolabbi múltja felé fordult (Forradalmi és csataképek c. kötetének novellái,
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Erdély aranykora c. regénye). A kölcsönös vonzalmat 1853-tól az író erdélyi útjai mélyítették
tovább és telítették a személyes kapcsolat élményével, ugyanakkor a közvetlen tapasztalatok
új regények, elbeszélések ihletforrásai lettek. Jókai erdélyi olvasói — akik között már igen
korai fordítások révén a román és német olvasók is ott voltak — az idők folyamán számos
tanújelét adták ragaszkodásuknak: gyakran kapott meghívást fontos irodalmi-művelődési
eseményekre (a kolozsvári, aradi, temesvári színház jubileumaira, ill. ünnepélyes
megnyitására, a Mátyás király kolozsvári szülőházán 1889-ben elhelyezett emléktábla
avatására, Fadrusz János Mátyás-szobrának leleplezésére 1902-ben), s ezeknek az
alkalmaknak a fényét nemegyszer az ő színpadi művei, az ünnepi alkalmakra írott prológjai,
költeményei is emelték. E sokrétű és mély kapcsolat kifejezése volt, hogy ötvenéves írói
jubileuma alkalmából többek között Temesvár, Nagyvárad, Kézdivásárhely, Máramarossziget
is díszpolgárává avatta az írót, s hogy már életében, de halála után is gazdag — és
nemegyszer irodalomtörténeti szempontból is értékes — irodalom született élete és művei
körül.
Az egymást követő erdélyi utakat (1853-ban Belső-Erdélyt és a Székelyföldet, 1858-ban
Arad-Hegyalját és a Mócvidéket, 1876-ban Torda környékét, Torockót és a Szamos völgyét
járta be; 1871-ben, 1885-ben és 1902-ben Kolozsvárra, 1881-ben és 1884-ben mint
országgyűlési képviselő Sepsiszentgyörgyre és környékére, 1885-ben Temesvárra, 1890-ben
Aradra, 1902-ben Nagyváradra látogatott) a korabeli sajtó híradásaiból, kortársak későbbi
visszaemlékezéseiből és az irodalomtörténészek búvárlataiból követhetjük nyomon, s a
különböző közlemények és későbbi összegezések nemegyszer az erdélyi élményekben
gyökerező művek keletkezéstörténetéhez is értékes adalékokkal szolgálnak.
Az 1894-es Jókai-jubileum után az első alkalom, amikor már a romániai magyar irodalom
szembenézett szellemi örökségével, születésének 1925-ös centenáriuma volt. Az impozáns
évforduló eseményei között önálló kötetek, ünnepi lap- és folyóiratszámok, országos és helyi
ünnepségek, tanulmányok, cikkek, ünnepi versek sokasága szerepelt.
Az önálló kötetek sorát a Magyar Nép Könyvtára c. sorozatban Kristóf György kötete
(Bokréta a legnagyobb magyar elbeszélő, Jókai Mór műveiből. Kv. 1924) nyitotta meg,
amelyben a szerkesztő rövid előszava után 6 novella és 14 anekdota jelent meg. Ez a kiadás
azonban több mint negyedszázadig az utolsó is volt, mert a szerzői jog akkori tulajdonosa, a
Révai Testvérek Rt. pert indított a kiadó, a Minerva Rt. ellen, s ettől csak a sajtó nyomására
állott el. (Egy másik, e sorozatban ugyanabban az évben megjelent Históriás könyvecske c.
kötet, benne egy Jókai-novellával, úgy látszik, elkerülte a jogaira féltékeny kiadó figyelmét.)
Több önálló kötet ismertette meg a romániai olvasót Jókaival és művével: Kristóf György
Jókai Mór élete és művei (Kv. 1925) és Nagy Sándor Jókai (Brassó 1925) c. könyve az író
életútját és alkotói pályájának összefoglalását nyújtotta. Ugyancsak összképre törekedett a
terjedelmi korlátok ellenére Borbély István (Jókai emlékezete. Kv. 1925) és Csergő Tamás
(Jókai-emlékbeszéd. Mv. 1925) is, valamint Kristóf György, aki könyvének román nyelvű
változatát is elkészítette (Mauriciu Jókai. Kv. 1925; függelékül néhány Jókai-novellával,
Bitay Árpád fordításában). Mindezeknek inkább a népszerűsítés szempontjából volt
jelentőségük; irodalomtörténeti vonatkozásban viszont azok a művek bizonyultak
időtállóbbaknak, amelyek az író erdélyi kapcsolatait, az erdélyi utak történetét tárták fel.
Kristóf György kötete (Jókai napjai Erdélyben. Kv. 1925) gazdag korabeli sajtóanyagot
felhasználva s Jókainak első erdélyi útjairól készített naplójegyzeteit, rajzait is újraközölve
adott részleteiben is pontos és megbízható képet az író erdélyi kötődésének
eseménytörténetéről. Tabéry Géza és Incze Ernő díszes kiállítású albuma (Jókai Erdélyben.
Kv. 1925) Karácsonyi János és Kelemen Lajos történelmi tanulmányait, Tabéry Géza,
Spectator, Szentimrei Jenő és Osztie Andor, Fogarasi Albert és Gyalui Farkas kortárs-

325

visszaemlékezéseket is megszólaltató esszéit, Medgyes Lajos és Reményik Sándor verseit
közli, valamint Jókai 1853-as, 1858-as és 1876-os erdélyi úti jegyzeteit és Ady Endre Jókai
Nagyváradon c. cikkét gazdag kép- és reprodukcióanyag kíséretében. (Ezt a könyvet és főként
annak néhány közleményét a megjelenés után élénk sajtóvita kísérte; lásd Rajka László,
Tabéry Géza és György Lajos cikkeit a Pásztortűz 1926-os évfolyamában.)
Sajátos terméke volt az évfordulónak S. Nagy László Jókai szerelmei (Kv. 1925) c.
novelláskötete. Önálló füzetben jelent meg Incze Gábor A mi barátfalvi lévitánk (Debrecen
1925) c. tanulmánya is.
A Jókai-centenárium sajtója szinte áttekinthetetlenül gazdag. A legnagyobb napilapok
(Ellenzék, Keleti Újság, Temesvári Hírlap), a vidéki sajtóorgánumok (a tordai
Aranyosvidéktől a székelyudvarhelyi Székely Közéletig), az irodalmi és művelődési lapok
(Erdélyi Irodalmi Szemle, A Hírnök, Magyar Nép, Vasárnap, Pásztortűz, Unitárius Értesítő),
sőt egyéb folyóiratok, így a Magyar Kisebbség, sőt még a Cipészek Szaklapja is gazdag
tartalmú ünnepi számokkal járultak hozzá a centenárium fényének emeléséhez. Amint az
egész év Jókai-irodalmát összefoglaló cikkében Csűry Bálint írta: „Jókai szeretettel ölelte
magához az ő egész magyar népét, de különös vonzalommal szerette Erdély magyarságát, a
székelyt az ő századok kifejtette nagy erényeivel, tehetségeivel és hibáival együtt. A közönség
e szeretetet hasonlóval viszonozta. Életében az emberért is lelkesült, ám szeretetét a Jókai
halála óta eltelt pár évtized sem csökkentette.”
A „legnagyobb magyar mesélő” művének időszerűségét a centenáriumi méltatások fejezték ki
legközvetlenebbül. Az Ellenzékben Jancsó Béla, Kovács Dezső, Kuncz Aladár (1925/37),
Áprily Lajos (1925/40) és Makkai Sándor (1925/133) idézte művének maradandóságát.
Kuncz a kora reformkori magyar irodalmiságból csodaként kirobbanó elbeszélőművészről
szólott, aki „a magyar léleknek és a prózai írásművészetnek annyi jellegzetessé vált elemét
zárta be műveibe, hivatásunkat és sorsunkat annyi oldaláról tükrözte […], hogy mentől
távolabb kerülünk tőle, annál inkább vissza kell térnünk hozzá, mint a franciáknak Voltairehez, a németeknek Goethéhez, s merítenünk kell zsenijének kiapadhatatlan forrásaiból”.
Kovács Dezső Gyulai kifogásaival szemben Jókai népmesei kötődésében találta meg
művészetének kulcsát, regényszerkesztése „lazaságainak”, hősei „emberfelettiségének”
magyarázatát. Jancsó Béla a főhősök sokszor szertelen idealizáltságával szemben a
regényeiben található magyar típusok végtelen sokaságára hívta fel a figyelmet, hiszen ezek
nemcsak élnek, hanem tovább élnek az időben. Áprily Lajos az író elképzelt alakjainak az
olvasók jellemfejlődésére gyakorolt rendkívüli hatásáról szólt, míg Makkai Sándor az
irodalom nemzeti és egyetemes hivatása közötti ellentmondás feloldódását hangsúlyozta
művészetében, majd ezt írta: „Jókai mutatta meg a világnak, hogy a magyar az a nemzet,
amelyet igazságosan csak álmaiból lehet megítélni, csak a képzeletének világában lehet
megtalálni, s lelke rejtett mélységeiben lehet megszeretni. Hogy nem az méri a nemességet,
amit megvalósított […], hanem az, amit akar, s amit történelmi sorsa tőle megtagadott.”
A Keleti Újságban (1925/47) Dózsa Endre Jókai három rózsája címmel idézte az író emlékét,
az akkor Kolozsváron élő Ignotus pedig a valóság és álom ellentmondásaira, ill. ez
ellentmondás feloldódására mutatott rá Jókai művészetében. „Jókai — írta — szentül hitte,
hogy amit ő gondol, az úgy is van, s ha a valóság másmilyen, annál rosszabb a valóságra
nézve. Ez […] Jókai örök hatásának titkát érinti. Tudniillik hit nélkül nincsen hatás, mint
ahogy meggyőződés sincs.”
Az aradi Vasárnapban Spectator Jókai művében „az elmúlt század mámoros bőkezűségének”
példáját emelte ki. Nem tagadta, hogy ez a bőkezűség áldozatokkal is járt a minőség rovására.
Mi, mai ünneplők azonban — írta — „újra fölfedezzük Jókait, mert szükségünk van habzó
életerejének viharos érintésére, idealizmusának és emberszeretetének forró tanúságaira…”
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(1925/4). Ugyancsak emlékező írás olvasható az Erdélyi Irodalmi Szemlében Balázs András
(1925/3), A Hírnökben Rass Károly (1925/4), a Magyar Kisebbségben Kardhordó Károly
(1925. 650–651.), a Temesvári Hírlapban Draskóczy Ilma (1925/40), a Pásztortűzben
Grandpierre Emil és Gyalui Farkas (1925/61), a Vasárnapban Prohászka László (1925/4)
tollából.
Versben — a költőt egykor köszöntő kortársak (Petőfi, Medgyes Lajos, Szabó Jenő, Szász
Gerő, Komócsy József) után — a későbbi nemzedékek romániai magyar költői is letették
koszorúikat: Reményik Sándor Tatrangi Dávid apja (Ellenzék 1925/37), Hajnal László Jókai
(Keleti Újság 1925/39) c. költeményei mellett az Ellenzék Mécs László, A Hírnök P. Jánossy
Béla, a Pásztortűz Bakkay Béla, Bodor Aladár, Szávay Gyula, Tamás Lajos ünnepi verseit
közli; az EIT 1925. március 22-i ünnepi ülésén Krüzselyi Erzsébet költeménye szerepel.
Tabéry Géza Fiam születik címmel írt jelenetet a centenáriumra (Nemzeti Újság, Bp. 1925.
febr. 22.), s az Ellenzék Krúdy Gyula A bujdosó Jókai c. regényes leírását is közölte a
szabadságharc leverése utáni hónapokból (1925/37).
Az évfordulóra megjelent irodalmi tanulmányok közül a legtöbb Jókai egy-egy művével
foglalkozott behatóbban. Az Erdély aranykoráról Bitay Árpád (Ellenzék 1925/1), az Egy
magyar nábobról Borbély István (Erdélyi Irodalmi Szemle 1925/3), az Egy az Istenről Józan
Miklós (Unitárius Értesítő 1925/2), a Trenk Frigyesről az Ellenzék egy L. aláírású cikke
(1925/1), az Erdély aranykora és a Törökvilág Magyarországon forrásairól Gyalui Farkas
(Pásztortűz 1925. 74–75.) írt; a románság ábrázolását Jókai műveiben Kristóf György
vizsgálta (Jókai-monográfiájának ez az önálló fejezete előzőleg a Keleti Újság 1925. jan. 11-i
és jún. 9, 11-i számaiban jelent meg); az író viszonyát az unitarizmushoz, ill. a vallásos hithez
általában Kozma Flóra (Unitárius Értesítő 1925/3) és Mayer Ker. János (Vasárnap 1925/4)
vizsgálta; a színpadhoz fűződő kapcsolatairól és drámáiról Janovics Jenő közölt tanulmányt
(Keleti Újság 1925/40), ugyanakkor az Ellenzékben T. G. azt az epizódot elevenítette fel,
amikor Jókai a kolozsvári magyar színház igazgatói székébe pályázott (1925/168). Többen
foglalkoztak az ünnepi számokban Jókai és kortársai viszonyával: Boros György Jókai és
Brassai Sámuel, Bertha Nándor Jókai és Petőfi, Papp Ferenc Jókai és Gyulai viszonyáról írt,
míg Bérczy Lajos a Vasárnapban Móricz Zsigmond állítólagos Jókai elleni „támadása”
kapcsán „lekicsinylő ellenszenve” miatt marasztalta el az író-utódot (1925/4).
A könyvtárnyi Jókai-irodalomban ezek az írások nemcsak a Jókai-műnek, hanem legalább
annyira a romániai magyar irodalomban akkoriban uralkodó irodalmi nézeteknek, ideológiai
árnyalatoknak a megismeréséhez viszik közelebb a mai olvasót. A Jókai-kutatás
szempontjából is irodalomtörténeti forrásértéke van viszont azoknak az írásoknak, amelyek az
akkor még élő kortársakat, szemtanúkat szólaltatták meg, s egyik-másik erdélyi út epizódjaira
vonatkozólag örökítettek meg egyébként feledésre ítélt adalékokat. S. Nagy László például
Jókai utolsó nagyváradi látogatásáról és Adyval való találkozásáról írt (Ellenzék 1925/14),
Magyarosy Zoltán (Aranyosvidék 1925. febr. 7.), Szentimrei Jenő és Várady Aurél (Ellenzék
1925/20, 26) tordai látogatásainak epizódjait elevenítette fel, Gyalui Farkas a kolozsvári
tartózkodások eseménykrónikáját foglalta össze egész sorozatban (Keleti Újság 1925/34–43).
Osztie Andor a temesvári színház megnyitásának és Jókai akkori látogatásának napjait idézte
(Temesvári Hírlap 1925/40). Ugyancsak a Temesvári Hírlap (1925. jan. 18.) közölte Jókainak
Vörösmarty sírjánál c. cikkét és Majthényi Flórához 1853-ban írott ismeretlen levelét. Végül
gazdag tudósítás- és híranyagot tartalmaztak a lapok a centenáriumi Jókai-ünnepségek
eseményeiről, azokról a megnyilvánulásokról, amelyek ékesen tanúskodtak nemcsak magyar,
hanem román és német olvasóinak, a hazai román és német sajtónak a tisztelgéséről is.
A centenárium elmúltával számbelileg lényegesen csökkent, ugyanakkor azonban
elmélyültebbé vált a romániai magyar Jókai-irodalom. E tanulmányok, sőt önálló munkák
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szerzői közül három név emelkedik ki: Rajka Lászlóé, György Lajosé és Kristóf Györgyé. A
korán elhunyt kitűnő filológus, Rajka László 1931-ben az EME szakosztályülésén a
Törökvilág Magyarországon c. regényt vetette össze két fő forrásával, Cserei Mihály és
Bethlen János emlékiratával (Erdélyi Múzeum 1931. 14–34.); majd egy év múlva az Erdélyi
Katolikus Akadémián tartott felolvasást az Egy hírhedett kalandor… forrásairól (Kv. 1932), s
forrásvizsgálata nyomán az író alakító képzeletének működési módjáról; 1934-ben A Névtelen
vár hőseiről közölt tanulmányt (Vásárnap 1934/25); majd több Jókai-regény ismeretlen
forrásait elemezte és vitt közelebb általuk az író alkotói módszerének ismeretéhez (Jókai és a
Rajnai Antikvárius. Erdélyi Múzeum 1935. 383–88.; Jókai és a Pitaval. Irodalomtörténeti
Közlemények, Bp. 1936. 52–64.); s Kristóf könyve után is hozott újat Jókai román tárgyú
novelláiról ugyanott közölt átfogó elemző tanulmányában (1935. 107–121.).
György Lajos eredményei a Jókai-kutatás terén nagy témájához, a magyar anekdota
összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányozásához kapcsolódnak. A magyar anekdota
története és egyetemes kapcsolatai c. művében (Bp. 1934) e vizsgálódásainak mintegy
konklúziójaként állapítja meg: „…a magyar anekdota fejlődésének legfontosabb mozzanatait
— magyarrá formálódását, az eredeti vonások megizmosodását — szintén az ő [Jókai]
munkásságának irodalomtörténeti jelentőségű érdemei közé kell számítanunk.” Szövegfilológiai szempontból értékes György Lajos könyvének második része is, amelyben nem
kevesebb, mint 70 Jókainál előforduló anekdota forrásait és egyetemes párhuzamait veszi
számba. Az anekdota-témakörhöz kapcsolódik György Lajosnak A magyar nábob c.
tanulmánya is (ETF 120. Kv. 1940), amely a regényben fontos szerepet játszó Józsa Gyuri
anekdotakörrel foglalkozik.
Kristóf György munkásságában az 1925-ös centenárium után is találunk Jókai művével
kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat. Három jellemzés (Kv 1926) c. kötetében újraközli Jókai
lelke c. korábbi tanulmányát, majd a Szegény gazdagok tárgytörténetéhez szolgáltat újabb
adalékokat (Meghalt az utolsó Nopcsa. Keleti Újság 1937/180).
Alkalmakhoz kötött jellegük ellenére is figyelmet érdemelnek a Cigánybárónak a kolozsvári
Román Operában történt bemutatójáról (Keleti Újság 1932/41), a Szegény gazdagok román
fordításának megjelenésekor (Keleti Újság 1933. máj. 14.), valamint az Erdély aranykora
színpadra állításakor (Irodalomtörténet, Bp. 1938. 41–42.) írott cikkei. A Jókai-témák még a
40-es években is visszatérnek Kristóf munkásságában: 1943-ban megjelent Királyhágón
inneni írók Erdélyben c. kötetében újra összefoglalja Jókai erdélyi kapcsolataira vonatkozó
korábbi kutatásainak eredményeit, a II. világháború után pedig a Szabadság a hó alatt c. orosz
tárgyú regényről közöl tanulmányt (Világosság 1945. márc. 4.)
Mindezek mellett a teljesség kedvéért Borbély Istvánnak A kőszívű ember fiairól írott, önálló
füzetben (Kv. 1926) is megjelent előadását, Szabó Istvánnak a Szegény gazdagok második
román fordításáról írott szemlecikkét (Erdélyi Helikon 1939. 293–94.) és Pellion Ervinnek
Jókai népszínművei és társadalmi drámái c. tanulmányát (Kristóf-emlékkönyv. Kv. 1939) kell
megemlítenünk.
E számát tekintve gazdag, bár értékét és jellegét illetően eléggé egyenetlen Jókai-irodalom
futólagos végigtekintése is igazolja Tavaszy Sándornak az EME Bölcsészeti Szakosztályában
Jókai születése 110. évfordulóján elhangzott szavait: „A Jókai költészete olyan kincse a
magyar nemzeti kultúrának, akkora szellemi értéke a mi magyar életünknek, hogy helyénvaló
megragadni minden alkalmat, amikor emlékezetét felújíthatjuk és az emlékezés misztikus
elmélyülésében áldozhatunk az ő halhatatlan szellemének” (Erdélyi Múzeum 1935. 105.).
Az „emlékezet felújításának” következő alkalma, Jókai halálának fél évszázados évfordulója
1954-ben már a romániai magyar irodalom új korszakára esett. Legjelentősebb eseménye
megújult könyvkiadásunkhoz fűződik: ugyanis a szerzői jog felszabadulásával ekkor kezdődik
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meg a Jókai-művek sorozatos kiadása és hódítása a romániai magyar olvasók tömegeiben. A
szerény kezdet az évfordulót követő évben A janicsárok végnapjai (az Ifjúsági Könyvkiadó
gondozta Tanulók Könyvtára sorozatban, Szemlér Ferenc előszavával), valamint a Sárga
rózsa és egy füzetnyi novella A kalmár és családja címmel (az ÁIMK Kincses Könyvtár
sorozatában), majd a Magyar Klasszikusok címmel indított sorozatban az És mégis mozog a
föld (Kv. 1956), A kőszívű ember fiai (Mv. 1957) és a Szegény gazdagok (1958), s ezekhez
csatlakozott még az 1954–1957-es években a román–magyar közös könyvkiadási egyezmény
alapján a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó Magyar Klasszikusok, ill. Jókai-sorozatának jó
néhány kötete (Rab Ráby, És mégis mozog a föld, Elbeszélések I–III., Mire megvénülünk,
Szerelem bolondjai). A következő évtizedek Jókai valóságos hódításának évtizedei voltak:
1955 és 1983 között csak hazai kiadásban 13 regénye, 5 kötetnyi elbeszélése és egy
szöveggyűjteménye (Jókai természettudománya címmel a Téka-sorozatban, Veress Zoltán
összeállításában) jelent meg, összesen 33 kiadásban, több mint 800 000 példányban: Az
aranyember, A kőszívű ember fiai és a Rab Ráby három-három, a Sárga rózsa és az És mégis
mozog a föld, a Szegény gazdagok, a Fekete gyémántok két-két, az Egy magyar nábob, a
Kárpáthy Zoltán, A janicsárok végnapjai, Az új földesúr, A lőcsei fehér asszony, A kiskirályok
egy-egy kiadásban.
Az 1954-es évfordulóra megjelent Jókai-tanulmányok már az új, marxista irodalomszemlélet
jegyében értékelték újra Jókai életművét. Az Utunkban (1954/19) Antal Árpád bevezetőül —
Jókai és a fiatal Ady nagyváradi találkozását felelevenítve — annak a Jókainak az emlékét
idézi, „aki az elsők között volt Petőfi oldalán a negyvennyolcas márciusi forradalomban. Azt
a Jókait, aki Világos után nemzedékeket tanított meg műveivel 1848 nagyságára, aki a
Habsburg-ellenes nemzeti ellenállás szellemét élesztgette mint író, szerkesztő és politikus.” A
továbbiakban részletesen foglalkozik a nemzeti ellenállást erősítő (de nemesi hőseit
eszményítő) regényeivel, rámutat a dolgozó nép köréből való hőseinek példamutató hűségére
a szabadságharc eszméjéhez; bemutatja azokat a regényeket, amelyek már a magyar
kapitalizmus kialakulásának folyamatában fogantak, s kitér „kispolgári utópista”
elképzeléseire az új társadalmi rendszer ellentmondásainak kiküszöbölését illetően. A pálya
utolsó szakaszát az uralkodó rendszerrel való megalkuvás időszakának értékeli, de épp ezzel
szemben kiemelten foglalkozik a Rab Rábyval, A kiskirályokkal és a Sárga rózsával. Végül
felidézi román és orosz tárgyú regényeit, amelyekben „az együttélő és szabadságszerető
népek testvéri összefogásának az ügyét szolgálta. Olyan hagyománya ez irodalmunknak —
mutat rá befejezésül —, amely ma is jelentős segítség harcainkban.”
Az Igaz Szóban Dávid Gyula Jókai pályaképének egészét „a népellenes burzsoá-földesúri
irodalomtörténetírással” polemizálva áttekintő bevezető után, Mikszáth értékeléséből
kiindulva, részletesen elemzi a Rab Ráby c. regényt, amelyben az író nemzet és haladás
dilemmájára ad pozitív feleletet, s amelyben „az eddigieknél sokkal átfogóbb
társadalombírálat […], a realista elemek térhódítása a legteljesebben […] jelentkezik”. A
jelzett konfliktus feloldását lényegében a regény cselekményén kívül látja, amikor
megállapítja: „Ráby az uralkodóházzal összefogott nemesi reakció elől egyetlen helyen talál
menekülést, a forradalmi Párizsban. És itt, bár csak közvetve, de felvillan a dilemma
megoldása is, hisz a francia forradalom úgy valósította meg a szabadság jelszavát, hogy
ugyanakkor nem kellett feláldoznia érte a francia nép nemzeti függetlenségét” (Jókai Mór és a
Rab Ráby. Igaz Szó 1954/3–4).
Az 1954-es évfordulót követő több mint két évtized romániai magyar irodalmában számos
jele van annak, hogy Jókai műve egyre mélyebben hatol be a köztudatba. Regényeinek
egymást követő megjelenése az irodalomtörténeti értékelés elmélyítésére is alkalom,
különösen az Ifjúsági Könyvkiadó, majd a Dacia gondozásában megjelenő Tanulók
Könyvtára köteteiben, amelyek az időközben elkészült középiskolai magyar irodalom
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tankönyvek (Antal Árpád és Kocziány László X. osztályos tankönyve 1973-ban, Kozma
Dezső IX. és XI. osztályos tankönyvei 1978-ban, ill. 1980-ban) ismeretanyagának
elmélyítéséül egy-egy Jókai-regény sokoldalú, nemegyszer modern szempontú elemzésére is
vállalkoztak. A középiskolai oktatáshoz kapcsolódott az Utunk Olvassuk együtt c. rovata is,
amelyben 1971 januárjában Kocsis István ír Jókai romantikájáról, vitába szállva azzal, hogy
„divattá vált elnézően, mosolyogva legyinteni, ha Jókai életműve szóba kerül”, e romantika
két lényeges pozitív vonását emeli ki: optimista kicsengését és társadalmi feladatot vállaló
mítoszteremtését.
Marosi Barna riportjai ugyanakkor a Jókai-mű elterjedtségének más dimenzióit tárják fel: ő
ugyanis útitársául választja az erdélyi tájak rajongóját Kalandozások Jókaival Erdélyben
címmel közölt kétrészes riportjában (Előre 1955. aug. 2, 4.), majd Megbolygatott világ c.
kötetének (1974) aldunai és mócvidéki riportjai keretében idézi fel a nagy magyar mesélő
százegynéhány évvel korábbi élménybeszámolóit.
Figyelmet érdemlő tárgytörténeti anyaggal gazdagodik ezekben az években a Jókaiszakirodalom is: Gyallay Domokos (Irodalomtörténet, Bp. 1958), Jakó Zsigmond (Korunk
1974/12, 1975/3) és Mikó Imre (Korunk 1975/1–2) az Egy az Isten hátteréül szolgáló
Torockóról, a legendáról, ill. a regény mintájául szolgáló Zsakó családról közöl tanulmányt,
Vita Zsigmond Az utolsó csatár c. novella (A Hét 1973/35) és A nagyenyedi két fűzfa (Új Élet
1979/4) által feldolgozott eseményeket kutatja fel (e két utóbbi újraközölve a szerző
Művelődés és népszolgálat c. kötetében, Buk. 1983); Ficzay Dénes Jókai és Arad városa
kapcsolatának ismeretlen dokumentumait tette hozzáférhetővé (Irodalomtörténeti
Közlemények, Bp. 1961. 445–46.). S ugyanakkor a Jókai-mű erdélyi vonatkozásainak átfogó
számbavételére is sor kerül Dávid Gyula Jókai-könyvében (Kv.. 1971), amelynek közelebbi
tárgyát alcíme írja körül: „Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben”.
Ilyen közjátékok előzik meg Jókai Mór születésének 150. évfordulóját. Ekkor, 1975-ben
jelenik meg Vita Zsigmond Jókai Erdélyben c. könyve, Böjthe Jolán szöveggondozói
közreműködésével és Marx József fotóművész közel 250 fényképfelvételével. A szerző Jókai
erdélyi tárgyú műveiből és az erdélyi utak során írott feljegyzéseiből vett szövegekre épít, s
adatokban gazdagon, de ugyanakkor színesen, élményszerűen eleveníti fel az író 1853–1902
közötti erdélyi útjainak eseményeit, szereplőit, magát a kort, amely Jókai és az erdélyi tájak,
emberek egymásra találását meghatározta. A hangulat maradéktalan újrateremtésében a jól
kiválasztott Jókai-idézetek és Vita Zsigmond összekötő szövegként alkalmazott tanulmánya
mellett nagy szerepe van a fényképanyagnak, amelynek egy része korabeli fotódokumentum,
reprodukció, más része az egykori táj- és emberélményt maradéktalanul felidéző művészfotó.
Az 1975-ös évfordulóra az irodalmi sajtóban megjelent tanulmányok, esszék, dokumentumok,
a számos városban megrendezett megemlékező ünnepségek, előadássorozatok, tudományos
ülésszakok a Jókai-mű változatlan közönségvonzását bizonyították. A Korunkban (1975/1–2)
Veress Zoltán Jókai eszmei koordinátarendszere címmel a szabadság-, egyenlőség- és
testvériség-eszme, valamint a békességóhajtás jelentkezését vizsgálta Jókai művében, egy
másik tanulmányában pedig (Egy klasszikus műhelytitkai. A Hét 1975/21–39) Gyulai egykori
bírálatára visszatérve tesz a mű esztétikumának kulcsát felmutató megállapítást: „Jókai
semmiféle előregyártott köntösbe nem fér bele […] Jókai egy modern világról — mármint a
XIX. századról — s a benne élő emberről, olykor az általa szemlélt történelemről, olykor az
általa remélt jövőről mesél művelt, tudománnyal és publicisztikával megfejelt regényes
népmeséket. Minden, amit legnagyobb kritikusa száz éve felrótt neki, s amit azóta tollról tollra
hagyományoznak, árnyalnak és szelídítenek a filológusok, tökéletesen igaz, épp csak annyit
kell észrevenni még, hogy mindez nem egy átlagos író gyengesége, hanem egy önmaga
teremtette műfaj törvénye.”
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A Jókai-mű maradandóságának titka izgatja az évfordulót idéző más szerzőket is: Dávid
Gyula, aki az év szeptemberében Veress Zoltánnal együtt a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság meghívására a balatonfüredi Jókai-napok előadói sorában is szerepel, az időben
változó eszmények örök állandóságát emeli ki: „Romantikusként is kora valóságát fejezte ki
[…] Hőseinek társadalmi helyzete […] együtt változott a több mint fél évszázados írói
pályájával egybeeső korszak történelmi-társadalmi változásaival. De miközben új és új
hősökben öltött testet az eszmény, lényege ugyanaz maradt: a hősök mindegyike emberséget,
közösség iránti felelősséget, jövőbe vetett hitet sugárzott” (Utunk 1975/11). Bernád Ágoston
úgy látja, hogy Jókai „hőskölteményekre emlékeztető regényeposzaiban a koráról ír, a koráról
vall. Még akkor is, ha a közelmúlt, a jelen vagy a jövő valóságát választja témájául. Ezek a
nagy regények szinte ciklussá szerveződnek, egy magyar Comédie Humaine-né, s a
felvilágosodástól és reformkortól a forradalmakon át egy nemzeti kapitalizmus utópiájáig, a
távoli jövőig nyúlnak” (A Hét 1975/8). Sombori Sándor az író erdélyi élményei és Erdélyhez
való kötődése oldaláról közelíti meg a mű maradandóságát: „A tájélményt költői szárnyalású,
tündöklő leírásokban adta vissza. A múltat színesen, vonzóan, néha idealizálva, mindenkor
pozitív viszonyulással ábrázolta. Erdély sokféle népét általában meleg rokonszenvvel,
együttérzéssel, megértéssel, gondjaik-bajaik iránt nagy fogékonysággal rajzolta” (Művelődés
1975/2). Gergely Gergely szerint a „Jókai-varázslat” „…Jókai határtalan életszeretetéből,
életcsodálatából fakad. Az embert, az egész alkotott világot mindig csodálattal eltelve
vizsgálja és a saját felfedező izgalmait is átsugározza olvasóira. Magával ragadó a felfokozott
életérzés, az intenzív életvágy, a tevékenység bűvölete, egyszóval mindaz, amiért embernek
lenni érdemes” (Utunk 1975/14). Gergely Géza viszont így látja a Jókai-mű közönséghatását:
„Könyvei gyermekkorunktól halálunkig kísérnek bennünket. És amennyivel többet tudunk
meg a minket környező világból és amennyivel racionálisabb korban élünk, annyival jobban
vágyódunk a romantika iránt, térünk vissza őhozzá és olvassuk el ismét egy-egy munkáját”
(Új Élet 1975/4). Végül Vita Zsigmond Jókai erdélyi útjait és élményvilágát felelevenítő
könyve következtetéseit fogalmazza meg az Igaz Szóban (1975/2) és az Új Életben (1975/4),
Jókainak a nők egyenjogúságáról vallott nézeteit foglalja össze a Dolgozó Nőben (1975/8), s
az írónak Kriza Jánossal való kapcsolatát eleveníti fel már az évforduló után (Utunk 1976/36).
Az évforduló romániai magyar Jókai-irodalmából tárgytörténeti vonatkozásban figyelmet
érdemel még a Jókai temesvári és bánsági kapcsolatait és utóéletét felelevenítő Szekernyés
János ismeretlen adalékokban gazdag írása (A Hét 1975/8).
Jókai erdélyi kapcsolatainak alakulásában jelentékeny szerepe volt felesége, Laborfalvi Róza
színésznői pályája révén az erdélyi magyar színházakkal (főképp a kolozsvárival) való
kapcsolatainak. A szigetvári vértanúk 1860. okt. 28-i előadásától kezdve a kolozsvári magyar
színházban összesen 21 Jókai-színmű vagy Jókai-mű színpadi változata került bemutatásra:
Milton (1876), Hős Pálffy (1878), Az arany ember (1885), Fekete gyémántok (1885),
Cigánybáró (1886), A bolondok grófja (1889), Melyiket a kilenc közül? (1890), Könyves
Kálmán (1892), A gazdag szegények (1893), Keresd a szívet (1897), Fekete vér (1899),
Manlius Sinister (1904), Egy magyar nábob (1918), Kárpáthy Zoltán (1918), A kőszívű ember
fiai (Hevesi Sándor átdolgozása, 1918), Szegény gazdagok (1925); 1894. jan. 1–7. között
jubileumi Jókai-ciklus keretében hét Jókai-művet mutatott be Ditrói Mór igazgató, közöttük a
Szép Mikhál és a Dózsa György első ízben szólalt meg a kolozsvári színpadon.
A két világháború között különben, főképp a 20-as években, állandóan műsoron szerepelt Az
arany ember (15 előadás) és a Cigánybáró (17 előadás; 1932től a román zenés színházak
repertoárdarabja is), s több alkalommal is előadásra, felújításra került az Egy magyar nábob (3
előadás), a Kárpáthy Zoltán (6 előadás), a Fekete gyémántok (6 előadás), a Kőszívű ember fiai
(Hevesi Sándor két estét betöltő változata, 2 előadás) és a Szegény gazdagok (2 előadás).
Ünnepi drámaciklust szervezett a kolozsvári magyar színház az 1925-ös centenárium
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alkalmából is, amikor febr. 18–20. között, három egymást követő estén bemutatásra került az
Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán és Az arany ember. A világháborút követő időszak első
kolozsvári Jókai-előadása az 1949–50-es évadban a Cigánybáró volt, 1956-ban a Kőszívű
ember fiai került színre Földes Mihály színpadi változatában, majd 1966-ban ugyanez a mű
Dehel Gábor és Márton János átdolgozásában. Az 1975-ös Jókai-évfordulóra tűzte műsorára
az Állami Magyar Színház Kolozsvárt Méhes György színpadi változatában A nagyenyedi két
fűzfa bemutatását, míg az Állami Magyar Opera Hary Béla zenéjével, Oleg Danovschi
koreográfiájával a Sárga rózsa c. balettet mutatta be.
Az ország többi magyar színházának Jókai-bemutatóira vonatkozólag adataink sokkal
szórványosabbak: a temesvári magyar színház 1885-ben Jókai prológjával nyitotta meg
kapuit, majd bemutatta és évtizedeken át műsoron tartotta a Fekete gyémántokat és Az arany
embert (ez utóbbiban 1901-ben Jókai második felesége, Nagy Bella is fellépett). Ugyancsak
Jókai szövegével, majd Az arany emberrel és a Cigánybáróval kezdte első, 1892–93-as évadát
az aradi magyar színház is. Oravicai Báródi Károly társulata rendezett századfordulói Jókaiciklust, míg Sepsiszentgyörgyön 1894-ben műkedvelők élőképekben mutatták be A szigetvári
vértanúkat. Nagyváradon 1852–1918 között összesen 17 Jókai-színmű és színpadi átdolgozás
bemutatójának tapsolhatott a közönség.
Az 1950–51-es évadban a Cigánybáró, 1981-ben pedig a Hevesi Sándor által színpadra
alkalmazott Új földesúr aratott közönségsikert. A Fekete gyémántok új, Török Tamás által
készített 3 felvonásos színpadi változatát a Művelődés (1971/1) közölte.
A romániai magyar képzőművészetben Jókainak csak szerényebb érdeklődés jutott osztályrészül. Balogh István Jókai először pillantja meg Erdélyt c. pasztellképe mellett néhány, az
erdélyi utazások színhelyeit, szereplőit megörökítő festmény, grafika (Koszkol Jenő,
Rudnyánszky Béla, Sárdi István, Szopos Sándor, Tóth István alkotása) a Tabéry és Incze Ernő
szerkesztette Jókai Erdélyben c. albumban (Kv. 1925) jelent meg, újabb reprodukciókat és
több tucatnyi, Jókai erdélyi útjainak színhelyeit megörökítő művészfotót — Marx József
felvételeit — Vita Zsigmond Jókai Erdélyben c. könyve (1975) és az Új Élet (1975/4) közölt,
s több alkalommal használták fel illusztráció gyanánt Jókai erdélyi útjain készült rajzait is.
Ezenkívül Jókai művéhez fűződő képzőművészeti alkotások megszületésére is a könyvkiadás,
az évfordulókat köszöntő sajtó szolgáltatott alkalmat: Andrásy Zoltán 1958-ban készült Jókairajzát a Művelődés (1975/2) közölte; az illusztrált kötetek közül kiemelkednek Deák Ferenc
illusztrációi A tengerszem tündére c. Jókai-novelláskötethez (1981). Újabban a Tanulók
Könyvtára nagyközönség számára készült sorozatának rajzos címlapjain is láthattuk Bardócz
Lajos és Cseh Gusztáv Jókai-grafikáit. Kiemelkedő Szervátiusz Jenő (Szervátiusz Tiborral
együtt faragott) Jókai-emlékszobra Pápán, az író egykori iskolavárosában.
A romániai magyar zeneszerzők hozzájárulása a Jókai-mű népszerűségéhez még szerényebb:
önálló szerzemény egy született: Hary Béla zenéje a Sárga rózsa c. baletthez (1975);
ezenkívül kísérőzenét írt A kőszívű ember fiai 1966-os kolozsvári bemutatójához, A
nagyenyedi két fűzfához ugyanitt 1975-ben Szalay Miklós szolgáltatott zenét, Az új földesúr
nagyváradi bemutatójához pedig 1980-ban Józsa Erika és Horváth Károly.
(D. Gy.)
Jókai Aradon. Arad és Vidéke 1890. okt. 6., dec. 6–10. — Jókai kirándulása a Tordai hasadékhoz. Kolozsvár c.
napilap, 1891. jún. 10, 11. — Gyalui Farkas: J. erdélyi tárgyú művei. Kolozsvár c. napilap, 1894. jan. 4. — Jókai
jubileuma. Erdélyi Múzeum 1894. 52. — Maurus Jókai und die Sachsen. Siebenbürgisch-Deutsche Tageblatt
1904. 9243. — Ürmösy Lajos: Jókai Erdélyben. Székely Nemzet 1904. máj. 11. — Csűry Bálint: Centennáris
Jókai-irodalom Erdélyben; Jókai a világirodalomban. Erdélyi Irodalmi Szemle 1925/4. — Cornea, Victor: Még
két Jókai-megemlékezés a román sajtóban. Ellenzék 1925. márc. 16. — Gyalui Farkas: Jókai Kolozsvárt I–V.
Keleti Újság 1925. febr. 12–22. — I. B.: Centenarul romancierului M. Jókai. Convorbiri Literare 1925/1. —
Janovics Jenő: Jókai és a színpad. Keleti Újság 1925. febr. 9. — Kristóf György: A románság Jókai műveiben.
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Keleti Újság 1925. jan. 11. júl. 9. 11.; uő: Jókai Erdélyben. Kv. 1925. uő: Jókai mint csizmadia. Cipészek
Szaklapja 1925. ápr. 15. — n. 1.: A Jókai-centenárium irodalmi pere. Ellenzék 1925. aug. 13. — Osztie Andor:
Jókai és Temesvár. Temesvári Hírlap 1925. febr. 19. — Petrichevich Horváth Emil: Jókai és Erdély. Szeged
1925. — Sărbătorirea centenarului de la naşterea lui Jókai Mór. Cele Trei Crişuri 1925/10. — S. L: A Jókaicentenárium a román sajtóban. Ellenzék 1925. márc. 8. — S. N. L. [Sütő Nagy László]: Jókai és Ady Endre
találkozása. Ellenzék 1925. jan. 18. — Szentimrei Jenő: Élő emlékezők Jókai erdélyi látogatásairól. Ellenzék
1925. jan. 16.; uő Jókai a vallásszabadság városában. Ellenzék 1925. jan. 25. — Tabéry Géza–Incze Ernő: Jókai
Erdélyben. Kv. 1925. — T. G.: Amikor a legnagyobb magyar író pályázott a kolozsvári színigazgatásra.
Ellenzék 1925. júl. 26. — Váradi Aurél: Jókai tordai tartózkodása. Ellenzék 1925. febr. 1. — Walter Gyula:
Jókai szerelmei. Ellenzék 1925. júl. 26. — Rajka László: Jókai román tárgyú novellái. Kv. 1925. ETF 77.; uő:
Jókai Erdélyben. Pásztortűz 1926. jan. 17. [Tabéry Géza válasza: uo. jan. 31.; György Lajos vitazárója uo.] —
Bisztray Gyula: Jókai Erdélyben, újraközölve: Író és nemzet. Bp. 1943. — Gyallay Domokos: Egy táj
tükröződése irodalmunkban. Irodalomtörténet, Bp. 1958. — Ficzay Dénes: Jókai Aradon. Irodalomtörténeti
Közlemények, Bp. 1961. 445–46. — A kőszívű ember fiai. Műsorfüzet. A Kolozsvári Állami Magyar Színház
kiadása. Kv. 1966. — Dávid Gyula: Jókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben. Kv. 1971.
— Réthy Andor: Jókai románul. NyIrK 1971/1; ugyanaz bővített változatban: Réthy Andor–Váczy Leona:
Magyar irodalom románul. 1983. 348–59. — Cseke Péter: Félszegségek oszlatása. Beszélgetés Jókairól Veress
Zoltánnal. Falvak Dolgozó Népe 1975/10. — Szekernyés János: Egy látogatás története. Jókai Temesvárt. A Hét
1975/8. — Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben. 1975. Az erdélyi utak irodalma: 270–78. — Rónai István: Sárga
rózsa tövissel. Utunk 1975/5. — K. Jakab Antal: Kolozsvári káposzta [Méhes György A nagyenyedi két fűzfa c.
darabjáról]. Utunk 1975/11. — Gergely Gergely: Jókai ürügyén. Utunk 1975/14. — Zimánné Lengyel Vera:
Jókai-bibliográfia. Jókai Mór születésének 150. évfordulójára. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadása. Bp.
1975. — Banner Zoltán: Egy új írott kő. Szervátiusz Jenő Jókai-emlékszobra Pápán. Utunk 1976/49. —
Tudományos ülésszak és emléktábla-avatás Jókai Mór tiszteletére Balatonfüreden. Napló, Veszprém 1975. szept.
28. — Horváth György: Ne szégyelljük szeretni Jókait! Uo. 1975. szept. 29. — A balatonfüredi Jókai-ülésszak.
Irodalomtörténet, Bp. 1976/1. — Lakatos István: A kolozsvári zenés színpad. 1922–1973. 1977. — Kőrössy P.
József: Jókai Váradon. Az új földesúr bemutatójáról. Ifjúmunkás 1981/10. — Illés Jenő: Szervátiusz Jenő
emlékművei. Élet és Irodalom, Bp. 1983/39. — Indig Ottó: A nagyváradi színjátszás története. Kézirat.
ÁVDolg: Pálffi Éva: A kolozsvári magyar színház műsorrendje 1918–1944. 1972.

Joó István — *Orvosi Szemle 1.
Jordáky Lajos (Kolozsvár, 1913. szept. 6. — 1974. nov. 29. Kolozsvár) — szociológus,
kritikus, tanulmányíró. Középiskoláit Kolozsvárt a Református Kollégiumban s a
Felsőkereskedelmi Iskola magyar tagozatán végezte (1931). A kolozsvári városi vízművek
tisztviselője (1932–41), a II. világháború idején a kolozsvári egyetem közgazdasági karának
hallgatója, itt nyeri el a közgazdaság és társadalomtudományok doktora címet. 1944–45-ben a
Szakszervezetek Tanácsának főtitkára, 1945-től a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági
karának professzora, egyidejűleg a Városi Földgáz Vállalat igazgatója, majd a Magyar
Színház irodalmi titkára. 1952-ben koholt vádak alapján letartóztatják s tanártársaival, Balogh
Edgárral, Csőgör Lajossal és Demeter Jánossal együtt koncepciós perben elítélik, 1955-ben
rehabilitálják. Az egyetemen folytatja előadásait, 1957 áprilisától azonban újabb több hónapos
vizsgálat folyik ellene, mely újabb rehabilitálásával ér véget. 1957-től az RSZK Akadémiája
kolozsvári fiókja Történeti Intézetének kutatója.
Munkásmozgalmi elkötelezettségét családi tradícióként örökölte, nyomdászmester apja
városszerte ismert szociáldemokrata vezető volt. A nemzeti-nemzetiségi kérdés iránt
tanúsított érdeklődése kisebbségi helyzetéből következett. E két meghatározó jegyében áll
egész politikai, társadalmi, közírói és tudományos tevékenysége. 1931-től a Szocialista
Ifjúsági Szövetség, 1933-tól az SZDP kolozsvári szervezetének tagja. Világnézetét,
gondolkodását a helybeli Karl Kautsky Elméleti Kör ausztromarxista szelleme formálja. Első
írása a kolozsvári Munkás Újság 1932 karácsonyi számában jelent meg. 1933 nyarán a
pártszervezetben baloldali, forradalmi csoportot szervez, szeptemberben a Szocialista Ifjúsági
Szövetség bukaresti kongresszusán a munkásegységfrontért áll ki. 1934-ben beválasztják az
SZDP kolozsvári tagozatának vezetőségébe. 1935 tavaszán kidolgozza s szakszervezeti és
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ifjúsági körökben terjeszti A kolozsvári baloldali szociáldemokrata ellenzék programja c.
dokumentumot, melynek alapgondolata, hogy a munkáspártok összefogása alapvető feltétele a
fasizmus visszaszorításának.
Az antifasiszta népfrontpolitika elméleti megindoklása a III. Internacionálé VII.
kongresszusának új távlatnyitásával 1935 nyarán még közelebb hozza a kommunistákhoz.
Elméleti tájékozódásában az ausztromarxizmus tételeit egyre gyakrabban veti alá lenini
korrekcióknak. Így a nemzetiségi kulturális autonómia Otto Bauer-féle tételével szemben
előnyben részesíti az önrendelkezés alapján keletkezett független szocialista államok önkéntes
szövetsége lenini elvének radikalizmusát. Ekkor nyomul érdeklődésének homlokterébe az
európai nemzeti kisebbségek összehasonlító vizsgálata, valamint a fasizmus elleni küzdelem
összeurópai feladata abban a felismerésben, hogy a spanyol köztársaság ügye óhatatlanul a
romániai magyar kisebbség ügye is, mert szükségszerűen kihat alakulására.
1936 augusztusában a kolozsvári szocialista és kommunista ifjúsági szervezetek közös
küldöttjeként részt vesz a Genfben ülésező világifjúsági békekongresszuson, egy évvel később
pedig pártja tiltakozásával szembefordulva előbb a Vásárhelyi Találkozó előkészítő
bizottságában vállal fontos szerepet, ahol Nagy Istvánnal együtt nemcsak a munkásságot,
hanem az egész antifasiszta baloldalt képviseli, majd magának a Találkozónak egyik
legcselekvőbb résztvevője. A Marosvásárhelyen elhatározottak szellemében kapcsolódik be
1939–40-ben a *Munkás Athenaeum és az *Erdélyi Enciklopédia munkájába.
Publicisztikai munkássága a 30-as évek második felében különösen gazdag és sokrétű. Írásait
a Korunk, Független Újság, Brassói Lapok, a szociáldemokrata Előre közli rendszeresen. Az
Előre munkatársaként az irodalmi rovat szerkesztője; a Magánalkalmazottak c. szakszervezeti
lap szerkesztőbizottsági tagja. Szellemi formálódásában jelentős szerepet töltött be Gaál
Gábor Korunkja: itt jelentek meg munkásszociográfiái, valamint a nyugat-európai nemzeti
kisebbségek kérdésével foglalkozó írásai. Spanyolország c. társadalompolitikai-történelmi
tárgyú kötetét a Munkás Athenaeum adta ki (Kv. 1939).
1940 és 1944 között ugyanazt az elvi harcot folytatja tovább. A megszűnt Korunk, Független
Újság helyett a budapesti antifasiszta sajtó hasábjain publikál: a Kelet Népében, a Magyar
Nemzetben és főként a Népszavában, melynek kolozsvári főmunkatársa. 1943-ban egyik
szerkesztője a 48-as Erdély c. emlékkönyvnek. A magyarországi SZDP budapesti kongresszusán Vasile Pogăceanuval együtt a nemzetiségi kérdés tárgyában határozati javaslatot
terjeszt elő. 1943-ban az illegális Békepárt észak-erdélyi vezetőségében tevékenykedik, majd
részt vesz a Kolozsvár felszabadítását előkészítő ellenállási mozgalomban.
Kolozsvár felszabadulásának másnapján, 1944. okt. 12-én a két munkáspárt őt jelöli a
Szakszervezetek Tanácsa főtitkári posztjára; 1945. febr. 22-től az RKP kolozsvári
szervezetének titkára, majd Teofil Vescan tanárral együtt az Országos Demokrata Arcvonal
észak-erdélyi Végrehajtó Bizottságának elnöke is. A következő három évben sokrétű közéletipolitikai szerepvállalása mellett jelentékeny munkát vállal a szellemi élet szervezése terén:
érdemei a *Józsa Béla Athenaeum könyvkiadásának s a Bolyai Tudományegyetem
közgazdasági karának megszervezésében egyaránt jelentősek. A *Jog- és
Közgazdaságtudományi Értekezések c. sorozat 6, a Társadalomtudományi Intézet 14
kiadványának kezdeményezője és megvalósítója. Mint az egyetem tudományos intézetének
vezetője elméleti folyóiratot szerkeszt, ennek két száma jelent meg 1946-ban, az első
Társadalomtudomány és Politika, a második Társadalomtudomány c. alatt. Ebben az időben
több szakszervezeti kiadványt, valamint a *Marx–Engels Könyvtár 6 füzetét rendezi sajtó alá,
szerkeszti a Szaktanács *Szakszervezet c. szemléjét.
A kolozsvári JBA kiadásában 1945-ben jelennek meg A márciusi ifjúság, A márciusi ifjúság a
márciusi gondolatról és A tudományos szocializmus Franciaországban (Lafargue, Guesde,
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Jaurès) c. kötetei, 1946-ban a Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi és
Társadalompolitikai Intézete adja ki Szocializmus és irodalom c. tanulmánykötetét. A
kolozsvári Magyar Színház irodalmi titkáraként tevékenysége új területre tevődik: *Színházi
Műhely címen lapot szerkeszt (1949–50). A színház- és filmtéma később több kötetében
konkretizálódik: Janovics Jenő és Poór Lili (Két színész arcképe, 1971); Az erdélyi
némafilmgyártás története (posztumusz kötet, 1981). Gondozta, szerkesztette és bevezető
tanulmánnyal látta el Kótsi Patkó János A Régi és Új Theátrum Históriája és egyéb írások c.
alatt megjelent dokumentumkötetét (1973).
XIX–XX. századi történelmi (főként munkásmozgalmi) tárgyú szakdolgozatait, valamint
bibliográfiai gyűjtéseit hazai és külföldi szakperiodikákban és gyűjteményekben tette közzé.
Petre Constantinescu-Iaşi és Victor Cheresteşiu társaságában készített el az Októberi
Forradalom romániai fogadtatásának bibliográfiáját (Lucrări şi publicaţii din România despre
Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie 1917–1944, 1967). A Román Nemzeti Párt
megalakulása c. dolgozata az Értekezések a Történeti Tudományok Köréből c. sorozatban
jelent meg (Bp. 1974). Publicisztikai és kritikai írásait a Korunk új folyama, Igaz Szó, Utunk
és más lapok közölték. Tanulmányai, kritikái, cikkei legjavát három kötetbe gyűjtötte össze:
Irodalom és világnézet (1973); A szocialista irodalom útján (Bp. 1973); Szocializmus és
történettudomány (1974); ez utóbbi tartalmazza Iorga- és Titulescu-rnegemlékezése mellett
Mihail Kogălniceanu életművét átfogó tanulmányát is.
Írásainak értékét, sajátosságát probléma- és témaérzékenysége, sokoldalú érdeklődése
biztosítja; tollának ereje kora mozgalomtörténetének, eszmeharcainak, a bonyolult
csoportosulásoknak és szétválásoknak, ill. e mozgásokat előidéző mozgatóknak
dokumentumértékű megjelenítésekor érvényesül igazán. Hagyatékában jelentős számú
kiadatlan munka, forrásértékű gyűjtés maradt fenn. Az erdélyi szocialista sajtó bibliográfiája
1887–1944 c., 413 gépelt lap terjedelmű munkáját 1962-ben zárta le. A munkásmozgalom, ill.
fasizmus és antifasizmus, valamint a nemzeti-nemzetiségi kérdés irodalmát felölelő
könyvtára, különösen annak gazdag nemzetközi periodikagyűjteménye párját ritkítja.
Egyéb munkái: A francia forradalom (Kv. 1939); Horea, Cloşca és Crişan (Kv. 1944); Az
erdélyi társadalom szerkezete (Kv. 1946). Posztumusz kötetei még: Kovács Katona Jenő
(tanulmány és dokumentumgyűjtemény, Balogh Edgár előszavával. Testamentum 1977);
Józsa Béla (tanulmány és dokumentumgyűjtemény, Balogh Edgár elő- és Bitay Ödön
utószavával. Testamentum 1978).
A sajtóban Erdélyi Lajos, Dáky Pál álneveken is jegyezte írásait.
(T. S.)
Balogh Edgár: A spanyol kérdés kézikönyve. Korunk 1939/6; uő: Jordáky-idéző bágyadt fényben. A Hét 1974/49.
— Kötő József: Két életút tanulságai. Igaz Szó 1971/12. — Csehi Gyula: J. L. hatvanéves. Igaz Szó 1973/9; uő:
Irodalomról harc közben. Utunk 1974/3; uő: Búcsú egy szocialista értelmiségitől. Utunk 1974/49. — Gergely
Géza: Régen várt könyv. A Hét 1973/29. — Salamon László: J. L. hatvanéves. A Hét 1973/39. — E. Fehér Pál: A
szocialista közgondolkozás útján. Népszabadság, Bp. 1973. nov. 7. — Bálintfi Ottó: J. L.: Irodalom és
világnézet. Igaz Szó 1974/6. — Demény Lajos: Bevezetés J. L. Szocializmus és történettudomány c. kötetéhez,
1974. 5–29. — Baróti Pál: Így lettünk politikusok. A Hét 1974/16. — Kőháti Zsolt: Egy kommunista irodalmár.
Irodalomtörténet, Bp. 1975/2. — Raffay Ernő: J. L. történelemírásáról. Tiszatáj, Szeged 1981. jan. 14. — Nagy
Péter: Eltűnt múlt. Népszabadság, Bp. 1981. dec. 24. — Sándor László: Emlékezés J. L.-ra. Élet és Irodalom, Bp.
1983/35.

Jósa Sándor — *Gyergyószentmiklós magyar irodalmi élete
Jósika Miklós emlékezete — „A magyar regényírás atyjá”-t, az Abafi íróját életének és
művének számos vonatkozása kapcsolja Erdélyhez, s ezek mind kiindulópontjává váltak
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emlékezete 1918 utáni ébrentartásának. Születésének centenáriuma (1894) előtt nem sokkal
hozzák haza hamvait a drezdai temetőből s helyezik örök nyugalomra Kolozsvárt a
házsongárdi temetőben, ugyanakkor került emléktábla az író tordai szülőházára (ma Piaţa
Republicii 14.), amely már 1852 óta nincs a család tulajdonában: a vörös márvány
emléktáblán koszorúba foglalt carrarai fehér márvány domborművet Jósika Miklósnak
Barabás Miklós által készített metszete után a szintén tordai származású Abt Sándor
szobrászművész faragta. Az ünnepi alkalomra — amely egybeesett az EMKE X.
közgyűlésével — Borbély György szerkesztésében emlékkönyv jelent meg, benne Györffy
József és Palotai Csorba Ákos előadásai, Rédiger Géza, Hegedűs István, Endrődi Sándor és
mások költeményeivel, a szülőház fényképével és az emléktábla szövegével. A tordai Iparos
Önképző Egylet 1879-ben alapított könyvtárát 1905-ben Jósika Miklós Emlékkönyvtárnak
nevezi el, s kezdeményezés történik ennek keretében egy Jósika-ereklyegyűjtemény
létrehozására is, ami azonban később sem valósult meg. A könyvtár a két világháború között
is működik, évi kb. 300 olvasója több mint 23 000 kötetet kölcsönöz ki. 1939-ben a könyvtár
működését felfüggesztik, állománya 1944 őszén a hadműveletek során elpusztul. Az Önképző
Egyletben még a két világháború között is tartanak művelődési és tudományos előadásokat,
műsoros rendezvényeket, részben a könyvtárgyarapítás javára.
E hagyományok folytatója a napjainkban működő *Jósika Miklós Kör, amelynek keretében
1970-ben és 1981-ben Bálint Mátyás, 1974-ben V. Szendrei Júlia tart előadást a város nagy
szülöttéről. Jósika Miklós nevét viselte a tordai polgári fiú- és leányiskola, valamint az Állami
Főgimnázium önképzőköre is.
Az író életpályájának más erdélyi állomásaihoz (Ófenesen töltötte gyermekéveit, a Kolozsvári
Piarista Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, s e városhoz fűzik később a
reformkor politikai küzdelmei, éveket tölt a család csehtelkí, szurdoki, branyicskai birtokain)
ma már nem fűződnek tárgyi emlékek. Ellenben annál mélyebbről tükrözik élményeit erdélyi
tárgyú, erdélyi színhelyeken lejátszódó művei: az Abafi, Az utolsó Báthori, A két mostoha, A
Végváriak s gyermek- és ifjú éveit felidéző Emlékiratai. Ezekre a művekre az elkövetkező
évtizedek romániai magyar irodalomkutatói szívesen hivatkoznak.
Az I. világháborút megelőző gazdag Jósika-irodalom után a 20-as években eleinte ritkán
hangzik el az Abafi írójának neve: Perényi József foglalkozik első regénye megszületésének
indítékaival (Pásztortűz 1921/29), Dézsi Lajos, az 1916-ban megjelent nagy Jósika-életrajz
szerzője közöl egy népszerű áttekintést Báró Jósika Miklós és Erdély címmel (Erdélyi
arcképek és képek. Kv. 1926), s Lővy Ferenc ismertet egy elfelejtett Jósika-dokumentumot: a
Magazin für die Literatur des Auslandes 1862-i évfolyamában megjelent hiteles beszámolót
az író 1849-es meneküléséről (A Kemény Zsigmond Társaság Ünnepi Könyve. Mv. 1929. 96–
104.).
Jósika Miklós életműve igazán az Abafi megjelenésének centenáriumán került előtérbe. Az
évforduló küszöbén Szemlér Ferenc veti fel a kérdést: mi is tette valójában íróvá az erdélyi
főurat (Magyar Hírlap 1935. okt. 27.), majd ugyanő foglalkozik az Erdélyi Helikonban
(1935/8, 1936/1) a százéves regény időszerűségével. Rass Károly (Vasárnap 1936/9) a Jósika
életművét elavultnak érző Benedek Marcellel, de rajta keresztül az egész modern irodalommal
polemizál s állítja szembe Jósika közérthető műveit azokéval, akik száműzik az író és olvasó
közötti kapcsolatot, épelméjű hőseit a fogházak és idegszanatóriumok lakóival, az erkölcs
arisztokratáit a frissen csapolt perverzitásokkal felcserélve. Tanulmányának a Jósika-kutatás
számára is érdekes része az, ahol a világszemlélet, a regénytechnika, a jellemzési eljárások
szempontjából saját világirodalmi kortársaival veti össze Chateaubriand-tól Gogolig. Jancsó
Elemér (Keresztény Magvető 1936. nov.–dec.) átfogó életrajzot és pályaképet adva kiemeli a
Jósika családnál nevelősködő francia forradalmi menekült, Lenoir Dubignon hatását az ifjú
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Jósika világnézetének kialakulására (ezt a tételét később a szabadkőművességnek az erdélyi
irodalomra és művelődésre gyakorolt hatásáról írott könyvében is megismétli). György Lajos
(Erdélyi Múzeum 1936. 174–78) az Abafi magyar szépprózai előzményeiről értekezik,
mintegy előlegezve azokat a kutatásait, amelyeket később nagyszabású művében (A magyar
regény előzményei. Bp. 1941) fejt ki részletesen. Az évforduló alkalmából megemlékező
cikkek jelennek meg a Pásztortűzben is, Császár Károly és Réthy Andor tollából (1936/6). A
centenáriumot követő években Jósika örökségéről egy ideig ismét nem esik szó. Szemlér
Ferenc 1942-ben az ESZC-nél megjelenő kétkötetes gyűjtemény (Erdélyi csillagok) számára
ír összefoglaló esszét Jósika Miklósról, Tavaszy Sándor pedig az Erdély öröksége c. sorozat
IX. kötetében (amely az Emlékiratokból is tartalmaz részleteket) a reformkor erdélyi
emlékíróinak sorában méltatja egyéniségét. Az Abafi egy 1926-os kolozsvári kiadása mellett
(Klasszikus Erdélyi Regények 1. Megjelenik az író unokája, özv. B. Jósika Samuné Jósika
Irén támogatásával, Tóth István tervezte címlappal) csupán ez a Jósika-szöveg jelent meg a
felszabadulás előtt.
Az Abafi több kiadásának megjelenésére s így az író művével való szélesebb körű
megismerkedésre az 50-es évektől kezdve kerül sor, az Ifjúsági Könyvkiadó, majd a Dacia
gondozta Tanulók Könyvtára keretében. Az első kiadás 1958-ban, rövid életrajzi utószóval s a
borítón Zsoldos Almos linómetszetével jelenik meg, majd 1965-ben és 1981-ben következnek
újabb kiadások, ez utóbbiak Bernád Ágoston bevezető tanulmányaival. Az aláíratlan utószón
még érezni az 50-es évek leegyszerűsítő irodalomszemléletének hatását: elhangzik ugyan a
megállapítás, hogy „minden fogyatékossága ellenére a regény ma is élvezetes olvasmány”, de
többet nyomnak a latba az elmarasztalások, minek következtében háttérbe szorulnak a kor jól
exponált társadalmi mozgalmai és elsikkad a fejedelem és a nemesség ellentéte; kifogásolja az
utószó a lélektani elemzés felszínességét is, valamint az író nehézkes stílusát, aminek oka
szerinte a sok maga alkotta szó. Bernád Ágoston első ízben még exponálja „a haladó és a
reakciós romantika” ellentétét s elmarasztalja a pozitivista irodalomtörténetírást a Jósikaművel kapcsolatos túlságba vitt hatáskutatásáért, később azonban már az első bevezető
tanulmányban is meglévő pozitív elemek kerülnek túlsúlyba: Jósika hősábrázolásának
összekapcsolása a magyar romantikus hősköltészet hőskultuszával, a személyes élménnyé vált
történelem szemléletformáló szerepének kimutatása, a Walter Scott-hatás jelenléte a
regényszerkezet művészi koncepciójában, Lukács György a „középszerű hős”-re vonatkozó
elméletének alkalmazása a romantikus regény e típusának elemzésében.
Az időközben elkészült magyar irodalom tankönyvek: Antal Árpád egyetemi (1979) és
Kocziány Lászlóval közös középiskolai (1972), ill. Kozma Dezső IX.-es és XI.-es
középiskolai tankönyvei (1978, 1980) szintén tartalmaznak Jósika-fejezetet.
A 60-as évek második felétől — néha a soron következő Jósika-évfordulók alkalmait
kihasználva (1965-ben van halálának centenáriuma, 1969-ben születésének 175. évfordulója)
— jelentkeznek a hazai Jósika-kutatás új, önálló részeredményei. V. Szendrei Júlia
tanulmányai (Korunk 1965/2; NyIrK 1970–77), készülő doktori értekezésének fejezetei, a
romantikus hagyománykultusz kérdésének elméleti megalapozása után az Abafi, A csehek
Magyarországon s a II. Rákóczi Ferenc c. regények múlthoz és jelenhez való kettős kötődését
elemzik ki a regények szerkezetéből, emberábrázolásából (kitérve a „középszerű hős”
megalkotásának kérdésére is), Engel Károly pedig (NyIrK 1966/1) továbbgondolja a Jósika
műveinek román vonatkozásait évtizedekkel korábban vizsgáló A. P. Todor megállapításait
(Romancierul maghiar N. Jósika şi românii. Preocupări Literare 1939–40), végigtekintve
román hőseinek sorát, röpiratainak a román nép iránti vonzalomról tanúskodó megállapításait.
Ő a román népéletet belülről ismerő és a reformkori haladó eszmékhez 1848–49 tragikus
eseményei ellenére is hű író e vonatkozásban legteljesebb művének a II. Rákóczi Ferenc c.
regényt érzi, ahol az író „a kuruckor népi összefogásának bemutatásában reátalál ismét a
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románság iránti rokonszenvével összhangban álló ábrázolási módra…” Külön értéke ennek a
tanulmánynak a zárófejezet, amely áttekinti Jósika román fogadtatásának történetét, kezdve
G. Bariţ 1838-as reagálásától A. P. Todor tanulmányaiig.
Az említett évfordulók különben ünnepi előadásokra s néhány megemlékező írásra is alkalmat
szolgáltattak: Balogh Edgár az Igazságban (1965. febr. 27.) Jósika társadalomkritikai írásaira
figyeltet fel, Dávid Gyula az Utunkban (1969/15) az író művének, de még inkább a nemzet és
haladás ügyét egyesítő, forradalomhoz hű embernek a példáját idézi. Egykori iskolájának, a
mai kolozsvári 3. számú Matematika–Fizika Líceumnak Hajnal c. diáklapjában (1975/3)
Benedek Ildikó tanulmánya s a szülőházáról készült múlt század végi rajz reprodukciója
jelenik meg. Ugyancsak 1975-ben készült el Suba László szobrászművész Jósika-fejszobra is.
Külön érdekessége az utóbbi évek Jósika-kultuszának egy színházi esemény: Dehel Gábor
színpadra dolgozta át a Decebal c. Jósika-elbeszélést, s azt a kolozsvári rádió stúdiója be is
mutatta (1980).
(D. Gy.)
Gyalui Farkas: J. M. és Jósika Júlia második temetése. Kolozsvár c. napilap 1894. 94, 95. — Tordai EMKE
Emlékkönyv. A X. közgyűlés és J. M. br. születésének 100. évfordulója ünnepére — 1894. június 3. —
összeállította Borbély György. Torda 1894. — Emléklap a tordai Iparosok Önképző Egyletének 1905-ben újra
szervezett és Báró J. M. mint Torda város szülöttének emlékezésére szentelt könyvtár[a] avatási ünnepélye
alkalmából. Torda 1905. — Hegedűs István beszéde a tordai J. M. szülőház emléktáblájának felavatásakor.
Kisfaludy Társaság Évlapjai 1896. 29–30. — Kristóf György: J. Abafijának 12. kiadása. Pásztortűz 1926/18. —
Szemlér Ferenc: J. M. Erdélyi Helikon 1935/8; újraközölve Erdélyi csillagok. Kv. 1942. II. 73–196; uő: A
százéves Abafi. Erdélyi Helikon 1936/1; uő: J. M. Közli A költészet értelme, 1965. 100–11. — Tavaszy Sándor:
Bevezetés az Erdély öröksége IX. köteteként megjelent Erdélyi arcok c. írásgyűjteményhez, Bp. 1941. — Engel
Károly: Román vonatkozások J. M. életművében. NyIrK 1966/1. — V. Szendrei Júlia: Hagyománykultusz és
jelenérdekűség J. M. történelmi regényeiben. NyIrK 1970/2; uő: Az elbeszélés fejlesztésének alapvető eszközéről
J. M. történelmi regényeiben. I. NyIrK 1972/1; II. NyIrK 1972/2; uő: A titok szerepe J. M. történelmi
regényeiben. NyIrK 1974/1; uő: Jósika, a népnevelő. NyIrK 1977/1. — Nagy Ferenc: Dokumentumok J. M.
emlékének ápolásáról Tordán. Kézirat.
ASZT: Dehel Gábor: Decebal. J. M. elbeszélése nyomán. TM 692.
ÁVDolg: Várday Margit: J. M. élete és történelmi regényei 1848-ig. 1958. — Molnár Sándor: J. M.: Az utolsó
Báthori. 1972.

Jósika Miklós Kör — 1970 májusában irodalmi körként indult, ma már általános művelődési
fórum Tordán. Alapítói között van Bágyoni Szabó István, Lászlóffy Aladár és Vásárhelyi
Géza. A köri tevékenység alapelveit Balázs Ferenc „vidékfejlesztési” elképzelései szerint
dolgozták ki: irodalmi vita- vagy előadóestek, író–olvasó találkozók, a helyi
művelődéstörténeti hagyományokat feltáró értekezések és kiszállások révén hozzájárulni az
anyanyelvű kultúra fejlesztéséhez, a reális nemzetiségi önismeret erősítéséhez. A ~ a
Kolozsvári Írók Társaságának és az Utunk szerkesztőségének védnöksége alatt áll, s
rendszeres havi összejöveteleinek a helyi Művelődési Ház ad otthont. 1970-től Bágyoni Szabó
István, 1977-tól Imreh Lajos és Zsigmond Csaba líceumi tanár vezeti.
A kör 1973. máj. 6-án megtartotta a Tordáról és Aranyosszékről elszármazott írók és
művészek találkozóját. Irodalmi estéket szervezett Torockón; találkozott a nagyenyedi
Bethlen Kollégium diákjaival, a kövendi népfőiskola hallgatóságával. Évek során a kör
vendége volt Anavi Ádám, Ábrahám János, Balogh Edgár, Banner Zoltán, Bartalis János,
Bálint Tibor, Borbáth Károly, Dávid Gyula, Herédi Gusztáv, Hornyák József, Kányádi
Sándor, Kántor Lajos, Király László, Kocsis István, Köntös-Szabó Zoltán, Láng Gusztáv,
Lászlóffy Csaba, Létay Lajos, Marosi Péter, Mikó Ervin, Pálfi Miklós, Panek Zoltán,
Sigmond István, Székely János, Szőcs Géza, Szőcs István, Szilágyi István, Veress Zoltán.
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Lapok, folyóiratok (Utunk, Korunk, Művelődés, Igazság, Munkásélet) szerkesztőségeivel is
találkozókat szerveztek. A kör újabb rendezvényei közül kiemelkedik a tordai Mihai Viteazul
Líceum Balázs Ferenc Irodalmi Körével közösen rendezett emlékest Balázs Ferenc
születésének 80. évfordulója alkalmából, a Babeş–Bolyai Egyetem magyar szakos
hallgatóinak József Attila-emlékműsora (1981), valamint az Aranyosszék történelmi múltját
átfogó előadássorozat kolozsvári történészek (Bodor András, Csetri Elek, Egyed Ákos, Imreh
István) hozzájárulásával.
Antal Sándor: „Torda szülöttének nevéről…” Igazság 1972. aug. 30. — Szabó István: Tordai találkozó. Utunk
1973/21. — Farkas Zoltán: A tordai J. M. K. Művelődés 1974/10. — Bágyoni Szabó István: Bevezető helyett.
Művelődés 1976/1. — Szépréti Lilla: A tömegművelődés fórumai Tordán. Új Élet 1976/6. — Vásárhelyi Géza:
Meghívottak és helybeliek. Művelődés 1979/6. — Zsigmond Csaba levele: Művelődési évünk tervéből. Igazság
1982. okt. 5. — Zsigmond Csaba–Imreh Lajos: Gazdag művelődési év. Igazság 1983. júl. 27.

Jovánovity Dobrivoj (Temesvár, 1907. márc. 16.) — szerkesztő, műfordító. Szülővárosában
szerb elemi iskolát, Nagyszentmiklóson polgári iskolát végzett, Temesvárt a Magyar
Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett (1923). Párizsi tanulmányút után az Újvidéki Szerb
Nemzeti Színház tagja (1931). Mint a Magánalkalmazottak Szakszervezetének
propagandistája 1932-ben megalapította és Serényi Lajossal együtt szerkesztette a *Szelektor
c. digestszerű szociálpolitikai lapot. 1944-től az RKP Pravda c. szerb nyelvű antifasiszta lapját
és az Îndrumătorul Cultural szerb nyelvű változatát szerkesztette, míg a Tito-ellenes hajsza
során be nem börtönözték. Rehabilitálása óta a Szabad Szó és az Utunk számára bánsági szerb
prózaírók (köztük Ivo Muncsán, Szvetomir Rajkov) munkáit fordítja magyar nyelvre.
Hans Mokka: Sandkörner. Volk und Kultur 1981/5. — Pongrácz Mária: Sorok egy irodalombarátról. Szabad
Szó 1982. márc. 17.

Józan Miklós (Tordatúr. 1869. dec. 6. — 1946. jan. 7. Kolozsvár) — költő, szónok,
műfordító. Középiskoláit a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte (1887), tanulmányait
az intézet keretei közt működő teológián folytatta; közben a kolozsvári egyetem rendkívüli
hallgatójaként bölcseleti, pedagógiai és irodalomtörténeti képzésben részesült. Tanulmányait
az angliai New College-ban fejezte be (1895). Lelkész Torockón, majd Budapesten, ahol
megalapítja és szerkeszti az Unitárius Értesítőt. 1941-től haláláig kolozsvári unitárius püspök.
Gondolkodására Rabindranath Tagore és Lev Tolsztoj művei voltak hatással. Fiatalkori versei
a népnemzeti líra epigon vonulatába tartoznak, később alkalmi verseket, ünnepi ódákat írt;
több versét meg is zenésítette. A II. századtól a XX. századig élt híres szerzők költeményeit,
példázatait fordította angolból magyarra, néhány magyar verset angolul tolmácsolt. A
Keresztény Magvető munkatársa, a kolozsvári Unitárius Füzetek néhány számát ő fordítja
angolból.
Munkái: A fejedelem és papja (előadások János Zsigmondról és Dávid Ferencről, ódák. Bp.
1940); Szemtől szembe (beszédek, Kv. 1943); Aratás (versek, előadások, műfordítások, Kv.
1943).
Jozefovits Ferenc (Borosjenő, 1923. júl. 19.) — orvosi szakíró. Középiskolai tanulmányait
Aradon és Temesvárt végezte, oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1949). A
marosvásárhelyi Tüdőklinikán főorvos, egyetemi adjunktusi minőségben megbízott magyar
nyelvű előadó. Az orvostudományok doktora (1971).
Szakdolgozatai itthon az Orvosi Szemle, Ftiziologie, Pediatrie, Párizsban a Journal Français
de Medicine et Chirurgie Thoracique hasábjain jelentek meg. A tuberkulózis oltásos és
gyógyszeres kezelésével, a gyermekgümőkór kérdéseivel, a tüdőtuberkulózis korszerű
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gyógyításával s a tüdőkórtan több más kérdésével foglalkozik. Zeno Barbuval együtt
szerkesztette a Ftiziológiai jegyzet magyar nyelvű két kiadását (Mv. 1952, 1977).
Józsa Béla (Hodgya, 1898. dec. 4. — 1943. nov. 29. Kolozsvár) — közíró, szerkesztő, költő.
Székely földműves családból ered, Székelyudvarhelyen elvégzi a kő- és agyagipari iskolát
(1916), két évet tölt az I. világháború frontján, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaságban
vöröskatona; hadifogság után Kolozsvárt az épületasztalos szakmát tanulja ki, munkakeresés
közben Galacon ismerkedik meg a kikötőmunkások szakszervezetével, s a kolozsvári
famunkások szakszervezetében válik marxistává, egyben a proletárkultúra propagandistájává.
1928-tól a Munkássegély titkára, népkonyhát, sztrájktanyát szervez, ingyenes orvosi
rendelőket és napközi otthonokat állít fel a külvárosokban. Művészi hajlamainak megfelelően
*szociofotó-felvételeiből kiállításokat rendez (1928–30), egyben a 20-as évek agitációs
költészetének hatására megverseli munkástársainak életét és harcát. 1932 tavaszától az őszi
betiltásig a Szolidaritás c. folyóirat szerkesztője; ebben az évben részt vesz a Nemzetközi
Munkássegély berlini kongresszusán.
A Gyár és Ucca munkatársa, majd sógorával, Nagy István munkásíróval közösen *Írjatok
címmel illegális irodalmi folyóiratot ad ki. 1935-től a marosvásárhelyi Új Szó publicistája,
majd a lap betiltása után a Brassói Lapok, a szociáldemokrata Előre, a Bányavidék, a
nagyváradi Friss Újság s az Erdélyi Magyar Szó hasábjain szolgálja harcos írásaival a KRP
politikáját. A Vásárhelyi Találkozón a munkásegységfrontot képviseli, részt vesz a Munkás
Athenaeum s a Forradalmi Írók Csoportja művelődési tevékenységében, kezdeményezéseire
*Petőfi Sándor emlékezete a demokratikus megmozdulások jelképévé válik. Antifasiszta
harcát a bécsi diktátum után a budapesti Népszava, Magyar Nemzet, Független Magyarország
és Szabad Szó hasábjain folytatja, munkások és parasztok összefogását hirdetve nemzetiségi
különbség nélkül.
A szovjetellenes háború kitörése után két éven át mint a KRP, ill. Békepárt szervezője
illegálisan irányítja az észak-erdélyi háborúellenes mozgalmakat, a *48-as Erdély írói
csoportosulásának névtelen vezetője, a népi írók határozott antifasiszta magatartását sürgeti,
az olasz fasizmus összeomlása után „Egy névtelen magyar munkás” aláírással levelekben
fordul az erdélyi magyar közélet vezetőihez, és a Hitler-Németországgal való szakítást
követeli; új Vásárhelyi Találkozót készít elő. 1943 novemberében a Horthy-rendszer katonai
hatóságai letartóztatták és halálra kínozták. Vértanúsága hírére a kommunisták vezette
Békepárt Budapesten háborúellenes kiáltványt bocsátott ki.
Mozgalmi versei nemcsak történelmi értelemben dokumentációs értékűek, hanem a
kiadásaikat gondozó Szabédi László és Farkas Árpád elemzése szerint sajátos székely népi
jelleget is képviselnek; közismertté vált közülük a Zúg az erdő (1942), a Székely tél és a
Számadás (1943). Tizennégy verse a Csehi Gyula ajánlásával megjelent 57 vers c.
antológiában (1957) Brassai Viktor, Korvin Sándor és Salamon Ernő verseivel együtt
szerepel.
Közírását Jordáky Lajos így jellemzi: „…publicisztikai stílusa egyszerű és világos. Nem
használ fellengős szólamokat, cikkei nem stílusgyakorlatok, hiányzanak belőlük a bonyolult
és virágos mondatok. Munkáspublicista írja munkásoknak, s éppen ezért mindig a nyílt
beszédre és közérthetőségre törekszik. Nyilván ez okozza, hogy feltételezett szövetségeseitől
is ugyanezt a nyíltságot követeli, s az ingadozókkal és visszahúzódókkal szemben gyakran
kíméletlen. Publicisztikájában mindenesetre tükröződnek a hazai és nemzetközi politikai
események, s így a történésznek is kiváló támpontot nyújtanak.”
Emlékét hűen őrzik a romániai dolgozók. A kolozsvári Szakszervezeti Tanács székhelyén már
1945 májusában ünnepélyesen leleplezték A. Havas Béla róla készült olajfestményét.
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Hodgyán emlékkiállítása van a Művelődési Házban. Elfogatását festette meg Nagy Albert az
MNSZ 1948-as vértanú-pályázatára, bányászok közt mutatja be Agricola Lidia és Andrásy
Zoltán; szobrát készítette el Lövith Egon, egy másik szobra — Orbán Áron műve — a
székelyudvarhelyi agyagipari iskola előtt áll; szülőfalujában 1979. júl. 1-jén avatták fel
bronzszobrát, Ferencz Ernő alkotását; Erdély több városában utcát neveztek el róla.
Munkái: Petőfi és az 1848–49-es magyar szabadságharc (tanulmány, Kv. 1939, új kiadás Kv.
1945); Józsa Béla írásaiból (versek, prózai írások válogatott gyűjteménye a Józsa Béla c.
kötetben. Testamentum 1978).
(B. E.)
Balogh Edgár: J. B. vértanúsága. Világosság 1944. nov. 22.; újraközölve Egyenes beszéd, 1957. 275–77. A béke
vértanúja; uő: Adatok J. B. történeti képéhez. Utunk 1956/47; újraközölve Mesterek és kortársak, 1974. 480–90.
J. B. feltámadása; uő: Vázlat J. B.-ról. Élet és Irodalom, Bp. 1960/51–52; uő: Egyszerű apoteózis. Utunk
1973/48. — Hajdu Győző: A szó és a tett egysége. Igaz Szó 1953/1–2. — Heves Ferenc: A párt neveltje, a párt
hőse. Előre 1955. nov. 22.; uő: „Zúghat az ár…” J. B. halálának 25. évfordulójára. Előre 1968. nov. 24. — Beke
György: Hodgya küldte… Falvak Dolgozó Népe 1968. dec. 4. — Balázs Péter: Az igazi. Igazság 1969. júl. 20. —
Kovács György: Az eszme szolgálatában. Előre 1971. ápr. 15. — Vincze János: Tisztelgés J. B. emléke előtt. A
Hét 1971/44. — I. Micu–A. Simion: J. B. (1898–1943). Függelékében J. B. román nyelvre fordított cikkeivel és
naplójával. Evocări-sorozat 1971. — Mikó Imre: Levélváltás J. B.-val 1943-ban. Gáll János bevezetőjével.
Korunk 1972/3; újraközölve Akik előttem jártak, 1976. 138–54. — Jordáky Lajos: J. B. Igaz Szó 1972/2; uő: J.
B. a politikus és író. Életrajz. A Testamentum-sorozat J. B. c. kötetében, 1978. — Nagy István: Szemben az
árral. 1974. 514–40. — Bunta Péter: „Beszélnek Szamosfalva kínzókamrájáról…” és Rostás Zoltán: A hűség
testamentuma. A Hét 1978/36. — Dehel Gábor: J. B. A kolozsvári rádió magyar műsorában bemutatott
dokumentumjáték jelenetei. Utunk 1981/19.
ÁVDolg: Gyarmati János: J. B. publicisztikája. 1962.

Józsa Béla Athenaeum (rövidítve JBA) — 1. 1944 októberében, nem sokkal Kolozsvár
felszabadulása után az egykori Munkás Athenaeum folytatásaként alakult közművelődési
egyesület. 1945. okt. 1-től az MNSZ közművelődési hálózatának keretében fejtette ki
tevékenységét 1948-ban történt megszűnéséig. Elnöke az alakuláskor Déri-Deheleanu Gyula,
titkára Jancsó Elemér, másodtitkára Kéki Béláné, az elnökség tagjai Fodor Balázs, Farkas
Magda, Jordáky Lajos, Nagy István. Programja az 1944. dec. 1-jén nyomtatásban is kiadott
körlevél szerint „először Kolozsváron, majd környékén, később egész Erdélyben olyan
kultúrát teremteni, amely a társadalmi fejlődést, az egyén nevelését és szórakozását
szolgálja”. Továbbá „román–magyar nyelven kifejtett tudományos és művészeti tevékenység
révén a két nép megértését, megbecsülését […] elősegíteni”. Ezt az általánosságban megfogalmazott programot a tagozatok munkaterülete körvonalazza pontosabban: könyvkiadó,
kölcsönkönyvtár, szabad színpad, zenei szakosztály, képzőművészeti szakosztály, magyar–
szovjet–román kapcsolatok építése, általános kultúra, népszerűsítő kultúra.
Működésének első szakaszában a titkári teendőket Mauthner Tamás (március végéig), majd
Déri-Deheleanu Margit látta el, a képzőművészeti szakosztálynak Kovács Zoltán, a zenei
szakosztálynak Csíki Endre, a filmszakosztálynak Vajda Béla, könyvüzletének, amely a JBA
kiadásában megjelent munkák országos terjesztésével is foglalkozik, Rosenfeld László a
vezetője. Déri-Deheleanu Gyula halála után, az 1945. máj. 18-án megtartott közgyűlés
Szentimrei Jenőt választotta elnökké (alelnökök Wolff Sándor, Méliusz József, Jordáky Lajos;
titkár Déri-Deheleanu Margit).
A ~ tevékenységi területei közül eleinte főképp a tömegművelődéssel kapcsolatos
munkaterületek vannak előtérben: előadásokat tartanak minden szombaton „a haladó szellemű
polgárság és a diákság részére” (Benedek István, Benedek Marcell, Borbély Samu, Dezső
Loránd, Imre Lajos atomfizikus, Ludány György, Malek József, Simó Gyula, Szegő Júlia,
Teofil Vescan részvételével), az üzemekben és iskolákban faliújság-akciókat és üzemi
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előadásokat tartanak (Aszódy János, Dán István, Kis Tibor, Méliusz József, Román Dezső,
Steuermann György részvételével), valamint keskenyfilm-bemutatókat is. 1944 őszén már
megindul a könyvkiadó és könyvterjesztő munka, egy magánkönyvtár adományozásával
kölcsönkönyvtár szervezése. Bevonják a ~ keretébe a Szendrő Ferenc vezetésével Kolozsváron működő *Szabad Színpadot, vers- és színdarabanyagot gyűjtenek és sokszorosítanak
műkedvelő előadások használatára, sőt a filmforgalmazó szakosztály keretében egy filmstúdió
létrehozására is gondolnak. A bizonyára Jordáky Lajostól származó — a Janovics-féle régi
kezdeményezésekre is visszatekintő — tervezet a román és a magyar nép testvéri
együttéléséről, a földreformról, a sármási földgázról szóló témákat javasol, s így indokol:
„Mivel az új társadalom rendszere most alakul ki, most lenne a legalkalmasabb időpont is az
itteni filmgyártás beindítására, hiszen annak tulajdonképpen akadálya nincs.”
Az 1945. máj. 18-i közgyűlés némiképp szűkíti és konkretizálja a tevékenységi területeket, s
az egyesületi alapszabályokat módosítva, tudományos és művészeti, színügyi és filmügyi,
sajtó és propaganda, valamint testnevelési szakosztály létesítését határozza el. Ezek keretében
bontakozik ki a tudományos és irodalmi előadások, művészeti rendezvények, népművészeti
iskolák, ének- és zenekarok működtetése, kölcsönkönyvtárak szervezése, a könyvkiadó és
könyvterjesztő, a színházi közönségszervezés és a műkedvelő együttesek támogatása, jó
színpadi művek és filmek forgalmazása, s új területként sportünnepélyek, versenyek
rendezése, a tömegturisztika népszerűsítése. Ebben a tevékenységi keretben működik többek
között a ~ könyvkiadója, a népi színművészeti iskola, s vesz részt a ~ több országos kulturális
rendezvényen, így az 1945-ös és 1946-os könyvnapokon s a segesvári Petőfi-ünnepségeken.
A Filmkölcsönző ebben az időszakban már önálló szervként, a hirdetési osztály pedig a ~mal
párhuzamos Bălcescu-Athenaeum keretében tevékenykedik. A fennmaradt jegyzőkönyvek
tanúsága szerint a Dalosszövetséggel nem sikerült az együttműködést megvalósítani.
1945. szept. 7-i vezetőségi gyűlésén a ~ vezetőségével tudatják az MNSZ országos
közművelődési bizottságának határozatát, mely szerint az addig önálló egyesületként, jogi
személyiséggel működő ~t bekapcsolják saját közművelődési rendszerükbe.
(D. Gy.)
2. 1944 októberében alakult meg a JBA kiadóvállalata. Felelős vezetője Jordáky Lajos, aki
1945-ben felelős kiadóként jegyzi a kiadványok egy részét. Műszaki vezetője az 1945
októberétől üzletvezetőként szerződtetett Tóth Samu.
1944 és 1948 között a ~ kiadásában összesen 67 mű jelent meg: 1944-ben 5, 1945-ben 37,
1946-ban 13, 1947-ben 6, 1948-ban 6 mű, összesen mintegy 6600 lap terjedelemben. A
kiadványok példányszámát s az egyes kötetek megjelenésének dátumát nem tüntetik fel
rendszeresen, így csak tájékoztatásra alkalmas Nagy István Bérmunkások c. kötetének 7500as, László Gyula Forradalmak az újkor művészetében c. művének 5000-es, Engels A
szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig c. művének kötetenként 4–5000-es
példányszáma, valamint az, hogy néhány kiadvány a 2. kiadást is megéri. A ~ kiadványai
legnagyobbrészt a Minerva Rt. nyomdájában készülnek, de jelennek meg kötetek a Jordákynyomdában (10), továbbá Nagy Jenő (6) és Lengyel Albert (1) könyvnyomdájában, valamint
1948-ban Petőfi Athenaeum Nyomda impresszummal.
A ~ első kiadványa 1944 őszén a Munkások és földművesek naptára 1945, s különlenyomatként Szabó Ervin egy tanulmánya a Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelésről és
Jordáky Lajosé Horea, Cloşca és Crişanról. A következő években a szépirodalom foglal el
egyre növekvő helyet a kiadványok sorában, de ezek mellett megjelennek társadalompolitikai,
ideológiai, történelmi tárgyú kötetek, fordítások, tudományos és művészeti tárgyú munkák is;
a ~ gondozza a Dolgozók Könyvtára (2 kötet), a *Műkedvelők Színpada (6 füzet), a *Marx–
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Engels Könyvtár (6 füzet), a Tudomány és Haladás (1 kötet), a Népművelési Füzetek (2 füzet)
és a *Hasznos Könyvtár (1 kötet) c. sorozatokat.
A ~ könyvkiadói munkásságában legmaradandóbb hozzájárulása a szépirodalom terén. 1945től a ~ (időközben változott) emblémával jelennek meg Asztalos István (A szakáll, Író a
hadak útján), Horváth István (Nehéz szántás), Jékely Zoltán (A halászok és a halál),
Karácsony Benő (A megnyugvás ösvényein), Kisbán Miklós (Bűvös éjszaka), Méliusz József
(Sors és jelkép), Nagy István (Ember a jég hátán), Szemlér Ferenc (Arkangyalok bukása,
Tavaszodik), Szentimrei Jenő (Nyersmérleg) kötetei, továbbá a Móricz Zsigmond
összeállította Magvető, József Attila versei (Döntsd a tőkét címmel, Munkás Athenaeum
impresszummal), Kós Károly Budai Nagy Antal c. drámája, Mosonyi József 1944–45-ös
versei (Krónika), Gergely Sándor A dekhánok földjén c. riportja, a Műkedvelő Színpad
sorozat keretében pedig A stipendium és a Hét krajcár c. Móricz-novellák s a Móricz
átigazította Lúdas Matyi Asztalos István, ill. Benedek Marcell színpadi változatában, valamint
Kiss Jenő A fehér ember c. egyfelvonásosa és Bocskói Viktor Újgazdák c. falusi jelenete.
Az egykorú kiadási körülmények között szerény, de figyelmet érdemlő a ~ kiadásában
megjelent néhány műfordítás is, mindenekelőtt a Szabédi László gyűjtötte báréi csujogatások
kétnyelvű kötete (Zöld levél — Frunză verde), Victor Eftimiu két színdarabja Jékely Zoltán
fordításában, Ernst Tollertől a Fecskék könyve Dsida Jenő tolmácsolásában, egy Gorkij- és
egy Lavrenyev-kötetke, valamint Ivan Cankar Jernej szolgalegényének Rubin Péter fordította
színpadi változata.
Jordáky Lajos és Szabó Ervin 1944-es — a Munkások és földművesek naptárából vett —
különlenyomatainak kezdeményezését folytatva, a ~ teret nyitott az irodalmi és történelmi
publicisztikának is, amely az akkori körülmények között a forradalmi hagyományok
felelevenítésével a közvetlen tudatformálás és agitáció feladatát is betöltötte. E
kiadványtípusban érdemes kiemelnünk Balogh Edgár (Az igazi 1848), Jordáky Lajos (A
márciusi ifjúság; A tudományos szocializmus Franciaországban), Józsa Béla (Petőfi és az
1848–49-es szabadságharc, 2. kiadás), Nagy István (Bérmunkások; József Attila új népe),
Révai József (Kossuth Lajos) köteteit, valamint A márciusi ifjúság a márciusi gondolatról c.
gyűjteményt Jordáky Lajos gondozásában.
Ebben a funkciókörben is számos fordítás jelenik meg az eredeti művek mellett. A Marx–
Engels Könyvtár keretében — a KRP Kolozs Tartományi Bizottságának közreműködésével és
két kiadásban is — megjelenik a Kommunista Kiáltvány, a Bér, ár, profit, a Bérmunka és tőke,
A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig s egy kötet Marx és Engels a magyar
forradalomról címmel, a Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi és Társadalompolitikai Intézetének gondozásában Max Beer ötkötetes munkája, A szocializmus és a
társadalmi pártharcok története (mindezek a 20-as–30-as évekből ismert fordítások
revideálásával), Henri Barbusse Sztálinról írott könyve (Szenczei László fordításában) s jó
néhány, a Szovjetuniót, annak társadalmi berendezkedését, államszervezetét, a család és
benne a nő szerepét, a szovjet üzemek életét, a vallás és az egyház helyzetét bemutató munka,
nyilvánvaló feladattal a letűnt korszak szovjetellenes propagandájának ellensúlyozására, bár
sokszor nem haladva meg a szemináriumi ismeretterjesztés színvonalát.
A ~ programjába beletartozott a tudományos szintű és igényű ismeretterjesztés, amelyet
kiadója is igyekezett a maga módján szolgálni. Kiadványai sorában három kötetet kell
kiemelnünk: László Gyula Forradalmak az újkori művészetben c. könyvét, amely a XX.
századi képzőművészetbe vezeti be az érdeklődőt, továbbá Benedek Marcell Az irodalmi
műveltség könyve és Imre Lajos Anyag és kultúra c. kötetét, amelynek tartalmát és jellegét
alcíme („A bölcsek kövétől az atombombáig”) érzékelteti. Külön értéket képvisel Kós Károly
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újabb építészeti tájékozódást tanúsító kötete, a Falusi építészet, s a munkásművelődés
vonalába eső Munkásdalok (két kiadásban: 1945, 1948).
A ~ könyvkiadói tevékenysége — az őt patronáló egyesületéhez hasonlóan — működésének
évei alatt nyilvánvalóan módosult. Tevékenységének csúcsa mennyiségileg az 1945-ös
esztendő, amikor profilja is a legnyitottabb, a romániai magyar irodalom szempontjából
viszont minőségileg az 1946–47-es évek.
A ~ kiadványainak műszaki és grafikai kivitelezésében 1945. nov. 1-től a *Méhkas
Diákszövetkezet, majd a *Móricz Zsigmond Kollégium könyvkiadását irányító Tóth Samunak
van meghatározó szerepe. A háború utáni papír- és választékhiány miatti egyszerű
címlapmegoldások 1946-tól igényesebb, kartonkötésű, de rajzos védőborítóval ellátott
kiadványoknak adják át a helyüket. A grafikai kivitelezésben Gy. Szabó Béla (Móricz:
Magvető; Toller–Dsida: Fecskék könyve; A márciusi ifjúság a márciusi gondolatról), László
Gyula (Asztalos: Író a hadak útján) s a keresztnevének eltévesztésével szereplő KesziHarmath András (Jékely: A halász és a halál) a műszaki szerkesztő ismert munkatársai.
A feladatot — „a demokratikus gondolatot hordozó irodalom tömegekhez juttatását” — s
ezen keresztül egy új ízlésű közönség formálásának igényét a ~ úgy teljesítette, hogy méltán
illeszkedik be a maradandó örökségbe.
(D. Gy.)
Benedek Marcell: Nagyobb igényeket! Világosság 1946. jan. 10. — Kós Károly: Indul az új Hasznos Könyvtár.
Világosság 1946. máj. 20. — Hegyi Endre: Az 1946-os esztendő mérlege az erdélyi magyar irodalomban.
Világosság 1946. dec. 25. — A JBA kiadványainak jegyzéke. Kv. 1947. — Lukácsy Sándor: Erdélyi irodalom
halinakötés nélkül. Nagyvilág, Bp. 1948/2. — Huszonöt év irodalma. Igaz Szó 1969/8.

Józsa Imre (Zsögöd, 1948. jan. 6.) — műszaki szakíró. Középiskoláit a csíkszeredai
Matematika–Fizika Líceumban végezte (1966), energetikai mérnöki oklevelét a bukaresti
Gheorghe Gheorghiu-Dej Műegyetemen szerezte (1972). Első munkahelye a bukaresti
Energetikai Kutató Intézet (1972–79), majd a Hargita Megyei Tervező Intézet (1979–83),
jelenleg a csíkszeredai Hargita Bányavállalat mérnöke.
Számos tanulmányt közölt az energetika tárgyköréből. Jelentősebb szakdolgozatai: Megyénk
hidroenergetikai potenciálja (Hargita 1980. nov. 29.); Törpe vízierőművek I–II. (Hargita
1981. ápr. 18., 25.); Az újszerű energiaforrások hasznosítása (Előre 1981. nov. 2.).
Kötete: Villamosság a háztartásban (Máthé Balázzsal és Lázár Tiborral, 1983); Törpe
vízierőművek (sajtó alatt).
Mirk László: A törpe erőművek óriási haszna. Ifjúmunkás 1981/44. — Bodó Barna: Egy meg egy — az mennyi?
A Hét 1983/20.

Józsa István — *rádió és irodalom
Józsa János (Kajántó, 1901. okt. 11. — 1973. febr. 17. Kolozsvár) — tanulmányíró,
műfordító. Középiskoláit a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte (1922), ugyanitt az
egyetemen román nyelv és irodalom, világtörténelem szakon szerzett tanári diplomát (1927).
Középiskolai tanár Nagyenyeden, Székelyudvarhelyen, Gyulafehérváron, Kolozsvárt, majd
előadótanár a Bolyai Tudományegyetem román nyelv és irodalom tanszékén (1949–59);
nyugdíjazásáig (1964) a kolozsvári 11-es számú Líceum tanára.
Első tanulmányát Constantin Mavrocordat fejedelem és a piaristák kapcsolatáról az Erdélyi
Múzeum közölte (1931); ugyanebben az évben jelent meg fordításában Mikszáth Madárfészek

344

c. novellája a székelyudvarhelyi Secuimea c. lapban. Tanulmányokat, cikkeket,
műfordításokat közölt rendszeresen A Hírnök, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Szemle, Gazeta
Odorheiului, Informatorul Albei, Jóbarát, Vasárnap, Székelység, Új Cimbora, Nagyvárad
(1931–40), majd 1944 után az Erdély, Utunk, Igazság, Korunk, Tanügyi Újság, Igaz Szó
hasábjain.
Történelmi tárgyú tanulmányaiban a közös román–magyar múlt ismeretlen adatait tárta fel: a
piaristák craiovai letelepedéséről az Arhivele Olteniei 1933-as évfolyamában, a legrégibb
krónikák magyar történelmi vonatkozású adatairól A Hírnökben (1936), Grigore Ureche és
Ion Neculce krónikájának a székelyeket bemutató részleteiről a Székelységben (1937, 1939),
egy erdélyi magyar utazó havasalföldi útijegyzeteiről az Apulumban (1942), Bălcescu 1849es erdélyi békéltetési akcióiról az Erdélyben (1945) közölt; párhuzamosan a klasszikus és
kortárs magyar írókat, irodalmi mozgalmakat ismertette román nyelven, így Arany Jánosról és
a háború utáni romániai magyar irodalomról írt tanulmányt a Secuimea számára. E
témakörben legigényesebb tanulmánya Szellemi párhuzam a XIX. század magyar és román
irodalma között címmel a Prietenii Istoriei Literare társaságában Bukarestben előadásként
hangzott el s megjelent a társaság Preocupări Literare c. folyóiratában (1936). Érdemes
összefoglalás Petőfi a román munkássajtó tükrében c. tanulmánya (Igaz Szó 1969/7).
Tudománytörténeti szempontból jelentős munkája Pápai Páriz Ferenc Plenitudo vacui c.
kéziratának fordítása Victor Mariannal; a művet előbb a Studia Universitatis Babeş–Bolyai
(Seria Mathematica-Phisica) oldalain ismertették, majd a szöveg Pápai Páriz Ferenc
munkáinak Nagy Géza gondozta kiadásában (Békességet magamnak, másoknak, 1977) jelent
meg. Románról magyarra fordított többek közt V. Alecsandri, N. Bălcescu, Jean Bart, Al. I.
Brătescu-Voineşti, I. L. Caragiale, Miron Costin, I. Creangă, B. Şt. Delavrancea, V. Eftimiu,
E. Gîrleanu, Ion Neculce, Al. Odobescu, Cezar Petrescu, L. Rebreanu, Al. Vlahuţă műveiből;
magyarról románra Gárdonyi, Gyallay Domokos, Jókai, Mikszáth, Nyírő József, Petőfi
műveiből.
Részt vett a magyar tannyelvű iskolák számára írott következő román nyelvtankönyvek
szerkesztésében: Cursul de gramatica română pentru maghiari (Kv. 1957); Gramatica limbii
române pentru cl. VIII–XI (Kv. 1957).
Önálló kötetei: Cîteva monumente istorice din judeţul Odorhei (Székelyudvarhely 1932);
Piariştii şi Românii pînă la 1918 (doktori értekezés, Nagyenyed 1940). Kéziratban maradt
munkái: Pápai Páriz Ferenc kartezianizmusa (monográfia, Victor Mariannal); Pápai Páriz
Ferenc: Tyronicium verae philosophiae (fordítás, Victor Mariannal); a romániai oktatás
történetéről szóló kézikönyv számára készült fejezetek az erdélyi róm. kat. iskolákról a
feudalizmus korában és a régi iskolai csillagdákról Erdélyben.
(D. Gy.)
Csire Gabriella: J. J. halálára. Tanügyi Újság 1973. febr. 28. — Márton Gyula: J. J. példája. A Hét 1973/8. —
Reisz Katalin: Tanár volt, pedagógus. Igazság 1973. febr. 26.

Józsa Ödön (Kolozsvár, 1934. júl. 13.) — riporter, újságíró. Elvégezte a Kézdivásárhelyi
Mezőgazdasági Technikumot (1952), a kolozsvári Mezőgazdasági Intézetben szerzett
agrármérnöki oklevelet (1956). Előbb a temesvári Szabad Szónál dolgozott, 1962 és 1968
között a magyarszentmártoni mezőgazdasági termelőszövetkezet mérnöke, majd
rovatvezetőként visszakerül a Szabad Szó szerkesztőségébe. Riportokat, színes jegyzeteket,
gazdasági elemzéseket ír, a Művelődés munkatársa.
Riportkötete: Csendes ütközet (Tv. 1974).
Balogh Edgár: Vita hevében, Temesvárt. Új Élet 1976/11; újraközölve Táj és nép, 1978. 111–13.
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József Attila emlékezete — József Attila (1905–1937) neve és műve a romániai magyar
irodalomban viszonylag korán, már a 20-as évek közepén visszhangzik, jelképpé azonban
csak a költő halála után válik, kultuszáról pedig jóval később, a 60-as évektől lehet beszélni.
A kezdetet — a Franyó Zoltán szerkesztésében megjelent temesvári Esti Lloyd korai
újságtudósítása (Nyolc hónap egy versért. 1924. júl. 13.) után — Gaál Gábor cikke jelentette a
kolozsvári Új Kelet 1926. nov. 2-i számában: a Tiszta szívvel c. méltatás József Attila sok
vitát kavart, a Nyugatból (Osvát Ernő akarata szerint) kimaradt versére épül, s a cikk végén a
teljes versszöveget megtaláljuk. Erre a korai felfigyelésre az eszmei rokonság megérzése
nyújtott alapot (így látott napvilágot Erg Ágoston és Heves Ferenc fénymásolattal sokszorosított máramarosszigeti avantgárd irodalmi lapjában, a Levelekben 1926. júl. 15-én a
Kilométerekkel c. József Attila-vers is), de nyilvánvalóan szerepet játszott benne Gaál és
Hatvany Lajos, ill. Hatvany és József Attila barátsága. (1932-ben a Brassói Lapok vasárnapi
melléklete közli újra a verset, ezúttal azonban a Nyugat kiadásában megjelent, Babits
Mihálytól szerkesztett Új Anthológiából.)
A rövidesen Korunk-szerkesztővé váló Gaál Gábor mellett Kuncz Aladár mint az Ellenzék
irodalmi mellékletének és az Erdélyi Helikonnak a szerkesztője és a fiatalabb költőtárs, a
Pásztortűz felé is hidat jelentő Dsida Jenő egyengette József Attila erdélyi útját. A személyes
kapcsolatok itt is meghatározóak; Kuncz esetében föltételezhetően Németh Andor volt a
közvetítő, Dsida és József Attila barátságának alakulásáról dokumentumok hiányában még
nem rajzolódott ki pontos kép, de perdöntő az 1930 júniusában Hódmezővásárhelyről
Dsidának küldött levél, amelyben a Bécset és Párizst megjárt költő erdélyi útjának tervét,
pontosabban Erdélybe vágyakozását mondja el. Az utazásra sohasem került sor, számos lap
hasábjai azonban megnyíltak számára. 1928-ban az Ellenzék és a Pásztortűz közli verseit,
1930-ban már a Helikon is vállalja két versét, sőt a januári szám nagy jelentőségű írói
ankétjában a nyilatkozó „fiatal magyarok” között József Attilát is ott találjuk. 1931-től a
baloldali sajtó, mindenekelőtt a Korunk válik a költő és tanulmányíró otthonává (bár 1934ben a Korunk mellett az Erdélyi Helikon ugyancsak közöl egy csokorra valót román
versfordításaiból). 1936-tól feltűnően megszaporodik a József Attila-versek (átvételek) száma
a Brassói Lapokban, és egy fontos interjú is megjelenik itt (Molnár Tibor: Beszélgetés a
magyar Panait Istratival).
Kritikai fogadtatása a romániai magyar sajtóban — egészen 1937 decemberéig —
ellentmondásosabb képet mutat. Két évvel Gaál jegyzete után az Ellenzék úgy mutatja be a
Kövek és a Miért mondottál rosszat nekem c. versek szerzőjét, mint a húszéves nemzedék
egyik legtehetségesebbjét, a Pásztortűz pedig konkretizálja e tehetség mibenlétét: a modern
magyar líra „primitivistáival” kapcsolja össze, aki „egyszerű dologról egyszerűen dalol, de
biztos kifejezőkészséggel” — „és élni akaró hittel”. Szentimrei Jenő elismerően ír az Erdélyi
Helikonban a Nincsen apám, se anyám kötetről (1929 októberében), gazdag kedélye
Csokonaira, játékos hányavetisége Tamási Áronra emlékezteti, s versei olvastán „valami új
népdal” születését ünnepli. Lényegében ezt a vonalat követi Dsida is a Helikonban írt
kritikájában (1931. május), szinte megbűvölten áll a Döntsd a tőkét, ne siránkozz költőjének
merészsége láttán; az elsők között mondja ki: „József Attila az Ady Endre költői útjának első
igazi és helyes folytatója”. Az irodalomtörténetinek bizonyult ítélet jogosságán nem változtat,
hogy Dsida ezt csak az Adytól kapott intelemre érti („visszafigyelni őseink nehéz kongású,
bibliás, de mégis üde és vadvirágszagú beszédére”), és elmarasztalja esztétikailag József
Attila programverseit. Ezek a vélemények egyébként összekapcsolhatók a pesti proletárköltő
népi korszakával, szereplésével a Bartha Miklós Társaságban s a Fábián Dániellel közösen írt
Ki a faluba röpirattal, annak pozitív erdélyi visszhangjával. (Szentimrei könyvismertetése a
Helikonban az Új Magyar Földről és az Erdélyi Fiatalok több közleménye, elsősorban Jancsó
Béla 1930-as cikke a röpiratról idézhető meg ebben a vonatkozásban.)
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A Korunkban viszont éppen a Ki a faluba miatt érik heves támadások József Attilát. Nádass
József tartózkodó dicsérettel és féltő intelemmel szóló 1929-es bírálata (Nincsen apám, se
anyám) után a féltés éles elmarasztalásba vált át, mindenekelőtt Haraszti Sándor (Magyar
eszerek, 1930), részben pedig Gergely Sándor (József Attila új versei, 1931) cikkeiben. A
röpirat, ill. a Bartha Miklós Társaság tekintetében — kevéssel József Attila halála előtt —
Balogh Edgár szolgáltat elégtételt a költőnek 1937-ben (A második Bartha Miklós Társaság),
lírájának társadalmi-politikai és ugyanakkor esztétikai elismerését a Korunkban Danzinger
Ferenc tanulmánya fejezte ki, visszamenőleg igazolva a Külvárosi éj szerzőjét (József Attila, a
szocializmus költője, 1932), Fülöp Ernő, azaz Fejtő Ferenc (József Attila költészete, 1935),
Remenyik Zsigmond (Nagyon fáj, 1937) és Brassai Viktor (József Attila, 1937) kritikái,
tanulmányai már a baloldali irodalmi front magatartásának lényegi változásáról vallanak, a
teljes befogadást, az önkritikai, sőt önostorozó visszanézést, József Attila költői rangjának,
irodalomtörténeti helyének méltányos keresését és kijelölését azonban csak a tragikus halál
döbbenetében született írások végzik el. A Korunk-munkatársak gyásza a legmélyebb: Déry
Tibor (József Attila), Remenyik Zsigmond (Költő és a valóság) és Nagy István (Az elsötétült
„Külvárosi éj”) lírai pátoszú értekező prózában, Faludy György, Méliusz József, Salamon
Ernő, Brassai Viktor és Berda József versben búcsúzik a magyar proletárok európai látókörű
és rangú költőjétől. A napilapok és más folyóiratok szintén gyászolják József Attilát.
Valamennyi nekrológ és tanulmány közül kiemelkedik Kováts József két esszéje a
Pásztortűzben és a Független Újságban (mindkettőnek a címe: József Attila) 1937
decemberében. Kováts az új magyar költőnemzedék vezéregyéniségét látja az immár halott
költőben; nem állítja egymással szembe magyarsághoz való viszonyát és egyetemes
szabadságvágyát, s ugyancsak egységben szemléli József Attila küzdelmét a társadalmi
igazságért és szépségeszménye megvalósításáért. Ezzel a korszerű értelmezéssel Kováts
József évtizedekkel előzte meg a József Attila-irodalmat. A költő halála alkalmat adott
antifasiszta jellegű tömegmegnyilvánulásokra is. Temesvárt 1937. dec. 19-én szabadegyetemi
keretben, Kolozsvárt 1938 februárjában munkásgyűlésen búcsúztak József Attilától (az
emlékbeszédet Méliusz József tartotta).
A romániai József Attila-kultusz összetevői közül az első hely műveinek magyar és román
nyelvű kiadását illeti meg. A Munkás Athenaeum már 1945-ben megjelentetett egy kis
füzetet, Döntsd a tőkét, ne siránkozz címmel, ezt 1952-ben, 1960-ban, 1970-ben kisebbnagyobb válogatások követték (többek közt Méliusz József, Balogh Edgár gondozásában).
Románul Veronica Porumbacu (1955, 1961) és Mihai Beniuc (1967) adott ki egy-egy
kötetnyit József Attila-fordításaiból; az utóbbi, kétnyelvű kiadáshoz Beniuc írta az előszót is.
Az irodalmi és politikai sajtóban számos fordítás jelent meg, az említetteken kívül Eugen
Jebeleanu, Virgil Teodorescu, Haralambie Grămescu, Emil Giurgiuca, Radu Boureanu, Paul
Drumaru és mások tolmácsolásában. A Mózes Huba gondozásában kiadott Téka-kötet, József
Attila és a román költészet (1972) s a függelékéül közölt, Réthy Andor készítette bibliográfia
ezeket a fordításokat, egyáltalán József Attila román fogadtatását éppúgy felméri, mint a költő
román versfordításait Coşbuctól Zaharia Stancuig és Boureanuig.
A romániai magyar József Attila-kutatás már korábban is foglalkozott a kapcsolattörténeti
vonatkozásokkal, különös figyelmet fordítva a romániai magyar sajtó két világháború közötti
József Attila-közleményeire (Pataki Bálint, Abafáy Gusztáv). Az életrajzi mozzanatok,
főképpen Iosif Aron, a költő apja és családja felkutatásában Méliusz József, Jebeleanu és
Enyedi Sándor nyújtott segítséget a József Attila-kutatóknak. A költő és a romániai
munkásmozgalom összefüggéseit Méliusz mellett Mráz Lajos emlékezései világították meg.
Monografikus igénnyel készült Kántor Lajos könyve: A hiány értelmezése (József Attila
Erdélyben); saját kutatásai alapján és a szakirodalom anyagát 1980-ig követve figyelemmel,
irodalomtörténetileg rendszerezi József Attila és műve romániai összefüggéseit 1938-cal
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bezárólag. E könyv tárgyán kívül esik viszont József Attila hatásának vizsgálata a romániai
magyar lírában, jóllehet már a Korunk régi költőgárdájának versein kimutatható ez a hatás
(Salamon Ernő, Korvin Sándor, Brassai Viktor, Józsa Béla esetében). Ismét hangsúlyossá, új
költői értékeket alakítóvá majd az 50-es évek második felében s a 60-as években válik, a
Forrás első és második nemzedékének lírájában.
A kerek évfordulók (1955, 1962, 1980) az emlékezések és elemzések, tisztelgő versek
számára nyitottak teret a hetilapok és folyóiratok ünnepi összeállításaiban, különszámaiban
(Utunk, A Hét, Korunk, Igaz Szó). Az előadóművészek ugyancsak ezekre az alkalmakra
készítettek egyéni vagy egy-egy színház művészeit (Illyés Kinga, Nemes Levente, Ádám
Erzsébet, Kilyén Ilka) mozgósító műsorokat, bár a József Attila-versek mondása az elmúlt
évtizedekben nem szorult csupán ünnepi alkalmakra (Kovács György, Boér Ferenc). Ádám
Erzsébet előadásában a költő szerelmes verseiből készült Electrecord-lemez. Néhány József
Attila-verset romániai zeneszerzők is megzenésítettek.
A költő nevét viseli a lugosi irodalmi kör.
(K. L.)
Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival. Interjú. Brassói Lapok 1936. júl. 5; uő: J. A. versei.
Egyéni kötet, melynek hátterében a tömeg áll. Független Újság 1937. máj. 15. — Méliusz József: Hogyan halt
meg J. A. édesapja. Brassói Lapok 1940. márc. 3. — Ifj. Kubán Endre: Thomas Mann és J. A. Független Újság
1940. ápr. 27. — Nagy István: J. A. új népe. Kv. 1945. — Dános Miklós–Pintér Lajos: Megoldódott a József
Áron-titok. Előre 1957. dec. 11. — Pataki Bálint: Az egykori romániai magyar folyóiratok — és J. A. Utunk
1958/48; uő: Lappangó változatok. Utunk 1965/16. — Abafáy Gusztáv: Adalékok J. A. életéhez és költészetéhez.
NyIrK 1960/3–4. — Láng Gusztáv–Jancsik Pál: J. A. és a Korunk. Korunk 1962/12. — Balogh Edgár: Tabáni
találkozón. Igaz Szó 1963/1; újraközölve Mesterek és kortársak, 1974. 224–28. A teljes J. A. — Szabó Zoltán:
Megjegyzések J. A. stílusáról. NyIrK 1966/1. — Enyedi Sándor: József Áron nyomában — Désen. Korunk
1967/5. — Nagy Ágnes: J. A. román műfordításai. NyIrK 1967/2. — Földes László: Én és a mindenség. Közli A
lehetetlen ostroma, 1968. 165–99. — Mózes Huba: „Majd a szabadság békessége is eljön…” Portrévázlat J. A.ról. Kv. 1970. — Sugár Erzsébet: Gaál Gábor és J. A. A Hét 1971/11. — Horváth Andor: J. A. románul. Igaz
Szó 1975/4. — Tasi József: J. A. és a Korunk. Magyar Könyvszemle, Bp. 1977/2. — Rácz Győző: Számadás élő
örökségről; Szilágyi Júlia: A tüzes tűzben; Lászlóffy Aladár: Tudásnak panaszt tevő; Pusztai János: A költőről.
Korunk 1980/3. — Markó Béla: Szólítsuk meg J. A.-t? Igaz Szó 1980/4. — Egyed Péter: J. A. sorsa Erdélyben.
Utunk 1981/40. — Lőrinczi László: Felirat egy kunyhó ajtajára. Utunk 1981/43.
ÁVDolg: Jancsik Pál: Az ellenforradalmi, fasiszta rendszer elleni harc tükröződése J. A. költészetében. 1959. —
Cseke Gábor: J. A. esztétikai és kritikai nézetei. 1962. — Török Éva: A J. A.-kutatás romániai vonatkozásainak
néhány kérdése. 1968. — Gyímesi Éva: J. A. stílusának intellektuális jellegéről. 1968. — Nagy Mária: J. A.
hasonlatai. 1974.

József Attila Irodalmi Kör — 1972-től működik Lugoson a Ion Vidu Municípiumi
Művelődési Ház keretében. Kezdetben Berinde György tanár, Udvardy László mérnök és
Graur János újságíró, a Szabad Szó lugosi tudósítója irányította, jelenlegi elnöke Fülöp Lídia
költőnő. A kör vendégül látta Beke Györgyöt, Bodor Pált, Csiki Lászlót, Domokos Gézát,
Kányádi Sándort, Mandics Györgyöt, Pongrácz P. Máriát, valamint A Hét, Korunk és
Művelődés szerkesztőit. A helyi Népszínház magyar tagozatával közreműködve Ady-, Arany, Petőfi- és Bartók-emlékünnepélyt rendeztek, 1975-ben szavalóversenyt szerveztek József
Attila emlékére. Tagjai közül Bakk Miklós, Higyed István, Kutas Etelka, Fülöp Lídia, Páll
Olga, Simon István, Szondy György, Udvardy László és Virág Vencel jelentkezik írásaival a
sajtóban. Néhányuk írását a Franyó Zoltán Irodalmi Kör kiadásában 1980-ban Temesvárt
megjelent Lépcsők c. antológia közölte.
József János (Szentábrahám, 1859. nov. 3. — 1935. márc. 16. Brassó) — elbeszélő, versíró.
Alsó fokú iskoláit Torockón, a tanítóképzőt 1881-ben Székelykeresztúron végezte. Firtoson
volt tanító (1882–1925). Elbeszéléseivel, verseivel, epigrammáival a szülőföld szeretetét
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ápolta. Az Unitárius Közlöny munkatársa. Posztumusz kötete: Firtosi rezedák (versek és
elbeszélések, Székelyudvarhely 1936).
Balázs Sándor: Ki volt J. J.? Hargita 1981. okt. 29.

Jörgné — *Draskóczy Ilma
Jövendő — 1. Temesvárt 1919-ben Vuchetich Endre szerkesztésében megjelent irodalmi
folyóirat. Mindössze néhány száma jelent meg. Bardócz Árpád, Endre Károly, Kozmuth
Artúr, Kubán Endre, Pánczél Lajos, Páll Tamás, Szabolcska Mihály verseit, novelláit és
műfordításait közölte.
2. Kolozsvárt 1928-ban Ferencz József akadémiai hallgató szerkesztésében megjelent közel
száz lapos antológia. Előzménye az unitárius teológusok Olvasó és Irodalmi Köre (később
Önképzőköre) által 1860-tól megjelentetett kézírásos lap, mely 1905-ben Boros György
védnök tanár javaslatára felveszi a ~ címet. A lap az I. világháború utolsó éveiben megszűnik,
majd 1920-tól újraindul, s még 1937-ben is több-kevesebb rendszerességgel havonta
megjelenik. Az antológia a ~ 1920 és 1928 között szerepelt munkatársainak 26 írását közli.
Boros György ajánló sorai után Ferencz József Köt a rög c. Reményik-idézettel indított
„előszó helyetti” vallomása az erdélyiségtudat kialakítását, a szülőföldhöz kötődést, valamint
a magyar nyelv és kultúra ápolását tűzi ki a kötet céljául. Csongvay Lajos, Ferencz József, V.
Filep Andor, Rostás Dénes, Simén Dániel, Török Mihály és Zsigmond József karcolatokkal,
novellákkal, elmélkedésekkel szerepel. Ürmösy Gyula dolgozata a ~ c. önképzőköri lap
történetét mutatja be. Verseket Dézsi Zoltán, Kriza János teológus és Székely (Szabédi)
László tollából közölnek; utóbbinak három műfordítása is megjelent, közöttük Şt. O. Iosif
Ének c. verse.
Márkos Albert: Jövendő. Unitárius Közlöny 1928/9.

3. A marosvásárhelyi Vörös Zászló megyei napilap ifjúsági oldala. Szerkeszti Makkai János.
1979 januárjától jelenik meg havi rendszerességgel „fiataloktól — fiataloknak — fiatalosan”.
Az üzemi, falusi és diákfiatalság köréből toborzott külső munkatársak bevonásával
sokoldalúan, változatos publicisztikai és szépirodalmi műfajú írásokban foglalkozik a KISZszervezetek, diákszövetségek tevékenységével, az ifjúság közösségi és magánéletével,
munkájával (érdekvédelem, pályaválasztás, beilleszkedés, tudatformálás); összeállításokat
közöl a Maros megyei irodalmi körök tagjainak írásaiból; helyet kapnak hasábjain ifjú
tollforgatók próbálkozásai, fiatal képzőművészek munkái.
Jövő — 1. Politikai és társadalmi hetilap Aradon, a KRP legális kiadványa. Felelős szerkesztő
Márton István, szerkesztette Ehling Lajos és Matais Péter. Mindössze négy száma jelent meg
1929. ápr. 28-án, máj. 12-én, júl. 14-én és 28-án. Az első két lapszámot elkobozták, a 3. és 4.
számot Aradon, Brassóban, Marosvásárhelyt és Erdély más városaiban is terjesztették.
A lap a munkásság érdekeit védte, mozgósító erejű cikkekben leplezte le a polgári-földesúri
pártok demokratikus jelszavakkal kendőzött önkényuralmi törekvéseit, szolidaritást vállalt a
bebörtönzött baloldaliakkal, követelte a munkásság szabad szervezkedési jogának tiszteletben
tartását, sürgette a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja kormányának megalakítását, beszámolt
Május Elseje megünnepléséről, az ASTRA-gyári munkások megmozdulásáról, az Egyesült
Szakszervezetek tevékenységéről. Külföldi vonatkozású cikkeiben figyelmeztetett az
imperializmus világméretű összeesküvésére a Szovjetunió ellen, s az 1929. aug. 1-ére
meghirdetett szolidaritási nap küszöbén szorgalmazta a munkások és parasztok egységfrontba
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tömörítését az imperialista háború ellen. Egyetlen közölt cikkét sem írták alá. A lapot a 4.
szám után betiltották.
2. Kolozsvárt 1935 áprilisában megjelent irodalmi, kritikai és társadalmi szemle. Felelős
szerkesztője Resch Viktor (írói néven Brassai Viktor). Egyetlen, a cenzúra fehér foltjaitól
tarkított számának tanúsága szerint mint a KRP legális kiadványa „az őszinte szembenézés s a
kimondott szó bátorságával” szándékozott közeledni olvasóihoz olyan korban, amely „a
tisztulás, a színvallás kora”. A technikailag is igényesen szerkesztett folyóirat munkatársai —
Bányai László, Csehi Gyula, Korvin Sándor, Vida Ferenc — elvszerű kérdésfelvetéseikkel
arra törekedtek, hogy a romániai magyar kisebbségi élet minél szélesebb pászmájáról
bontakozzék ki termékeny vita.
Irodalomtörténetileg Csehi Gyulának a haladó írók mondanivalóját meghamisító fordítókról
szóló cikke (Áruló fordítók), valamint Bányai Lászlónak Tamási Áronnal vitázó Korunkértékelése (A tízéves Korunk) a legszámottevőbb. A szépirodalmat Méliusz József és Salamon
Ernő egy-egy verse s Szenczei László regényrészlete képviseli. Az egyetlen illusztráció Leon
Alex Céltalanul 1935-ben c. linómetszete.
3. Aradon 1945-től 1950-ig megjelent független demokrata napilap. Felelős szerkesztője
Palásthy József. A *Vörös Lobogó elődje.
Jövő Népe — félhavi folyóirat Marosvásárhelyen. Első száma 1919. szept. 15-én jelent meg,
az utolsó 1920. jún. 1-jén. Önképzőköri lapnak indult, a helybeli Református Kollégium és
Katolikus Gimnázium érettségi előtt álló növendékeinek összefogásával, elsősorban Rajka
Tibor (főszerkesztő), Deák Sándor, Bicsak Tibor és Radó Imre szerkesztésében és
terjesztésében. Az impresszumon olvasható: „A hatóság előtt Molter Károly, a nyilvánosság
előtt az illető rovatvezetők felelnek.”
A diákok kapcsolatba kerültek a helyi Munkásotthon értelmiségi köreivel s az SZDP vezetőivel, így folyóiratukban a szépirodalom mellett marxista történelemfelfogást, darwinizmust
propagáló cikkek is helyet kaptak. A lap közölte Kacsó Sándor első verseit és novelláját,
1920. márc. 15-én külön Ady-számot adott ki; úttörőnek számított a maga korában, hogy Ady
forradalmi eszméit céltudatosan vállalta.
Leggyakoribb cikkírók: Rajka Tibor, Radó Imre, Barna Bálint, Algya Zoltán, Szentiványi
Sándor, Ringler Géza, Esze Tamás. Cikkeztek benne az akkori marosvásárhelyi tanárok, így
Csergő Tamás, Nagy Endre s mellettük Osvát Kálmán is.
Marosi Ildikó: Új csapáson, új eszközökkel. A Hét 1979/39.

Jövő Társadalma, A — 1925 szeptemberében indult Kolozsvárt „Társadalomtudományi és
szociálpolitikai szemle” alcímmel, Aradi Viktor szerkesztésében. A havonta megjelenő lap
célja a bevezető szerint: „…hogy megismertesse és az ember szolgálatába állítsa a társadalmi
erőket. A társadalomtudomány feladata, hogy kultúrává finomítsa a civilizációt. Hogy a
szeretet oltárait emelje a félelem oltárainak romjai fölé. A Jövő Társadalma ennek a
társadalomtudománynak propagálását tűzte ki céljául.” A lap kommunista eszméket
terjesztett, de hasábjai rendelkezésére álltak minden világszemléleti irányzatnak. Nem
sugalmazni, hanem ébreszteni akart gondolatokat.
Az erősen megcenzúrázott 1927. augusztusi szám után a lapot betiltották. Ekkor a szerkesztő
címváltoztatással játszta ki a cenzúrát, és 1927 októberében megindította a *Huszonegyedik
Század c. lapot, mely teljesen megegyezik elődjével, még a számozás is folytatólagos. 1929
szeptemberében újra ~ cím alatt jelenik meg a lap, majd 1930-ban a januári, februári és májusi
szám Bukarestben lát napvilágot.
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A lap évfolyamai sok érdekes és értékes cikket közölnek mind külföldi, mind hazai
szerzőktől, így N. Sz. Trubeckoj, I. Zimov, Clara Zetkin (a cenzúra csak a címet hagyta meg),
Dienes László, Victor Cheresteşiu, Agota Maior (talán Antal Márk álneve), Turnowsky
Sándor, Salamon László, Kahána Mózes, Kormos Éva szerepel írásaival. Könyvismertetései
nemcsak hazai, hanem szovjet, amerikai, nyugat-európai megjelenésű társadalomtudományi
művekre is kiterjedtek.
Gaal György: Aradi Viktor lapja — A J. T. Könyvtári Szemle 1973/2; uő: A J. T. Aradi Viktor lapjának
koordinátái. Korunk 1983/10.

Juhász András — *irodalmi levelezés
Juhász Attila (Arad, 1896. okt. 29. — 1965. febr. 24. Arad) — újságíró, író. Szülővárosában a
Felső Reáliskolában tette le az érettségit (1914). Az I. világháború után az OMP Arad megyei
szervezetének ifjúsági csoportvezetője, az 1924 és 1927 közt megjelent Magyar Ifjúság
szerkesztője, felelős szerkesztője, majd 1927 áprilisától főszerkesztője. Cikkeiben kulturális
kérdésekkel foglalkozott. Az újság megszűnése után számos aradi lap külmunkatársa.
Remeg a föld és az ember c. kötete (Arad 1940) szemtanúk hiteles vallomására támaszkodva
elevenítette fel az 1940. nov. 10-i bukaresti földrengést, fényképekkel, ábrákkal, térképekkel
kísért magyarázataiban a tudományt képzeletbeli okokkal, légköri tüneményekkel vegyítve.
Juhász Endre — *műszaki szakirodalom
Juhász Gyula emlékezete — Juhász Gyula (1883–1937) József Attila előtt a munkásosztály
sorsának legjelentősebb magyar lírai kifejezője. Máramarosszigeten kezdte tanári pályáját,
majd Nagyváradon, Makón és Szakolcán tanított. Itt A Holnap szellemi vezére. Nagyváradi
évei — a költői beérkezés holnapos esztendei — egy új író-költő nemzedék forradalmi
szabadcsapatának indulatos vitákat, irodalmi csatározásokat sem mellőző útra bocsátásával és
elismertetésével korszakot teremtettek. Ady barátja és harcostársaként él a köztudatban, 1919
után is számos erdélyi lap közölte verseit, a konzervatív és haladó irodalmi irányzatok
egyaránt számon tartották, s főleg a Pásztortűz, az Ellenzék és Vasárnapi Újság kínál hasznos
adatokat a Juhász-filológia számára. Halálakor Nagyváradon kegyeletes cikkek búcsúztatják.
„Juhász Gyula megölte magát” — jelenik meg egykori lapjában, a Nagyváradi Naplóban
1937. ápr. 8-án a címoldalas nekrológ, s a Nagyvárad és a Szabadság is méltatja egykori
munkatársát. Az Erdélyi Helikonban Kovács László, a Korunkban Barta Lajos emlékezik meg
róla.
Az első kötet, mely terjedelmesebben és a szemtanú hitelével idézi emlékét, Nagy Andor
Tavasz Váradon c. munkája (1939). Hasonló jellegű emlékezések születnek még Dutka Ákos,
az egykori nagyváradi sorstárs révén, későbbi könyve, A Holnap városa előzeteseként;
vershelyzetek felelevenítéséről Tessitori Nóra írásában (Egy szonett története) vagy az ESZC
kiadta Kovács László-kötetben (Az irodalom útján, 1940) olvashatunk, majd Tabéry Géza
idéz Juhász-emlékeket a Szabadságban („Furcsa úgy-e, Elvtárs…”), Antal Sándornak
címezve.
A megemlékezés egyik mozzanatára A Holnap városában 1942-ben került sor. Tabéry
kezdeményezésére Juhász Gyula egyik váradi lakhelyének utcáját, az egykori és ma ismét
Holdvilág utca néven ismert szőlősdombi kaptatót a költőről nevezik el, Szegedet, Juhász
szülővárosát is megelőzve. Nagyvárad először hódolt az Anna-versek poétájának, akit ekkor a
szintén nagyváradi költő-publicista Horváth Imre is felidéz Váradon volt a legboldogabb az
Anna-versek költője c. írásában (Esti Lap 1941. máj. 23.), egyébként Juhász régi csodá351

lójaként, hiszen ugyancsak ő jegyezte már az Aradi Közlöny 1937. ápr. 8-i számában a Juhász
Gyula halálára c verset, amikor Radnóti Miklós, József Attila és Emőd Tamás is szerzett
költői nekrológot.
A Juhász-irodalom első nagyobb lélegzetű vállalkozása egy Tabéry-előszó (Pro memoria) és
a helyi kiadás révén fűződik Nagyváradhoz: Magyar László Milyen volt szőkesége… c.
könyve 1942-ben emlékezik a poétáról. Az irodalmi körökben érdeklődéssel fogadott munkát
hozzászólások kísérik: 1942. márc. 21-én a Nagyváradban Salgó Sándor, a váradi Esti Lapban
Halmay Árpád újítja fel a költő emlékét, majd Jancsó Elemér Két diák Juhász Gyula sírjánál
c. írása jelenik meg a Nagyváradban (1942. márc. 24.). Ez időben rendezik meg a Református
Kultúrpalotában, Juhász Atalanta c. operettsikerének színhelyén az első nagyváradi Juhász
Gyula-estet is, melyen Tabéry Géza és Dutka Ákos, valamint a színtársulat versmondói
szerepelnek. A Juhász-emlékezet érdekessége Scheiber Sándor Szentírási képek Juhász Gyula
verseiben c. írása a kolozsvári Zsidó Diák-naptár 1943–44-es kötetében.
A költő születésének 60. évfordulóján, 1943-ban ismét Nagyvárad felé fordul Juhász
tisztelőinek figyelme: a premontreiek gimnáziumában, Juhász tanár úr egykori iskolájában
emléktáblát lepleznek le, az ünnepség szónoka Tabéry Géza. Csak szórványos közlések éltetik
a poéta emlékezetét: így Serestély Béla írása az aradi Havi Szemlében (1944).
A háború után Jancsó Béla közli az első Juhász-emlékezést az Utunkban (1947/12); az Új Élet
és az Igazság cikkei 1952-ben, a költő halálának 15. évfordulóján jelennek meg (az utóbbiban
Szász János írása). Később az Utunkban Pogány Sándor Tanítványa voltam Juhász Gyulának
címen (1956/40), majd az Igaz Szóban Egy nap Juhász Gyulával c. írásában (1957/2)
Serestély Béla és Népével nő Juhász Gyula c. méltatásával (1957/4) Molter Károly áldoz
emlékének.
A ~ újabb eseménye a költő halálának 20. évfordulóján, 1957-ben rendezett emlékünnepély
Nagyváradon. Pataki Bálint az Utunkban, Sztojka László és Pogány Sándor az Igazságban,
majd az Atalanta díszlettervezője, a szintén holnapos Manojlovics Tódor az Igaz Szóban
elevenít fel egykori epizódokat a költő életéből.
Utána közel két évtizedig ismét alig akad említésre méltó hazai emlékezés. A Magyar
Népköztársaságban időközben már megjelent résztanulmányok (Grezsa Ferenc, Péter László,
Szalatnai Rezső kötetei) s egy igényes emlékkönyv kiadása, majd a költő Összes Műveinek
kritikai kiadása után a még hiányzó teljességigényű monográfiát ugyan nem pótló, de
elősegítő célzattal ismét nagyváradi szerző éleszti Juhász Gyula emlékét. Indig Ottó László
előbb doktori értekezésének néhány fejezetében, ezt követően ismeretlen Juhász-költemények
és elbeszélések közlésével (NyIrK, A Hét), továbbá a Juhász-színikritikákat is idéző Tékakötetben (Nagyváradi színikritikák A Holnap évtizedében, 1975) értékesíti kutatásait,
következő kötete pedig (Juhász Gyula Nagyváradon, 1978) első összegezése annak, amit
Nagyvárad egykori hét napilapjából, valamint a későbbi Juhász-irodalomból dokumentálódva
a költő nagyváradi éveiről megtudhatunk. Már e Kriterion-kötet tanulságait is figyelembe
véve, további kutatások újabb eredményeit is beépítve írja meg újabb Juhász-tanulmányait s a
Nincs szebb jövendők májusánál c. kismonográfiát (Kv. 1980). Diósszilágyi Ibolya, aki
Juhász-kutatásainak eredményeit korábban a kritikai kiadás köteteiben, majd a Művelődésben
(1957/8) tette közkinccsé, A Hétben (1983/35) emlékezett Juhász tanár úrra, s átfogó
monográfiát készített elő kiadásra a költő nagyváradi éveiről.
Juhásszal kapcsolatos gazdag emlékanyaga révén említést érdemel a nagyváradi Ady-múzeum
is. Tárlóiban számos fotó, szövegmásolat, dokumentum idézi A Holnap szervezőjének
Adyhoz és Nagyváradhoz fűződő kapcsolatait.
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Születésének 100. évfordulója alkalmából a Tápai lagzi elemzésével idézi a költő emlékét
Mózes Attila az Utunkban (1983/13) és Markó Béla az Igaz Szóban (1983/4), tragikus
magányosságáról fest képet „Hic fuit Juhász Gyula…” c. esszéjében Luczai András (A Hét
1983/14). A centenáriumot a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozata Város, kinek nem
látni mását c. Juhász-versműsorral ünnepelte meg 1983. máj. 13-án.
(I. O.)
Engel Károly: J. Gy. egykori román növendékeinek emlékezetében. NyIrK 1964/2. — Péter László: J. Gy. a
forradalmakban. Bp. 1965.
ÁVDolg: Borbély László: J. Gy. prózája, 1965. — Daubner Zoltán: J. Gy. tájszimbolikája. 1981.

Juhász István (Nagyenyed, 1915. ápr. 16. — 1984. szept. 13. Kolozsvár) — történész.
Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban (1932), főiskoláit a Kolozsvári
Református Teológián, a Ferdinand-egyetem bölcsészeti karán, a bukaresti Ortodox Teológián
és a nagyszebeni Ortodox Teológiai Akadémián végezte (1937), a Debreceni
Tudományegyetem teológiai fakultásán doktorált (1940). Közben Kolozsvárt a teológia
szeniora, majd a bukaresti Református Egyetemi Otthon igazgatója (1939–40). Tudományos
pályáját mint az ETI tanára (1941–47) kezdi; 1948-tól a Kolozsvári Református Teológiai
Fakultás professzora, 1960 és 1966 között az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet
rektora. 1969-től a prágai Comenius Teológiai Fakultás, a debreceni Református Teológiai
Akadémia díszdoktora.
Egy ideig az Ifjú Erdély felelős szerkesztője (1938–39), itt s a Hitelben jelennek meg írásai.
Érdeklődéssel fordul az erdélyi románság „átformált” egyházi életének XVI. és XVII.
századbeli dokumentumai felé, doktori disszertációjában a görög–szláv liturgiával szemben
első ízben érvényesülő román nyelvű egyházi irodalmat dolgozza fel, a Nagyszebenben és
Brassóban megjelent kátékat, bibliafordításokat, magyarázatokat és szertartáskönyvet,
énekeskönyveket, az első román iskolák történetét, s behatóan foglalkozik Bethlen Gábor
román kapcsolataival.
1963 óta a Református Szemle felelős szerkesztője. Itt megjelent főbb tanulmányai az erdélyi
református egyház névkönyveivel (1955), a Heidelbergi Káté XVI–XVII. századi kiadásaival
(1965), a reformáció hazai szerepével (1968), Köleséri Sámuel önéletírása alapján a XVIII.
századbeli református lelkészképzéssel (1968) foglalkoznak. Társszerzője a Románia
Szocialista Köztársaságban lévő Református Egyház (Kv.–Nv. 1976) c. kiadványnak. Megírta
angolul és németül a romániai református egyház rövid történetét (1958, 1977).
Történeti tanulmányai közül kiemelkedik Szöllősi Nagy Ferenc jelentései az 1848-as moldvai
és havasalföldi forradalomról c. írása az 1848. Arcok, eszmék, tettek c. gyűjteményes kötetben
(1974). Az erdélyi művelődéstörténeti kutatások terén számottevő Marosvásárhely és
Göttinga c. bevezető tanulmánya Fogarasi Sámuelnek az ő jegyzeteivel kiadott XVIII. századi
önéletírása élén (1974), nemkülönben a Bethlen Kollégium ifjúsági életének bemutatása a
nagyenyedi diákokról Jakó Zsigmonddal közösen szerzett műben (1979).
Kötetei: A reformáció az erdélyi románok között (Kv. 1940); A középkori nyugati misszió és a
románság (Kv. 1942); Bethlen Miklós politikai pere (Kv. 1945); A székelyföldi református
egyházmegyék (Kv. 1947); Nagyenyedi diákok 1662–1848 (Jakó Zsigmonddal, 1979).
Enciclopedia istoriografiei româneşti. Szerk. Ştefan Ştefănescu. 1978. 187. — Beke György: Lustra a
kollégiumban. Utunk 1980/15.

Juhász Kálmán — *helytörténet
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Juhász Zoltán — *Bánáti Tükör
Juhl Mór (Budapest, 1892. márc. 7. — 1942. szept. Mosztovo) — orvosi szakíró,
lapszerkesztő. Temesvárt az Állami Főgimnáziumban érettségizett (1910), a budapesti
egyetemen szerzett orvosi diplomát (1917). A 20-as évek elején a temesvári Bánát
Szanatórium igazgató főorvosa, később magánpraxist folytatott.
Vuchetich Endrével szerkesztette a Színházi Újság c. temesvári hetilapot (1911–12). Orvosi
tanulmányait és szakcikkeit a *Praxis Medici és *Orvosok Lapja, egészségvédelmi és
ismeretterjesztő írásait a 6 Órai Újság, valamint a Temesvárt megjelenő Holnap (1932–33) és
Heti Magazin (1933–34) c. folyóiratok közölték. Marxista szemináriumokat vezetett s
előadásokat tartott a temesvári Munkásotthonban és a Magánalkalmazottak
Szakszervezetének székházában. Meggyőződéséért ismételten letartóztatták és meghurcolták.
A II. világháború alatt munkaszolgálatra Transznisztriába vitték, ahol transzportja többi
tagjával együtt kivégezték. Szakmunkái: Röntgendiagnosztikai és röntgenterápiai útmutató
(Tv. 1925); A röntgensugarak szerepe az emberi megbetegedések felismerésében és
gyógyításában (Tv. 1926).
Junger Ervin (Temesvár, 1931. máj. 28.) — zeneszerző, zenei szakíró. Középiskolai
tanulmányait szülővárosában kezdte, Kolozsvárt érettségizett (1948), a Gheorghe Dima
Zenekonzervatóriumban zeneszerzés, zongora és karmesteri szakot végzett. 1950-től ugyanitt
gyakornok, majd tanársegéd és adjunktus, 1969-től előadótanár. 1975-ben A barokk
funkcionális összhangrendje Bach műveiben c. értekezésével zenetudományi doktorátust
szerzett.
Az 50-es évek elején hagyományhű, művelt és tudatos alkotói szerzeményei alapján
nemzedékének javához számították, a hazai zenealkotás 1960 körüli stílusbeli megújulása elől
azonban elzárkózott. Színpadi művei közül a Dehel Gábor librettójára szerzett Találkozások c.
balett (1963) és a Jánosházy György librettójára szerzett A helység kalapácsa c. Petőfivígopera (1967) a kolozsvári Állami Magyar Opera színpadán került nyilvánosság elé. Rónai
Antal szövegére szerzett Strindberg-operája (Júlia kisasszony, 1959) hangszereletlen, Petőfikantátája (A tavaszhoz, 1953) kiadatlan.
Zenekritikáit, a zenei alkotás és a zenei élet időszerű kérdéseinek szentelt tanulmányait az
Utunk, Igaz Szó, A Hét közölte, számos szakdolgozata román szakfolyóiratokban (Lucrări de
Muzicologie, Muzica) jelent meg. Quo vadis, Terra? c. kantátájának a Zenei Kiadónál
megjelent szövegét román költő-kortársak verseiből állította össze (1975).
Terényi Ede: Opera — vázlatfüzetben. A Hét 1973/13, 14.

Junger Sándor — *Petrozsény magyar irodalmi élete
Jurcsák Tibor (Ökrös, 1926. dec. 29.) — természettudományi szakíró. Középiskoláit
Nagyváradon (1947), felsőfokú tanulmányait a Babeş Egyetem levelező tagozatán (1957)
végezte. A nagyváradi Körösvidéki Múzeum természettudományi osztályán kezdte
tudományos kutatói munkásságát és anyaggyűjtését 1951-ben, itt lett osztályvezető.
Munkaterülete az őslénytan, ősemlősök kutatása. A bihari tájak ősemlős- és madárfaunájára
vonatkozó szaktanulmányai főleg a múzeum Nymphaea c. évkönyveiben jelennek meg, írásait
a Crisia, Revista Muzeelor s több más hazai szakfolyóirat is közli. Természettudományi és
természetvédő írásaival magyar nyelven a Fáklya hasábjain jelentkezik. 1981 óta a Nymphaea
felelős szerkesztője.
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Justh Jánosné — *Baross Katinka
Juventus — 1. A román sajtóban megjelent nemzetiségi vonatkozású cikkek és hírek magyar
nyelvű szemléje. 1928. ápr. 3. és 1939. okt. 17. között jelent meg Kolozsvárt Sulyok István
szerkesztésében. Munkatársai közt volt Gyallay-Pap Zsigmond, Tollas Béla, Ştefan Micle,
Moldován János és Demeter János. A ~ a román anyagot kommentár nélkül közölte vagy
kivonatolta, s forrásul szolgált az Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929 (Kv. 1930) számára.
Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 86.

2. A Temesvári 2-es számú Matematika–Fizika Líceum 1972-ben indult időszaki diáklapja. A
litografált első szám után már 16 nyomtatott oldalon jelenik meg ezer példányban.
Borítólapját Kazinczy Gábor grafikusművész tervezte. Szerkesztését kezdetben Kardos Dalma, Toszó Emese, Simon Tibor tanárok irányították, 1975-től Tácsi Erika igazgató felel a
lapért. Diák-főszerkesztői időrendben: Herényi Erzsébet, Mészáros Ildikó, Kovács Erika,
Józsa Enikő, Tamás Mónika, Szabó Judit. A változatos profilú lapot, amely igyekszik —
miként egy beköszöntő cikk körvonalazta — „a köri tevékenység, a kutatómunka, a szervezeti
élet színes krónikája, az iskolai élet hű tükre, az ifjú tollforgatók fóruma lenni”, a tanulók
írják, a fényképek, rajzok, karikatúrák ugyancsak a diákok munkái.
A lap tudósít az iskolában szervezett író–olvasó találkozókról: ezek szerint Anavi Ádám,
Balogh Edgár, Bodor Pál, Bálint-Izsák László, Laurenţiu Cerneţ, Domokos Géza, Anghel
Dumbrăveanu, Endre Károly, Huszár Sándor, Kányádi Sándor, Kubán Endre, Mandics
György, Szász János kereste fel a líceumot. Vendégeikkel a fiatalok számos interjút
készítettek, s 1977-től sorozatosan közlik beszélgetéseiket Szekernyés Jánossal Temesvár
irodalom- és művelődéstörténeti emlékeiről. Az 1975-ös interjúpályázatot 1977-ben az Ady
Temesváron c. pályázat követte.
„Înfrăţiţi” címmel a diáklapnak állandó román nyelvű rovata van.
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K
kabaré — *szórakoztató irodalom
Kabán Annamária (Kolozsvár, 1953. jan. 16.) — nyelvész. ~ Ferenc leánya. Középiskolai
tanulmányait szülővárosában a 11-es számú (ma 3-as számú) Líceumban végezte (1972), a
Babeş–Bolyai Egyetemen magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett (1977).
Magyarszováton tanít. Nyelv- és stílustörténeti szaktanulmányait a NyIrK és a budapesti
Magyar Nyelvőr közli. Melius Péter Herbáriumának a 400. évfordulón megjelent új
kiadásában (1978) a bevezető tanulmány Nyelvállapot és helyesírás c. fejezetének szerzője s
az Összehasonlító névjegyzék összeállítója; a VI. osztály számára készült Magyar nyelv c.
tankönyv (1982) társszerzője.
Kabán Ferenc (Kolozsvár, 1926. aug. 19. — 1988. jún. 19. Kolozsvár) — pedagógiai és
természettudományi iró. ~ Annamária apja. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Zágoni
Mikes Kelemen Gimnáziumban (ma 3-as számú Líceum) végezte (1945). Tagja, egy ideig
tanulmányi igazgatója volt a Móricz Kollégiumnak, tanári oklevelet a Bolyai Tudományegyetem természetrajz–földrajz karán szerzett (1952). Szülővárosa különböző iskoláiban
aligazgató (1953–60), tanfelügyelő (1960–69), tanár.
Ismeretterjesztő cikkeit és tanulmányait 1955-től az Előre, Ifjúmunkás, Korunk, Tanügyi
Újság közli, népszerűsítő természettudományos írásai A Hétben jelennek meg. Írásaiban az
oktató-nevelő munka gyakorlatának kérdéseivel, A tanfelügyelő jegyzetfüzetéből sorozatban
(Tanügyi Újság 1964–66) a tanári munka hatékonyságának fokozásával, A Hétben örökléstani
és tudománytörténeti problémákkal foglalkozik. A kukoricáról írt könyve ismeretterjesztő
irodalmunkban elsőként tekinti át egy termesztett növény biológiáját és szerepét a társadalomban (A kukorica története. Győz a tudomány 1965). Hasonlóan úttörő az örökléstan
törvényszerűségeit és újabb felfedezéseit összefoglaló munkája (A természet nyomdája. Kv.
1978).
Csire Gabriella: Nemcsak iskola, hanem a tudomány műhelye is. Előre 1978. máj. 31. — Xántus János: A
természet nyomdája. Előre 1978. aug. 31.

Kabán József (Kolozsvár, 1933. júl. 30.) — fotóművész. Nagyenyeden végezte a
tanítóképzőt (1952), a kolozsvári törvényszék keretében működő megyeközi Kriminalisztikai
Laboratórium fényképész szakértője.
1976 és 1983 között 47 íróról és képzőművészről jelent meg fényképfelvétele az Utunkban, A
Hétben és a Korunkban. Fotói jelentek meg Kassay Miklós Idegenbe reggel érkezz (1976) és
Kabán Ferenc A természet nyomdája (1978) c. könyvének, valamint a Kriterion Könyvkiadó
Korunk Könyvek c. sorozatának címlapjain. Palocsay Zsigmond Felnőttek könyve c.
kötetének verseit az ő felvételei ihlették, s a kötetben a versek és fotók együtt jelentek meg
(1977).
Péter Sándor: K. J. képei alá. Új Élet 1977/2.
ASZT: K. J. a Korunk Galériában. LM 2355.

Kabay Gábor — *Székely Nép
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Kabdebó Erna (Brassó, 1886. dec. 19. — 1972. nov. 6. Marosvásárhely) — színműíró,
előadóművész. A nagyszebeni róm. kat. leányközépiskolában érettségizett (1904), a budapesti
Erzsébet Nőiskola tanítóképző-intézeti tanári tanfolyamán magyar–német szakos oklevelet
szerzett (1910). Magyar és német nyelvet tanított marosvásárhelyi középiskolákban (1910–
60); a KZST alelnöke 1943-tól annak megszűntéig, a *Zord Idő estéin Berde Mária verseinek
egyik első szavalója, kitűnő konferanszié, az erdélyi és világirodalom népszerűsítője.
Első novellái a Zord Időben kitűnően építkező, izgalmasan szerkesztő írót ígérnek, később
azonban a rövidebb műfajok, esszék, krokik vonzzák. Karcolatait, humoreszkjeit, tréfáit a
Zord Idő, Hölgyfutár, Pásztortűz, Független Újság közli, egyfelvonásos színműveit
(Kalapribillió, Segítség!, Vén leányok) több erdélyi színpadon nemcsak eredetiben, hanem
román és német nyelvre lefordítva is bemutatták.
Kötetei: Színpad (három egyfelvonásos, Mv. 1922); Végre egy férfi! (Berde Máriával, három
egyfelvonásos vígjáték, Mv. 1928); Vén leányok (vígjáték egy felvonásban, Bp. 1934).
Kabos Ármin (Nagyvárad, 1866. okt. 25. — 1947. aug. 10. Temesvár) — publicista,
közgazdasági szakíró. Kereskedelmi iskolát végzett, különböző közgazdasági
érdekképviseletekben tevékenykedett. A temesvári Uhrmann-nyomda és papírkereskedés
üzletvezetője, majd a 20-as évek végétől tulajdonosa. Vezető tisztségeket töltött be az OMP
szerveiben s a temesvári Kereskedelmi és Iparkamarában, elnöke volt a Kereskedők
Egyesületének, kisebbségi és közgazdasági kérdésekről számos cikke, tanulmánya jelent meg
a Keleti Újság, Temesvári Hírlap, Temesvarer Zeitung, valamint a Pénzvilág c. közgazdasági
szaklap hasábjain.
Összegyűjtött közgazdasági írásai Levelek a fiamhoz címen jelentek meg (Tv. 1926) Kner
Albert szép grafikai kiállításában. Az Erdélyi Zsidó Diáksegélyező adta ki Elmélkedés a
liberalizmusról, a zsidóság múltja, jelene és jövőjéről c. előadását (Tv. 1934).
Kabós Éva (Kolozsvár, 1915. febr. 2.) — költő. Szülővárosában felső kereskedelmi iskolát
végzett (1932). Tisztviselő, könyvelő, gépírónő, 1973 óta nyugdíjas.
Verseit először az Erdélyi Magyar Lányok ifjúsági folyóirat közölte, később az Ellenzék,
Keleti Újság, Pásztortűz, Hölgyfutár, Havi Szemle, Déli Hírlap, Székelyföld. Versei jelentek
meg a Vita Zsigmond szerkesztette Romániai magyar írók antológiája c. kötetben
(Nagyenyed 1943). Gyakran szerepelt kolozsvári, tordai, marosludasi irodalmi esteken, a
budapesti Zeneakadémia nagytermében és a KZST-esteken Marosvásárhelyt. Költészetéről
írja Molter Károly: „…fegyelmezett, mint valami költői életrajz; csak attól fél, ami művészi
szempontból hazugság.”
Verseskötetei: Zörgessetek! Megnyittatik! (Gy. Szabó Béla borítólapjával, Kv. 1938); Amit az
én sorsom megad nekem (Nagyenyed 1943).
Molter Károly: K. É.: Zörgessetek! Megnyittatik! Erdélyi Helikon 1939/1.

Kacsir Mária (Kolozsvár, 1929. jan. 7.) — újságíró, szerkesztő, kritikus, műfordító.
Középfokú tanulmányait szülővárosában, a Marianumban végezte (1947), magyar nyelv- és
irodalom szakos tanári oklevelet a Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1951). Bukarestben
él, 1951-től az Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó lektora, 1957-től az Előre, 1970-től
A Hét belső munkatársa, színházi rovatvezetője. Publicisztikai írásai, recenziói és bírálatai e
lapokban s az Utunk, Igaz Szó hasábjain jelennek meg.
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Lefordította Gyemján Bednij novelláit (Szőcs Ráchellel, Szúnyogok, 1955) és I. Sz.
Turgenyev Napkelte előtt c. regényét (Dobó Ferenccel, 1957); románból Mihail Sadoveanu
Ankuca fogadója c. keretes elbeszélését tolmácsolta s látta el utószóval (Kincses Könyvtár
1961).
Színikritikusként rendszeresen ír a hazai magyar színházi életről s a bukaresti színházi
eseményekről; több alkalommal (1975, 1976, 1978) cikksorozatban számolt be a belgrádi
nemzetközi avantgárd színházi fesztiválról. 1978-ban A Hét nemzetiségpolitikai évkönyvét
(Haza, szülőföld, nemzetiség), 1981-ben és 1982-ben színházi évkönyveit (Régi és új Thalia;
Színjátszó személyek) szerkesztette.
Kacsó Albert (Nyárádmagyarós, 1921. jún. 7.) — gyógyszerészeti szakíró. Középiskolát
Losoncon végzett (1944), oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-n nyerte el (1951); itt kezdte
pályáját a gyógyszerészeti karon, 1952-től a marosvásárhelyi gyógyszertárközpont igazgatója.
Az államosítást követően átszervezte a Maros megyei falusi gyógyszertárakat (1953), vezette
az OGYI gyógyszertárszervezési és könyvelési tanszékét (1954–56); a Gyógyszerészeti
Értesítő szerkesztője (1957), a marosvásárhelyi Egészségügyi Technikum tanára (1962–74),
kiépítette a marosvásárhelyi gyógyszertári központot és galenika-laboratóriumot (1975),
szerepe volt a mezőbándi gyógynövénytermesztő kísérleti telep létrehozásában (1977); a
gyógyszerészeti tudományok doktora (1977).
Szaktanulmányait a Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Practica Farmaceutică, Revista
Medicală — Orvosi Szemle, Note Botanice, Acta Hargitensia s más lapok közölték.
Tárgykörei: a biostimulátorok hatása a gyógynövényekre, a Kis-Küküllő forrásvidékének és
felső folyásának gyógynövényflórája, a perfúziós oldatok új, ésszerűbb módszere.
Kacsó József — *Petrozsény magyar irodalmi élete
Kacsó Judit, ~ Gáborné Nánási Judit (Marosvásárhely, 1932. febr. 26.) — szerkesztő,
műfordító. A marosvásárhelyi leánygimnáziumban érettségizett (1951), a bukaresti Makszim
Gorkij Főiskolán orosz szakos tanári diplomát szerzett (1955). Egy évig Bukarestben orosz
nyelvet tanított, 1956-tól a Ştiinţă şi Tehnică folyóirat kiadásában magyarul megjelenő
tudományos-fantasztikus regénysorozatot szerkesztette, 1958-tól az Irodalmi Könyvkiadó,
1970-től a Kriterion szerkesztője; utóbbi munkahelyén főképp a Drámák sorozat, a Kriterion
Kiskalauz, valamint a gyermek- és ifjúsági kiadványok gondozója. Dános Miklóssal közösen
szerkesztette az Árvízkönyv 1970. május 13. — június 10. c. kötetet (Tudósítások, interjúk,
fényképek, 1970).
Oroszból I. Jefremov Androméda ködfolt, Sz. M. Beljajev A tizedik bolygó, V. Trenyov
Indiánok, románból I. M. Ştefan Szememprisz herceg titka, Ioana Petrescu Hattyúdal, Şt. Tita
Törpék Gulliver hazájában és (Fáskerthy Györggyel) Adrian Rogoz Urán c. tudományosfantasztikus munkáit fordította magyarra a *Tudományos-fantasztikus elbeszélések sorozat
számára (1956–58).
Kacsó Károly (Budapest, 1943. ápr. 2.) — régész. Nagyváradon végezte a 4. számú Vegyes
Középiskolát (1960), a Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos képesítést nyert (1965), a
bukaresti egyetemen Necropola tumulară de la Lăpuş c. régészeti dolgozatával doktorált
(1981). A nagybányai Megyei Múzeum főmuzeológusa 1965-től. Tanulmányait román
nyelven a Studii şi Comunicări de Istorie Veche, Dacia, Apulum, Acta Musei Napocensis,
Acta Musei Porolissensis és a Marmaţia helytörténeti folyóiratok közlik. Régészeti
ismeretterjesztő cikkei magyar nyelven a Bányavidéki Fáklya hasábjain jelennek meg.
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Kacsó László — *Hasznos Könyvtár
Kacsó Sándor (Mikháza, 1901. febr. 21. — 1984. febr. 17. Kolozsvár) — író, szerkesztő,
közíró, tanulmányíró. Székely földműves szülők gyermeke. Tanulmányait a marosvásárhelyi
Katolikus Főgimnáziumban végezte (1920), egy évig a kolozsvári Tanárképző Intézet, két
évig a Ferdinand Egyetem hallgatója. Már 1922-től a kolozsvári Előre ifjúsági folyóirat, majd
a Keleti Újság (1923–25) és az Újság (1925–27) munkatársa. Kezdettől a *helikoni
munkaközösség tagja volt, az ún. székely írócsoporthoz tartozott. 1926-ban az első marosvécsi
találkozón megkapta Kemény János fiatal írók külföldi tanulmányútjára szánt alapítványának
harmincezer lejes irodalmi díját. Párizsi tanulmányútja után, 1927 őszétől belső munkatársa,
1938. jan. 1-től 1940-ig, a betiltásig, főszerkesztője a Brassói Lapoknak. A helikoni
közösségbe meg nem hívott Benedek Elek vezetésével felolvasó körutakon vett részt, s
Szentimrei Jenővel és Tamási Áronnal együtt radikális irodalompolitikát követelt (1928).
Fáradhatatlan szervezője és egyik vezetője a székely földművesek gazdasági megsegítésére
létrehozott *ÁGISZ szövetkezetnek. Tudománynépszerűsítő olcsó sorozatot indított *Hasznos
Könyvtár címen, egyik füzetét maga írta, s Kosztolányi Dezső nyomán nyelvművelő könyvet
szerkesztett (Brassó 1934).
Népfrontpolitikát szorgalmazó publicisztikája mellett népének nemcsak kulturális, hanem
gazdasági fölemeléséért is fáradozott. A Brassói Lapok 1940 szeptemberében történt betiltása
után is Dél-Erdélyben maradt és Nagyenyedre költözött, ahol irodalmi tevékenysége mellett
1942 és 1944 között a nagyenyedi Erdélyi Gazdát szerkeszti. A háború végén haladó
magatartása miatt a fasiszta hatóságok Tîrgu Jiuba internálták, ahol a *Zsilvásárhelyi Déli
Hírlap c. illegális lágerújság vezércikkírója. A táborból csak a Groza-kormány megalakulása
után, 1945-ben szabadult az MNSZ követelésére. A Kolozsvárt újraindított Falvak Népe
főszerkesztője (1945–46), az első demokratikus parlament képviselője, az MNSZ elnöke
(1947–52); főszerkesztőként jegyzi a Bukarestben megjelenő Romániai Magyar Szó c.
napilapot (1947–52), majd lemondatása után az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó
kolozsvári szerkesztőségének munkatársa, ill. az Irodalmi Könyvkiadó magyar fiókjának
vezetője Kolozsvárt (1952–68) nyugalomba vonulásáig.
Első novellái és versei a kolozsvári Előrében és a Pásztortűzben jelentek meg (1922). A
*Tizenegyek antológiájában három elbeszéléssel szerepel (1923). Szépirodalmi műveit 1944ig a Vasárnapi Újság, Benedek Elek Cimborája, a budapesti Napkelet és Hajdu Dénes Hídja, a
Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Déli Hírlap és Havi Szemle közölte. Szerepelt az Erdélyi Helikon
antológiáiban, az Erdélyi történetek c. gyűjteményben (Bp. 1924), az Erdély lelke c.
novellagyűjteményben (Berlin 1924) s a szlovenszkói Új Auróra c. almanachokban (Pozsony
1929–32). Éveken át több naptár jelenik meg szerkesztésében Brassóban és Nagyenyeden s
egy cikkgyűjtemény Erdélyi Magyar Évkönyv címmel (Brassó 1937).
Szépprózai írásainak erőteljes erkölcsi, társadalmi mondandójára kezdettől felfigyelt a kritika.
Elbeszéléseinek nemritkán balladai fogantatású hősei realista, naturalista ábrázolású
konfliktusok szorításában nőnek szimbolikusan naggyá. Kezdetben nem idegenkedett a
stílromantikától sem (Magvaszakadt a búsulásnak). Mélylélektani indítékú témáiból is
időszerű társadalmi mondandót bontakoztat ki (Hárman a ködben). „Novellái falusi tragédiák,
de emberi tragédiák és székelyek. […] Azonos ősgyökér, s mégis a székely élet új arca Nyírő
és Tamási mellett” — írja Jancsó Béla. Történelmi elbeszélései az 1437-es parasztlázadást,
Dózsa felkelését és Apáczai Csere János alakját idézik. A lezajlott történelmi változások
sodrában született legsikerültebb írásait Nagyidő c. kötete (Mv. 1946) tartalmazza. A 30-as,
40-es években teljessé vált novellisztikáját irodalmi köztudatunk alig tartja számon. Az RMIsorozatban 1970-ben kiadott reprezentatív gyűjteményes kötetére sem figyelt fel a kritika,
pedig jórészt a Nyárád mentén, szülőföldjén játszódó, sokféle nyomorúsággal sújtott népének
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bajaival szembenéző s korábbi rejtett szentimentalizmusát levetkőző elbeszélései (Gyergyói
dalosverseny, Szülőföldem, Úrnapja, Nagyidő) a műfaj legkülönb hazai művelői közé emelik.
Regényei a két világháború közötti életforma csődjét példázzák. A Vakvágányon a nemzeti
elnyomást az osztályellentétek vetületében vizsgálja, lázítva mindenfajta elnyomás ellen és
mindvégig hirdetve az együttélő népek egymásrautaltságának és barátságának szükségességét.
„Itt vérre megy a játék, itt nincs helye a mosolynak és könnyeknek. Itt meg kell mutatni: ez
van, így van, hadd lássa mindenki, mennyire másként kellene lenni, másnak kellene lenni,
másként kellene élni, hinni, érezni, tenni és dolgozni, hogy a munka nyomán élet és béke
fakadjon ezen a tájon” — így jellemzi regényének alaphelyzetét és értelmét Szentimrei Jenő.
Első regénye művészileg még nem eléggé egységes, korai novelláihoz hasonló
stíluskeveredés jellemzi, mégis nagy közönségsikere és sajtóvisszhangja volt, mert mint
plebejus szemléletű értelmiségi keményen leszámolt minden illúzióval, a leginkább bénító
„kisebbségi egység” jelszavával is, amely a nemzetiségen belüli kizsákmányolás leplezését
szolgálta. Főhőse, Birtók Béni hiába keresi osztálya fölemelkedésének útját, próbálkozásai
kudarcba fulladnak. Erre utal a regény keserűen hangzó címe. Kevésbé harsányan, de nem
kisebb keserűséggel kiált segítségért a Lélekvesztőn hőse, Kovács János, a bécsi diktátum után
Brassóban maradt kistisztviselő, az író alteregója. Ez a regény artisztikusabb, egységesebb
hangulatú és szerkesztésű, egyúttal introvertáltabb is. Írója nagy gondot fordított a Kovács
család tagjainak lélekábrázolására. Különösen jól sikerült a családjáért néma heroizmussal
küzdő főhős lelki portréja.
Működésének súlypontja a két világháború közötti közírása. Közel félezer cikke, riportja
főleg a Brassói Lapok hasábjain látott napvilágot. Az átlag harmincezer példányban megjelent
napilap olvasói hétről hétre várták tájékozódást kereső, józansággal telített, bátor hangú,
mindig a legsúlyosabb problémákkal szembenéző és nagy erkölcsi tisztaságról tanúskodó
vezércikkeit, amelyekkel szerepet vállalt például a *vallani és vállalni vitában (1929), majd a
*Vásárhelyi Találkozó (1937) előkészítésében és irányadásában. „Legerősebben vele szólalt
meg a hazai magyar polgári demokrácia haladó balszárnya. A nemzetiségi intézmények és
szervezetek demokratizálását követelte szenvedélyes hangú vezércikkeiben, jelentős számú
olvasótáborának tájékozódását a romániai demokratikus erők felé irányította, a nemzetközi
porondon pedig a haladó mozgalmak, például a köztársasági Spanyolország harca mellé
befolyásolta. Harcos publicisztikája volt ez az erősödő fasizmus, a bárhonnan jövő
sovinizmus ellen” — írja Tamás Gáspár.
A könyvkiadói poszton betöltött tizenhat esztendő alatt jelentek meg műfordításai és irodalmi
tanulmányai. Kolumbán Mózessel együtt fordította magyarra Lev Tolsztoj Iván Iljics halála c.
elbeszélését (1953), tolmácsolta Mihai Beniuc elbeszéléseit (Gyűlölet. Kincses Könyvtár
1956), Kakassy Endrével közösen készítették el Ion Călugăru önéletrajzi elemekkel átszőtt
regényének fordítását (Egy mihaszna gyermekkora, 1958), Eötvös, Petőfi, Slavici műveinek
kiadásához írt előszavai, Kortársi jegyzetek Asztalos Istvánról c. portréja (Kacsó–Sőni–
Abafáy: Három portré. Kritikai Kiskönyvtár 1963), nagyszalontai Arany-előadása újra megjelentek Írók, írások c. tanulmánykötetében (1964). Súlyos betegségéből kilábolva kezdte írni
önéletrajzi visszaemlékezéseit. Virág alatt, iszap fölött címen megjelent első kötetében (1971)
életútját mutatja be mikházi gyermeki eszmélésétől Brassóba költözéséig, a második kötet
Fogy a virág, gyűl az iszap címmel (1974) tíz esztendőt mutat be a Brassói Lapok
szerkesztésében töltött időszakból egészen a Vásárhelyi Találkozóig. A kiadás alatt álló
harmadik kötet a Vásárhelyi Találkozótól addig a napig eleveníti fel az eseményeket, amikor
hazaindulhat a tîrgu jiui internálótáborból. Emlékirataival nemcsak írói pályájának megértéséhez, hanem az egész korszak megismeréséhez is jelentősen hozzájárult; gazdagon
fölbuzgó emlékanyagán szigorú szépírói fegyelemmel lett úrrá: közírói pályája kordokumentum értékű darabjainak felelevenítésével az egykorú szövegeken keresztül az azokat
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létrehívó kor nagy világnézeti és politikai konfrontációját rajzolja meg. Száműzetéseim c.
verseskötete a nagyenyedi évek „visszafojtott férfisírás”-ával, lágerverseivel s az öregség
őszikéivel keltett feltűnést.
Kötetei: Utoljára még megkapaszkodunk (elbeszélések, Kv. 1927); Vakvágányon (regény,
Brassó 1930. Újabb kiadások: Kádár Tibor rajzaival, 1957; románul Vasile Grunea
fordításában, Kv. 1970; Nagy Pál jegyzeteivel, Tanulók Könyvtára, Kv. 1979); A méh a
kisgazda ingyen napszámosa (Blénessy Károllyal, Hasznos Könyvtár, Brassó 1936);
Lélekvesztőn (regény, Kv. 1941); Nagyidő (novellák, Benedek Marcell előszavával, Mv.
1946); Írók, írások (tanulmányok és cikkek, 1964); Válogatott írások (regény, elbeszélések,
karcolatok, Izsák József előszavával, RMI 1970); Virág alatt, iszap fölött (Önéletrajzi
visszaemlékezések I. 1971. 2. kiadás 1981); Fogy a virág, gyűl az iszap (Önéletrajzi
visszaemlékezések II. 1974); Száműzetéseim (versek, Bene József 8 grafikájával, 1978).
Használta az Őrhegyi Sándor írói álnevet.
(K. Á.)
Jancsó Béla: K. S. novellái. Újság 1927. aug. 14.; újraközölve Irodalom és közélet. 1973. 95–97. — Szentimrei
Jenő: K. S.: Vakvágányon. Erdélyi Helikon 1930/6; újraközölve Sablon helyett csillag. 1968. 128–31. —
Schöpflin Aladár: Vakvágányon. Nyugat, Bp. 1930. II. 61–63. — Parajdi Incze Lajos: K. S.: Lélekvesztőn.
Erdélyi Helikon 1941/8. — Robotos Imre: Az úttalanság intelmei. Korunk 1957/8. — Balogh Edgár: Vallomás
és irodalom. Előre 1965. ápr. 3.; uő: Emlékek hullámhosszán. Brassói Lapok 1969. júl. 24.; Ilyen volt. Brassói
Lapok 1971. máj. 7. Mindhárom cikk újraközölve Mesterek és kortársak. 1974. 424–34. — Tamás Gáspár:
Irodalmi publicisztika. Igaz Szó 1965/4. — Huszár Sándor: K. S. Közli Az író asztalánál. Beszélgetések kortárs
írókkal. 1969. 43–51.; uő: A tegnapról, mai lelkülettel. A Hét 1972/23, 24; uő: K. S. önéletírásáról I–II. A Hét
1976/35, 36. — Mikó Imre: Bekecs alatt Nyárád tere. Igazság 1970. jún. 11.; újraközölve Akik előttem jártak.
1976. 181–84. — Izsák József: Őszi látogatás az ifjúságban. Igaz Szó 1971/11. — Csehi Gyula: K. S. önéletrajzi
visszaemlékezéseinek első kötetéről. A Hét 1971/46; uő: Igazmondó életregény. A Hét 1974/19. — Kicsi Antal:
K. S. Kis irodalomtörténet. Brassói Lapok 1973/14; uő: K. S.: Száműzetéseim. Igaz Szó 1979/4. — Méliusz
József: Levél-féle Kacsó Sándor úrhoz. A Hét 1974/22. — Marosi Ildikó: A köz vállalása mindnyájunkban ott
bolyongott. Interjú K. S.-ral. Közli Közelképek. 1974. 50–52. Erdélyi Lajos felvételeivel. — Beke György: A
teljesség igézetében. Beszélgetés K. S.-ral. A Hét 1975/3; uő: A férfikor küzdelmei. A Hét 1981/8; uő: K. S. és a
Brassói Lapok. Brassói Lapok 1981/8. — Kányádi Sándor: K. S. Korunk 1976/12. — Gálfalvi Zsolt: Mindig
vállalni. K. S. születésnapjára. A Hét 1976/9. — Szávai Géza: Lírai sorsjelzések. Lapszéli jegyzetek K. S.
verseskönyvéhez. A Hét 1979/51. — Kántor Lajos: Hivatásos írástudó. A Korváltás c. kötetben. 1979. 68–72.
— Vita Zsigmond: Az Erdélyi Gazda szerkesztője. Utunk 1981/8. — Pomogáts Béla: A közírástól a költészetig.
Új Írás, Bp. 1981/7. — „Egyeztetem az álláspontokat”. K. S.-ral beszélget Molnár Gusztáv. Fórum, a Megyei
Tükör melléklete. 1981. dec. — Pongrácz P. Mária: „Zendülj virág, fű, fa, bokor”. A zsílvásárhelyi hírlapról. A
Hét 1982/8.
ASZT: K. S. Tamási Áronról. FA 58. — K. S.-t köszönti Tamás Gáspár. LM 924.
ÁVDolg: Székely László: K. S. szépprózai munkássága. 1958. — Sántha Tibor: K. S. publicisztikája 1923–1938
között. 1964.

Kaczér Illés (Szatmár, 1887. okt. 12. — 1980. márc. 20. Tel Aviv) — író, újságíró.
Tanulmányait szülővárosában és Nagyváradon végezte. Újságírói tevékenységét Szatmáron
kezdte, ahol Új Szatmár címen lapot is alapított. Első irodalmi munkáit a budapesti Az Újság,
Pester Lloyd, Múlt és Jövő, Nyugat közölte; 1916-ban jelent meg Budapesten első regénye
Khafrit, az egyiptomi asszony címmel. Csatlakozott az 1918-as forradalomhoz, röpiratban
népszerűsítette a béke, jog, föld jelszavait (Károlyi Könyvtár II. Bp. 1919). A kommün
bukása után Bécsbe emigrált, ahonnan Kolozsvárra hívták az Új Kelet c. napilaphoz, ennek
szerkesztőségében dolgozott 1923-ig. Itt mutatták be a Magyar Színházban Megjött a
Messiás, Tűz és Gólem ember akar lenni c. drámáit. Hol szatirikus, hol szimbolikus
novelláival, regényeivel vett részt a romániai magyar irodalom kibontakozásában.
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Az emigráció útján Csehszlovákiába került, ahol Dr. Hulla c. regényével (Kassa 1926) és
főművével, a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság
kiadásában megjelent Ikongo nem hal meg c. kétkötetes regényével (Pozsony 1936) ért el
sikert. A néger hős tragédiájának ábrázolásában éppen úgy, mint kötetekbe gyűlt szociális
meséiben az író antifasiszta humánuma jutott kifejezésre. A pozsonyi Magyar Újság
szerkesztője, 1938-ban Londonba emigrált, onnan Izraelbe települt, ahol tetralógiát írt Ne félj,
szolgám, Jákob címmel a magyar zsidóság sokszázados történetéről.
Romániában megjelent művei: Megjött a Messiás (dráma 3 felvonásban, Kv. 1921); Gólem
ember akar lenni (drámai szimbólum 1 felvonásban, Kv. 1922); A vakember tükre (novellák,
Kv. 1923); Sárkányölő további kalandjai (szatirikus regény, Kv. 1923); Jancsi. Egy kisfiú
tüsszentései, szuszogásai és röhögései, valamint a hihetetlennel határos egyéb csínytevései…
Brassó 1923).
Sándor László: Ikongo nem hal meg. Korunk 1936/11. — Csanda Sándor: Első nemzedék. A csehszlovákiai
magyar irodalom keletkezése és fejlődése. Pozsony 1968. 209–11.

Kádár Gyula, Illyefalvi (Sepsiszentgyörgy, 1953. febr. 18.) — helytörténész. Középiskoláit a
sepsiszentgyörgyi 1. számú Líceumban végezte (1972), utána néhány évig helyettes tanár
Maksán, Dálnokon, Székelypáldoboson, Felső- és Alsócsernátonban (1973–79), közben a
Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos tanári oklevelet szerzett (1979). Igazgató-tanár
Lisznyóban (1980–82), Uzonban (1982–86), tanár Bodokon, majd Sepsiszentgyörgyön.
Már középiskolás korában megírta szülőfalujának történetét; város- és falutörténeti írásai A
Hét, Művelődés, Előre, Brassói Lapok, Megyei Tükör és a Gyökerek c. diáklap hasábjain
jelennek meg, feldolgozta a sepsiszéki lakodalmast és Illyefalva helyneveit. Nagyobb
tanulmányait (Községi rendtartás Háromszéken; Sepsiszentgyörgy története; A székelyek
törvénykezési joga; A háromszékiek harca a szabadságért — 1848–49) a Megyei Tükör
közölte sorozatban 1981–82-ben, illetve a Brassói Lapok 1982-ben (A háromszéki városok és
Brassó közti kereskedelmi ellentétek a középkorban).
Kádár Imre (Komárom, 1894. jan. 12. — 1972. nov. 13. Budapest) — költő, író, műfordító,
szerkesztő. Szülővárosában a Szent Benedek rendi Főgimnáziumban érettségizett (1911),
főiskolai tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán s a Keleti Kereskedelmi Akadémián
folytatta, jogi doktorátust szerzett (1915). Megsebesült az I. világháborúban, bekapcsolódott a
Galilei Kör munkájába, csatlakozott az 1918-as forradalomhoz, a kommün bukása után
emigrált s Kolozsvárt telepedett le. Itt a Keleti Újság főmunkatársa, a Napkelet (1920–22), a
Kulissza (1922–23) c. irodalmi és színházi lap szerkesztője, 1927-ben a Mai Világ c. hétfői
lap, 1928-ban a rövid életű Erdélyi Hétfői Hírlap főszerkesztője. Részt vesz az ESZC
megalapításában, a Kolozsvár–nagyváradi Magyar Színház igazgató-rendezője (1933–40), a
KZST tagja. 1944-ben a budapesti Református Teológia tanára lett.
A század eleji avantgárd iskolákból kinövő szimbolizmus követőjeként jelentkezett
szülővárosában megjelent első verseskötetével 1912-ben (Arany őszentsége), majd az ESZC
kiadásában 1925-ben megjelent versgyűjteményével is (Bujdosó ének) a romániai magyar
irodalom formálásában jelentős szerepet játszó avantgardizmust sugározta; ennek
közvetítésében tölt be kiemelkedő szerepet a Keleti Újság és Napkelet írói táborában verseivel
és novelláival. Mint drámaíró Az idegen, katona (1922), A százegyedik és az Éhségsztrájk
(Erdélyi Helikon 1929/8) c. egyfelvonásosaiban az expresszionizmus stílusjegyeit és
demokratikus politikai elkötelezettségét mutatja fel. Az egyedi sorsot és élethelyzetet ábrázoló
hagyományos cselekményépítéssel és jellemfestéssel szemben előtérbe kerül bennük az
általános emberi szituációk és a lelki élet mozgásait irányító mélyebb törvényszerűségek
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feltárása; az ember belső világának kivetítésére Freud tanítását hasznosítja. Irodalom-és
színikritikusként is ezt a művészetszemléletet támogatja. Írásaival eredeti alkotásokra
ösztönöz, de Kaczér Illés, Tabéry Géza, Bárd Oszkár drámáit elemezve síkraszáll a stilizált
színpadért is, mintegy megfogalmazva a naturalista beszűkítésekkel szemben egy korszerűség
felé való nyitás módszertanát.
Nászrepülés (1927) és Fekete bárány (1930) c. regényeiben lélektani problémákat vet fel, s
elemző módszerrel, találékony iróniával tud rátapintani a művelt, kifinomult lelkekben
mélyen meghúzódó nyersebb ösztönökre. Kezdettől fogva részt vesz a *helikoni
munkaközösség szervezőmunkájában, ott találjuk a 28 alapító tag között. Janovics Jenő után a
Thália Rt. megbízásából a kolozsvári Magyar Színház igazgatója: sajátos játékstílust és
drámát próbált kikísérletezni (*kék madár). Színházpolitikai felfogásának lényegére utal,
amikor a Feketeszárú cseresznye bemutatását e szavakkal kíséri: „Hunyady Sándor sikere így
sokkal jelentősebb esemény, mint egy kitűnő író egyéni érvényesülésének etappe-ja: a
humánum szellemének egy győztes csatája a vak gyűlölség fantomja fölött […] a transzilván
csíra [hajtása].” Ebben a szellemben fordítja le I. L. Caragiale, Ion Marin Sadoveanu, Ion
Minulescu, Octavian Goga, Victor Eftimiu drámáit s adja ki a román népballadákat, dalokat
és románcokat magyarul A havas balladái c. alatt 1932-ben.
Főbb művei: Arany őszentsége (versek, Komárom 1912); Az idegen katona (dráma, Kv.
1922); A százegyedik (dráma, Kv. 1922); Bujdosó ének (versek, Kv. 1925); Román drámaírók
könyvtára öt kötetben. 1. Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél, 2. Octavian Goga: Manole
mester, 3. Victor Eftimiu: Prometheus, 4. Ion Minulescu: A szerelmes próbababa, 5. Ion
Marin Sadoveanu: A métely (műfordítások, Bp. 1926); Nászrepülés (regény, Kv. 1927);
Fekete bárány (regény, Kv. 1930); A havas balladái (műfordítások románból, Kv. 1932.
Díszkiadás 1934).
Használta a Komáromi Imre írói álnevet.
(K. J.)
Szántó György: K. I.: Fekete bárány. Erdélyi Helikon 1930/5. — Finta István: Itt hagyott minket K. I.
Reformátusok Lapja, Bp. 1972/49. — Sőni Pál: Avantgarde-sugárzás. 1973. 177–79. — HLev I. 1979. 355. K. I.
jelentése a magyar színjátszásról a VII. helikoni találkozón; uo. II. 100–01. K. I. a transzilvanizmusról; II. 202,
222. K. I. színházi jelentései; II. 400–01. K. I. és Tabéry Géza vitája.

Kádár István György (Kraszna, 1920. ápr. 5. — 1981. okt. 9. Jugoszlávia) — költő,
színműíró. Középiskoláit a zilahi Wesselényi Kollégiumban végezte be (1940), egyetemi
tanulmányait Kolozsvárt folytatta, majd Budapesten doktorált lélektanból (1944). A
szilágysomlyói, krasznai és nagykárolyi líceumokban tanított (1945–52), később Nagybányán,
Végváron és Vajdahunyadon ref. lelkész. Egy jugoszláviai kiránduláson feleségével együtt
baleset áldozata lett.
Verseket, színműveket írt, családi érzésének és emberszeretetének adva hangot, román költők
— Eminescu, Şt. O. Iosif, Arghezi — verseit fordította magyarra. Írásait az Ifjú Erdély,
Szilágyság, Világosság, Előre, Művelődés, A Hét, Új Élet, Szabad Szó közölte.
Kötetei: Cronica (versek, Kraszna 1938); Napsugár (versek, műfordítások, Szilágysomlyó
1945); Virradat (zenés színmű, Nagykároly 1952).
Kádár István (Nagybánya, 1930. szept. 7. — 1981. okt. 1. ?) — matematikai szakíró. A
nagybányai Gheorghe Şincai Középiskolában érettségizett (1950), a Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika karán szerzett tanári képesítést. Azóta Nagybányán tanított.
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Szaktanulmányait magyar nyelven a Matematikai Lapok, román nyelven a Gazeta Matematică
közli, 1977 óta e lapok szerkesztőbizottsági tagja. Társszerkesztője a román nyelven megjelent Culegere de probleme pentru concursurile de matematică c. kötetnek (1977), valamint
a Matematica în învăţămîntul gimnazial şi liceal II. és VI. kötetének (1979). Ismeretterjesztő
természettudományi cikkeit magyar nyelven a Bányavidéki Fáklya, pedagógiai írásait a
Tanügyi Újság közli.
Kádár János (Marosvásárhely, 1908. dec. 24.) — újságíró, szerkesztő. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Református Kollégiumban végezte (1926). Mint nyomdász lett
szakszervezeti és munkásmozgalmi lapok munkatársa. A Székelyföldi Népakarat (1934),
ennek betiltása után a Székelyföldi Hírlap felelős szerkesztője, a MADOSZ Új Szó c.
hetilapjának munkatársa és technikai szerkesztője (1935–36), a 6 Órai Újság és a Fodor
István-féle Krónikás füzetek c. helytörténeti sorozat munkatársa. Szövetkezeti tisztviselő
(1941–44), a II. világháború után a kolozsvári Népvédelem és a Salamon Ernő Athenaeum
munkásszínpadának vezetője (1945–47), az MNSZ szervezője (1948–52), majd a
marosvásárhelyi Vörös Zászló és Steaua Roşie kiadóhivatali igazgatója, néptanácsi aktivista.
Kádár János (Brassó, 1939. aug. 18.) — költő, prózaíró. Mindössze egyéves, amikor apját a
gyárból elbocsátották, s a család Kolozsvárra került. Költészetét, lírai prózáját döntően
meghatározó gyermekkora ide, az Alverna környékéhez kötötte; a természetközelség és az
emberi kapcsolatok őszintesége, közvetlensége formálták látását. A kolozsvári Ady–Şincai
Középiskolában érettségizett (1956). A vakációk emléke Székelyudvarhelyhez fűzte, apja
városához. Egyetemre kerülése előtt a bőrgyárban rakodómunkásként dolgozott. Itt szerzett
betegsége vissza-visszatérően beleszól életébe és költészetébe. 1963-ban a Babeş–Bolyai
Egyetemen kapott román nyelv- és irodalomtanári diplomát. 1963 és 1968 között a mezőségi
Visán tanított; ezeknek a nehéz éveknek, a városról falura kerülő fiatal értelmiségieknek,
ingázóknak és letelepedőknek szigorú realizmussal és érzékeny lírával megírt kisregénye a
Fénycsíkok nyomában (1967). Az Igazság belső munkatársa (1968–74), a napilapoknál töltött
idő ugyancsak nyomot hagyott írásművészetén: itt alakult ki szabadvers-igényű, inkább
sejtető, mint kifejtő-részletező, a szabványpublicisztikán, hírfejműfajon túlmutató
rövidprózája, melyben az élet és természet örök dolgait s a változó emberi világot költői
beleérzéssel rögzíti. 1974-ben a Napsugár szerkesztője; a gyermekköltészetre új munkahelye
irányította rá figyelmét.
Első versét az Utunkban közölte, első kötete (A vályúfaragó) a Forrás sorozatban jelent meg
1965-ben, a kezdeti költői lépéseit egyengető Salamon László előszavával. Indulására a
pályatársak közül sokan felfigyeltek (Szilágyi Domokos, Bálint Tibor, Páskándi Géza, Szász
János, Pusztai János). Az erdélyi tájköltészet legjobb hagyományait folytatva, nem a
pittoreszk elemek megragadására törekszik, hanem a mélyen átélt lírai pillanatot fejezi ki
kevés eszközzel, olykor szinte eszköztelenül. A leírás helyét a lírai megnevezés veszi át,
ember és táj, környezet egyetlen tárggyá (verstárggyá) olvad össze. A konkrét helyzetet
(vershelyzetet) egyetemessé, egy munkafolyamat bemutatását létfilozófiai töprengéssé tudja
átminősíteni (Tavasz felé). Költészete látványos fordulatok nélkül halad a mind teljesebb
önmegismerés felé. Lírai elmélyülésének egy-egy új állomása a Sarkos szavak (1969) és a
Helyzetdalok (1981) c. verseskötete. Ez utóbbinak kiemelkedő darabja az Ágotának 1979-ből
c. ciklus, a beteg ember kiszolgáltatottságának, élet- és szerelemvágyának tárgyiasan pontos
és mégis átlényegített kifejezése.
Prózája erősen önéletrajzi vétetésű. A lírai hangulatok érzékletes, lélektanilag hiteles
megragadására összpontosít akkor is, amikor kisregényt ír: a cselekményt ennek rendeli alá
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(Rondó. Finta Edit rézmetszeteivel, Kv. 1972; Egyetemben tanácskoztak ellenem… 1980,
közli Levelek itthonról haza c. 1983-as kötete).
Románul Tudor Balteş fordításában a Tineri poeţi maghiari din România c. antológia (1979)
közölte több versét.
Egyéb munkái: Városaim (lírai emlékezések, Kv. 1974); Felleg alatt (versek, 1977); Rád
olvasom (versek, Kv. 1978); Alma, szilva, császárkörte… (gyermekversek, Soó Zöld Margit
rajzaival, 1980).
(K. L.)
Szilágyi Domokos: Egy költő, akire figyelni kell. Utunk 1963/25. — Bálint Tibor: Közel a Naphoz. Igazság 1965.
júl. 3.; uő: Daphnisz és Khloé aktatáskája. Utunk 1968/6. — Páskándi Géza: A gyökerek nyelvén. Ifjúmunkás
1965. aug. 5. — Szász János: Verssé érlelt élet. Igaz Szó 1966/2. — Pusztai János: Valóság, őszinteség, líra.
Korunk 1968/12. — Kántor Lajos: Lírikus lírája. Utunk 1969/45; uő: Körvers — prózában. A Hét 1973/6. —
Szőcs István: A szerénység jegyében. Előre 1969. dec. 6. — Szávai Géza: Emlékek ereje és spontaneitása. A Hét
1975/20. — Márki Zoltán: Helyzetdalok. Előre 1981. szept. 23. — Borcsa János: „e kortynyi lét”. Igaz Szó
1981/12.— Molnos Lajos: „Ahogy az aszfalton áttörő fű…” Utunk 1982/22.

Kádár József (Várfalva, 1850. jan. 29. — 1939. febr. 12. Dés) — történész, néprajzi kutató.
Középiskoláit a Tordai Unitárius Gimnáziumban kezdte, ahol 1863-ban megindította a
Remény c. diáklapot; a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettségizett (1871). Budapesten
elvégezte a Polgári Tanítóképzőt (1876). Désen a polgári fiú-, majd leányiskola tanára, 1904től igazgatója, a Tanügyi Tanácskozó c. folyóirat szerkesztője. A Désen alakult Monographiai
Bizottság, a Szolnok–Doboka Megyei Irodalmi, Történelmi és Etnographiai Társulat és az
EIT tagja. A dési Szolnok-Doboka c. hetilap, a kolozsvári Magyar Polgár, a budapesti Magyar
Nyelvőr és a szülőföldjén megjelenő Aranyosvidék munkatársa.
Történetírói munkásságának első termékei közül kiemeljük az 1437-es bábolnai parasztfelkelésről szóló dolgozatát (Pórlázadás megyénkben Zsigmond király alatt. Szolnok-Doboka
1884/1). Helytörténeti kutatásokat folytatva korán eljutott monografikus feldolgozásokig.
Önálló kötetek formájában írta meg a megye két népes településének, Szamosújvárnak és
Széknek a történetét. Nagyobb méretű alkotása a Belső-Szolnok és Doboka megye története
1848–1849 (Dés 1890). Nevelői elkötelezettségének bizonyítéka a Szolnok-Doboka vármegye
nevelés- és oktatásügyének története (Dés 1896) c. terjedelmes munkája, mely 317 helység
247 iskolájának történetét tekinti át. Réthy Lászlóval, Tagányi Károllyal és Pokoly Józseffel
közösen készítette el a Szolnok-Doboka vármegye monographiája (Dés 1901–05) hét kötetét;
a II. kötettől kezdve ő a szövegíró, 406 település történetét adva. Anyagbőségben, forráskezelésének megbízhatóságában ez a monográfia máig is a „hasonló jellegű művek között a
legjelentősebb, legtiszteletreméltóbb történetírói teljesítmény” (Szabó T. Attila).
Élete három utolsó évtizedében mint a Magyar Nép munkatársa főleg tudománynépszerűsítő
cikkeket írt és néprajzi kutatásokkal foglalkozott. Kéziratban maradt munkái közül említésre
méltó a Szolnok-Doboka megyében élt írók élete és munkássága, valamint a Dési anekdoták
és Dés környéki babonák és hiedelmek c. gyűjtemény.
Írói álnevei: Turul, Várfalvi, Siculus.
Kelemen Lajos: Emlékbeszéd K. J. sírjánál. Az EME Désen 1942. okt. 18–20-án tartott XVII. vándorgyűlésének
emlékkönyve. Kv. 1943. — Szolnok-Doboka magyarsága. Szerk. Szabó T. Attila. Dés–Kv. 1944. —
Enciclopedia istoriografiei româneşti. Szerk. Ştefan Ştefănescu. 1978. 188. — Kiss Ferenc: K. J. Közli
Művelődéstörténeti tanulmányok 1980. 250–60.

Kádár László — *kémiai szakirodalom
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Kádár Zsombor (Barót, 1923. júl. 31.) — erdészeti szak- és szótáríró. Középiskoláit
Segesvárt a román nyelvű líceumban kezdte és a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte
(1942). Erdőmérnöki oklevelét a soproni Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte
(1947). Szaktanár, majd 1955 óta Marosvásárhelyen tervezőmérnök, ill. állami munkavédelmi
felügyelő.
Első könyvét 1954-ben a Mezőgazdasági és Erdészeti Kiadó adta ki Bukarestben. Tevékeny
részt vállalt a romániai magyar erdészeti és munkavédelmi irodalom megteremtésében.
Tanulmányai elsősorban az erdészeti szállítás köréből a Revista Pădurilor hasábjain és az
Institutul de Documentare Tehnică különkiadványaiban jelentek meg. A 60-as években
számos erdészeti, faipari és munkavédelmi népszerűsítő cikkét közölte a marosvásárhelyi
Vörös Zászló. Megszervezte és irányította a kétkötetes Erdészeti zsebkönyv (1958, 1959)
összeállítását és kiadását, melynek hét fejezetét maga írta. A Dicţionar forestier poliglot
munkatársa (1965). Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti kutatásokkal foglalkozik.
Munkái: Erdőbecslés (1954); Erdőművelés (Jaszenovics Lászlóval, 1955); Erdővédelem
(1956); Erdei és mezei utak (1961); Munkavédelem (Deák Istvánnal, 1972); Román–magyar
erdészeti és faipari szótár (1973); Ergonómiai ismeretek (Deák Istvánnal, 1976); Magyar–
román erdészeti, vadászati és faipari szótár (1979).
Kálmán László: Hasznos erdészeti szakkönyv. Korunk 1959/3. — Bartha János: K. Zs.: Román–magyar erdészeti
és faipari szótár. Művelődés 1975/1; uő: Faipari dolgozók, vadászok szótára. Új Élet 1979/15. — Szőcs István:
Munkatudomány. Előre 1976. márc. 17. — Barbu Vasile: Ember, gép, munkahely. A Hét 1976/35. — Zsigmond
József: Műszaki könyvújdonságok. Munkásélet 1979. okt. 12.; uő: Erdészeti szakkönyv több funkcióval. A Hét
1979/45.

Kahána Ernő (Gyergyóbékás, 1890. dec. 2. — 1982. ápr. 28. Bukarest) — orvosi és lélektani
író, publicista. ~ Mózes bátyja. A Kolozsvári Unitárius Gimnáziumban érettségizett (1907),
orvosi oklevelét Bécsben szerezte (1914). A kolozsvári egyetem Ideg- és Elmegyógyászati
Klinikáján helyettes tanársegéd (1914–17), Ditróban községi orvos (1918–22), itt és
Csíkszeredában magánorvos (1923–24), Brassóban folytat belgyógyászati és pszichiátriai
magángyakorlatot (1925–40), majd Bukarestben telepszik le, ahol kardiológiai rendelőt nyit.
A háború után a belügyminisztérium keretében teljesít orvosi szolgálatot (1945–54), az Elias
Kórház belgyógyász főorvosa (1954–72). Itt bevezette a funkcionális teszteket, új
orvoskádereket képzett ki s nyugdíjazása után még egy évtizedig vezette vérkeringési próbáit.
Már diákkorában a *Remény egyik szerkesztője. Nyomtatásban első írása a Keleti Újságban
jelent meg. Ismeretterjesztő orvosi cikkeit közli a Brassói Lapok, a Korunkban a modern
pszichológia és a szocializmus viszonyát tárja fel, szembeállítva Freud tanával az adlerizmust
(1930/10), A Jövő Társadalma és az Ilie Cristea szerkesztette Spre Stînga munkatársa.
Brassóban, Marosvásárhelyen és Nagyváradon tart orvosi, individuálpszichológiai, proletárpedagógiai előadásokat. Budapesten az Individuálpszichológiai Munkaközösség meghívására
adja elő tételeit társadalomtudomány és lélektan korszerű összefüggéseiről. Nézeteit
brosúrákban is kifejtette, ezek hozzájárultak a munkásság és értelmiség szélesebb köreinek
ön-tudatosításához, de pert is zúdítottak a szerző nyakába.
Harcát a freudizmus ellen az új Korunkban is folytatta (1966/5). Az Előre munkatársaként a
60-as és 70-es években orvosi rovatot szerkesztett s népszerű orvosi kézikönyvet írt.
Munkái: A freudizmus után. Bevezetés Adler Alfred individuál-pszichológiájába (Brassó
1924); A szociáldemokrácia és a dialektika (Nv. 1932); Socialdemocraţia în lumina
materialismului dialectic (Kv. 1933); Democraţia (1945); Problema naţională (1945); Az
orvosé a szó (Az Előre Kiskönyvtára 1972).
Írói álnevei: Kovács Ernő, M. Căligăru.
Szász János: Búcsú és vallomás. Előre 1982. máj. 9.
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Kahána Mózes (Gyergyóbékás, 1897. nov. 26. — 1974. ápr. 11. Budapest) — író, költő,
szerkesztő, műfordító. ~ Ernő öccse. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön kezdte s
a marosvásárhelyi Felső Kereskedelmi Iskolában érettségizett (1915). Fiatalon részt vett a
Magyar Tanácsköztársaság fegyveres harcaiban, majd Bécsbe emigrált, s ott Komját
Aladárral együtt megalapította az Egység c. folyóiratot. 1922-ben Marosvásárhelyen
telepedett le, faipari tisztviselő, bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba, s Jász
Dezső ösztönzésére az Előre c. munkásmozgalmi lap szerkesztésébe is. A lap betiltása után
Bukarestbe költözik, s ott 1923-tól a *Munkás szerkesztője; a lapban politikai cikkekkel,
beszámolókkal is szerepel. 1926-ban letartóztatták és munkásmozgalmi tevékenysége miatt
hétévi börtönre ítélik. Doftánán raboskodik; egy brassói kihallgatása alkalmával szökni
próbál, menekülés közben rálőnek, s lábát amputálni kell. 1929-ben a Forradalmi Írók
Nemzetközi Szövetsége közbenjárására szabadon engedik. Berlinben, Párizsban és
Moszkvában él; 1937-ben hazatér Romániába, s politikai cikkekkel, recenziókkal, irodalmi
munkákkal kapcsolódik be a Korunkba. 1940-ben újra visszatér a Szovjetunióba, Kisinyovban
részt vesz az ottani moldvai-román irodalmi élet kialakításában. 1956-tól Moszkvában
dolgozik, itt készíti el 35 000 szót tartalmazó orosz–magyar szótárát (1959). Életének utolsó
évtizedében Budapesten él, sajtó alá rendezi korábbi munkáit, s megírja a 20-as évek romániai
munkásmozgalmát is felidéző, dokumentumértékű önéletrajzi regényeit.
Első verseit a marosvásárhelyi Tükör és Kassák Lajos 1916-ban indított Ma c. irodalmi és
művészeti lapja közölte. Korai írásait az avantgardizmus stílusjegyei jellemezték, ez az
irodalmi iskola hatással volt későbbi proletár valóságirodalmára is. A forradalmi mozgalom
cselekvő részeseként belülről közelítette meg a dolgozók osztályharcos életét, s ugyanilyen
közvetlen realizmussal nyitott rá írásaiban a szovjet élet mindennapjaira is, nyomon követve a
társadalmi változásokat. Romániai tartózkodásának s egyben szülőföldje, a Székelyföld
bensőséges ismeretének dokumentuma a Hat nap és a hetedik c. regény, melyet (Köves
Miklós írói névvel) a fiatal realista írók Erdélyi Enciklopédia c. kiadói vállalkozása adott ki
Kolozsvárt (1940). „Problémanyitogató munka ez is: a földkérdés körül zajló székely népélet
és népszenvedély realista regénye” — e szavakkal ajánlják az olvasó figyelmébe idős társuk
munkáját a fiatalok egy röpiratukban, mely a „komoly problémák irodalma” jelszavát hirdeti.
Munkái jelentős részében a romániai kommunisták illegális harcát, hőseit örökíti meg a
lángoló lírától a szociográfiai pontosságig menő széles íven, s maga sem tagadja Tarackos c.
— a doftánai fogházban írt s a magyar, román, zsidó és ukrán fűrészgyári munkásokról szóló
— proletárregényének előszavában, hogy írása „szubjektív írásmű, a politikai lírának prózai
formája”.
Irodalmi kötetei: Universum (verseskötet, Bp. 1918); Én, Te, Ő (verseskötet, Bécs 1921); Túl
a politikán (versek, Bécs 1921); A mozgalom (1923); Taktika (regény, Moszkva 1932); A
Kárpátok alatt (elbeszélések, Moszkva 1932); Hat nap és a hetedik (regény, Kv. 1940; 2.
kiadás Bukarestben 1955; románul Remus Luca fordításában Şase zile şi a şaptea, 1972);
Biharvári taktika (Bp. 1965); Legyen másként — Szabadság, szerelem — Nyugtalan esztendő
(moldáviai regénytrilógia, Bp. 1967, 1968, 1977); Földön, föld alatt (regény, elbeszélés, Bp.
1967); Íratlan könyvek könyve — A boldog élet könyve — Sóvárgások könyve (önéletrajzi
regényciklus, Bp. 1969, 1972, 1973); Tarackos (regény-krónika, Bp. 1971); Vízesés (13
moldáviai román író elbeszéléseinek antológiája, műfordítás, Bp. 1971); Szélhordta magyarok
(novellák, Bp. 1971); Két nő egy képen (válogatott elbeszélések, Bp. 1974); Nagy időnek kis
embere (publicisztikai írások, visszaemlékezések Szántó Kovács Gábor válogatásában, Bp.
1977); Tarackos. Hat nap és a hetedik (regények, elbeszélések. Válogatta és bevezeti Mózes
Huba, 1978).
Írói álnevei: Gyergyai Zoltán, Joel Béla, Térítő Pál, Köves Miklós, Teo Zare.
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Nagy István: K. M.: Hat nap és a hetedik. Korunk 1940/7–8. — Csehi Gyula: Levélváltás a romániai magyar
szocialista irodalom kezdeteiről. A Hét 1973/6; uő: Egy életmű lezárult. A Hét 1974/18. — Jordáky Lajos: K. M.
1897–1974. Igaz Szó 1974/6. — Robotos Imre: K. M. — a forradalom költője. Igaz Szó 1977/12. — Zimánné
Lengyel Vera: K. M. Bibliográfia. Bp. 1977. — Kovács János: És a történet kezdete?! A Hét 1978/31. — Botka
Ferenc: Börtönszociológia a húszas évekből. Közli Jelszótól a világképig. Bp. 1982. 224–27.

Kain József — *kémiai szakirodalom
Kájoni János emlékezete — A katolikus hitre tért kiskájoni román jobbágyősöktől származó
neves csíksomlyói orgonaművész, dallamgyűjtő, botanikus, nyomdász és könyvkiadó, Kájoni
János Ferenc-rendi szerzetes (bizonytalan adatok szerint 1629–1687) sokoldalú tudományos
és művészeti munkásságával, példaadó felekezeti türelmességével, gyakorlatiasságával (a
tatárdúlás után újjáépítette a csíksomlyói iskolát, orgonát készített, nyomdát szerelt fel)
jelképes személyiséggé vált Erdélyben. Cantionale Catholicum c. énekeskönyve ugyan 1676tól, a csíksomlyói első megjelenésétől kezdve az 1921–24-es Gyergyószentmiklóson és
Gyulafehérváron megjelent Baka János-féle háromrészes összeállításig több kiadást ért meg,
de egyénisége humanista vonásainak, polihisztorságának teljes felismerésére és értékelésére
mind magyar, mind román részről csak több mint két évszázad elteltével került sor.
A fordulatot a muzsikus szerzetes kézírásos dalgyűjteményének, a másolóról elnevezett
Kájoni-kódexnek tudományos feldolgozása váltotta ki. Seprődi János, a Kolozsvári
Református Kollégium tanára, 1909-ben a budapesti Irodalomtörténeti Közlemények
hasábjain folytatásosan közölte A Kájoni-codex irodalom- és zenetörténeti adalékai c.
tanulmányát, s ebben megfejtette a kódex tabulatúrás hangjegyírását, közzétéve az anyagból
25 zeneművet (újraközölve Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. 1974). A kódex
jellegzetessége, hogy egyházi művek mellett világi énekeket is megörökített (A nyúl éneke;
Lupul vajdáné éneke; Tegnap groff halála), erdélyi táncdalokat (Pajkos; Lapockás; Román
kettős; Mikes Kelemen, Apor István, Apor Lázár tánca), két cigány éneket is közöl, valamint a
korabeli nyugat-európai világi szerzők műveit s számos német és olasz táncot.
Seprődi nyomán fellendült a Kájoni-kutatás. Boros Fortunát az Erdélyi Irodalmi Szemlében
(1924) a kódex első íróit mutatta be, Kájoni munkásságát csíki énekeskönyvek alapján a
Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyvében (1929) Domokos Pál Péter értékelte, s ugyancsak
ő jelentette meg a Cantionale egészét, általa gyűjtött új dallamokkal gazdagítva (1979). ~
egybehangzó zene- és művelődéstörténeti munkásságot eredményezett román és magyar
szakértők között. A román nyelvű feldolgozások közül kiemelkedik George Simonis
Craiovában megjelent tanulmánya (1936), Sigismund Toduţă Indemnul lui Ioan Caioni
(Tribuna 1958/6) és Romeo Ghircoiaşiu Codex Caioni (Steaua 1958/8) c. zenetörténeti
megemlékezése, Marţian Negrea Craiován kiadott értekezése, mely a kódex zenei anyagára
vonatkozó ismereteinket néhány új művel gazdagítja s először utal a román anyag bővebb
voltára (1940), valamint Vasile Mocanu Ioan Căian c. kötete (1973). Két zenetörténész,
Lakatos István és Gheorghe Merişescu, közösen emlékezett meg Kájoniról magyarul és
románul is megjelent Román–magyar zenei kapcsolatok a múltban c. munkájában (Kv. 1957).
A Kájoni-filológiát bővítette László Ferenc (Hargita Kalendárium 1976), Miklóssy V. Vilmos
és Zepeczáner Jenő (Hargita Kalendárium 1978), továbbá Benkő András a kódex táncanyaga
néhány stílusvonásának nyomon követésével (Lucrări de Muzicologie 1979).
A régi zene mai felújításai során különleges figyelem fordult Kájoni lejegyzett táncai és dalai
felé. A zenetörténet mintegy tucatnyi feldolgozásáról tud már. Ezek sorát Siklós Albert
indította el hegedű–zongora szvitjével (1925) és zenekari rapszódiájával (1929). Farkas
Ferenc lépett nyomába fúvóskvintettre (1953) s ugyancsak hegedűre és zongorára alkalmazott
modernebb sorozatával (1958). Ez a zeneirodalom tovább gazdagodott egyrészt újszerűbb
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értelmezésű, másrészt a régi zene légkörét egykorú hangszerek színével üdítően felfrissítő
átírásokkal. Így látott napvilágot és hangzott el Eisikovits Mihály zongorára komponált Régi
erdélyi táncok c. sorozata (1960), Bács Lajos fúvós (1968) és Doru Popovici vonószenekari
ciklusa (1970). A Fancsali János vezette Consort-együttes 1973 óta szólaltatja meg a Kájonikódex vokális és hangszeres darabjait. Ifjabb Kostyák Imre a vonósnégyes hangszínkészletét
választotta alapul táncszvitjében (1974), Szabó Csabának a Missa Siculorum Kyrie-témájára
írott Passacagliája 1975-ben hangzott el először a Marosvásárhelyi Rádióban. Szegő Péter a
kolozsvári Musica Antiqua-együttes sajátos, a csőrfuvola család nyújtotta lehetőségeihez
alkalmazta Kájoni-feldolgozásait (1979). Vegyeskarra legutóbb Isac Rîpă írta át a kódex
három darabját (1980).
A Kájoni-megemlékezéseknek nem kevésbé jelentős része vonatkozik nyomdatörténeti
szerepére. A csíksomlyói nyomda jelentőségét Pap Ferenc dolgozta fel (1972), kifejtve, hogy
Kájoni „felismerte a betű, az írás-olvasás jelentőségét, erre vall Régi mód szerént való Székely
ABC című, 1673-ból keltezett kézirata, s ezt jelzi mindenekelőtt az 1676-ban felavatott
csíksomlyói nyomda, amely nemcsak létrehozásában, de könyvsajtójával is Kájoni
műveltségteremtő akaratának és sokoldalú elméleti-gyakorlati szellemének közvetlen
terméke. A hasonló intézményeket teljességgel nélkülöző Székelyföldön ő teremti meg — ha
mégoly szűk keretek között is — a műveltség terjesztésének akkor legfontosabb alapját.” A
ma Kolozsvárt az Erdélyi Történelmi Múzeumban őrzött Kájoni-sajtón két évszázadon át
tankönyveket és énekeskönyveket nyomtak, ezen készült 1849-ben a Hadilap c. forradalmi
folyóirat 9 száma. A nyomda felállításának 300. évfordulója alkalmából 1976-ban
Csíkszeredában emlékünnepség zajlott le, s bibliofil formában kétnyelvű miniatűr könyvet
adtak ki 300 de ani de activitate tipografică în oraşul Miercurea-Ciuc — 300 éves a
csíkszeredai nyomdaipar címmel.
Művelődés- és tudománytörténeti szempontból jelentős a botanikus Kájoni herbáriuma is; ez a
Melius-féle kolozsvári Herbárium (1578) és ennek Beythe-féle átdolgozása (1595) nyomán
készült s Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejekből címmel az 1656-beli eredetinek
egy későbbi másolatában maradt ránk. Az átvett növénycikkeket Kájoni betoldásokkal
egészítette ki, nemegyszer anekdotaszerű eseményt vagy éppen saját magáról szóló személyi
adatokat közölve.
Kájoni János mellképével Dóczy András emlékplakettet készített a román–magyar és
magyar–román műfordítók szárhegyi Kriterion-tábora alkalmából 1980-ban; Kájoni-arc
szerepel Cseh Gusztáv ugyanabban az évben a Korunk Galériában bemutatott
művelődéstörténeti rézkarc-sorozatában is.
(B. A.)
Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar világi dallamai. Bp. 1950.— Romeo Ghircoiaşiu: Contribuţii la istoria
muzicii româneşti I. 1963. 202–07. — Pap Ferenc: Kájoni János és a csíksomlyói nyomda művelődéstörténeti
jelentősége. Korunk 1972/3. — Benkő András–Almási István gondozásában: Seprődi János válogatott zenei
írásai és népzenei gyűjtése. 1974. 187–252. — Miklóssy V. Vilmos: Kájoni János Herbariuma. A Hét 1977/37;
uő: Hol lappang a Kájoni-hagyaték? A Hét 1979/36. — Spielmann József–Spielmann Mihály: Nézzünk szét még
egyszer a Kájoni-Herbárium forrásvidékén. A Hét 1977/48. — Szabó Attila: Melius Péter és a kolozsvári
Herbárium. Bevezető tanulmány a Melius-féle Herbárium 1978-as kiadásában. 85–89. — Benkő András: Kájoni
János, a humanista muzsikus. Korunk 1981/11.

Kajtsa Ferenc (Csíkkozmás, 1904. nov. 14. — 1980. jan. 16. Tusnádfürdő) — költő. A
csíkszeredai Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1924), néhány évig hivatalnok, majd
Gyulafehérváron teológiát végzett (1934). Párizsban folytatta tanulmányait (1936–37).
Kolozsvárt káplán, Aranyosgyéresen, Alsócsernátonban, Marosvásárhelyen, Marosújváron,
végül Tusnádfürdőn plébános. A Csíki Lapok munkatársa.
Verseskötetei: Gyopár a Hargitáról (Kv. 1927); A Hargita dalai (Kv. 1928).
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Kakas, A — *szatirikus irodalom
Kakassy Endre (Marosludas, 1903. máj. 15. — 1963. okt. 18. Kolozsvár) — közíró,
szerkesztő, író, fordító. A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban érettségizett (1923), majd a
Bukaresti Egyetemen folytatott jogi tanulmányokat. 1926 októberétől a Keleti Újság bukaresti
tudósítója, ill. szerkesztője; lapjában publicisztikai írások mellett verset, szépprózát is közöl.
1931-ben a Magyar Kurír c. bukaresti hetilap főszerkesztője, majd felelős szerkesztője. A
gazdasági válság idején állás nélkül maradva egy ideig cégfestőként tartja fenn magát. A 30as évek közepén Brassóba költözik. 1934-től munkatársa, 1938-tól felelős szerkesztője a
Brassói Lapoknak. 1942-ben a temesvári Déli Hírlap főszerkesztő-helyettese, majd koholt
vádak alapján börtönbe került. Szabadlábra helyezve a 40-es évek második felében
Kolozsvárt az Igaz Szó, Utunk, Korunk munkatársa.
1935-ben a Brassói Lapok és a Népújság Ajándék regénytár c. sorozatában jelent meg Európa
patkányai c. kalandregénye, Lőrinczi Lászlóval közösen írt A tyúk nem hibás! c.
baromfitenyésztési tanácsadó füzetét az ÁGISZ *Hasznos Könyvtár c. sorozatában adta közre
1936-ban. Ugyanabban az évben az ESZC és a Kolozsvári Magyar Színház közös
drámapályázatán a bírálóbizottság előadásra érdemesnek minősítette A vörös kör c. színpadi
alkotását.
Szerkesztésében jutott el az olvasókhoz az Erdélyi mesevilág c. gyermekkönyv (Arad 1943; 2.
kiadás: Mv. 1947). Viharos kézfogó c. egyfelvonásos népi játéka 1959-ben magyarul és
románul, 1961-ben Temesvárt szerb fordításban is megjelent.
A román–magyar közös irodalmi múlt kutatója, a román–magyar kapcsolatok ápolásának
cselekvő részese. Az 50-es évek folyamán közölt cikkeivel és tanulmányaival, klasszikus és
kortárs szerzők köteteinek gondozásával, valamint fordításaival a román irodalom magyar
nyelvű népszerűsítésének kötelezte el magát. Fordításában látott napvilágot Leonid Petrescu
Egy ebéd kalandjai c. tudománynépszerűsítő munkája (1955) és V. Em. Galan Szomszédok c.
kötete (1956); majd Kacsó Sándorral együtt ültette át Ion Călugăru Egy mihaszna
gyermekkora c. regényét (1958; 2. kiadás 1964), Majtényi Erikkel Al. Vlahuţă válogatott
írásait (Hideg tűzhely mellett. Mv. 1959). Számos irodalomtörténeti megemlékezést, esszét írt
román írókról, s igazi műfajára az irodalompublicisztikai és filológiai erényeket ötvöző írói
monográfiákban talált rá. A fiatal Eminescu c. könyve (1959) után jelent meg Eminescu élete
és költészete c. nagy monográfiája (1962), amelyet az Írószövetség 1963-ban irodalomtörténeti és kritikai díjával jutalmazott, majd pedig a Mihail Sadoveanu (Egy nagy élet és egy
nagy életmű története, 1964) c. posztumusz műve.
A kard c. történelmi színjátékát, amely iskolája, az enyedi kollégium 1704-i felégetését, Pápai
Páriz Ferenc rektorságának idejét idézte fel, a kollégium fennállásának 350. évfordulója
alkalmából Nagy Géza bevezetőjével a Művelődés (1972/10) közölte.
Írói álneve: Régeni András.
(M. H.)
Nagy Pál: K. E.: A fiatal Eminescu. Igaz Szó 1959/11. — Jancsó Elemér: Széljegyzetek — egy úttörő munkához.
Az Eminescu-monográfiáról. Utunk 1962/36; uő: K. E.: Mihail Sadoveanu. Igaz Szó 1965/1. — Kacsó Sándor:
Egy monográfia előzményeiről. Utunk 1964/24; újraközölve Írók–írások. 1964. 128–34. — Dávid Gyula:
Sadoveanu-kutatások elé. Korunk 1965/11; újraközölve Találkozások. 1976. 207–12. Egy be nem fejezett
monográfia. — Mózes Huba: A népköltészet édes gyermeke. Utunk 1965/9. — Vita Zsigmond: Egy könyvsorozat
terve. Utunk 1981/32.
ÁVDolg: Szabó-Máthé Barna: K. E. két világháború közötti publicisztikája. 1967.
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Kalabér László (Kézdimartonfalva, 1937. febr. 13.) — madártani szakíró. Brassóban a
Magyar Vegyes Líceumban érettségizett (1954), a marosvásárhelyi OGYI-n segédgyógyszerészi oklevelet szerzett (1957). Szászrégenben a kórházi gyógyszertár alkalmazottja.
Ornitológiai munkásságát 1965-ben kezdte. Külföldi tanulmányi és gyűjtő kirándulásainak
sorát 1969-ben egy dél-magyarországi tojásgyűjtő út nyitotta meg, majd szinte egész Európát
bejárta, és számos jelentős szakemberrel alakított ki eredményes szakmai kapcsolatot. 1971
óta számos hazai, 1972-től több nemzetközi madártani kongresszuson vett részt. 1979-től az
UNESCO égisze alatt működő Nemzetközi Madárvédelmi Tanács ragadozó madarakkal
foglalkozó eurázsiai munkaközösségének végrehajtó bizottsági tagja.
Szakközleményei 1970-től a Vînătorul şi Pescarul Sportiv, a bákói Studii şi Comunicări, az
Ocrotirea Naturii, a nagyváradi Nymphaea, a sepsiszentgyörgyi Aluta, a brüsszeli Le Gerfaut,
a lille-i Le Heron és a budapesti Állattani Közlemények, az Acta Hargitensia, valamint
múzeumi évkönyvek és tudományos ülésszakok alkalmából megjelenő kiadványok hasábjain
látnak napvilágot román, magyar, francia és angol nyelven. A ragadozó madarak ökológiai
szerepével, a madarak posztembrionális fejlődésével, tojáskutatással (oológia) és a madártan
környezetvédelmi vonatkozásaival, így a mezőgazdasági vegyszereknek a tojáshéjban való
felhalmozódásával foglalkozik.
Kezdeményezésére alakult meg a Romániai Biológusok Társaságának szászrégeni fiókja; az
itt rendezett országos szimpozionok anyaga két kötetben (Studii şi comunicări, Szászrégen, I.
1979–1980, II. 1982) szerkesztésében jelent meg. Megjelenés előtt áll a romániai zoológusok
tudományos munkásságának monografikus feldolgozása az ő és a Gh. Vasiliu társszerkesztő
gondozásában.
Helwig Schumann: 5000 Eier von 166 Vogelarten. Neuer Weg 1981. máj. 20. — Makkai János: Apropó, Darwin
— avagy előzetes egy szimpozionhoz. Vörös Zászló 1982. márc. 14. — Ioan Husar: Alternativa supravieţuirii:
găsirea în cadrul biosferei a proporţiei dintre agricultură, industrie şi urbanizare. Interjú K. L.-val. Steaua
Roşie 1983. ápr. 3.

Kaláka — 1. Betéti társaság Kolozsvárt, melyet Kós Károly, Nyírő József, Paál Árpád,
Szentimrei Jenő és Zágoni István hozott létre 1921-ben a kalotaszegi magyar tömegek
politikai fóruma, az Erdélyi Néppárt önálló sajtóorgánumának támogatására. A ~ 1921. nov.
13-án indította meg a *Vasárnap c. néplapot, melyet felelős szerkesztőként Kós Károly
jegyzett, 1922. jún. 15-től pedig Szentimrei Jenő szerkesztett. A ~ kiadásában több könyv is
megjelent, köztük Sipos Domokos Istenem, hol vagy? és Szombati-Szabó István Lavinák
éneke c. kötete. A betéti társaságról kapta nevét a Benedek Elek köré tömörült *kalákások írói
mozgalma. A ~ és lapja konzervatív oldalról támadásoknak volt kitéve, az Erdélyi Néppárt
pedig kompromisszumos megoldással 1922. dec. 28-án az újonnan alakuló OMP része lett.
Ezt követően alakult meg két más kolozsvári kiadóvállalattal egyesülve 1923. máj. 1-jén a
*Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság, amelyben sikerült a ~ kibővítését és
folytonosságát egy újabb évre biztosítani.
Szabó Zsolt: Előszó. BLev I. 1979. 8–10.

2. A Román Televízió magyar műsorának honismereti és népművészeti vetélkedő
műsorsorozata (1977–80). Keretében szaklíceumi diákokból és egyetemi hallgatókból
toborzott önkéntes munkaközösségek szülőföldjük szellemi és tárgyi néprajzának
hagyományait kutatták fel és mutatták be a TV közönségének. Szervezői — Csáky Zoltán
műsorvezető szerkesztő, Simonffy Katalin zenei szerkesztő, Ion Moisescu és Dan Grigore
Popa rendező — e műsor célját abban jelölték meg, hogy a hagyományok ma is élő értékeit be
kell építeni a fiatalok mindennapi életébe.
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A sorozat 1977. nov. 21-én kezdődött Kolozsvárt, folytatódott 1978-ban marosvásárhelyi,
besztercei, csíkszeredai és tordai felvétellel, 1979-ben újra Kolozsvárt Kalotaszegi kaláka és
Zilahon Szerelem és halál a szilágysági népművészetben, majd 1980-ban Székelyudvarhelyen
A téli napforduló szokásai címmel; az utolsó felvételek Rugonfalván készültek az ottani
múzeumház avatásakor, az addigi Kaláka-rendezvények résztvevőivel. A vetélkedőn 22
magyar tanítási nyelvű líceum növendékei szerepeltek (a második kolozsvári felvételen a
*Visszhang főiskolás diákrádió köré tömörült egyetemi hallgatók is), s jelen voltak a
szakértők, köztük Almási István, Bandi Dezső, Gazda Klára, Gazda József, Kallós Zoltán,
Katona Ádám, Kelemen Ferenc, Kovács Ildikó, Könczei Ádám, Lőrincz Lajos, Molnár István,
Salamon Anikó, Seres András, Szentimrei Judit, Vasas Samu, Vermesy Péter, valamint
Bágyoni Szabó István, Beke György, Farkas Árpád, Forró László, Magyari Lajos, Vásárhelyi
Géza írók, költők is. A rendezvényeken rendszeresen felléptek a kolozsvári, csíkszeredai,
marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi táncházak zenekarai és
népdalénekesei, s népszerűvé váltak a széki négyes, a dombói, kalotaszegi és mezőségi
táncrend, a gyimesi kettős jártató és sirülő, a tatrangi borica, valamint a vicei, nagysajói,
vajdaszentiványi táncok.
A ~ mint látványossági forma elsődlegesen egy-egy tájegység táncrendjének és népdalainak
megtanulására, továbbá népszokások bemutatására, a díszítő funkcióval felruházható
tárgyakra, öltöztető elemekre összpontosított. Minden vetélkedő a népszerűvé vált Kalákahívogató — „A dombói nagyhegy alatt…” — dallamára egy díszlettáncház gerendái közt
zajlott le, lehetőséget adva résztvevőknek és nézőknek az etnikai tudat élményszerű
elmélyítésére. A ~ tömegkommunikációs teret, csatornát biztosított a 70-es évek végén
kibontakozó *táncház mozgalomnak. A felvételek sok száz főnyi közönség előtt történtek; a
székelyudvarhelyi Sportcsarnokot felavató 1980. márc. 10-i ~ például 2500 néző jelenlétében
zajlott le.
Péter Sándor: Kalákások. Megyei Tükör 1977. nov. 25. — Sebestyén Mihály: Tulipán a farmeron. Utunk
1978/19. — Szabó Zsolt: Értékmentés. Igazság 1978. ápr. 21. — Ekés László: Csángó hímzés farmernadrággal.
Brassói Lapok 1978. jún. 3. — Magyari Lajos: A közügyiség dicsérete. Megyei Tükör 1978. nov. 3. —
Szekernyés János: Szépségek forrása. A TV kalotaszegi Kalákájáról. A Hét 1979/14. — Kelemen Ferenc: Levél
Csáky Zoltánnak és Simonffy Katalinnak Kaláka-közérzetről. Utunk 1979/14. — Táncház, Kaláka és mi.
Összeállította a Babeş–Bolyai Egyetem bölcsészeti karának sajtószemináriuma, Cs. Gyímesi Éva bevezetésével.
Művelődés 1979/8. — Hová megy a táncház/Kaláka? Kostyák Alpár, Zattler László, Keszthelyi András, Bíró
Zoltán válaszai. Korunk 1980/10.

kalákások — a 20-as években Benedek Elek körül csoportosult népi-demokratikus írók
tömörülése. „A kalákások mozgalmának élén Benedek Elek amolyan második Kazinczyszerepet vállalt: bábáskodik a romániai magyar irodalom bölcsőjénél, távszervező, tanácsadó,
aktív résztvevője az irodalmi életnek. Tőle várnak biztatást a fiatalok, amikor sorra
bemutatkoznak írásaikkal…” — közli Szabó Zsolt. A csoport nevét a Kolozsvárt alakult
*Kaláka betéti társaságról kapta, melynek lapjában, a Vasárnapban, a kalákások felvonultak.
A népi csoport teljesítménye volt az az 1928 tavaszán megindított turnésorozat, melynek
keretében Benedek Elek és „fiai” (Szentimrei Jenő, Nyírő József, Tamási Áron, Bartalis
János, György Dénes, Kacsó Sándor, a balladaénekes Szentimreiné Ferenczy Zsizsi, ifjabb
Delly Szabó Géza) — a „trupp” — fiatalon elhalt írótársuk, Sipos Domokos családja számára
igyekeztek megélhetési alapot biztosítani. „Kalákába mentünk, hogy segítsünk…” —
emlékezik az Erdély falvaiban és városaiban megtartott 45 előadásra a versmondó György
Dénes. Annak ellenére, hogy egy-egy „úri csoport” ellenrendezvényeivel keresztezte
vállalkozásukat, a kalákásoknak sikerült özvegy Sipos Domokosné és kisfia számára 50 000
lejt összegyűjteniük, és segélyben tudták részesíteni a *Keleti Újság irányváltoztatása s az
*Újság megszűnése folytán radikális magatartásuk miatt állás nélkül maradt írókat is.
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Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 100. — György Dénes: Benedek Elek „turnéi”. Korunk 1971/5. —
Lengyel Dénes: Az erdélyi irodalmi élet szervezője. Fejezet szerző Benedek Elek c. munkájában. Bp. 1974. 200–
09. — Szabó Zsolt: Előszó. BLev I. 1979. 9–10.

Kalapáti Jolán — *tankönyvirodalom
Kalauz — politikai hetilap 1922–23-ban Marosvásárhelyen. Szerkesztője, kiadója és az I.
évfolyam összesen 21 számának jóformán egyetlen cikkírója: Osvát Kálmán. Rajta kívül
akkor még csak Molter Károly (m. k. szignóval) publikál ebben a nagy újságformátumú, de
egyetlen oldalon nyomtatott, színvonalas, radikális hangú lapban. Osvát bevallott célja: a
változott történelmi és társadalmi helyzettel szembesíteni, megismertetni, az új feladatokra
mozgósítani az erdélyi magyarságot. Itt kezdi meg például Osvát Nagy-Románia fölfedezése
c. riportsorozatát.
A II. évfolyam 1923 januárjában indul, folyóirat-formátumban, de mindössze három szám lát
nyomdafestéket. Ekkor hangsúlyozottabban irodalmi jellegűvé válik, munkatársi gárdája
kiszélesül. Verset, prózát, esszét publikál benne többek közt Antalffy Endre, Berde Mária,
Dékáni Kálmán, Imre Sándor, Kádár Imre, Ligeti Ernő, Molter Károly, Nagy Emma, Olosz
Lajos, Silbermann Jenő, Tompa László; a lap közli Erdélyi József, Lányi Sarolta írásait.
Marosi Ildikó: A Kalauz. Utunk 1983/36.

Kaleidoszkóp — 1. A Ceres Könyvkiadó közhasznú sorozata, 1969-ben indult, és 1983-ig
összesen 36 kisformátumú kötete jelent meg. Tárgykörei: receptkönyvek, ésszerű táplálkozás
(17 mű), kötés, varrás, öltözködés (5 mű), kozmetika (4 mű), lakberendezés, vendégfogadás
(3 mű), nevelés, illem (3 mű), gyógynövényismeret (1 mű), barkácsolás (1 mű),
rejtvénykönyv (1 mű), kutyanevelés (1 mű).
A sorozat első kötetei kizárólag a kiadó román nyelvű ikersorozatában megjelent kötetek
fordításai voltak, de 1972-től már sikerült romániai magyar szerzőket is felsorakoztatni a
sorozat köré. Így jelent meg Szilágyi Katalin Mit főzzünk a betegnek? (1972), Keszy-Harmath
Erzsébet A befőzés ABC-je, Márton Len Ilona A gyermek célszerű öltözete, Székely György
Halak a tálban, Székely György–Suciu Viorel Házi disznóvágás és húsfeldolgozás, Wolf
Sándor Mit együnk a kiránduláson (1973), Bogdán Imre Kutyakaleidoszkóp, Derzsi-Kozma
Elza Kérdések és feleletek szülőknek, Keresztes Zoltán Törd a fejed!, Szalay Olga Mit főzzünk
baromfihúsból (1975), Erős Blanka Lányoknak lányokról, Róna Éva Hogyan viselkedjünk?,
Turós László Szép lakás — kellemes otthon (1976), Lokodi András Csináld magad! (1979),
László Edit Kozmetika, szépség, egészség (1981), Fekete Tibor Táplálkozásról, diétáról
mindenkinek (1983) c. kötete.
A sorozat rövid idő alatt népszerű lett: az 5–6000-es példányszámú első kötetek után 1975–
76-ban egyes kötetei 25–35 000-es példányszámot is elértek. 1977 óta megjelenései is
megritkultak, sőt ki is maradtak (1977–78-ban), újabban az évi 1–2 kötet példányszáma ismét
nem haladja meg az 5000-et.
2. A Temesvári Állami Magyar Színház „hangos” irodalmi folyóirata; havonta új műsorral
jelentkezik. Szerkesztője — házigazdai minőségben — „számonként” egy-egy temesvári
színész, képzőművész, zenész, tanár, tudományos kutató. Kezdődött 1982 februárjában. Az
első előadások házigazdája (sorrendben) Koczka György, Kilyén Ilka, Sándor István, Jecza
Péter, Pongrácz Mária, Mandics György volt.
kalendárium — *naptár
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Káli István, eredeti családi nevén Király (Marosvásárhely, 1947. máj. 10.) — író.
Szülővárosában a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett (1965), a Temesvári Műszaki
Egyetem iparvegyészeti karán szerzett diplomát (1970). Előbb a Maros megyei Helyiipari
Vállalatcsoportnál (1970–77), majd ugyanott a Kerámiaipari Termékek Gyárában vegyészmérnök.
Első írása az Utunkban jelent meg (1975). Novelláit, elbeszéléseit az Utunk és Igaz Szó közli.
A dogmatikus kötöttségekből ébredező új nemzedék kételyeivel és szorongásaival,
idegenkedő bizonytalanságaival indul, de művészi képességei már Forrás-kötetének
megszerzik a KISZ-díjat (1979). A fiatal írók Ötödik évszak c. antológiájában (Mv. 1980)
groteszk kísérlettel szerepel (Koronatanú a pitypangok mezején), kozmikus érzés és
fatalizmus keveredik elbeszélésében, következő regényében azonban az elvont képletek már
feloldódnak, s főhőse fiatalon elviselt börtönbüntetésének megaláztatásaiból szabadulva, fel
nem adott reményeivel lát neki egyéni és családi boldogsága megalapozásának.
Kötetei: Mit tud az a nagy sárga gép? (novellák, karcolatok, Forrás 1979); Akinek
megbocsátjátok (regény 1981); Tisztítótűz. Üres napok (két kisregény, Kv. 1983).
Nemess László: Két műszak felelőssége. Beszélgetés K. I.-nal. Igaz Szó 1977/8; uő: Mit tud ez a K. I.? Igaz Szó
1980/5. — Cseke Gábor: Otthonra lel-e Bácskai Dénes? Előre 1982. febr. 5. — Balogh Edgár: „Ez a mi
győzelmünk önmagunk felett”. Korunk 1982/8. — Kovács János: A forma nehezékei. Utunk 1982/16. — Antal
József: A műfaj nem alkuszik. Igazság 1983. szept. 23.

Káli László, Diószeghy Káli (Nagyvárad, 1946. nov. 9.) — földrajzi író, közíró. Középiskoláit
Nagyváradon végezte (1964), a Babeş–Bolyai Egyetemen földrajz szakos tanári oklevelet
szerzett (1977). Előbb földrajztanár Sepsiszentgyörgyön, majd 1978 szeptemberétől a
Kovászna megyei Turisztikai Hivatal tisztviselője.
Első írása a nagyváradi Fáklyában jelent meg (1971). Kritikákat, recenziókat, földrajzi és
környezetvédelmi cikkeket, humoreszkeket, verseket rendszeresen közöl a Megyei Tükör,
Cuvîntul Nou, Fórum, Orizontul, A Hét, Munkásélet, Falvak Dolgozó Népe hasábjain.
Sorozata A cseppkövek világában (Fáklya 1975–76) és A világ tetején (Megyei Tükör 1980–
81). Társszerzőkkel közösen szerkeszti a Kovászna megyei Turisztikai Hivatal kétnyelvű
reklámújságját (Turismul Covăsnean–Turisztikai Híradó); társszerzője több Kovászna
megyéről, ill. a megye fürdőhelyeiről készült idegenforgalmi kiadványnak. Összeállította
Sepsiszentgyörgy első turisztikai zsebtérképét. A leghíresebb barlangokról készült ismertetőit
a marosvásárhelyi rádióadó sorozatban közvetítette (1981).
Kalinovszky Dezső (Kolozsvár, 1933. jún. 6.) — újságíró, író. Elvégezte szülővárosában a
Villamosipari Középiskolát (1951), az ogyesszai Hidrotechnikai Intézetben szakmérnöki
diplomát szerzett (1956). A békási vízerőműnél dolgozott (1956), a Bolyai
Tudományegyetem műszaki osztályvezetője (1958), az Igazság napilap művelődési és
gazdasági rovatvezetője (1959–68), majd a kolozsvári Rádióstúdió belső munkatársaként
előbb a gazdasági, később a tudományos rovat szerkesztője; itt szatíráival és humoreszkjeivel
önálló irodalmi műsorban is jelentkezik.
Első írását az Igazság közölte (1957), főleg humoros jellegű írásai itt s az Utunk, Dolgozó Nő,
Napsugár hasábjain jelennek meg. Önálló kötetei: A pokoli pulóver (tudományos-fantasztikus
történet, Kv. 1972); Szemenszedett igazság (karcolatok, humoreszkek, Kv. 1975).
Kormos Gyula: Figyelmeztető könyv. Utunk 1975/38.

Kalkovits Gyula (Marosvásárhely, 1891. aug. 2. — 1968. aug. 30. Marosvásárhely) — író,
szerkesztő. Magánkereskedő szülővárosában, az itt megjelenő *Tűz társadalmi, művészeti és
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bírálati hetilap (1934–35) szerkesztője. Lapjában színdarabbal (Asszony és anya),
színészportrékkal, színházi kritikákkal, versekkel szerepel, regénye jelenik meg
folytatásokban (Leányrablás).
Önálló kötete: Tűzimádók (elbeszélések, színdarabok, Mv. 1932).
Kállay Ernő (Budapest, 1915. márc. 4.) — orvosi szakíró. Középiskoláit a Kolozsvári
Református Kollégiumban végezte (1934), a kolozsvári egyetem orvosi karán szerzett
doktorátust (1942), ahol az örökléstani intézet gyakornoka, majd tanársegéde (1941–44).
Oklándon iskolaorvos és francia nyelvtanár (1947–48), majd a Székelyudvarhelyi
Tüdőgondozó főorvosa 1960-ig. Kényszerű pályamegszakítás után 1964-től a brassói
gyermekpreventórium tüdőgyógyász főorvosa, a fogarasi (1978–80) és kőhalmi (1980–82)
tüdőgondozó megszervezője; 1982-től újra Brassóban főorvos nyugalomba vonulásáig (1983).
Első cikkét az Ifjú Erdély közölte (1934), versei, társadalmi tanulmányai itt s az Erdélyi
Fiatalok, Új Cimbora, Hitel hasábjain jelentek meg. Magyar–román vegyesházasságok négy
szamosmenti községben c. cikksorozatát a Hitel különlenyomatban is kiadta (1944). A
*Március c. főiskolás lap egyik szerkesztője (1943–44). Tüdő- és gyermekgyógyászati
gyakorlatából eredő tapasztalatait a tüdővérzések novokainkezeléséről s a varicella új
gyógymódjáról a Revista de Ftiziologie hasábjain dolgozta fel (1959).
Munkája: Vércsoportvizsgálatok kalotaszegi községekben (társszerzésben tanárával, Csík
Lajos biológussal. Az ETI kiadása, Kv. 1942).
Kallós Miklós (Nagyvárad, 1926. nov. 11.) — szociológus, filozófiai író, szerkesztő,
publicista. Középiskoláit 1944-ig szülővárosában végezte; a Bolyai Tudományegyetemen
lélektan–szociológia–filozófia szakos diplomát szerzett (1951). Már 1949-ben egyetemi
gyakornok, 1950-től adjunktus, 1952-től előadótanár a filozófiai tanszéken, 1959-től a Babeş–
Bolyai Egyetem filozófia–szociológia tanszékének vezetője, a filozófiai tudományok doktora
(1968), egyetemi professzor (1970). A Társadalmi és Politikai Tudományok Akadémiájának
tagja (1970).
Publicisztikai, újságírói, szerkesztői tevékenységét egyetemi pályájával párhuzamosan 1947ben kezdte a kolozsvári Egység (1949-től Új Út) hetilap szerkesztőségében, 1952–53-ban a
lap főszerkesztője. Az Utunk főszerkesztő-helyettese (1953–54 és 1958–57), a *Studia
Universitatis „Babeş–Bolyai” filozófiai, ill. szociológiai sorozatainak felelős szerkesztője
(1962–74). Az Utunk, A Hét, Korunk, Igaz Szó, ill. Lupta de Clasă–Era Socialistă, Revista de
Filozofie, Viitorul Social, Tribuna időszaki, valamint a Scînteia, Előre, Igazság napilapok
állandó munkatársa. Szatirikus írásai Kamillás álnéven az Új Út, Igazság, Utunk (Ütünk)
számaiban jelentek meg.
A szélesebb olvasórétegek előtt neve inkább a naprakész, jó tollú politikai publicista képzetét
társítja.
A szakmaiak szűkebb köre, a filozófia és szociológia művelői mindenekelőtt teoretikusi
munkásságát becsülik. Az úttörők között tartják számon a marxista alapvetésű hazai
politológia, axiológia, tudásszociológia szakkérdéseinek felvetése és tanulmányozása terén. E
tárgyköröket feldolgozó monografikus munkái ma már állandó hivatkozási alapul szolgálnak
a hazai szakirodalom olyan ismert képviselőinek alapműveiben, mint Ovidiu Trăsnea (1970),
Ludwig Grünberg (1976), Marietta C. Moraru (1976), Genoveva Vrabie (1977), Ioan C.
Ivanciu (1979). A Mic dicţionar filozofic (1978) hat címszónál emeli ki hozzájárulását a
témakör elméleti feldolgozásához.
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Több tanulmányára a nemzetközi szakközvélemény is felfigyelt. Így a Studia szociológiai
sorozatában 1970-ben francia nyelven megjelent tanulmányát az iskola szerepéről a
társadalmi mobilitásban angolul a Social Science (Winfield, Kansas, USA 1970), francia
nyelven a Revue Internationale de Sociologie (Roma, Serie II. Vol. VII. 2-éme Partie 1971) c.
szakperiodikák vették át, a politikai értékek státusáról és funkcióiról szóló tanulmányát pedig
az angol nyelvű International Political Science Review (USA–Canada–England 1982/2)
közölte. Roth Endrével közösen írt tanulmánya a Babeş–Bolyai Egyetem szociológiai
laboratóriumának eredményeiről és terveiről a Romanian Journal of Sociology 1970/6-os
számában, ideológiát, tudományt és politikát egybevető értekezése a The Social Future
(Viitorul Social) 1976. aug.-i számában jelent meg. A The political system of the Socialist
Republic of Romania c. gyűjteményes kötetben (1979) a szocializmus politikai és erkölcsi
értékeiről szóló tanulmányával szerepel.
Az RSZK-delegációk tagjaként tevékenyen részt vett számos nemzetközi tudományos
találkozón, így a bécsi (1968) és várnai (1973) Filozófiai Világkongresszuson, a müncheni
(1970) és moszkvai (1979) Nemzetközi Politológiai Kongresszuson, a római Nemzetközi
Szociológiai Kongresszuson (1969), a moszkvai Nemzetközi Lenin-szemináriumon (1970),
valamint a szocialista országok főiskoláin működő társadalomtudományi tanszékek lipcsei
tudományos értekezletén (1979).
Elméleti igényességével, koncepciózus szervezőmunkájával jelentős mértékben járult hozzá a
kolozsvári főiskolákon folyó kétnyelvű filozófiaoktatás fejlesztéséhez, akadémiai
színvonalának biztosításához. Évtizedes tapasztalatát és hozzáértését a Nevelés- és
Oktatásügyi Minisztérium országos viszonylatban is hasznosítja: rendszeresen igényt tart
munkájára a főiskolai filozófiaoktatás elvi-elméleti problémáinak kidolgozására és
megoldására létesített különböző szakbizottságokban.
Revista Korunk şi animatorul ei Gaál Gábor címen a Lupta de Clasă 1964/6-os és magyarul A
Korunk és szerkesztője címen a Korunk 1964/7-es számában megjelent tanulmányával fontos
szerepet vállalt Gaál Gábor és a régi Korunk rehabilitálásának véglegesítésében. A Korunk új
folyamában megjelent tanulmányai és publicisztikai írásai közül kiemeljük a következőket: A
tudatosság szerepe a szocialista forradalomban (1957/10); Az ausztromarxizmus (1958/8);
Lenin és a történelemtudomány (1960/4); Politika és erkölcs (1961/10); Karl Jaspers és a
politika (1966/8); Ideológia és tudomány (1967/12); A hadseregszociológia (1969/7); Lenin és
a szociológia (1970/3); Életünk, filozófiánk, filozófiai életünk (1974/3); Szocializmus és
szabadság (1974/8); Ideológiák, ideológusok — és akiket képviselnek. Marx
ideológiafelfogásának időszerűsége (1983/3).
Tanulmányaival számos gyűjteményben szerepel, így A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
(1956), a Filozófiai tanulmányok (1957), Korunk Évkönyv 1974, Látóhatár (Kv. 1974) c.
kötetekben. A Mica enciclopedie de politologie (1977) társszerkesztője és társszerzője.
Kötetei: Mi a boldogság? (Roth Endrével, 1965. Románul és németül is, 1962–63); Iubirea
aproapelui şi adevăratul umanism (Roth Endrével, 1963); Conştiinţa politică (1968);
Axiológia és etika (Roth Endrével, 1970. Az előzőleg 1968-ban megjelent román kiadást az
Akadémia Vasile Conta-díjával tüntették ki); Ideológia és tudomány (társszerző Mare Călina,
1972. Egyidejűleg román és német kiadás); Sociologie, politică, ideologie (Tv. 1975. Az
Akadémia Simion Bărnuţiu-díjával kitüntetve); A politika — tudomány (1975); A társadalmi
rendszer (Roth Endrével, 1978).
(T. S.)
Szegő Katalin: Etikai Kiskönyvtár. Korunk 1970/6; uő: Erkölcs és érték. A Hét 1970/4. — Sztranyiczki Gábor:
Materialista társadalomszemléletünk és az axiológia. Korunk 1970/12; uő: Értékes társadalomelméleti mű. Előre
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1978. dec. 6.; uő: A materialista társadalomszemlélet maiságához. Korunk 1979/6. — Ovidiu Trăsnea: N. K.:
Sociologie, politică, ideologie. Viitorul Social 1976/1.

Kallós Zoltán (Válaszút, 1926. márc. 25.) — folklorista. Középiskolai tanulmányait
Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön folytatta, Kolozsvárt tanítói oklevelet szerzett (1946).
Tanító a kalotaszegi Magyarvistán (1946–50) és a moldvai Lészpeden (1956–57), közben
elvégzi a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolát (1955), szakirányító a marosvásárhelyi Népi
Alkotások Házánál (1957–58), újra tanító, majd faipari vállalati alkalmazott Gyimesben
(1959–68). Szabad művészi pályára lépve Kolozsvárt az ifjúsági *táncház mozgalom egyik
tanácsadója.
Első írását a Kolozsvári Református Kollégium Remény c. diáklapja közölte (1943). Néhány
tanulmánya és cikke a Művelődés és Utunk, a budapesti Néprajzi Közlemények és
Tánctudományi Tanulmányok, a kecskeméti Forrás, a debreceni Műveltség és Hagyomány
hasábjain jelent meg.
A Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtötte a folklórnak úgyszólván
minden műfaját, különösen az énekes és hangszeres zenét, a népszokásokat és a szokásköltészetet. Nagy sikert aratott gyűjteménye, a Balladák könyve (Szabó T. Attila gondozásában és bevezető tanulmányával, 1971) Budapesten három új kiadást ért meg (1973, 1974,
1977). Tartalmával — 259 ballada és további 8 ballada meseváltozata — a leggazdagabb
magyar balladagyűjtemények egyike, mennyiségi értékét pedig megsokszorozza minősége:
négy néprajzilag jelentős táj balladaköltészetének újabb termésével együtt a feledésre ítélt
archaikus típusokat és változatokat mentette meg a művelődés számára, jórészt dallamokkal.
Új guzsalyam mellett c. másik könyve (1973) egy klézsei öregasszony, a 76 éves Miklós
Gyurkáné Szályka Rózsa énekes repertoárjának (balladák és dalok) monografikus
gyűjteménye: szövegtár dallamokkal és hanglemezmelléklettel, egyszersmind első kísérlet a
magyar balladakutatásban egy személyi monográfia összeállítására.
(F. J.)
Mihai Pop: O valoroasă colecţie de balade maghiare din patria noastră. Scînteia 1970. dec. 16. — Antal Árpád:
Balladák könyve. A Hét 1971/2. — Almási István: A balladák dallamai. A Hét 1971/17. — Jagamas János: A
Balladák könyvének dallamai. Igaz Szó 1971/5. — Vargyas Lajos: K. Z. balladakönyve. Korunk 1971/7. —
Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Élet és Irodalom, Bp. 1971/43. — Ortutay Gyula: Balladák könyve.
Népszabadság, Bp. 1971. nov. 14. — Beke György: Tavaszi szél utat száraszt. Falvak Dolgozó Népe 1973/21.
— Csire József: K. Z.: Új guzsalyam mellett. Művelődés 1973/10. — Ruffy Péter: A Kallós legendárium. Forrás,
Kecskemét, 1974/7–8. — Tamás Mária: Kötetlen beszélgetés K. Z.-nal. Új Élet 1981/22.

Kálmán Andor (Szeged, 1897. szept. 4. — 1965. szept 19. Temesvár) — zeneszerző,
szövegíró, szerkesztő, újságíró. Tanulmányait szülővárosában végezte, ahol a városi
zeneiskolát is látogatta. Nagyváradon Huzella Ödönnel szerkesztette a Színház és Művészet
(1914–17) és a Színházi Újság (1917–18) c. szemléket, majd Temesvárt *Tollhegyről (1922–
23) és *Vádirat (1933–34) c. hetilapokat adott ki és szerkesztett, ezekben humoreszkjeit,
paródiáit, verseit és novelláit közölte. Lefordította Leblanc Az úri betörő c. regényét az
Ajándék regénytár számára (Brassó 1935). A felszabadulást követő években tevékeny tagja
volt a temesvári Flacăra irodalmi kör magyar alkotócsoportjának, majd az abból alakult Ady
Endre Irodalmi Körnek. Írásait a Szabad Szó, Előre, Művelődési Útmutató közölte.
Autodidakta zeneszerzőként számos dalt, operettet és kórusművet szerzett; saját dalaihoz,
valamint Győri Emil, Körber Antal, Krammer Ödön, Szegő Nándor, Szirmai Károly, Várady
Aladár nótáihoz és kupléihoz szövegeket írt. Kottái önálló füzetekként s a temesvári Moravetz
Testvérek Zeneműkiadó albumaiban jelentek meg. Táncdalai, kupléi, nótái közül a két
világháború közti évtizedekben népszerűvé vált a Répa, retek, mogyoró, Ablakomban szép
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muskátli nyílik, A lányokról leszokni nem lehet, Fehér akácvirág, Nem érdemes sírni a tavasz
után, Jázmin, Hazudj csak nékem. A háború után Rigófütty c. kórusművét, Ne kacsingass,
Nem engedem lelkem, Áldva légy te kis falum, Májusi dal és Pista, a traktorista c. dalait a
Romániai Zeneszerzők Szövetsége adta ki. Vokális műveket írt Anavi Ádám, Franyó Zoltán,
Hajdu Zoltán, Horváth István, Kányádi Sándor, Kozmuth Artúr, Szemlér Ferenc és mások
verseire, kísérőzenét szerzett Aurel Baranga A boldogság iskolája és Csiky Gergely
Nagymama c. darabjainak temesvári előadásaihoz (1957, 1958). Serestély Béla versére írt
Érik a búza c. kórusa a Temes megyei Népi Alkotások Háza gondozásában jelent meg (1960).
Operettjeit a nagyváradi, temesvári, marosvásárhelyi és aradi színtársulatok játszották.
Jelentősebb daljátékai Győri Emillel társszerzésben Meghalok utánad, Tehetség a fő és Első
éjszaka; Vigyázó Sándor szövegkönyvére Mosolygó brigád és Végvári kaláka; Plesz-Páll
Artúr szövegkönyvére Bagdadi vendég és Vándorfelhők.
Álnevei: Bástya Árpád, Nicu Romoşan, Pablo Velez.
Füredi László: K. A. Szabad Szó 1970. ápr. 5. — Viorel Cosma: Muzicieni români. Compozitori şi muzicologi.
1970. 263.

Kalmár Tibor — *nótaszerzők
Kalotai Gábor (Budapest, 1905. ápr. 15. — 1962. máj. 18. Budapest) — újságíró, dramaturg,
író. 1919-ben érettségizett, 1922-ben színészdiplomát szerzett Budapesten, majd Berlinben
színházi rendezést tanult; rövid ideig az UFA-filmgyárban segédrendező. Beutazta Európa
jelentősebb városait, részt vett egy északi-sarki expedícióban s egy nagyobb szabású afrikai
utazáson. 1922-től hírlapíró, magyar, angol és amerikai sajtóvállalatok munkatársa. Novellákat, humoreszkeket, elbeszéléseket írt, regényeket szerzett vagy dramatizált. Gaál Gábor
szerint „ízig-vérig kulturált és urbánus lélek…”
1927-től a Temesvári Hírlap, Aradi Közlöny, Brassói Lapok, Nagyváradi Napló állandó
munkatársa. Interjú formában olyan neves személyeket szólaltatott meg, mint: a Temesvári
Hírlapban Rabindranath Tagore, Pietro Mascagni, Marinetti (1926), Albert Einstein (1927), a
Nagyváradi Naplóban Bartók Béla (1936), az Aradi Közlönyben Illyés Gyula és Zilahy Lajos
(1940).
Temesvárt Asszonyok, lányok c. rangos és tartalmas nőlapot indított (1930–31), melynek
hasábjain Bónyi Adorján, Csathó Kálmán, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc novellái mellett
Paul Géraldy, Richard Dehmel versei szerepelnek. Ugyancsak szerkesztésében jelent meg az
*Új ember c. társadalmi-művészeti szemle (1932–35). A II. világháború után Magyarországon
telepedett le, ahol filmszínházakat vezetett és a Filmhíradó c. lapot szerkesztette.
Jelentősebb munkái: Kettő közül a harmadik (regény 51 folytatásban, Temesvári Hírlap 1928.
szept. 23. — nov. 27.); Főszereplő: az író! (Tv. 1929); A nyolcadik nagyhatalom (regény
folytatásokban, Temesvári Hírlap 1932); Az író lázadása (Tv. 1934); Szövetségesek
(dramatizálás Mikszáth nyomán, Bp. 1950); Győzni kell (színpadi jelenet Styanko szovjet író
nyomán, Bp. 1950); Névnap (Csehov novelláinak dramatizálása, Bp. 1951).
Franyó Zoltán: Főszereplő: az író. Temesvári Hírlap 1929. jún. 2. — Gaál Gábor: Erdélyi notesz. Korunk
1929/12; újraközölve Válogatott írások. I. 1964. 332–33.

Kalotaszeg magyar irodalma — ama történeti-néprajzi tájegységhez kapcsolódik, mely „a
kolozsvár–nagyváradi vasútvonal, illetőleg országút közén és két oldala mentén Kolozsvártól
egészen Csucsáig terül el, és amelyet délen a Gyalui-havasok északi, nyugaton a Vlegyászahavas és a Meszes-hegylánc keleti lába foglalnak be. Ehhez az egységes, eléggé zárt és kelet–
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nyugati húzódású területhez dél felé vékony nyúlványban csatlakozik még néhány falu a
gyalu–járai út mentén egészen Alsójáráig, melyeket néprajzilag szintén Kalotaszeghez kell
számítanunk.” Kós Károly e néprajzi szempontú körülhatárolását Kelemen Lajos történeti
betájolása ekképp egészíti ki: „Kevesen tudják, hogy a mai Kalotaszeg már csak utolsó keleti
maradványa annak a Kalota nevű nagy területnek, mely a középkorban a Berettyótól a SebesKörös forrásvidékéig ezt a nevet viselte.” A színpompás, gazdag népi hagyományokat őrző
tájegység — melyhez Bánffyhunyad központtal mintegy ötven magyar és vegyes lakosságú
falu tartozik — néprajzilag voltaképpen három jól körülhatárolható részre tagolódik: a
havasok alatti Felszegre (a Sebes-Körös és a Kalota pataka közötti háromszögben), az Almáspatak völgye mentén a Szilágysággal határos Alszegre, valamint a Kolozsvár közelében fekvő
Nádasmentére. Bár nemzetiségi művelődésünkben és irodalmunkban elsősorban Kós Károly
munkássága révén vált ismertté, az irodalomtörténet több kalotaszegi származású írót is
számon tart. A tájegység legkorábban feltűnt írójaként Nagyfalvi György deákot tartjuk
számon, akinek Bánffyhunyadon szerzett Chain és Ábel históriája c. éneke (1557) egy
kéziratos kötetben maradt fenn (Régi Magyar Költők Tára VI. Bp. 1896). Sokkal több adat áll
rendelkezésünkre a XVI. század egyik legtermékenyebb énekszerzőjéről, Valkai Andrásról
(1540–1587), aki elsőként dolgozta fel költői formában Bánk bán históriáját. A valkói
kisnemes a gyulafehérvári fejedelmi kancellária humanista légkörében vált a világi irodalom
művelőjévé. Hat históriás énekében a Mohács utáni közhangulatot fejezte ki, a zilált erdélyi
bel- és külpolitikai viszonyok okozta bánatnak és keserűségnek adott hangot. A XVII. század
végéről még az Angliában tanult Bánfihunyadi Márton alkimista egy elégiáját és Medgyesi
Pálhoz írott levelét ismerjük.
A tudósként és eposzíróként egyaránt becsült Debreczeni Márton (1802–1851)
Magyargyerőmonostor fia. Itt tevékenykedett a népdal- és népballadagyűjtő, költői
„beszélyeket” író Hóry Farkas (1813–1872) is, akinek fia és lánya egyaránt beírta nevét
művelődéstörténetünkbe. Hóry Béla (1846–1909) az Erdélyi Irodalmi Társaság
szervezőjeként tűnt ki, Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka (1843–1910) pedig azzal, hogy a
kalotaszegi varrottasnak nemzetközi hírnevet szerzett. Azt viszont kevesen tudják Kalotaszeg
„nagyasszonyáról”, hogy 1886 és 1907 között mintegy húsz önálló — elbeszéléseket és
regényeket tartalmazó — kötete jelent meg. Debreczeni László szerint Gyarmathyné népies
prózája éltetőbb levegőt hozott az irodalomba, s ugyanakkor „hirdetője volt a nép erejéből a
munka által való megújulásnak” (Erdélyi Fiatalok 1935/II).
Ady Endre nemcsak felesége, a Csucsán született Boncza Berta révén kötődött
Kalotaszeghez: nyárszói dédszüleinek kiterjedt atyafiságát is számon tartotta. A költő
kalotaszegi rokonságának genealógiáját először Kós Károly tárta fel Ady Endre és Kalotaszeg
c. írásában (Erdélyi Helikon 1928/2), s részletesen szólt a nevezetes kalotaszentkirályi
látogatás — 1914. június — hatására megszületett híres Ady-vers, A Kalota partján
keletkezéstörténetéről is.
A század első évtizedében, amikor Bartók és Kodály felfedezi az erdélyi népzene különleges
értékét, Kós a népi építészetet tanulmányozza. Így kerül egyre bensőségesebb kapcsolatba
Kalotaszeggel. Sztánán vásárol földet, 1910-ben felépíti rá legendássá vált Varjúvárát, és még
ugyanabban az esztendőben feleségül veszi a türei Balázs Idát. Régi Kalotaszeg c. munkáját
(Magyar Iparművészet 1911. 157–215.) már itt írja; 1912 telén itt szerkeszti a 12 számot
megért Kalotaszeg c. képes hetilapot. És amikor az I. világháború után döntésre kényszeríti
sorsa, ő tudatosan a „választott szülőföld” szolgálata mellett dönt. Az már, logikus
következménye népszemléletének és kalotaszegi kötődésének — miként a Kalotaszegi
vállalkozás c. visszaemlékezésében feleleveníti (Korunk 1971/10) —, hogy az 1921-ben
Bánffyhunyadon zászlót bontó Erdélyi Magyar Néppárttal épp innen indítja meg a romániai
magyarság első demokratikus szervezkedését. Irodalmi munkásságának előtérbe kerülésével
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az erdélyi öntudat forrásait keresi, s így nagy előszeretettel fordul a szülőföld múltjának
megtartó igazságaihoz, a népi együttélés törvényeihez. Mert — s ezt Debreczeni László vette
észre, Kós népi tájékozódásának mélyebb értelmét felmutatva —: „Népek között itt alakult ki
az az ideális harmónia, amikor egymást támogatva élnek, anélkül hogy az egyik is kívánná a
másiktól vagy maga megtenné természeti adottságainak feladását” (Erdélyi Fiatalok 1932/III–
IV). Egy lehetséges kalotaszegi krónika lapjait írja Kós mindvégig, attól függetlenül, hogy
elbeszélésben, regényben, drámában szólal-e meg vagy pedig a tudomány és a művészet
határterületén szerveződő műfajokban (A Gálok; 1921; Varjú-nemzetség, 1925; Kalotaszeg,
1932; Budai Nagy Antal, 1936).
Kalotaszeg népe nemcsak Kós művészi átlényegítése révén, a történelmi üzenet
hordozójaként jelent meg a 30-as évek színpadán, hanem a maga autentikus művészetének
színpompás ragyogásával is. Ez Szentimrei Jenő nem kis anyagi áldozattal járó
vállalkozásának köszönhető, aki öt kalotaszegi falu mintegy ötven népi szereplőjével 1935ben színre vitte a Csáki bíró lánya c. balladajátékot. A revelációt jelentő balladafeldolgozás
— Szentimrei munkája — 38 előadást ért meg erdélyi, bánsági, partiumi városokban,
valamint Bukarestben és Budapesten. Szentimreinek, akit sztánai háza is a tájhoz kötött, az
volt a törekvése — jegyezte fel Kemény János —, hogy „keretet adjon mindannak, amit be
akart mutatni Kalotaszegen összegyűjtött kincseiből: népviseletnek, szokásoknak,
rigmusoknak, régi énekeknek, táncoknak, megszámlálhatatlan ősi szépségeknek” (Erdélyi
Helikon 1936/2).
Kalotaszeg tájának és népviseletének szépségét vitte vetítővászonra Séfeddin Sevket Tibor
Kalotaszegi madonna c. regényének filmváltozata (1943).
Az utóbbi évtizedek irodalmi terméséből Katona Szabó István kalotaszegi ihletettségű
regényét kell megemlítenünk (Borika, 1959), s ő a szerzője az Új Élet hasábjain megjelent
Kalotaszegi krónika c. 14 részből álló riportsorozatnak is (1972/15–1973/4). Kalotaszeg mai
életének katarktikus hatású alkotása azonban nem a szépirodalom, hanem a tévéfilm nyelvén
és eszközeivel született meg (Egyetlenem, 1975). Szerzője, a tévészerkesztő és drámaíró Csép
Sándor öt év múltán szembesítette az egykeveszedelemről készített filmet a valósággal, s a
film hatására bekövetkezett fordulatot írásban is rögzítette (Katarzis, vagy csak éterbe kiáltott
szó? Korunk 1980/4).
Mennyiségileg jóval több forrásmunkát kell számba vennie annak, aki a művészetekenirodalmon túlmenően Kalotaszeg tudományos felfedezésének eredményét akarja áttekinteni. S
itt nem hagyható figyelmen kívül, hogy e felfedezésben milyen nagy szerepe volt Jankó János
munkatársának, Czucza János kalotaszentkirályi tanítónak, valamint Gyarmathy Zsigánénak,
aki fél évszázadon át volt Kalotaszeg művelődési és szellemi életének irányítója.
„Érdeklődése korán a táj művészete felé fordul — írja róla a Korunkban S. Bartha Éva
(1973/11) —, tizenkilenc évesen már népdalgyűjtéssel jelentkezik Gyulai Pálnál. A
kalotaszegi népművészet szerelmeseként bejárja a falvakat, gyűjti, rajzolja az ősi mintákat.
Gyönyörű gyűjteménye egyre gazdagodik, híres kancsótárának minden darabja régiség,
unikum. Megismerkedik és állandó kapcsolatba kerül kora több jeles etnográfusával, segíti
gyűjtésben, kincsfeltárásban Herman Ottót, Xántus Jánost, Herrmann Antalt, a fonográffal
való népdalgyűjtés úttörőjét, Vikár Bélát. Jankó János Gyarmathyék segítségével írta
Kalotaszeg magyar népe (1892) c. munkáját; Malonyay Dezső A kalotaszegi magyar nép
művészete (1907) c. könyvéhez is többször kérte Gyarmathyné tanácsát… Az ő vendégeként
járt és festett Kalotaszegen Munkácsy Mihály, az angol Walter Crane, a preraffaeliták vezére,
Edvi-Illés Aladár, Körösfői-Kriesch Aladár, a gödöllői művészcsoport vezetője.”
Jelentős művelődéstörténeti mozzanatokról van szó, hiszen a kalotaszegi népművészet
felfedezésével kezdődött el lényegében a magyar népművészet iránti érdeklődés nemzetközi
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térhódítása. S ehhez Gyarmathyné nemcsak hírverőként és a kalotaszegi háziipar
megszervezőjeként járult hozzá, hanem a Tarka képek a kalotaszegi varrottas világából c.
könyvével (1896) is. Amikor pedig Herrmann Antal bérbe veszi Jegenyefürdőt s azt
Kalotaszeg tanulmányozásának telepévé avatja, Gyarmathyné főmunkatársa a
Bánffyhunyadon kiadott Kalotaszeg c. néprajzi-közművelődési hetilapnak (1890–91).
Jankó János néprajzi és Malonyay népművészeti monográfiáját úgy tartjuk számon, mint
Kalotaszeg felfedezésének két klasszikus forrásművét. A tulajdonképpeni részletkutatások
azonban csak az 1930-as évektől indultak meg. A századforduló klasszikusai és a későbbi
kutatók munkája közötti folytonosságot Kós Károly életműve biztosította. „Páratlan, amit Kós
Károly cselekedett — írja Kósa László —, egyetlen vidék teljes műveltségét tette közkinccsé:
tollal, ceruzával, vonalzóval, rajzban, képben, írásban és szóban, kőbe, fába, irodalomba és
történetírásba örökítve. Tevékenysége nyomán utóbb éppen ez a vidék lett a Kolozsvárt
művelt magyar honismereti tudományok: falukutatás, népnyelvi és etnográfiai, történeti és
szociológiai vizsgálatok műhelyévé” (Tiszatáj 1972/11).
A kutatások megélénkülésével függ össze az is, hogy fél évszázad múltán beteljesedhetett
Herrmann Antal álma, és 1933. okt. 15-én megnyílt a Kalotaszegi Néprajzi Múzeum. A Kós
Károly és Daróczy Ferenc szervezésében összegyűjtött, a kalotaszegi nép önzetlen
adakozásából származó gazdag anyag a II. világháború végén sajnos jórészt megsemmisült
vagy elkallódott. A felszabadulás után az MNSZ és az EME megbízásából — dr. Kós Károly
néprajztudós irányításával — Morvay Pál tanár kezdi újra a gyűjtést, s a bánffyhunyadi
ifjúság segítségével 1947 őszére berendezi a múzeumot, amely működésének két évtizede
alatt is tovább gazdagodva, látogatók ezreivel ismertette meg a színpompás népi művészet
gazdagságát (egészen 1967-ig). A 70-es években sajtónk többször is szorgalmazta a múzeum
megnyitását, amelynek újjászervezése most van folyamatban.
Kalotaszeg néprajzi feltárása nemcsak gazdagnak, hanem teljesnek is mondható. Nagy Jenő
már a 30-as évek második felében hozzálátott a népviselet tanulmányozásához; akkori
tanulmányai mellett különösén Palotay Gertrud és Kresz Mária munkássága érdemel
figyelmet. Palotay 1942–43-ban két terjedelmes munkát szentelt a kalotaszegi népviseletnek,
ill. a varrottasoknak, 1947-ben pedig — kalotaszegi gyűjtés alapján — magyar–román
népviseleti kapcsolatokról értekezett. Kresz Mária 1941–43 között Nyárszón gyűjtötte a mai
napig legteljesebb kalotaszegi néprajzi falumonográfia anyagát (A gyermekkor és az ifjúkor
néprajza egy kalotaszegi faluban). Kovács Ágnes 1943-ban két kötetben adta ki Kalotaszegi
népmesék c. gyűjteményét.
A népnyelv kutatásában a Szabó T. Attila irányította kolozsvári nyelvészeti iskola ért el
számottevő eredményeket. Ő jelentette meg — saját és munkatársi gyűjtés alapján — a
Kalotaszeg helynevei c. kiadványt (1942). Ezt követte a Huszonöt lap „Kolozsvár és vidéke
népnyelvi térképé”-ből (1944) Szabó T. Attila, Gálffy Mózes és Márton Gyula
szerkesztésében. 1965-ben jelent meg Bukarestben Gálffy és Márton terjedelmes
tájszógyűjteménye (Studii de lexicologie. 5–156.) és Budapesten Szabó Zoltánnak A
kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere c. munkája. Önálló kötetben az igeragozásról 1972ben Vámszer Márta értekezett, a magánhangzó-rendszer sajátosságait Lakó Elemér foglalta
össze (1974). B. Gergely Piroska 1977-ben A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere,
1981-ben pedig A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata c.
alatt jelentetett meg egy-egy kötetet. A kalotaszegi nyelvjárás kutatásának történetét Péntek
János írta meg (NyIrK 1971/1).
Az újabb néprajzi munkák szerzői közül szintén Nagy Jenő neve kívánkozik az élre, aki 1958ban adta közre A kalotaszegi népi öltözet c. könyvét. Később két szerzőtársával, Faragó
Józseffel és Vámszer Gézával — 1949–50-ben gyűjtött anyag alapján — monografikusan is
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feldolgozta ugyanezt a témát (Kalotaszegi magyar népviselet, 1977). Olosz Katalin és Almási
István Magyargyerőmonostor népköltészetéről írt monográfiát (1969), Nagy Olga pedig
kalotaszegi népmesegyűjtésének darabjait tette közzé köteteiben (A Nap húga meg a pakulár,
1973; A szegény ember táltos tehene, 1976). Szabó Géza Kiskapus mesekincséből adott ki
több kötetre valót. A népi kerámia kutatása Végh Olivér nevéhez fűződik (Kalotaszegi
fazekasság, 1977). A 70-es években közreadott tanulmányai után Péntek János írta meg a
tájegység népnyelvének és népművészetének összefüggéseit feltáró monográfiáját (A
kalotaszegi népi hímzés és szókincse, 1979). 1980-ban Sinkó Kalló Katalin adott ki albumot a
kalotaszegi nagyírásosról. A tájegység etnobotanikai monográfiáját Péntek János és Szabó
Attila készítette el (Népélet és növényvilág, 1982), a népszokásokat Salamon Anikó és Vasas
Samu dolgozta fel (Kalotaszegi ünnepi szokások, 1986). Ugyancsak készen áll Vasas Samu
Népi gyógyászat c. monográfiája is. A műemlékeket Kabay Béla vette számba (Korunk
1973/11), s közleményét hét év múltán újabb adatokkal bővítette az 1981-es Korunk
Évkönyvben.
Kalotaszeg gazdag néprajzi és irodalmi hagyatéka új, korszerű feldolgozásban jutott a
közönség elé mind az *iskolai színpad, mind a műkedvelő színjátszók jóvoltából. A
bánffyhunyadi diákok 1967-ben felújították Szentimrei Csáki bíró lánya c. darabját, majd
Vasas Samu feldolgozásában színpadra vitték 1972-ben a Görög Ilona, 1975-ben a Fehér
Kalára c. népballadát. A Naszódi házaspár vezette magyarbikali népi együttes 1980-ban az
„Ős-Bánk bán”-t, Valkai András Bánk bánról szóló históriás énekét alkalmazta színpadra
Buzás Pál zongoraművész és Kovács Ildikó rendező közreműködésével. Gyarmathyné Hóry
Etelka A lélek c. elbeszélését Palocsay Zsigmond dramatizálta Virradat címen. A darabot
Vasas Samu saját gyűjtésű népszokás- és népdalanyaggal egészítette ki, s a Kós Károlyról
elnevezett bánffyhunyadi művelődési kör színjátszó csoportja 1981-ben országos első díjat
nyert bemutatásával.
A tájegység (kiegészítésre szoruló) helyismereti könyvészetét — mely felöleli az általános
műveket, a kalotaszegi kiadványokat, valamint a történelem, szociográfia, közgazdaság,
közigazgatás, jog, művelődés, oktatás, egyház, egészségügy, geológia, földrajz, biológia,
nyelvészet, folklór, néprajz és népművészet szakterületeket — Váczy Leona állította össze, és
a Korunk jelentette meg kalotaszegi súlypontú számában (1973).
(Cs. P.)
Kós Károly: Régi Kalotaszeg. Magyar Iparművészet 1911. 157–215.; uő: Ady Endre és Kalotaszeg. Erdélyi
Helikon 1928/2; uő: Kalotaszeg. Kv. 1932. — Kalotaszegi Hírek. Független politikai hetilap. Szerkesztő Löb
Vilmos. Bánffyhunyad 1932–33. — Czirják Károly: A Kalotaszegi Néprajzi Múzeum. Erdélyi Fiatalok 1933/3.
— Kemény János: Kalotaszeg a színpadon. Erdélyi Helikon 1936/2. — Szabó T. Attila: Kalotaszeg helynevei.
Kv. 1942; uő: Gálffy Mózessel és Márton Gyulával: Kalotaszeg és vidéke. 12 nyelvtérképlap bevezetővel.
Mutatvány a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéseiből. Szerkesztette Bárczi Géza. Bp. 1947; uő: Kalotaszeg
tájszólásáról. Igazság 1968/279. — Kelemen Lajos: Kalotaszeg történelmi és műemlékei. Kolozsvári Szemle
1944/2; újraközölve Művészettörténeti tanulmányok I. 1977. 206–12. — Tulogdi János: Kalotaszeg földrajza.
Kolozsvári Szemle 1944/2. — Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény V–VI.
Bp. 1944. — Kresz Mária: A gyermekkor és az ifjúkor néprajza egy kalotaszegi faluban. Ethnographia, Bp.
1944/3–4; uő: A fiatalság társas élete a kalotaszegi Nyárszón. Néprajzi Közlemények, Bp. 1960/1. — György
Lajos: Valkai András, egy kalotaszegi énekszerző a XVI. században. Kv. 1947. — Keszy-Harmath Sándor–
Keszy-Harmathné Moravszky Edit: A kalotaszegi egykéről. Korunk 1957/6. — Balogh Edgár: Haladjon és
maradjon meg Kalotaszeg; Dr. Kós Károly: Hunyadi híres vásárok; Nagy Jenő: „Virít, de nem rikít”. Igazság
1968. nov. 10. — Kósa László: Kalotaszeg ösvényein. Tiszatáj, Szeged 1972/11. — Vámszer Márta: A
kalotaszegi nyelvjárás igealakjai. 1972. — Kabay Béla: Kalotaszegi műemlékek kisadattára; Bazsó Zsigmond: A
holnap Kalotaszegen; S. Bartha Éva: Kalotaszeg nagyasszonya; Váczy Leona: Kalotaszeg helyismereti
könyvészete; Sebestyén Mihály: Kalotaszeg népoktatása a XV. századtól 1848-ig. Korunk 1973/11. — Barazsuly
Emil: Meghívó a kalotai falumúzeumba. Igazság 1973/111. — Katona Ádám: Kalotaszeg „divatjai”. Igazság
1977. aug. 28. — Vasas Samu: Eltűnik-e a kalotaszegi népművészet? A Hét 1979/14. — Beke György:
Kalotaszeg kincse azé, aki becsülni tudja. Beszélgetés Fekete Károllyal. A Hét 1981/5.
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kamaraszínház — a XIX. század utolsó évtizedeiben kialakult színháztípus kevés nézőt
befogadó teremmel és leszűkített játékterű színpaddal, amely kis létszámú szereplőgárdát
foglalkoztat s intim hatású színművek előadására alkalmas.
A romániai magyar szellemi életben a modern művészetek elterjesztésének szándéka
ösztönözte a kamaraszínházi törekvéseket. A Korunkban körvonalazódó politikai
színházeszmény jegyében Kolozsvárt 1926-ban *Studió néven kamaraegyüttes alakult: 24
ismert művész és író alapította. A csoport szándékát így fogalmazták meg: „Kísérleti
színpadot akar azon kevés író számára, akiket speciális erdélyi viszonyaink nem tudnak vagy
nem akarnak megszólaltatni (Toller, Hasenclever, Sternheim, Kaiser). Kutat olyan erdélyi
drámák után, amelyek céljainak megfelelnek.” A társaság kísérleti színpada nem volt hosszú
életű, erejéből csupán egy Dienes László bevezette művészmatinéra futotta, s a kísérlet
utóhatása volt Becsky Andor Gyémántrabszolgák c. kétfelvonásos dramatizált kórusának
bemutatója.
A háború után már 1946-ban kaput nyitott Kolozsvárt a Kamaraszínház, magas irodalmi
értékű darabok számára szerezve közönséget; a Szentimrei Jenő igazgatása alatt működő
Állami Magyar Színház segítségével létrehozott intézmény előbb Romain Rolland, Pirandello,
Sommerset Maugham (A szent láng) bemutatásával kísérletezett a Farkas utcai Róm. Kat.
Gimnázium dísztermében, majd 1947 őszén Priestley-darabot (Váratlan vendég) adott elő a
Zeneművészeti Főiskola akkor még Monostori úti nagytermében. Felvetődött egy
„kamaraopera” terve is. E kezdeményezéseket a színtársulat a *Vidám színpad (1954–58)
felállításával folytatta.
A romániai magyar dráma és színjátszás új, fellendülő korszakában a kísérletezés kényszere
hívott életre időszakosan működő újabb kamaraszínpadokat is a 60-as években. Nagyváradon
1969-ben kezdte működését a Stúdió-99 elnevezésű kísérleti színpad; emlékezetes előadása
volt Páskándi Géza első hivatásos színészek által színre vitt abszurdoidja, a Bosszúálló kapus.
Ugyanebben az évben nyitotta meg kapuit Szatmáron az Irodalmi Szalon. Később ezek
tevékenysége irodalmi műsorok bemutatására összpontosult.
A marosvásárhelyi új Nemzeti Színház megnyitása óta állandó ~ működik az épület
kistermében. Jelentős a kolozsvári Bábszínház kamaraszínpadi előadássorozata, melynek
kezdeményezője és létrehozója Kovács Ildikó, a Bábszínház rendezője. Az élő- és a bábjáték
keverékével sajátos játékstílust hozott létre, amely a szövegekből új létdimenziókat csiholt ki.
Emlékezetes előadása magyar nyelven Shakespeare Szentivánéji álom és Csokonai Özvegy
Karnyóné, román nyelven Jarry Übü király c. színjátékának bemutatása. Több évadon át ~
jelleggel Senkálszky Endre rendezett a kolozsvári Állami Magyar Színház művészeivel
oratorikus görög drámaciklust; Aiszkhülosz és Szophoklész szövegeit adták elő a
Zeneművészeti Főiskola termében s a Művészeti Múzeum udvarán felállított szabadtéri
színpadon.
~-jellegű a műsorpolitikájában ifjúsági neoavantgardista törekvéseket szolgáló *Stúdió '51 és
*Ifjúmunkás Zsebszínház Kolozsvárt.
(K. J.)
Gaál Gábor: Munkás kamaraszínpad Kolozsvárt. Korunk 1933/3; újraközölve Válogatott írások I. 348–49. — jz
[Jékely Zoltán]: A Kamaraszínház kapunyitása. Világosság 1946. febr. 1. — Lakatos István Imre: Kamaraopera
lehetőségei Kolozsváron. Világosság 1946. ápr. 1. — Ligeti József: Kortársi jegyzetek Gaál Gáborról. Korunk
1971/3. — Tóth Sándor: Néhány adat Gaál Gábor életrajzából. Korunk 1971/6. — Krizsán Zoltán: Oidipusz az
Irodalmi Színpadon. Igazság 1978. nov. 8.; uő: Gondolatok egy ciklusról. Igazság 1981. nov. 21. — Bernád
Ágoston: A szöveg színháza. A Hét 1981. júl. 17. — Kántor Lajos: A görögök hasznáról. Utunk 1981/46.
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Kandray Géza (Kabolapatak, 1883. jan. 12. — 1969. márc. 10. Kolozsvár) — pedagógus,
tankönyvíró. A Máramarosi Állami Tanítóképző elvégzése után (1903) a Budapesti
Középtanodai Tanárképző Intézetben szerzett tanári oklevelet (1906), majd a budapesti
egyetemen filozófia–pedagógia szakos tanári képesítést nyert (1908) s németországi és
hollandiai tanulmányai alapján megkapta a legmagasabb középiskolai tanári képesítést is:
tanítóképezdében taníthat pedagógiát. Déván a Tanítóképző Intézet tanára (1908–40), majd
Kolozsvárt a Tanítóképző Intézet igazgatója (1940–41). A háború után a nyugdíjas korhatáron
túl még egy évtizedig tanított Kolozsvár különböző iskoláiban, utoljára a magyar tannyelvű
tanítóképzőben.
Pedagógiai gyakorlatáról tanúskodik gazdag és változatos tankönyvírói munkássága. 1927ben adta ki Déván Segédkönyv a számtan és mértan tanításánál használt kifejezések szabatos
román nyelvű elsajátításához c. munkáját „tanítók és tanulók részére”, majd
számtankönyvekkel látta el a magyar tannyelvű elemi iskolákat a II. osztálytól a VII.-ig.
Mihail Găzdac társszerzővel együtt szerepe volt a Szentpéteryné Haller Zsuzsa-féle
*ábécéskönyv átdolgozásában és képes román ABC-vel való kiegészítésében (Déva 1930), s
az elemi iskolák magyar olvasókönyveinek az új tantervhez való igazításában (Déva 1925–
30).
Kántor Erzsébet (Kolozsvár, 1938. febr. 10.) — műfordító. ~ Lajos felesége. A kolozsvári
tanítóképző elvégzése (1955) után a Babeş–Bolyai Egyetem filológiai karán szerzett román
szakos tanári diplomát (1965). A búzai, kerelőszentpáli és tordaszentlászlói általános
iskolában tanított, 1967 óta a Kolozsvári Traian Vuia Szaklíceum tanára.
Első írását az Igaz Szó közölte (1965), fordításai az Igazság, Korunk, Igaz Szó, valamint a
szegedi Tiszatáj, az újvidéki Híd, a budapesti Nagyvilág és Új Tükör, a pozsonyi Irodalmi
Szemle hasábjain jelennek meg. Kötetben megjelent fordításai: Vasile Rebreanu: Talita Kumi
(novellák és karcolatok, 1968); Sorin Titel: A fogoly hosszú utazása (elbeszélések, 1975); A
túlélés iróniája (mai román kisregények, Bp. 1976); Anton Holban: Értelmetlen halál
(kisregények, Kántor Lajos utószavával, 1978); Marin Sorescu: Hideglelés (dráma, Modern
Könyvtár, Bp. 1980); Radu Flora: Csapda (regény, Kántor Lajos utószavával, Újvidék 1980);
Alexandru Ivasiuc: Előszoba (1983); Eugen Simion: Élmények kora, vallomások kora, Párizsi
napló (1983).
Beke György: Játék az életért. Utunk 1975/31. — Huber András: Rendhagyó útinapló. Igazság 1983. dec. 21.

Kántor Lajos (Dés, 1890. szept. 20. — 1966. ápr. 19. Kolozsvár) — tanulmányíró,
tankönyvíró. Ifjabb ~ Lajos apja. A dési állami gimnázium elvégzése (1910) után latin–
görög–ókori történelem szakos tanári diplomát szerzett a budapesti tudományegyetemen
(1914); Eötvös-kollégista. Az I. világháború kitörésekor bevonult frontszolgálatra,
hadifogságba esett, s csak 1921 végén került haza. A Kolozsvári Református Leánylíceum
tanára (1922–40), ugyanitt a Gyakorló Főgimnázium igazgatója (1940–44), tanár a Kolozsvári
Református Fiúkollégiumban, közben a tanítóképzőben is (1944–51), majd a Román
Akadémia keretében a román–magyar szótárszerkesztő közösség munkatársa (1951–53),
korrektor a Tudományos Könyvkiadónál (1953–55).
Első megjelent írása a Theophrasztosz görög természettudós és filozófus Jellemrajzok c.
gyűjteményéről szóló doktori értekezés (Bp. 1914). A romániai magyar tudományos életbe
mint az EME titkára (1927–41) kapcsolódott be. Tanulmányaiban Caragiale egyik
novellájának forrásával (Societatea de Mîine 1927), Odobescu magyar vonatkozású
levelezésével (Erdélyi Irodalmi Szemle 1929), az EME működésével (Erdélyi Magyar
Évkönyv 1918–1929. Kv. 1930) és előadásaival (Pásztortűz 1936/8), Stephan Ludwig Roth
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halálával foglalkozik (Siebenbürgische Vierteljahresschrift 1938/3–4), továbbá az
állampolgárságra való neveléssel Platónnál (EME-emlékkönyv 1939). Latin tankönyvei a III.
és IV. osztály számára több kiadásban jelentek meg (1930, 1935, 1947). A kolozsvári
Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának évkönyveit szerkesztette (1941–44). Cikkei
jelentek meg a Magyar Nép, Ellenzék, Újság, Erdélyi Iskola, Tanáregyesületi Közlöny,
Református Szemle, Pásztortűz, Erdélyi Szemle, Keleti Újság hasábjain is.
Kötetei: Műkedvelők Színmű-tára (Magyar Nép Könyvtára 12–13. Kv. 1925); Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület problémái (ETF 23. Kv. 1930. Franciául a Glasul Minorităţilor, Lugos
1930/6); Hídvégi gróf Mikó Imre szózata 1856-ban az Erdélyt Múzeum és az Erdélyi MúzeumEgyesület megalakítása érdekében (ETF 37. Kv. 1931); Magyarok a román népköltészetben
(ETF 53. Kv. 1933); Kölcsönhatás a magyar és román népköltészetben (ETF 56. Kv. 1933);
Erdély a világháborút tükröző román irodalomban (ETF 66. Kv. 1934); Czegei gróf Wass
Ottilia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevője (ETF 96. Kv. 1938); Párhuzam az Erdélyi
Múzeum-Egyesület és az ASTRA megalakulásában és korai működésében (ETF 116. Kv.
1940).
Kántor Lajos (Kolozsvár, 1937. aug. 7.) — irodalomtörténész, kritikus, művelődéstörténész,
szerkesztő. Idősb ~ Lajos fia, ~ Erzsébet férje. Szülővárosában, a Református Kollégiumban
kezdte középiskolai tanulmányait, ennek utódjában, a 2. számú Fiúközépiskolában
érettségizett (1954), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos
tanári diplomát (1959), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen doktorátust (1979). 1959-től kezdve
a Korunk irodalmi szerkesztője, 1963-tól a művészeti rovat vezetője is; a *Korunk Galéria
irányítója. Kritikáit, irodalmi publicisztikáját az Utunk, Igaz Szó, A Hét, România Literară,
Gazeta Literară, Steaua közli, tanulmányai a Korunk, NyIrK, Magyarországon a Valóság,
Kortárs, Új Írás, Napjaink, Tiszatáj, Nagyvilág, Élet és Irodalom, Irodalomtörténeti
Közlemények, Csehszlovákiában az Irodalmi Szemle, Jugoszláviában a Híd, Új Symposion
hasábjain, valamint napilapokban szerepelnek.
Első kritikáit az Utunk közölte (1953). Mint egyetemi hallgató Móricz Zsigmond stílusát
elemezte Nyelvi tudatosság és realizmus c. tanulmányában (NyIrK 1959/1–4),
államvizsgadolgozatában pedig Az ember tragédiája körül támadt százados harcot mutatta be,
a Madách-kérdéssel kapcsolatban a magyar irodalomkritika, irodalomtörténetírás és irodalompolitika száz évének keresztmetszetét adva (munkája később Budapesten megjelent). Már
Kacsó Sándor ajánlásával bevezetett Forrás-kötete, az Írástól — emberig (1963) felfigyeltetett
arra, hogy a művészi jegyeket mutató irodalombírálatot eredeti műfajként becsüli, s mint
kritikus a költői magatartás formáit, a költői eszközök hatékonyságát vizsgálva növekvő
jelentőséget tulajdonít a kortárs *Forrás-nemzedék tudatosságon alapuló gondolatiságának.
Gazdag hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerbe foglalt irodalomtörténeti munkásságában
több sajátos vonulatot különböztethetünk meg. Az egyik ilyen vonulat Móricz-művek
kommentálása és megjelentetése alkalmából (A boldog ember, 1964; Májusi eső, 1966;
Életem regénye, 1975; Ebéd, 1976; Életre ítélve, Idill, 1978; Móricz Zsigmond közöttünk,
1979) konkrét példákon bizonyítja a lírai próza műfajiságát, hogy Vallomásos Móricz
Zsigmond c. kismonográfiájában (1968) ki is jelentse: „a legnagyobb magyar epikusként
tisztelt Móriczot a lírikusok vagy legalábbis a lírai ábrázolást gyakorló alkotók közé soroljuk
be”. Több mint egy évtized további kutatásai után ér el az elméleti összefoglalásig, amely
Líraiság a XX. századi magyar novellában címmel doktori disszertációja (1979), majd Líra és
novella c. kötetében (1981) a nyilvánosság elé kerül. Tamási Áron balladisztikus novelláit
modellként elemezve a lírai novella tételbe fogalmazásáig jut el; ennek meghatározója
szerinte valamely érzelmi, hangulati jelentésű egyetemes vagy sajátos népi motívum, mely
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feloldja a művész és a mű távolságát, egybekapcsol múltat és jelent az idő lírai kezelésében, s
elősegíti a lírai képalkotást.
Átfogó jellegű irodalomtörténeti vonulatot alkotnak a századunk irodalmi fejlődését nyomon
követő részlettanulmányai, esszéi. Ezekben a hagyományos irodalomszociológiai, lélektani,
stilisztikai elemzés mellett a korszerű motívumvizsgálatra, a különféle struktúrák felmérésére
törekszik, és számon kéri a nemzetközi összehasonlítást. Az Alapozás c. tanulmány- és
esszégyűjteményben (1970) Thury Zoltán, Kosztolányi Dezső, Gelléri Andor Endre, Illyés
Gyula bemutatása emelkedik ki, s új módszerességgel kap magyarázatot Kacsó Sándor, Nyírő
József, Tamási Áron novellaművessége, Szabédi László (A ráció romantikusa) és Horváth
Imre pályája, mellettük a Bartalis-vers titkának megfejtése is (Az egyszerűség vonzása). Az
„alapozás” eredményeként készült el — Láng Gusztávval közösen — 1971-ben a Romániai
magyar irodalom 1945–1970 és javított második kiadása (1973), a felszabadulás utáni
romániai magyar irodalom negyedszázadának első hazai áttekintése. E kutatás folytatásaként
kerül sor többek közt Kemény János (1972), Szilágyi Domokos (1978), Reményik Sándor
(1983) műveinek értelmezésére is a RMI sorozatában megjelent köteteik bevezető
tanulmányaiban, majd — az előző összegező számbavételt 1980-ig kiegészítve — a Béládi
Miklós szerkesztette mai magyar irodalomtörténet IV. kötetében (Bp. 1982).
Szerkesztői gyakorlatához kötődnek sajtótörténeti vagy ahhoz közel álló témájú (a sajtóban
elfelejtve rejtőző adatokat feltáró) tanulmányai is, amelyekben részletező következetességgel
a romániai magyar irodalom vitás kérdéseit pásztázza végig, főleg a Korunk múltjával
kapcsolatban. Ide tartozik a különböző folyóiratokban elszórva megjelent, majd Korunk:
avantgarde és népiség c. alatt (Bp. 1980) összegyűjtött írások közül a Készülődés a Korunkra
(1966), a publicista Gaál Gábor bemutatása, továbbá a romániai magyar avantgárd
forrásvidékét kritikailag ellenőrző A Genius-legenda és a Genius (1976) és Dienes László
avantgarde-ja ugyanebből az esztendőből, majd A hiány értelmezése c. önálló kötet (1980)
mint negatívban készült kép a „József Attila Erdélyben”-témáról: ebben az itt személyesen
nem járt költő sokszoros — az Erdélyi Helikontól a Korunkig és a Brassói Lapokig, Dsidától
és Kuncz Aladártól Gaál Gáborig terjedő — kötődéseit tárja fel és elemzi. Sajtótörténeti
érdeklődéseiből táplálkozik kritikai cikksorozata az Utunkban a *vallani és vállalni-vita
keletkezéséről és lefolyásáról (1981), majd egy kolozsvári rádió-előadássorozata a Világosság
oldalain kibontakozott új irodalmi kezdetekről a II. világháború után (1983).
Érdeklődését a művészetek iránt A megtalált színház c. kötet (Kv. 1976) jelzi: egy évtized
színháztörténetét átfogó színikritikái a megírt dráma és a színpadi jelenítés összefüggéseit
világítják meg. Egy másik kötete, a Kép, világkép (1977) a régi Korunk művészeti anyagának
feldolgozásával foglalja új összefüggésrendszerbe a folyóirat történetét, kifejtve a nemzeti és
egyetemes, a partikuláris hagyomány és a modern világlátás, korszerű formanyelv
összeegyeztethetőségét műkritikában és esztétikai gondolkodásban, képkultúrát
szorgalmazva. Ide tartozik három művészeti útirajza is: Utazás a gyökerek körül (Kv. 1972),
Szárny és gyökér (Kv. 1979), Milyen az út? (Kv. 1983). Közben jelennek meg gondozásában
a Korunk Galéria katalógusai, amelyekben képzőművészetünk nagyjai és elismert tehetségei
mellett a fiatalok művészetét is felkarolva, esztétikai véleménycserét sürget „Moholy Nagy és
Brâncuşi, Kállai Ernő és Dési Huber” európai szellemében. Ugyanez a törekvése testesül meg
a Kriterion Galéria három kötetéhez írott bevezetőiben (Deák Ferenc, 1982; Paulovics László,
1983; Cseh Gusztáv, 1983).
Nemcsak a negyedszázados Korunk-szerkesztésben, hanem a könyvkiadás munkálataiban is
szerepet vállalt. Válogatta, bevezette, írói portrékkal látta el, jegyzetelte a mai magyarországi
irodalomból Föld, csillag címen novellák (1970), Nagy tél után címen versek (1974)
gyűjteményét; Tineri poeţi maghiari din România címen román nyelvű antológiát szerkesztett
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a Forrás-költők verseiből (Kv. 1979). Dincolo de formă címen pedig összeállította a romániai
magyar próza és költészet legjavának román nyelvű antológiáját (1981). Dávid Gyulával
közösen magyarra fordította Adrian Marino Bevezetés az irodalomkritikába c. munkáját
(1979), elő-, ill. utószavakban ismertette a magyar olvasókkal számos román író személyiségét. Kiemelkedik Vasile Rebreanu, Anton Holban, Augustin Buzura, Eugen Simion
irodalomtörténeti bemutatása.
Önálló kötetei: Írástól — emberig (Kacsó Sándor bevezetőjével, Forrás 1963); Százéves harc
„Az ember tragédiájá”-ért (Irodalomtörténeti Füzetek 53. Bp. 1966); Vallomásos Móricz
Zsigmond (kismonográfia, 1968); Alapozás (tanulmányok, esszék, 1970); Utazás a gyökerek
körül (útirajz a modern művészetekről az Adriától a Balti-tengerig, Kv. 1972); Kép, világkép
(A régi Korunk az új művészetért. 1977); Korváltás (kritikák, tanulmányok, 1979); Szárny és
gyökér (Utazás A-tól Z-ig. Cseh Gusztáv illusztrációival, Kv. 1979); Korunk: avantgarde és
népiség (Irodalomtörténeti és kritikai portyázások. Bp. 1980); A hiány értelmezése (József
Attila Erdélyben. Deák Ferenc rajzával, 1980); Líra és novella (A sólyom-elmélettől a
Tamási-modellig. 1981); Milyen az út? (Kv. 1983).
Használta a Köves László írói álnevet.
(B. E.)
Jancsó Elemér: K. L.: Írástól — emberig. Igaz Szó 1964/6. — Beke György: K. L. vallomása Móricz
Zsigmondról. Hargita 1968. szept. 29.; uő: K. L. alapozása. Hargita 1971. ápr. 4.; uő: K. L. Interjú a Tolmács
nélkül c. kötetben. 1972. 592–606.; uő: K. L.: A megtalált színház. Tiszatáj, Szeged 1976/12; uő: Élő irodalom és
irodalomtörténetírás. Beszélgetés K. L.-sal. A Hét 1981/51. — Láng Gusztáv: Kísérletek és eredmények. Utunk
1968/51. — Kiss Ferenc: K. L.: Alapozás. Kritika, Bp. 1970/11. — Szőcs István: A neves kritika. Észrevételek
K. L. Alapozás c. kötetéről. Igaz Szó 1971/7; uő: Elvont kézzelfoghatóság. Igaz Szó 1972/4. — Balogh Edgár:
Folytonosság és átváltás az irodalomban. Igáz Szó 1972/1. — Kovács János: Mellőzött történetiség. Igaz Szó
1972/2. — Éltető József: Romániai magyar irodalom. Igaz Szó 1972/3. — Szőcs Kálmán: Ikernemzedék. Igaz
Szó 1972/4. — Bretter György: És hová érkezett? A Hét 1973/27. — Marosi Péter: A megtalált cikk. Utunk
1976/44; uő: Színikritikától a dramaturgiáig. Korunk 1978/6, újraközölve Világ végén virradat. 1980. 232–44.
— Borcsa János: Vendégünk volt: K. L. Beszélgetés. Megyei Tükör 1976. dec. 25. — Tóth Sándor: Korszerű
képpel korszerű világképért. A Hét 1978/7. — Cs. Gyímesi Éva: Az intézményesült alany felelőssége.
Metakritikai széljegyzetek. Utunk 1980/7; uő: A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Utunk 1982/19. — Judik
Tamás: Londoni percek. Beszélgetés K. L.-sal. Igazság 1980. jún. 1. — Salló László: Líra és novella. Előre
1982. máj. 19. — Huber András: Milyen az út? Igazság 1983. júl. 13.
ASZT: K. L. a két Árva Bethlen Katáról. TM 656. — K. L. köszönti Fülöp Antal Andort. LM 2169. — K. L. az
irodalom közösségformáló szerepéről. LM 3203.

Kányádi Sándor (Nagygalambfalva, 1929. máj. 10.) — költő, műfordító. Apja, ~ Miklós
gazdálkodó, ha csak fia révén kerül is be az irodalomtörténetbe, igazi írástudó ember volt,
akinek számára a könyv létszükségletet jelentett, s akinek biztatása a költőt egész életében
elkíséri. Anyját, László Juliannát viszont kora gyermekkorában elveszítette. Elemi iskoláit (öt
osztályt) szülőfalujában végezte; 1941 ősze és 1950 nyara között Székelyudvarhelyen diák:
1944-ig a Református Kollégiumban, 1944–45-ben a Római Katolikus Főgimnáziumban
(magántanuló), 1946-tól a Fémipari Középiskolában; itt érettségizik, és ennek az iskolának a
faliújságján fedezi fel egy versét az akkor Ifjúmunkás-szerkesztő Páskándi Géza (1950-ben).
1950 őszétől él Kolozsvárt. Fél évig a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola hallgatója,
majd a Bolyai Tudományegyetem filológiai karára jön át, ahol 1954-ben magyar irodalom
szakos tanári oklevelet szerez. Közben (1951–53) segédszerkesztő az Irodalmi Almanachnál,
pár hónapig 1953-ban az Utunk szerkesztőségében is dolgozik. 1955-től 1960-ig a Dolgozó
Nő, 1960-tól a Napsugár belső munkatársa. Tevékeny részt vállal a közéletben, az irodalmi
életben: iskolák és művelődési otthonok népes felnőtt és gyermekközönsége előtt olvassa fel
műveit szerte az országban. Külföldi útjain — Ausztriában, Észak- és Dél-Amerikában —
ugyancsak számos hívet szerzett a romániai magyar irodalomnak.
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Első kötete, a Virágzik a cseresznyefa (1955) versei sem témájukban, sem formai
megoldásaikban nem sokban különböznek e korszak hazai sematikus költészetétől. A
hangváltást a Sirálytánc (1957) jelzi, az olvasóközönség azonban e kötet verseinek nagy
részét jószerint majd csak a Harmat a csillagon (1964) c. kötetben való újraközlésükkor
ismerheti meg. Innen már töretlenül ível fel lírája: a Kikapcsolódás (1966), a Függőleges
lovak (1968), a Fától fáig (1970 — az első három kötet anyagát megtoldva a
„Szentjánoskenyér” ciklussal), a Szürkület (1978) ennek a magasba vezető költői útnak az új
állomásai; a maguk módján ezek a kötetek ugyanúgy korjellemzőek, mint volt annak idején a
Virágzik a cseresznyefa.
A szülőföld a költő számára döntő, mindenek fölött álló elkötelezettség. A pályakezdés
mutálásain a gyermekkor tájélményeinek kifejezésével jut túl, s a székelyföldi tájba a dolgozó
ember is beleépül. E fejlődési szakasz jellemző műfaja az életkép — a vers végén sugallt vagy
kifejtett tanulsággal; a Petőfi-hatás tehát nem kívülről jön, hanem egy rokon szemléletben leli
magyarázatát. Egy-egy felvillantott képet részletezve használja ki a lírai hangulatot — és
ezzel akaratlanul is az epikum irányába halad, „Arany János kalapjá”-hoz közeledve. Az
életkép s a tájleíró vers változása viszont már a 60-as évek elején megfigyelhető nála; a
Nyárfa (1962) kulcsfontosságú versnek tekinthető e folyamatban: a „Nem éppen mai
verskellék” ironikus-önironikus megidézése, a remegő nyárfa „örök paranoiája” új szakaszt
jelez e népi gyökerű, hagyománytisztelő költészetben. A tájélmény fokozatos átrendeződése
az időélmény elmélyülésével, uralkodóvá válásával jár együtt, mint ahogy ezt egyik korai lírai
remeklése, a Sárga kankalin hírül hozza. Nem a falu nosztalgiája, hanem most már a városi
ember világmagyarázó keresése határozza meg költészetét. Az élményvilág átrendeződésével
szükségszerűvé váló hangváltást a költőnek sikerül saját hangjához igazítania; a tájélményt
nemegyszer az idő, sőt a történelem segítségével fejezi ki, a természetidézés pedig emberi,
történelmi tragédia közvetlen érzékeltetésére alkalmas. A kidöntött fenyő látványa balladát
indít el, de úgy, hogy a szubjektum kerül előtérbe (A fenyő úgy látta). A természetlíra és az
ars poetica így ér össze, és olyan nagy hatású verset eredményez, mint a Fától fáig (1968),
amely az éjszakai erdőben lovait kereső kisfiú és a félelmek, bizonytalanságok közt bolyongó
költő azonosítását észrevétlenül éri el. Történelmi példázatai (Kufsteini grádicsok éneke,
Panta rhei), a modern művészetet értelmező, tanúnak hívó költeményei (Pantomim, Húros és
ütőhangszerekre, Legenda Brâncuşi Végtelen oszlopáról) szintén ars poetica-hangszerelésűek.
De a költő nem adja fel a Petőfi-örökséget sem: modern helyzetdalokat ír, amelyekben egyén
és közösség jellemző viselkedési formájának, gondolatkapcsolásainak sajátos formáját teremti
meg. Vannak köztük már-már riportegyszerűségű, szinte prózai jelenítések (A ház előtt egész
éjszaka), lírai villanások (Vernisszázs, Hajnal felé egy déli városban) és szimfóniaszerkezetű
poémák, belső idézetekkel, mint amilyen lírájának egyik csúcsteljesítménye, a Halottak napja
Bécsben. Korszerű helyzetdalok ún. „indián énekei” is, az 1982-es amerikai útja után született
versek. Egyik értelmezőjének, Cs. Gyímesi Évának a megállapítása szerint „A lírai alany
tárgyakba való áttűnésének vagyunk tanúi: jelkép, látomás, példázat jelzi az áttűnés
fokozatait.”
Gyermekek számára írt verseiből, prózájából szintén egész életmű állt össze. Kép- és
gondolatgazdagság, a népi formák változatos kezelése, erős történelmi érzék jellemzi ilyen
tárgyú munkásságát, a Napsugárban, ill. önálló kötetekben megjelent gyermekverseit, meséit,
történeteit (A bánatos királylány kútja, 1972; Kenyérmadár, 1980).
Más műfajokban is számottevő eredményt ért el. Esszében kiemelkedik a romániai magyar
líráról írt összefoglalása (Líránkról, Bécsben, 1968). Az 1969-ben írt Kétszemélyes tragédia
esztétikailag is jelentős nyitás az abszurd dráma felé. 1971-ben mutatták be a szatmári
színházban előzőleg a Korunkban megjelent (1970/12) Ünnepek háza c. kétrészes társadalmi
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drámáját. Ő gondozta, rendezte sajtó alá Tamási Gáspár Vadon nőtt gyöngyvirág és a festő
Nagy Imre Följegyzések c. önéletrajzi írását.
Műfordításai a nagy erdélyi elődök — Áprily, Dsida, Jékely — munkásságának tudatos
folytatásaként születnek. A román líra egyik legavatottabb tolmácsolója; külön-külön
kötetekben adta ki Nicolae Labiş (Az őz halála, 1964; Legszebb versei, 1970), A. E. Baconsky
(Néma pillanat, 1965; Önarckép az időben, 1979), Ioan Alexandru (Szeplőtelen szerelem,
1982) válogatott költeményeinek fordítását és Arghezi magyarra átültetett gyermekverseit (A
világ szája, 1983). A romániai nemzetiségek népköltészetének magyar nyelvű bemutatását
célzó nagy vállalkozása a szász anyag közzétételével indult meg (Egy kis madárka ül vala,
1977).
Románul megjelent kötetei: Cai verticali (Haralambie Grămescu fordításában, 1969);
Monolog interior cu uşa deschisă (Paul Drumaru fordításában, 1982). A Dincolo de formă c.
antológiában (1981) Tudor Balteş és Constantin Olariu egy-egy Kányádi-versfordítása is
megtalálható. Németül a Siebenbürgische Ungarische Lyrik c. antológia (Bécs 1977) öt versét
közli. Magyar nyelvtanfolyamot hallgató finn diákok Táltosmadár–Skamaanilintu címen
kétnyelvű amatőrkiadásban Kányádi-meséket és -verseket jelentettek meg (Joensuu-Pori
1983).
A költő népszerűségét jellemzi, hogy a Korunk Bolyai-díja, Tőrös Gábor bronzplasztikája,
verséből idéz; arcképét megrajzolta Balázs Imre és többször is Nagy Imre; meséivel indultak
az Electrecord Napsugár-kislemezei s a Fekete-piros versek c. nagylemez 1981 óta van
forgalomban. Versei Illyés Kinga, Réthy Árpád, Kiss-Törék Ildikó művészi műsorán
szerepelnek. Egy zarándok naplójából c. alatt Znorovszky Attila Aradon „Kányádioratórium”-ot állított össze, melyben Kovács Nagy Borbála a költőnek és kortársainak verseit
adja elő Kozma Ildikó gitárkíséretével. A rendezvény a Megéneklünk, Románia Fesztiválon I.
díjat nyert.
Egyéb munkái: Kicsi legény, nagy tarisznya (gyermekversek, 1961); Fényes nap, nyári nap
(gyermekversek, 1964); Három bárány (gyermekversek, 1965); Fából vaskarika (mesék,
1969); Kányádi Sándor legszebb versei (Katona Ádám bevezetőjével, 1974; 2. kiadás 1977);
Farkasűző furulya (gyermekversek, 1979); Fekete-piros versek (válogatás, 1979); Tavaszi
tarisznya (gyermekversek, 1982).
Írói álneve: Kónya Gábor.
(K. L.)
Földes László: Levél K. S.-hoz. Utunk 1956/9–10. — Gálfalvi Zsolt: Hangulat, érzelem, gondolat. Igaz Szó
1956/3; újraközölve Írók, könyvek, viták. 1958. 152–59. — Baróti Pál: Vívódások könyve. Utunk 1964/43. —
Láng Gusztáv: A költő „ím… a férfikor nyarában”. Korunk 1965/7–8. — Sőni Pál: K. S. költői útja. Igaz Szó
1967/1; újraközölve Művek vonzása. 1967. 304–15. — Huszár Sándor: K. S.-ral a költészet válságáról. Utunk
1968/9; újraközölve Az író asztalánál. 1969. 267–74. — Székely János: Természetes költő. Igaz Szó 1969/3. —
Veress Dániel: Egy szintézis körvonalai. Utunk 1969/27. — Szőcs István: Költői időhiány. Utunk 1969/42; uő:
Vissza a lírához… Előre 1979. febr. 25; — Kántor Lajos: A mi utcánk. Utunk 1971/9; újraközölve Korunk:
avantgarde és népiség. 1980. 384–400.; uő: A helyzetdal átértékelése. Utunk 1979/2. — Beke György: K. S.
Interjú a Tolmács nélkül c. kötetben, 1972. 480–90. — Cs. Gyímesi Éva: Találkozás az egyszerivel. 1978. 65–93.
— Egyed Péter: Mítosz és kísértetjárás között. Igaz Szó 1979/3. — Szakolczay Lajos: Szavakban őrzött
tisztaság. Népszabadság, Bp. 1979. jún. 14. — Lászlóffy Aladár: Hajnali levél K. S.-hoz. Utunk 1979/19. —
Veress Zoltán: Mindennapi kenyérmadarunk. Utunk 1981/15. — Szász János: K. románul. Előre 1983. márc. 23.
ASZT: K. S.: Válogatott találkozásaim. LM 2726.
ÁVDolg: Evellei Ildikó: K. S. élete és költészete. 1971. — Tapodi Veronika Mária: Mondattagolási lehetőségek
K. S. „Szürkület” c. kötetében. 1982. — Zoltán Emese Ildikó: K. S. „Szürkület” c. verseskötetének szófaji
vonatkozásai. 1982.
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Kanyó Béla — *Orvosi Szemle 1.
Kapatán Márton — *örmény–magyar irodalmi kapcsolatok
kapcsolattörténet — *összehasonlító irodalomtudomány
Kappel Izidor (Nagysejk, 1881 — 1964. márc. 17. Kolozsvár) — orvosi szakíró.
Középiskolát Kolozsvárt végzett (1899), oklevelét a kolozsvári egyetem orvosi karán szerezte
(1905). A Purjesz Zsigmond vezette belgyógyászati klinikán tanársegéd, majd az egyetemi
klinika fertőzőosztályán dolgozott. Később a városi járványkórház vezető főorvosa. A
gyermekgyógyászatban szakosította magát. 1919-től 1944-ig Kolozsvárt a Zsidókórház
gyermekgyógyászati rendelőjét vezette főorvosi minőségben. A kolozsvári Anya- és
Gyermekvédő Szövetség alelnöke, az EME orvostudományi szakosztályának előadója és
üléselnöke volt. 1945 után Kolozsvárt gyakorló orvos.
Az EME orvostudományi kiadványaiban, majd különlenyomatokban is megjelent
tanulmányai közül kiemelkedik A scarlatina recidiváról (Kv. 1915), A diftéria
bacilusrejtőkről (Kv. 1918), A kiütéses tífuszról (Kv. 1920), Profilaktikus oltások kanyarónál
(Kv. 1921) és Új csecsemővizsgáló asztal (Kv. 1921) c. munkája.
Kappner Ármin — *Előre 6.
Kapros Ödön — *kémiai szakirodalom
Káptalan Margit — *Csűrös-Káptalan Margit
Kapuállító — Kovászna megye íróinak Sepsiszentgyörgyön a Megyei Szocialista
Művelődési és Nevelési Bizottság kiadásában megjelent antológiája. Az I. kötetet 1969-ben
Jecza Tibor, a II. kötetet 1982-ben Czegő Zoltán szerkesztette. Dali Sándor Ajánlása szerint a
kötetek szerzői „a Kovászna megyei írók, költők elhivatottságának és a legnemesebb
hagyományoknak megfelelően igyekeznek meghallói lenni e föld népének”.
Az I. kötetből Bogdán László, Csiki László, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Tömöry Péter
verseit, Péter Sándor, Tompa Ernő, Vári Attila prózai írásait, Veress Dániel és Sombori
Sándor színpadi munkáit emeljük ki. A II. kötet írói: Holló Ernő, Dali Sándor, Veress Károly,
Sombori Sándor, Bogdán László, Magyari Lajos, Czegő Zoltán, Sütő István, Sylvester Lajos,
Veress Dániel (Világirodalmi olvasónapló). Kiemelkedik Fábián Ernő Közösség és kultúra c.
tanulmánya, mely „a nemzetiség etnokulturális információs anyagá”-nak jelentőségét
méltatja.
Kapui Ágota (Sepsiszentgyörgy, 1955. máj. 15.) — költő. Középiskolát szülővárosában az 1.
számú Líceumban végzett (1974), a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar–francia szakos tanári
oklevelet szerzett (1979). A sepsiszentgyörgyi Gép- és Gépalkatrészgyártó Üzem fordítója.
Első verseit a *Gyökerek közölte. 1974-től rendszeresen jelennek meg versei az Utunk,
Korunk, Igaz Szó, Művelődés, Dolgozó Nő, Echinox, Napoca Universitară, Napsugár, A
Haza Sólymai, Igazság, Brassói Lapok, Megyei Tükör hasábjain. Variánsok a szabadságra c.
versével nyit a fiatal írók *Ötödik évszak c. antológiája (Mv. 1980). Vers az időben c. kötete
előkészületben.
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Kapusy Antal (Temesvár, 1929. ápr. 13. — 1978. jún. 20. Előpatak) — orvosi és lélektani
szakíró, műfordító, szerkesztő. Középiskoláit szülővárosában végezte (1947), orvosi oklevelét
a marosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1954); ugyanitt a mikrobiológiai tanszéken
gyakornok, 1957-től az élettani tanszéken laboratóriumi főnök, majd tanársegéd. Súlyos
betegsége miatt 1971-ben nyugdíjazták, Marosszentgyörgyre, később Gyimesfelsőlokra
költözött, ahol tudományos és ismeretterjesztő irodalmi tevékenységét folytatta. Feladatául
tűzte ki az orvostudomány népszerűsítését, a Falvak Dolgozó Népe, Hargita, Megyei Tükör
hasábjain egészségügyi tanácsadást szervezett.
Érdeklődésének középpontjában az öregedés élet- és lélektana állt, orvosi, gerontológiai,
biológiai, társadalomlélektani írásaival jelentkezett. Ezek közül kiemelkedik a Korunkban
megjelent Az öregedés lélektana (1971/9), A pszichoszféra védelmében (1972/11) s Génkészlet
és magatartás (I–II. 1976/7, 8) c. tanulmánya, valamint A Hétben közölt Az én vezérem
bensőmből vezérel (1978/13) s a TETT 1977-es legelső számából a Szabályozott öregedés.
A lengyel irodalomból válogatott versek, novellák, regényrészletek fordításával, szépirodalmi
ismertetésekkel az Utunk, Korunk munkatársa. A Kriterion *Korunk Könyvek c. sorozatának
szerkesztőbizottsági tagja 1976-tól haláláig.
Kötete: Az öregedés tudománya (Korunk Könyvek 1974).
Demény Dezső: Könyv az öregedéstudományról. Korunk 1975/6. — Molnár Gusztáv nekrológja. A Hét 1978/27.
— Gáll Ernő: Hagyatéka: „szellemerkölcs”. Korunk 1978/8.

Kapusy Imre (Szászrégen, 1884. jún. 18. — 1978. aug. 17. Seattle, USA) — közgazdasági
író. A század elején felső kereskedelmi iskolai tanár Marosvásárhelyen. A közgazdasági
nevelésről és szociológiai kérdésekről értekezett, a Sanderson-iskolatípus előharcosa
Erdélyben. A Zord Idő hat folytatásban közölte Közgazdasági nevelés (1920/6–11), majd
Erdőpusztítás (1920/13) és a fehér–néger kérdést tárgyaló első értekezletről szóló Faji
kongresszus (1920/14) c. tanulmányát. Önálló kötete: Közgazdasági középiskolát! (Mv. 1921).
Munkásságát a 20-as években Győrött folytatta.
Kara Győző (Bonyhád, 1860. nov. 25. — 1942. jún. 26. Arad) — irodalom- és
művészettörténész, tankönyvíró, műfordító. A szabadkai főgimnáziumban érettségizett
(1880), a budapesti egyetemen szerzett történelem–latin szakos diplomát (1885). Tanári
pályáján 1891-ben került az aradi főgimnáziumba, ahol nyugdíjazásáig (1936) tanított. Ő
rendezte az iskola Orczy–Vásárhelyi könyvtárát, nyugdíjas korában pedig a Kultúrpalota
Csányi-levéltárát. A Kölcsey Egyesület tagja, felolvasásait az egyesület évkönyvei őrzik.
Forrás- és dokumentumközléseken, szótár- és tankönyvszerkesztésen, kortörténeti táblákon
kívül szívesen foglalkozott helytörténettel, így feldolgozta az 1848–49-es szabadságharc
idején Aradon szerepet játszott Fábián Gábor műfordítói tevékenységét és Csiky Gergely
tanulókorát. Az 1899-es évfordulón irányult figyelme az aradi vértanúkra, gyűjteni kezdte a
rájuk vonatkozó — mindmáig kéziratban maradt — adatokat. Részt vett a vesztőhelyen
végzett 1913-as ásatásokon, majd 1932–33-ban ő vezette a kivégzés helyén maradt öt vértanú
földi maradványainak feltárását.
A helybeli lapok állandó munkatársa tárcacikkekkel és versfordításokkal németből, románból.
Figyelmet érdemelnek az Aradi Hírlap, Aradi Közlöny és a Nagyváradi Napló hasábjain
1923-ban megjelent Eminescu-tolmácsolásai.
Salgó Pál cikksorozata a vesztőhelyi ásatásokról. Erdélyi Hírlap, Arad 1932. máj. 13. — júl. 2. — Meghalt az
aradi vértanúk sírjainak felfedezője. Magyar Újság, Kv. 1942. júl. 9.
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Karács Andor — *Brassói Lapok 1.
Karácsony Benő, családi neve Klärmann Bernát (Gyulafehérvár, 1888. szept. 7. — 1944,
Auschwitz) — író. Középiskolai tanulmányait szülővárosa Róm. Kat. Főgimnáziumában
végezte, egy diákcsíny miatt azonban otthon nem jelentkezhetett érettségi vizsgára, és a
kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban nyilvánították éretté (1926). A nagyváradi jogakadémián kezdte főiskolai tanulmányait, de férfiszabó édesapja nem tudta tovább támogatni,
ezért csak az I. világháború után szerezhetett ügyvédi képesítést Kolozsvárt. Közben
frontszolgálatot teljesített, megsebesült, a temesvári kórházban ápolták, majd ismét a frontra
küldték, 1919-ben került haza. A 30-as évek elején Kolozsvárt telepedett le és önálló ügyvédi
irodát nyitott; ismert íróként is tovább folytatta ügyvédi gyakorlatát, csaknem húsz éven át.
1944-ben deportálták, a fajüldöző fasizmus végzett vele.
Joghallgató korában csípős hangú hetilapot szerkesztett Gyulafehérvárt, s ebben élesen bírálta
a vármegyei közigazgatást. Első novellái a Gyulafehérvári Hírlapban jelentek meg (1908–09)
eredeti családi nevén.
A Napkeletben közölt Dinnyebefőtt c. novellájában vonja magára először az irodalmi
közvélemény figyelmét (1920). Nem sokkal később a marosvásárhelyi és a kolozsvári színház
bemutatja Válás után c. színművét, majd az Erdélyi Könyvbarátok Társasága sorozatában
novelláskötettel jelentkezik (Tavaszi ballada, 1925). A Helikon megalakulásánál még nincs
jelen, de később bekapcsolódik az írói közösség munkájába, és 1942-ig rendszeresen részt
vesz a marosvécsi találkozókon. További regényeit az ESZC jelenteti meg, míg posztumusz
műve, A megnyugvás ösvényein 1946-ban a JBA gondozásában lát napvilágot.
Regényeit nem annyira az epikum, mint inkább az alanyiság jellemzi. Ironikus-lírai
vallomások e regények, melyek nagyjából mind ugyanazt a problematikát tükrözik, a
környezet többnyire ugyanaz, a hősök is hasonlítanak egymásra, ilyenformán egyik művét a
másik folytatásának tekinthetjük, ha kifejezetten csak a posztumusz regénye szövi is tovább
Felméri Kázmérnak, a Napos oldal hősének történetét. Azért különbségeket is észlelünk: az
Utazás a szürke folyón szemlélete kevésbé derűs, mint az előző regényeié, A megnyugvás
ösvényein pedig eszmeileg mutat túl rajtuk, amennyiben a polgári társadalom elleni erkölcsi
szembenálláson túl szolidaritást is sugall azokkal az erőkkel, amelyek egy emberibb
társadalomért harcolnak.
Vissza-visszatérő képlet, hogy a komoly hősnek van egy komikus alteregója. Kettejük
párbeszéde lényegében elemzi a társadalmat az analitikus groteszk jegyében. És az eredmény,
bármennyire is humoros mezben folyik ez az elemzés: tragikus. Egyértelműen mutatja a kapitalizmus emberellenes tendenciáit, amelyek következtében igazi emberséggel csak a polgári
társadalom áldozatainak sorában, az elesettek, félresodródó különcök, a kiszolgáltatottságukat
fölényes iróniával takargató sebzett lelkű hősök és „udvari bolondjaik” között találkozhatunk.
A Pjotruskában Baltazár, a regényíró, és Csermely, a gyámoltalan fogalmazó alkotja ezt a
kettőst. Következő regényében az I. világháborúban súlyosan megsérült és a megváltozott
világban helyét sehogy sem találó Tunák mérnök ellenlábasa a „szocialista” Himmel.
Legjellegzetesebb azonban az Utazós a szürke folyón hősének, Sebestyén gyógyszerésznek és
az avantgárd lázadást megtestesítő Ferdinándnak a párhuzama-szembenállása. Ez utóbbi
humora nem azonos a századelő irodalmában már oly nagy teret hódító kedélyes humorral.
Gyilkos „fekete humor” ez, mely az érzelmek helyébe intellektualitást állít és a szkeptikus
magatartást tartja egyedül korszerűnek. Vele szemben Sebestyén a jó igenlésének szelleme:
egy igazságosabb társadalmi rendről álmodik. Benne a jóakarat, a pozitív hozzáállás, az
emberi szolidaritás és együttérzés ölt testet. Jellemképében érdekesen elegyednek groteszk és
„fenséges” elemek. Hasonlóképpen ellentétes ebben a regényben a cselekmény színhelyének
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változása is. Az első részben Párizsban, a lenyűgöző világváros varázsában szépség és
nagyvonalúság közepette folyik Sebestyén és Ferdinánd párbeszéde. A második részben
hirtelen ellentétes előjelű környezetbe csöppenünk, Borjúmál községbe, melynek kicsinyes
társadalma erkölcsi Liliputország. Az ábrázolást itt szarkasztikus hangvétel, végsőkig elszánt
leleplező szándék itatja át.
Az író egyaránt otthonos városi és falusi környezetben, figurái jól egyénítettek, egyik-másik
női alakja költői ihletettséggel megrajzolt. A természet szépségét, a társadalmi bajok elől
menedéket nyújtó vigaszát is lehelik művei. Fő erőssége és vonzereje: a stílus. Ennek
könnyedsége a gondolatok kötetlen csapongásából, humoros ötletek sziporkázásából adódik,
ami mögött azonban líraiság húzódik meg. „Mókáim csak vastag pokrócok voltak — vallja
egy helyt önmagáról —, amik fázékony valóságaimat óvták a meghűléstől.”
Az Új élet kapujában c. regényét megjelenése idején Gaál Gábor a Korunkban szigorúan
elmarasztalta „önkényes valóságtere” miatt, melyben „az egész élet hamisan jelenik meg”, és
így a mondandó „az állásfoglalás-nélküliség kátyújába” jut. Társadalombírálata miatt már
pozitívabb kihangzásúnak érezte a Napos oldalt, de a főhőssel szemben fenntartja: „a Felméri
Kázmér-féle se ide, se oda tartozás, felülállás és szigetverés, félő, hogy csak egy ironikus
hajlandóság megnyilatkozási feltétele”. A mai kritika már oldottabban ítéli meg az írót,
akinek a paradoxonjai olykor ugyan cinikus benyomást keltenek, valójában azonban a
meghökkentés eszközével mély humanizmusnak törnek utat.
Találóan jellemezte Németh László Karácsony Benő előadásmódját: „Egészen társtalan a
magyar irodalomban ez a szeszélyesen csapkodó, zilált, mindig váratlan fordulatos hang, a
gunyorosságnak, az egykettőre könnyekig szökő megindulásnak, az intuitív sziporkázásnak ez
az állandó egzaltáltsága, amely akarva, nem akarva elragadja az embert.” Ez a stiláris és
paradox sokoldalúság teszi az írót annyira népszerűvé, hogy 1944 után életműve Robotos
Imre, Szász János, Baróti Pál értékeléseivel csaknem hiánytalanul új kiadásban megjelent. A
rút kis kacsa újra műsorra került, s írásainak adaptációjával Gyöngyösi Gábor színdarabot írt
Sohasem késő címmel. Farkas István pedig színre vitte a Napos oldal dramatizált változatát
Nagyváradon.
Munkái: Tavaszi ballada (elbeszélések, Mv. 1924. 2. kiadás Baróti Pál utószavával, 1968);
Pjotruska (regény, Kv. 1927); Új élet kapujában (regény, Kv. 1932); Napos oldal (regény,
Kv. 1936; 2. kiadás Szász János bevezetőjével, 1962); A rút kis kacsa (vígjáték, Kv. 1937);
Utazás a szürke folyón (regény, Kv. 1940); A megnyugvás ösvényein (regény, 1946. 2. kiadás
Robotos Imre előszavával, 1958).
(S. P.)
Szentimrei Jenő: Pjotruska. Pásztortűz 1928/5; uő: Városok, emberek. 1973. 300. — Németh László: K. B.:
Pjotruska. Protestáns Szemle, Bp. 1928. 531–32.; újraközölve Két nemzedék, Bp. 1970. 219–21. — Szemlér
Ferenc: K. B.: Új élet kapujában. Erdélyi Helikon 1932/7; uő: K. B. új regénye. Utazás a szürke folyón. Erdélyi
Helikon 1941/7; uő: K. B. A Személyes ügy c. kötetben. 1975. 157–62. — Bolyai Zoltán [Gaál Gábor]: Új élet
kapujában. Korunk 1933/2; uő: Gaál Gábor aláírással: A „Napos oldal”. Korunk 1936/3. Mindkettő újraközölve
Válogatott írások I. 495–96., ill. 581–84. — Császár Károly: Napos oldal. Pásztortűz 1936/11. — Járosi Andor:
K. B.: A rút kis kacsa. Pásztortűz 1937/19. — Szenczei László: K. B. Erdélyi Helikon 1939/1. — Kötő József:
Cinikus volt-e K. B.? Korunk 1962/11. — Balogh Edgár: Közepette. Új Elet 1978/14; újraközölve Acéltükör
mélye. 1982. 70–71. — Sőni Pál: K. B. Közli Írói arcképek. 1981. 79–101.
ÁVDolg: Baróti Pál: K. B. regényei. 1959. — Kötő József: K. B. élete és írói útja. 1961. — Schmidt Zsuzsanna:
Jelzős kapcsolatok stilisztikai szerepe K. B. „Utazás a szürke folyón” című regényében. 1976. — Veres György:
K. B. és Molter Károly humorának színskálája. 1980.

Karácsony Emmy, Törökné, T. Karácsony (Kékes, 1896. aug. 19. — 1980. jún. 24.
Kolozsvár) — festőművész, emlékíró. Kolozsvárt érettségizett De Gerando Antónia Felső
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Leányiskolájában (1914). A 20-as években Ács Ferenc kolozsvári magániskolájában
festészetet tanult, majd Nagybányán Thorma János és Krizsán János növendéke. Egyéni és
közös kiállításokon szerepelt Kolozsvárt, Nagybányán és Budapesten. Lírai prózát és finom
nőiességű, Áprily Lajos és Dsida Jenő költészetére emlékeztető verseket is írt. Előbb Botár
István szobrászművész, majd Török Zoltán geológus professzor felesége. Otthona a
legkiválóbb erdélyi művészek, írók és közéleti emberek találkozóhelye volt; e találkozások,
barátságok tükrében írta meg lírai visszaemlékezéseit Virághegy címmel (1974), s
gyermekkorát idézte fel Gyermekkorom igaz meséi c. újabb kötetében (1976).
ASZT: K. E. Virághegy c. kötetéről. LM 1274.

Karácsony János — *képzőművészeti irodalom
Karácsonyi János (Gyula, 1858. dec. 15. — 1929. jan. 1. Nagyvárad) — történetíró. Róm.
kat. teológiai tanulmányait Budapesten végezte, a nagyváradi püspöki líceumban az
egyháztörténelem és egyházjog tanára, 1904–5-ben a budapesti egyetem hittudományi
karának tanára, majd nagyváradi kanonok, 1923-tól címzetes püspök. A Századok c.
budapesti történelmi szakfolyóirat munkatársa, cikkeit közölte a Pásztortűz (1925). Tudásban,
módszerben és termékenységben nemzedékének egyik kiemelkedő történetírója, az MTA és a
KZST tagja. Tárgyilagos oknyomozással szólt hozzá a magyar és székely eredetkérdés, a
honfoglalás, a nemzetségek problémájához vagy középkori okleveleink forráskritikájához, az
Árpád-házi királyok birtokviszonyaihoz; a történelmi személyiségek közül Géza fejedelemről,
I. István és I. László, valamint Kun László királyokról, az árgyesi püspökség történetéről,
Hunyadi Jánosról és II. Rákóczi Ferencről értekezett. Gondos kutatásainak eredménye A
hamis, hibás keletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig (Bp. 1902). Romániában
megjelent munkái: A vallon-olaszok Erdélyben (Kv. 1923); A székelyek ősei és a székely
magyarok (Kv. 1924); A magyar nemzet története 895-ig (Nv. 1924); A magyar nemzet
áttérése a nyugati kereszténységre. 997–1095 (Nv. 1926); A székely helynevek és a politika
(Lugos 1927); Új adatok és új szempontok a székelyek régi történetéhez (Kv. 1927).
W. Gy. [Walter Gyula]: K. J. megírta Erdély történetét. Pásztortűz 1928/22. — Csánki Dezső: K. J. Századok,
Bp. 1929/1–3. — Enciclopedia istoriografiei româneşti. Szerk. Ştefan Ştefănescu, 1978. 188.

Karácsonyi Károly (Gödöllő, 1942. jan. 14.) — természettudományi író. Nagykárolyban
végezte a középiskolát (1959), a Babeş–Bolyai Egyetemen biológia–földrajz szakos tanári
diplomát szerzett (1964). Szakkönyvtáros a nagybányai Pedagógiai Főiskolán (1964–67),
általános iskolai tanár Mezőpetriben (1967–69), majd a nagykárolyi Városi Múzeumban
muzeológus. 1967 óta közöl. A bukaresti Studii şi Cercetări de Biologie és Revista Muzeelor
şi Monumentelor, a nagyváradi Nymphaea és a szatmári Studii és Comunicări munkatársa.
Tanulmányaiban Bihar, Szatmár és Szilágy megye növényzetét ismerteti. Magyar nyelvű
tudománynépszerűsítő cikkei a Művelődésben jelentek meg, a Szatmári Hírlap
folytatólagosan 21 részben közölte Szatmár megye növényritkaságai című sorozatát (1979–
80).
Közép Sándor: Új részleggel bővült a nagykárolyi múzeum. Művelődés 1974/12.

Karádi Nagy Lajos (Kolozsvár, 1886. aug. 23. — 1965. dec. 18. Kolozsvár) — újságíró.
Jogot hallgatott, majd újságíró lett. A kolozsvári Újság, Ellenzék, Consum, Jóestét munkatársa, a II. világháború után a Világosság sportszerkesztője és riportere. Sportszakcikkek
mellett közgazdasági és várospolitikai kérdésekkel is foglalkozott. Mint kitűnő sportember
fiatalon részt vett Kolozsvár sportéletének megalapításában és fellendítésében; a két
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világháború közt a FIFA (Fédération Internationale de Football-Association) nemzetközi
labdarúgó szövetség bírája volt, ebben a minőségben számos nemzetközi mérkőzést vezetett.
Karancsi Sándor (Nagyszalonta, 1932. ápr. 2.) — képzőművész. Az elemi iskola nyolc
osztályának elvégzése után vasbetonszerelő; elvégzi a kolozsvári Művészeti Líceum esti
tanfolyamát, ezután a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán előbb szobrászatot tanult,
majd a festészeti szakon Petru Feier tanítványaként szerzett diplomát (1961). Azóta
Gyergyószentmiklóson él.
Több mint 500 ex libris lapot készített rézkarc, rézmetszet és más technikával. Hol groteszk,
hol líraibb hangvételű ex libris lapjainak témáit főleg az irodalomból meríti. Illusztrációkat
készített Dante La Divina Commediájához, Ion Minulescu, Kányádi Sándor, Juhász Ferenc,
Ady Endre verseihez. Mese- és versillusztrációi a romániai magyar folyóiratok és napilapok
hasábjain jelennek meg.
20/20 mm-es minikönyvet rajzolt Gyergyó, emberek címmel (1976). Bronzból mintázott
érméi közt szerepel: Ady Endre — Elbocsájtó szép üzenet; In memoriam Nagy László; Liszt
Ferenc. A Ion Creangă Könyvkiadónál megjelent könyvek közül Csire Gabriella Turpi és
Világjáró Kópé s Szávai Géza Kokó Samuék vándorútja c. köteteit illusztrálta.
Banner Zoltán: Gyergyó arcai. Utunk 1976/31. — Octavian Barbosa: Dicţionarul artiştilor români
contemporani. 1976. 269.

Kardalus János (Bögöz, 1935. szept. 20.) — néprajzi író, etnográfus. A Pedagógiai
Középiskolát végezte Székelykeresztúron (1954), a Babeş–Bolyai Egyetemen román nyelv és
irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1965). 1954-től Csehétfalván, Oroszhegyen,
Székelypálfalván, majd Homoródalmáson tanított, 1976 óta a Hargita megyei Népi Alkotások
és Művészeti Tömegmozgalom Irányító Központjának igazgatója.
Első írását a Vörös Zászló napilap közölte (1960). Módszertani cikkei a Tanügyi Újságban,
néprajzi írásai és közművelődési tanulmányai a Művelődés, A Hét, Falvak Dolgozó Népe,
Hargita, Előre, Informaţia Harghitei hasábjain jelennek meg. Gazdagon illusztrált írásaiban a
falusi népi foglalkozásokat: bútorfestést és faragást, posztóványolást, székelykapuk faragását,
kerítések állítását örökíti meg. A *Népismereti Dolgozatok c. gyűjtemény 1980-ban közölte A
homoródalmási mészégetés c. tanulmányát. Gondozásában jelent meg a Népviselet
(Csíkszereda 1979) és A korondi kerámia (Csíkszereda 1980) c. kötet.
Munkája: Kapuk és kerítések Hargita megyében (Salló Istvánnal közösen készült album,
Csíkszereda 1977).
Kardos Andor (Nagyvárad, 1875. máj. 1. — 1938. márc. 18. Budapest) — színműíró. 1897ben lépett színi pályára, 1911-ben a kolozsvári színház tagja, 1923-tól a marosvásárhelyi és
nagyszebeni színtársulat igazgatója. Bűnös szerelem c. népszínművét Nagyváradon (1910),
Vilmos huszárok c. operettjét — Nádor Mihály zenéjével — a budapesti Király Színházban
(1914) mutatták be. Marosvásárhelyi alkotó esztendei után Aradon élt.
1919 után Romániában szerzett színművei: Éva és a férfiak (színjáték három felvonásban,
Kolozsvári Magyar Színház 1920); Babavásár (operett Nádor Mihály zenéjével, budapesti
Király Színház 1922); A sárga nagyúr (szimfónia egy felvonásban, Tv. 1923); Hasis (táncos
mimo-dráma három képben, budapesti Városi Színház 1923); Négyesfogat (vígjáték két
felvonásban, Tv. 1923); Szökik az asszony (operett három felvonásban, Budai Színkör 1929);
A Biarritzi Vénusz (operett három felvonásban, budapesti Városi Színház 1930).
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Kardos Géza (Salgótarján, 1887. máj. 9. — 1947. aug. 18. Temesvár) — orvosi szakíró,
szerkesztő. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte. Az aradi állami
gyermekmenhely igazgatója, 1928-tól Temesvárt gyermekgyógyász szakorvos. A Temesvárt
megjelent *Orvosok Lapja főmunkatársa (1926–32), a lap folytatásaként kiadott *Therapia
szerkesztője (1932–38).
Tanulmányaiban, tudományos előadásaiban és közleményeiben főleg a gyermekgyógyászat,
gyermekvédelem és demográfia elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott, ismertetve a
különböző gyermekvédelmi akciók s a csecsemőhalandóság terén elért eredményeit.
Szerkesztésében s az Orvosok Lapja kiadásában jelent meg az Erdélyi fürdőkalauz c.
terjedelmes kiadvány (Tv. 1928), amely szakszerűen, de olvasmányos stílusban ismertette az
összes erdélyi gyógyfürdőket, ásványvízforrásokat, üdülőhelyeket és szanatóriumokat.
Ismeretterjesztő cikkeit az Aradi Közlöny, Erdélyi Hírlap, Temesvári Hírlap és Déli Hírlap
közölte.
Fontosabb munkái különnyomatban: A kanyaró prophylaxisa (Tv. 1927); A járványos
gyermekbénulás epidemológiája, diagnózisa és therápiája (Tv. 1928); Szoptatott csecsemők
éhezése (Tv. 1930); A Heine-Medin betegség prophylaxisa (Tv. 1931); Észlelések a szállított
csecsemőkön (Tv. 1939); A tuberkulózis elleni védekezés Calmette-féle oltással (Tv. 1940).
karikatúra — A humoros töltetű, személyre utaló vagy társadalomkritikát hordozó művészeti
alkotás viszonylag korán jelentkezik az erdélyi képzőművészetben. Egy 1908-ban Kolozsvárt
rendezett csoportkiállításon első ízben mutatnak be önálló grafikai műfajként karikatúrákat is
(Csengery István rajzait). A két világháború közötti lapokban és folyóiratokban megjelent
nagyszámú karikatúra a társadalmi és politikai élet visszásságait állítja pellengérre, s a kor
ismert személyiségeiről nyújt görbe tükrös arcképcsarnokot. E korszak leggyakrabban
jelentkező karikaturistái kolozsvári, temesvári, nagyváradi lapoknál dolgoznak, többnyire
szerkesztőségek állandó munkatársaként. Kolozsvárt Guncser Nándor művelte következetesen
a társadalmi és szatirikus politikai lapillusztrációt. A Temesvárt megtelepedett Kóra-Korber
Nándor bánsági lapokban (Temesvári Hírlap) és több folyóiratban (Genius, Periszkop) közölt
rajzai mellett több könyvet illusztrált; pár vonallal dolgozó, többnyire geometrikus rajzolatú
karikatúráiban jellemábrázoló arcképsorozatot adott kortársairól. Temesvári panoptikum
címmel 1924-ben kötetben is megjelentette karikatúraportréi egy részét. A Nagyváradi Esti
Lap és Nagyvárad c. lapokban (1922–23) Major Henrik, a forradalmi múltja miatt
emigrációba kényszerült világhírű magyar karikaturista jelentetett meg nagyszámú humoros
rajzportrét.
Irodalomtörténeti szempontból is jelentős az 1923-ban Romániába érkezett Diósy Antal
karikatúragyűjteménye a romániai magyar irodalom és közélet jeleseiről, melyet Győri Illés
István még abban az évben Ecce homó! (így) c. alatt két kötetben saját előszavával
megjelentetett. A dokumentumértékű munka I. kötete Kolozsvár görbetükörje (így) cím alatt
többek közt Balogh Artúr, Borbély István, Gyallay Domokos, Győri Illés István, Indig Ottó,
Hunyady Sándor, Janovics Jenő, Kádár Imre, Karácsony Benő, Kós Károly, Ligeti Ernő,
Kőmíves Nagy Lajos, Sütő-Nagy László, Nyírő József, Osvát Kálmán, Paál Árpád, Reményik
Sándor, Szentimrei Jenő, Walter Gyula karikatúráját mutatja be. A II. kötet Nagyvárad
görbetükörje (így) címen többek közt Adorján Emil, Bíró György, Böszörményi Emil, Fehér
Dezső, Gulácsy Irén, Hegedűs Nándor, Marót Sándor, Tabéry Géza karikatúráját tartalmazza.
Mindkét kötet a Gyilkos c. kolozsvári lap kiadása.
Szépíróink közül az írói-művészi nevén is szereplő Bánffy Miklós készített karikatúrákat.
Híressé váltak leleplező erejű karikaturisztikus jellemábrázolásai az 1922-es genuai
nemzetközi konferencia résztvevőiről (köztük Csicserin szovjet küldöttről), s egy sajátos, a
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Tamási-mű szelleméhez idomuló karikaturisztikus stílus jellemzi az Ábel első kiadásához
készített illusztrációit is. Jeles karikaturistánk Tomcsa Sándor: vidéki történeteit „írta és
rajzolta” a Brassói Lapok számára, két művészi síkon egyszerre mutatva be kispolgári hőseit.
A 30-as és 40-es években az antifasiszta propagandát és a háború elleni tiltakozást szolgálta a
romániai magyar karikatúraművészet is. Keleti László, Klein József, Lázár Éva, Reschner
Gyula rajzai sorolhatók ide.
A II. világháborút követően az újjáépítés során jelentkező társadalmi és politikai kérdések
sokasága, a nagy átalakulások korát élő ország új arculata kínált témát rajzolóinak, s a ~
visszaszorult, legfeljebb az osztályellenség, az imperialista tábor képviselőinek
leegyszerűsített torzrajzát nyújtotta. A ~ csak később nyerte el művészi önállósulását.
A 60-as évek végétől jelentkezik az új nemzedék, amely már magasabb művészi szinten
próbál társadalmi jelenségeket megközelíteni, élve a rajzi humor hatásos kifejezőeszközével.
A nagy számban jelentkező fiatalok szinte mindegyike képzőművészeti főiskolát végzett;
többségük a bukaresti vagy kolozsvári főiskolák grafikai osztályain. Hatásos eszközük a ~
művészi nagykorúsítására az, hogy rajzaikat vagy rajzsorozataikat önálló kiállításokon
mutatják be. Lazultak tehát a ~t a napilapokhoz és folyóiratokhoz fűző kapcsolatok,
áttételesebb lett e művek társadalombírálata. Napi feladatokon és szolgálaton túl
jelenségekről, ellentmondásos kortünetekről adnak számot a humoros rajz és a művészi
groteszk határán. Az e műfajban jelentkező alkotók törekvéseinek lényegét a 70-es évek
közepétől szervezett „humorszalonok” népszerűsítik. Közös kiállításaiknak plakátja,
katalógusa van; látogatottságuk nagyobb, mint más képzőművészeti kiállításoké. (Romániai
magyar alkotók rendszeresen jelen voltak az 1974 és 1980 között szervezett huszonöt
humorszalonon, s Suceaván, Bukarestben, Kolozsvárt, Bákóban, Marosvásárhelyen,
Costineşti-en és Petrozsényban rendezett közös kiállításokon.)
A jelen alkotói között hazai és külföldi kiállításokon is számottevő sikert aratott a kolozsvári
Unipan Helga (többnyire művészettörténeti ábrázolások újraértelmezett és „lehetetlen
környezetű” megjelenítésével), a marosvásárhelyi Molnár Dénes (groteszk képtársításaival,
melyekből önálló kötetben is megjelentetett), a nagyszebeni Orth István és a több évig
Bukarestben élt Pusztai Péter kiváló plakátjaikkal. A marosvásárhelyi karikaturisták alkották a
legnépesebb csoportot; közösségük több tagja azonban már másutt telepedett meg.
Jelentkezésük alapján (bár részvételük sokszor kihagyásos) s néhány kimagaslóan jó munkájuk nyomán számon tartjuk Gyárfás Miklóst, Szabó Zoltánt, Vincze Lászlót (Marosvásárhely), Feleki Károlyt, Palotás Dezsőt (Kolozsvár), Bódis Dezsőt (Brassó), Czintos
Lászlót (Sepsiszentgyörgy), Koncz Istvánt (Szászrégen), Elekes Gyulát (Székelyudvarhely),
Keller Emesét (Bukarest).
Külön műfajként él és talál helyet a romániai magyar művészetben a szobor~. Első művelője
Szabó Vera kolozsvári szobrásznő volt, aki 1925-ben irodalmi életünk és közírásunk
kiválóságairól készített karikírozó arcképsorozatot a Kisebbségi Újságírók Szervezete
felkérésére. Életművet alkotott groteszk kisszobraiban az udvarhelyi származású és Kolozsvárt élő Benczédi Sándor. Szobrászi termésének legmaradandóbb darabjai éppen ezek a
terrakottában készült ~portréi, humoros jellemképei és helyzetkomikumot nyújtó, kisplasztikai méretű alkotásai. Szobrainak nagy része magántulajdonba került; népszerűségükre
jellemző, hogy jó részüket szinte elkészültük pillanatában megvásárolták. Irodalmi, művészeti
és tudományos életünk jeleseiről készült arcképei azonban (melyeket az Utunk folyóirat
közölt sorozatban) közgyűjteményekbe, a Székelyudvarhelyi Múzeum birtokába jutottak.
Ugyanebben a képzőművészeti technikában, de más alkati és szemléleti hozzáállással
készülnek Benczédi Ilona groteszk kisszobrai. Plasztikai munkáiban és rajzaiban is
foglalkoztatta a karikatúra s a művészi groteszk műfaja a szobrász Márkos Andrást.
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Kóra-Korber Nándor: Temesvári panoptikum. Tv. 1924. — Molnár Dénes: huMOL szótár. Karikatúrák. 1977;
uő: A humorgrafikáról, avagy a fiatal karikatúra nagykorúsága. Korunk 1981/1; uő: A meghökkentés művészete
— humorgrafika. 1981. Utunk 1981/32.

Karima — *főiskolai színjátszás 4.
Károli Gáspár Irodalmi Társaság, rövidítve KGIT — a református írók, tudósok és
művészek tömörítésére, a tudományos, történelmi és teológiai irodalom fellendítésére alakult
társaság. Megalakítását 1929 szeptemberében a bibliafordító Károli Gáspár születésének 400.
évfordulóján rendezett nagykárolyi ünnepségeken határozták el, az alakuló közgyűlést 1931
októberében Nagyváradon tartották. Működéséről 1934-ig vannak adataink.
A közel 600 tagot számláló ~ elnöke Makkai Sándor és Thury Kálmán, alelnöke Vásárhelyi
János és Nagy Sándor ügyvéd, főtitkára Maksay Albert, titkára pedig Jancsó Elemér lett. A
rendes tagok mellett 40 választott tagja volt, akik létrehozták a zártkörű, Kolozsvárt székelő
Irodalmi, Tudományos és Művészeti Osztályt. Ennek többek közt Bánffy Miklós, Barabás
Samu, Berde Amál, Berde Mária, Csutak Vilmos, Csűry Bálint, Gruzda János, Illyés Géza,
Imre Lajos, Kecskeméthy István, Kemény János, Kós Károly, Kovács Dezső, Musnay László,
id. Nagy Géza, Tavaszy Sándor voltak tagjai, elnökéül Kristóf Györgyöt, előadójául Gönczy
Lajost választották. Céljai közt szerepelt felolvasó- és vándorgyűlések, kiállítások szervezése,
népkönyvtárak létrehozása, valamint egy önálló folyóirat, tudományos könyvek és adattárak
megjelentetése.
A tervekből keveset sikerült megvalósítani. A ~ Házi Kincstára sorozat 1. számaként kiadták
Vásárhelyi János A család élete c. tanácsadó könyvét (Kv. 1932), a ~ Tudományos Könyvtára
sorozat 1. köteteként pedig Nagy Géza szerkesztésében a hatvanhárom XVIII. századi levelet
tartalmazó Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése c. adattárat (Kv. 1933). A ~ 1932-ben
Kolozsvárt rendezett kiállításán jelentkezett először és tűnt fel Gy. Szabó Béla.
(G. Gy.)
Vásárhelyi János: A KGIT megalakulása. Református Szemle 1931/25; uő: A KGIT munkába indulása.
Református Szemle 1932/7. — A Károli Gáspár Református Irodalmi Társaság alapszabályai. Kv. 1932. —
Kovács László: A KGIT művésztagjainak kiállítása. Pásztortűz 1933/1. — Kós Károly: A KGIT művésztagjainak
kiállítása. Erdélyi Helikon 1933/1.

Károly József Irén (Gönc, 1854. márc. 6. — 1929. márc. 15. Nagyvárad) — fizikus.
Középiskolai tanulmányait Kassán kezdte és a kecskeméti piarista főgimnáziumban végezte
(1874), tanulmányokat folytatott a jászóvári hittudományi főiskolán és Innsbruckban,
filozófiából és fizikából a kolozsvári egyetemen szerzett tanári képesítést, s ugyanitt védte
meg Schopenhauer és az akaratszabadság c. doktori disszertációját, mely könyv alakban is
megjelent (Kv. 1886). A nagyváradi premontrei főgimnázium tanára (1880–1913), a
nagyváradi jogakadémián az államszámviteltan, később az erkölcstan előadója, majd rendes
tanára (1890–1919), a kolozsvári egyetemen magántanárként előadásokat tartott az
elektromos sugárzásokról és a radioaktivitásról (1907–18).
A rádiótechnika úttörője; a városi villamosmű megalapításának eszmei kezdeményezője, el is
készítette egy Nagyváradot villamos energiával ellátó vízi erőmű tervét. 1895-ben
laboratóriumában szikratávírót szerkesztett, 1896-ban, pár hónappal W. K. Röntgen nagy
jelentőségű felfedezését követően sikeresen kísérletezik az átható képességű sugarakkal.
Érdeme Közép- és Kelet-Európa első orvosi célra alkalmazott röntgen-laboratóriumának
felszerelése a nagyváradi főgimnázium szertárában. Tudományos közleményei, melyek
aláírásánál Ireneusz-ból magyarított szerzetesi nevét is használta, a budapesti Mathematikai és
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Physikai Lapok, Mathematikai és Természettudományi Értesítő, a lipcsei Annalen der Physik
und Chemie s más szaklapok hasábjain jelentek meg; Nagyvárad törvényhatósági bizottságának tagjaként szóban és írásban a Nagyvárad, Nagyváradi Napló, Tiszántúl, Szabadság c.
napilapokban 1921-ig szolgálta a város érdekeit.
Kiváló egyéniségét egykori tanítványai, Tabéry Géza, Dutka Ákos, Salamon László
visszaemlékezéseikben idézik; Heinrich László könyvet írt róla.
Bujdosó Ernő: K. J. I. fizikai munkássága. Fizikai Szemle, Bp. 1960/1. — Salamon László: Váradi eszmélkedés.
Korunk 1971/5.

Károly József (Arad, 1886. aug. 28. — 1960. jan. 30. Arad) — író, újságíró. ~ Sándor bátyja.
Szülővárosa főreálgimnáziumában érettségizett (1904). Tanárnak készült, de hírlapíró lett az
Aradi Közlönynél, melynek négy éven át szerkesztője is volt. Dolgozott nagyváradi és
budapesti lapok szerkesztőségében is; aradi lapok tárcaírója. A 20-as évektől visszavonult az
újságírástól és saját kiadásában megjelent könyveinek eladásából élt. Írásaiban konzervatív és
haladó gondolatok keverednek.
Munkái: Magyar miniatűrök (novellák, Arad 1926); A nagy fordulat (regény, Arad 1927); A
halott (szatirikus regény, Arad 1934); kiadta 1944-es naplójegyzeteit Arad háborús
eseményeiről (Arad 1945).
Károly Sándor (Arad, 1894. márc. 27. — 1964. jan. 29. Arad) — író, újságíró.
Szülővárosában tanulta ki a nyomdászmesterséget, s az I. világháború kitöréséig aradi,
nagyváradi és budapesti nyomdákban dolgozott betűszedőként. Szakmai vándorútja során
hosszabb-rövidebb időt töltött Ausztria és Olaszország több városában. Tagja volt a
Szociáldemokrata Pártnak és a nyomdászok szakszervezetének.
Első publicisztikai írásait a Népszava, az aradi Függetlenség és az Aradi Közlöny adta közre.
Katonaként az I. világháború éveiben az orosz, olasz és szerb frontról küldött az aradi és
budapesti újságoknak harctéri tudósításokat. Miután sebesüléséből felépült, 1918–19-ben
Békéscsabán a Csabai Napló c. baloldali beállítottságú lapot szerkesztette. Aradra visszatérve
kezdetben az Aradi Közlönynél, majd az Arad és Vidéke c. lapnál újságíró. 1923-tól ismét az
Aradi Közlöny belső munkatársa, 1925-től a lap megszűnéséig, 1940-ig, az Aradi Hírlap
riportere, ill. szerkesztője.
Könnyed tollal megírt, esetenként bátor hangú ténybeszámolói, szellemes krónikái és
hírkommentárjai, irodalmi igényű tárcái és humoreszkjei népszerűvé tették. Riportjait, színes
írásait, interjúit, valamint novelláit és elbeszéléseit a két világháború között a Keleti Újság,
Brassói Lapok, Temesvári Hírlap, Független Újság, Erdélyi Helikon és Korunk közölte. Az
EMÍR megalakulásakor csatlakozott a helikoni irodalompolitikával elégedetlen írók
csoportjához, ennek kiadásában jelent meg Láng c. regénye, s részt vett az EMÍR több
rendezvényén is. A II. világháború éveiben Segesváron és Aradon munkaszolgálatos. A
felszabadulás után rövid ideig az Aradon megjelent Szabadság szerkesztője, majd a Jövő
riportere (1948–49), de ekkor egy még 1937-ben Sztálin ellen írt cikke miatt állásából
elbocsátják. Szezonmunkás az aradi cukorgyárban, majd 1950-től nyugdíjaztatásáig az aradi
November 7. Vállalat raktárosa. Önkéntes kultúraktivistaként a gyári műkedvelőkkel több
alkalmi irodalmi műsort és színielőadást rendezett. A 60-as évek közepétől újra közölhetett,
ekkor írott cikkei az Előrében és Vörös Lobogóban, novellái, humoreszkjei az Utunkban,
színdarabjai, vidám jelenetei a Művelődésben jelentek meg.
Újságírói munkássága mellett a 20-as évek közepétől regényeket, novellákat és színdarabokat
írt, Az 500. emelet c. tudományos-fantasztikus regényével (1929) a romániai magyar
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irodalomban meghonosította az anticipációs lektűrirodalom műfaját. Az új, modern Bábeltorony megépítése körül bonyolódó cselekményű regény értékét mondandójának pacifizmusa,
cselekményszövésének romantikus fordulatossága adja; a műfaj jellegzetes sémáit követve
azonban a szerző nem fordított elég gondot sem az árnyalt környezet- és lélekrajzra, sem a
míves nyelvi formáltságra. Népszerűségét a könyv a népek közötti megbékélés és összefogás
szükségességének egyértelmű propagálásán túl főleg a technikai bravúrok iránti érdeklődés
megnövekedésének, a Manhattan-romantika nagyarányú térhódításának, nemkülönben egy
világváros bujaságokban tobzódó élete harsány és kihívó bemutatásának köszönhette.
Megjelenése után a regényt román, német, cseh és szerbhorvát nyelvre is lefordították; új
kiadása 1968-ban jelent meg Bukarestben. Az író további tudományos-fantasztikus, ill.
kalandregényei: Heten egy szobában (Tv. 1936); Látomás (Brassó 1936); Bűvös ital (Brassó
1938). Társszerzője a Tamási Áron előszavával megjelent Földalatti hármak c. kollektív
regénynek, amelyet több erdélyi író közösen írt (Kv. 1933).
Regényeinek másik vonulatát a két világháború közötti időszak történelmi és társadalmi
valóságához közvetlenebbül kötődő karriertörténetek alkotják. Egyfajta felemásság jellemzi
ezeket a műveket is, mivel bátor problémafelvetésükhöz, fordulatos cselekményükhöz,
humánus mondanivalójukhoz csak ritkán társul megfelelő nyelvi választékosság, stiláris
igényesség. Fel a magasba c. népszerű regényét folytatásokban közölte az Ellenzék (1929),
majd a Temesvári Hírlap s a budapesti Magyar Hírlap. Jórészt önéletrajzi ihletettségű Én
vagyok az út, a Hazugság… (Bécs–Bp. 1930) és Váratlan vendég (Brassó 1935) c. regénye.
Vállalkozott a kisebbségi sorba került erdélyi magyarság létproblémáinak, vívódó
helykeresésének és magáratalálásának bemutatására is. Jelképes élethelyzetek, emberi sorsok
tükrében kísérelte meg föltérképezni mindazokat a társadalmi, gazdasági, erkölcsi, kulturális
és lelki válságokat, amelyeken az új létfeltételek közé került erdélyi magyarságnak
törvényszerűen át kellett vergődnie. Elnagyolt jelenetei, túlzsúfolt részletei ellenére, amelyek
miatt Kós Károly indulatos bírálatban részesítette, egy román–magyar vegyesházasság
fölbomlásának, majd újbóli megszilárdulásának eseményeit bonyolítva értékes mondandót
közvetít a Láng c. regénye (Nv. 1934), amikor felmutatja az Erdélyben élő népek és
nemzetiségek számára a helytállás, megértés, összefogás, a szülőföld iránti hűség, valamint a
dühödt indulatok és sebeket ejtő ellenségeskedések fölött diadalmaskodó testvériség és
megbékélés tanulságait; Tüzes trónon c. regénye (Bp. 1938) viszont az új élethelyzettel nem
számoló egyének és osztályok irányvesztését, talajtalanná válását, emberi és erkölcsi züllését,
siralmas kálváriáját tárja fel, s utolsó fejezeteiben arra is rávilágít, hogy „Erdély
magyarságának nem új prófétákra volt és van szüksége, hanem felkészült tanítókra, tanárokra,
papokra, orvosokra és különböző foglalkozású fizikai dolgozókra, akik ébren tartsák és
megerősítsék az emberek hitét és öntudatát a sorsvállalásban, a megmaradásban”.
A 30-as évek második felében figyelme a színpad felé fordult. Forgács Sándor rendezésében
és főszereplésével mutatta be az aradi színtársulat 1935 januárjában legjobb színpadi
alkotását, a Tálalva van… c. vígjátékot, amely még abban az évben Nagyváradon és
Temesvárt is színre került. 1936-ban Aradon, Nagyváradon és Budapesten játszották A
diktátor és a halál c. egyfelvonásosát, míg Gyergyói emlék c. színművét a Szegedi Nemzeti
Színház mutatta be 1938-ban. Saját rendezésében adta elő 1940-ben az aradi színház Álarcok
gyűjtőcím alatt három egyfelvonásosát; köztük a Szép Helénát, melyet 1948-ban Kolozsvárt
felújítottak.
Termékeny szépírói tevékenységet fejtett ki a felszabadulást követő esztendőkben is. Aradon
Jódy Károly színtársulata 1946-ban mutatta be Táncsics Mihály kiszabadítása c. történelmi
élőképét. Sikert aratott Égből pottyant vendég c. vígjátékával, amelynek 1959-ben Temesvárt
volt az ősbemutatója. Szellemes, anekdotaízű történetben pergette le 1944 augusztusának
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történelemfordító eseményeit, ahogy azok egy bánsági tanya zárt mikrovilágában lejátszódtak
s az egyszerű emberek lelkében tükröződtek. A darabot, amely 1960-ban nyomtatásban is
megjelent, nyolc hivatásos színtársulat s több mint félezer műkedvelő együttes játszotta
magyar és román nyelven; legutóbb (1980) a lugosi Népszínház magyar tagozata tűzte
műsorára. Több amatőr színjátszó csoport játszotta az 1962-ben megjelent Az ajándék c.
egyfelvonásosát, amelyet Aurel Buteanu románra is lefordított. A Román Televízió 1963-ban
mutatta be román nyelven Tengerparti tragédia c. színművét.
Novelláiból, elbeszéléseiből Különös történetek címen 1958-ban Marosvásárhelyen jelent
meg kisebb válogatás, 1962-ben pedig Bukarestben látott napvilágot önéletrajzi regényének
első kötete, a Mosolygó esztendők. A temesvári Facla Könyvkiadó Mózer István
gondozásában és előszavával 1975-ben adott ki Keserűsó címen szatíráiból és paródiáiból egy
szerényebb válogatást. Az RMI sorozatban Szekernyés János előszavával és jegyzeteivel
1979-ben Mosolygó esztendők — Kalandos évek címmel jelent meg önéletrajzi regényének
befejezett, forrásértékű két kötete. Számos regénye, novellája és színműve maradt kéziratban.
(Sz. J.)
Szentimrei Jenő: K. S.: Én vagyok az út, a hazugság. Erdélyi Helikon 1930/5. — Kós Károly: K. S.: Láng.
Erdélyi Helikon 1934/4. — Nagy Pál: K. S.: Különös történetek. Igaz Szó 1958/6. — Baróti Pál: Önéletírás —
ifjúság számára. Utunk 1963/5. — Bihari László: K. S. önéletrajzi regénye. Korunk 1963/3. — Polgár István: K.
S.: Mosolygó esztendők. Igaz Szó 1963/6. — Anavi Ádám: Búcsú K. S.-tól. Igaz Szó 1964/3. — Franyó Zoltán:
K. S. sírja mellől. Utunk 1964/6. — Sós Péter: K. S.: Az 500. emelet. Utunk 1964/26. — Robotos Imre: Hívő
romantika. Utunk 1969/39. — Kormos Gyula: K. S. esztendei. Utunk 1980/27. — Mózer István: Az 500. emelet
románul. Vörös Lobogó 1983. jan. 16.

Károlyi Dénes (Resica, 1928. máj. 1.) — történész. A nagyenyedi Bethlen Kollégium
tanítóképzőjét végezte (1949), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos
diplomát (1953). Az RSZK Akadémiája Történelmi és Archeológiai Intézetének munkatársa
Kolozsvárt.
Első írása a marosvásárhelyi vértanúk kivégzésének centenáriuma alkalmából jelent meg az
Utunkban (1954). Szakközleményeit a Studia et Acta Musei „Nicolae Bălcescu”, Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie, Banatica, Korunk, Könyvtár, Művelődés, NyIrK, Revista
de Istorie, Studii közli, népszerűsítő cikkeivel az Utunk, A Hét, Falvak Dolgozó Népe,
Igazság, Szabad Szó hasábjain jelentkezik. Főleg az 1848-as forradalom és az abszolutizmus
kérdéseit kutatja, de foglalkozott a bánsági vasútépítés történetével, az Októberi Forradalom
erdélyi visszhangjával s az 1945-ös földreform szilágysági összefüggéseivel is. Tagja az
1848–49-es erdélyi forradalom forrásait sajtó alá rendező munkaközösségnek, Gál Sándorról
írt tanulmányával szerepel az 1848. Arcok, eszmék, tettek c. gyűjteményes kötetben (1974),
önálló kötete a Makk-féle összeesküvésről Székely vértanúk, 1854 címmel jelent meg a Tékasorozatban (1975).
Katona Ádám: Egy összeesküvés epilógusa. Korunk 1975/10. — Trócsányi Zsolt: A romániai magyar
történészek újabb munkáiról. Tiszatáj, Szeged 1975/11. — Imreh István: Erők, eszmék, indulatok. Utunk
1975/26. — Dankanits Ádám: Székely vértanúk, 1854. A Hét 1975/29.

Károlyi S. Mihály, családi nevén Schwarzkopf-Erni (Nagykároly, 1950. máj. 1.) — író,
színműíró. Szülővárosában végezte a líceumot (1969), a marosvásárhelyi Pedagógiai
Főiskolán magyar–román szakos diplomát szerzett (1975). Általános iskolai tanár Csanáloson.
Elbeszéléseit, riportjait az Utunk, Igaz Szó, Új Élet, mesejátékait a Művelődés közli, versei
főiskolás lapokban (Athenaeum, Thália, Echinox, Gînduri Studenţeşti) jelentek meg. A
szakadék c. drámája a 6 színjáték c. antológiában (1979) és az Igaz Szó 1979/7-es számában
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látott napvilágot s megnyerte az Igaz Szó 1979. évi díját; Amikor szabad a vár c. vígjátékát a
Művelődés adta közre (1980/11).
Kötete: Gyárfás Jenő 1857–1925 (Almási Tiborral közösen, művészmonográfia, 1979).
Fényi István: Misi. Bányavidéki Fáklya 1967. ápr. 1. — Bura László: Újabb Gyárfás-monográfia. Szatmári
Hírlap 1980. jan. 4. — Gazda József: „Neve tisztelettel íródott e terület kultúrtörténetébe.” Megyei Tükör 1980.
jan. 25. — Murádin Jenő: Gyárfás Jenőről — másodszor. Igazság 1980. nov. 5.

Kassák Lajos emlékezete — Kassák Lajos (1887–1967) költői, tanulmányírói és irodalomművészetszervezői tevékenysége a romániai magyar avantgárd kibontakozásában és fejlődésében lényeges szerepet játszott. Méliusz József 1967-es Kassák-tanulmányának szavaival:
„A Kassák-kérdés története, a Kassák-mű: szocialista történelmi, irodalomtörténeti, esztétikai
és morális probléma […] Avantgárd nonkonformizmusával eleve a valóság megragadásának,
rejtett zugai felfedezésének tágabb lehetőségeit vetítette előre, akárcsak a személyiség
dialektikus szuverenitásának, szerepének, jogának felismerését és elismerését.”
Kassák közvetlen kapcsolata erdélyi írókkal és művészekkel már az I. világháború éveitől
nyomon követhető folyóiratának, a Mának hasábjain (Mattis Teutsch János grafikái, Kahána
Mózes, Reiter Róbert versei). A romániai magyar avantgárd induló folyóiratai (*Genius,
*Periszkop, *Napkelet) párhuzamosan a román avantgardista Contimporanullal, amely 1925ben Kassák, Nádass József és Tamás Aladár verseit, cikkeit közli, valamint e korszak több
jelentős alkotója, alkotása (Bartalis János és Szentimrei Jenő költészete, Szilágyi András
regénye, az Új pásztor) magukon viselik Kassák hatását.
Külön — bár e kezdetekkel összefüggő — fejezet Kassák és a Korunk kapcsolata (beleértve a
két szerkesztő, Dienes László és Gaál Gábor személyi kapcsolatát is Kassákkal, aminek hű
tükre levelezésük). A munkatársi viszony változó: a teljesnek látszó egyetértéstől és
együttműködéstől az éles konfliktusig hullámzik. 1926-ban, Dienes folyóiratának 2. számában
olvasható Kassák aktivista-konstruktivista programja Az új művészet él! cím alatt. A
tanulmány önálló kiadványként is megjelent a *Korunk Könyvtára sorozatában. További
jelentkezései a Korunkban ugyancsak az „Éljünk a mi időnkben” szellemét képviselik, a
„szép” felfogásának átalakulását, gyakorlati-társadalmi vonatkozásait emelik ki: „egy
tökéletesen megépített gép vagy tökéletesen megszerkesztett vers” szépsége mellett tesznek
hitet. Ebben a szakaszban Kassák otthon érezheti magát a folyóiratban; lapjairól
(Dokumentum, Munka), könyveiről (Tisztaság könyve) méltatást közölnek. Igaz, az
avantgárdon és a munkásmozgalmon belüli viták előszelét már ekkor érezni Hevesy Iván
kritikájában (1926) és Fábry Zoltán cikkében (1927), Dienes azonban igyekszik tompítani az
ellentéteket. Kassák 1928-ban „képarchitektúra” szellemű, konstruktivista borítólapot készít
Dienesnek, amely már Gaál Gábor szerkesztése idején, 1929 elején (négy számon át)
képviseli a kolozsvári folyóiratot. Gaál ugyancsak ellenzi a szektaharcot, 1930-ban azonban
enged a Gergely Sándorék felől jövő nyomásnak (ebbe saját korábbi személyes konfliktusa is
belejátszhatott, amelyről Kassák az Egy ember élete c. önéletrajzi regénye VII. kötetében éles
megfogalmazásban szól); Fábry cikkei után 1931 szeptemberében József Attila igaztalanul
szigorú, megsemmisítő kritikája jelenik meg a Korunkban a 35 versről. A Korunkmunkatársak és Kassák közti vita egyes cikkekben — mindkét részről — durva
személyeskedésekig ér el. 1929 után sem tanulmányt, sem szépirodalmi művet nem
olvashatunk Kassáktól a folyóiratban. (Ez utóbbi kategóriát mindössze egy regényrészlet
képviselte 1929-ben: a Marika énekelj.)
A Kassák-jelenség iránti érdeklődés a 30-as évek romániai magyar irodalmának más
rétegeiben is jelen van: az Erdélyi Fiatalok ifjúsági szemináriumában 1931-ben Csákány Béla
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tart jól dokumentált előadást az íróról, a Mesteremberek c. híres Kassák-verset pedig a 30-as
években pódiumról adják elő a romániai szakszervezetek ifjúmunkás kórusai.
Hosszabb megszakítás után Kassák költészetének hatását a 60-as évektől érezni ismét a
romániai magyar irodalomban. Méliusz József poémái, Lászlóffy Aladár és Király László
költeményei a kassáki verseszmény életképességét, mai vonzását igazolják. A Korunk 1967
márciusában Méliusz József színes lírai visszaemlékezésével (M. J. két nevezetes találkozása
Kassák Lajossal) üdvözli a 80 éves költőt. A grafikában Heim András követi Kassák
képarchitektúráinak szellemét és formáját. A Kassák-művek újrakiadása ma széles
olvasóréteghez juttatja el a század eleji avantgárd termékeit, valamint az öregkori, már-már
klasszikusan lehiggadt költői alkotásokat. A romániai kiadók a Tanulók Könyvtárában
megjelent antológiák (Föld, csillag; Nagy tél után) mellett önálló kötetekben népszerűsítették
Kassák irodalmi hagyatékát (Kassák Lajos legszebb versei, Méliusz József előszavával,
1968); Válogatott versek, Ágoston Vilmos utószavával, 1983).
A bukaresti egykori avantgárd folyóirat, a Contimporanul (1915–1926) korai példamutatását
követően Petre Pascu tolmácsolásában Averea şi colecţia mea de arme címmel kötetben is
eljutottak Kassák versei a román olvasóhoz (Neagu Rădulescu Kassák-portréjával, Kv. 1980).
Művészetszervező és esztétikai munkásságával foglalkozik Kántor Lajos Kép, világkép c.
kötetében (1977) és Mezei József Kép, világkép — világnézet címmel a Kriterion
Képzőművészeti írások c. gyűjteményes kötetében (1983).
(K. L.)
Méliusz József: Kassákért. 1967. Közli Az új hagyományért. 1969. 265–306. — Sőni Pál: Avantgarde-sugárzás.
1973. — Gaál Gábor: Levelek. 1975. 601, 613–15, 618–20. Sugár Erzsébet jegyzetei a közölt levelekhez. —
Kovács János: Aradi közjáték. Közli: Genius, Új Genius. 1975. 5–48.; uő: Aradi kék lovasok. Közli: Periszkop.
1979. 5–58. — Dan Grigorescu: K. L.: Averea şi colecţia mea de arme. Contemporanul 1980/31. — Nae
Antonescu: K. L.: Averea şi colecţia mea de arme. Steaua 1980/9. — K. L. levelei Petre Pascuhoz. Korunk
1981/4.

Kassay Miklós (Bukarest, 1936. október 26.) — prózaíró, újságíró. Középiskoláit
Székelyudvarhelyen végezte (1954), a Babeş–Bolyai Egyetem jogi karán szerzett diplomát
(1963). Közgazdász, a Korunk szerkesztőségében dolgozik. Első írása az Utunkban jelent
meg (1959). Riportjait, karcolatait, novelláit a Brassói Lapok, Hargita, Vörös Zászló, Vörös
Lobogó, Előre, Szabad Szó, Ifjúmunkás, Igazság közli. Egy ember az árokban c. kisregénye a
Brassói Lapokban jelent meg folytatásokban (1969).
Tíz riportot tartalmazó első kötetét Idegenbe reggel érkezz címmel 1976-ban a Kriterion adta
ki. Ezek a ritkaságszámba menő „lélektani riportok” (Kormos Gyula) az egyéni sorsokat, a
lélek mélységeit kutatják, hősei a falvak és városok legkülönbözőbb rétegeit képviselik. 1977ben megjelent második kötete, a Mindig úton, hazafelé c. regény szintén a valóságirodalom
jegyében fogant: egy téeszelnök életútjának belső monológszerű visszapergetése.
Gondozásában jelent meg Antal Dániel Antal Márton indulása c. történelmi elbeszélése
(1976) és Kozán Imre Fekete ugar c. emlékirata (1978).
Írói álneve: Kass Miklós.
Kántor Lajos: Egy műfaj önkritikája. Igazság 1977. ápr. 24. — Kormos Gyula: Tíz riport a „lélek mélységeiről”.
Utunk 1977/23. — Molnos Lajos: Egy séma következményei. Utunk 1978/12.

Kastriener Sámuel (Temesvár, 1871. okt. 16. — 1937. okt. 23. Temesvár) — újságíró,
szerkesztő, műfordító. Tanulmányait Budapesten végezte. Miután bejárta Európa nagy részét,
1890-ben Bukarestben telepedett le, és a Bukarester Lloyd munkatársa lett. Visszatérve
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szülővárosába, 1897-ben a Temesvarer Zeitung szerkesztőségében dolgozott, 1902 és 1912
között a Die Posaune c. élclapot szerkesztette. 1903-ban megalapította s 1919-ig szerkesztette
a Temesvarer Volksblattot, a Bánság első krajcáros lapját. 1912-ben Pogány Mihállyal, a
Temesvári Hírlap tulajdonos-szerkesztőjével megalapította a Hunyadi Nyomdai műintézetet,
amely korszerű rotációsgépen nyomta az újságokat s a két világháború közötti időszakban is
számos szép kivitelű könyvet jelentetett meg.
Magyarra fordította Heine, Klabund és Franz Xaver Kappus több írását, s németre ültette át
Herczeg Ferenc, Bródy Sándor, Karinthy Frigyes, Pogány Mihály, Asztalos Sándor novelláit.
Fordításait a temesvári újságok és folyóiratok közölték. Magyarul írt adatgazdag helytörténeti
írásai és visszaemlékezései a két világháború közt főleg a Temesvári Hírlap hasábjain láttak
napvilágot; a lap 1929 és 1931 között folyamatosan közölte Emlékezés a régi Temesvárra c.
cikksorozatát.
Németül írt könyvei: Krieg in Asien (Tv. 1917); Weitere Verlustlisten (Tv. 1931).
Kasza Imre (Lövéte, 1952. szept. 10.) — képzőművész. Középiskoláit Csíkszeredában
(1971), főiskolai tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán (1976) végezte.
Muzeológus-festő a nagyszebeni Brukenthal Múzeumban; 1978 óta a gyermekek vizuális
művészi érzékét fejlesztő kísérleti-alkotási kabinet vezetője. Ő tervezte a Rügyek és az Ifjú
szívek dala c. Hargita megyei gyermekvers-antológiák borítólapját; illusztrációi jelentek meg
a Lyceum c. csíkszeredai iskolai lapban, valamint a Művelődés, A Hét, Hargita hasábjain.
Művészeti írásait a Tribuna Sibiului és a Brukenthal Múzeum katalógusai közlik.
Burján-Gál Emil: Rögtönzött beszélgetés K. I.-vel. Új Élet 1981/16.

Kasza László (Pusztakeresztúr, 1914. dec. 15.) — orvosi szakíró. A temesvári gimnáziumban
érettségizett (1932), orvosi diplomát a kolozsvári egyetemen szerzett (1939). Ugyanitt a
kórtünettani klinikán gyakornok (1941), tanársegéd (1943). A II. világháború folyamán
frontra került, hadifogságból 1948-ban tért haza. Mócson körorvos, Sármáson
közegészségügyi felügyelő, 1949-től a marosvásárhelyi OGYI fertőzőklinikáján adjunktus,
elnyeri az orvostudományok doktora címet (1960), előadótanár (1964), tanszékvezető tanár
(1974) nyugalomba vonulásáig.
Szakdolgozatai hazai (Orvosi Szemle — Revista Medicală, Tájékoztató, Studii şi Cercetări de
Medicină, Studii şi Cercetări de Microbiologie, Medicina Internă) és külföldi
szakfolyóiratokban (Acta Medica Hungarica, Zeitschrift für die Gesamte Innere Medizin und
Grenzgebiete), tudománynépszerűsítő írásai a TETT hasábjain jelennek meg. Tudományos
tevékenységében a fertőző megbetegedések kórtanával, szövődményeivel, kezelésével
foglalkozik. Behatóan vizsgálta a különböző májbetegségek és sárgaságok elkülönítő
kórisméjét, e célra önálló biokémiai és polarográfiai módszereket dolgozott ki. Elsőként írta le
nálunk a Robin típusú idült sárgaságot (eset kapcsán), s az elsők között közölt értékes
megfigyeléseket a Dubin–Johnson típusú sárgaságról. Mint újító, a hasvízkóros folyadék
lecsapolására önálló eljárást alkalmazott.
A Kelemen László gondozásában megjelent A fertőző betegségek kór- és gyógytana c.
kőnyomatos jegyzet (Mv. 1951, utolsó kiadás 1958) és a V. Voiculescu szerkesztette Boli
infecţioase c. egységes tankönyv (1960) társszerzője. Önálló jegyzetei: Fertőző betegségek
(Mv. 1979–80) és Boli infecţioase (Mv. 1982).
Kászoni Zoltán (Barót, 1928. jan. 22.) — halbiológiai, haltenyésztési és halászipari szakíró. ~
Zoltán István apja. Középiskolát a Kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban végzett (1948), a
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moszkvai A. J. Mikoján Halbiológiai és Halászipari Műegyetemen halbiológusi és
haltenyésztő mérnöki diplomát szerzett (1953). A mezőzáhi haltenyésztési vállalat főmérnöke
(1953–54), központi élelmiszeripari pártaktivista (1954–57), az erdélyi és bánáti terület
halászati főfelügyelője (1957–61), az országos haltenyésztési kutatólaboratórium vezetője
(1961–62), az Országos Halászati Tudományos Kutató-Tervező Intézet igazgatója (1961–62),
halipari vezérigazgató-helyettes (1962–65), majd vezérigazgató (1965–72), a Halászati
Központ főmérnöke (1972–74), a Vadászok és Sporthorgászok Országos Szövetségének
alelnöke (1974–79), ugyanott 1979 óta országos főtitkár.
Több nagy gazdasági értékű korszerű módszert írt le és vezetett be a romániai haltenyésztésbe, így a pontyikra Zuger-palackos keltetését és a Woynárovich Elek-féle karbamidos
kezelést. 1968 és 1970 között munkatársaival kidolgozta a román óceáni trawler-halászflotta
működésének legmegfelelőbb változatát a Labrador–New Foundland-i térségben. 1950 és
1983 között több mint 300 tudományos, műszaki és ismeretterjesztő cikket és önálló kötetet
közölt a nagyüzemi (édesvízi), tengeri és óceáni halászat, haltenyésztés, hidrobiológia,
ichtiológia, akvarisztika, halászati néprajz, sporthorgászat témaköreiben román és magyar
nyelven. Tanulmányai és könyvei, melyek közül nem egy több kiadásban és fordításban is
megjelent, a hazai halászati szakirodalom élenjáró művelőjévé avatják.
Szakközleményeit a Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole al României, Revista
Biologia, ismeretterjesztő cikkeit a Revista Industria Alimentară, Vînătorul şi Pescarul
Sportiv, Natura, magyarul az Előre, Ifjúmunkás, A Hét, Megyei Tükör, Hargita, Igazság,
valamint a budapesti Halászat, Magyar Horgász közli.
Önálló kötetei: Haltenyésztés (1959); Akvarisztika és sporthorgászat (1963, románul 1964);
Creşterea peştilor (1966); Cartea tînărului acvarist (1967); Acvaristica (1970, magyarul
Akvarisztika címmel 1972); Sporthorgászat (1973); Creşterea peştilor în iazuri şi helesteie
(1974); Acvariu (1976); Pescuitul sportiv (1981).
Beke György: A Kormos patakától az óceánig — és vissza. A Hét 1977/19. — Sylvester Lajos: Horgász-könyv.
Előre 1982. febr. 14.

Kászoni Zoltán István (Kolozsvár 1952. dec. 25.) — újságíró, szerkesztő. ~ Zoltán fia.
Középiskolát Bukarestben végzett (1971), a Bukaresti Egyetemen angol–magyar szakos tanári
diplomát szerzett (1975). A Hét „Horizont” c. rovatának szerkesztője. Utószóval látta el
Malcolm Lowry Vulkán alatt (1980), John Cowper Powys Wolf Solent (1982) és John
Galsworthy Forsyte-Saga (1983) c. regényét a Horizont-sorozatban. A Kozmikus társkeresés
c. kötet (1983) több rádiócsillagászati és logikai, ill. valószínűségszámítási írásának fordítója
angolból.
katolikus egyházi irodalom — *római katolikus egyházi irodalom
Katolikus Munkáslap — Temesvárt 1931 és 1939 között a Katolikus Munkásegyesület, ill.
1932-től a Romániai Katolikus Munkásszövetség kiadásában megjelent társadalmi hetilap.
1933-ig Horváth Ferenc, majd Schiff Béla, ifj. Kubán Endre és Szűcs Béla, 1935-től Gieszer
Ágoston szerkesztette. Rendszeresen közölte Bach Gyula, Bechnitz Sándor, Fodor József,
Gabriel József, Kubán Endre, Rech K. Géza és Szappanos Gyula cikkeit, helyet adva
antifasiszta szerzők írásainak is.
Katolnay László — Elekes György írói álneve
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Katona Ádám (Dicsőszentmárton, 1935. okt. 12.) — irodalom- és művelődéstörténész,
közíró. Székelyudvarhelyen tette le az érettségit (1954), orvosi tanulmányokat folytatott
(1954–58), udvarhelyi falvakban helyettes tanár, művelődésiotthon-igazgató, a Babeş–Bolyai
Egyetemen magyar szakos tanári oklevelet szerzett (1968). Az Igazság szerkesztőségében
(1968–70), majd a Székelyudvarhelyi Múzeumban (1970–81) dolgozott, 1982-től ugyanott,
valamint Korondon, Homoródszentmártonban általános iskolai tanár.
Első cikkei az Utunk és Ifjúmunkás hasábjain jelentek meg (1965), a Korunk, Igaz Szó,
NyIrK, a budapesti Irodalomtörténet és Színház, a jugoszláviai Új Symposion közli írásait;
napilapjaink munkatársa. Számos tanulmánya Kemény Zsigmond életét és munkásságát
elemzi: az író befejezetlenül maradt első regényét rekonstruálja (NyIrK 1973/1), tragikus
„Mohács-élmény”-ét faggatja pályaívén (Korunk 1976/1–2), a csalódások lépcsőfokain kíséri
végig (Irodalomtörténet, Bp. 1977/2).
Érdeklődési körének jelentős része a jellemábrázolás. Kiválasztott személyiségeit koruk
történeti és összehasonlító gondolati összefüggésrendszerébe helyezve mutatja be, akár
Szókratész perét kommentálja, avagy a filozófus Teilhard de Chardint mutatja be (Korunk
1967/1), akár vitát ébresztőn Kányádi Sándor népi-nemzeti emberségét idézi legszebb versei
élén, avagy a sokáig méltatlanul elhallgatott György Lajos egyetemes távlatokat nyitó
összehasonlító szemléletére irányítja figyelmünket (Korunk 1971/12) s a nemzeti és
egyetemes egységét méltatja a bölcsész és művészettörténész Fülep Lajos életművében.
Alkotás közben figyeli meg Nagy Imrét, a festőművészt (Korunk 1974/2) s Kodály Zoltán
eszmei hatékonyságának magyarázatát keresi a zeneszerző-művelődéspolitikus cikkeinek
gyűjteménybe foglalásakor.
Az irodalom, művészet és tudományosság összefüggéseiben horgonyt vető szellemiségét
szervesen egészítik ki a táncházmozgalommal s népi kultúránk mai megújulásának egyéb
megnyilvánulásaival kapcsolatos cikkei, cikksorozatai A Hétben és a Művelődésben. Folklórés néphagyománygyűjtő, a Székelyföld képzőművészeti értékeinek kutatója.
Szerkesztésében, előszavával, jegyzeteivel jelent meg: Platón: Szókratész pöre–Levelek (Téka
1972); Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa (válogatott írások Sütő András utószavával,
Magyar Klasszikusok 1973); Kodály Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra (válogatott
írások, Téka 1974); Kányádi Sándor legszebb versei (1974, 1977); Kemény Zsigmond: Zord
idő (Benkő Samu utószavával, Magyar Klasszikusok 1975); Fülep Lajos: Európai művészet és
magyar művészet (cikkgyűjtemény, Téka 1979).
(B. E.)
/áv/ [Ágoston Vilmos]: Platón: Szókratész pere. A Hét 1972/21. — Gálfalvi Zsolt: Egy előszó és vidéke. A Hét
1975/10; újraközölve Az írás értelme. 1977.

Katona Béla (Gyöngyös, 1891. jún. 12. — 1948. júl. 11. Nagyvárad) — újságíró, szerkesztő.
Főiskolai tanulmányait a nagyváradi jogakadémián kezdte és a budapesti egyetemen fejezte
be. Már jogász korában a Bácsmegyei Naplót szerkesztette, a budapesti Hírlap, majd Pesti
Hírlap munkatársa, haditudósító Szerbiában. 1916-ban került Nagyváradra, ahol a Nagyváradi
Napló, később a Nagyvárad szerkesztőségében dolgozik. 1919 után előbb a Szabadság, majd a
Nagyváradi Estilap felelős szerkesztője, végül újra a Nagyvárad szerkesztője 1945-ig. A
Szigligeti Társaság tagja, nevéhez fűződik a nagyváradi Újságíró Klub megalapítása,
amelynek ügyvezető elnöke. A háború után a Népakarat c. lapot szerkesztette 1947-től annak
megszűnéséig.
Népszerű volt krokirovata: Amiről a városban beszélnek. A II. világháború
frontátvonulásának hiteles képét adja Zsolt Béla előszavával megjelent Várad a viharban c.
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riportregénye (Nv. 1945), a nagyváradi zsidók gettóba hurcolásának és a nagyváradi
munkaszolgálatosok ukrajnai pusztulásának hiteles története.
Katona Éva — *fizikai szakirodalom
Katona László (Berthomet pe Siret, Szovjetunió, 1939. febr. 3.) — fizikai szakíró.
Középiskolát a szatmári 3. számú Magyar Líceumban végzett (1955), a Babeş–Bolyai
Egyetem fizikai fakultásán szerzett oklevelet (1964). Előbb a Vajdahunyadi Kohászati
Kombinát laboratóriumában fizikus, majd 1968-tól a fővárosi Termoenergetikai Berendezések
Kutató- és Tervező Intézetének (ICPET) munkatársa, 1971-től főkutató.
Kutatásainak tárgyköre: automata spektrálanalízis, időben felbontott spektroszkópia, magnetohidrodinamikai direkt energiaátalakítás (MHD). Hazai és külföldi szaktanulmányaiban a
plazmafizika és a MHD-generátorok kérdéseiről értekezik. Számos nemzetközi MHDkonferencián vett részt, a KGST–MHD szimpozionok résztvevője. 1970-ben a műszaki
tudományokra alapított akadémiai Aurel Vlaicu-díjjal tüntették ki, 1971-ben a Lengyel
Tudományos Akadémia meghívottja. A magnetohidrodinamikai elektromos energiatermelés
lényegét a TETT 1977/4. számában ismertette (Ipari megoldás előtt: közvetlen energiaátalakítás).
Katona Szabó István, családi neve Szabó (Kézdivásárhely, 1922. nov. 10.) — regényíró,
elbeszélő, újságíró, szerkesztő. Szülővárosában kezdett tanulmányait megszakítva
kereskedőinas volt Óradnán, szövőgyári munkás Nagyszebenben, majd a Marosvásárhelyi
Református Kollégiumban érettségizett (1942) s a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági
karán diplomát szerzett (1947). Mint egyetemi hallgató a Móricz Zsigmond Kollégium
diákigazgatója (1945–47) s a Világosság napilap riportere. Tanulmányainak végeztével rövid
ideig tanár a bánffyhunyadi gimnáziumban, majd 1948-tól egy évtizeden át a Falvak Népe, ill.
Falvak Dolgozó Népe szerkesztője (1950 és 1952 között főszerkesztő-helyettese), 1958-tól
Marosvásárhelyen az Új Élet főszerkesztő-helyettese, 1967-től a lap szerkesztőbizottságának
tagja és rovatvezető.
Első írása, egy Tolnai Lajos marosvásárhelyi tartózkodásáról szóló adattár, Móricz Zsigmond
lapjában, a Kelet Népében jelent meg (1941). Találkozásait Móricz Zsigmonddal megírta az
Ifjú Erdélynek (1942). A háború után a Világosság, Utunk, Romániai Magyar Szó, Előre,
Dolgozó Nő, Igaz Szó, Művelődés, Vörös Zászló, Hargita, Megyei Tükör is közli riportjait,
recenzióit, művészeti kritikáit. Gondozásában jelent meg a Móricz-féle Magvető két erdélyi
kiadása (1944, 1945); magyar nyelvtant és olvasókönyvet szerkesztett a VII. osztály számára
(1962); jelentős riportsorozatai az Új Életben: Száz év után Orbán Balázs nyomában (Bözödi
Györggyel, 1968); Negyven év múltán Bözödi György könyve nyomában (1972); Kalotaszegi
krónika (1972); A bölcsőhely körül c. alatt Kovács Katona Jenő, Salamon Ernő, Tompa
László és Nagy István szülőhelyének bemutatása (1977–78).
Fordításai jelentek meg I. L. Caragiale karcolatainak, cikkeinek és bírálatainak háromkötetes
gyűjteményében (1952), tolmácsolásában mutatta be a marosvásárhelyi Állami Színház Petru
Vintilă Ki meri megölni a szerelmet? c. színművét (közli Művelődés 1974/4). Összeállította a
romániai magyar színészek, képzőművészek és zenészek lexikonát (175 folytatás, Új Élet
1976–77).
Önálló kötetei 1957-ig családi nevén: Virágzó élet (Palocsay Rudolf életrajza, 1955); A
dinnyecsősz (elbeszélések, 1955); Farkasjárás (elbeszélések, 1957); Borika (regény, 1959,
1963, 1974. Román kiadás Constantin Olariu fordításában, 1964); A harmadik kakasszó
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(kisregény, 1963); Vesztett szerelem (regény, 1967); Szakítás (kisregény, 1973); Elbeszélések
(1974).
Írói álneve: Kézdi István.
Gálfalvi Zsolt: A dinnyecsősz. Utunk 1956/7. — Izsák József: Farkasjárás. Utunk 1957/50. — Nagy Pál: A
novellától a regényig. Igaz Szó 1959/12. — Kacsó Sándor: Szocialista alapon — konzervatív falu. Utunk 1960/3.
— Szőcs István: Hamis irodalmi eszmény. Igaz Szó 1960/2. — Bálint Tibor: Megáporodott szerelmek. Utunk
1967/27. — Kormos Gyula: Szemlélet és ábrázolás. Igaz Szó 1967/8. — Antal Péter: Többrendbéli szakítás. A
Hét 1973/36. — Bartis Ferenc: K. Sz. I.: Szakítás. Igaz Szó 1974/1.

Kaviár — illusztrált szatirikus hetilap Temesvárt; 1923-tól 1936-ig tizenhárom évfolyamot
ért meg. Főszerkesztője Dinnyés Árpád, kiadója Sabin Pop. A lap alcíme 1925-ben „Illusztrált
erotikus hetilap”, majd 1928-ban „Kultúra, erotika, művészet, haladás”. A szerkesztők és
főmunkatársak között saját nevén szerepelt Benedek Margit, Joláthy B. Zoltán, ifj. Kubán
Endre, Magyary Géza. A lap a szerkesztő versei, elbeszélései és regényei mellett Benamy
Sándor, Brázay Emil, Cziffra Géza, Fekete Tivadar, Vulpes György írásait közölte, többen
álneveket használtak. Az illusztrációkat Sajó Sándor, Sinkovich Dezső és Kóra-Korber
Nándor készítette: egy időben aktfotók is megjelentek hasábjain. Közleményeinek egy része a
pornográfia határait súrolta, s ez megosztotta a közvéleményt: sokan elítélték sikamlósságait,
a hetilap viszont üzleti sikert aratott. Mivel a lapot sűrűn betiltották, Új Kaviár, Stella, Stella–
Kaviár, Tiktak, Évoé, Évoé–Új Kaviár és Ghitta címen is megjelent.
Kiadásában jelent meg A Kaviár Képes Naptára (szerkesztette Dinnyés Árpád, Tv. 1923); A
Kaviár Erotikus Könyvtára címen tervezett sorozat egyetlen köteteként Brandstätter Károly
Játék a tűzzel c. regénye (Tv. 1926); Kaviár Könyvtár, a sorozat 4. számot viselő, egyetlen
ismert kötete Győri Endre A kapu előtt c. regénye (Tv. 1927).
Kazár László — *művészeti irodalom
Kazinczy Ferenc emlékezete — A magyar felvilágosodásnak és a nyelvújítási mozgalomnak
a Bihar megyei Érsemlyénben 1759. okt. 27-én született vezére nemcsak születése révén
kötődik a Partiumhoz: gyermekévei egy részét is itt, nagyapja házában töltötte. Majd
kapcsolatban állott az erdélyi jakobinusokkal, s a börtönből valló szabadulása után, 1816-ban
személyesen is meglátogatta erdélyi barátait. E látogatásnak, erdélyi utazásának emlékét őrzi
számos kiadásban megjelent és ma is eleven munkája, az Erdélyi levelek s a Hunyad megyei
Piski mellett, a dédácsi parkban születése centenáriumán állított emlékoszlop, szellemi hatását
pedig az erdélyi irodalmi és művelődési élet számos későbbi kezdeményezése.
Az 1859-i Kazinczy-ünnepségek után több mint fél évszázadon át a jeles író és
irodalomszervező emlékezete elsősorban az irodalomtörténet-írás művelőinek munkásságában
élt tovább. Az életére és írói kapcsolataira vonatkozó dokumentumok számát erdélyi kutatók
— K. Papp Miklós, Jakab Elek, György Lajos, Dékáni Kálmán — közleményei gazdagították,
s jelentősek voltak azok a szaktanulmányok, közlemények is, amelyek a kor jeles íróival, így
Csokonaival (Hindy Árpád, 1886; Gyalui Farkas, 1895), Döbrentei Gáborral (Széchy Károly,
1899), Kisfaludy Sándorral (Sámuel Aladár, 1891), Batsányival (Zayzon Ferenc, 1901),
Ponori Thewrewk Józseffel (Kristóf György, 1917) való viszonyát elemezték.
Ugyanebben az időszakban erdélyi utazásaival és azok művelődéstörténeti jelentőségével is
többen foglalkoztak (Téglás Gábor, 1888; Váczy János, 1905; Kristóf György, 1912), sőt a
Kazinczy-mű egészét bemutató átfogó tanulmányok is jelentek meg: Széchy Károly Kazinczy
Ferenc működése és hatása (Kv. 1897) címmel önálló munkát jelentetett meg, Mórocz Gyula
Kazinczynak a magyar szépprózai nyelv fejlődésében játszott szerepét vizsgálta (a
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székelyudvarhelyi Róm. Kat. Gimnázium értesítőjében, 1874), Imre Lajos a Botcsinálta
doktor és annak Kazinczy-féle magyarítása összehasonlító vizsgálatát végezte el (1888),
Sámuel Aladár (1891) és Kristóf György (1912) Kazinczy vallási nézeteit ismertette, Barabás
Ábel pedig szintén önálló kötetben (Tv. 1907) a magyar nyelvre és irodalomra gyakorolt
hatásával foglalkozott.
A Kazinczy-örökség értelmezésében és az utókornak ez örökséghez való viszonyában külön
említést érdemelnek Ady Endrének a század eleji szellemi életben nagy visszhangot kiváltott
cikkei a Budapesti Naplóban (Az érsemlyéni botrány; Szegény Kazinczy).
Egy szórványos jelentkezést (Perényi József 1927-es tanulmányát Kazinczy és Aranka
György kapcsolatáról) nem számítva, az író halálának centenáriuma 1931-ben fordította újra
feléje a romániai magyar olvasóközönség figyelmét. Az Ellenzék 1931. aug. 23-i számában
nagyobb összeállítást közölt Kazinczy erdélyi verseiből, a lap kiküldött tudósítója pedig arról
számolt be, hogy „áll még Kazinczy Ferenc szülőháza Érsemlyénben”, s hogy közelében egy
kis térségen megvan még a falu másik nagy szülötte, Fráter Loránd által felállított Kazinczyszobor is. Az évforduló alkalmából ünnepséget rendeztek az író szülőfalujában, s a szobor
körüli kis kert gondozása az iskola tanulóinak is szép foglalatossága. Az évforduló alkalmából
a Pásztortűz (1931/17) az Erdélyi levelekből közölt részleteket, s Ligeti Ernőtől cikket is
(1931/18); a Keresztény Magvetőben Gál Kelemen (1932/2), az Erdélyi Múzeumban Rass
Károly (1932/7–9) közöl megemlékező cikket, tanulmányt. Az EME 1931-es vándorgyűlése
is adózik az író emlékének: itt Kristóf György tart előadást Kazinczy és Erdély címmel
(szövege később megjelenik: ETF 44. és Hazai utazók Erdélyben c. kötetében). Ugyanő látja
el bevezető tanulmánnyal az Erdélyi Ritkaságok sorozatban megjelent Erdélyi leveleket (Kv.
1944), rámutatva Kazinczy sokoldalú és az erdélyi román népéletre is kiterjedő érdeklődésére.
Az évforduló után ~nek csendesebb évei következnek. Erre az időszakra esik viszont Jancsó
Elemér érdeklődésének kezdete Kazinczy és az erdélyi jakobinus mozgalom résztvevői
közötti kapcsolatok iránt: ő először 1936-ban szentel jelentős helyet ennek a kérdésnek A
magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a 18. században c.
könyvében (Kv. 1936), majd Aranka Györgyről és Döbrentei Gáborról írott nagyobb
tanulmányaiban (Kv. 1939 és 1944) világította meg a Kazinczy-mű erdélyi kapcsolatainak
újabb összefüggéseit. De jelentek meg más tanulmányok, cikkek is: Pogány Albert
Kazinczynak kortársaira gyakorolt hatásával foglalkozott (Kristóf Emlékkönyv, Kv. 1939),
Féja Géza (1940) és Lengyel Balázs (1941) erdélyi utazásainak eseményeit elevenítették fel,
Veégh Sándor pedig (Hitel 1942/5) leveleinek a román népélettel kapcsolatos megfigyeléseit
elemezte.
1944 után a romániai magyar Kazinczy-kutatások elsősorban Jancsó Elemér nevéhez
fűződtek, aki az 50-es és 60-as években a jakobinus Kazinczy bemutatására tette a hangsúlyt.
Tanulmányt közölt a jakobinus mozgalomhoz vezető útjáról (A Kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem Emlékkönyve, 1956, 367–96.), fogság utáni felvilágosító tevékenységéről
(NyIrK 1960/1–2), s összefoglaló képet nyújtott pályájáról A magyar irodalom a
felvilágosodás korában c. egyetemi tankönyvében is (Kv. 1969). Közben sajtó alá rendezte
Kazinczy válogatott munkáit (1960), majd a Fogságom naplóját (1969); ez utóbbi Rohonyi
Zoltán bevezető tanulmányával a Tanulók Könyvtárában újabb kiadásban jelent meg (1976).
Ugyancsak Jancsó Elemér irányítja Kazinczy műve felé tanítványai érdeklődését: V. Szendrei
Júlia az Erdélyi levelek keletkezéstörténetéhez szolgáltat új adalékokat (Studia Universitatis
Babeş et Bolyai 1958), Rohonyi Zoltán pedig Kazinczy és a szentimentalizmus címmel közöl
elemző eszmetörténeti tanulmányt (NyIrK 1969/2).
Kazinczy munkássága a román–magyar kapcsolattörténet és összehasonlító folklórkutatások
számára is érdekes, fontos anyagot kínált. Gáldi László Kazinczynak a román nyelvről való
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vélekedésével foglalkozott (Acta Lingvistica 1957, fasc. 1–2), Domokos Sámuel az első
magyar nyelvre fordított román népköltészeti alkotás, a Ponori Thewrewk József tolmácsolta
Brumărelul c. népballada megjelentetésében játszott szerepét világította meg (A román
irodalom magyar bibliográfiája. Bevezető), Faragó József a Kazinczy által fonetikusan
lejegyzett eredeti és a fordítás összehasonlító elemzését végezte el (Művelődés 1977/8).
A román olvasóközönség először Kristóf György román nyelvű magyar irodalomtörténetében
(Kv. 1934) kapott összefoglaló képet a nyelvújítás vezéregyéniségének irodalmi
munkásságáról, napjainkban pedig a magyar irodalom nagy román antológiája közölte rövid
életrajzi bevezetővel A nagy titok, A sonetto múzsája, Híven szeretni c. verseinek és a
Fogságom naplója egy részletének fordítását (Antologia literaturii maghiare I. 1965).
Napjaink romániai magyar irodalmában Kazinczy fogságélménye vált a mű és az író erkölcsi
jelentőségét hangsúlyozó alkalommá: Benkő Samu esszében foglalkozott vele (A helyzettudat
változásai. 1977. 368–70.), Kányádi Sándor pedig egy, a kufsteini börtönben tett látogatás
nyomán mutatta fel a fogság és az emberi szenvedés fölé emelkedő író példáját Kufsteini
grádicsok éneke c. költeményében. Az író halálának 150. évfordulója adott újabb alkalmat a
Kazinczy-kultusz feltámasztására. Az Utunkban (1981/36) Szilágyi Júlia Kazinczytól
Kazinczyig címen az író egykori Orpheus c. lapjának címében fedezi fel a művészettel
elbűvölő nagyság jelképét; ugyanekkor A Hét hasábjain (1981/33) Rohonyi Zoltán Az
irodalmi vezér szerepköre c. alatt rendez ankétot, egy héttagú diákcsoport pedig a
szociálpszichológia segítségével térképezi fel a Kazinczy-pályát.
(V. Zs.)
Kristóf György: Kazinczy és Erdély. ETF 44. Kv. 1932. — Veégh Sándor: Kazinczy és a románok. Hitel 1942/5.
— Jancsó Elemér: A jakobinus Kazinczy. Utunk 1955/21; uő: Kazinczy fogsága utáni felvilágosító tevékenysége.
NyIrK 1960/1–2; uő: A rabság utolsó, a szabadság első napjai. Részlet a Kazinczy-monográfia egyik
fejezetéből. Utunk 1968/46. — Baróti Pál: Új vonások a Kazinczy-portrén. Utunk 1968/46. — V. Szendrei Júlia:
Kazinczy Ferenc klasszicizmusának kérdéséhez. NyIrK 1966/2. — Vita Zsigmond: A román irodalom az első
hazai lapokban és folyóiratokban. Közli Tudománnyal és cselekedettel. 1968. 234–35. — Beke György:
Kazinczy falujában. Közli Feketeügy. 1974. 184–90. — V. Busa Margit: Kazinczy bibliográfia. Miskolc 1981.
— Máthé Mária: A bölcselő Kazinczy. Művelődés 1981/8–9.
ÁVDolg: Pogány Albert: Kazinczy nyelvújítása (levelezése alapján). Doktori értekezés. 1946. — Bauch Jolán:
Kazinczy nyelvújítása levelezése alapján. 1948. — Gagyi Éva: Kazinczy és a színház. 1960. — Jakab Anna:
Kazinczy Ferenc erdélyi felvilágosító köre (levelezése alapján). 1960. — Wagnerné Török Judit: Kazinczy
Ferenc világnézetének fejlődése életének első szakaszában (antiklerikalizmusa, útja a jakobinus mozgalomig).
1960. — Borói Erzsébet: Kazinczy és a régi irodalmi hagyomány. 1976.

Kazinczy Gábor (Temesvár, 1942. ápr. 9.) — grafikus, díszlettervező, képzőművészeti
szakíró; ~ János unokaöccse. A temesvári C. D. Loga Líceumban érettségizett (1959), a Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskolán Feszt László és Kádár Tibor tanítványaként végezte
tanulmányait (1965). 1967 óta a Temesvári Állami Német Színház, időszakosan a Temesvári
Állami Magyar Színház díszlettervezője. Litográfiái, illusztrációi, tárgyi jellegű
konstruktivista munkái saját felfogása szerint gondolatcentrikusak, a korszerű művészet
funkcionalitását vallja. Szerinte „a művész a valóságot nemcsak a maga számára tárja fel,
hanem mindenki számára, aki ezt a valóságot meg akarja ismerni. Alkotómunkája tehát a
közösség érdeklődésével összhangban kell hogy kibontakozzék.”
Képzőművészeti írásait az Utunk, Korunk, A Hét, Előre, Új Élet, Szatmári Hírlap és a
temesvári Szabad Szó közli, utóbbi hasábjain Hazai alkotások a Bánsági Múzeumban,
Alkotóműhelyben és Egyiptomtól a pop-artig c. rovatokat vezette. A Kriterion és a Facla
Könyvkiadó megbízásából könyvborítókat tervezett és illusztrációkat készített Endre Károly,
Franyó Zoltán, Zaharia Stancu, Franz Liebhard, Horváth Imre, Károly Sándor, Toró Tibor,
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Anghel Dumbrăveanu, Nikolaus Berwanger, Bárányi Ferenc, Kiss András, Mandics György
és M. Veress Zsuzsanna köteteihez; feltűntek Gogol-, Karinthy- és Villon-illusztrációi is.
Szekernyés János: Grafikai domborművek. Előre 1970. júl. 19.; uő: A széttört csontú Dózsa. Utunk 1978/36. —
Gazda József: A grafikus arcváltozatai Korunk 1971/12.

Kazinczy János (Temesvár, 1914. dec. 11.) — festőművész, iparművész, szerkesztő.
Szülővárosában a polgári iskola elvégzése után kitanulta a vésnökmesterséget Rövid ideig
szakmájában dolgozott, 1932-től a budapesti Képzőművészeti Főiskola rendkívüli hallgatója.
Rudnay Gyula növendékeként 1936-ban fejezte be művészeti tanulmányait. Magyarországon
kapcsolatban állt a Szocialista Képzőművészek Csoportjával. Romániába visszatérve
bekapcsolódott a baloldali mozgalmakba, bukaresti éveiben részt vett az illegális kommunista
sajtó előállításában; 1944. nov. 1-től néhány hónapig a Temesvárt megjelenő Szabad Szó
főszerkesztője, itt több cikke is megjelent.
Expresszionista fogantatású festményein az élet elesettjeit, a falusi szegényeket örökítette
meg; vonzották a Székelyföld hegyei, fenyvesei és emberei. Tanult Nagy Imrétől
Csíkzsögödön, ahol számos portrét és tájképet festett. Képeiből 1945 decemberében Temesvárt rendezett kiállítást, majd Magyarországon állította ki tájképeit és figurális kompozícióit
1949-ben és 1955-ben. 1956 óta Párizsban él.
Flaneur [Bechnitz Sándor]: K. J. képkiállítása. Szabad Szó 1945. dec. 19. — MADOSZ Naptár, Tv. 1945.

Kecseti Kaláka — 1934-ben Szentimrei Jenő segítségével az udvarhelyszéki Kecsetkisfalud
lelkésze, Kiss István csoportot szervezett helyi táncosokból és dalosokból, akik egy
klánétással és egy cimbalmossal Erdély különböző részein éveken át bemutatták a
közigazgatásilag egyesített Kecset és Kisfalud eredeti népi kultúrájának sajátos kincseit, így a
seprűtáncot, a párnatáncot és a menyasszonybúcsúztatót. A kötetlen műsor keretében
Szentimreiné Ferenczy Zsizsi székely népdalokat adott elő Bartók és Kodály gyűjteményéből,
Zsizsmann Rezső zongorakíséretével. Az együttes 1935. márc. 31-én Budapesten is
vendégszerepelt, ahol Móricz Zsigmond bevezetőjét Benedek Marcell olvasta fel s a csoportot
Szentimrei Jenő mutatta be a közönségnek.
Tamási Áron: Győztek a székelyek. Magyarország, Bp. 1935. ápr. 2.; újraközölve Tiszta beszéd. 1981. 283–85.
— Szentimrei Jenő: Erdély színes madarai. Brassói Lapok 1936. jan. 19.; újraközölve Sablon helyett csillag.
1968. 299–312.

Kecskeméthy István (Paks, 1864. jan. 31. — 1938. máj. 10. Kolozsvár) — orientalista,
műfordító, szerkesztő, közíró. A középiskolát Nagykőrösön, a ref. teológiát Budapesten
végezte (1888), a budapesti egyetemen Énekek éneke c. értekezésével keleti és összehasonlító
nyelvészetből doktorált (1890). A héber és arab nyelv, valamint az ószövetségi tudományok
professzora a kolozsvári egyetem Református Teológiai Fakultásán (1895–1935). Az EME és
a Károli Gáspár Irodalmi Társaság rendes tagja.
Újításra törekvő szelleme egyaránt érvényesült tudományos munkásságában és politikai
szereplésében. A Biblia több könyvéhez mintaszerű magyarázatot állított össze (I–VII. Kv.
1905–15), de az ószövetségi történeteket általában mítoszok és mondák „maradékának”
tartotta. Élete főműve a Biblia általa rekonstruált szövegének fordítása lett volna (az Új
Testamentum 1931-ben meg is jelent), de 1935-ben agyvérzést kapott, s munkája abbamaradt.
Cikkeit és tanulmányait egyházi lapok közölték; a maga szerkesztette Kis Tükör c. „képes
családi hetilap”-ban (II. folyam 1926–33) szélesebb néprétegekhez kívánt szólni; lapjának sok
számát egyedül írta.
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A politikai életben demokratikus szándékok vezették. Függetlenségi párti képviselő volt
(1906–10), az I. világháború után Kós Károllyal együtt a Magyar Néppárt egyik szervezője és
elnöke (1922), majd az OMP reformcsoportjának egyik szószólója. A közélet
demokratizálását és a román demokratikus erőkkel való szövetkezést igénylőkkel együtt
1927-ben kivált az OMP kötelékéből, s az újraalakuló Magyar Néppárt ismét elnökké
választotta; közvetlen munkatársa Kós Károly és Tabéry Géza.
Romániában megjelent főbb művei: Jósija király törvénykönyve (Kv. 1926); A Márk szerint
való szent evangélium őseredeti alakjába visszaállítva (Kv. 1927); A Deuteronomium
bevezetése (Kv. 1930); Kommentár a tizenkét prófétához, VIII. Mal'aki próféta könyve (Kv.
1929); IX. Habakuk próféta könyve (Szilágysomlyó 1930); X. Jóna próféta könyve (Kv.
1930); XI–XII. Obadja, Joél próféták könyvei (Szilágysomlyó 1931).
Ligeti Ernő: K. I.-tól — Nagy Károlyig. Közli Erdély vallatása. Hosszú Márton rajzaival, Kv. 1922.

Kecskeméti Lipót (Kecskemét, 1865. febr. 27. — 1936. jún; 8. Nagyvárad) —
irodalomtörténész, bibliakutató. A középkori zsidó költők foglalkoztatták, verseikből
lefordított egy kötetre valót (Zsidó költőkből. Bp. 1887), róluk írt dolgozatával doktorált
Budapesten (1888), s ennek egy részlete könyv alakban is megjelent (Pokol a középkori zsidó
költészetben. Bp. 1888). A nagyváradi hitközség rabbijává választotta (1890); mint főrabbi,
kitűnő szónokként vált ismertté, a magyar nyelv művésze volt, beszédeit Ady Endre is
meghallgatta, s cikkben emlékezett meg egy bibliai tárgyú előadásáról, melyet a budapesti
unitárius templomban tartott (1903). A Szigligeti Társaság tagja volt. Szembeszállott
mindennemű vallási elzárkózással, nem fogadta el a cionizmust. A bibliakritika módszerével
megírt két — egyenként háromkötetes — irodalomtörténeti műve jelent meg Jeremiás és
Ézsaiás próféták könyveiről (Bp. 1932, Nv. 1935). A 70. születésnapján elhangzott
beszédeket ünnepi kötetbe foglalták (Nv. 1935).
Ady Endre: Rabbi a keresztyén templomban. (a-y) szignójú tárca a Budapesti Napló 1903. dec. 8-i számában;
újraközölve Ady Endre összes prózai művei IV. 1964. 184–86. — K. L. és Ady kézszorítását idézi Gáll Ernő:
Tegnapi és mai önismeret. 1975. 388. — Gaal György: Magyar nyelvű zsidó irodalom Romániában. Évkönyv.
Kiadja a Magyar Izraeliták Országos képviselete. Bp. 1983/84.

Kecskés József (Medgyes, 1910. márc. 29.) — közgazdasági szakíró, gazdaságtörténész.
Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte (1929), a kolozsvári
Kereskedelmi Akadémián szerzett diplomát (1933). A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégiumban töltött felügyelői évek után a nagyenyedi kollégiumban óraadó tanár, igazgatói
titkár (1936–41), majd tisztviselő az Erdélyrészi Hangya marosvásárhelyi központjánál
(1942–44). A háború után a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságon középiskolai
szakfelügyelő (1945–47), ill. főfelügyelő (1948). Közben 1946-ban a Bolyai
Tudományegyetemen közgazdaságtudományi doktorátust szerez. 1949-től a Bolyai
Tudományegyetem jog- és közgazdaságtudományi karán tanszékvezető tanár, 1960-tól
tudományos főkutató az Akadémia kolozsvári fiókjának közgazdasági osztályán, majd
osztályvezető annak Számítási Intézetében nyugalomba vonulásáig (1975).
Első írása az Enyedi Hírlapban jelent meg (1937). Közírói munkásságát az Ellenzék, Déli
Hírlap, Erdélyi Gazda, Magyar Kisebbség és Havi Szemle hasábjain kezdi, 1950-től
közgazdasági szakcikkeit közli az Előre, Igazság, Megyei Tükör, Brassói Lapok. A
Korunkban a tervgazdálkodás új kérdéseiről, népgazdasági feladatokról, gazdaságos
beruházási politikáról, építőanyag-termelésről és az iroda gépesítéséről értekezik; A Hétben a
vezetés és prognosztika, valamint a gazdasági struktúra és hatékonyság viszonylatait taglalja.
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Nagyobb tanulmányai jelentek meg szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben is,
másokkal társszerkesztésben. Így Armand Negreával a kolozsvári helyiipar és szövetkezeti
termelés fejlődéséről (Probleme Economice 1951/9), Kerekes Jenővel a munkaidő belső
tartalékainak felfedezési módszeréről (Probleme Economice 1955/3) ír. Az Időszerű
közgazdasági kérdések c. kötet (Kv. 1955) két, Kerekes Jenővel közös tanulmányát közli A
helyiipar fejlődése a Magyar Autonóm Tartományban s A munkanapfényképezés és
önfényképezés c. alatt.
Román nyelvű gazdaságtörténeti tanulmányaiban Erdély árucserekérdésével foglalkozik a
XIX. század második felében (Kovács Józseffel), s George Bariţ iparfejlesztési terveit elemzi
Dumitru Ghişe és P. Teodor társszerzőkkel közösen (Anuarul Institutului de Istorie din Cluj
1960/III. és 1963/VI). Egy tanulmánya az erdélyi pénzrendszer fejlődését tárgyalja 1850-től
1921-ig a C. Kiriţescu szerkesztésében megjelent Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui
c. munka II. kötetében (1967. 135–258.). Az Istoria Clujului c. kötet számára megírta
Kolozsvár iparának fejlődését 1918 és 1974 között (Kv. 1974. 385–92. és 450–71.; az ötéves
tervek időszakára vonatkozó részt Lászlóffy Dezsővel).
Magyar nyelvű közgazdasági irodalom a Román Népköztársaságban. Közgazdasági Szemle, Bp. 1959/1. — A.
Popper: O valoroasă contribuţie la istoria sistemului bănesc al leului. Probleme Economice 1967/5. — Robert
Deutsch: Istoricii şi ştiinţa istorică din România 1944–1969). 1970. 232. — Ivanciu Nicolae-Văleanu–Toader
Ionescu–Iuliu Pinczés: Gîndirea economică din Transilvania (1784–1918). 1981. 126.

Kegyes Csaba (Szamosújvár, 1944. máj. 25.) — építészeti szakíró. Szülővárosában
érettségizett (1962), a kolozsvári Politechnikai Intézetben építészmérnöki oklevelet szerzett
(1967). A Maros Megyei Tervező Intézet szerkezettervezője és szaklektorátusának vezetője.
Puskás Sándor főépítésszel együtt a Szováta Szálló tervezéséért megkapta az Építész
Szövetség I. díját (1974). 1978-tól osztályvezető főmérnök, lakóházi nagypanelek
elgondolásáról írt munkájával Mircea Mihăilescu kolozsvári mérnök-professzor irányítása
mellett doktorált (1983).
Számos szociális és kulturális létesítmény szerkezettervezője, az épületek in situ
viselkedésével foglalkozó tapasztalatcserék előadója. Szakterületei: héjszerkezet, nagypaneles
szerkezet, mérnökszeizmológia. Román, angol és magyar nyelvű szakdolgozatait
Bukarestben, Iaşi-ban, Craiován és számos erdélyi városban, valamint Athénban és
Budapesten tartott szakértekezletek kiadványai közölték; társszerzőként szerepelt az Acta
Academiae Scientiarum Hungaricae és a Journal of the Indian Concrete Institute hasábjain.
Ismeretterjesztő műszaki cikkei jelentek meg a Vörös Zászló hasábjain.
Kékedy Erzsébet (Kolozsvár, 1919. márc. 12.) — vegyészeti szakíró. ~ László felesége.
Szülővárosában a Református Leánygimnáziumban érettségizett (1936), a kolozsvári
egyetemen szerzett kémia szakos oklevelet (1942), s itt kezdte oktató és tudományos pályáját.
A bróm-hidrogén oxidációjának mechanizmusa c. értekezésével doktorált (1944), mint
egyetemi lektor ment nyugalomba (1976). Fő kutatási témája a komplex vegyületek termikus
bomlása. Kolozsvári társszerzőkkel közös szaktanulmányait hazai folyóiratok (Studii şi
Cercetări de Chimie, Studia Universitatis Babeş–Bolyai Series Chemia, Revista de Fizică şi
Chimie, Revue Roumaine de Chimie) és külföldi szaklapok (Journal of Inorganic and Nuclear
Chemistry — London, Acta Chemica Academiae Scientiarum Hungaricae és Journal of
Thermal Analysis — Budapest, Zsurnal Neorganicseszkoj Khimii — Moszkva) közölték.
Egyetemi jegyzetei: A kémia tanításának módszertana (Kv. 1968); Metodica predării chimiei
(társszerző Maria Cosma, Kv. 1977).
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Kékedy László (Máramarossziget, 1920. nov. 28.) — vegyészeti szakíró, tankönyvíró. ~
Erzsébet férje. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte
(1938), diplomát a kolozsvári egyetem matematikai és természettudományi karának kémia
szakán szerzett (1942). Itt doktorált Szabó Zoltán professzor mellett A duzzadás
meghatározása a Poisseuille-formula alapján c. dolgozatával (1944). Gyakornok, majd
tanársegéd az egyetem szervetlen és analitikai kémia tanszékén, 1945-től adjunktus a Bolyai
Tudományegyetemen, 1951-től előadótanár, a szervetlen és analitikai kémia tanszék vezetője
és a kémiai kar dékánja (1953–59), a Babeş–Bolyai Egyetem kémiai karának dékánja (1961–
66), 1969-től doktorátusvezető, 1971-től egyetemi tanár. Közben a Szovjetunióban, majd
1974-ben az NSZK-ban ösztöndíjjal tanulmányúton volt. 1981-ben az „érdemes egyetemi
tanár” elismerésben részesült.
Fontosabb kutatási témái: termikus analízis (az első hazai termomérleg megépítése), az
elektroanalitikai kémia területéről a polarográfia, egyenáramú konduktometria, szilárd
elektródok felületi kezelése, ennek analitikai kémiai alkalmazásai, oxigénszenzor kifejlesztése
és sorozatgyártásának megindítása. A nemzetközi Reviews in Analytical Chemistry (Tel
Aviv) és a Studia Universitatis Babeş–Bolyai Series Chemia szerkesztőbizottságának,
valamint a KGST elektrokémiai műszerfejlesztési munkacsoportja román bizottságának tagja.
Hazai és külföldi szakfolyóiratokban közöl angol és román nyelven tudományos
kutatómunkája eredményeiről (Acta Chemica Academiae Scientiarum Hungaricae, Analysis–
Párizs, Buletin Ştiinţific al Academiei R. P. R., Die Pharmazie — Berlin, Monatshefte für
Chemie — Bécs, Zeitschrift für Analitische Chemie–Wiesbaden, Journal of Physical and
Colloid Chemistry, Revista de Chimie, Revue Roumaine de Chemie, Studii şi Cercetări
Ştiinţifice, Talanta–London, Surfece Technology — London). Értekezik hazai és nemzetközi
tanácskozásokon (Magyar Kémikusok Kongresszusa 1958; Elektroanalitikai Konferencia,
Horny Smokovec, Csehszlovákia 1969; Euroanalysis Konferencia, Budapest 1975).
Munkatársaival több újítást és szabadalmat jegyeztetett be.
Egyetemi jegyzetei: Bevezetés a kémiai analízisbe. Mennyiségi analízis (Kv. 1953); Bevezetés
a kémiai analízisbe. Minőségi analízis (Kv. 1954); Mennyiségi analitikai kémia (1963); Caiet
de lucrări practice de chimie analitică calitativă (Muzsnay Csabával, Kv. 1970).
Összeállította a Magyar helyesírási szótár (Kriterion-kiadás 1978) kémiai szóanyagát.
Önálló kötetei: Analiza fizico-chimică (1969); Fejezetek a korszerű analitikai kémiából (Kv.
1979); Chimie analitică calitativă (Craiova 1982); Gázszenzorok (monográfia, Bp. 1983).
Pungor Ernő: Oszcillometria és Konduktometria. Bp. 1963. 55. — G. Kraft–J. Fischer: Indication von
Titrationen. Berlin 1972. 132–33. — Tsikhrizova, Khomenko: Potenciometricseszkoje titrovanje sz
poliarizovannimi elektrodami. Kisinyov 1976. 11. — S. E. [Salló Ervin]: Folytatása következzék! A Hét 1980/6.
— Várhelyi Csaba: Korszerű analitikai kémia. Előre 1981. máj. 13.

Kéki Béla (Petrozsény, 1907. dec. 30.) — bibliográfus, könyv- és könyvtártudományi szakíró,
zenekritikus. Középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Róm. Kat. Főgimnáziumban
végezte (1926), a kolozsvári egyetemen magyar irodalom–pedagógia–esztétika szakból
folytatott tanulmányokat. Közben György Lajos mellett a Lyceum könyvtár gyakornoka.
1936-tól 1940-ig a Pásztortűz, 1944-ig a Hitel szerkesztője, 1940-től a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár titkára, majd a folyóirat- és hírlaptár vezetője. A II. világháborúban frontra és
hadifogságba került, szabadulása után könyvtárosi és szakírói tevékenységét a Magyar
Népköztársaságban folytatta, 1946-tól az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozik,
ugyanott főigazgató-helyettes (1949–52), majd a budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvtárának osztályvezetője, ahonnan igazgatóhelyettesként vonult nyugalomba (1968). A
könyv- és könyvtártörténet egyetemi előadója. Könyvismertetéseit, zene- és színikritikáit az
Erdélyi Múzeum, Erdélyi Helikon, Erdélyi Tudósító, Erdélyi Irodalmi Szemle, Hitel és
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Pásztortűz, valamint a Keleti Újság és Ellenzék közölte. Zenekritikáiban Bartók és Kodály
zenei elismertetésének erdélyi úttörője volt, a népi alapokról kibontakozó új zenéért szállt
síkra. Budapesten a Román Kultúra Hete alkalmából 1947-ben Mai román líra c. alatt
műfordításkötetet szerkesztett román írók alkotásaiból, majd az Officina Könyvtár
sorozatában Gáldi Lászlóval együtt Eminescu válogatott verseit adta ki magyarul.
Könyvtörténeti és nyomdászati kérdések foglalkoztatják. Az írás története c. munkája
(Köpeczi Bócz István rajzaival, Bp. 1971) Hans Skirecki fordításában Lipcsében németül is
megjelent (1976, 1978).
Végh Ferenc: Petrozsénytől Budapestig. Könyvtáros, Bp. 1977/12.

kék madár — a népművelés jegyében fogant sajátos színpadi műfaj, mely a népi alkotóerő és
szellem gyümölcsöztetésére irányította a közfigyelmet. Elnevezését Maurice Maeterlinck
franciául író belga-flamand író A kék madár c. szimbolikus mesedrámájának európai sikere
óta viseli. Nálunk az egyetemes emberit a helyi sajátosság tudatos hangsúlyozásával kifejező
művészet megvalósítására a 30-as években a *székely írócsoport tagjai vállalkoztak. Róluk
írja Ligeti Ernő, hogy eszményi tervük „a szociális problémák radikális úton való megoldása.
[…] Vártuk, hogy felszínre hozzák a székely népnek mint kollektívumnak valódi mélységeit
[…] székely színpadot is vártunk, egy új »kék madár« együttest, amely a székely népköltészet
remekeit dramatizáltan elénk hozza és a székely zene és dekoratív művészet igénybevételével
egy modern és mégis népies forrásokból táplálkozó külön játszóstílust teremt meg.”
A ~-kísérletnek már Ferenczy Gyula 1926-ban alakult székelyföldi vándorszíntársulata utat
tört, s jellemző az irányzat politikumára és népi gyökereire, hogy az első figyelemre méltó
ilyen természetű rendezvény a Kolozsvári Magyar Színház műsorán a parasztpolitikus Bárdos
Péter A gyújtogató c. négyfelvonásos eredeti népszínmű-daljátékához fűződik, amely egy
falusi szerelmespár sorsán át eleveníti fel az erdélyi táj múlt század végi népéletét (1932). A
sajátos vonulat következő figyelemre méltó drámai alkotása már hivatásos íróé. 1933-ban
mutatta be egy műkedvelő csoport Kolozsvárt Nyírő József Júlia szép leány c. népi drámáját
Keresztes Károly zenéjével. A verses darab három székely balladából összeállított mű,
középpontjában a boldogságkeresés motívuma áll, vagyis „a székely kék madár gondolata”,
ahogy Szentimrei Jenő fogalmaz az előadásról írott bírálatában.
Jelentős állomás a tordaszentlászlói kőművesmester Györkös Ferenc A szentlászlói vőlegény
c. népi játéka (1935): ő falujának lakodalmi szokásaiból kiindulva, eredeti rigmusokat,
népdalokat felhasználva írta meg játékát; művét Szabédi László stilizálta. A bemutatóról írt
kritika jellemző a ~ drámaelméleti kérdéseire: „ügyes megjelenítőkészség a valódiság naiv és
friss ízével”.
A ~ vonulatához tartozó drámapróbálkozások során a népi szemlélet közvéleményt irányító
szellemi erővé vált: a hivatásos színházművészet is megújulásának lehetőségét üdvözölte az
irányzatban. Az új dramaturgia nyomán új játékstílust próbáltak kialakítani. Kádár Imre
rendezésében, Kós Károly díszleteivel és jelmezterveivel, kalotaszegi környezetben vitték
színre Kolozsvárt Kacsóh Pongrác János vitézét (1934). A darabhoz Dsida Jenő szerzett
előjátékot; ugyancsak ő írt bírálatot is az előadásról, és megfogalmazta a ~-dráma lényegét.
Ez az ars poetica semmiképpen sem értelmezhető regionális elzárkózásnak. Az eddig említett
színművek is jelezték már, hogy a fő ihlető forrás a népköltészet, ennek pedig jellemző
vonása éppen a sajátos jegyek és a szürrealista módon stilizált általános emberi vonások
szintézise. Szép példája ennek Szentimrei Jenő dramaturgiai tevékenysége: Sirató c.
egyfelvonásos komédiája (1930), közreműködése a *Kecseti Kaláka létrejöttében (1934),
majd a kalotaszegi népköltészet reprezentatív montázsa: a Csáki bíró lánya c. darab, melyben
nemcsak eredeti népszokás, néptánc, népdal kerül előadásra egy meghatározott vidékről való
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történet keretében, hanem az emberi cselekedetek lelki motivációjának általános
törvényszerűsége is feltárul. A darab könyv alakban Kalotaszegi ballada c. alatt jelent meg
(Kv. 1936).
A ~ átütő drámai sikerei nyomán a Kolozsvári Magyar Színház föl akarta támasztani a
népszínművet, és ennek jeles alkotásait időszerű átdolgozásnak vetette alá. Előadták Szigligeti
Cigány c. népszerű darabját jellegzetes erdélyi környezetben és erdélyi népdalokkal. Eredeti
bemutatóként 1935-ben színre került Gaál Alajos gyergyóditrói orvos és lapszerkesztő Dávid
Istvánnal közösen szerzett Székely guzsalyos c. népi daljátéka, mely három egyfelvonásosból
állt (Egy csepp eszük sincs az uraknak; A levél; Tehetségek előre).
A ~-féle drámairányzat etikumából és esztétikumából nőtt ki Tamási Áron művészete. Ember
és természet, sorsformáló értelem és ösztön, bölcselet és népi hitvilág társításával a reális és
irreális emberi szituációk határeseteit teremtette meg, s ezek egy nemzetiség s az ember
önismeretének jelképeivé váltak. Tamási drámái — gondoljunk az Énekes madár örök
érvényű klasszicitására — sajátos népi jellegű irodalmunk és az egyetemes életérzés eggyé
olvasztásának már világirodalmi szinten mérhető eredményét jelzik.
A ~-kísérletezés népszerűségét és általános jelentőségét ismerhetjük fel abban is, hogy az
napjainkban felújult az iskolai színjátszás, műkedvelés, népi együttesek gyakorlatában.
Jellemző példa, hogy Bánffyhunyadon színpadi ballada-feldolgozásokban, az országjáró
kovásznai diákok Tamási-bemutatóiban éppen úgy él az erdélyi ~, mint a színházak
műsorpolitikájában.
(K. J.)
Szentimrei Jenő: Székely kék madár. Magyar Hírlap, Bp. 1931/283; uő: Erdély színes madara. A Brassói Lapok
1936. jan. 19-i és 27-i, ill. febr. 2-i száma után újraközli Sablon helyett csillag. 1968. 299–312. — Tamási Áron:
A székely „kékmadarászokról”. Brassói Lapok 1933. aug. 27.; újraközölve Tiszta beszéd. 1981. 160–63.; uő:
Kalotaszegi ballada. Bukaresti Lapok 1936. jan. 13. — Dsida Jenő: A kolozsvári Magyar Színház kapunyitása.
Erdélyi Helikon 1934/9. — Kovács László: Csáki bíró lánya. Pásztortűz 1936/1. — Kemény János: Kalotaszeg a
színpadon. Erdélyi Helikon 1936/2. — Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 107. — Szász István: A Csáki
bíró lánya tündöklése és kálváriája. Utunk 1969/16.

Kék virág — *gyermekszínmű
Kelemen Ágnes — *gyógyszerészeti szakirodalom
Kelemen Árpád (Kajántó, 1932. nov. 20.) — műszaki feltaláló, szakíró. Középiskolai
tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1951), két főiskolai diplomáját
a bukaresti egyetem energetikai, ill. matematika–fizika karán szerezte (1956). Tervező
energetikusként dolgozott Bukarestben (1956–58), majd a Kolozsvári Tervező Intézet
munkatársa (1958–64); 1960-tól a kolozsvári műegyetem elektrotechnikai karának tanára,
1976-tól dékánja. Előadásainak tárgya a fizika, majd a villamos meghajtások automatizálása.
A műszaki tudományok doktora (1970), címét elismeri az Erlangen–Nürnberg-i Egyetem is,
ahol Humboldt-ösztöndíjasként végez kutatásokat. Tudományos és didaktikai munkája mellett
fontos gyakorlati megvalósítások fűződnek nevéhez: a kolozsvári trolibuszvonalak
egyenirányító központjának, az Unirea és Tehnofrig gépgyárak energiaellátó rendszerének s a
város önműködő közlekedésirányító berendezéseinek terve. Doktorátusi vezető (1977), a
doktori diplomák legfelsőbb bizottságának tagja (1982).
Érdeklődésének előterében a villamos meghajtás, léptető- és aszinkronmotorok vezérlési
rendszere, valamint a teljesítményelektronika áll. Kolozsvárt megalapította az ország első
mikroüzemét, ahol léptetőmotorokat gyártanak. Kutatásainak eredményeként születtek meg a
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hazai léptetőmotor-családok prototípusai; elkészítette a ROBOPAS nevű első saját
léptetőmotorokkal felszerelt robotot, mely az 1982-es Bukaresti Nemzetközi Kiállításon
került bemutatásra. Kutatásainak eredményeit 70 tudományos dolgozatban közölte hazai
(Revista „Automatica şi electronica”, Revista „Energetica”, Buletin Ştiinţific–Institutul
Politehnic Cluj-Napoca) és nemzetközi szakfolyóiratokban, így a budapesti Elektrotechnika
hasábjain. Meghívottként előadásokat tartott és adott közre Aachen, Mainz, Braunschweig,
Stuttgart műegyetemein, Oxfordban és Cambridge-ben, a londoni és bécsi műegyetemen, az
USA több egyetemén, valamint amerikai, angol és német cégeknél (köztük a General
Electric–Schenektady, Siemens, Volkswagen, Mercedes, Telefunken, Philips műveknél).
Számos nemzetközi energetikai konferencián vett részt (Bécs 1976; Düsseldorf 1977;
Brüsszel 1978; Genf 1979; Athén, Stuttgart 1980; Budapest 1982; Lausanne, Zürich 1983).
Tagja a Brüsszeli Nemzetközi Találmányi Bizottságnak és az Európai Fiatal Kutatók
Versenyzsűrijének. Eddig 27 találmányát szabadalmazták itthon, közülük néhányat külföldön
is (USA, NSZK, Svájc, Anglia, Belgium, Ausztria, Olasz- és Franciaország). 1971-ben két
aranyérmet nyert találmányaival: a Találmányok Brüsszeli Világkiállításán és a Nürnbergi
Európa Kiállításon. Ugyanitt megkapta az Európai Tudományos Tanács oklevelét „A
legeredményesebb Feltaláló” címmel. 1979-ben szakértői sorába választotta az ENSZ három
bizottsága: az UNESCO, az UNCTAD és a WIPO.
Román nyelvre ültette át és kiegészítette Kovács K. Pál magyar akadémikus egy villamos
gépek tranziens folyamatairól szóló munkáját Analiza regimurilor tranzitorii ale maşinilor
electrice címmel (társfordító Imecs Mária, 1980). Az elektronika — múlt és jövő c.
gyűjteményben (Korunk Füzetek 2. Kv. 1983) Számítógép-nemzedékek c. dolgozatával
szerepel.
Kötetei: Motoare pas cu pas (társszerző M. Crivii, 1975); Acţionări electrice (1976, 1979);
Mutatoare (statikus áramirányítókról; társszerző Imecs Mária, 1978), Sisteme de comandă şi
reglare incrementală a poziţiei (szakaszos helyzetet szabályozó rendszerekről; társszerző
Benjamin Kuo–USA, M. Crivii és V. Trifa, 1980); Mutatoare, aplicaţii (statikus
áramirányító-alkalmazásokról; társszerző Imecs Mária, G. Titz és I. Matlao, 1981);
Electronică de putere (társszerző Imecs Mária, 1983. Magyarul Teljesítmény-elektronika
címmel sajtó alatt).
Somlyai László: Egy elveszett bőröndtől az aranyéremig. Előre 1971. júl. 9. — Rostás Zoltán: Az ember
fontosabb, mint a gép. A Hét 1972/28. (ugyanez a Román Televízió magyar adásában 1972); uő: Húsz találmány
és egy farmernadrág. A Hét Évkönyve 1978. 204–06. — Panek Zoltán: Kajántói impulzusok. Igaz Szó 1975/4.
— Kolozsi Tamás: Dr. K. A. Új Élet 1975/12. — Kassay Miklós: „Technikai egyéniségekre van szükségünk”.
Korunk Évkönyv 1977. 189–95. — Virgil Lazăr: O competiţie foarte strînsă cu mari şcoli electronice din lume.
Flacăra 1980. dec. 18. — Lászlóffy Aladár: Tudat, tudás, etikum. Előre 1981. ápr. 5. — Csép Sándor: Kajántótól
a világhírig. Tévéfilm a Román Televízió magyar adásában, 1981. ápr. 6. — Nádas Péter: Robot készült a
műegyetemen. Riport. Igazság 1982. máj. 8. — Szükség van a mikroelektronikára. Patrubány Miklós
beszélgetése K. Á.-dal. Művelődés 1983/4.

Kelemen Attila (Marosvásárhely, 1919. máj. 7.) — orvosi szakíró. Ifj. ~ Attila apja.
Szülővárosában a Református Kollégiumban érettségizett (1937), orvosi oklevelét a
kolozsvári egyetemen szerezte (1944), Bukarestben sportorvosi képesítést is szerzett (1949).
Pályáját a kolozsvári, majd marosvásárhelyi Sebészeti Klinika gyakornokaként kezdte, 1949től ugyanott az OGYI, 1960-tól a Gyermeksebészeti Klinika tanársegédje, 1961-től az
orvostudományok doktora, 1966-tól adjunktus, 1972-től előadótanár, osztályvezető főorvos.
Szakközleményeit az Orvosi Szemle — Revista Medicală, Chirurgia, Pediatria, Viaţa
Medicală közli. Romániában elsőnek számolt be az izomrelaxánsokkal társított intratracheális
altatásról (1954). Szakdolgozataiban a fejlődési rendellenességek kórtanával, megjelenési
formáival, gyógyításával foglalkozik. Új eljárást dolgozott ki a nyelőcső veleszületett
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elzáródásainak műtéti megoldására, a herék rendellenes elhelyezkedésének sebészeti
kezelésére. A bécsi V-th International Congress of Infectious Diseases keretében is
tanulmánnyal szerepelt (1970).
Fiatalkorában aktív sportoló: országos úszóbajnok, vízilabda-versenyző, edző, a sport mestere
(1954). A 400 méteres gyorsúszásban 15 évig tartotta az országos csúcsot, részt vett a helsinki
olimpián is. Sportorvosi jegyzetet szerkesztett a Testnevelési Főiskola hallgatóinak (1954).
A Mátyás Mátyás szerkesztette kőnyomatos Sebészet c. jegyzet (Mv. 1950) és a Száva János
szerkesztette Ortopédia c. tankönyvpótló jegyzet (Mv. 1977) társszerzője.
Szépréti Lilla: „Gyógyítson meg doktor bácsi”. Új Élet 1966/10.

Kelemen Attila (Marosvásárhely, 1948. máj. 4.) — állattani és vadászati szakíró, költő. Id. ~
Attila fia. Szülővárosában a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett (1966), Kolozsvárt
szerzett állatorvosi oklevelet (1971). Mezőpanitban állatorvos. Szakirodalmi munkássága
madarakkal, kutyákkal, az állatviselkedéstan kérdéseivel, a vadállatok élősködőivel
foglalkozó szakdolgozatokat ölel fel; több szaklap (Comunicări de Biologie, Ocrotirea
Naturii, Vînătorul şi Pescarul Sportiv, Aquila) s a marosvásárhelyi múzeum évkönyve közli
tanulmányait. Ismeretterjesztő írásokkal, vadásznovellákkal, karcolatokkal a napilapokban s
az Új Élet, Igaz Szó, A Hét, Művelődés, Vörös Zászló, valamint a budapesti Nimród és
Mozgó Világ hasábjain jelentkezik. Verseit közölte a *Fellegvár s az Ötödik Évszak c.
antológia (Mv. 1980).
Önálló kötete: Madaraskönyv (KKK 1978).
Erdélyi Lajos: Madárvédők a Maros partján. Beszélgetés a madárvédelem problémáiról Kohl Istvánnal, K. A.val és Kónya Istvánnal. A Hét 1977/1.

Kelemen Béla (Csíkkozmás, 1913. okt. 28. — 1982. dec. 8. Kolozsvár) — nyelvész,
szótáríró. Középiskoláit Kézdivásárhelyen végezte (1931), a kolozsvári egyetem bölcsészeti
karán román nyelv- és irodalomból, mellékszakként romanisztikából és latin nyelvből tanári
oklevelet szerzett (1935). Pályáját a Kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban kezdte, ahol
1945-ig a román nyelv és irodalom tanára, közben (1941–44) főigazgatósági szakelőadó.
1946-tól a Bolyai Tudományegyetemen adjunktus, majd előadótanár, a rektor mellett a
tanulmányi ügyek főtitkára. 1950-től a Kolozsvári Nyelvtudományi Intézetben osztályvezető,
a román–magyar és magyar–román szótárak főszerkesztője; 1957-től 1968-ig párhuzamosan a
kolozsvári egyetem román nyelvtudományi tanszékén egyetemi tanár. Megindulásától tagja a
Cercetări de Lingvistică és a Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények (NyIrK)
szerkesztőbizottságának, utóbbinak 1964-től helyettes felelős szerkesztője. Elnyerte a
filológiai tudományok doktora, ill. a docens doktori címet (1965), nyugalomba vonult 1978ban, szakmunkásságát haláláig folytatva.
Első írását a Csíki Lapok közölte (1931). A román–magyar kulturális közeledést szolgálta a
román irodalomról, többek közt Lucian Blaga drámáiról a Vasárnapba írt cikkeivel (1938–
40), majd Kőrösi Csoma Sándor román bemutatásával a Limba Română hasábjain (1954)
vagy Emil Petrovici és a magyar nyelvtudomány c. értekezésével a Korunkban (1968).
Szakcikkei a Cercetări de Lingvistică, Studii şi Cercetări de Lingvistică, Limba Română,
NyIrK, Revue Roumaine de Linguistique, Cahiers de Linguistique Théorique (Párizs), Studia
Universitatis Babeş–Bolyai Series Philologia c. nyelvészeti folyóiratokban s a Korunk, Igaz
Szó hasábjain jelentek meg. A NyIrK közölte tanulmányai közül kiemelkedik: A
strukturalista nyelvészet amerikai változata (1961/1); Társadalomfejlődés és nyelv (1962/2);
A matematikai nyelvtudomány néhány kérdése (1963/1); A román filológiai és
nyelvtudományi kutatások fejlődése a Román Akadémia centenáriumának tükrében (1966/2).
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Román nyelvű tanulmányaiban a modern nyelvelméletekkel, a statisztikai módszerekkel, Ioan
Zoba de Vinţ XVII. századbeli szövegeinek fonológiájával és szókincsével, a román nyelvre
gyakorolt magyar nyelvhatással, Sextil Puşcariu nyelvelméletével foglalkozik.
Fő kutatási területe a lexikográfia és lexikológia. Mint szótárszerkesztő munkatársaival
megszerkeszti a román–magyar szótár első (1957) és javított második (1964) kiadását,
valamint a nagyszótár két kötetét, utóbbi művet a Román Akadémia Timotei Cipariu-díjjal
tüntette ki. Szerkesztésének elvi és gyakorlati szempontjait tanulmányban tisztázta (NyIrK
1957/1–4), s e nagyszótár mellett a kívánalmak kielégítésére évtizedeken át egy sor román–
magyar és magyar–román közép-, zseb- és iskolai szótárt jelentetett meg. Lexikográfiai
tevékenysége tükröződik a Dicţionarul limbii române munkálataiban is (a IX. és X. kötet
egyik felelős szerkesztője), tagja a szótár etimológiai bizottságának, e szerepében foglalkozik
a román nyelv magyar jövevényszavaival. Munkatársa Szabó T. Attila Erdélyi Magyar
Szótörténeti Tárának: az I–IV. kötetek román értelmezéseit készítette el.
Részt vett a romániai magyar nyelvművelésben is. A Gálffy Mózes–Murádin László-féle
Anyanyelvünk művelése c. kötetben (1957) kimutatja a szótárszerkesztés nyelvművelő
szerepét, s a napi és heti sajtóban megjelent nyelvművelő cikkei mellett jelentős részvétele a
Szabó T. Attilával, Gálffy Mózessel és Márton Gyulávál közös Helyesírási tájékoztató (1969)
és a Szabó T. Attilával, Gálffy Mózessel és Balogh Dezsővel közös Magyar helyesírási szótár
(1978) szerkesztésében.
Egy irodalmi olvasókönyvben Delavrancea-fordítással (1937), az Utunkban Sadoveanufordítással (1950) szerepel, s ő ültette át magyarra a Balogh Edgár összeállította Nicolae
Bălcescu válogatott munkái c. kötetben (1956) megjelent Bălcescu-szövegek jelentős részét.
Kötetei: Limba şi corespondenţa comercială română I (Kv. 1948); Dicţionar român–maghiar
(1957, javított 2. kiadás 1964); Noţiuni generale de gramatică română (1957); Magyar–
román szótár. Dicţionar maghiar–român (1961); Dicţionar de buzunar român–maghiar
(1964. 2. kiadás 1971); Magyar–román zsebszótár. Dicţionar de buzunar maghiar–român
(1964. 2. kiadás 1971); Dicţionar român–maghiar I–II. (nagyszótár, RSZK Akadémiájának
kiadása, 1964); Dicţionar român–maghiar pentru uz şcolar. Román–magyar iskolai szótár
(1974).
(M. L.)
Veégh Sándor: Román–magyar zsebszótár. Igaz Szó 1963/8. — Szabó Zoltán: Új román–magyar zsebszótár.
Korunk 1963/10. — Kozma Elza: Másfélmillió céduláról hatvanezer címszó. Igazság 1965. márc. 14. —
Murádin Jenő: A nyelvész elégtétele. Beszélgetés K. B. professzorral. Igazság 1973. dec. 1. — Beke György:
Szótárak szolgálata. A Hét 1983/4. — Szász János: A szótárírás műhelyében. Előre 1981. máj. 30. — Balogh
Edgár: A szótárszerkesztő öröksége. Utunk 1982/52. — Köllő Károly: K. B. emlékezete. Igazság 1982. dec. 26.
— Octavian Schiau: K. B. Tribuna 1983/1. — Méhes György: Aki két életre való munkát végzett… A Hét
1983/2. — Murádin László: K. B. NyIrK 1983/1.
ASZT: K. B. az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárról. LM 2722.

Kelemen Ferenc (Marosvásárhely, 1944. júl. 7.) — koreográfus, művészeti író. Középiskoláit
szülővárosában a Bolyai Farkas Líceumban végezte (1962), ugyanott a Pedagógiai Főiskolán
magyar–román szakos tanári oklevelet szerzett (1965). Tanulmányait a Babeş–Bolyai
Egyetemen folytatta, ahol magyar nyelv- és irodalomból államvizsgát tett (1973). Kora
ifjúságától foglalkoztatja a népi táncművészet: a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes
táncosa (1965–67), ugyanott a Népi Művészeti Iskolában tánctanár (1967–71), majd az
Egyetemisták Művelődési Házának művészeti irányítója. Közben 1973 és 1982 között
mozgásművészeti kollégiumokat tartott a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán.
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A marosvásárhelyi főiskolások táncegyüttesével — amelyet 1967-ben alapított s azóta is vezet
— számos országos díjat és helyezést nyert. Felkérésre mint vendég több színházi előadás
koreográfiáját készítette el Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen. Többek között az ő
közreműködésével mutatták be Mirea Jó estét, Kilde úr (musical, 1972), Madách Az ember
tragédiája (1975), Bertolt Brecht Egy fő az egy fő (1976), Hubay Miklós–Ránki György–Vas
István Egy szerelem három éjszakája (1977), D. R. Popescu Két óra béke (1979), Vörösmarty
A fátyol titkai (1979), Móricz Zsigmond–Hajdu Győző: A nap árnyéka (1980), Hajdu Győző
Van ilyen szerelem (1981) c. darabját. A Román Televízió számára filmkoreográfiákat készít;
a magyar adás keretében bemutatottak közül megemlítjük Régi erdélyi énekek és táncok
(1978), Vajdahunyadi várjátékok (1979) és Mondod-e még? (emlékfilm a nagyenyedi Bethlen
Kollégiumról) c. szerzeményeit. A Csáky Zoltán indította *Kaláka első két népi hagyományt
ápoló adásának előkészítésében mint koreográfiai szakértő vett részt.
Kiterjedt szervezői és irányítói munkásságot fejt ki hagyományőrző falusi együttesek
alapítása és irányítása terén, így Szentgericén, Székelykálon, Magyardellőn. Az Előre, A Hét,
Igaz Szó, Korunk, Művelődés, Új Élet és Vörös Zászló hasábjain 1967-től rendszeresen
megjelenő írásaiban főként a népi tánckultúra, mozgás- és színművészet elméleti és gyakorlati
kérdéseivel foglalkozik. 1970-től a Román Rádió Marosvásárhelyi Stúdiójának
külmunkatársa.
Előszóval és hazai vonatkozású könyvészettel látta el Szentpál Márta Játékos ritmika c. művét
(1981).
Hevesi József: Gratuláció helyett. Ifjúmunkás 1972/22. — Mircea Florin Şandru: Dialog pentru dansul modern.
Viaţa Studenţească 1972/14. — Krizsán Zoltán: Tánciskolások védelmében. Igazság 1972. okt. 7. — Szőcs
Kálmán: Játszani is engedd…. Vörös Zászló 1973. febr. 18. — Tófalvi Zoltán: Kelemen Feri lármafái. A Hét
1976/26. — Metz Katalin: A tánc: mozgó gondolat és érzelem. Művelődés 1978/1. — Sebestyén Mihály:
Megtartó kollégium. Utunk 1980/33.

Kelemen Frigyes (Kézdialmás, 1924. szept. 8. — 1979. jún. 6. Kolozsvár) — fizikai szakíró.
A középiskolát Kézdivásárhelyen, egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen
végezte (1950); itt tanársegéd, 1958-tól lektor, 1967-től haláláig előadótanár. Szakterülete:
mechanika, hőtan, e tárgyak magyar nyelvű előadója a Babeş–Bolyai Egyetemen. Doktori
címét 1963-ban a iaşi-i tudományegyetemen Şt. Procopiu akadémikus irányításával szerezte a
motoelektromos jelenség hőmérséklet-változásáról szóló értekezésével. Román, magyar,
német, francia nyelven írt tudományos dolgozatai (a Studia Universitatis Babeş–Bolyai, a
Studii şi Cercetări de Fizică, a budapesti Magyar Fizikai Folyóirat, Acta Physica Academiae
Scientiarum Hungaricae, a berlini Zeitschrift für Physik und Chemie, Zeitschrift für
Angewandete Physik és Physica Status Solidi, az amszterdami Thin Solid Films hasábjain) a
hazai és külföldi szakkörökben ismertté tették. 1972-től két évig az algériai Oranban francia
nyelven fizikát tanított. Az 1974-ben megjelent Probleme de mecanică társszerzője.
Munkája: Hőtan — Molekuláris fizika (egyetemi jegyzet, 1977).
Kelemen Lajos (Marosvásárhely, 1877. szept. 30. — 1963. júl. 29. Kolozsvár) —
történettudós, levéltáros. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Református
Kollégiumban végezte (1896). Korán mutatkozó érdeklődését a történelem iránt kedvenc
tanára, Koncz József táplálta. A romantikus lelkesedéstől fűtött diák már IV. gimnazista
korától gyalogszerrel járta Erdély falvait, hogy azok történeti, néprajzi és művészeti
nevezetességeit megismerje és levéltárakban kutathasson. Koncz és az érettségin elnöklő
Szádeczky Lajos történelemprofesszor biztatására 1896 őszén a kolozsvári egyetem
történelem–földrajz szakára iratkozott be, és azt 1901-ben végezte el, közben nevelőként
tartva fenn magát. Egyetemi évei alatt alakult ki szenvedélye a levéltári kutatómunka iránt.
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1902-ben az Erdélyi Múzeum könyvtárához került napidíjasnak, mivel azonban végleges
kinevezése hat évig késett, 1907-ben a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban vállalt tanári
állást.
1918-ban az Erdélyi Múzeum levéltárosának hívja meg. Életének termékeny éveit a kallódó
levéltári anyagok megmentésének és közgyűjteménybe helyezésének, a levéltár fejlesztésének
és rendezésének, anyaga felhasználásának és feldolgozásának szentelte. 1938-ban nyugdíjazták ugyan, de 1940-ben múzeumi és levéltári főigazgatóként újra szolgálatba lépett, és 1944ig töltötte be ezt a munkakört. Példátlan gyűjtőmunkája nyomán alakult ki az EME milliós
kolozsvári gyűjteménye, amely napjainkban az RSZK Akadémiája Történeti Levéltáraként
szolgálja a tudományos kutatást. Ennek a világviszonylatban is jelentős intézménynek a tető
alá hozása életének kimagasló érdeme. „Személyes rábeszéléssel, tanítványai, barátai, tisztelői
mozgósításával, széles körű ismeretsége felhasználásával, a napilapokban fáradhatatlan
hírveréssel, az adományok jelentőségének nyilvános ismertetésével, méltatásával, kezdve a
legnagyobb erdélyi családi levéltárak akkori tulajdonosain a néhány levélből álló
gyűjteményecskék birtokosaiig sok-sok embert rávett arra, hogy az erdélyi múlt
írásbeliségének anyagába tartozó egyéni vagy családi gyűjteményt megőrzés végett a
múzeumi levéltárnak adja át. E lelkesen, fáradhatatlanul és kitartóan végzett felvilágosítóösztökélő munka eredményeként a századfordulón még számszerűségében ugyan kicsiny (bár
már akkor sem jelentéktelen) »vidéki« levéltári gyűjtemény Erdély múltjának országos
jelentőségű kincsestárává lépett elő: a századvégen alig 40 000 darabot számláló
gyűjteményből az erdélyi társadalom, az erdélyi népek történeti életének milliós
gyűjtőlevéltárává” — írja erről a tevékenységről Szabó T. Attila.
Gazdag közéleti ténykedése során egy évtizedig az EME titkáraként működött, tanulmányok
és cikkek egész sorozatát írta meg. Történetírói és levéltárosi munkássága elismeréséül 1938ban az MTA tiszteletbeli tagjává, majd 1962-ben rendes tagjává választotta. Hetvenedik
születésnapja alkalmából az ETI emlékkönyvet adott ki (Kv. 1947); nyolcvanadik életévének
betöltésekor az RNK I. osztályú munkaérdemrendjével tüntették ki, barátai és tisztelői —
magyar, román és szász szakemberek — pedig újabb emlékkönyvvel köszöntötték
(Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 80. évfordulójára, 1957).
Tudományos munkásságát Marosszéki határnevek a XVI. és a XVII. századból c.
forrásközlésével kezdte meg (Székely Oklevéltár VI. 1897. 404–12.). A továbbiakban
lankadatlan ügybuzgalommal publikált számos könyvet, tanulmányt és cikket a politikai
történet, művészet-, művelődés-, egyház- és gazdaságtörténet, helytörténet, régészet, történeti
néprajz, múzeum-, könyvtár- és levéltártörténet, valamint haladó hagyományaink
témaköréből. Írásainak 19 sűrűn nyomtatott oldalt kitevő, több mint 400 címszavas
bibliográfiájából feltáruló történettudományi munkássága során 1902-ben jelentkezett először
nagyobb munkával Kolozsvári Kalauz címen, mely három kiadást ért meg. További kötetei:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltja és jelenje (Kv. 1909); Újabb adattár a vargyasi Danielcsalád történetéhez (Kv. 1913); Hermányi Dienes József emlékirata (Kv. 1925); Báró Bánffy
Jánosné Wesselényi Jozefa emlékirata 1848–49-iki élményeiről (Kv. 1931).
Sok száz tanulmánya, cikke, adatközlése mélyreható levéltári kutatáson alapul. Közülük
emelünk ki néhány olyan jelentős közleményt, melynek újraközlésére még nem került sor mai
kiadványokban. Ilyenek: Wesselényi Miklós báró 1836-i utazásaiból (Erdély 1903. 38–43.);
Címerlevelek (Genealógiai füzetek 1905); A kolozsvári Bethlen-bástya történetéhez (Erdélyi
Múzeum 1905); Nagy Szabó Ferenc ifjúkora (az EME Marosvásárhelyt 1906. jún. 4–5.
napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyvében, Kv. 1906); Bod Péter levelei (Erdélyi
Múzeum 1907); Kolozsvár ostroma és fölmentése a kuruc ostromzár alól 1707-ben (A
Kolozsvári Unitárius Kollégium értesítője 1907–8); Törekvések egy erdélyi múzeum
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alapítására (Erdélyi Múzeum 1909); Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület
irománytárában (Művészet 1912); Adatok öt székelyföldi unitárius templom-kastély
történetéhez (Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából VII. 1916); A
kolozsvári Szent Mihály templom tornyai (Közli A kolozsvári Szent Mihály egyház. Szerk.
György Lajos, Kv. 1924); A legrégibb erdélyi magyar hímes oszlopok (Közli Erdélyi
Almanach, Bp. 1925); A történetíró Orbán Balázs (Közli Ki volt Orbán Balázs? Emlékezés a
legnagyobb székelyre születésének 100. évfordulóján. Székelyudvarhely 1929); Biserica Sf.
Mihail din Cluj (Boabe de grîu 1933); Kolozsvári műemlék-krónika (Pásztortűz 1938); Az
Erdélyi Múzeum-Egyesület története (Közli Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület
félszázados ünnepére. 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kv. 1942); Kolozsvár közvetlen
környékének történelmi és műemlékei (Kolozsvári Szemle 1943).
Kéziratos hagyatékában maradt 16 jelentős munkája közül kiemelkedik XVI–XVII. századi
adatgyűjtése a Székely Oklevéltár IX. kötetéhez; az Erdélyi Múzeum kézirattárának rövid
ismertetése; családtörténeti adatgyűjtemény és leszármazási táblák (négy kötet); Kolozsvár
legrégibb polgárkönyvének (1589–1614) teljes másolata; Kolozsvár XVI–XVII. századi
tanácsjegyzőkönyveinek építéstörténeti, valamint országos és várostörténeti vonatkozású
határozatai.
Új, megnőtt figyelem fordult személyisége és életműve felé művészettörténeti tanulmányai
két posztumusz kötetének megjelenésével; mindkettőt gazdag rajz- és fényképanyaggal és
jegyzetekkel B. Nagy Margit rendezte sajtó alá. A Művészettörténeti tanulmányok I. kötete
(1977) Szabó T. Attila Kelemen Lajos élete és munkássága c. tanulmányával az élen jelent
meg, a II. kötet (1982) pedig a Kriterion Könyvkiadónak az olvasókhoz intézett ajánlásában
az erdélyi magyar tudós jelentőségét a román művészettörténeti kutatás mai termékeny
korszakának összefüggésrendszerébe helyezi; ez a kötet közli B. Nagy Margit A
művészettörténész Kelemen Lajos c. tanulmányát is. A két kötet nemcsak a tudós régi
cikkeiből ad bő válogatást, hanem eredeti kéziratokat is nyilvánosságra hoz. Az Orbán Balázs,
Kővári László, Jakab Elek és Rómer Flóris művein nevelődött Kelemen Lajos az erdélyi
magyar polihisztorok késő utóda; mozgókönyvtárhoz hasonló emlékezőtehetségével,
törhetetlen munkakedvével és önfeláldozó odaadásával egy hosszú életen át írásban és szóban
vállalta a történelmi ismeretek terjesztését. „Nem láttam még történelemkutatót, aki olyan
mélyen átélte volna a múltat és annyira meg tudta volna eleveníteni” — írja róla Mikó Imre.
Bár érdeklődési köre rendkívül széles volt és a történelem mellett jóformán a
társadalomtudomány egész területére kiterjesztette vizsgálódásait, legszívesebben mégis
Erdély XVI–XVII. századi történetével foglalkozott, s azon belül főleg a művelődési
mozzanatok érdekelték. Szűkebb hazája múltját mindig az egyetemes emberi fejlődés
részeként vizsgálta. A múlt, a letűnt élet mindennapi jelenségei vonzották, ezeket örökítette
meg folyóiratok és napilapok hasábjain. A legnemesebb értelemben vett tudománynépszerűsítő munkát folytatta, de a kezéből kikerült munka mindenkor megbízhatóan ellenőrzött,
a történelmi hűséget tükröző, a valóságnak megfelelő, szakszerűen kiművelt és művészien
kidolgozott anyag volt, színes, élvezetes, olvasmányos formába öntve.
Erdély múltjának e századbeli legjobb ismerője volt, gazdag ismeretanyagát azonban mégsem
sűrítette átfogó, összefoglaló műbe. A részletekbe mélyedt, eldugott falusi emlékek, a gótika,
reneszánsz és barokk helyi műhelyei, számos telivér népi művészeti ág alkotásai, ismert, de
főleg ismeretlen művészi értékek elevenedtek meg vizsgálódásai nyomán. Ha jó értelemben
pozitivistának tekinthetjük is, a részletekben is úttörő módszertani elveket érvényesített, a
tárgyi emlékek, műemlékek és az írásos feljegyzések együttes megszólaltatásán, a való élet
sokszínűsége szerint különböző tudományszakok eredményeinek összegezésén keresztül
közelítve meg témáit. Valójában tehát a komplex módszernek és szemléletnek egyik
kezdeményezője. Öröksége kiindulópont a további kutatás számára. Félszázad óta eddig is
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alig készült el munka Erdély történetével kapcsolatban, amely ne támaszkodnék már-már
aszketikusan önzetlen segítőkészségére. Élőszóban és írásban adta át ismeretei kincsestárából
a kért adatokat; köteteket kitevő levelezése maga is jelentős szaktudományi értéket képvisel.
Élmény volt hallgatni szabadelőadásait, ahogy Kolozsvár köveit, Erdély falvait és városait,
várak és templomok ódon falait megszólaltatta. Munkássága, szaktudása és szolgálatkészsége
egyaránt nagy hatással volt kortársaira: a szerény tudós íróasztala történettudományi
központtá vált, egyénisége pedig példamutatóvá az újabb nemzedékeknek.
Írói álnevei: Ernyei Kelemen, Ernyei Miklós, Marosszéki, Rovintó, Suhintó, Székely Rovintó,
Vásárhelyi Miklós.
(Cs. E.)
Szabó T. Attila: K. L. tudományos munkásságának negyven éve (1897–1937). Erdélyi Múzeum 1938. 143–60.;
uő: K. L. NyIrK 1957/1–4. — Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladatai.
ETF 133. Kv. 1942; uő: K. L. üzenete. Korunk 1978/5. — Tavaszy Sándor: K. L. Erdélyi Múzeum 1947/1–4. —
Szabó T. Attila–Magyari András: K. L. életrajzi adatai és tudományos munkássága. Kelemen-emlékkönyv 1957.
630–50. — Benkő Samu: Köszöntjük K. L.-t. Korunk 1957/9. — Jancsó Elemér: K. L. életműve. Korunk 1963/9.
— Benda Kálmán: K. L. Századok, Bp. 1964. 1164–65. — Mikó Imre: K. L. öröksége. A Hét 1973/30. — Kiss
András: K. L. Új Élet 1973/17. — Dani János: Kortársunk K. L. Igazság 1973. aug. 4. — Imreh István:
Emlékeztető K. L.-ra. Utunk 1977/29. — Csetri Elek: K. L. öröksége. Művelődés 1978/4. — Enciclopedia
istoriografiei româneşti. Szerk. Ştefan Ştefănescu, 1978. 189. — Gaal György: Műemlékek krónikája. Utunk
1983/6.
ASZT: K. L.-sal beszélget Benkő Samu. FA 17.

Kelemen Lajos-emlékkönyv — 1. teljes címén Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik
születésnapjára (Kv. 1947). Kiadta az ETI Szabó T. Attila szerkesztésében. Mint kötet csak
kis példányszámban jelenhetett meg, de tanulmányai külön füzetekként forgalomba kerültek.
Kiemelkedő dolgozatot írt Balogh Jolán Vég-Várad váráról, Bónis György és Valentiny Antal
Jacobinus erdélyi kancellár formuláskönyvéről, Entz Géza és K. Sebestyén József a széki
templomról, Ferenczi Sándor a dákok pénzeiről, György Lajos egy XVI. századi kalotaszegi
énekszerzőről, Herepei János az egeresi Bocskai-síremlékről, Imreh István székely
falutörvényekről, Jakó Zsigmond az erdélyi vajda kancelláriájáról a XVI. század elején,
Juhász István Bethlen Miklós politikai peréről, I. Tóth Zoltán Micu-Klein Sámuelről és az
erdélyi román felvilágosodásról. Az emlékkönyvben román (Al. Doboşi, Ştefan Pascu, David
Prodan) és szász (Julius Bielz) szerzők művelődés- és helytörténeti tanulmányokkal
szerepelnek.
A kötetet Gy. Szabó Béla fametszete díszíti.
2. teljes címén Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára (1957). A
Bolyai Tudományegyetem Történet- és Nyelvtudományi Karának megbízásából Bodor
András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila szerkesztette. A
rangos kötet a romániai magyar történetkutatók nesztorának ünneplésére készült. A Takács
Lajos rektor bevezetőjével ellátott ~ 45 tanulmányt tartalmaz. Amint fülszövege mondja: „Az
emlékkönyv szerzői között magyar, román és német kutatókkal, hazaiakkal és külföldiekkel, a
kiváló történész barátaival, munkatársaival, tanítványaival és tisztelőivel találkozik az olvasó.
Különböző nyelvű írásaik egyenrangú felekként, alkotó harmóniában sorakoznak egymás
mellett e könyv lapjain. Ezt az együttműködést szolgálta Kelemen Lajos egész élete
munkájával, tudósi, nevelői és emberi magatartásával.”
Az emlékkönyvben megjelent tanulmányok a tudós érdeklődésének és kutatásainak változatos
területéről merítik tárgyukat. Jelen van mindenekelőtt a művészettörténet (Balogh Jolán,
Bágyuj Lajos, Dani János, Darkó László, Debreczeni László, Entz Géza, B. Nagy Margit, K.
Sebestyén József, Szász Károly), a művelődés-, tudomány-, könyvtár-, múzeum- és
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levéltártörténet (Benczédi Pál, Benkő Samu, Valeriu L. Bologa, Farczády Elek, Herepei
János, Jakó Zsigmond, Kiss András, Szentmártoni Kálmán, Vita Zsigmond), továbbá az ókor
(Bodor András, Constantin Daicoviciu, Ferenczi István, Ioan I. Rusu), középkori régészet
(Kurt Horedt), a néprajz (ifj. Kós Károly, Nagy Jenő, Szabó T. Attila), az irodalomtörténet
(Jancsó Elemér, Kristóf György), a gazdaságtörténet (Bíró Vencel, Csetri Elek, Samuil
Goldenberg, Makkai László, David Prodan), a középkor története (Cselényi Béla, Mihail Dan,
Gustav Gündisch, Andrei Oţetea), az újkor története (Julius Bielz, Imreh István), a haladó
hagyományok (Victor Cheresteşiu, Pataki József, I. Tóth Zoltán) és a történeti
segédtudományok (Bónis György, Francisc Pall). A tanulmányok mintegy jelezték a
megfelelő munkaterületen a kutatások állását. Románia együttélő népeinek közös
hagyományai, a műemlékvédelem, a művelődési intézmények fejlődésének a mával és a
jövővel szoros kapcsolatban álló kérdései voltak azok a pontok, ahol az ünnepi kiadvány
közvetlenül is bekapcsolódott a jelen problémáinak megoldásába.
Az emlékkönyvet Kelemen Lajos életrajzi adatai és tudományos munkássága c. életrajzi
tanulmány egészítette ki Szabó T. Attila és Magyari András tollából, majd a tanulmányok
idegen nyelvű tartalmi kivonatai következnek. Terjesztésének előfizetéses megszervezésével
és a könyvárusi forgalomba hozatalával az értékes kiadvány 20 000 példányban jutott el a
romániai és külföldi olvasókhoz.
Kis Péter: Történészek tiszteletadása. Igaz Szó 1957/12. — Balogh Edgár: Új magyar tudományosság a Román
Népköztársaságban. Korunk 1958/1. — Kiss Jenő: Szakszerűség, pontosság, nyelvi igény. Utunk 1958/7;
újraközölve Emberközelből. Kv. 1979. 226–29. — Benda Kálmán–Bercsényi Dezső–Póczy Klára–Tarnai
Andor–Tóth András: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Századok 1958/3–4.

Kelemen László (Marosvásárhely, 1907. szept. 27. — 1979. júl. 18. Marosvásárhely) —
orvostudományi szakíró. Szülővárosában a Református Kollégiumban érettségizett (1925),
orvosi oklevelét a kolozsvári egyetemen szerezte (1932), doktori disszertációját az 1831-es
pestisjárványról írta. Gyakornok a budapesti III-as (1932–36), ösztöndíjas orvos a párizsi VIos (1936–37), tanársegéd a Haynal Imre vezette kolozsvári belgyógyászati klinikán (1940–
44). Főorvos a kolozsvári Református Diakonissza Kórházban, majd 1945-től előadótanár a
Bolyai Tudományegyetem orvosi karán Marosvásárhelyen a fertőző betegségek és járványtan
tanszékén, 1948-tól tanszékvezető professzor. Az orvostudományok docens doktora (1969),
az RSZK érdemes egyetemi tanára (1971); nyugalomba vonult 1974-ben.
Szerkesztőbizottsági tagja az EME Orvosi Értesítőjének (1938–40, ill. 1944–45), majd a
marosvásárhelyi Orvosi Szemle–Revista Medicală c. folyóiratnak (1966–74).
Szakközleményei e lapokon kívül az Ardealul Medical, Medicina Internă, Viaţa Medicală,
Morfologie-Epidemiologie, a budapesti Orvosi Hetilap, Magyar Belorvosi Archívum, Acta
Medica Hungarica, továbbá a Wiener Zeitschrift für Innere Medizin s más német szaklapok
hasábjain jelentek meg. Dolgozataiban főleg a keringési rendszer patológiájával, a szénhidrát
anyagcsere-viselkedésével fertőző betegségekben, a szervezet festékkötő képességének
vizsgálatával, a fertőző betegségek kórszármazásával és gyógyításával (antibiotikumok)
foglalkozott.
Munkája: A fertőző betegségek kór- és gyógytana (egyetemi jegyzet bővített kiadásokban,
Mv. 1951–58).
Kelemenné Zathureczky Berta (Homoródszentmárton, 1855. febr. 1. — 1924. jan. 20.
Sepsiszentgyörgy) — író, zeneszerző. Az EIT tagja (1888). Mint a Jótékony Nőegylet elnöke
jelentős irányítója volt Sepsiszentgyörgy kulturális életének: műsoros rendezvények és
adakozások jövedelméből tetemes összegekkel járult hozzá a Székely Nemzeti Múzeum
felépítéséhez. Kapcsolatban állott Mikszáth Kálmánnal, megrendezte Jókai Mór 50 éves írói
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pályájának jubileumi ünnepségét, nevéhez fűződik a sepsiszentgyörgyi Magyar Dalárda
létrehozása (1921). A város saját halottjaként a múzeum díszterméből búcsúztatta.
Megzenésített költeményei népszerűek voltak: 12 füzetben 79 műdala forgott közkézen saját
szövegével, megemlítendő közülük a Szovátai búcsúdal, Hajnal uram, Kék nefelejcs, Kevlári
búcsú. Egyik operettjéhez (Anatol vagy a farsang útja) Beksics Gusztávné — írói nevén
Bogdánovics György — író és színésznő írt szöveget. Emlékezzünk régiekről c. kötetében
(Kv. 1910) a székely rege- és mondavilág legszebb darabjait szedte csokorba.
Regényei közül kiemelkedik a kétkötetes Asszony átka az asszony (Sepsiszentgyörgy 1922) és
főműve, az eredetileg a Brassói Lapokban folytatásokban megjelent, majd három kiadást
megért Simonyi óbesterné (Brassó 1925), melynek témáját Szádeczky Kardoss Lajos Báró
Apor Péter élete c. munkájából vette. Ennek egy-egy fejezete művelődéstörténeti
dokumentum.
Seprődi János: K. Z. B. Erdélyi Lapok 1910. 187. Fényképpel. — Berde Zoltán: Mikszáth Kálmán Háromszéken.
Gyökerek 1970-es évkönyve; uő: Sepsiszentgyörgy zenei élete (1870–1944). Közli Zenetudományi írások 1980.
35–89. — Kisgyörgy Benjamin: K. Z. B. Memento. Megyei Tükör 1971. aug. 5.

Kelemen Tibor — *Petrozsény magyar irodalmi élete
Kelemen Sándor (Mindszent, 1882. máj. 15. — 1944, Auschwitz) — zeneszerző.
Középiskolai tanulmányait Kisújszálláson végezte, Budapesten gyógyszerészi diplomát
szerzett. Zilahon volt gyógyszerész. A 20-as években Karácsonyi csokor címmel 12 magyar
dalt jelentetett meg (Zilah, év nélkül). Többek közt két Petőfi-verset is megzenésített. Modern
táncdarabjai kéziratban maradtak.
Keleti László (Magyarzsombor, 1907. júl. 31.) — képzőművész. ~ Sándor öccse. A
gyulafehérvári Róm. Kat. Gimnáziumban Reithofer Jenő volt a rajztanára. Fiatalon Párizsba
került, Colarossi tanítványa lett. A kolozsvári vármegyeház dísztermében rendezett tárlatával
kapcsolatban így ír a Keleti Újság 1931-ben: „Témakörét tekintve a legtöbb kép tiltakozás a
háború borzalmai és a társadalmi igazságtalanságok ellen. Szellemes kép a Béke című
akvarell… Szuggesztív a Gáztámadást ábrázoló műve, Krisztusa, a Leszerelés című képe.” A
Független Újság ez alkalomból „a Käthe Kollwitzok, Groszok, Masereelek tiszteletreméltó
nemzetségéből való”-ként üdvözölte. Zsidók útja c. albuma (Kv. 1936) a németországi
zsidóüldözések mementója, egy másik albuma (Kv. 1945) a fasizmus barbárságát és az ellene
vívott küzdelmet mutatja be. Absztrakt munkáit Lyonban díjazták; Majna-Frankfurtban él.
Murádin Jenő: Hazagondolva. Frankfurti beszélgetés K. L.-val. Igazság 1980. okt. 1.

Keleti Sándor (Magyarzsombor, 1906. márc. 22. — 1975. aug. 3. Kolozsvár) — író,
szerkesztő, közíró. ~ László bátyja. Hét osztályt a gyulafehérvári Róm. Kat. Gimnáziumban
végzett, 1922-ben innen kizárták gúnyversei és az Enyedi Újságban megjelent szatírái miatt.
Egy évig kovácsinas, 1923-ban verseskötettel jelentkezik, előbb a Kolozsvári Új Kelet, majd
az aradi Erdélyi Hírlap belső munkatársa, 1926-tól újra Kolozsvárt szerkesztő a Hétfő Reggel
hetilapnál, 1931-ben A Nap c. lapnál. Drámái közül egyedül a Mister Napoleon c. történelmi
vígjáték első felvonása jelent meg a Független Újságban (1936). Verseit, szatíráit, politikai
írásait a Brassói Lapok, Bukaresti Lapok, A Másik Út, Új Szó, Korunk, Budapesten a
Népszava és Pesti Napló közölte, 1957-től a Korunk új folyamának munkatársa.
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Kötetei: Próféták útján (verseskötet Szabó Imre előszavával, Gyulafehérvár 1923); Keleti
Sándor kék könyve (Spectator, Franyó Zoltán, Nagy Dániel, Ormos Iván közreműködésével,
Arad–Kv. 1925); Front (folyóiratnak indult, elkobzott háborúellenes antológia, Kv. 1932).
M. J. [Méliusz József]: Lejátszott aktivizmus. Korunk 1932/7–8.

Keleti Újság — a két világháború közötti időszak egyik leghosszabb életű magyar napilapja.
A Ferenczy Gyula elnökletével létrehozott *Lapkiadó Részvénytársaság indította meg
Kolozsvárt 1918 karácsonyán, s miután címét 1944. június 15-én Keleti Magyar Újságra
változtatta, 1944 őszén szűnt meg, feltehetően az 1944. okt. 6-i számmal. Első felelős
szerkesztői: Szentmiklósi József, majd Zágoni István. Szellemi irányítója 1920 elejétől 1924
októberéig Paál Árpád. Közben — 1922 második félévében — a lap főszerkesztői teendőit a
polgári radikális emigráns Ignotus végzi. A belső munkatársak között ott találjuk Ámon Ottót,
Hajdu Istvánt, Szentimrei Jenőt, Kádár Imrét, Ligeti Ernőt, Kőmíves Lajost, Mikes Imrét,
Murányi Győzőt, Székely Bélát, Dienes Lászlót, Ormos Edét, Darvas Simont, Kacsó Sándort,
Nyírő Józsefet.
Megjelenésének első éveiben a lap általános irányvonala polgári radikális jellegű, de a polgári
felfogások képviselői mellett hasábjain szociáldemokrata és kommunista szerzők is
megszólalnak. A konzervatív és nacionalista körök politikája ellen, a realista és aktivista
szemlélet érvényesítéséért szállt síkra, a kisebbségi életlehetőségek kimunkálásán, a román–
magyar közeledés elősegítésén fáradozott. Felfigyeltetők azok az írások Kádár Imre, Barta
Lajos, Balázs Béla, Pap József, Dienes László tollából, amelyek igenlő állást foglalnak el a
proletariátus mozgalmával kapcsolatban. A közéleti vonatkozású cikkek jelentős része a
román–magyar kapcsolatok, a román nép és a romániai magyar nemzetiség együttélésének
kérdéskörét érinti. Jellemző, amit Victor Eftimiu Prometheus c. darabjának magyar színházi
bemutatója alkalmából Kádár Imre mond ki El nem mondott pohárköszöntő c. írásában: „Mi
azt hirdetjük, hogy népünknek szakítania kell az irredenta lázálmokkal, s becsületesen el kell
helyezkednie új államának közéletében. De ugyanakkor törhetetlen hirdetjük, hogy
népünknek leheletéig ragaszkodnia kell […] összes jogaihoz, s nyelvét és kultúráját minden
elnyomó törekvéssel szemben meg kell védelmeznie.” Ebben a szakaszban a ~ jelentős részt
vállalt az irodalmi élet kereteinek biztosításában, az állandó jellegű irodalmi sajtó
meggyökereztetésében, a romániai magyar irodalom felvirágoztatásában. Benedek Elek
ujjongva írja: „…egyszerre csak erős, egészséges erdélyi magyar irodalom köszöntött be az
olvasni szerető magyarok hajlékába. Általában eddig név szerint nem ismert, nagy, erős
talentumok léptek elő az ismeretlenség homályából, s én meghatott csodálkozással kérdem:
hol voltak, hol rejtőztek eddig? […] nyilván a nagy világösszeomlás, a nagy megrendülés
rázta fel a szunnyadó őserőt.” Valóban, a levert forradalmak emigránsai mellett itt vonulnak
fel az akkor induló népi írók is; az alig húszéves Balázs Ferencnek itt jelennek meg szociális
értelmű meséi, miközben Dienes László a magyarországi ellenforradalmi kurzus
irodalompolitikáját ostorozza (1922/107) vagy Fábry Zoltán a szlovenszkói magyar
irodalomról értekezve az „emberirodalom” jelszavát adja meg (1924/14). A ~ kétségkívül
legreprezentatívabb prózaírója Sipos Domokos, vele együtt jelentkezik Ormos Ede, Kiss Ida,
itt jelenik meg Kacsó Sándor később egy kötetének is címet adó Utoljára még
megkapaszkodunk c. novellája. A lap átfogó, demokratikus irodalompolitikája tükröződik
abban a válogatásban is, ahogyan alkalmilag Déry Tibortól (Utolsó pillanatban, 1921) és
Móricz Zsigmondtól (Bajban, 1924) közöl elbeszélést, életképet.
A ~ hasábjain néhány év leforgása alatt 86 költő, 144 prózaíró, 10 színműíró, 85
irodalomkritikus és -publicista, több mint 39 műfordító sorakozott fel. Leggyakrabban közölt
szerzői: Balázs Ferenc, Bárd Oszkár, Barta Lajos, Bartalis János, Becski Irén, Benedek Elek,
Bíró Lajos, Darvas Simon, Hajnal László, Jakab Géza, Kaczér Illés, Kádár Imre, Kakassy
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Endre, Karácsony Benő, Kibédi Sándor, Kiss Ida, Ligeti Ernő, Nagy Dániel, Ormos Ede, Pap
József, Somlai Károly, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István és Zsolt Béla. Első önálló
novellapályázata (1922) ad tollat Tamási Áron kezébe: Szász Tamás, a pogány c. legelső írása
itt is jelenik meg 1922. júl. 23-án.
A lap szépirodalmi rovataiban a rövid prózai írások uralkodnak. Ezek színvonalát olyan
novellák és elbeszélések jelzik, mint Sipos Domokos Rettenetes angyal és Pálffyné Gulácsy
Irén A bogár c. alkotása. 1925-től kezdve a rövid prózai írások mellett feltűnnek a folytatásos
regények is, köztük Markovits Rodion Szibériai garnizonja. A versrovatot, valamint az
irodalomkritikai és -publicisztikai rovatokat nagyfokú változatosság, ezen belül pedig a
korszerűbb megnyilvánulások iránti érdeklődés jellemzi.
A korszak folyóiratai közül a lapot a *Napkelethez és a *Korunkhoz fűzik szorosabb szálak. A
Napkeletet ugyanaz a lapkiadó jelenteti meg, mint a ~ot, s főszerkesztője, Paál Árpád,
szerkesztői, Kádár Imre és Ligeti Ernő, segéd-, ill. helyettes szerkesztője, Szentimrei Jenő,
valamennyien a ~ kötelékébe tartoznak. Nem véletlen, hogy a két időszaki kiadvány első
szépirodalmi pályázatát is (1920) közösen hirdeti meg. A Korunknak az indulásánál
bábáskodik a lap: a Dienes László-féle programismertető nyomtatvány megjelenése után
elsőként közöl beharangozó cikket az új folyóiratról, s vállalja egyúttal előfizetők toborzását
is a Korunk számára. A lap munkatársainak, Ligeti Ernőnek, Nyírő Józsefnek és Paál
Árpádnak a nevéhez kapcsolódik a két világháború közötti időszak romániai magyar
tollforgatóinak *Húszak Céhe néven tervezett első tömörülési kísérlete (1922 februárjában),
valamint az a kezdeményezés is, amelyről Kádár Imrével, Kós Károllyal és Zágoni Istvánnal
közösen adnak hírt a lap 1924. márc. 29-i számában: az ESZC könyvkiadó megalapítása.
1924 őszétől a lap programja fokozatosan szűkül (ezzel összefüggésben kötelékéből olyan
munkatársak válnak ki, mint Paál Árpád, Nyírő József, Zágoni István, Kacsó Sándor és
Gergely Jenő gyorsíró, matematikatanár), nem egészen három év múlva pedig gyökeres
fordulat következik be történetében: a Lapkiadó Társaság főrészvényese, Weiss Sándor
ügyvéd eladja a lapot az OMP-nek, s 1927. aug. 14-től a ~ mint országos magyarpárti lap
jelenik meg. Az irányváltoztatás után főszerkesztő Szász Endre 1939-ig, utána felelős
szerkesztő Nyírő József, igazgató Somodi András, majd Jenei László. A lapnak az irodalmi
életben játszott szerepe a 20-as évek második felétől lényegesen csökken, figyelemre méltó
irodalmi alkotásokat azonban mindvégig közöl. Irodalmi szerkesztő Dsida Jenő, majd Finta
Zoltán.
1936 és 1939 között a lap Keleti Újság Képes Híradója c. képes mellékletet adott vasárnapi
számaihoz. Képanyagából kiemelkednek Északy Ödön felvételei Reményik Sándorról (1937.
jan. 10.), Karinthy Frigyesről (1937. febr. 28.) és Dsida Jenőről (1937. aug. 8.). A melléklet
később Erdélyi Vasárnap, majd A Keleti Újság Vasárnapja c. alatt jelent meg, Bartalis János,
Berde Mária, Jancsó Elemér, Karácsony Benő, Létay Lajos, Nyírő József, Vita Zsigmond és
mások szerzői közreműködésével. 1938-tól kezdve 1940-ig a *Jogi kalauz c. mellékletet is
megjelenteti.
1944 őszén a volt „krajcáros” kiadványával, a *Magyar Újsággal összevont Keleti Magyar
Újság néhány, az antifasiszta ellenálláshoz csatlakozó tagja kísérletet tett a lap átállítására; itt
jelent meg 1944. szept. 19-én Nagy Elek demokratikus román–magyar összefogást hirdető
vezércikke Magyarok és románok címmel.
(M. H.)
Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Önéletrajzi visszaemlékezések. 1971. 371–8. — Balogh Edgár:
Szolgálatban. Emlékirat. 1978. 349–50. — Mózes Huba: A K. Ú. és az irodalom I. NyIrK 1978/2; II. NyIrK
1979/1; uő: Sajtó, kritika, irodalom. 1983. 92–131.
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ÁVDolg: Bob Ferenc: A K. Ú. irodalmi anyagának bibliográfiája. 1974. — Ferenczi Zoltán: A K. Ü. irodalmi
anyaga 1918–1925 között. 1975.

Kelet Népe — irodalmi, kritikai és közgazdasági havi szemle Kolozsvárt. 1930 decemberétől
1931 szeptemberéig 9 száma jelent meg. Szerkesztette Szabó Imre, felelős szerkesztő és kiadó
Hirsch Lipót. Utolsó száma a szerkesztőnek Aki bírja, marja c. szatirikus regénye. Bár a zsidó
olvasóközönség számára indult, íróit felekezeti különbség nélkül válogatta meg. Munkatársai
között Kibédi Sándor, L. Krausz Ilona, Salamon László, Újvári Péter szerepel, a lap
fordításban közölte Ilja Ehrenburg és Theodor Lessing humanista-antifasiszta tanulmányait.
Keller Emese, Kósa Andrásné (Temesvár, 1950. febr. 26.) — képzőművész, karikaturista.
Marosvásárhelyen végezte a Művészeti Líceumot (1969), a Ion Andreescu Képzőművészeti
főiskolán szerzett diplomát (1973). Divattervező (1975–76), a Jóbarát rajzolója (1976–82), ma
az Előre képzőművészeti riportere, Bukarestben él.
A Cutezătorii, Ifjúmunkás, Jóbarát, Luminiţa munkatársa, illusztrálta Anavi Ádám Csülök és
a többiek (Tv. 1977) és Majtényi Erik Postás Pali levelei (1981) c. ifjúsági munkáját s a
Tankönyvkiadó Nyitva van az aranykapu c. kisiskolás-kiadványát (1982). Népszerűek az
Előrében naponta közölt karikatúrái, melyekben erkölcsi visszásságokat, köznapi gondokat és
ellentmondásokat figuráz ki, nemegyszer olvasók ötletei nyomán.
Kemény Gábor — *Korunk
Kemény György (Nagyvárad, 1925. okt. 3. — 1973. dec. 2. Budapest) — orvosi szakíró.
Szülővárosában, a Kecskeméti Lipót Gimnáziumban érettségizett (1944), orvosi oklevelét a
marosvásárhelyi OGYI-n szerezte (1950). Már diákként bekapcsolódott a szövettani tanszék
munkaegyüttesébe, 1959-től tanársegéd, 1963-tól adjunktus, az Orvosi Szemle szerkesztőtitkára (1953–65), az orvostudományok doktora (1962), a szövettani tanszék előadótanára
1970 óta. A hazai hisztokémiai vizsgálatok egyik úttörője: az egyes hámok hisztofiziológiáját,
a máj patológiáját, a heterotop csontosodást kísérleti úton tanulmányozza. Hazai (Orvosi
Szemle–Revista Medicală, Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie, Microbiologie şi
Parazitologie) és budapesti (Orvosi Hetilap) folyóiratokban, valamint a montecasinói (1966)
és modenai (1968) hepatológiai kongresszus kötetében megjelent dolgozatai főleg a beteg máj
kezelésével, a szeleniumhiány hatásával a májparenchimára, az egyes hámok szövet- és
élettanával, a nyirokszövetek reaktiválásával foglalkoznak.
Csathó Gyulával együtt társszerzője a Gündisch Mihály szerkesztette Szövettani gyakorlatok
c. kőnyomatos jegyzetnek (Mv. 1956).
Kemény Hajni (Temesvár, 1901. aug. 17. — 1921. szept. 7. Temesvár) — költő.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Orvos apja házában irodalmi szalont
tartott fenn, ahol Temesvár fiatal írói — köztük Bardócz Árpád, Bechnitz Sándor, Endre
Károly, Szuhanek Oszkár — rendszeresen találkoztak. Pesszimisztikus hangvételű, Ady- és
avantgárd hatásokat mutató szabad versei halála után jelentek meg az Epitaphium c. kötetben
(Tv. 1922). „A be nem fejezettség művészete és lyrája ez — állapította meg a versfüzérhez
írott bevezetőjében Endre Károly. — De fölötte egy páratlan erős és érett intellektus áll, és
éles, átható tekintetét a külső világtól függő, megkötött és fel nem szabadított leányéletre
szegezi.”
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Kemény János (Pittsburgh, USA, 1903. szept. 1. — 1971. okt. 13. Marosvásárhely) — író,
szerkesztő, irodalom- és színházszervező. Abból a családból jött, mely nemcsak az emlékíró
fejedelmet, hanem Kemény Zsigmondot is adta a magyar irodalomnak. Más oldalról
leszármazottja Káli Nagy Lázárnak, a kolozsvári első magyar nyelvű kőszínház alapító
igazgatójának. Őseinek az irodalommal és színjátszással való kettős kötődése határozta meg
érdeklődését, életútjának alakulását.
Apja, Kemény István, fiatalon összekülönbözve családjával, vagyon nélkül kivándorolt
Amerikába. Itt kétkezi munkától a hivatalnokságig vitte, s amikor meghalt, három gyermeket
hagyott maga után, akikkel özvegye, Ida Mitchel Erdélybe költözött. ~ ekkor alig egyéves.
Tízéves koráig nagyapjánál Alsójárában nevelkedik, anyja nevelőnő és társalkodónő
különböző erdélyi mágnáscsaládoknál. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron végzi, előbb a
Református Kollégiumnak abban az osztályában tanul, amely a Reményt, a kollégium
önképzőköri lapját szerkeszti, itt jelenik meg 1921-ben első írása: Emlékezetem c. költeménye. A Kolozsvári Unitárius Kollégiumban tett érettségi után (1921) *Előre címmel
irodalmi folyóiratot indít. Munkatársai között találjuk Balázs Ferencet, Jancsó Bélát, Kacsó
Sándort.
Családja kívánságának engedve 1921 őszén beiratkozik a bécsi egyetem erdőmérnöki
fakultására. Szűkös anyagi körülmények között, csekély itthoni anyagi támogatással él az
osztrák fővárosban, ahol kapcsolatba kerül az emigrációban élő művészekkel, írókkal is.
1923-ban a *Tizenegyek antológiájában szerepel írásával. Egyetemi tanulmányai váratlanul
szakadnak félbe: egyik gyermektelen rokona meghal, s vagyonát a marosvécsi várkastéllyal
egyetemben ő örökli. Erdélybe hazatérve 1923-ban megházasodik, elveszi Augusta Patont,
William Paton Görögországban élő angol archeológus és műfordító leányát. Házasságukból
hat gyermek születik; a két világháború között a család főleg Marosvécsen és Kolozsvárt él. A
házaspár többször is jár görögországi, angliai, skóciai utakon. A háború után
Marosvásárhelyen telepednek meg.
1926 nyarán hívja meg első alkalommal marosvécsi otthonába azokat a romániai magyar
írókat, akikből később a *helikoni munkaközösség szabad parlamentje kialakult. Molter
Károly visszaemlékezése szerint „Kemény János elévülhetetlen és legnagyobb alkotása a
Helikon. Mert jó, ha tudjuk, akkoriban nemigen voltak »emberlakta« váraink, amikor 1926
júliusában Kemény János hívására huszonhat erdélyi író bevette ezt a négybástyás várkastélyt
a havasok lábánál. Marosvécsre egy bátor szellem és gondolat fészkelte be magát, mégpedig
Európa-szerte a legsajátosabb vállalkozás, és egy kisebbség íróinak alakulata. Voltak közöttük
jóbarátok és elkeseredett ellenfelek, konzervatívok és fanatikus újítók, de ha az írói parlament
nem éppen egy rajongóan lelkes és imponálóan fiatal ember és annak megértő, művelt
háznépének környezetében ül össze, bizony úgy szerteszéledünk, hogy hírünk se marad,
elszikrázik az egész história, mint a tűzijáték. Hogy ez nem így történt, azt Kemény János
gondoskodásának köszönhetjük. Ez a gondoskodás súlyos összegeket is jelentett, magunkfajta
pénztelen írók szemében egyenesen horribilis summákat! Ki fordította vagyonának tetemes
részét a közjóra, a lenézett vidéki irodalomra vagy a színházra? Senki, csak Kemény János. A
kivételesen demokratikus helikoni szellemből, Kemény János gondolkodásmódjából fakadt az
az őszinte kezdeményezés, hogy a vécsi asztalnál vendégül látta az erdélyi szász írók
képviselőit és a román irodalom embereit is.”
Irodalomszervezői szerepet töltött be a marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság élén
1928-tól a társaság megszűnéséig mint megválasztott elnök, később pedig mint az *Erdélyi
Irodalmi Társaság elnöke.
Neve szervesen nőtt össze színjátszásunk történetével is. 1931-ben veszi át a kolozsvári
Thália Magyar Színház Rt. vezetését mint elnök-igazgató, s ebben a munkakörben marad
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1941-ig. A Kolozsvári Nemzeti Színház főigazgatója (1941–44), a marosvásárhelyi Székely
Színház egyik megszervezője, dramaturgja (1945–52), a Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézet könyvtárosa (1954–58), majd nyugdíjazásáig a Művészet, ill. Új Élet színházi és
művészeti rovatának vezetője (1958–68) Marosvásárhelyt.
Gátló-serkentő tudattal kezdett írni, hogy bizonyítsa, nemcsak az ősök jogán fog tollat. Annak
idején Tamási Áron írta róla: „Régóta tudjuk, hogy Kemény János a neve mellé olyan
megjelölést örökölt, mely a főúri osztály tagjai közé utalja őt. Nem kétséges, hogy a fennálló
társadalmi rendet elbűvöli ez a megjelölés; s az sem kétséges, hogy a szellem rendjében
hatástalan, sőt néha gyanút virágzik.” De az előítéletekkel csak addig kellett verekednie, míg
a Kákóc Kis Mihály (1929) vagy a Kutyakomédia (1934) c. kisregényei meg nem jelentek,
melyekben Kovács László szerint „a meleg humánum fénye az, ami rávilágít magyarra,
románra egyaránt, s az erdélyi falut, az erdélyi életet problémáiban egyszerűbbnek mutatja,
mint ahogy a politika gondolja el, de összetettebbnek is, mint ahogyan akármelyik
nacionalizmus megoldaná”. 1938-ban lát napvilágot a budapesti Révai kiadásában Ítéletidő c.
elbeszéléskötete, mely Kántor Lajos summázata szerint „pozitív jelkép, az egymásrautaltság,
összefogás szimbóluma”. A Kokó és Szokratész (1940) már az érett író munkáit összegezi.
„Elragad epikájában a déltengeri természettel versengő báj és gyöngédség, a komikumnak és
fájdalomnak egy-egy jellemben való elkeveredése és a filozófiának az élethez minduntalan
alászálló humora. A finom érzelmesség és férfias tárgyilagosság művészi váltakozása, mely
vonzó és mind nagyobbra hivatott elbeszélőt jelez a magyar novellaírásban” — írja Molter
Károly a kötet megjelenésekor.
Tehetsége megtréfálta a történelmet. Ő, az erdélyi mágnás, aki annak idején inkább csak
elbeszélést meg novellát próbált, a háború után, a szocialista jelenben írta és publikálta
egymás után regényeit (Vadpáva, 1958, Farkasvölgy, 1963, Víziboszorkány, 1965), valamint
A havas dicsérete c. novellagyűjteményét (1957), s ez is hozzájárult, hogy az 50-es évek
súlyos méltánytalanságain, amikor is mészégető munkásként tartotta el népes családját,
nagyvonalúan tette túl magát.
Prózájának esztétikai értékei szétválaszthatatlanok az etikaiaktól: a különböző társadalmi
rangú és anyanyelvű embereket összekötő természetszeretet, barátság, békességre vágyakozás
nem csupán témája, hanem mondhatni formaadója is lírai hangulatú történeteinek, melyek
nemigen keresik a rendkívülit. Elbeszéléseire és terjedelmesebb epikai műveire is „a finom
érzelmesség és férfias tárgyilagosság” jellemző (Molter Károly).
Élete utolsó éveiben önéletrajzi regény megírásának terve foglalkoztatta, de erejéből már csak
gyermekkora és ifjúsága éveinek megírására futotta, s ez a rész is csak halála után, 1972-ben
látott nyomdafestéket Kakukkfiókák címmel.
A marosvécsi várkastély parkjában, a helikoni tölgyek alatt nyugszik.
Művei: Költemények (Kv. 1920); Kákóc Kis Mihály (regény, Kv. 1929); Kutyakomédia
(regény, Kv. 1934); Ítéletidő (elbeszélések, Bp. 1938, Kv. 1939); Kokó és Szokratész.
Déltengeri történetek I. (Kv. 1940; újabb kiadásai Kv. 1940, Bp. 1941); A havas dicsérete
(novellák, Mv. 1957); Vadpáva (regény, Mv. 1958); Kicsiknek (gyermekversek, 1958;
románul Ursuleţul jucăuş, Ion Horea fordításában, 1958); Fenyőmuzsika (versek, 1960);
Farkasvölgy (regény, 1963); Víziboszorkány (regény, 1965; románul Vrăjitoarea apelor, Paul
Drumaru fordításában, 1970); Halász, vadász, madarász (elbeszélések, 1968); Vásárhelytől
Lazacországig (útirajz 151 fényképpel, Kv. 1972); Kakukkfiókák (önéletírás, 1972); Apolló
megtérése (összegyűjtött novellák, Kántor Lajos előszavával, 1972). Kéziratban maradt
művei: Péter. Erdélyi történet 3 felvonásban (dráma); Ostoros apó (színmű).
(Ma. I.)
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Kádár Imre: Kákóc Kis Mihály. Erdélyi Helikon 1929/7. — Kovács László: Kutyakomédia. Erdélyi Helikon
1934/5. — Kovalovszky Miklós: K. J.: Ítéletidő. Szép Szó, Bp. 1939/4. — Kovács Katona Jenő: K. J.: Ítéletidő.
Korunk 1939/3. — Molter Károly: Kokó és Szokratész. Pásztortűz 1940/4; uő: Búcsú a Helikon gazdájától. Előre
1971. okt. 21. — Tamási Áron: Kokó és Szokratész. Erdélyi Helikon 1940/3. — Gagyi László: A havas dicsérete.
Igaz Szó 1957/5; uő: K. J.: Farkasvölgy. Igaz Szó 1964/6; uő: Víziboszorkány. Igaz Szó 1965/7. — Papp Ferenc:
K. J.: Vadpáva. Igaz Szó 1959/1. — Oláh Tibor: A Havas könyve. Utunk 1959/43. — Baróti Pál: Farkasvölgy.
Utunk 1964/20. — Páskándi Géza: A megépítettség sikere. Utunk 1965/45. — Sütő András: Sorok K. J.-ról. Igaz
Szó 1968/3; uő: A mecénás metamorfózisa. Igaz Szó 1971/11. — Veress Dániel: K. J.: Halász, vadász,
madarász. Igaz Szó 1968/8. — Jancsó Elemér: K. J. születésnapjára. Utunk 1968/36. — Szemlér Ferenc: K. J.
köszöntése. Igaz Szó 1968/9. — Domokos Géza: K. J.-nak. Előre 1968. szept. 15.; uő: Őszi sorok. A Hét
1978/39. — Huszár Sándor: Ki találta fel — a Helikont. Közli Az író asztalánál. 1969. 207–16.; uő: Halotti
beszéd. A Hét 1971/42. — Balogh Edgár: Tűnődés a vécsi tölgyek alatt. Bartalis János: Ravatal előtt. Szőcs
Kálmán: Csillaghullás. Igaz Szó 1971/11. — Nagy Pál: A házigazda visszapillant. Beszélgetés K. J.-sal az első
Helikon-találkozó 45. évfordulója alkalmából. A Hét 1971/42. — Kántor Lajos: A novellista K. J. Utunk
1972/24. — Beke György: K. J. Interjú. Közli Tolmács nélkül. 1972. 101–20. — Marosi Ildikó: Utolsó
beszélgetés K. J.-sal. Igaz Szó 1973/10; Adósság rendezésére vállalkoztam. Közli Közelképek. 1974. 53–55.
Erdélyi Lajos felvételeivel; uő: K. J.: Diákévek Bécsben. Utunk 1978/37. — Az elfelejtett színház. K. J. hajdani
kérdéseire válaszol Kovács György. Lejegyezte Marosi Ildikó. A Hét 1977/2.
ASZT: Vallomások a Helikonról. FA 140. — Bécsi diákéveiről. FA 180. — A havas dicsérete. IM 907.
ÁVDolg: Varga Imre: Az irodalomszervező és író K. J. 1969.

Kemény János Irodalmi Kör — *irodalmi kör
Kemény Zsigmond emlékezete — Az Alvincen született (1814), Nagyenyeden Szász Károly
tanítványaként nevelkedett, az erdélyi országgyűlésen (1835) reformpolitikai pályára lépett,
Kolozsvárt az Erdélyi Híradó publicistájává és szerkesztőjévé vált, Zsibón Wesselényi Miklós
baráti köréhez tartozó, forradalomban és forradalom után egy józan reálpolitika útját kereső,
regényeiben, történeti esszéiben Erdély múltját és nagy alakjait megrajzoló, Pusztakamaráson
meghalt (1875) Kemény Zsigmond az egymást követő történelmi szakaszokban új s újabb
oldaláról került a honi figyelem érdeklődési körébe, s mindmáig bőven foglalkoztatja a
romániai magyar irodalmi közvéleményt. Életműve iránti tiszteletből vette fel nevét egy évvel
halála után a Tolnai Lajos alapította marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság, itt
rendeztek már születése századik évfordulóján emlékünnepélyt (1914) s emlékezett meg róla
1920-ban is Trózner József. 1923/245-ös számában a kolozsvári Ellenzék közli Berde Mária A
pusztakamarási sír c. megemlékezését, majd ugyanez a napilap emlékszámot is ad ki
(1923/285), benne Kemény Zsigmond a történelmi regényről írt esszéjének egy részletével s
György Lajos átfogó Kemény-tanulmányával. E számban Csűry Bálint a Ködképek a kedély
láthatárán c. társadalmi regény egyik alakjának forrását tárja fel, Bitay Árpád Kemény
zalatnai iskoláséveit nyomozza ki, Papp Ferenc Kemény első szerelméről, Wass Otíliáról
közöl tanulmányt. Egy művészi Erdély-kép történelmi tablója jelenik meg Dóczyné Berde
Amál a Zord időből dramatizált Bujdosó királyasszony c. színművének bemutatásával a KZST
1929-es jubileumi ünnepségén, ugyanitt Tabéry Géza előadta Zord idő c. versét.
A kultusz más jelleget ölt, amint a romániai magyar nemzetiségi tudat alakulása során
Kemény Zsigmond írói és politikai örökségének felújítására kerül sor az esedékes párhuzam
és tanulság keresésével. Az újrafelfedezés igénye a fiatalság oldaláról jelentkezik: a
félszázados halál-évforduló alkalmából Jancsó Béla Zsigmond báró c. tanulmányában
Széchenyi és Kossuth közé emeli kiegyenlítőnek „a tömeglélek realitását látó ész és az
aggódó lelkiismeret” íróját (Nyugat, Bp. 1926/2), s egy következő írásában (Erdélyi Helikon
1930/2) visszautasítja Kemény kortársainak kívülről alkotott hamis képét, újraértékelést
sürgetve Kemény mély gondolati anyagának közkinccsé tételére e szónoki kérdéssel: „…ki
másé ez a feladat, mint a mai erdélyi irodalomé?”
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Makkai Sándor már 1925-ben tartott egy előadást Kemény lelke címmel (közli az Ellenzék
1925/85), a Zord időt elemzi a Nyugatban (1932/II. 35–46.), majd Erdélyi szemmel c.
kötetében (Kv. 1932) régebbi tanulmányait újraközölve a tragikus költőt láttatja, aki korának
és saját magának ellentmondásaival szemben a nagyság önnevelő iskoláját vívta s előkelő
szabadelvűségének demokratikus felfogásában azt a törekvést példázta, hogy a kultúrában
tegyük nélkülözhetetlenné magunkat s így biztosítsuk létünket. Szellemtudományi
felfogásából kiindulva Makkai a magyar lélek nagy önleleplezését, bűnbánatát érzi
aktuálisnak a Zord idő olvastára, szerinte Kemény „változó körülmények és külsőségek között
változatlanul hirdeti az ítéletet a bűn felett és az új életet annak, ami érdemes is, képes is élni
egy nemzet jellemében”. Ezt a gondolatmenetet folytatja Szemlér Ferenc Keménytanulmánya az Erdélyi Helikonban (1935/5), azzal jellemezve Erdély történelmi regényíróját,
hogy „viharos korának nyugtalanságai révén érthette meg az elmúlt viharos korok lelkét”, s
kész a következtetéssel: „Mi is csak saját vészt hozó sorsunk villózásában fedeztük fel újra,
talán véglegesen, Kemény Zsigmondot.” Jellemzőnek tekinti, hogy az író — ha nem is volt
forradalmi változtatások híve — hitt a fejlődésben, s nemcsak a feudális múlt
embertelenségeivel fordult szembe, hanem a magyar polgáriasodás nacionalista
kizárólagossági törekvésével is: „vezető eszméi között előkelő helyet foglalt el az a követelés,
hogy a nemzetiségek jogos követeléseit teljesíteni kell”. Ebben az értelemben sürgeti Szemlér
a Kemény-hagyaték „máig is érvényes és ma is egyformán ható” erőinek felszabadítását az író
emlékére árnyat vető előítéletek alól.
A 150. születési évfordulón Sütő András pusztakamarási emlékeiből idézi fel Kemény
Zsigmond ott töltött utolsó esztendeinek szájról szájra szállt családi emlékeit; ő maga „Zsiga
báró ledőlt sírkövén üldögélve” veszi számba az utókor tartozásait. Élet és ábránd c. írásával
(Igaz Szó 1964/9) már e tartozásokból ró le valamit. Sőtér István előző évi Keményelemzésére hivatkozva ő is a korszakot jellemző úttörő szellemek közé helyezi Kemény
alakját, aki regényeiben a felismert szükségszerűség és a polgári funkciók betöltésére képtelen
nemesi szemlélet konfliktusának görögösen tragikus atmoszférájából mintegy a jelenbe szól,
állást foglalva bárminő „érzéspolitika” ellen egy saját felfogása szerinti „reálpolitika”
nevében. Komorságát nem azonosítja Széchenyi nemzethalál-pesszimizmusával, mert
Kemény a túlzások okozta tragédiák felelevenítésével is az államvezetés erkölcsének
óvatosan haladó reálpolitikai lehetőségeire utal. Felhívja a figyelmet az író sokszor kifogásolt
nyelvezetének ősi ízére, gazdagságára, leleményességére, s örömmel állapítja meg, hogy „a
kevesek, kik irodalmi fáradozásai iránt érdekkel viseltetnek, egyre többen lesznek. A
Kemény-kutatás egyre fokozódik.” Az egykori szombatosok falujából való Bözödi György is
személyi emlékeiből indul ki a Rajongók szerzőjének emlékére írt cikkében (A „rajongók”
földjén. Igaz Szó 1964/11).
A kutatásnak egy váratlan irodalomtörténeti esemény adott lendületet. Árvay József ugyanis a
sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárban megtalálta Kemény Zsigmond valamikor a KZST-nak
adományozott, de később eltűntnek hitt 1846-os naplóját, s ez előbb Benkő Samu
gondozásában az Igaz Szóban (1964/11), majd ugyancsak az ő bevezető tanulmányával és
jegyzeteivel Kemény Zsigmond naplója c. alatt külön kötetben is megjelent (1966). E
bevezetés kibővítése annak a két tanulmánynak, mellyel Benkő a Kemény-emlékezés új,
kutatói szakaszát Romániában még az 1964-es évforduló alkalmából megnyitotta.
Az első tanulmány A fiatal Kemény Zsigmond és a közügyek címmel (Korunk 1964/12) a
reformkor erdélyi hírlapíróját mutatja be, aki barátaival — köztük Szentiváni Mihállyal,
Brassai Sámuellel, Teleki Domokossal — az Erdélyi Híradó útján úgy akarja befolyásolni a
közvéleményt, hogy az ne sérelmi politikával és ne akadémikus vitákkal, hanem a haladó
eszmék és a gyakorlati politika összefüggésében keresse az igazság érvényesülését. Kemény
hírlapi cikkeiből kiviláglik, hogy a társadalmi reformok megvalósítására reális, majd az 1848-
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as törvényhozásban megvalósuló programja van. A Kemény Zsigmond fiatalkori közírásainak
eszmetörténetéhez c. második Benkő-tanulmány (Korunk 1965/1) szerint Kemény a
társadalmi tennivalók kérdésében az előtte járó nemzedékekkel szemben nem a
jogtudománynak, nem is a bölcseletnek, hanem a közgazdaságtannak juttatja az elsődleges
szerepet, s így jut el konzervatív és utópista túlzókkal szemben a konkrét közügyi
tevékenység reformpolitikájához. A tanulmány értékes párhuzamot von Kemény és román
szellemi rokona, George Bariţ között, hangsúlyozva, hogy mindketten „elutasítják a nemzeti
gyűlölséget, és a jogegyenlőség gondolatának hódolnak”. Sőtér Istvánt követve Benkő is
bizonyítékokat sorol fel arra, hogy a hírlapíró-közíró Kemény a közügyek sejtjeit a
legtudatosabban építi be művészi alkotásainak szövetébe. A megtalált Kemény-naplót
bevezető harmadik Benkő-tanulmány széles történelmi korrajzot ad, s Köteles Sámuel etikai
humanizmusának, valamint a polihisztor Szász Károly pedagógiai optimizmusának hatását és
folytatódását mutatja ki nagyenyedi tanítványuk, Kemény Zsigmond gondolati fejlődésében.
Az író halálának 100. évfordulója már felkészülten találta a romániai magyar irodalmi életet.
A Kriterion 1972-ben jelentette meg a Magyar Klasszikusok sorozatban az Özvegy és leánya
c. regényt, előszóként újraközölve Sütő András régebbi emlékezését, majd ugyanebben a
sorozatban az 1975-ös évfordulóra a Zord idő is a közönség kezébe jutott, immár egy új
Kemény-kutató, Katona Ádám gondozásában s Benkő Samu utószavával. Az Utunk az ünnepi
alkalomra Benkő Samu Kemény Zsigmond műveltsége c. tanulmányával jelent meg (1975/50),
A Hét Mikó Imre emlékezését közölte (1975/51), az Igaz Szó hasábjain Benkő Korigény és
erkölcsi parancs címmel Keménynek a nemzetiségi kérdésről írt cikkeit elevenítette fel, míg
Vita Zsigmond ugyanitt Keménynek a nagyenyedi kollégiumban töltött diákéveiről adott
pontos képet (1975/12). Az Új Élet Sütő András Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére c.
cikkét közli (1975/24). A NyIrK két részben közölte Katona Ádám értekezését Kemény
töredékben maradt első regényéről, melyet hol Martinuzzi, hol Izabella és a remete címen
ismer az irodalomtörténet (1973/1 és 1975/1).
A Kemény-kutatás újabb eredményeként teszi közzé Katona Ádám a pályakezdő Kemény
Zsigmond eszmerendszeréről szóló tanulmányát (Korunk 1976/1–2), melyben elmélyíti
ismereteinket mindarról, amit Kemény nagyenyedi diák korában professzorának, Szász
Károlynak köszönhetett. Felveti a „Mohács-élmény” megrázó történelemszemléleti hatását,
majd A csalódások lépcsőfokán egyre lejjebb c. dolgozatában (Irodalomtörténet, Bp. 1977/2)
arra a lelki válságra mutat rá, mely nemcsak a hatalmi erőszakkal szétkergetett 1834–35-ös
erdélyi diéta, hanem az ellenzéken belül támadt torzsalkodás illúziórombolásai következtében
is a történelmi tragikumokból kivezető reálpolitika felé szabta meg Kemény Zsigmond útját.
A következő években a szélesebb néző- és olvasóközönség is bekapcsolódhatott a ~
áramkörébe. Csávossy György hasonló címmel dramatizálta Kemény Zsigmond Özvegy és
leánya c. regényét, kifejtve a kolozsvári Állami Magyar Színházban bemutatott kétrészes
darab műsorfüzetében, hogy a regényíró „nem csupán egy szerelmi tragédiát vázol fel
érzelmes olvasók számára, hanem a művészet nyelvén pöröl a megértés, az elvek kölcsönös
tisztelete, ha úgy tetszik, a békés egymás mellett élés érdekében, és hitet tesz románok,
magyarok és szászok testvérisége mellett”. 1978-ban a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar
Színház Veress Dániel Örvényben c. lélektani drámáját mutatta be Kemény Zsigmondról.
Ugyanebben az évben adta ki a Dacia Kolozsvárt Veress Dániel kismonográfiáját az íróról
Szerettem a sötétet és szélzúgást címmel, majd válogatásában és előszavával Kemény
elfelejtett novelláinak egy gyűjteményét (Két boldog. Kv. 1979). Végre megjelent 1980-ban a
Rajongók is, Péchi kancellár szombatosainak történelmi regénye, s utószavában Dávid Gyula
a Kemény-mű modernségére és újrakiadott művei hazai népszerűségére hivatkozva kijelenti:
„Az író tehát, akinek nemcsak élete utolsó szakaszában, hanem művével is a magány jutott
osztályrészéül, végül kitört a bűvös körből.”
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Barabás Miklós egykorú festményét Kemény Zsigmondról a kolozsvári Művészeti Múzeum
őrzi. Az író arcvonásait korunkban Cseh Gusztáv grafikája örökítette meg.
(B. E.)
Sőtér István: Nemzet és haladás. Bp. 1963. 459–81. — Balogh Edgár: Napló és portré. Korunk 1966/7. —
Gyulai Pál: Tanulmányok, bírálatok. Kozma Dezső előszavával. 1967. 159–65. Kemény Zsigmond regényei és
beszélyei. 1854. — Nagy Miklós: Kemény Zsigmond naplója. Kortárs, Bp. 1969/5. — Marosi Péter: Varietas
delectat. Utunk 1977/29.
ÁVDolg: Katona Ádám: Kemény Zsigmond pályakezdése. 1968. — Nagy Balázs Boldizsár: A pályakezdő
Kemény Zsigmond. 1969. — Kiss Zsuzsa: Lélekábrázolás Kemény Zsigmond regényeiben. 1976.

Kemény Zsigmond Társaság, rövidítve KZST — 1876-tól 1948-ig Marosvásárhelyen
működő irodalmi társaság. Kezdeményezője és alapítója Tolnai Lajos, aki Apor Károly
elnöklete alatt a KZST első titkára is. A társaság célja az alapszabály szerint: „A
széptudományok művelése, a régi és újabb székely-magyar nyelvészeti sajátosságok és
népköltési emlékek felkutatása és összegyűjtése, Kemény Zsigmond munkáinak kiadása.” A
társaság története történelmi és személyi-vezetőségi okok miatt megszakításokkal tarkított,
eleinte valóban a „széptudományok”, később inkább maga az élő irodalom és zene
megismertetése és népszerűsítése kap főhangsúlyt tevékenységében. Működésében így több
virágzó korszakot különíthetünk el.
Az első, ún. Tolnai-korszakban (1876–84) rendszeresek a társaság felolvasóülései, főleg
nyelvészek, történészek előadásai számottevőek. Ekkor jelenik meg a társaság első közlönye,
az Erdélyi Figyelő, ugyancsak Tolnai szerkesztésében 1879 augusztusától 1880 júniusáig,
melyben a szerkesztő irodalomszervezői koncepcióit próbálja érvényesíteni. 1883-ban
újraindul, most már csak Figyelő címmel, itt Tolnai a helyi közélet ferdeségeit veszi
elsősorban célba. Összesen 13 száma jelenik meg, s Tolnai az ellene indított támadások miatt
távozni kényszerül Marosvásárhelyről. Nemcsak Tolnai távozása, hanem Apor elnök halála
(1883) következtében is a KZST működése ezután huzamosabb ideig szünetel, egészen 1896ig, amikor Petelei István gazdag szerkesztői és irodalomszervezői tapasztalatokkal
hazaköltözik Marosvásárhelyre és a társaság elnökévé választják. Újra van folyóirata a
társaságnak Marosvásárhelyi Füzetek címmel. Összesen 6 füzet megjelenéséről tudunk.
Ebben az időszakban termékenyen folyik a társaság részéről kiírt pályázatokkal a népköltési
és népmesei gyűjtőmunka. Petelei egészségi állapotának romlása miatt már egy év múlva
szervezőegyéniség nélkül marad a társaság, elnökök követik egymást, de új szakasz csak
azután nyílik a KZST történetében, miután 1909 és 1916 között, Bernády György
polgármestersége idején Marosvásárhely szellemi modernizálása folyamatában sok kiváló,
nagy műveltségű középiskolai tanár érkezik a városba; közülük ekkor kapcsolódik be a
társaság munkájába Antalffy Endre, Berde Mária, Büchler Pál, Csergő Tamás, Farczády Elek,
Kabdebó Erna, László Árpád, Metz Albert, Molter Károly, Nagy Emma, Simor Jenő,
Zsizsmann Rezső. Ők alkotják a KZST égisze alatt meginduló *Zord Idő munkatársi gárdáját,
mely az elsők között kezdi meg a harcot az erdélyi irodalom centralizálásáért s egyben az első
rangosabb megjelenési lehetőséget is biztosítja Bárd Oszkár, Balogh Endre, Gyallay
Domokos, Nyírő József, Sipos Domokos, Tompa László, Áprily Lajos, Molter Károly, Berde
Mária és Olosz Lajos műveinek megjelentetésére.
Az újabb, komolyabb munkába lendülés a kisebbségi konszolidálódás következménye. Az
erdélyi irodalom szinte valamennyi számottevő munkása tagja lesz vagy fellép a ~
felolvasóülésein. Ez a lendület válik teljessé 1928-tól, amikor Kemény Jánost elnöknek, Sényi
Lászlót főtitkárnak választják; ők vezetik a társaság munkáját egészen annak megszűnéséig,
1948 májusáig. Rendszeresek a felolvasóestek, melyeket a műsorok minősége jellemez: az
előadók közt már 1928-ban Szentimrei Jenő, Gulácsy Irén, Kádár Imre, Makkai Sándor,
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1929-ben Tamási Áron, Bánffy Miklós, Dsida Jenő, Bárd Oszkár, Szántó György, Tompa
László, Kacsó Sándor, Markovits Rodion, Tabéry Géza szerepel, a társaság vendége Móra
Ferenc, Mécs László, Erwin Wittstock, majd 1930-ban Heinrich Zillich, Móricz Zsigmond,
Benedek Marcell, Otto Folberth, s a névsor évről évre gazdagodik. A társaság ebben az
időszakban újítja fel Kemény Zsigmond emlékezetét (1929), emel sírkövet
Dicsőszentmártonban Sipos Domokosnak (1934), helyez emléktáblát a Petelei István
marosvásárhelyi szülőházára (1935), készíttet ereklyeszekrényt Bolyai koponyájának (1937),
próbál állandó színházat szervezni Marosvásárhelynek s juttatja először a nyilvánosság
dobogójára az erdélyi irodalom új tehetségeit Asztalos Istvántól Salamon Ernőig, a zenészeket
Zeno Vanceától Nagy Istvánig.
Ez a húszévi virágzás kétségtelenül annak köszönhető, hogy Sényi László a társaság önkéntes
„ingyenes és mindenes” főtitkáraként állt be a művészet elősegítőjének. Ő maga nem volt a
szó mindennapi értelmében alkotó, mégis a két világháború közötti erdélyi magyar irodalmi
élet egyik jelentős „alkotását” hagyta ránk: a KZST levelezési naplóját, levelek, kéziratok,
cikkek, műsorok ezrekre menő gyűjteményét. S egyben írásos bizonyítékát saját két évtizedes
irodalomszervező munkájának.
A KZST kereste a találkozást a román irodalom, valamint az erdélyi szász írók képviselőivel,
többjüket tagjai sorába is választotta. Állandó és rendszeres felolvasóestjein, országos
körútjain, pályázataival, kiadványaival jótékonyan befolyásolta az egész országrész szellemi
életét. Történetét A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság hetven esztendeje c. alatt
Dávid Gyula írta meg a Marosi Ildikó rendezésében és jegyzeteivel megjelent A
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája bevezető tanulmányaként; ez a
kötet közli a társaság 1876-os alapszabályait, tagnévsorát, havi üléseinek jegyzőkönyveit
(1909–48), felolvasóüléseinek műsorait (1879–1948), s a társaság működésével kapcsolatosan
255 levelet és 58 egyéb dokumentumot hoz nyilvánosságra.
(Ma. I.)
Berde Mária: Hogyan született meg ötven év alatt a Kemény Zsigmond irodalmi társaság? Keleti Újság
1929/282. — Trózner Lajos: Visszapillantás a K. Zs. T. múltjára. Mv. 1930. — Hofbauer László: Vidéki
irodalmi társaságaink története a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. Bp. 1930. — Ünnepi könyv 1930.
Félévszázados jubileuma emlékéül kiadta a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság, főtitkára, Sényi László
szerkesztésében. Kemény János utószavával. Mv. 1930. — A marosvásárhelyi K. Zs. T. levelesládája. Levelek,
iratok, adatok [1876–1948]. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Marosi Ildikó. Dávid Gyula bevezető
tanulmányával. 1973. — Szász Károly: A K. Zs. T. — a muzsika mecénása. A Hét 1973/21.
ÁVDolg: Kézsmárky Judit: A K. Zs. T. tevékenysége a XIX. század folyamán. 1961.

kémiai szakirodalom — Az anyagi világ molekuláris szinten végbemenő változásaival
foglalkozó kémia célja a különböző vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása; vizsgálja a
molekulák szerkezetét és a kapcsolatot azok fizikai és kémiai tulajdonságai között. A múlt
század második felétől kezdődően több tudományágra tagolódott: a kémiai tudományok vázát
a szervetlen kémia, szerves kémia, analitikai kémia, fizikai kémia és kémiai technológia
alkotja, de az ismeretek bővülésével ezeken belül és közöttük a diszciplínák egész sora jött
létre, így többek közt a kémiai termodinamika, elektrokémia, reakciókinetika, a
molekulaszerkezet, a fémorganikus vegyületek kémiája, makromolekuláris kémia. A kémia
szorosan kapcsolódik az anyagi világ változásainak általános törvényszerűségeit
tanulmányozó fizikához (kémiai fizika, fizikai kémia), s ugyanakkor módszereivel,
ismerethalmazával a magasabb szervezettségű anyagi rendszereket tanulmányozó
tudományokat segíti, s több határtudományon keresztül ezekhez is kötődik (például az
agrokémia, biokémia, geokémia, kozmokémia, orvoskémia keretében).

435

A kémiai ismereteket is közlő erdélyi szakirodalom kezdetei a XVIII. századra, a kémia
önállósulásának idejére nyúlnak vissza. A művek nyelve kezdetben latin (Szathmári Mihály:
Physica contracta. Claudiopoli 1719; Tőke István: Institutiones philosophiae naturalis
dogmatico-experimentalis. Cibini 1763). Már 1794-ben kémiai-kohászati iskolát létesítettek
Kolozsvárt. A XIX. század elejétől kezdődően mind több és több egészében kémiai jellegű
vagy kémiai részeket tartalmazó munka — főleg tankönyv — jelenik meg (Varga Márton: A
gyönyörű természet tudománya. Nv. 1808; Irinyi János: A vegytan elemei. Nv. 1847; Berde
Áron: A vegytan iskolája. Kv. 1860). Európai szintű kémiai kutatás a kolozsvári egyetem
alapításával (1872) indult meg. Kémiai és fizikai kémiai jellegű kutatásaik alapján az egyetem
professzorai az oktatást szolgáló szakmunkákkal jelentkeztek, így Fabinyi Rudolf Bevezetés
az elméleti kémiába (Kv. 1895), Nyiredy Géza Titrimetria (Kv. 1909), Széki Tibor Bevezetés
a térfogatos chemia analysis módszereibe (Kv. 1918) c. művével. A kémiai kutatómunka
fellendítése végett Fabinyi Vegytani Lapok címen 1882-ben folyóiratot indít Kolozsvárt.
A két világháború között csak szórványosan jelentek meg nyomtatásban magyarul kémiai
jellegű munkák: az Orvosi Szemle, Pharmacia–Gyógyszerészújság és más, alkalmi
kiadványok cikkein kívül néhány középiskolai tankönyv s néhány doktori értekezés vagy
EME-előadás különlenyomata.
A kémiai jellegű kutatómunka és tudományos könyvkiadás a II. világháború után lendült fel, s
napjainkban is szerves része a romániai magyar kultúrának. Hivatásuknál fogva elsősorban a
főiskolák (Bolyai Tudományegyetem, majd Babeş–Bolyai Egyetem, a marosvásárhelyi OGYI
és Pedagógiai Főiskola), valamint a kutatóintézetek személyzete vállalt részt a magyar nyelvű
~ fejlesztésében és terjesztésében. Ezt az irodalmat a sokszorosított vagy nyomtatott egyetemi
tankönyvek mellett a szakemberek továbbképzését szolgáló munkák, monográfiák képviselik.
A szakmabeli irodalom fejlődésének egy-egy útjelzője Imre Lajos Általános kémia (Kv.
1948), Várhelyi Csaba Szervetlen kémiai kísérletek (1959), Soós Ilona Szervetlen kémia
(1963), Máthé János Az anyag szerkezete (Kv. 1974), Felszeghy Ödön–Ábrahám Sándor A
biokémia alapjai (Kv. 1976), Kékedy László Fejezetek a korszerű analitikai kémiából (Kv.
1979) és Vodnár János Vegyipari alapfogalmak és műveletek (Kv. 1979) c. munkája,
nemkülönben Ábrahám Sándor, Felszeghy Ödön, Makkay Ferenc, Makkay Klára, Vodnár
János és Zsakó János közös szerkesztésében a Kémiai kislexikon I. és II. kötete (Kriterion
Kézikönyvek 1981).
A romániai magyar kémikusok együtt dolgoznak román szaktársaikkal, közösen publikálnak
tankönyveket, monográfiákat, tudományos dolgozatokat, közösen oldanak meg az ipar
részéről igényelt kutatási feladatokat; számtalan román nyelvű szakkönyv társszerzői. Közös
munkaeredmény például B. Ababi–I. V. Niculescu–Kulcsár Géza Tehnologie chimică
generală (1960), I. Manta–Kovács Endre–Kiss Eperjessy Anna Biochimie medicală (1965),
L. Oniciu–Zsakó János Chimie fizică. Stări de agregare şi termodinamică chimică (1968),
Florin Badea–Kerek Ferenc Stereochimie (1974), L. Oniciu–Soó Attila Conversia
electrochimică a energiei (1977), Niederkorn János–G. Lemnar Combustibili nucleari (1980)
vagy L. Oniciu–Grünwald Ernő Galvanotehnica (1980) c. kötete. Számos román nyelvű
egyetemi tankönyv és jegyzet szerzői, ill. társszerzői Almási Miklós, Albert Levente,
Bereczki Tibor, Bodó-Blazsek Ágnes, Bukaresti László, Ferencz Árpád, Kiss Árpád, Kovács
I. Ibolya, Máthé János, Muzsnay Csaba, Soós Pál, Szabaday Zoltán is.
Nem egy esetben jelennek meg magyar kémikusok munkái román nyelven. E szerzők közül
megemlítjük Ábrahám Sándor, Kékedy László, Niederkorn János, Salló Ervin, Zsakó János
nevét. Hazai kémikusainktól jelentek meg szakkönyvek Magyarországon is, így Máthé János
Az anyag szerkezete. A modern kémiai fizika alapjai (Bp. 1979) és Molekulaspektroszkópiai
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és kvantummechanikai számítások (Bp. 1982), továbbá Kékedy László Gázszenzorok (Bp.
1983) c. munkája.
A romániai magyar ~ jelentős része tudománynépszerűsítő jellegű. Imre Lajos két ilyen
természetű munkáját a JBA adta ki már 1946-ban (Anyag és kultúra) és 1947-ben (Sugárzó
atommagok) Kolozsvárt. Ide sorolható Várhelyi Csaba Az atomok és molekulák világa c.
kötete (1959), ezek közt vált népszerűvé Fülöp Géza több kötete (Az ezerarcú műanyag.
Szabó Lajossal, Kv. 1961; Ember és információ, 1973; Munkában az enzimek. Kv. 1973;
Műanyagok ma és 2000-ben. Kv. 1975; Az információ nyomában, 1978), ide sorolható
Selinger Sándor és Schwartz Róbert A folyadékkristályok c. munkája (1983). A Korunk, A
Hét, Ifjúmunkás és az országos vagy helyi napilapok szívesen közölnek főleg az iparosodással
kapcsolatos népszerűsítő kémiai cikkeket. Az ország különböző tudományos vagy oktatási
intézményeinél dolgozó vegyészek kiveszik részüket az ismeretterjesztő munkából, így
könyvekkel, cikkekkel járul hozzá a kémiai ismeretek népszerűsítéséhez Ábrahám Sándor,
Árvay Zsolt, Barabás Endre, Benedek István, Felszeghy Ödön, Fülöp Géza, Grünwald Ernő,
Hantz András, Inczefi Lajos, Kékedy László, Kerek Ferenc, Kiss Árpád, Kiss Eperjessy
Anna, Máthé János, Niederkorn János, Ondrejcsik Kálmán, Salló Ervin, Soós Pál, Szabó
Árpád, Szabó Piroska, Szántay János, Takácsik Tibor, Várhelyi Csaba, Vodnár János, Zsakó
János. Ilyen felvilágosító irodalmi tevékenységéért részesült A Hét Berde Áron-díjában
Miklós Jenő (1972), Czégeni József, Fey László (1975).
A ~ szempontjából értékes forráshelyek az alkalmazott és elméleti kutatások műhelyei: a
főiskolák, kutatóintézetek, üzemek laboratóriumai. Az itt dolgozó magyar nemzetiségű
kutatók, tanárok munkásságukkal román és más nemzetiségű kartársaik oldalán hozzájárulnak
Románia vegyiparának fellendítéséhez; hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelenő
publikációik bekerülnek az egyetemes tudomány vérkeringésébe.
Erdély sajátos földtani viszonyai közepette régóta különleges szerephez jutott az analitikai
jellegű kémiai kutatás. Ilyen volt már az első nyomtatott magyar nyelvű kémiai könyv is, az
1800-ban Kolozsvárt megjelent Az Erdély országi orvosi vizeknek bontásáról közönségesen.
Ásványvízvizsgálatokkal foglalkozott Gergelyfi András székelyudvarhelyi orvos 1811-ben
Nagyszebenben és 1814-ben Kolozsvárt kiadott két latin nyelvű munkája is. Az ásványvízvizsgálatok százados története folytatódott a II. világháború után Szabó Árpád kutató
munkálataival; Ásványvizek és természetes gázak kémiai, radiológiai, geológiai és fiziológiai
vizsgálata c. kötetében (1957) munkatársaival — Soós Ilonával, Schwartz Árpáddal, Bányai
Jánossal, Várhelyi Csabával — közösen tette közzé eredményeit. Hasonló természetű
vizsgálatokat Marosvásárhelyen Soós Pál végzett munkatársaival, Kovászna ásványvizeit
tanulmányozva.
A 70-es évekig a kémiai kutatások számottevő hányada analitikai jellegű volt. Nemzetközileg
ismert Kékedy László tevékenysége a műszeres analízis terén: termikus analízissel,
polarográfiával, egyenáramú konduktometriával, szilárd elektródok felületi kezelésével és
azok analitikai kémiai alkalmazásaival számos tanítványt nevelt az ország különböző
főiskolái és kutatóintézetei számára (Gyárfás Éva, Makkay Ferenc, Muzsnay Csaba, Szurkos
Árpád, Tőkés Béla).
Az alkalmazott analitikai kémia terén tevékenykedők új meghatározási eljárások
kidolgozásával, leírásával jelentősen hozzájárulnak tudományáguk, gazdasági egységük
fejlesztéséhez; így a biokémia és gyógyszerkémia területén dolgozók közül Bodó-Blazsek
Ágnes, Bukaresti László, Fey Lajos, Makai Margit, Nemes László, Pap Erzsébet, Soós Pál,
Tőkés Béla. Hasonló munkakörben alkotnak és közölnek a közegészségügyi intézetek
vegyészei és kutatói: Buchwald Iván, Buksa Kálmán, Demeter István, Domokos Margit,
Erdélyi Anna, Erdősi István, Sikó Gabriella, Szabó-Selényi Zsuzsa, Szántay János, Székely
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Miklós, Uray Zoltán. Az agrokémiai kutatásokat is az analitikai kémikusok munkája viszi
előbbre: főleg Angi Katalin, Dankanits László, Heinrich László, Kádár László, Kain József,
Kapros Ödön szakközleményei. Az üzemi analitikus vegyészek alkotó munkája egyes
iparágak fejlődéséhez, új ipari módszerek kidolgozásához járul hozzá (*műszaki irodalom).
Fizikai kémiai jellegű kutatások már a tudományág önállósulásának idején megindultak a
kolozsvári egyetemen. Világviszonylatban is jelentősek voltak, de kellőképpen máig sem
értékeltek Farkas Gyula professzornak a fenomenologikus termodinamika kidolgozása terén
elért eredményei (1895). Említésre méltóak Fabinyi Rudolfnak és Farkas Gyulának a
tüzelőcellák működésével kapcsolatos mérései is. A témát Gyulai Zoltán professzor
tanítványa, Heinrich László már modernebb körülmények között tanulmányozta (1947); a 70es évek második felében L. Oniciu professzor munkacsoportja keretében Soó Attila és Bolla
Csaba vizsgálja a tüzelőanyag-cellák gyakorlati megvalósíthatóságának feltételeit.
Elektrokémiai vizsgálatokkal a század elején Ruzitska Béla kezdett foglalkozni.
Világviszonylatban is úttörő jellegűek Imre Lajosnak az elektródfolyamatok mechanizmusára
vonatkozó vizsgálatai; tanítványai közül Szabó Árpád és Soó Attila végezte az
elektródfolyamatok kinetikájára vonatkozó méréseket. Elektródfolyamatokat tanulmányoz
Bandi András Bukarestben, korrózióvizsgálatokat végez Soó Attila, Grünwald Ernő
Kolozsvárt, Csegzi Eszter Marosvásárhelyt, Kovács György Bukarestben. Polarográfiás
mérésekkel foglalkozik Mánok Ferenc Kolozsvárt és Tőkés Béla Marosvásárhelyt.
Reakciókinetikai mérésekkel kezdte kutató tevékenységét Szabó Zoltán tanítványaként
Kékedyné Kiss Erzsébet. Komplex vegyületek szubsztitúciós reakcióinak mechanizmusát
vizsgálta Zsakó János és két munkatársa: Várhelyi Csaba és Finta Zoltán. Nemzetközileg
ismertek Zsakó Jánosnak a termogravimetria elméletével foglalkozó munkái, valamint a
termikus bontások kinetikáját tárgyaló közleményei. Termogravitometriával is foglalkozott
Kékedy László, Kröbl Pál, Kékedyné Kiss Erzsébet, Várhelyi Csaba.
A molekulaszerkezet-vizsgálattal és molekulaspektroszkópiával kapcsolatos első
közlemények szerzője nálunk a század elején Ruzitska Béla kémikus professzor volt.
Molekulaspektroszkópiai vizsgálatokat a 40–50-es években Heinrich László végzett, ezen a
területen dolgozott Máthé János, e témakörrel foglalkozik Marosvásárhelyt Nagy Péter. A
molekulák elektronszerkezetének kvantummechanikáját tanulmányozza több kutató, köztük
Temesvárt Kerek Ferenc, Miklós Jenő, Szabaday Zoltán. Kvantumkémiai számítástechnikai
problémákat Jakab Lajos oldott meg. A szilárd testek elektronszerkezetének
tanulmányozásában Fitori Péter és Darabont Sándor munkája jelentős.
A szervetlen kémiai kutatások kezdeteit Erdély gazdag altalajkincsei határozták meg. A
vegyészek az ásványok, „földek” alkotórészeinek tiszta állapotban való elkülönítését
tekintették céljuknak. Ilyen törekvések eredménye vezetett már 1782-ben a tellúr nevű elem
felfedezéséhez a Zalatna közelében lévő Nagyág mellett. A két világháború közt s a
következő években a szervetlen kutatások P. Spacu, Raluca Ripan, C. Macarovici és Soós
Ilona professzoroknak a koordinációs vegyületek, heteropolisavak és vegyes oxidok területén
kifejtett munkásságával függtek össze. Ezeken a területeken dolgoztak a kolozsvári Kémiai
Intézetnek és a Babeş–Bolyai Egyetem kémiai karának vegyészei. A koordinációs vegyületek
előállítása és vizsgálata terén legtermékenyebb Várhelyi Csaba munkássága: eredményeit
kétszáznál több szakdolgozat formájában hazai és külföldi szaklapokban közölte. Átmeneti
fémek diaminokkal, diketonokkal, dioximokkal, Schiff-bázisokkal képzett vegyületeit
tanulmányozta Balogh Gertrúd, Boda Gábor, Ferencz Attila, Kékedy László, Kékedyné Kiss
Erzsébet, Kröbl Pál, Mánok Ferenc, Máthé B. Enikő, Somai Magda, Várhelyi Csaba, Zsakó
János. Heteropolisavak és vegyes oxidok kémiájával foglalkozik Imreh Gabriella, Mánok
Ferenc, Hegedűs Zsolt, Lukács Ilona, Székely Zoltán.
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A szervetlen kémiai technológia terén Bereczki Tibor, a kolozsvári Politechnikai Intézet
tanára s Kulcsár Géza, a Babeş–Bolyai Egyetemen a kémiai technológia előadója ért el
eredményeket. Ipari jelentőségű technológiai problémákat old meg Fodor Lajos, Horváth
Attila Marosvásárhelyt, Niederkorn János Bukarestben, Szabó Lajos és Vodnár János
Kolozsvárt.
Szerves kémiai kutatás a múlt században a kolozsvári egyetem megalakulása után indult meg,
kezdetben főleg orvosi és gyógyszerészeti kémia formájában (*gyógyszerészeti szakirodalom). A két világháború közötti időszak szerves kémiai kutatásaira jellemző volt új
szintetikus termékek előállítása (1920-ban jelent meg Kolozsvárt Phenolaetherekből és
aldehydekből előállított új triphenyl methánvegyületekről címen ifj. Toldalagi László
tanulmánya), valamint természetes gyógyhatású anyagok izolálása és tanulmányozása (Kiss
Árpád munkatársaival így nyert folikulint és inzulint). A szerves kémia művelése nagyobb
lendületet Vargha László nemzetközileg elismert tudós és pedagógus irányításával kapott
1940-től a kolozsvári Ferenc József, ill. Bolyai tudományegyetemen. Munkatársai és tanítványai közül Bite Pál, Báthory József, Ramonţeanu Jenő, Puskás Tibor a furánszármazékok
kémiáját tanulmányozták. Kovács Endrével a szintetikus ösztrogén hormonok előállítására
dolgoztak ki eljárást. Jelentős eredményeket értek el a monoszacharidok kémiájában, a Cvitamin szerkezetkutatásában; Reményi Mariannal és Gönczi Ferenccel a fenol-ketoxidokat
tanulmányozták.
Az 50–60-as években Balogh Antalnak és munkatársainak, tanítványainak a munkája jelentős
a gyógyszerkémia fejlesztésében. Bindácz Lajos, Szotyori László a halogénétereket, Benkő
András tiazolszármazékok szintézisét tanulmányozta. Külföldön is elismerést váltott ki
Balogh Antalnak Vargha Jenővel együtt kezdeményezett kutatása, mely új
aminosavszármazékok és peptidek szintézisére irányult; munkatársaikkal, Balázs Ilonával és
Bodor Miklóssal együtt hazai és külföldi szakfolyóiratokban közölték eredményeiket.
Heterociklikus vegyületek tanulmányozásáról Makkay Klára számolt be hazai folyóiratokban.
Ma jelentős elméleti és gyakorlati fontosságú kutatómunkát végez Almási Miklós
munkatársaival (Szabó Lajos, Kacsó Ferenc, Cîmpean Jenő, Bódis Jenő); benzoil karbonilok,
epoxiéterek, fémkarbonilok, telítetlen szénhidrogének kemizálása terén számos közleményük
és szabadalmuk van, ezeket az ország különböző üzemei értékesítik.
Szerves kémiai alapkutatás folyik a kolozsvári Gyógyszerkutató Intézetben is. Kövendi
Sándor a nitro-etil-benzol izonitrolizálásáról és a kinolin N-oxidok tanulmányozásáról, Bodor
A. András az oximok geometriai izomeriájának vizsgálatáról, Schwartz Róbert István
koleszterikus folyadékkristályokról, Buchwald Péter az aromás-alifás ketoximok
cianoetilezéséről, Fey Lajos spektrofotometriás szerkezetkutatásairól számol be írásaiban.
Biokémiai kutatásokat párhuzamosan végeznek a kolozsvári, marosvásárhelyi és temesvári
főiskolákon, akadémiai kutatóintézetekben. A szerves kémiai kutatók munkálatai egyrészt az
élettani folyamatok tisztázására irányulnak (Kiss-Eperjessy Anna és munkatársai a zsírok
biológiai oxidációjával, Blazsek V. Sándor ribonukleinsavak vizsgálatával, Bukaresti László
szérumglikoproteinek bioszintézisével, Buksa Kálmán lipoproteidek vizsgálatával, Miklós
Jenő immunokémiai vizsgálatokkal foglalkozik), másrészt olyan anyagok szintézisére, melyek
befolyásolják az élettani folyamatokat (Ábrahám Sándor, Albert Levente, Kovács Endre,
Kerekes Medárd módszerei hormonok új előállítására, Györffy Attila, Csávássy György
gyógyszerkészítése rosszindulatú daganatok kezelésére).
Az alkalmazott szerves kémiát sok vegyész, mérnök fejleszti. Eredményeik bizonyítéka
számtalan szabadalom és szakdolgozat. Így élelmiszer-kémiában Kolozsvárt Inczefi Lajos,
Nagyváradon Arany Éva, Kézdivásárhelyen Richter Éva, rovarirtó és növényvédő szerek
szintézisében és ipari termelésük kidolgozásában Kolozsvárt Hantz András, Paskucz László,
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Temesvárt Kurunczi Lajos, színezékek tanulmányozásában és előállításában temesvári
üzemekben és kutatóintézetekben Salló Hajnal, Tóth Béla, Venczel András, detergensek
nyerésével pedig ugyanott Sárossy Éva, Vincze Márton mutat fel eredményeket. A gyakorlati
életben olyan sokoldalúan használt műanyagok kémiájával Kolozsvárt Farkas György, Katona
Miklós, Nagyváradon Benedek István, Temesvárt Borbély Imre, Lőcsei Bartók Sándor,
Mingesz Margit, Sárossy László foglalkozik.
(Má. E.)
Kempner Magda, Radóné (Pusztabábocka, 1894. szept. 24. — 1944 őszén, Auschwitz) —
költő, író. Tanulmányait Nagyváradon kezdte, ahol a Premontrei Főgimnáziumban
magántanulóként érettségizett (1912). Matematika–fizika szakos tanári oklevelét Budapesten
szerezte. Férjével, Radó Pál irodalomtörténész-tanárral együtt 1916-tól a nagyváradi Társulati
Felsőkereskedelmi Iskolánál működött, 1928 és 1944 között a Társulati Felsőkereskedelmi
Leányiskola igazgatónője volt. Szaktárgyain kívül művészettörténetet is tanított. Irodalmi
munkásságáért beválasztották a Szigligeti Társaságba.
Írásai rendszeresen jelentek meg 1920-tól kezdve a Magyar Szó, Tavasz folyóiratok és az
Erdélyi Lapok hasábjain. Versei műgondról, biztos ritmusérzékről tanúskodnak, két játéka és
regénye életbölcseleti gondolatokat tartalmazó szimbolikus írás. A tudományos-fantasztikus
irodalom egyik erdélyi úttörője. Önálló munkái: Ritmus (versek, a Magányosok és Virradattól
alkonyatig c. misztikus játékokkal együtt, Nv. 1924); Integrállények (regény, Korunk
Könyvtára 4. Kv. 1926); Versei (Nv. 1940).
Bánhegyi Jób: Magyar nőírók. Bp. 1939. 194.

Kende János (Gyulafehérvár, 1881. szept. 26. — 1958. jún. 26. Kolozsvár) — író, szerkesztő,
művészeti szakíró, zenei író. Középiskolai és teológiai tanulmányait szülővárosában végezte
(1904), a kolozsvári egyetem bölcsészeti karán szerzett magyar–német–francia szakos tanári
diplomát (1913). Mint a kolozsvári Marianum tanára több évtizedes pedagógiai működése
során növendékeit a művészeti–esztétikai ismeretekbe is bevezette. Alapítója és szerkesztője
volt az *Erdélyi Magyar Lányok c. folyóiratnak (1920–31), s Hirschler Józseffel közösen adta
ki Kolozsvárt a *Művészeti Szalon c. szemlét (1926–32).
Írásait A Hírnök, Pásztortűz, Vasárnap s kolozsvári napilapok közölték: tanulmányt írt a
leánynevelés történetéről, a modern festészetről és költészetről, Vas Gereben, Madách, Jókai,
Ady írásművészetéről, Beethoven életéről, Schubert dalairól, Wagner operáiról, a
kamarazenéről. Bár a modern művészettel szemben tartózkodó és konzervatív álláspontra
helyezkedett, a Művészeti Szalonban közzétett írásaival és a nagyszámú, jó minőségű
reprodukcióival sokat tett a képzőművészet egyetemes fejlődésének, stíluskorszaki
változásainak hazai bemutatásáért. Jelentősebb írásai a Művészeti Szalonban: Az
expresszionizmus (1929/4); Az új primitívek (1929/5–6); Paál László (1929/8–9); Börtsök
Samu (1930/2); Drámaiság Székely Bertalan festményein (1930/5–10).
Kenessey Béla — *Orvosi Szemle 1.
Kenéz Ferenc (Nagyszalonta, 1944. márc. 24.) — költő. Szalontai és nagyváradi középiskolai
évek után a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem román–magyar szakos hallgatója 1964 és 1967
között. Tanulmányait félbeszakítva, az írásra fordította idejét. 1968-tól 1983 szeptemberéig a
bukaresti Munkásélet kolozsvári szerkesztője, azóta az Utunk szerkesztője.
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1965-ben közölt először az Utunkban, 1968 elején már meg is jelent Forrás-kötete, a Fekete
hanglemezek; amint Balogh Edgár írja a verseskönyv „előbeszédében”: „Ez a kedves,
gyerekes Kenéz Ferenc Arany János félig még folklóros, félig már televíziós
Nagyszalontájából startolt, de […] a hajdúivadék ma már nem nemzeti eposzt keres, hanem
végső és örök szabadulást az embertelenségek árnyként rámaradt emlékeitől.” Valójában
inkább Várad jelentette számára az indítást, a szülőföld viszont azokat a dolgokat juttatja
eszébe, amelyekkel szembe kell nézni. Az egyetemi évek alatt a Gaál Gábor Kör járult hozzá
költői hangja megtalálásához, bár kortársaitól, a Forrás második nemzedékének lírikusaitól
már kezdettől fogva némiképpen különbözött. A közéletiség nála nem patetikusan, hanem
már-már próza-tárgyszerűen jelentkezik, a hétköznapi magánemberi gondok megnevezésével,
végiggondolásával.
A Véradó-balladától egyenes út vezet az Ólomtánc (Kv. 1970) verseihez s a Homok a
bőröndben (1972) egységes, szigorúan megkomponált, súlyos terheket hordozó kötetéhez. Ez
utóbbi címadó verse s az Emlékmű, A szülőföld átrendezése és társaik az Apokrif versekkel
keretezve kapnak igazán nyomatékot; a „megszenvedett és példabeszéddé ünnepélyesített
küldetés-filozófia” (Cs. Gyímesi Éva) nemcsak az „apokrifok”, hanem a megnevezett mai
írástudó lírájának jellemzőjévé is válik. Az átvilágított földgömb (1975) újdonsága sem csupán
formai: a vers határát itt mintha a próza felé tágítaná a pontszerűségtől messze távolodó
kompozíciókban (Nyissátok ki az ablakokat!; Egy holland ősz hátterében), az ismétlések és
variációk azonban egy mechanizmus sajátos gondolati és ritmikai megragadását szolgálják,
költészetbe emelkednek. A Vigyázzállásból fejállásba (1978) c. kötet legjobb darabjai viszont
az ellenkező végleten helyezkednek el: az átlagolvasó, a modern verstől idegenkedő
átlagvéleményét („a költészet kivonult a versből, a vers kivonult a költészetből”) a valódi
összefüggések megmutatásával leplezik le, értelmezik korszerűen — és érthetően („csak a
költők maradnak ott a fűrészpor közepén”). Az XYZ (1981) három poémája lényegében
ugyanezt az utat járja, szerencsésen elkerülve az önismétlést; a költő, a költészet hivatását
gondolja tovább, a világ és az egyén fenyegetettsége közepette, s így jut el a
következtetéshez: „be kell vezetnünk a szemben-élő, az ellen-élő vers fogalmát”.
Riportjai szintén túlemelkednek az átlagon, azzal, hogy szerzőjük jól választja meg a
helyzeteket és jól kérdez, a látszólagos banalitásokban is a lényegre irányítja a figyelmet.
Csőposta c. — Beke Györggyel és Marosi Barnával közös — riporter-jelentkezése (1974)
után
eredeti látásmódját prózában, a szociografikus riportázsban Kérdezzünk tovább! (1979) c.
kötetével bizonyította, csatlakozva azokhoz a fiatal társakhoz, akik megtörték a
munkásábrázolás évtizedes sablonját. Az őszinteségnek ez az eredetisége jellemzi Én munkás
vagyok. Te munkás vagy. Ő munkás c. új kötetének „beszélgetései”-t is (Kv. 1982).
Román fordításban a Tineri poeţi maghiari din România c. antológia (1979) közli néhány
versét, Tudor Balteş tolmácsolásában.
Egyéb munkája: Esőben könnyen rámtaláltok (gyermekversek, Árkossy István fedőlapjával és
illusztrációival, 1983).
(K. L.)
Vári Attila: K. F.: Fekete hanglemezek. Utunk 1968/28. — Márki Zoltán: A hagyomány vége. Utunk 1968/31. —
Ágoston Vilmos: Jelek a homokon. Korunk 1973/1. — Marosi Péter: K. feldobta magát. Utunk 1976/40; uő: K.
F. a színpadon avagy Kovács Ildikóék is verset írnak. Utunk 1981/32. — Magyari Lajos: Az átvilágított
földgömb. Igaz Szó 1976/5. — Mózes Attila: Írástudók felelőssége. Korunk 1976/10. — Gálfalvi György:
Marad a láz? 1977. 44–53. — Cs. Gyímesi Éva: Formateremtő lendület. A Hét 1977/5; uő: Találkozás az
egyszerivel, 1978. 181–96.; uő: Változatok az iróniára. K. F.: Légvilág. Korunk 1981/11. — Éltető József: K. F.
megkísértése. Igaz Szó 1978/6. — Beke György: A felelősség hullámhosszán. K. F. riportjai. Brassói Lapok
1978. aug. 18.; uő: A riport ünnepe. Utunk 1979/51. — Barabás István: Inkább ne kérdezzünk… Előre 1980. jan.
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23. — Szőcs István: Légvilág, ezzel-azzal. Előre 1982. máj. 19.; uő: Nagy diófa nélkül. Előre 1983. szept. 8. —
Vásárhelyi Géza: Még egyszer K. F.-ért. Utunk 1982/10; uő: Beszélgetés K.-zel K. beszélgetéseiről. Utunk
1983/6. — Borcsa János: „Ahol a bizonyosságok véget érnek”. Igaz Szó 1983/2.

Kenyeres Pál, 1947-ig családi nevén Gutbrod (Arad, 1913. aug. 31.) — újságíró, szerkesztő,
novellista. Mint asztalosmunkás lett 1946-ban az MNSZ művelődési aktivistája, 1948-tól
1952-ig a Romániai Magyar Szó főszerkesztő-helyettese. 1953-tól a Fogyasztási
Szövetkezetek Megyei Szövetségének tisztviselője Aradon, a *Tóth Árpád Irodalmi Kör
egyik alapítója és vezetője.
Első írását az Utunk közölte (1974). Riportjai, kritikái a Művelődés, Vörös Lobogó hasábjain
jelennek meg. Az Önarckép c. antológia (Arad 1982) egyik szerkesztője és munkatársa.
Önálló kötetei: Ünnepi műszak (1950); Az acélfal (Kv. 1950); Győzelmes esztendő (riport a
börvelyi kollektív gazdaságról, 1951).
Szilágyi András: Ünnepi műszak. Utunk 1950/19. — Kovács János: Három novella a szocialista építésről.
Romániai Magyar Szó 1950. okt. 20. — Orosz Irén: Győzelmes esztendő. Utunk 1951/21.

Keöpeczi Sebestyén József — *Köpeczi Sebestyén József
Képes Futár — Temesvárt 1921–22-ben havonta háromszor megjelent ismeretterjesztő és
szépirodalmi képeslap. Szerkesztette Damó Jenő. Főszerkesztőként László Tibor, felelős
szerkesztőként a laptulajdonos Steffel János jegyezte a változatos tematikájú írásokat közlő,
fényképekkel és rajzokkal illusztrált revüt. A szerkesztők írásai mellett rendszeresen
szerepeltek a lapban Bardócz Árpád, Endre Károly, Kozmuth Artúr, Ligeti Sámuel, Jörgné
Draskóczy Ilma, Szabolcska Mihály, Uhlyárik Béla és Vuchetich Endre cikkei, versei,
műfordításai és karcolatai. Illusztrátora Sinkovich Dezső iparművészeti tanár és Kóra-Korber
Nándor festőművész, szerződtetett fényképésze Bronstein Jenő volt. A fototípiai klisék a
budapesti Sokszorosító Ipar Rt. műhelyeiben készültek.
Képes Újság — 1. Kolozsvárt szerkesztett és Aradon kiadott, rövid életű szépirodalmi és
társadalmi folyóirat. Első száma 1922. aug. 22-én jelent meg Kovács Imre felelős szerkesztő
kiadásában, 2–3. kettős száma pedig — amelyet Roboz Béla szerkesztett — okt. 1-jén. Az
indulásától fogva technikai nehézségekkel küzdő félhavi folyóirat az 1910-es évek elején
megjelent Erdélyi Lapok nyomdokaiba szándékozott lépni, vagyis mind tartalmában, mint
képanyagával a középosztály műveltségi igényeihez igazodott. Nevesebb munkatársai: Juhász
Gyula, Kiss Ernő és Reményik Sándor. Irodalomtörténeti szempontból az 1. számnak R [Rass
Károly?] Így nyírtok ti címen a Napkelet irányvonalát és a nagyváradi Ady-kultusz kinövéseit
bíráló vitaindítása, valamint a 2–3. számban Juhász Gyula verseihez fűzött szerkesztőségi
kommentár érdemel figyelmet; képanyagából a segesvári Petőfi-ünnepségekről közölt
fényképfelvételek és az íróportrék emelkednek ki.
2. Eredetileg kétheti megjelenésre tervezett illusztrált politikai, irodalmi és művészeti
folyóirat Kolozsvárt 1945-ben. Az ünnepélyes máj. 1-i nyitástól okt. 15-ig kellő papírfedezet
hiányában mindössze 8 száma jelent meg. Kiadta az Igazság, a KRP napilapja. Főszerkesztője
Nagy István, a szerkesztőség tagja volt Méliusz József, Tamás Gáspár és Simó Gyula. Gazdag
képanyaga a hazai és nemzetközi eseményekről számolt be, így a háborús rombolásokról és
az újjáépítésről, a hitlerista haláltáborokról és a néptörvényszékek működéséről, újra
megindult üzemek életéről, az MNSZ és a Frontul Plugarilor kongresszusairól, Petőfiünnepekről, gyermekvédelemről.
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A lapban eredeti szépirodalmi írásokkal és riportokkal Asztalos István, Horváth István, Jékely
Zoltán, Kiss Jenő, Méliusz József, Somlyai László, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tamás
Gáspár, Tompa István szerepel, bel- és külpolitikai cikkekkel Jakab Zsuzsa, Jordáky Lajos,
Kallós Tibor, Kőműves Géza. Több folytatásban jelent meg László Gyula Forradalmak az
újkori művészetben c. tanulmánya és Nagy István Minden jog a szerzőé c. önéletrajzi regénye.
Felvinczi Takács Zoltántól mű-történeti jegyzeteket közölnek, magyar fordításban jelentetik
meg Dr. Petru Groza börtönnaplóját. Tudományos közlésekkel Teofil Vescan, egészségügyi
cikkekkel Becski Irén jelentkezik, a zenei életről Szegő Júlia számol be, a sportrovatot
Androvics Sándor, a KMSE (Kolozsvári Munkás Sport Egyesület) elnöke vezette,
keresztrejtvényeket Bécsi Miklós szerkesztett.
Szemelvényeket találunk a lapban az orosz, francia, angol és német kortárs irodalomból, s
Dumitru Corbea, Mihai Beniuc, Mihail Sadoveanu, George Coşbuc írásainak fordításával a ~
haladó hagyományt folytatva a román–magyar kulturális együttélés számára nyitott új
távlatokat. Az utolsó két számban feltett körkérdésre már készülő új munkáikról számolnak be
az írók.
A húszoldalas, nagy formátumú folyóiratot a Kiss Márton igazgatása alatt álló Minerva
Nyomdai Műintézet állította elő. Eredeti művészeti anyagából kiemelkednek Reschner Gyula
karikatúrái.
Képes Világkrónika — Temesvárt 1922. jan. 15-én indult „kulturális, szépirodalmi és
művészeti folyóirat”, amelynek mindössze az 1. száma ismeretes. A felerészt képekből álló 32
oldalas lap három nyelven közölt hirdetéseivel gazdasági téren is összekötő kapocs kívánt
lenni Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia és az ausztriai magyar emigráció között. A
névtelenségbe burkolózott szerkesztő ismertebb munkatársai: Bródy Miklós, Fáskerti Tibor,
Hatvany Lili és Lakatos Imre. Háromnyelvű (magyar–román–német) kísérőszöveggel ellátott
képanyagából a temesvári vonatkozású fényképfelvételeknek ma már kortörténeti értékük
van.
képregény — 1. a középkori fatáblanyomatok korszerű változataként készült, csak laza epikai
vagy lírai mondandót közvetítő grafikai sorozat, főleg fametszetekből áll. A műfajt
újjáteremtő Frans Masereel belga grafikus összefüggő történeteket ábrázoló fametszetsorozatai (Egy ember szenvedése, 1916; Óráim könyve, 1919; A város, 1925; Az eszme, 1927)
a munkásosztály elnyomása és a háború borzalmai ellen agitáltak, s hatásukra kísérelte meg
nálunk Dési Huber István IV. Rend c. linóalbumával (1928) az első képregényt. Utána
Podlipny Gyula 1931-ben Temesvárott próbálja krétarajzalbumában „a nyomor hatalmas
szimfóniáját” összefüggő sorozattá komponálni, de epikus tartalom nélkül a külön-külön
szuggesztív erejű rajzok szociográfiai elemekre hullanak szét. Ugyanez áll Ruzicskay György
108 lapból összefűzött, Nagyváradon 1935-ben megjelent rajzsorozatára, pedig itt még
tartalmas szöveg is segíti a Szerelemkereső c. munka regényszerűvé válását. A masereeli
koncepciót leginkább megvalósító képregényeket Gy. Szabó Béla alkotta meg 1935-ben
Kolozsvárt a Liber miserorum és 1939-ben a Liber vagabundi — Barangolókönyv c. alatt 50–
50 fametszetet tartalmazó, ciklusokra osztott sorozatával; ezeket a korukbeli kritika és a
későbbi műbírálók egyaránt a műfaj csúcsaiként emlegetik.
2. A ~ közismertebb változata a szórakoztató történetet rövid szövegkísérő rajzokon előadó
folytatásos mű; főleg újságok közlik tárcaként, nemegyszer mint ismert irodalmi művek
népszerű kivonatát. Gyermeklapjaink (Napsugár, Jóbarát) sikerrel alkalmazzák ma is,
mindenkor tanulságos célzattal, így a Beke György szövegével és Deák Ferenc rajzaival
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könyv alakban is megjelent Pál vitéz c. ifjúsági ~ (1972) a törökverő Kinizsi Pál példájával
nevel hazafiságra.
Székely Béla: A kép-regény. Korunk 1927/5. — Gábor Dénes: Képregényről — szavakban is. Igazság 1972. ápr.
1.

képvers — a költői szöveg jelentését a nyomtatott íráskép szedésmintájával, grafikai, rajzos
elrendezésével is aláhúzó, szimbolizáló költemény, amelynek középkori és reneszánsz
hagyományát a romániai magyar neoavantgárd képviselői is felelevenítik. Már Szilágyi
Domokos költeményeiben is vannak képversszerű részletek (Haláltánc-szvit), de különösen a
70-es évek végén lendül fel divatja a harmadik Forrás-nemzedék költői révén. Kizárólag
képverset publikáló költő vagy gyűjteményes kötet nincsen.
A képvers elemeit költeményeibe építő Bréda Ferenc, Cselényi Béla, Szőcs Géza mellett
főleg a különböző antológiákban (Kimaradt szó, 1979; Ötödik évszak, 1980) jelentkező
fiatalok kísérleteznek vele. A legsikerültebbek Horváth Levente (Berzsenyi Dániel), Hunyadi
Mátyás (Elysium), Nagy Zoltán (Ikaroszi óda), Tőkés Zoltán (Szkülla és Kharübdisz között),
Veress Gerzson (kivel voltál velem), Zudor János (Hirosima emlékére) képversei. Szívesen
közöl belőlük a Korunk is, így legutóbb (1983/3) Boros Judit Helyzetkép és Somosdi Veress
Károly szolgálat c. képverssel szerepelt a folyóiratban.
képzőművészeti irodalom — A XIX. század végének és a XX. század elejének erdélyi
magyar ~ma, bár nem jutott el összegező művek vagy monográfiák megjelentetéséig,
tekintélyes számú esztétikai írással, műelemzéssel és népszerűsítő bemutatással segítette a
közösségi képzőművészeti élet kialakulását. Ilyen jellegű méltatások kísérték a
képtáralapítások történetét Kolozsvárt, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, az első közös
képzőművészeti bemutatkozások megszervezését (1883, 1890), az Erdélyrészi Szépművészeti
Társaság megalakulását, valamint kolozsvári kiállításait (1902, 1903). Élénk visszhangot
kaptak a sajtóban a századforduló szecessziós építkezéseinek művészeti vonatkozásai, a
köztéri monumentális alkotások megrendelése (mindenekelőtt Fadrusz János Mátyásszobrának fölállítása), továbbá Kalotaszeg népművészeti — és képzőművészeti — fölfedezése, nem utolsósorban pedig a nagybányai művésztelep megalakulása (1896) és működése.
Az I. világháború után megélénkülő erdélyi magyar művészeti élet, a jelentősebb
városközpontokban kialakuló önálló alkotói közösségek, a gyarapodó számú kiállítások
természetes módon igényelték a tartalmas műbírálatot, a képzőművészet esztétikai és
társadalmi kérdéseivel foglalkozó írások nagyobb terét, minőségi fejlődését.
A sajtóban megjelent kritikák elsőrendű forrásanyaggal segítenek hozzá, hogy számot
adhassunk a romániai magyar képzőművészet eddigi történetéről. A 20-as években, a 30-as
évtized első felében eseménytörténeti beszámolók, riportok, kiállításkrónikák adnak hírt a
nagybányai festőiskola utolsó — hanyatló — szakaszáról s ezzel egy időben Kolozsvár egyre
növekvő művészetszervezői szerepéről. Kellő méltatást kapnak a román–magyar–szász
művelődési kapcsolatokat erősítő összerdélyi kiállítások (1919, 1921, 1930), a fontosabb
képzőművész-jelentkezések (Nagy István, Ferenczy Noémi, Ziffer Sándor, Nagy Imre, Gallas
Nándor, Szolnay Sándor, Gruzda János, Jándi Dávid, Szervátiusz Jenő, Gy. Szabó Béla, Bordi
András) s a fiatalok nemzedékváltást hozó bemutatkozásai. Adatgazdag leírások számolnak
be a képzőművészeti oktatás helyzetéről, a magániskolákról, s ugyanígy az érdekvédő
művészeti szervezkedésekről, különös hangsúllyal a *Barabás Miklós Céhről. Ugyanakkor
művészetszociológiai írások nyújtanak áttekintést a festők, szobrászok, grafikusok anyagi
helyzetéről, a műtárgyeladásokról, alkotók és közönség kapcsolatáról.
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A kritikai írások szerzői kezdetben a lapok közírói-szerkesztői, szépírók, irodalomtörténészek,
tanárok vagy maguk az alkotó képzőművészek köréből toborzódtak. Kós Károly és
Szentimrei Jenő a legkorábbról segítették elő írásaikkal és szervező kezdeményezéseikkel a
hazai magyar képzőművészeti élet kibontakozását. A konzervatív ízlésű kritikát (Walter
Gyula, Szopos Sándor, Tóth István, P. Jánossy Béla és mások írásai) jól ellenpontozza az újra
fogékony vagy éppen az avantgárd vonalát támogató szerzők jelentős tábora. Közéjük
tartozott Dienes László, Ligeti Ernő, Szántó György, Dési Huber István, Méliusz József,
Tabéry Géza, Kőrösi Sándor, Ruffy Péter. Ténymegállapító riportokban, kritikai írásokban
vagy kimondottan szociológiai jellegű áttekintésekben rajzol érzékletes korképet a
képzőművészet fejlődéséről Salamon László, Krizsán P. Pál, Kőmíves Lajos, Tessitori Nóra,
Thury Zsuzsa, Borghida Pál, Finta Zoltán, Bözödi György, Kéki Béla, Venczel József,
Kakassy Endre, Koós-Kovács István, Horvát Henrik, Kovács Katona Jenő, Krausz Albert,
Maksay Albert, Végh József, Kovács László. Írásaival felfigyeltet a fiatalok jelentkezésére
Gulyás Károly, Jancsó Béla, Kemény János, Debreczeni László.
A felkészültebb kritika új hangja hallatszik ki a 30-as és 40-es évek írásaiból. Vásárhelyi, Z.
Emil tanulmányfüzérből összeálló portrérajzai (1937) lényegében máig is helytálló
értékrendet kínálnak. Művészettörténeti megközelítéssel ír a hazai képzőművészetről Bíró
József, Bíró Béla, László Gyula, Felvinczi Takács Zoltán és Entz Géza. Korai összegező
próbálkozások is történtek művészetünk útjának vázlatos megrajzolására. György Lajos
ösztönzésére már 1925-ben Szopos Sándor vállalkozott az első történeti áttekintésre,
ugyancsak ebben az évben jelent meg Dienes Lászlónak az erdélyi avantgárdról számot adó
tanulmánykötete. Kováts Józsefnek a 30-as évek közepéről hátramaradt kézirataiban a
művészet- és irodalomkritika már egyenrangú a szerző szépírói termésével. 1938-ban Ligeti
Ernő, 1942-ben Maksay Albert, 1943-ban László Gyula és Bíró Béla kísérel meg szintézist.
Alkalmat adnak nagyobb lélegzetű képzőművészeti írások megjelentetésére a Barabás Miklós
Céh kiállításai, az 1943-ban fölépült kolozsvári Műcsarnok bemutatói s a Méhkas
Diákszövetkezet képvásárai.
A II. világháború után az új alapról induló művészeti szervezkedések és közös fórumok (a
JBA, Nicolae Bălcescu Athenaeum képzőművészeti szakosztályai, a művészek szakszervezete, az 1948-ban megalakult Képzőművészeti Intézet s 1950-től a Képzőművészek Országos Szövetsége) kínálnak tájékozódási lehetőséget és témát a kritikai írásoknak is. Élénk
visszhangra találnak az erdélyi képzőművészek újabb közös vállalkozásai, a Marosvásárhelyen (1945) és Kolozsvárt (1947) szervezett csoportkiállítások, majd a bukaresti országos
tárlatok. Érdemben kapnak teret a sajtóban a Bolyai Tudományegyetem Művészettörténeti
Szemináriuma keretében rendezett tanulmányi kiállítások.
A megváltozott társadalmi viszonyokkal kapcsolatos feladatok az alkotásban és kritikában
egyaránt tükröződnek; torz képet rajzolt azonban mindezekről az 50-es évek dogmatizmusa
jegyében íródott műbírálat. Számos jó képességű alkotót kényszerített ez a szellem olyan
feladatok elvégzésére, amelyekhez sem képessége, sem ráérzése nem volt. A megkövetelt
kompozíciós témák, a monumentális művészet vagy az epikus mondanivaló korántsem felelt
meg minden művészünk alkati beállítottságának.
A balos gyermekbetegségekből kigyógyulva, a 60-as évek közepétől kezdődően töltötte be
ismét a kritika tényleges művészetesztétikai feladatait. A képzőművészeti írások nyomon
követték a művészek új nemzedékének jelentkezését, olyan festőművészek fejlődését, mint
Miklóssy Gábor, Kovács Zoltán, Fülöp Antal Andor, Nagy Albert, Incze János, Bene József,
Mohy Sándor, Karácsony János, vagy olyan szobrászokét, mint Vetró Artúr, Kós András,
Balogh Péter, Izsák Márton, Benczédi Sándor, Márkos András. Az utánuk következő
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nemzedék alkotói sorából bemutatták Feszt László, Balázs Imre, Paulovics László, Cseh
Gusztáv, Plugor Sándor, Szervátiusz Tibor, Tőrös Gábor és mások pályakezdését.
Több olyan kritikus jelentkezett, aki történelmi, művészettörténészi, ill. képzőművészeti
alapképzettséggel és már megosztottság nélkül kötelezte el magát a műbírálat mellett.
Közöttük folyamatos műkritikusi munkát végez Banner Zoltán, Borghida István, Ditrói Ervin,
Murádin Jenő, E. Szabó Ilona.
Mellettük nagyszámú, köztük jelentős képzőművészeti írás szerzője Ágopcsa Marianna,
Andrásy Edit, Gazda József, Forró László, Hans Loew, Jeney-Lám Erzsébet, Kováts Iván,
Mezei József. Értékes föltáró és szervező munkát végeznek az irodalom- és művészetbírálatot
egyaránt művelő kritikusok: Kántor Lajos, Jánosházy György, Szőcs István, Marosi Ildikó.
Művészeti írásokkal továbbra is nagy számban jelentkeznek szépírók, így Fodor Sándor,
Székely János, Szász János, Bodor Pál, Szemlér Ferenc, Bálint Tibor.
A képzőművészeti írások állandó fórumai a lapok és folyóiratok. A két világháború között a
Napkelet, Genius, Új Genius, Periszkop, Erdélyi Helikon, Korunk, Pásztortűz, Művészeti
Szalon, Független Újság, ill. a napilapok közül a Keleti Újság, Ellenzék, Brassói Lapok,
Szamos, Új Kelet adott bővebb teret a művészetkritikának. A II. világháború után az Utunk,
az új évfolyamaival jelentkező Korunk, az Igaz Szó, Művészet (később Új Élet), A Hét,
Művelődés és több megyei napilap (Igazság, Brassói Lapok) közöl rendszeresen
képzőművészeti írásokat. Számon tartottak az Igaz Szó (1972/11) és a Korunk (1974/2)
képzőművészeti különszámai. A művészeti érdeklődést fokozza, népszerűvé teszi immár 200
rendezvényének sorozatos kiadványaival a *Korunk Galéria.
Gazda József 1969-ben Gyárfás Jenőről megjelent kötetén kívül képzőművészeti monográfia
magyar nyelven a Kriterion Könyvkiadó kezdeményezése előtt még nem jelent meg, de
Borghida István Krizsán Jánosról és Ziffer Sándorról, valamint Dimény István Szőnyi
Istvánról írt román nyelvű bemutató életrajzai megelőzték kibővített magyar nyelvű
kiadásukat. A Kriterion vállalkozása művészpályák és történeti korszakok bemutatására a 70es évek elejétől kezdve jelentősen járult hozzá a romániai magyar képzőművészet
fejlődésének szintéziséhez. Monográfiák összefüggő sora ismerteti Balogh Péter, Bene József,
Bordi András, Debreczeni László, Fülöp Antal Andor, Gyárfás Jenő, Incze János, Klein
József, Krizsán János, Leon Alex, Máttis-Teutsch János, Mohy Sándor, Nagy Imre, Gy. Szabó
Béla, Szolnay Sándor, Szervátiusz Jenő, Ziffer Sándor munkásságát. Nagy Imre Följegyzések
(1979) s Incze János Önarckép (1982) c. önéletrajzában — mindkettő a Kriterion kiadása —
művészi pályájáról vall. Forráskiadásokban a kolozsvári Dacia Könyvkiadó jelentette meg
Mikola András, Mohy Sándor, Nagy Albert, Szolnay Sándor életrajzi feljegyzéseit, ill.
művészi írásait.
(M. J.)
Kós Károly: Magyar képzőművészet Erdélyben. Napkelet 1920/7–8; uő: Erdély képzőművészetének problémája.
Erdélyi Helikon 1928/2; uő: Képzőművészetünk válsága. Világosság 1947. jan. 6. — Dienes László: Művészet és
világnézet. Kv. 1925. — Szopos Sándor: Az erdélyi magyar képzőművészet hat esztendeje. Pásztortűz Almanach,
Kv: 1925. — Bíró József: A mai erdélyi képzőművészet. Magyar Szemle, Bp. 1937/2. — Vásárhelyi Z. Emil:
Erdélyi művészek. Kv. 1937. — Metamorphosis Transylvaniae. Szerk. Győri Illés István, Kv. 1937. — L-i
[Ligeti Ernő]: A romániai magyar képzőművészet történetének 20 esztendeje. Keleti Újság 1938. dec. 24–25. —
Csánky Dénes: Erdély az újabbkori magyar festészetben. Művészeti Hetek, Kolozsvár 1942 [katalógus]. —
Maksay Albert: Kolozsvár képzőművészeti élete a kisebbségi sorsban. Uo. — László Gyula: A kolozsvári
Műcsarnok és az élő erdélyi képzőművészet szemléje. Hitel 1943/4. — Bíró Béla: Erdélyi művészet… Ellenzék
1943. júl. 31., aug. 7, 14. — Ditrói Ervin: Kolozsvár a képzőművészetben. Utunk 1959/20. — Murádin Jenő:
Collegium Artificium Transsylvanicorum. Művészet 1971/3; uő: Egy kritikus vallomásai. Utunk 1973/38; uő: A
Barabás Miklós Céh. 1978; uő: Múlt és jelen képzőművészetünk történetében. A Hét Évkönyve 1978. — Kántor
Lajos: Kép, világkép. 1977. — Nagy Pál: Barangolás a képzőművészetben. 1979. — Mezei József:
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Képzőművészeti közírásunkról a hetvenes évek fordulóján; Szász László: Távolodó művészet: provinciától a
vidékig; Kántor Lajos: Látók: festők és tolmácsok. Korunk 1981/12.

Kercsó Attila (Gyergyószentmiklós, 1939. márc. 20.) — költő, tanulmányíró. Középiskolai
tanulmányait szülővárosában végezte (1956), a marosvásárhelyi OGYI-n szerzett orvosi
diplomát (1962). Előbb körzeti orvos Gyergyóalfaluban, 1965-től a gyergyószentmiklósi
Városi Kórház szakorvosa. 1977 óta vezeti a Salaimon Ernő Irodalmi Kört.
Első versét az Utunk közölte (1977). Versei jelennek meg az Előre, Jóbarát, Művelődés,
Ifjúmunkás, Igaz Szó, A Haza Sólymai és a Napsugár hasábjain. Verseit Ludwig Erzsébet
fordításában az Informaţia Harghitei is közli, a Hargita és Munkásélet hasábjain egészségügyi
ismeretterjesztő cikkeivel jelentkezik. Adatok a gyergyói járványok történetéből címen az
1978-as Hargita Kalendárium, Közegészségügyi törekvések Gyergyószentmiklóson a XIX.
században és a XX. század elején címmel a Művelődés (1981/10) közölt tollából helyi
orvostörténeti tanulmányt.
Verseskötetei: A kapuban (1981); Sípvásár (gyermekversek, Karancsi Sándor borítólapjával
és illusztrációjával, 1983).
Zsehránszky István: Akik a Literánál indultak. Könyvtár 1981/3. — Jakab Mária: Sípvásár — jó vásár? Előre
1983. nov. 2.

Kerek Ferenc (Temesvár, 1941. szept. 21.) — kémiai szakíró. A temesvári Magyar Vegyes
Líceumban érettségizett (1957), a Babeş–Bolyai Egyetem vegyészeti karán szerzett oklevelet
(1962), itt doktorált (1972). Előbb tanár a temesvári műegyetem iparvegyészeti karán, majd
Humboldt-ösztöndíjjal a bochumi (NSZK) egyetemen tökéletesítette szakismereteit (1974–
75); hazatérve a temesvári Kémiai Kutatóközpont kutatóvegyésze.
Gyógyszerkutatással, különféle gyógynövények vegyi vizsgálatával, a biofémek ás a
sztereokémiai jelenségek tanulmányozásával foglalkozik, a természetes vegyületek
szerkezetét vizsgálja. Első írását A Hét közölte 1971-ben. Tanulmányai hazai és külföldi
szakfolyóiratokban (Revue Roumaine de Chemie, Tetrahedron) jelennek meg,
ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő cikkeit magyar nyelven A Hét, TETT, Vörös Lobogó,
Szabad Szó számára írja. Bandi Andrással együtt románra fordította egy berlini német
tudományos munkaközösség 1978-ban megjelent Organicum c. szakmunkáját (1982).
Munkái: Stereochimie (F. Badeával, 1974); Metale necesare vieţii — biometale (1979).
Kerekes Ferenc (Brassó, 1937. jan. 20.) — mezőgazdasági gépészeti szakíró. Elvégezte
Brassóban a Fémipari Műszaki Középiskolát (1954), s Temesvárt gépészmérnöki oklevelet
szerzett (1962). A szárhegyi gépállomás (1963–68), majd a Hargita megyei Gépesítési Tröszt
igazgatója (1968–82), jelenleg a Hargita megyei Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakosított Szállítási Vállalatot vezeti. 1970-ben a Hargita napilap közölte első írását.
Tárgyköre a mezőgazdaság gépesítése.
Kötetei: A gépek üzemeltetése és karbantartása. A mezőgazdasági gépész kézikönyve
(Csíkszereda 1970); Az állattenyésztés gépesítése (1983).
Kerekes György (Lupény, 1933. január 25.) — műfordító, szerkesztő. Középiskolai
tanulmányait Zilahon végezte (1951), majd a Bolyai Tudományegyetemen román nyelv- és
irodalomtanári képesítést szerzett (1955). 1969-ig az Irodalmi Könyvkiadó kolozsvári
szerkesztőségében dolgozott, 1970-től ugyancsak Kolozsvárt a Dacia Könyvkiadó magyar–
német osztályának felelős szerkesztője, ill. főszerkesztője.
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Első önálló munkája 1957-ben Eugen Barbu A labda kerek c. elbeszéléskötetének fordítása
volt az Ifjúsági Könyvkiadónál. Önálló kötetekben és gyűjteményekben megjelent román
klasszikus és kortárs prózafordításokon kívül gyakran közölt román irodalmi vonatkozású
cikkeket, könyvkritikákat, főleg az Utunk hasábjain, az Igaz Szóba pedig több éven át havi
román irodalmi szemlecikkeket is írt. Műfordítói munkásságát megbízható nyelvismeret, a
befogadó nyelvben való érzékenység jellemzi. Az Ifjúsági Könyvkiadónál, ill. a Ion Creangă
Kiadónál megjelent ifjúsági fordításkötetei (Eugen Barbu, Ioachim Botez, Petre Ispirescu,
Aurel Mihale, Theodor Constantin, I. L. Caragiale, Hristu Cîndroveanu) mellett ugyancsak
önálló kötetekben tolmácsolta Anton Bacalbaşa, George Călinescu, Şerban Cioculescu, Liviu
Rebreanu, George Brăescu elbeszéléseit, regényeit, tanulmányait. Román népmese- és román
klasszikus fordításai jelentek meg az Aranyhajú testvérek (1964), Az okos fiúcska (1967) és A
román irodalom kis tükre (1964–67) c. kötetekben; Mihail Kogălniceanu A parasztság
sorsának enyhítéséért (1975) c. kötetének nemcsak fordítója, hanem szerkesztője is.
Szerkesztésében jelentek meg a Tanulók Könyvtára sorozatban I. L. Caragiale novellái (1960)
és színművei (1961), önállóan Tudor Vianu tanulmányai (1968), válogatásában, fordításában
és utószavával Petre Ispirescu meséi (1961). Rövidített kiadásban az ő átdolgozásában
jelentette meg a Dacia Karl May népszerű indiánregényét, a Winnetout (1977).
Faragó József: Ispirescu magyarul. Igaz Szó 1966/11. — Beke György: Kolozsvári könyvkiadó. Beszélgetés K.
Gy.-gyel. Utunk 1973/1. — Farkas Jenő: Hristu Cîndroveanu: Mesék déli tájakról. Művelődés 1981/2.

Kerekes Jenő (Kolozsvár, 1919. júl. 13.) — jogi és közgazdasági szakíró. Középiskoláit
szülővárosa Református Kollégiumában végezte (1937), ugyanitt az egyetemen jogi és
államtudományi doktorátust szerzett (1942). Joggyakornoki és bírói működése után az MNSZ
jogi osztályának munkatársa. 1949-től a Bolyai Tudományegyetem, ill. Babeş–Bolyai
Egyetem jog- és közgazdasági karán előadótanár, közben tanszékvezető (1966–71).
Első írását a Március főiskolás lap közölte (1943). Publicisztikai cikkei a jog és közgazdaság
köréből napilapok (Világosság, Igazság, Romániai Magyar Szó, Előre, Megyei Tükör, Făclia)
és folyóiratok (Utunk, A Hét, Művelődés, Tribuna) hasábjain jelentek meg. Szaktanulmányait
a Probleme Economice, Korunk, Revista Economică, Studia Universitatis Babeş–Bolyai s a
budapesti Jogtudományi Közlöny, valamint bukaresti, iaşi-i és craiovai gazdaságtudományi
gyűjteményes kötetek közlik. Az Időszerű közgazdasági kérdések c. kötetben (1955) jelent
meg két, Kecskés Józseffel közösen írt tanulmánya A helyiipar fejlődése a Magyar Autonóm
Tartományban és A munkanapfényképezés és önfényképezés címmel; A Román
Népköztársaság Alkotmánya c. kötetben (1957) a választási rendszerről ír. Jogi
szaktanulmányai a munkajog és a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog kérdéseit ölelik fel,
közgazdasági szaktanulmányaiban főleg az ipargazdaságtan, vállalatszervezés és
munkaszervezés foglalkoztatja, figyelmet fordítva a munkajavadalmazásra és az anyagi
érdekeltségre, valamint a munkaerőképzésre és a munkaerő hatékony felhasználására.
Munkái: Ipargazdaságtan (egyetemi jegyzet, 1950); A mezőgazdasági termelőszövetkezetek
tagjainak jogai és kötelességei (Jogi Kiskönyvtár 8. 1957, németül 1958); Az RNK bírósági és
ügyészségi szervezeti joga (egyetemi jegyzet, 1958); Economia şi organizarea ştiinţifică a
muncii I–II. (egyetemi tankönyv, 1974, újabb kiadása 1976); társszerzője az Organizarea şi
planificarea unităţilor industriale (1977) és Economia şi organizarea ergonomică a muncii
(1981) c. egyetemi tankönyveknek, számos példatárnak és esettanulmánynak.
Kerekes Manó — *Nagyvárad magyar irodalmi élete
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Kerekes Medárd (Kolozsvár, 1925. okt. 9.) — biokémiai szakíró. Középiskoláit
szülővárosában a Református Kollégiumban végezte (1944), oklevelét a Bolyai Tudományegyetem kémia karán nyerte el (1949). A marosvásárhelyi OGYI biokémiai tanszékén
tanársegéd, 1958 óta az Orvostudományi Akadémia marosvásárhelyi kutatóközpontjának
főkutatója; a biokémia doktora (1965).
Külföldi (Nature, Naturwissenschaften, Experientia) és belföldi (Studii şi Cercetări de
Biochimie, Orvosi Szemle–Revista Medicală) szakfolyóiratok hasábjain megjelent
közleményeiben főleg a fehérje- és neurokémia, valamint az érelmeszesedés kutatásával
foglalkozott. Tudománynépszerűsítő cikkeit a Dolgozó Nő, A Hét s napilapok közlik.
Szépirodalmi műfordításaival, karcolataival, külföldi útijegyzeteivel az Igaz Szó, Utunk,
Ifjúmunkás, Előre, Új Élet, Vörös Zászló hasábjain jelentkezik.
Munkái: Biokémiai gyakorlatok (Blazsek Vladimirral, egyetemi jegyzet, Mv. 1956); Az
érelmeszesedés kutatása és leküzdése (Feszt Tiborral, Antenna, Kv. 1976); Arterioscleroza pe
înţelesul tuturor (Feszt Tiborral, 1977); Ép testben ép erek (Feszt Tiborral, 1983).
A Metode curente pentru analiza de laborator clinic c. kötet (1983) társszerzője.
Erdélyi Lajos: Ismeri-e ön a koleszterinszintjét? Új Élet 1972/19. — Gyergyai Ferenc: Századunk kérlelhetetlen
ellensége… A Hét 1976/32.— Bodó Barna: Kinek és milyen ismereteket? Ifjúmunkás 1976/51–52. — Czégeni
József: Új könyv az emberiség közellenségéről, az infarktusról. Vörös Zászló 1977. jan. 9.

Kerekes Sándor (Brassó, 1922. máj. 3.) — orvosi szakíró. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön
végezte (1941), oklevelét a Bolyai Tudományegyetem orvosi karán szerezte (1947). A
marosvásárhelyi ortopédia–traumatológia–gyermeksebészeti klinika sebész főorvosa, az
orvostudományok doktora (1970). Dolgozatai, melyekben főleg a gyomor- és emlőrák
sebészetével foglalkozik, hazai (Orvosi Szemle, Chirurgia) és külföldi (Orvosi Hetilap,
Magyar Sebészet, Zentralblatt für Chirurgie) szakfolyóiratokban jelennek meg.
Keresztély Mária — *gyermekszínmű
Keresztény Magvető — a leghosszabb életű s ma is megjelenő erdélyi magyar nyelvű
folyóirat. 1861-ben Kriza János és Nagy Lajos unitárius kollégiumi tanárok alapítják, s
„általában az erkölcsileg Szép, Jó és Igaz magvainak vetését s fejlesztését” tűzik ki célul.
Hasábjain nagyobb tanulmányok, elmélkedések, életrajzok, oktatási-nevelési kérdések,
történelmi adatok, könyvismertetések közlését tervezik. 1868-ig megjelent első négy kötete
évkönyv volt, 1870-ben vált negyedévenként, majd 1875-ben kéthónaponként megjelenő
folyóirattá. Szerkesztői 1867-től Buzogány Áron és Ferencz József, az előbbi helyére 1870ben Kovácsi Antal, majd 1874-ben Simén Domokos kerül. 1878-tól Péterfi Dénes és Kovács
János (1905-ig) szerkeszti, 1911-ben pedig Gál Kelemen és Gálfi Lőrinc veszi át a
szerkesztést. Az 1918-ig megjelent 53 kötet Brassai Sámuel, Jakab Elek, Kővári László,
Kozma Ferenc, Nagyajtai Kovács István, Kuun Géza, Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Berde
Áron, Koncz József, Kanyaró Ferenc tanulmányainak, Jékey Aladár és Versényi György
verseinek közlésével játszott szerepet Erdély művelődési életében.
Több mint kétévi szünetelés után 1922 elején indul újra mint az 1920. aug. 20-án megalakult
Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Borbély István és Vári Albert szerkesztik, eleinte évi
négy, 1928-tól hat füzete jelenik meg. A szerkesztésben rövid ideig Ferenczy Géza és Kiss
Elek is részt vesz, 1929-től egyedül Vári Albert, 1938-tól ő és P. Szentmártoni Kálmán a
szerkesztők. Céljuk főleg a műveltebb rétegekhez szóló tudományos irodalom közlése.
Kelemen Lajos, Varga Béla, S. Nagy László, Szent-Iványi Sándor, Balázs Ferenc, Jancsó
Elemér, Mikó Imre, Szabédi László, Lakatos István, Zoványi Jenő írásai, dolgozatai,
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adatközlései fémjelzik az ekkori köteteket. Az Irodalom rovat 1924-től önálló mellékletként
jelenik meg *Erdélyi Irodalmi Szemle címmel. A fontosabb tanulmányokat különlenyomatban
is megjelentetik A Keresztény Magvető füzetei sorozat keretében 1944-ig 43 füzetben. 1935–
36-ban havi mellékletet jelentettek meg Népnevelés címmel. E 24–28 lapos füzetek célja a
falusi értelmiség tájékoztatása volt a népoktatás, falufejlesztés és a korszerű mezőgazdaság
kérdéseiben.
Az 1944 augusztusában megszakadó sorozat 1971-ben a 77. évfolyammal folytatódik Kovács
Lajos és Erdő János szerkesztésében. Évente négy számot jelentetnek meg. Továbbra is
jelentős teret szentelnek — felekezeti különbség nélkül — egyáltalán nem csak vallási jellegű
művelődési és tudományos írások közlésére. Bodor András, Mikó Imre, Molnár István, Sebesi
Pál (Dávid Ferenc- és Heltai Gáspár-tanulmányok), Borbáth Károly, Kisgyörgy Zoltán,
Binder Pál, Lakó Elemér, Szabó Árpád, Szabó Sámuel szerepel hosszabb tanulmányokkal.
1975-ben Kriza János-emlékszámot adnak ki halála 100. évfordulójára, 1976-ban Balázs
Ferenc születésének 75., 1977-ben Kelemen Lajos születésének 100. évfordulóját ünneplik
meg.
A Keresztény Magvető I–XLVII. évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke. Összeállította: Dr. Borbély
Ferenc. Kv. 1913. — A Keresztény Magvető XLVIII–LXV. évfolyamának tárgymutatója. Összeállította: Erdő
János, Kv. 1934.

Keresztes Endre (Gyulafehérvár, 1925. jún. 28. — 1988. ápr. 7. Kolozsvár) — közgazdasági
szakíró. ~ Zoltán és Gállné ~ Erzsébet bátyja. Kolozsvárt a Róm. Kat. Főgimnáziumban
érettségizett (1943), a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdasági karán szerzett
doktorátust a kereskedelemtudományi szakon (1948), majd a pedagógia–lélektan szakon is
abszolvált (1951). Egyetemi évei alatt Zilahon és Kézdivásárhelyen könyvelő, majd 1947-től
Zsibón, Kolozsvárt középiskolai tanár, közben a Politechnikai Intézet előadótanára, 1950-től a
kolozsvári Tehnofrig vállalat könyvelési osztályvezetője, a szakiskola igazgatója és tanára.
1955-től a sörgyár főkönyvelője, 1967-től lektor a Babeş–Bolyai Egyetem közgazdasági
karán. 1969-től a könyvvitel, önköltségszámítás és számítástechnika előadótanára. 1976-tól
betegnyugdíjas.
Tudományos és módszertani jellegű cikkei a Forum (Revista Învăţămîntului Superior),
Finanţe şi Credit, Studia Universitatis Babeş–Bolyai — Series Oeconomica, Evidenţa
Contabilă, Industria Alimentară, Expertiza Contabilă-judiciară, Korunk, Előre, Igazság, Făclia
hasábjain jelentek meg. Kutatásainak főbb területei: vállalatszervezés, könyvvitel, az
informatika elmélete és gyakorlati alkalmazása, az információs rendszerek, a gépi és
automatizált adatfeldolgozás szervezése, valamint számítógépek felhasználása az oktatásban.
Magyarra fordította Cornel Popescu Az állami vállalatok és gazdasági szervezetek nyeresége
c. könyvét (1957); Budapesten jelent meg Gazdasági folyamatok modelljeinek alkalmazása a
könyvvitel oktatásában (Számvitel és Ügyviteltechnika (1971/11) és A hagyományos és új
oktatási módszerek az elektronikus adatfeldolgozás oktatásában (Felsőoktatási Szemle
1976/7–8) c. tanulmánya.
Kötetei: A vállalati nyilvántartás szervezése és az önköltség (1957); Cartea contabilului şef
(V. Stănescuval, 1960, 1963); Conducerea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor (V.
Stănescuval, 1962, 1965); Legislaţia uzuală contabilă-financiară (V. Stănescuval, 1962);
Organizarea şi proiectarea prelucrării automate a datelor (egyetemi jegyzet, Kv. 1975).
Dezső Erzsébet: Statisztikai tanulmányok gyűjteménye. Igazság 1963. márc. 21. — O. Căpăţînă: V. Stănescu —
A. Keresztes: Conducerea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor. Arbitrajul de Stat 1963/1. — A. Cozoş:
Nu s-ar putea retipări? Viaţa Economică 1965. márc. 9. — Murádin Jenő: Területi számítási központ, Kolozsvár.
Igazság 1971. máj. 7. — S. Stănescu: Pregătirea practică în învăţămîntul superior. Era Socialistă 1974/13.
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Keresztes István — *Székely Nép
Keresztes Károly (Lécfalva. 1891. jún. 20. — 1944. szept. 9. Gyergyószentmiklós) —
zeneszerző, lapszerkesztő. ~ István öccse. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen,
felsőfokú jogi tanulmányait Debrecenben és Kolozsvárt végezte; a budapesti Zeneakadémia
magántanulója volt, zeneszerzésben Toldy László irányította. Szolgabíró, majd ügyvéd
Sepsiszentgyörgyön, az OMP megyei főtitkára, egy ideig a Székely Nép c. lap felelős
szerkesztője (1920–22). Írásai itt s a Keleti Újságban jelentek meg.
A hangszeres irodalom s a zenés színpad foglalkoztatta. Már 1916-ban hegedűfantáziája jelent
meg Lipcsében (Frühling im Kriege). Kapcsolatba került Bartókkal és Kodállyal, hatásuk alatt
a székely népzene motívumanyagát hasznosította hagyományos keretek között. Kodály
számára háromszéki népdalokat gyűjtött, megrendezte Sepsiszentgyörgyön Bartók 1927.
márc. 2-i hangversenyét a Székely Nemzeti Múzeumban. A népi zene egyaránt hatott
kamarazenei tevékenységére és daljátékaira. Székely szimfónia (1925) és Siculia (1929) c.
szerzeményei kéziratban maradtak fenn. Saját szövegére szerzett Álomország c. kétfelvonásos
daljátékába (1928) változatlanul beillesztett három eredeti székely népdalt; A fonóban szól a
nóta c. daljátékát (1929) a bírálat „egy kis székely operá”-nak nevezte, a későbbi években is
többször előadták. Megzenésítette és sikerrel vezényelte Nyírő József Júlia szép leány c.
balladáját (1933).
Előadóművészként Viotti, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Hubay műveit
népszerűsítette városában.
Kötete: Két kis székely daljáték (Sepsiszentgyörgy 1932).
Fogolyán Miklós: Bartók Sepsiszentgyörgyön. Utunk 1970/40 — Berde Zoltán: Sepsiszentgyörgy zenei élete
[1862–1944]. Közli Zenetudományi írások. 1980. 71–73.

Keresztes László (Nagybacon, 1917. márc. 27.) — mezőgazdasági szakíró. Középiskolai
tanulmányait Baróton kezdte, Gyergyószentmiklóson fejezte be (1936), felsőfokú
mezőgazdasági tanulmányait Budapesten végezte (1941). A mezőgazdasági tudományok
doktora (1943). Növényegészségügyi szakirányító Sepsiszentgyörgyön, majd ugyanitt, 1949től pedig Kézdivásárhelyen szaktanár, 1959-től Sepsiszentgyörgyön igazgató-tanár; 1977 óta
nyugdíjas.
Különböző napi- és hetilapokban számos mezőgazdasági ismeretterjesztő írása jelent meg a
cukorrépatermesztésről, a korszerű legeltetésről, talajjavításról, öntözésről, mezőgazdasági
építkezésekről, állattenyésztésről, a mezőgazdaság gépesítéséről, a mezőgazdasági
munkaszervezésről. 1950-től a szakminisztérium megbízásából iskolai szakjegyzeteket
készített a földméréstan, talajjavítás és növényvédelem tárgyköréből. A Tanügyi Újságban
módszertani cikkeket közölt a mezőgazdasági szakoktatás problémáiról.
Munkái: Általános földmérés-tan (Lapikás Gáborral, tankönyv, 1953); Öntözés (Sepsiszentgyörgy 1973).
Almási Gábor: Árkosi újdonságok. Előre 1973. jan. 3.

Keresztes Zoltán (Gyulafehérvár, 1929. dec. 23.) — közíró, bibliográfus, szerkesztő. ~ Endre
és Gállné ~ Erzsébet testvére. A kolozsvári Zágoni Mikes Kelemen Főgimnáziumban (ma 3.
számú Líceum) érettségizett (1948), a Bolyai Tudományegyetem jogi és közgazdasági karán
szerzett közgazdász diplomát (1953). Munkás a kolozsvári Viktória kötöttárugyárban, a
kolozsvári Rádióstúdiónál szerkesztő és riporter (1951–58), majd a Kolozsvári Könyvterjesztő Központ tisztviselője.
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Első írását az Igazság közölte (1949). Mint rádióriporter az Ismerjük meg hazánkat sorozatban
(1955–58) Gyimes, Avas, Kővár, Kalotaszeg vidékét mutatta be. Mint a Korunk munkatársa
Emlékezés kolozsvári önkéntesekre c. alatt (1964/8) az antifasiszta Tudor Vladimirescuhadosztály Csehszlovákiában elesett hőseiről, köztük Czellér Lajos kolozsvári ifjúmunkásról
ír, s A szirénák Kolozsvárt is megszólaltak címen (1966/2) az 1933-as sztrájk résztvevőivel
idézteti fel a megmozdulás helyi emlékeit. Az Ifjúmunkás, Igazság, Utunk, Dolgozó Nő, Új
Élet keresztrejtvény-készítője; rejtvényei közt igen sok az irodalmi tárgyú. Szabadegyetemi és
rádióelőadásokon az erdélyi örménység történetével foglalkozik; elismert könyvtártörténeti
szakértő.
Kötete: Törd a fejed! (rejtvénykönyv, Kaleidoszkóp 1975).
Hogyan lett belőlem rejtvényszerkesztő. K. Z.-nal beszélget D. Szabó Lajos. Ifjúmunkás 1971/1. — Antal József:
Rejtvénytől kutatómunkáig. Beszélgetés K. Z.-nal. Igazság 1983. júl. 10.

Keresztesi Éva — *Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó; *műfordítás
Keresztessy Ágnes Kosztáné (Tasnád, 1890. márc. 17. — 1960. okt. 28. Tasnád) — költőnő.
Polgári iskolát végzett Budapesten (1905). Első versei 1926-ban a Szilágyságban jelentek
meg, később a Pásztortűz közli írásait. A Keleti Újság, ill. az Igazság tudósítója (1928–36,
1945–48). Versein erős Ady-hatás érezhető. Kötete: Új hajtások (Kv. 1926).
Írói neve: K. Keresztessy Ágica.
Keresztury Sándor, Oltyán Sándor, Alexandru Olteanu (Sarkadkeresztúr, 1897. nov. 27. —
1943. jan. 18. Temesvár) — műfordító, szerkesztő, közíró. A nagyszalontai Arany János
Gimnáziumban Tisza István ösztöndíjasaként végezte a középiskolát. Jogi tanulmányokat
végzett. Mint a geszti Tisza-uradalom egyik gazdatisztjének román anyától származó fia
kitűnően ismerte a Nagyszalonta környéki román és magyar tájnyelvet. Irodalmi működését a
budapesti Magyar Nyelvőr munkatársaként kezdte, amelynek 1916-os és 1917-es
évfolyamaiban komoly néprajzi érdeklődéssel párosult gyűjtőmunkára valló szómagyarázatokat közölt. Számos adata Arany János költői nyelvének nagyszalontai rétegét világítja
meg. Az I. világháború után Nagyváradon telepedett le, és feleségével, Diamandy Viktóriával
együtt tevékenyen bekapcsolódott a Societatea Cele Trei Crişuri (Hármas Körös Társaság)
munkájába, amely a román–magyar kapcsolatok ápolását igyekezett előmozdítani. 1934-től
már csak eredeti román családi nevén jegyezte írásait. A 30-as évek végétől Temesváron élt.
Novellái, versei a nagyváradi, kolozsvári, brassói, temesvári lapokban jelentek meg. Bukaresti
román lapokban a magyar irodalomról írt ismertető cikkeket, a Keleti Újság és Napkelet
számára viszont román lapok és könyvek szemlézését vállalta. Benedek Elek gyermeklapjában, a Cimborában eredeti írások mellett román mesék és költemények fordításával
szerepelt. A fontosabb erdélyi sajtótermékekben (Gîndirea, Cele Trei Crişuri, Napkelet,
Korunk) folytatott román és magyar nyelvű élénk publicisztikai tevékenysége mellett Új
román költők antológiája (Nv. 1922) címen kötetbe gyűjtve is kiadta műfordításait. Egyik
szerkesztője lett a Cele Trei Crişuri társaság *Aurora c. kétnyelvű folyóiratának, bécsi magyar
emigráns írókkal karöltve nemzetközi jellegű közművelődési egyesület formájában kísérelte
meg újjászervezni a nagyváradi *Ady Endre Társaságot, amely a Henri Barbusse és Romain
Rolland kezdeményezte Clarté mozgalom humanitárius szellemében lett volna hivatott a
szomszédos népek értelmiségét baráti közösségbe tömöríteni.
Írói kezdeményező ereje ugyan csakhamar személyi viszálykodásokba fordult, de
publicisztikai tevékenységével az irodalmi életből való kiszorulása után sem hagyott fel, s
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főként a nagyváradi Familia hasábjain közölt szemlecikkeivel a 30-as években is szolgálatot
tett a magyar irodalom román befogadásának.
Kötete: Szlávok a háború után (Korunk Könyvtára 3. Kv. 1926).
(K. K.)
Keresztút — az Utunk rejtvényfüzete. Első számát 1977 decemberében adták ki; kezdetben
nagyobb időközönként, 1980-tól évharmadonként, 1983 januárjától rendszeresen havonta
jelenik meg 16 oldalon. Irodalmi jellegű keresztrejtvényeket, táblarejtvényeket,
képrejtvényeket közöl. Főmunkatársa Lőrinczy Edit és Rámay Tibor.
Létay Lajos írja a K.-ról. Utunk 1982/20. — Sütő István: Mire tanít a K.? Igaz Szó 1983/9.

Kéri József — Spielmann József írói álneve
Kerpel Izsó — *kölcsönkönyvtár; *műfordítás
Kertész Albert — *Székelyudvarhely magyar irodalmi élete
Kertész Dénes — *lágerirodalom
Kertész Endre (Kolozsvár, 1924. nov. 15.) — orvosi szakíró. Szülővárosában a Zsidó
Líceumban érettségizett (1943), diplomáját a marosvásárhelyi OGYI-n szerezte (1949). A
marosvásárhelyi Radiológiai Klinikán gyakornok, majd tanársegéd, jelenleg adjunktus.
Radiológus főorvos, az orvostudományok doktora (1967). Szaktudományának kérdéseivel
foglalkozó dolgozatait az Orvosi Szemle–Revista Medicală, Viaţa Medicală, a budapesti
Orvosi Hetilap, a torinói Minerva Medica s más bel- és külföldi radiológiai szaklapok közlik.
Jegyzetei: Radiológia. Röntgendiagnosztika és sugárterápia (társszerzőként, Mv. 1957);
Radiológia (Krepsz Istvánnal és Kovács Lászlóval, Mv. 1960, újabb kiadása Krepsz
Istvánnal, Mv. 1976); A klinikai radiológia (kiadás alatt).
Kertész Ilona — *műszaki irodalom
Kertész Imre — *Friss Újság 1.
Kertész János — bibliográfia 3.
Kertész József — *Erdélyi Magyar Könyvtár
Kertész Mihály, Michael Curtis (Budapest 1888) — *Projektograph Janovics
Kertész Mihály Miksa (Szolnok, 1888. febr. 4. — 1945. márc. 18. Budapest) — ifjúsági író.
Jogot végzett, az I. világháborúban szerb, albán, orosz fronton teljesített katonai szolgálatot,
megsebesült, 1918-ban ügyvédi vizsgát tett; a kommün után Romániában telepedett le,
Nagybányán nyitott ügyvédi irodát. 1922-ben bekapcsolódott a *Cimbora szerkesztésébe, s
nemcsak meséivel, történeteivel, regényeivel szerepel a gyermeklapban, hanem sűrű
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levelezésben Benedek Elek főszerkesztővel a Nagybányán előállított lap nyomdai munkálatait
is irányítja.
Gyermekregényével nyit a Cimbora Könyvtár; a Benedek Elek összeállításában megjelent
Gyermekszínház c. kötetben Az igazmondó láda c. jelenetével szerepel (Magyar Ifjúság
Könyvtára, 2–3. Kv. 1926; románul Lada năzdrăvană. Kv. 1926). Szépirodalmi
tevékenységét 1927-től szülővárosában folytatta, a Szolnoki Tükör és az Irodalmi Kurír
közölte novelláit, könyvei és színdarabjai jelentek meg, részt vett a Tanya c. irodalmi és
művelődési klub alapításában, a Verseghy Körben tevékenykedett. Több kabarédarabját
játszották Budapesten a Belvárosi Színházban és az Andrássy úti Színházban.
Romániában megjelent kötetei: Senki Tamás története. Gyermekregény és még egyéb mesék
(Cimbora Könyvtár 1. Szatmár 1922); Futurex (Kisregény, Erdélyi Könyvtár 6. Arad 1922);
Szökés a teknőben. Két kicsapott diák kalandjai a Tiszán (Szatmár 1923); A gyémántköves
melltű (Szatmár 1927); Rög János (regény, Szatmár 1928).
K. M. Benedek Eleknek. 9 levél. Blev I. 1979. 78, 83, 84, 100, 104, 113, 118, 152, 154–55.

Kertészné Fischer Lujza — *műdal
Kertgazdaság — *Mezőgazdasági szakirodalom
Kese György (Nagymajtény, 1906. nov. 6. — 1977. nov. 27. Kolozsvár) — orvosi szakíró. A
Szatmári Református Főgimnáziumban érettségizett (1925), oklevelét a kolozsvári egyetemen
szerezte (1931). A kolozsvári Nőgyógyászati Klinikán — s közben a Szülészeti Klinikán
(1940–1944) — teljesített szolgálatot a gyakornokságtól a főorvosi munkakörig. Az
orvostudományok doktora (1946), címét Májgyulladás és terhesség c. dolgozatával nyerte el.
Szakcikkeit közölte a Viaţa Medicală, Clinica et Laboratorium s számos külföldi folyóirat
(Orvosi Újság, Gyógyászat, Archiv für Gynecologie, Orvostudományi Közlemények, Magyar
Nőorvosok Lapja, Ars Medici, Wiener Medizinische Wochenschrift, Geburtshilfe und
Frauenheilkunde, Zentralblatt für Gynecologie). Közleményeiben a nőgyógyászat és szülészet
elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott, kísérleteiről számolt be, melyekben a nemi
hormonok szerepének tisztázására törekedett élettani és kóros körülmények közt, valamint a
méh és petefészek kölcsönhatását tanulmányozta.
Munkái: Valoarea diagnostică a reacţiei Prunell în sifiligrafie (Kv. 1932); Kísérletes
vizsgálatok férfi sexuálhormonnal testoviron ivarérett, kasztrált és infantilis nőstény egereken
(Páli Kálmánnal, Acta Medica 2. Kv. 1941); Hepatita epidemică şi sarcina (gépirat, Mv.
1964).
Kessler Jenő Attila (Torda, 1939. dec. 23.) — természettudományi szakíró. Családi
mesterséget folytatva három évig a kolozsvári Irisz gyárban porcelánfestő, a Brassai Sámuel
Középiskola esti tagozatán érettségizett (1958), a Babeş–Bolyai Egyetemen biológia–földrajz
szakos tanári diplomát szerzett (1963). Előbb Felsőrákoson, majd 1965-től Nagyváradon
tanár, 1970-ig az Egészségügyi Technikumban, azóta a 13. számú Általános Iskolában.
Másfél évtizede a Körösvidéki Múzeum külső munkatársa; Jurcsák Tibor ösztönzésére a
madárőslénytanra szakosította magát. A bukaresti egyetemen szerzett doktorátust (1977);
disszertációjában a Körösvidék madárfaunáját dolgozta fel a pliocéntől napjainkig. Egyedüli
lévén szakterületén az országban, együttműködést teremtett az egyetemek, tudományos
intézetek s múzeumok paleontológusaival s archeológusaival a már begyűjtött és az ezután
bekerülő anyag feldolgozása végett.
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Első írása nyomtatásban a Körösvidéki Múzeum Nymphaea c. évkönyvében jelent meg
(1973). Ebben a sorozatban s a Tibiscus, valamint a Revue Roumaine Géologique,
Géophysique et Géographique hasábjain tette közzé paleoornitológiai kutatásainak
eredményeit. Ismeretterjesztő cikkei jelentek meg a Bihar megyei Pionírtanács, ill. a
Barlangászok Szövetsége kiadványaiban. Ősállattemetők Bihar megyében c. alatt (A Hét
1983/31) a Királyerdő egyik bányájában 1978-ban felfedezett — bauxit-rögökben rejlő —
csontmaradványokról számol be: míg Jurcsák Tibor őskori ragadozók, kenguru-gyíkok,
őskrokodilok maradványait határozta meg, a cikkíró egy Archeopterix típusú ősmadár
csontjait tudta azonosítani.
A washingtoni Society of Vertebrate Palaeontology–News Bulletin 1978-tól évente közli és
méltatja tevékenységét.
Keszy-Harmath Erzsébet (Torda, 1916. aug. 10.) — kertészeti szakíró. Középiskoláit a
kolozsvári Marianumban végezte (1934), a budapesti Kertészeti Tanintézetben, ill.
Mezőgazdasági Egyetemen kertészmérnöki oklevelet szerzett (1942). Szaktanárként működött
a soproni Mezőgazdasági Leányiskolában, majd a csíksomlyói és székelyudvarhelyi
tanítóképzőben (1945–51), tanársegédként a kolozsvári Agrártudományi Intézetben (1951–
57), mérnökként a kolozsvári Kertészeti és Szőlészeti Kísérleti Állomáson (1957–63) és több
mezőgazdasági termelőszövetkezetben (1963–68).
Első írása a budapesti Herba c. folyóiratban jelent meg (1943), két román nyelvű tanulmánya
az RNK Akadémiája Studii şi Cercetări c. sorozatában (1954), ill. a kolozsvári
Mezőgazdasági Főiskola évkönyvében (1957).
Önálló kötetei: Hogyan tartósítsuk a gyümölcsöket és zöldségféléket (1952); Az
almástermésűek és csonthéjasok termesztése (Veress Istvánnal, Palocsay Rudolffal és Antal
Dániellel, 1954); Gyümölcsök és zöldségfélék tartósítása (névtelenül, 1955, 1961);
Zöldségtermesztés (Veress Istvánnal és Török Sándorral, 1955); Szántóföldi növények
termesztése (Madaras Klárával, 1955); Héjasgyümölcsűek és bogyósok termesztése (társszerző
Veress István, Palocsay Rudolf, Antal Dániel, 1957); Általános gyümölcstermesztés (Veress
Istvánnal, 1959); A családi ház kertje (társszerző Csorba István és Veress István, 1975, 1980).
Románból magyarra fordított 4 kertészeti tárgyú kötetet.
Keszy-Harmathné Moravszky Edit — *szociográfia
Keszy-Harmath Sándor (Torda, 1926. márc. 14.) — közgazdasági és demográfiai szakíró. ~
Vera apja. Középiskoláit Kolozsvárt a Róm. Kat. Főgimnáziumban (1945), felsőbb
tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem jogi és közgazdasági karán (1949) végezte. A
Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt. A Bolyai Tudományegyetem politikai gazdaságtani
tanszékén asszisztens, majd lektor, tagja az időszerű gazdasági kérdéseket kutató csoportnak,
1957-től Marosvásárhelyen a Tartományi Néptanács tervosztályán dolgozott, majd miután A
Magyar Autonóm Tartomány gazdasági monográfiája szerkesztőjeként irredentizmussal és
szeparatizmussal vádolva állásából eltávolították, 1960-tól az 5. számú Autójavító Vállalat
munkaszervezési osztályát vezette, 1971 óta a Kolozs megyei Tervező és Kutató Intézet
területrendezési részlegének főközgazdásza.
Első írása 1947-ben jelent meg a Világosságban. Az Igazság, Romániai Magyar Szó, ill.
Előre, Vörös Zászló, Vörös Lobogó napilapok, a Korunk, Probleme Economice, Viaţa
Economică folyóiratok munkatársa. Feleségével, K. Moravszky Edittel közösen elemezte A
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kalotaszegi egykéről c. tanulmányban (Korunk 1957/6) négy Kolozs megyei község
népmozgalmi adatait.
Gyűjteményes kötetekben szakdolgozatai jelentek meg, így a reálbér kérdéseiről A
munkatermelékenység kérdései a vasúti Főműhelyekben (1948) s az értéktörvény helyes
felhasználásának egyes feltételeiről a szocialista iparvállalatokban, továbbá a jegyrendszer
megszüntetésének jelentőségéről az Időszerű közgazdasági kérdések (1955) c. gyűjteményes
kötetben; utóbbi német fordításban is (1956). A Népgazdasági Tanulmányok c. gyűjtemény
(1957) a reálbérek alakulását meghatározó tényezőkről írt dolgozatát közölte, a Változó
valóság c. kötet (1978) szociográfiai tanulmányai között pedig Népesedési kérdések
Kalotaszegen c. alapvető feldolgozásával szerepel, melyben az egykevidék kérdésére
visszatérve a születéskorlátozásnak az eltartottsági teher növekedésében s az életszínvonal
csökkenésében megnyilvánuló következményeit mérte fel. Tanulmányaival részt vett a
Helsinkiben (1981) és Budapesten (1983) megtartott európai szociológiai kongresszusokon;
utóbbin Dimitrie Gusti szociológiai iskolájának és módszereinek a falusi területek
övezetesítésében való felhasználásáról értekezett. A Kolozs Megyei Tervező és Kutató Intézet
keretében a következő tervek főnöke volt: Kolozs megye városainak fejlődése a következő
húsz évben; A falusi települések fejlesztésének kérdései Kolozs megyében; A jövőbeni
városok hálózata Kolozs megyében; A kisipar fejlesztését szolgáló nyersanyagok azonosítása.
A Babeş–Bolyai Egyetemmel közösen dolgozik a Nyugati Szigethegység komplex fejlesztési
tervén.
Munkája: Kizsákmányolás a tőkés Dermatában. (Kohn Hillel vezette munkaközösséggel, Kv.
1953).
ASZT; Demográfiai robbanás Székelykeresztúron. LM 3294.

Keszy-Harmath Vera (Kolozsvár, 1950. febr. 25.) — újságíró, rádiószerkesztő. ~ Sándor
lánya. Középiskolát a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végzett (1967), a Babeş–
Bolyai Egyetemen szerzett francia–magyar szakos tanári diplomát (1972). A Kolozsvári
Rádió bemondó-riportere; 1974-től az ifjúsági és kulturális rovat szerkesztője. Beszélgetéseit
a romániai magyar írókkal és művészekkel az *aranyszalagtár őrzi.
Jelentősebb műsorai: Vallomások a szülőföldről (Bartalis János; Horváth Imre, Kós Károly,
Salamon László és mások megszólaltatása 12 részben, 1974–75); Találkozások (Gy. Szabó
Béla Dsida Jenőt és Bordi Andrást idézi, Vita Zsigmond Szentimrei Jenőre emlékezik, 1974–
75); Élő monográfia (Vista, Torockó, Szék szokásainak, népművészetének bemutatása, 1974–
75); Rügybontó (közmondás- és népmesegyűjtő verseny, 1975–76); Thália szolgálatában
(kolozsvári színháztörténeti dokumentumsorozat az Erdélyi Nemes Magyar Jádzó Társaságtól
a mai Állami Magyar Színházig; munkatárs Saszet Géza és Kötő József, 1982-től);
Hangraforgó (Brassó környéki mondák, a brassói újságírás története, munkatárs Szabó
Sámuel, 1983).
Keszthelyi András — *Echinox; *Gaál Gábor Kör
Keszthelyi Gyula (Alsójára, 1934. márc. 26.) — szerkesztő. ~ András apja. A kolozsvári 2.
számú Fiúlíceumban érettségizett (1952), a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán
szerzett diplomát. A bánffyhunyadi Fakitermelő Vállalat (1956–57), majd a kolozsvári
Libertatea Bútorgyár (1957–69) tisztviselője. Újságírói pályáját az Új Sport tudósítójaként
kezdte, évekig a Kolozsvári Rádió s a Román Televízió magyar adásának kommentátora.
1969-től az Előre ipari rovatvezetője Bukarestben, 1972-től 1983. nov. 2-ig az Igazság
főszerkesztője Kolozsvárt, ezt követően az Előre kolozsvári tudósítója.
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kétnyelvű könyvek — *könyvkiadás
Kévekötés — ifjúsági lap a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek Egyetemes Szervezete
kiadásában. Az Unitárius Egyház c. folyóirat ifjúsági mellékletét tekintették 1. számuknak,
úgyhogy a lap ~ c. alatt a 2. számmal indult. 1930 januárjától 1936 augusztusáig összesen 47
száma jelent meg. Szerkesztőinek lakhelye szerint felváltva Székelykeresztúron, Kolozsvárt,
Brassóban, Tordán és Fogarason adták ki. Szerkesztői a megbízatás sorrendjében: Balázs
Ferenc, Máthé Sándor, Lőrinczi László, Szabó Sámuel, Gyallay-Pap Zsigmond, Fikker János,
Simén Dániel, Rostás Dénes.
A lap különösen a falusi ifjúság érdekeit, a tudomány és művészet mellett a „népépítést” és a
„falufejlesztést” szem előtt tartva, főleg nevelési programot tűzött maga elé. Új Vadrózsák c.
rovatát falusi fiatalok írásainak szánták. A falu és a város egymásrautaltságát hangoztatva, e
két környezetben élő fiatalok kapcsolatait próbálták szorosabbra fűzni. Mikó Imre egyik
cikkében a csehszlovákiai regösmozgalmat állította mintaképül az olvasók elé, s ugyancsak ő
követte figyelemmel más erdélyi ifjúsági szervezetek munkásságát. A nyári számok az
Ifjúsági Körök különböző helységekben megtartott kilenc egyetemes konferenciájáról
közöltek részletes beszámolót; itt választották meg évről évre a ~ szerkesztőit is. A lap első
évfolyamain az *Erdélyi Fiatalok falumozgalmának hatása érezhető.
(G. Gy.)
Kézdivásárhely magyar irodalmi élete — a XVII. századig nyúlik vissza, amikor a virágzó
kézműves és kereskedelmi központ iskolavárossá alakult. A reformátusok már 1637-ben
megalapították iskolájukat; itt tanult Vásárhelyi Péter, a nyelvész és író, nagyenyedi rektor,
Matkó István jeles hitvitázó, Váradi Mátyás teológus, aki már 1669-ben orvosi művet adott ki
a szárazbetegségről. 1680-tól előbb Esztelneken, majd a későbbi Kézdivásárhellyel egyesített
Kanta faluban róm. kat. gimnázium is működött, ennek irodalmi jelentőségét az adja meg,
hogy 1696-tól kezdve közel egy századon át rendszeresen folyt itt az *iskolai színjátszás, s a
megmaradt 49 drámakéziratból 22 magyar nyelvű, köztük nem egy szerzője kantai tanár. A
XIX. század elején egy katonai altisztképző iskola is létesült, ennek küldött 1836-ban száz
aranyat Kőrösi Csoma Sándor, s itt tanult Gál Sándor, 1848–49 legendás ezredese.
1842-ben alakult meg a Kaszinó nagy könyvtárral, elnöke Fábián Dániel költő, aki 1849
júniusában az első itt megjelenő lap, a Székely Hírmondó első számában Bem tábornokhoz
intézett köszöntő verset. A Kaszinó több mint százéves fennállása alatt irodalmi és
tudományos előadásokat, emlékünnepélyeket. szervezett, támogatta a műkedvelő és a
hivatásos színjátszást, a zenei rendezvényeket, a városi múzeum létrehozását. Különösen az
1870-es évektől lendült fel a művelődési élet, megalakult a Közművelődési Egyesület s a
Pedagógiai Társaság is. 1879-től a Kézdivásárhely és Környéke c. lap megindulásával élénk
sajtóélet kezdődött a városban. Olykor két-három újság is megjelent, legjelentősebb közöttük
a *Székely Újság (1904–44). Nyomda is több működött, ezek könyvkiadásra is vállalkoztak:
1918 és 1940 között itt 36 önálló mű és 17 sajtótermék megjelenését tartja számon a
bibliográfia. Kiadták Szabó Jenő három verseskötetét, Erőss József írásait, itt jelent meg
1920-ban Vajna Károly és P. Szabó József szerkesztésében az első romániai magyar ABC- és
olvasókönyv, majd Sylvester Ferenc és Brósz Emil filozófia, ill. vegytan tankönyve. A
gimnázium Mikes Kelemen nevét viselő önképzőköre kéziratos lapot adott ki, s felújította a
régi kantai iskolai színjátszást. A közélet élénkségét jelzik az élclapok is (Flekken, Pletyka).
A két világháború közti időszakban a város irodalmi életében jelentős szerepet töltött be
Szabó Jenő költő, író, Szabó Dezső bátyja, Balázs Márton néprajzi és népköltészeti gyűjtő,
Péter János pedagógiai szakíró, műfordító, Diénes Ödön szerkesztő, Diénes Jenő ifjúsági író,

457

Zsögön Zoltán költő, kritikus, Elekes György újságíró, költő, Földi István író, Fekete András
újságíró. Századunk első felében figyelemre méltó irodalmi tevékenységet fejtettek ki a
gimnáziumi tanárok, köztük Sylvester Ferenc, Erőss József, Szőcs Mihály, akik színdarabokat
írtak és rendeztek, Bíró Lajos, székely jelesekről írt tanulmányok szerzője, Domokos Pál Péter
néprajzi és népzenei kutató, Brósz Emil ornitológus, Csapó József mezőgazdasági szakíró,
Cselényi Béla történész.
Kézdivásárhely számon tartja szülötteit, akik innen indult életpályájukon nevet szereztek
maguknak és városuknak a művelődés történetében, így Balogh István drámaírót, Bányai
János geológust, Szalay Gyula történészt, Székely Ödön írót, aki Ady zilahi tanára volt,
Rákosy Zoltán írót, Kovács István régészt, Elekes Dezső statisztikust, Katona Szabó István
írót, az Új Élet szerkesztőjét. E névsorhoz csatolhatók mindazok is, akik e hagyományos
iskolaváros légkörében nevelkedtek: itt volt diák Brósz Irma festőművész, Dávid Iván Antal
író, Antal Árpád irodalomtörténész, Kelemen Frigyes fizikus, Szőcs Huba fizikus, Antal
András mezőgazdasági szakíró, Nagy Zoltán mezőgazdasági szakíró, Kovács András
biológiai szakíró, Angi István zeneesztéta, Sylvester Lajos közíró, sepsiszentgyörgyi
színházigazgató, Markó Béla költő, Borcsa János kritikus, Jakabos Ödön utazó, aki
elzarándokolt Kőrösi Csoma Sándor indiai sírjához.
A háború utáni Kézdivásárhelyen 1952 óta működik a Városi Művelődési Ház, s 1969-ben,
Gábor Áron halálának 120. évfordulóján itt, a székely szabadságharcos híres ágyúgyártásának
színhelyén jött létre az az emlékkiállítás, melyből az 1941-ben megszűnt Városi Múzeum
újjászülethetett nemzetközileg is elismert céhtörténeti részlegével. Itt őrzik Incze István
festőművésznek a város jellegzetes udvartereit megörökítő festményeit is. A főtéren 1971-ben
avatták fel Nagyvarjasi Oláh Sándor alkotását: Gábor Áron szobrát.
1981-ben létesült a városban az Apor Péter Irodalmi Kör, vezetője Boér Géza költő. 1982-ben
itt alakult meg Kovászna megye első népszínháza. A régi Kaszinó híres könyvtára városi
könyvtárként működik, könyvállománya ma 50 000 kötet. Kézdivásárhelyen él és alkot a
festőművész Kosztándi házaspár, Jenő és Katalin, valamint Vetró András szobrász, V. Bodoni
Zsuzsa és Sárosi Csaba grafikus.
(I. L.)
Vajna Károly: Kézdivásárhely hírlapirodalmának történeti adatai. Székelység 1933/5; uő: A Kézdivásárhelyi
Kaszinó 100 éve. Kézdivásárhely 1942. — Árvay József: Az első háromszéki nyomda és hírlap. Aluta 1970,
191–216. — Alma mater 1680–1980. A Kézdivásárhelyi 3. számú Ipari Líceum [volt Kantai Gimnázium]
monográfiája. 1980. — Kilián István: Magyar nyelvű színjátszás Kézdivásárhelyt a 18. században. Közli:
Művelődéstörténeti tanulmányok. 1980. 221–30. — Gergely Tamás: Kézdivásárhelyi körkép. Ifjúmunkás 1982/3.

Kézirat — magyar nyelvű zsidó szépirodalmi és társadalmi folyóirat, a „Kirjat Széfér”
(könyvtár; az ókori Palesztina déli részén, Júda törzséhez tartozott város) nevét viselő Zsidó
Könyv Barátainak Társasága hivatalos közlönye. 1934. aug. 10. és 1936. okt. 1. között
összesen tizenkét száma jelent meg a szervezet székhelyén, Lugoson, kezdetben havonta
kétszer, majd nagyobb időközökben; Giszkalay János költő Temesvárt szerkesztette. A
folyóirat főleg tudományos és szépirodalmi kérdésekkel foglalkozott, de teret biztosított a
közéleti események megvitatásának is. A romániai magyar irodalmi életben szerepet vállalt
munkatársai közé tartozott Déznai Viktor, Herczka István, Markovits Rodion, Raffy Ádám,
Salamon László.
A „Kirjat Széfér” kiadásában könyvsorozat is megjelent, amely 1934. szept. 1-től kezdve egy
év leforgása alatt tizenhat művet jelentetett meg, köztük magyarul Albert Einstein Hogy látom
a világot c. művét (1935).
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HELYNEVEK JEGYZÉKE
ROMÁNIA
(Zárójelben a megye az 1983. dec. 31-én érvényes közigazgatási beosztás szerint)
Ádámos, Adămuş (Maros)
Ágya, Adea (Arad)
Agyagfalva, Lutiţa (Hargita)
Ajton, Aiton (Kolozs)
Alparét, Bobîlna (Kolozs), határában a Bábolna hegy
Alsócsernáton, Cernat (Kovászna)
Alsójára, Iara (Kolozs)
Alsórákos, Racoş (Brassó)
Alsószentmihály, Mihai Viteazul (Kolozs)
Alvinc, Vinţu de Jos (Fehér)
Angyalos, Angheluş (Kovászna)
Anina — *Stájerlakanina
Aninósza, Aninoasa (Hunyad)
Apáca, Apaţa (Brassó)
Apahida (Kolozs)
Arad (Arad)
Aranyosgyéres, Cîmpia Turzii (Kolozs)
Árkos, Arcuş (Kovászna)
Árpástó, Braniştea (Beszterce-Naszód)
Bábolna hegy — *Alparét
Bábony, Băbiu (Szilágy)
Bágyon, Bădeni (Kolozs)
Bálványosváralja, Unguraş (Kolozs)
Bánffyhunyad, Huedin (Kolozs)
Bardóc, Brăduţ (Kovászna)
Barót, Baraolt (Kovászna)
Bélfenyér, Belfir (Bihar)
Bencéd, Benţid (Hargita)
Bereck, Breţcu (Kovászna)
Berettyószéplak, Suplacu de Barcău (Bihar)
Beszterce, Bistriţa (Beszterce-Naszód)
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Bibarcfalva, Biborţeni (Kovászna)
Biharfélegyháza, Roşiori (Bihar)
Biharfüred, Stîna de Vale (Bihar)
Bikfalva, Bicfalău (Kovászna)
Bodok, Bodoc (Kovászna)
Bodos, Bodoş (Kovászna)
Bodzaforduló, Întorsura Buzăului (Kovászna)
Bonchida, Bonţida (Kolozs)
Borosjenő, Ineu (Arad)
Borszék, Borsec (Hargita)
Borszékfürdő, Borsec-Băi (Hargita)
Borzás — *Magyarborzás
Botfalu, Bod (Brassó)
Bögöz, Mugeni (Hargita)
Bözödújfalu, Bezidu-Nou (Maros)
Brassó, Braşov (Brassó)
Brăila (Brăila)
Branyicska, Brănişca (Hunyad)
Bukarest, Bucureşti
Buftea (Ilfov)
Búza, Buza (Kolozs)
Claudiopolis, Kolozsvár középkori latin neve
Craiova (Dolj)
Csanád, Cenad (Temes)
Csanálos, Urziceni (Szatmár)
Csatád, Cetad, ma Lenauheim (Temes)
Csehétfalva, Ceheţel (Hargita)
Cséhtelek, Ciutelec (Bihar)
Csernáton, Cernatu (Kovászna)
Csíkcsicsó, Ciceu (Hargita)
Csíkdánfalva, Dăneşti (Hargita)
Csíkkozmás, Cozmeni (Hargita)
Csíkmenaság, Armăşeni (Hargita)
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Csíksomlyó, Şumuleu-Ciuc (Hargita)
Csíkszentdomokos, Sîndominic (Hargita)
Csíkszentimre, Sîntimbru (Hargita)
Csíkszentmárton, Sînmartin (Hargita)
Csíkszentsimon, Sînsimion (Hargita)
Csíkszépvíz, Frumoasa (Hargita)
Csíkszereda, Miercurea-Ciuc (Hargita)
Csomakőrös, Chiuruş (Kovászna)
Dálnok, Dalnic (Kovászna)
Dédács, Biscaria (Hunyad)
Dés, Dej (Kolozs)
Désfalva, Deaj (Maros)
Déva, Deva (Hunyad)
Dicsőszentmárton, Tîrnăveni (Maros)
Ditró — *Gyergyóditró
Diószeg, Diosig (Bihar)
Doftana (Prahova)
Dombó — *Küküllődombó
Egeres, Aghireşu (Kolozs)
Egeres-Gyártelep, Aghireşu-Fabrici (Kolozs)
Előpatak, Vîlcele (Kovászna)
Erdőd, Ardud (Szatmár)
Erdőszakál, Săcalu de Pădure (Maros)
Erdőszentgyörgy, Sîngeorgiu de Pădure (Maros)
Eresztevény, Eresteghiu (Kovászna)
Érsemlyén, Şimian (Bihar)
Erzsébetváros, Dumbrăveni (Szeben)
Esztelnek, Estelnic (Kovászna)
Facsád, Făget (Temes)
Farkaslaka, Lupeni (Hargita)
Fehéregyháza, Albeşti (Maros)
Feldoboly, Dobolii de Sus (Kovászna)

461

Felsőboldogfalva, Feliceni (Hargita)
Felsőcsernáton, Cernatu de Sus (Kovászna)
Felsőrákos, Racoşul de Sus (Kovászna)
Felsővisó, Vişeu de Sus (Máramaros)
Fintaháza, Cinta (Maros)
Fodorháza — *Magyarfodorháza
Fogaras, Făgăraş (Brassó)
Fotosmartonos, Fotoş (Kovászna)
Galac, Galaţi (Galaţi)
Galambod, Porumbeni (Maros)
Galócás, Gălăuţaş (Hargita)
Gátalja, Gătaia (Temes)
Gilvács, Ghilvaci (Szatmár)
Giurgiu (Ialomiţa)
Gógánváralja, Gogan-Varolea (Maros)
Görgénynádas, Nadăşa (Maros)
Gyalu, Gilău (Kolozs)
Gyapjú, Gepiu (Bihar)
Gyergyóalfalu, Joseni (Hargita)
Gyergyóbékás, Bicazu Ardelean (Neamţ)
Gyergyócsomafalva, Ciumani (Hargita)
Gyergyóditró, Ditrău (Hargita)
Gyergyóremete, Remetea (Hargita)
Gyergyószárhegy, Lăzarea (Hargita)
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni (Hargita)
Gyergyóújfalu, Suseni (Hargita)
Gyertyámos, Cărpiniş (Temes)
Gheorghe Gheorghiu-Dej (Oneşti, Bákó)
Gyimesfelsőlok, Lunca de Sus (Hargita)
Gyulafehérvár, Alba Iulia (Fehér)
Halmágy, Hălmeag (Brassó)
Halmi, Halmeu (Szatmár)
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Haraly, Harale (Kovászna)
Hármaspatak, Valea Tîrnei (Bihar)
Hátszeg, Haţeg (Hunyad)
Hétfalu, a Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu egyesítéséből keletkezett
Szecseleváros, Oraşul Săcele (Brassó) és Tatrang, Zajzon, Pürkerec régi közös elnevezése
Hodgya, Hoghia (Hargita)
Homoródalmás, Mereşti (Hargita)
Homoródszentmárton, Martiniş (Hargita)
Honctő, Gurahonţ (Arad)
Hosszúfalu, Satu Lung, ma Szecseleváros, Oraşul Săcele (Brassó) része
Iaşi (Iaşi)
Illyefalva, Ilieni (Kovászna)
Imecsfalva, Imeni (Kovászna)
Iriny, Irina (Szatmár)
Jegenyefürdő, Leghia (Kolozs)
Jobbágytelke, Sîmbriaş (Maros)
Kabolapatak, Iapa (Máramaros)
Kajántó, Chinteni (Kolozs)
Kalotaszentkirály, Sîncraiu (Kolozs)
Kanta, Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc (Kovászna) része
Karánsebes, Caransebeş (Krassó-Szörény)
Kékes, Chiochiş (Beszterce-Naszód)
Keresztúr — *Székelykeresztúr Kerelőszentpál, Sînpaul (Maros)
Kézdialmás, Mereni (Kovászna)
Kézdimartonfalva, Mărtineni (Kovászna)
Kézdiszentkereszt, Poian (Kovászna)
Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc (Kovászna)
Kibéd, Chibed (Maros)
Kisbacon, Băţanii Mici (Kovászna)
Kisbács, Baciu (Kolozs)
Kisiratos, Dorobanţi (Arad)
Kiskájon, Căianu Mic (Kolozs)
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Klézse, Cleja (Bákó)
Kolozskara, Cara (Kolozs)
Kolozsmonostor, Cluj-Mănăştur, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs) része
Kolozsvár, Cluj, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs)
Koltó, Coltău (Máramaros)
Kommandó, Comandău (Kovászna)
Korond, Corund (Hargita)
Kovászna, Covasna (Kovászna)
Kőhalom, Rupea (Brassó)
Kökös, Chichiş (Kovászna)
Köpec, Căpeni (Kovászna)
Köpecbánya — *Köpec
Körösbánya, Baia de Criş (Hunyad)
Körösfő, Izvoru Crişului (Kolozs)
Középajta, Aita Medie (Kovászna)
Kraszna, Crasna (Szilágy)
Kutyfalva, Cuci (Maros)
Küküllődombó, Dîmbău (Maros)
Lázárfalva, Lăzăreşti (Hargita)
Lécfalva, Leţ (Kovászna)
Lészped, Lespezi (Bákó)
Léta — *Magyarléta
Lippa, Lipova (Arad)
Lisznyó, Lisnău (Kovászna)
Lovrin (Temes)
Lövér, Luieriu (Maros)
Lövéte, Lueta (Hargita)
Lugos, Lugoj (Temes)
Lupény, Lupeni (Hunyad)
Madéfalva, Siculeni (Hargita)
Magyarbikal, Bicălatu (Kolozs)
Magyarborzás, Bozieş (Beszterce-Naszód)
Magyardellő, Dilei Nou (Maros)
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Magyarfodorháza, Fodora (Kolozs)
Magyargyerőmonostor, Mănăstireni (Kolozs)
Magyarhermány, Herculean (Kovászna)
Magyarigen, Ighiu (Fehér)
Magyarkapus, Căpuşu Mare (Kolozs)
Magyarléta, Liteni (Kolozs)
Magyarózd, Ozd (Maros)
Magyarpatak, Valea Ungurului (Szilágy)
Magyarpéterlaka, Petrilaca de Mureş (Maros)
Magyarpéterfalva, Petrişor (Fehér)
Magyarszovát, Suatu (Kolozs)
Magyarzsombor, Zimbor (Szilágy)
Makfalva, Ghindari (Maros)
Mákófalva, Macău (Kolozs)
Málnás, Mălnaş (Kovászna)
Mamaia (Constanţa)
Máramarossziget, Sighetu Marmaţiei (Máramaros)
Margitta, Marghita (Bihar)
Maroskeresztúr, Cristeşti (Maros)
Marosludas, Luduş (Maros)
Marosszentimre, Sîntimbru (Fehér)
Marosújvár, Ocna Mureşului (Fehér)
Marosvásárhely, Tîrgu Mureş (Maros)
Marosvécs, Brîncoveneşti (Maros)
Medgyes, Mediaş (Szeben)
Mészkő, Cheia (Fehér)
Mezőbánd, Band (Maros)
Mezőkeszü, Chesău (Kolozs)
Mezőörményes, Urmeniş (Maros)
Mezőpanit, Pănet (Maros)
Mezőszáva, Sava (Kolozs)
Mezőtelegd, Tileagd (Bihar)
Micleşti (Vaslui)
Mikháza, Călugăreni (Maros)
Miklósvár, Micloşoara (Kovászna)
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Mikola, Micula (Szatmár)
Misztótfalu, Tăuţii Măgheruş (Máramaros)
Mocs, Mociu (Kolozs)
Nagybacon, Băţanii Mari (Kovászna)
Nagybánya, Baia Mare (Máramaros)
Nagyenyed, Aiud (Fehér)
Nagygalambfalva, Porumbenii Mari (Hargita)
Nagyhalmágy, Hălmagiu (Arad)
Nagyiratos, Iratoşu (Arad)
Nagykapus — *Magyarkapus
Nagykend, Chendu (Maros)
Nagykároly, Carei (Szatmár)
Nagymajtény, Moftinu Mare (Szatmár)
Nagymoha, Grînari (Brassó)
Nagymon, Naimon (Szilágy)
Nagysajó, Şieu (Beszterce-Naszód)
Nagysármás, Sărmaşu (Maros)
Nagysejk, Şeica Mare (Szeben)
Nagyszalonta, Salonta (Bihar)
Nagyszeben, Sibiu (Szeben)
Nagyszentmiklós, Sînnicolau Mare (Temes)
Nagyvárad, Oradea (Bihar)
Naszód, Năsăud (Beszterce-Naszód)
Németbogsán, Bocşa Vasiovei (Krassó-Szörény)
Nyárádmagyarós, Măgherani (Maros)
Nyárádremete, Eremitu (Maros)
Nyárádszereda, Miercurea Nirajului (Maros)
Nyárszó, Nearşova (Kolozs)
Nyújtód, Lunga (Kovászna)
Nyüved, Niuved (Bihar)
Ófenes, Magyarfenes, Vlaha (Kolozs)
Olasztelek, Tălişoara (Kovászna)
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Oklánd, Ocland (Hargita)
Olthévíz, Hoghiz (Brassó)
Óradna, Rodna Veche (Beszterce-Naszód)
Oroszborgó, Rusu Bîrgăului (Beszterce-Naszód)
Oroszhegy, Dealu (Hargita)
Orsova, Orşova (Mehedinţi)
Ózd — *Magyarózd
Ökrös, Ucuriş (Bihar)
Ördöngösfüzes, Fizeşu Gherlii (Kolozs)
Parajd, Praid (Hargita)
Petek, Petecu (Hargita)
Péterlaka — *Magyarpéterlaka Petrozsény, Petroşani (Hunyad)
Pipe, Pipea (Maros)
Piski, Simeria (Hunyad)
Pusztabábocka (?)
Pusztadaróc, Dorolţ (Szatmár)
Pusztakamarás, Cămăraşu (Kolozs)
Pusztakeresztúr — *Maroskeresztúr
Radnót, Iernut (Maros)
Radnótfája, Iernuţeni (Maros)
Rákosd, Răcăştia, ma Vajdahunyad, Hunedoara (Hunyad) része
Resica, Reşiţa (Krassó-Szörény)
Rugonfalva, Rugăneşti (Hargita)
Sármás — *Nagysármás
Sáromberke, Dumbrăvioara (Maros)
Segesvár, Sighişoara (Maros)
Szemerja, ma Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe (Kovászna) része
Seprős, Şepreuş (Bihar)
Sepsikőröspatak, Valea Crişului (Kovászna)
Sepsiszentkirály, Sîncraiu (Kovászna)
Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe (Kovászna)
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Siménfalva, Simoneşti (Hargita)
Simonyifalva, Satul Nou (Bihar)
Sóvárad, Sărăţeni (Maros)
Stájerlakanina, Anina (Krassó-Szörény)
Száldobos, Doboşeni (Kovászna)
Szamosújvár, Gherla (Kolozs)
Szárazajta, Aita Seacă (Kovászna)
Szászfenes, Floreşti (Kolozs)
Szásznyíres, Nireş (Kolozs)
Szászrégen, Reghin (Maros)
Szászváros, Orăştie (Hunyad)
Szatmár, Satu Mare (Szatmár)
Szatmárhegy, Viile Satu Mare (Szatmár)
Szék, Sic (Kolozs)
Székelybetlenfalva, ma Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita) része
Székelycsóka, Corbeşti (Maros)
Székelyföldvár, Războieni-Cetate (Fehér)
Székelyhidegkút, Vidacut (Hargita)
Székelykál, Căluşeri (Maros)
Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc (Hargita)
Székelykocsárd, Lunca Mureşului (Fehér)
Székelypálfalva, Păuleni (Hargita)
Székelypetek — *Petek
Székelyszentkirály, Sîncrai (Hargita)
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita)
Székelyvarság, Vărşag (Hargita)
Székelyzsombor, Jimbor (Brassó)
Szentábrahám, Avrămeşti (Hargita)
Szentegyházasfalu, Vlahiţa (Hargita)
Szentgerice, Gălăţeni (Maros)
Szentkeresztbánya, Szentegyházasfaluval egyesülve: Vlahica, Vlahiţa (Hargita)
Szentpál — *Kerelőszentpál
Szilágygörcsön, Gîrceiu (Szilágy)
Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei (Szilágy)
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Szinérváralja, Seini (Máramaros)
Sztána, Stana (Szilágy)
Szurduk, Surduc (Szilágy)
Tarcsafalva, Tărceşti (Hargita)
Tasnád, Tăşnad (Szatmár)
Tasnádszántó, Santău (Szatmár)
Tatrang, Tărlungeni (Brassó)
Teke, Teaca (Beszterce-Naszód)
Telcs, Telciu (Beszterce-Naszód)
Telekfalva, Teleac (Hargita)
Temesfüves, Fibiş (Temes)
Temesrékás, Recaş (Temes)
Temesvár, Timişoara (Temes)
Tîrgu Jiu (Gorj)
Torda, Turda (Kolozs)
Tordaszentlászló, Săvădisla (Kolozs)
Tordatúr, Tureni (Kolozs)
Torockó, Rimetea (Fehér)
Torockószentgyörgy, Colţeşti (Fehér)
Tóti, Tăuteu (Bihar)
Tusnádfürdő, Băile Tuşnad (Hargita)
Tusnádújfalu — *Újtusnád
Türe, Turea (Kolozs)
Újradna, Şanţ (Beszterce-Naszód)
Újszentes, Dumbrăviţa (Temes)
Újtusnád, Tuşnadu Nou (Hargita)
Uzon, Ozun (Kovászna)
Vajdahunyad, Hunedoara (Hunyad)
Vajdakamarás, Vaida-Cămăraş (Kolozs)
Vajdaszentivány, Voivodeni (Maros)
Vajnafalva, Voineşti (Kovászna)
Válaszút, Răscruci (Kolozs)
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Valkó — *Magyarvalkó
Vargyas, Vîrghiş (Kovászna)
Várkudu, Coldău (Beszterce-Naszód)
Varság — *Székelyvarság
Végvár, Tormac (Temes)
Vice, Viţa (Beszterce-Naszód)
Világos, Şiria (Arad)
Visa, Vişea (Kolozs)
Vízakna, Ocna Sibiului (Szeben)
Vulkán, Vulcan (Hunyad)
Zabola, Zăbala (Kovászna)
Zalán, Zălan (Kovászna)
Zalánpataka, Valea Zalanului (Kovászna)
Zalatna, Zlatna (Fehér)
Zazár, Săsar (Máramaros)
Zerind (Arad)
Zilah, Zalău (Szilágy)
Zselyk, Jeica (Beszterce-Naszód)
Zsibó, Jibou (Szilágy)
Zsilvásárhely — *Tîrgu Jiu
Zsombolya, Jimbolia (Temes)
Zsombor — *Székelyzsombor
Zsögöd, Jigodin (Hargita)

Magyar Köztársaság
Abádszalók (Szolnok)
Aszód (Pest)
Balatonfüred (Veszprém)
Balkány (Szabolcs-Szatmár)
Békéscsaba (Békés)
Bonyhád (Tolna)
Budapest
Csákvár (Fejér)
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Csetény (Veszprém)
Csongrád (Csongrád)
Debrecen (Hajdú-Bihar)
Dévaványa (Békés)
Eger (Heves)
Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Gamás (Somogy)
Geszt (Békés)
Gödöllő (Pest)
Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Gyöngyös (Heves)
Győr (Győr-Sopron)
Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar)
Hidasnémeti (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Hódmezővásárhely (Csongrád)
Kajdacs (Tolna)
Kecskemét (Bács-Kiskun)
Kemenesmagasi (Vas)
Keszthely (Zala)
Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun)
Kistarcsa (Pest)
Kisújszállás (Szolnok)
Litke (Nógrád)
Magyaróvár — *Mosonmagyaróvár
Makó (Csongrád)
Mártély (Csongrád)
Mindszent (Csongrád)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Moha (Fejér)
Mosonmagyaróvár (Győr-Sopron)
Nagykanizsa (Zala)
Paks (Tolna)
Pécs (Baranya)
Pesterzsébet, ma Budapest XX. kerülete
Salgótarján (Nógrád)
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Sarkadkeresztúr (Békés)
Sárvár (Vas)
Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Sopron (Győr-Sopron)
Szeged (Csongrád)
Székesfehérvár (Fejér)
Szekszárd (Tolna)
Szentendre (Pest)
Szolnok (Szolnok)
Szombathely (Vas)
Tapolca (Veszprém)
Tatabánya (Komárom)
Újpest, ma Budapest IV. kerülete
Várpalota (Veszprém)
Veszprém (Veszprém)
Zalaegerszeg (Zala)

Csehszlovák Köztársaság
Eperjes, Prešov
Felsőtátrafüred, Horný Smokovec
Igló, Spišská Nová Ves
Jászóváralja, Jasovský Podzámok
Késmárk, Kežmarok
Kassa, Košice
Komárom, Komarno
Nagyszombat, Trnava
Pozsony, Bratislava
Poprád, Poprad
Poprádfelka, Vélká, Poprád egy része
Prága, Praha
Szepesbéla, Spišská Belá

472

Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Fiume, ma Rijeka
Lázárföld, Lazarevo
Óbecse, Bečej
Újsándorfalva, Ianošik
Újvidék, Novi Sad
Szovjetunió
Berthomet pe Siret
Kazán
Königsberg, ma Kalinyingrád
Krasznojarszk
Magnyitogorszk
Moszkva
Mosztovo
Ungvár, Uzsgorod

473

